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رئي�س املجل�س الت�سريعي لـ "الربملان":

االحتالل فشل يف كسر إرادة شعبنا وفرض معادلة جديدة على املقاومة الفلسطينية

إفشال التقارب الداخلي
وأض��اف دويك في حوار م��ع "البرلمان" أن العدوان 
الصهيوني يش��تد ف��ي كل مرة يحدث فيه��ا تقارب 
فلس��طيني فلس��طيني، وأن آلة الحرب الظالمة تبدأ 
دورتها ف��ي نزف الدم الفلس��طيني واالعت��داء عليه 
مع كل محاولة فلس��طينية للم الش��مل وإنهاء حالة 

االنقسام النكد بين الضفة والقطاع.
مصر الجديدة.. نحو دورها الريادي

وأب��دى دويك تفاؤل��ه بالدور المص��ري المنتظر 
خ��الل المرحل��ة المقبلة، مش��يدا في الوقت نفس��ه 

بوزي��ر الخارجي��ة المص��ري 
نبي��ل العربي كون��ه رجل فذ 
خرج من رحم معاناة الش��عب 
المصري، معربا ع��ن أمله في 
أن يش��كل الموق��ف المص��ري 
الع��دوان  تج��اه  المش��رف 
الصهيون��ي عل��ى غ��زة بداية 
حقيقي��ة لرج��وع مص��ر إلى 
حضن األمة العربية واس��تعادة 
والقوم��ي  التاري��خ  دوره��ا 
اس��تنهاض  ف��ي  المع��روف 

واالرتق��اء بواق��ع األم��ة ومواجهة التحدي��ات التي 
تعصف بها.

وتاب��ع: "مصر ع��ادت إلى القاعدة الت��ي تنطلق منها 

دائما، وهي قاعدة التالحم مع 
األمة وقضاياها وعلى رأس��ها 
قضية  المركزي��ة،  القضي��ة 
فلس��طين، وش��عب فلس��طين، 
وسوف يتفاعل دورها الريادي 
المرحل��ة  خ��الل  اهلل  ب��إذن 

المقبلة".
الجامعة العربية.. روح 

جديدة
وأش��ار دويك إلى أن الجامعة 
العربي��ة تنطلق الي��وم بروح 
جديدة مبنية على نبض الجماهير والشعوب العربية 
بم��ا يحقق أماني األمة وطموحاتها وتطلعاتها في غد 

مشرق حر وعزيز

الهيمنة األمريكية.. لن تطول
وانتق��د دويك الصمت والتباطؤ الدولي في التعاطي 
مع التصعي��د الصهيوني األخير كونه يش��كل غطاء 
للع��دوان الصهيوني، عازيا إياه إلى التحكم األمريكي 
في الشئون الدولية،  مشددا على أن الهيمنة األمريكية 
لن تستمر طويال وأن االحتالل لن يسعد بدوام الدعم 
األمريك��ي إلى األبد.  وتابع قائال: "أمريكا في مرحلة 
السقوط اآلن، ومرحلة السقوط التي تعيشها ستنعكس 
مستقبال، ونحن أحيانا نتسرع النتائج، ولكن الحقيقة 
أن مرحل��ة التغيير قائمة ومتفاعل��ة، وأن العالم في 

طريقه إلى التغيير بإذن اهلل". 

اأكد د. عزيز دويك رئي�س املجل�س الت�رشيعي اأن الحتالل 
ف�س���ل يف ك����رش اإرادة �سعبنا الفل�سطين���ي وفر�س معادلة 

جدي���دة على املقاومة الفل�سطينية، م�سددا على اأن اأهداف 
الحتالل مل تتحقق خالل جولة الت�سعيد الأخرية على غزة. الصمت الدولي غطاء 

للعدوان.. والهيمنة األمريكية 
على القرار الدولي لن تطول

  مصر الجديدة تخطو نحو  
استعادة دورها  الريــــادي 

الستنهاض األمة

2اللجنة االقتصادية بالتشريعي تبحث سبل تفعيل تطبيق قانون الزكاة

املجل��س  السياس��ية يف  اللجن��ة 
التشريعي : أداء متميز تعززه رؤية 

3سياسية نافذة  ) تقرير ( 

تطبي��ق قان��ون ال��زكاة يخفف من 
الضائقة اإلقتصادية ويحل مشاكل 

4الفقر والبطالة )حوار(

نواب التش��ريعي .. عمل متواصل 
ينض��ب  ال  وعط��اء  مثاب��ر  وجه��د 

6)تقرير(

هل يملك »غولدستون« 
تبييض صفحة االحتالل بجرة 

5قلم ؟ ) تقرير ( 

دعت لتجهيز ملفات ق�سائية ملالحقة قادة االحتالل

رئاسة التشريعي تطالب القادة 
العرب واملسلمني  بتحمل مسئولياتهم الدينية والقومية تجاه شعبنا

طالب د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
القادة الع��رب والمس��لمين بتحمل مس��ؤولياتهم الدينية 
والقومي��ة والوطنية تجاه الش��عب الفلس��طيني المنكوب 
وخص بالذكر المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري 
األعلى في مصر، واإلصرار على طرح تقرير غولدس��تون 
والجرائم الدولية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع 
غزة على جدول أعمال الجمعية العامة القادم تمهيدًا إلحالة 
تلك الجرائم الدولية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق 

الشعب الفلسطيني األعزل إلى المحكمة الجنائية الدولية.
 وطال��ب بح��ر ف��ي مؤتمر صحف��ي األح��د )10-4( األمم 
المتح��دة وعلى رأس��ها بان كي مون بتحمل مس��ؤولياته 
اإلنس��انية أمام تلك المجازر البش��عة بحق ش��عبنا، داعيا 

إياه الس��تخدام صالحياته المنصوص عليها في المادة )99( 
من ميثاق األمم المتحدة التي تخوله القيام بتنبيه مجلس 
األمن الدولي للتحرك ف��ي مواجهة الجرائم الدولية التي 
يرتكبها االحتالل الصهيوني بحق المدنيين من أبناء الشعب 

الفلسطيني األعزل.
وطالب بح��ر الجامع��ة العربي��ة والمجتمعي��ن بمواقف 
مس��ؤولة وشجاعة ضد العدوان الصهيوني على غزة قائال: 
»ال نريد ش��جبًا وال اس��تنكارًا، نريد ق��رارات على األرض 
بوقف العدوان المس��تمر على غ��زة وفك الحصار وإعادة 
اإلعمار ودعم الشعب الفلسطيني ماديًا ومعنويًا وعسكريًا، 
وااللتزام بتعهداتكم التي جاءت في قمة عمان التي انعقدت 
ف��ي آذار م��ارس 2001م  والتي أكدت على وجوب تش��كيل 

محكمة خاص��ة بمحاكمة مجرم��ي الحرب 
الصهاينة على جرائمهم المرتكبة بحق الشعب 

الفلسطيني تحقيقًا للعدالة الدولية«.
وطال��ب بح��ر كاف��ة الهيئات والمؤسس��ات 
والمنظمات الحقوقية الفلسطينية واإلقليمية 

والدولي��ة بالعمل على توثي��ق جرائم الحرب 
والجرائم ضد اإلنس��انية الت��ي يرتكبها العدو 
الصهيون��ي المجرم في قطاع غ��زة وتجهيز 
ملف��ات قضائي��ة تمهي��دًا لمالحق��ة مجرمي 

االحتالل أمام المحاكم الدولية.



العدد الثاني والستون2

دان د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
مصادق��ة مجلس العموم البريطاني على مش��روع قانون 
يح��د من مالحق��ة مجرمي الح��رب الصهاين��ة، مؤكدا 
أن ذلك يأتي اس��تجابة للضغ��وط الصهيونية ورضوخا 
لنوازع الهيمنة والعجرفة الصهيونية التي ترغب في إبقاء 
دولة الكيان الصهيوني فوق القانون الدولي وكل المبادئ 

األخالقية واألعراف والمواثيق اإلنسانية.
ووص��ف بحر في بيان صحف��ي األربع��اء )6-4( مصادقة 
مجلس العموم البريطاني على مش��روع القانون بأنه أمر 
مشين ومنحاز وذو نكهة صهيونية بغيضة ويمثل وصمة 
ع��ار في جبي��ن الديمقراطية البريطاني��ة، معتبرا ذلك 
تنكرا لكل القي��م الديمقراطية ومب��ادئ القانون الدولي 
والقانون الدولي اإلنساني وكافة مواثيق وشرائع حقوق 

اإلنسان.
وأشار بحر إلى أن هذا القانون يحمل أبعادا خطيرة لجهة 
التش��ريع غير المباش��ر لجرائم الحرب الصهيونية التي 
ارتكبت إبان الحرب الغاش��مة على غ��زة نهاية عام 2008م، 
ومس��اعدة مجرمي الحرب الصهاينة على اإلفالت من يد 
العقاب وطائلة الحساب والمسئولية الجزائية، وتشجيعهم 
على ممارس��ة مزيد م��ن جرائم الح��رب والجرائم ضد 
اإلنسانية بحق أبناء شعبنا. وشدد بحر على أن الديمقراطية 

البريطاني��ة تثبت يوما بعد يوم أنه��ا ديمقراطية مزيفة 
وتس��تمرئ سياس��ة المكايي��ل المتعددة بحس��ب اختالف 
مصالحها وتذبذب وجهة سياس��اتها، مؤكدا أن السياس��ة 
البريطانية فقدت قيمتها األخالقية ومضامينها اإلنسانية 
وأضحت ملحقا لسياس��ة اإلدارة األمريكية ومطية إلرادة 

الكيان الصهيوني.
وطالب بح��ر مجلس الل��وردات البريطان��ي برفض هذا 
القانون الذي يش��كل تبريرا الرت��كاب مزيد من الجرائم 
الصهيوني��ة بح��ق المدنيي��ن الفلس��طينيين. ودعا بحر 
الجالي��ات العربية واإلس��المية والمؤسس��ات الحقوقية 
وكل األحرار في بريطانيا إلى بلورة فعاليات وتحركات 
ضاغط��ة لحمل مجلس العم��وم البريطاني على التراجع 
عن ه��ذا القانون وعدم التل��ّوث بملّوثات السياس��ة التي 
تعمل على تش��ويه الصورة البريطانية في عيون الش��عب 

الفلسطيني والشعوب العربية واإلسالمية.
واختتم بحر بيانه بدعوة البرلمانات العربية واإلسالمية، 
والبرلمان األوروبي، التخاذ مواقف مس��ئولة مش��فوعة 
بتدخ��ل فاع��ل لحّث مجل��س العم��وم البريطان��ي على 
التراجع، وإجبار الحكومة البريطانية على تعديل سياستها 
المنح��ازة للكيان الصهيوني وض��رورة التحلي بالتوازن 

المطلوب فيما يخص الصراع الفلسطيني – الصهيوني.

د. بحر يدعو مجلس اللوردات الربيطاني
 لرفض قانون يحدّ من مالحقة مجرمي الحرب الصهاينة

ت�سريع غري مبا�سر جلرائم االحتالل

بحثت اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي 
م��ع د. م��ازن هنية رئي��س مجلس أمن��اء هيئة 
ال��زكاة س��بل تفعيل تطبي��ق قان��ون الزكاة 
الذي أقره المجلس التش��ريعي ف��ي العام 2008، 
وذلك بحضور رئيس اللجنة االقتصادية النائب 
د.عاط��ف عدوان، وجم��ال نص��ار،  ود.أحمد أبو 
حلبية، ود. يوسف الش��رافي، ود.يونس األسطل ، 

ود.خميس النجار.
وأوض��ح د. ع��دوان أن المجلس التش��ريعي أقر 
قانون تنظيم ال��زكاة لما له فائدة عظيمة على 
األس��ر المحتاجة والفقيرة، مبينا أن التشريعي 
قد وضع القانون وحدد الخطوات التي ينبغي أن 

تسير عليها عمل الهيئة.
من جهة أوضح د. هني��ة أن قانون الزكاة الذي 
أقره المجلس التشريعي هو أحد أشكال ممارسة 
الش��ريعة اإلس��المية بش��كل مت��درج ولطيف، 
موضحًا أنه تم إنجاز جمل��ة من اإلجراءات بعد 
أن تم تكليفه برئاسة مجلس أمناء هيئة الزكاة، 
ومنه��ا إع��داد الئح��ة تنظيمية لمجل��س أمناء 
هيئة ال��زكاة، والئحة تنفيذية لقانون الزكاة، 

مقت��رح  وإع��داد 
التنظيم��ي  للهي��كل 
يتصف  الزكاة  لهيئة 
وإع��داد  بالمرون��ة، 
المس��ميات الوظيفية، 
الوظيف��ي  والوص��ف 
اإلداري��ة  للوظائ��ف 

المعتمدة في الهيئة. 
واستعرض هنية بعض 
العقبات التي كان لها 
سبب مباشر في تأخير 
تنفي��ذ القان��ون مثل 
وجود ن��وع من أنواع 
الش��به بي��ن مجل��س 
ومجل��س  اإلدارة 
األمن��اء ف��ي نصوص 
القانون والحديث عن 

مجلس اإلدارة في القانون كش��كل من أش��كال 
مجلس األمناء ما أدى إلى إيجاد نوع من الحيرة 
والتع��ارض ف��ي العمل ، إضافة إل��ى عدم وجود 

م��ن أص��ل خمس��ة 
مشيرًا  عشر عضوا، 
القان��ون  أن  إل��ى 
بش��كل  يوضح  ل��م 
جل��ي العالق��ة بين 
والضريبة،  الزكاة 
دافع  س��يعفي  وهل 
دفع  م��ن  ال��زكاة 
ومقدار  الضريب��ة 

النسبة في ذلك.
وق��دم هني��ة ع��دة 
مقترح��ات من أجل 
تفعي��ل العمل داخل 
الهيئة وم��ن أهمها 
العم��ل عل��ى إعادة 
مجل��س  تش��كيل 
بنظ��رة  األمن��اء 
معمق��ة وض��خ دماء جدي��دة فيه وف��ق معايير 
تضم��ن س��ير العمل بش��كل جيد، فض��ال عن أن 
يكون مجلس اإلدارة متفرغًا للعمل بنس��بة %100 

إدارة تنفيذية مهنية متفرغة ولها راتب ش��هري 
وعدم تفرغ أعضاء مجلس األمناء بشكل يمنحهم 
إعط��اء دفعة قوية لتطبي��ق القانون عالوة على 
أن مجل��س األمناء لم يبق منه إال تس��عة أعضاء 

ويصرف له راتب شهري وأن يكون المجلس من 
المهنيين والمتخصصي��ن ، باإلضافة إلى تعديل 
نص القانون بحيث يش��ير إلى أن مجلس اإلدارة 
مجلس تنفيذي بحت ويتقاضي راتبا شهريًا، مع 
ض��رورة الفصل بي��ن مجل��س اإلدارة ومجلس 

األمناء .
وفي نهاية اللقاء أكد النائب عدوان على ضرورة 
البدء الفعلي ف��ي تطبيق هذا القانون باإلمكانات 
المتاح��ة بحيث يتم انت��داب النائب جمال نصار 
بالتنس��يق والمتابعة مع د.مازن هنية لتذليل أي 

عقبات بهدف البدء الفعلي في التنفيذ .
إل��ى ذل��ك زار وف��د م��ن اللجن��ة االقتصادية 
بالتش��ريعي وزي��ر االقتص��اد الوطن��ي د. عالء 

الرفاتي ، مهنئا إياه بتوليه وزراة االقتصاد .
وض��م الوفد د. عاطف ع��دوان رئيس اللجنة ود. 
س��الم س��المة ود.خميس النجار ، وناقش الوفد 
مع الوزير العديد من القضايا االقتصادية الهامة 
حيث وع��د الوزير بمتابعتها ، مؤكدا انه بصدد 
ترتي��ب األم��ور والملف��ات لوضع األم��ور في 

نصابها الصحيح .

دعا لتوفري االآليات الالزمة وحت�سيد املوقف الدويل الإجناح القرار

د. بحر يرحب بدعوة الجامعة العربية فرض حظر جوي
 فوق قطاع غزة ويعتربها خطوة متقدمة يف االتجاه الصحيح

أعرب د. أحم��د بحر النائب األول لرئيس 
المجل��س التش��ريعي الفلس��طيني ع��ن 
ترحيبه بالموقف الصادر عن جامعة الدول 
العربي��ة الذي ق��رر تكلي��ف المجموعة 
العربي��ة ف��ي األمم المتح��دة بطلب عقد 
جلس��ة لمجلس األمن لوقف العدوان على 
قط��اع غ��زة، وف��رض حظر ج��وي على 
الطيران العس��كري اإلسرائيلي في أجواء 
القط��اع لحماية المدنيين الفلس��طينيين 

من جرائم االحتالل الصهيوني.
وأكد بحر في بيان صحفي االثنين )11-

4( أن هذا القرار يش��كل خط��وة متقدمة 
في االتج��اه الصحي��ح، وبداي��ة الطريق 
نحو عزل الكيان الصهيون��ي دوليا، داعيا 
الجامعة العربية إلى سرعة تنفيذ القرار 
والعم��ل عل��ى توفي��ر اآللي��ات الالزمة 
لتنفيذه وتحشيد الموقف الدولي إلنجاحه 
به��دف حماي��ة الش��عب الفلس��طيني من 

جرائم االحتالل خالل المرحلة المقبلة.
وش��دد بحر على ضرورة قي��ام الجامعة 
العربية بالعم��ل الفوري على تنفيذ قرار 
ف��ّك الحص��ار وإع��ادة اإلعم��ار الصادر 

عنها، والدفع باتجاه فتح معبر رفح بشكل 
كامل، واستصدار قرار من مجلس األمن 

بهذا الخصوص. 
ودعا بح��ر الجامعة العربية إلى التحرك 
في مختلف المحافل الدولية لضمان تنفيذ 
توصيات تقرير غولدستون وعرضه على 
مجلس األمن ومؤسس��ات األمم المتحدة 
تمهيدا لعرض قادة االحتالل أمام محكمة 
الجناي��ات الدولي��ة كي يلق��وا جزاءهم 
العادل لقاء ما اقترفته أيديهم من جرائم 

بحق المدنيين الفلسطينيين.

ح��ذر النائب د. أحمد أبو حلبي��ة مقرر لجنة القدس 
في المجلس التشريعي من خطورة ما يقوم به العدو 
الصهيون��ي من تس��ريع وتيرة اعتداءات��ه في مدينة 
القدس لف��رض أمر واقع عل��ى األرض لتهويد هذه 
المدينة المقدس��ة مس��تغاًل انش��غال العال��م بالواقع 
الجديد في المنطقة العربية لتنفيذ عدوانه الغاش��م 

على قطاع غزة.
ودع��ا النائب أبو حلبي��ة -خالل المؤتم��ر الصحفي 
الش��هري حول انتهاكات االحت��الل لمدينة القدس- 
المقاوم��ة الفلس��طينية وأهلن��ا المقدس��يين إل��ى 
االس��تمرار في مقاومتهم لالحتالل الصهيوني وفي 
صمودهم وثباته��م البطولي في مواجهة المخططات 
الصهيوني��ة الهادفة لهدم منازلهم واالس��تيالء عليها 
وتهجيرهم وتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها 

وآثارها اإلسالمية والمسيحية. 
وطالب أبو حلبية العرب والمس��لمين وأحرار العالم 
والمحاكم الدولية والوطني��ة والمنظمات الدولية 
ومنظمات حقوق اإلنس��ان في العالم بضرورة السعي 
الحثيث لتش��كيل لجن��ة تحقيق دولية ف��ي الجرائم 
الصهيونية في مدينة القدس، ومالحقة هذه الجرائم 

محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة. 

وأش��ار إلى أن العدو الصهيوني يستغل إشغال العالم 
بحربه الظالمة على قطاع غزة وانش��غال هذا العالم 
بالث��ورات ف��ي المنطقة العربية ليش��دد من هجمته 
ويسّرع من وتيرة اعتداءاته اإلجرامية على كل شيء 
ف��ي مدينة القدس وعلى مس��جدها األقصى المبارك 

ومقدساتها وعلى أهلنا المقدسيين.
وأوضح أن خطورة هذه الهجمة المسعورة تكمن في 
تكثيف وتصعيد التدنيس واالقتحام للمسجد األقصى 
المب��ارك، وتكثيف االس��تيطان الصهيون��ي في داخل 
القدس وفي محيطها، وهدم منازل أهلنا المقدسيين 
ومصادرة أراضيهم وعقاراتهم وتهجيرهم خارج هذه 
المدينة المقدس��ة، وتصعيد حملة االعتداء باالعتقال 
واالعتداء بالضرب المبرح على المقدس��يين وخاصة 

أطفالنا البواسل في أحياء بلدة سلوان وغيرها . 
واس��تعرض أب��و حلبي��ة االعت��داءات الصهيونية في 
القدس، مبينا تواصل االنتهاكات الصهيونية للمسجد 
األقص��ى المبارك من خ��الل هدم من��ازل وعقارات 
واس��تيالء عليه��ا، وتواص��ل النش��اط االس��تيطاني 
الصهيون��ي، إضافة إل��ى اعتق��االت ومحاكمات في 
القدس، وصوال إلى مضاعف��ة االعتداءات الصهيونية 

بالقتل والضرب.

ي�ستغل ان�سغال العامل بالثورات العربية

د. أبو حلبية: االحتالل يشدد من هجمته 
واعتداءاته على القدس

وفد برملاين يطمئن 
على �سحة النائب اأبو حلبية

لجنة الرتبية بالتشريعي 
تتفقد قاعات امتحان مزاولة املهنة لألطباء

تفق��د وفد من لجنة التربي��ة والقضايا 
االجتماعي��ة ف��ي المجل��س التش��ريعي 
قاعات امتحان مزاول��ة المهنة لألطباء، 
معبرين عن تقديره��م لما تبذله وزارة 
الصح��ة وإدارة مستش��فى الش��فاء من 
جهود كبيرة لتحس��ين مس��توى طلبة 
االمتي��از واالرتق��اء بال��كادر الطبي في 

مشفى الشفاء.
وض��م الوف��د كال من د. عب��د الرحمن 
الجم��ل، ود. س��الم س��المة، ود. خميس 

النجار، ود. يوسف الشرافي.
وفي سياق آخر زار وفد برلماني كبير 
برئاس��ة د. أحم��د بح��ر النائ��ب األول 
لرئيس المجلس التش��ريعي مستش��فى 
الش��فاء بغ��زة لالطمئن��ان عل��ى صحة 
النائب أحمد أبو حلبية بعد وعكة صحية 

ألمت به اليوم.
مدي��ر  الوف��د  اس��تقبال  ف��ي  وكان 
المستشفى مدحت عباس والطاقم الطبي 

في مشفى الشفاء.

اللجنة االقتصادية بالتشريعي  تبحث سبل تفعيل تطبيق قانون الزكاة زارت وزارة االقت�ساد
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كلمة البرملان

العدد الثاني والستون

لم يعد هنالك مجال للشك في أن المقاومة الفلسطينية استطاعت كبح 
جماح التصعيد الصهيوني وإفشال مخططات العدو الذي أراد خلط أوراق 
غزة وإرب��اك جبهتها الداخلية وفرض قواعد لعبة جديدة على مقاومتها 
وتركيع أهلها وحملهم على القبول بمقتضيات األمر الواقع المعاش تحت 

رحمة القرار والهيمنة الصهيونية.
اعتقد العدو الصهيوني أن ترس��انته العس��كرية قادرة على إرهاب شعبنا 
واس��تنزاف مقاومته إال أن حس��اباته كلها انقلبت رأسا على عقب، وبات 
يستجدي التهدئة عندما أضحى مليون صهيوني تحت خط نيران صواريخ 

المقاومة في المالجئ جنوب الكيان الصهيوني.
كما فش��ل الع��دو الصهيوني في ح��رب الفرقان فقد فش��ل في معركة 
التصعيد األخيرة، وس��يكون مصيره الفشل في س��ياق أي معركة قادمة 

بإذن اهلل، ولن يتجرع حين 
يفكر بأي حماقة جديدة ضد ش��عبنا إال مرارة الخسارة الكاملة والخذالن 

التام.
يخط��ئ العدو حين يعتقد أنه قادر على فرض إرادته بالقوة الغاش��مة أو 
بامتالك س��الح التصعيد بين الحين واآلخر، فالدماء الفلسطينية التي ما 
فتئت تراق في ميادين الش��رف والبطولة ال تكس��رها أو تفّت في عضدها 
بق��در ما تزيدها قوة على قوته��ا، وثباتا على ثبات، وصمودا فوق صمود، 
وتجعلنا أكثر إصرارا على التمس��ك بحقنا ف��ي المقاومة حتى النصر 
والتحري��ر، وأكثر تمس��كا بحقوقنا المش��روعة وثوابتنا الوطنية غير 
القابلة للمس��اومة أو التفريط في أي وقت من األوقات وتحت أي ظرف 

من الظروف.
إن الحقيق��ة األهم التي أدركه��ا العدو الصهيوني إب��ان جولة التصعيد 
األخي��رة أن عهد العربدة المفتوحة والقدرة عل��ى فرض أجندة البطش 
والع��دوان وش��روط ومحددات الص��راع من طرف واحد ق��د ولت، وأن 
قوى المقاومة قد اس��تخلصت عبر ودروس الماض��ي والحاضر، وأدارت 
معركة التصعيد بجدارة وحكمة واقتدار، وتمكنت من إرباك ساسة العدو 
وإجباره��م على التعاطي م��ع منطق التهدئة المتبادل��ة والمتزامنة غير 

الخاضعة للتفسير الصهيوني.
للمرة األولى تتخذ ق��وى المقاومة مواقف موحدة في مواجهة التصعيد 
الصهيوني، وتجنح إلى التنسيق في رسم خطواتها وتحركاتها ومواقفها 
ما أس��هم في كس��ب الجول��ة األخيرة وتجنيب ش��عبنا ني��ران الفجور 

والعدوان الصهيوني.
وكان الفت��ا أن اإلج��راءات واالحتياط��ات األمني��ة الت��ي اتخذتها قوى 
المقاومة كانت مش��ددة، ما حرم االحتالل من فرصة اقتناص المقاومين 

وخفض بنك أهدافه الذي يتفاخر به إلى أدنى المستويات.
وفوق ذلك كله، بدا الموقف الشعبي في أروع تجلياته، فقد توحد الشعب 
والمقاوم��ة ف��ي خندق واحد، وبات��وا على قلب رجل واح��د في مواجهة 
العدوان الصهيوني، وأفش��لوا مخططات قادة االحتالل الذين راهنوا على 
دق األسافين وإحداث الش��روخ بين المقاومة وأبناء شعبها، فكانت وحدة 
الموقف، وروعة المشهد الذي تالحمت فيه كافة شرائح شعبنا في بوتقة 

مواجهة العدو والتراّص في وجه مخططاته الحاقدة.
لق��د اعتقد الع��دو الصهيوني أن منظومة »القب��ة الحديدية« قادرة على 
حماية حدوده الجنوبية، وأن قوى المقاومة سيسكنها الخوف من تداعيات 
تهديدات��ه الدائم��ة وتلويحاته المتكررة بش��ن حرب عل��ى غزة وضرب 
مقاومتها، وس��رعان ما ترضخ لش��روطه الجدي��دة، إال أن تكتيكات األداء 
والمواقف التي مارستها قوى المقاومة فاجأته ووضعته في زاوية حرجة 
ال يحس��د عليها، بدليل تصريح باراك وإعالنه أم��ام المأل: أننا ملتزمون 

بالتهدئة.
لقد أدرك العدو الصهيوني أنه لم يعد مطلق اليدين، وأن عدوانه له ثمن، 
وأن المرحلة القادمة لن تستنس��خ يده الطولى التي بطشت بشعبنا طيلة 
المرحلة الماضية، فاضط��ر للتجاوب مع جهود التهدئة صاغرا، وأضحى 
مطأطئ الرأس أمام األصوات العنترية التي تحرضه لضرب غزة واإلثخان 

في أهلها، ال يستطيع أن يجد لصواريخ المقاومة صرفا وال حال.
غزة س��وف تبقى غزة رغم أنف الصهاينة الحاقدين.. وس��تبقى مقاومتها 
نبراس��ا لكل أبناء ش��عبنا في مس��يرنا المب��ارك نحو النص��ر والتحرير 

واالستقالل. 
فمزيدا من العطاء.. مزيدا من الوحدة والتوحد في خندق المقاومة..

»إن اهلل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص«      

إصدار ومتابعة التقارير السياسية
      د. خلي��ل الحي��ة رئيس اللجنة اس��تعرض 
أهم إنج��ازات اللجن��ة وطبيع��ة عملها خالل 
العام الماض��ي، مبينا أن لجنت��ه تابعت العديد 
م��ن الملفات والقضايا السياس��ية الهامة وذات 
األولوي��ة ألبن��اء ش��عبنا الفلس��طيني وتولت 
صياغتها في عدد من التقارير التي تم تقديمها 
ف��ي جلس��ات المجل��س التش��ريعي وأق��رت 

باإلجماع.
وأش��ار النائب الحية إلى أن من تلك التقارير 
تقرير ح��ول المفاوضات المباش��رة لجلس��ة 
المجلس بتاريخ 2010/8/31م، حيث أكدت اللجنة 
أن هذه المفاوضات مرفوضة شكال وموضوعا، 
وأنها تش��كل حيلة جديدة ف��ي االلتفاف  على 
إرادة الش��عب الفلس��طيني وهي إم��ا بدواعي: 
موافقة لجن��ة المتابعة العربي��ة  أو بموافقة 
الرباعية الدولية أو إجماع القيادة الفلسطينية 
بمس��مياتها المختلف��ة، وأنها ف��ي المجمل ال 
طائل منها وخاضعة لضغ��وط الطرف األقوى 
ووفق��ا للمصالح الصهيوأمريكية، حيث أوضح 
التقرير أن العرب تركوا قضية فلسطين ليس 
للفلس��طينيين ككل وإنما لفئة ذات أفق ضيق 

اسمها أنصار« المفاوضات خيار استراتيجي«.
ولفت الحية إلى تقرير آخر للجنة السياس��ية 
يتعلق بملف كس��ر الحصار حيث رأت اللجنة 
أن الحصار انحسر بعد أحداث أسطول الحرية،  
وأن الدول��ة الصهيوني��ة تحاول ش��رعنة هذا 
الحصار والتحايل على الدول الغربية بالسماح 

بدخول بعض البضائع.
وأضاف أن اللجنة أعدت تقريرا قدمته لجلسة 
خاصة للمجلس التش��ريعي حول قانون الوالء 
الصهيوني الجديد وخطورته على الفلسطينيين  
حيث عرضت اللجنة في تقريرها أصل اكتساب 
الجنس��ية الصهيونية وأثر ه��ذا القانون على 
الوجود الفلسطيني في الخط األخضر  وتسهيل 
مبادل��ة األرض والس��كان وال��ذي يعزز وجود 
دول��ة يهودي��ة عنصرية، مؤك��دا أن التقرير 
أقر باإلجماع بعدما أث��راه النواب بالمداخالت 

وفاقت توصياته العشرين توصية.
وبي��ن الحية أن لجنت��ه قام��ت، باإلضافة إلى 
ذل��ك، بمتابعة التقارير الحكومية السياس��ية 
مثل )تقرير حول الموقف السياس��ي للحكومة 
للع��ام 2009م وتقرير ح��ول دور الحكومة في 
مج��ال الحكم وتقرير حول مجزرة أس��طول 
الحري��ة(. وذك��ر أن اللجن��ة قام��ت بمتابعة 
التقرير السياس��ي الصادر عن مجلس الوزراء 
بتاري��خ 2010/9/19م وال��ذي اس��تعرضت في��ه 

الحكومة مواقفها السياسية خالل النصف األول 
من العام 2010م .

متابعة امللفات الوطنية
من جهته أشار النائب د. صالح البردويل مقرر 
اللجنة إل��ى متابعة اللجنة للعديد من الملفات 
الوطنية مثل ملف المصالحة الفلسطينية بعد 
اجتماع خالد مش��عل رئيس المكتب السياس��ي 
لحركة حماس مع وزير المخابرات المصرية 
عمر س��ليمان، ث��م االجتماع م��ع وفد حركة 
فتح برئاس��ة عزام األحمد واالتفاق على بعض 

الملفات والتفاهمات.
وبين أن اللجنة اس��تنكرت التطبيع الفرنس��ي 
بين الكيان الصهيوني ووزارة التربية والتعليم 
العال��ي ف��ي رام اهلل والذي يعم��ل على تمييع 

الشخصية الفلسطينية واإلساءة إليها.
وأشار البردويل إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا 
هاما ناقش��ت فيه إقرار الحكوم��ة الصهيونية 
قانون الوالء للدول��ة اليهودية ) لغير اليهود( 
والذي  يمس وجود ومكانة األخوة الفلسطينيين 
في أراضي ال��� 48 والعائالت  المتصاهرة معها 
بما يس��مى )لمّ  شمل العائالت (والذي يطال 25 
ألف شخص، بما يجعل الس��كان الفلسطينيون 
األصليون كأنهم عابروا س��بيل يسهل طردهم 

منها.
تواصل داخلي وخارجي

 ولفت النائب البردويل إلى أن اللجنة السياسية 
في المجلس التش��ريعي كان��ت حريصة على 
التواصل مع وزارة الشؤون الخارجية والعمل 

على تبادل الخبرات والمطبوعات معها.
وأض��اف: »قمنا بجهد مش��ترك للدفع بالعمل 
بالقوانين والمواثيق الدولية الداعمة للحقوق 
الفلس��طينية، ومتابع��ة الوف��ود البرلماني��ة 
والسياس��ية الواف��دة لقط��اع غ��زة وخاص��ة 
الزائرة للمجلس التشريعي التي تدعم الحقوق 
السياس��ية الفلس��طينية والتي كان لها صدى 
إعالميا واس��عا حي��ث أكدنا له��ا أن الحصار 
سياس��ي وأن قضيتنا سياس��ية بامتياز وليست 

قضية مساعدات إنسانية«.
مراجعة القوانني والتشريعات

وأكد د. الحية أن اللجنة أعدت رؤية لمراجعة 
قانون السلك الدبلوماسي رقم )13لعام 2005م( 
والمق��ّر من المجلس التش��ريعي ع��ام 2005م 

والذي ينظم العمل الدبلوماسي في الخارج. 
وأع��رب الحية عل��ى أمله ف��ي مراجعة بعض 
التش��ريعات الفلس��طينية المق��رة بما يحقق 
االنس��جام بين الس��لطات الثالث: التش��ريعية 
والتنفيذي��ة والقضائي��ة، والت��ي تنظم الحياة 

الفلسطينية، وخاصة القانون األساسي، والنظام 
الداخلي، وقانون السلك الدبلوماسي، وقانون 
األحزاب الفلس��طيني، مشددا على ضرورة سن 
القواني��ن والتش��ريعات التي تش��ّرع وتحمي 

المقاومة وتحافظ على الحق الفلسطيني.
خطة عام 2011م

إلى ذل��ك أكد د. الحية أن اللجنة السياس��ية 
وضعت خط��ة عملها للع��ام 2011م انطالقا من 
أهدافها ضمن استراتيجية المجلس التشريعي 
الفلس��طيني بما يحقق الس��لم األهلي وأماني 
ش��عبنا كامل��ة وبما يمثل انطالق��ة رائدة في 

عمل المجلس.
من جهته أوضح د. البردويل أن اللجنة وضعت 
آلي��ات لتطبي��ق خطتها للع��ام 2011م في ضوء 
قيامها بورشات عمل والتي تركز على دراسة 
الحالة الفلس��طينية السياسية واالستفادة منها 
في رسم السياسات العامة للسلطة وعمل جلسات 
تقصي الحقائق حول بعض القضايا السياس��ية 
الميداني��ة  الزي��ارات  وتفعي��ل  الفلس��طينية 
المحلي��ة  السياس��ية  للح��ركات  الداخلي��ة 
والمؤسس��ات الدولية والقناص��ل والممثليات 
العربية واإلسالمية والدولية كحراك أساسي 
وتفعيل دائم للقضية الفلس��طينية، إضافة إلى 
حماية السلم االجتماعي وصون وحدته الداخلية 
واعتباره واجبا دينيا ووطنيا، ودعم المصالحة 
السياسية الفلسطينية وإيجاد قواسم مشتركة 
للحياة السياسية بين ربوع الشعب الفلسطيني 
وح��ل مش��اكله بالطرق الس��لمية، وكذلك 
تبادل الخبرات مع الجامعات الفلس��طينية في 
األبحاث السياس��ية وحماية المشروع الوطني 
الفلسطيني من مخططات التصفية، وبناء جيل 
فلس��طيني واع ومس��ئول تجاه قضيته العادلة 

ضد االحتالل الصهيوني.
 وذك��ر أن الخطة تركز في جانب منها على 
العم��ل م��ع وزارة الش��ؤون الخارجية بهدف 
العمل عل��ى تفعيل قرارات الش��رعية الدولية 
بحق القضية الفلسطينية والبناء عليها سياسيا 
واالس��تفادة منه��ا ق��در المس��تطاع، وتفعيل 
ومراجع��ة وتقيي��م البعثات الفلس��طينية في 
الخارج، كما تضع في أولوياتها إنشاء مركز 
لألبح��اث السياس��ية لرص��د وتوثي��ق الحالة 

الفلسطينية ونشر الوعي السياسي.
وش��دد عل��ى أن الخط��ة تش��تمل أيض��ا على 
ضرورة التواص��ل مع أحرار العالم وش��عوب 
العالمين العربي واإلسالمي بهدف دعم القضية 

الفلسطينية ورفع الحصار وزوال االحتالل.

تعت����رب اللجن����ة ال�سيا�سية من اللج����ان الأ�سا�سية يف املجل�����س الت�رشيعي، 
وتربز مهامها يف متابعة التطورات ال�سيا�سية اخلا�سة بالق�سية الفل�سطينية 
وتقدمي  الروؤية املنا�سبة لدعم الفل�سطينين وتعزيز �سمودهم ومتيز اأدائهم 

ال�سيا�سي.

وتر�س����م اللجنة ال�سيا�سية يف املجل�س الت�رشيع����ي ال�سيا�سة العامة لل�سلطة 
الوطنية ت�رشيعيا، وتراقب الأداء ال�سيا�سي لل�سلطة الوطنية ومدى التزامها 
مببادئ احلكم الر�سيد. "الربملان" �سلطت ال�سوء على اأداء اللجنة ال�سيا�سية 

يف املجل�س الت�رشيعي، وو�سعتها حتت املجهر، واأعدت التقرير التايل.

اللجنة ال�سيا�سية يف املجل�س الت�سريعي حتت جمهر "الربملان"

أداء متميز ونشاط دؤوب تعززه رؤية سياسية نافذة
صالبة املقاومة 

وتراجع االحتالل
د. أحمد محمد بحر 

د. احليــة: اأ�سدرنــا وتابعنا تقارير 
�سيا�سيــة ودعمنــا امللفــات الوطنية 
روؤيــة  اأعــدت  واللجنــة  الهامــة.. 
ملراجعة بع�س الت�سريعات لتحقيق 

االن�سجام بني ال�سلطات الثالث 

داخليــا  توا�سلنــا  الربدويــل:  د. 
وخارجيا خلدمــة م�سالح �سعبنا 
وق�سيتنا.. وو�سعنا خطة لدعم 
وامل�ساحلــة  الوطنيــة  الوحــدة 

الداخلية وك�سر احل�سار



لدعم الصم��ود والتصدي لالحتالل الغاش��م, 
والعدوان اآلثم, فضاًل عن أن جميع الزكوات 
من واجبات الدولة في اإلس��الم, استنادًا لمثل 

قوله تعالى:
»خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 

بها ...«. سورة التوبة )103(
على الرغم من مصادقة المجلس التش��ريعي 
على تش��كيل مجلس أمناء هيئة الزكاة منذ 
عامي��ن ، إال أننا حت��ى اآلن نلحظ عدم وجود 

أية ترجمة للقانون على أرض الواقع. 
ما هي األسباب التي تعيق تطبيق القانون 

حتى اآلن؟
إن أبرز المعوقات لتطبيق هذا القانون تتمثل 

في البنود التالية:
أ -اعتزال عدد من مجلس األمناء لصيرورتهم 
وزراء, وكث��رة أعبائهم, أو للس��فر ونحوه, 

فضاًل عن عدم تفرغ اآلخرين.
ب -الحاجة إل��ى مجلس إدارة متفرغ برواتب 
شهرية, وبشروط وكفاءة خاصة, وقد وجد 
بعض االلتباس في صالحيات كل من مجلسي 

األمناء والمدراء.
ت -جدلي��ة التداخل بين ال��زكاة والضريبة, 

والحاجة إلى فك االشتباك بينهما.
ث -الحاج��ة إلى توفي��ر ميزانية التأس��يس, 
كأجرة مقر, وتأثيثه, ورواتب الموظفين في 
األش��هر األولى, قبل التمكن من وقوف الهيئة 

على أقدامها, أو استوائها على ُسوقها.
للواق��ع  ال��زكاة  قان��ون  س��يضيف  م��اذا 

الفلسطيني؟
إن ه��ذا القان��ون سيس��هم في نهض��ة الواقع 

الفلسطيني من زوايا عديدة, ومنها:
أ (التخفي��ف م��ن حدة العس��ر والع��وز لدى 

العمال والخريجين.
ب (زيادة الدعم للجرحى واألسرى والمرضى 

وذوي الشهداء والمعاقين.
ت (تكريس اس��تقاللية القرار والحفاظ على 
الكرامة والش��هامة بقلة المسألة أو االعتماد 

على اآلخرين.
ث (تطهير نفوس األغني��اء من عبودية المال, 
��ح والبخل, وتزكية نفوس الفقر  وصفة الشُّ
من الحسد والبغضاء, أو االنحراف والجريمة 
فيحص��ل التآخ��ي والم��ودة, وت��زول بعض 
أس��باب العداوة, ويحصل األم��ن والطمأنينة 
في المجتمع, فضاًل عن طهارة المال من شبهة 

الحرام والمكروه.
ج ( تحريك عجلة االقتصاد, وزيادة الحركة 
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د. يون�س االأ�سطل ع�سو اللجنتني االقت�سادية والقانونية باملجل�س الت�سريعي يف حوار مع " الربملان" : 

تطبيق قانون الزكاة يخفف من الضائقة االقتصادية ويحل مشاكل الفقر و البطالة والجريمة 
يعت����رب قانون الزكاة ال����ذي اأقره املجل�س الت�رشيعي م����ن اأهم القوانن 
والت�رشيعات الت����ي اأقّرت منذ اإن�ساء وت�سكيل املجل�س الت�رشيعي وحتى 

اليوم.
وُيح�سب للمجل�س الت�رشيعي يف دورته الثانية قيامه مبعاجلة هذا امللف 
بال����غ الأهمية واخلطورة مب����ا ينعك�س على جمم����ل الو�سع القت�سادي 

والجتماع����ي الفل�سطيني، وي�سهم يف حل الكثري من امل�سكالت وتفكيك 
التعقيدات التي يعاين منها املجتمع الفل�سطيني.

"الربمل����ان" حاورت د. يون�����س الأ�سطل ع�سو اللجنت����ن: القت�سادية 
والقانوني����ة حول العديد من الق�ساي����ا ذات العالقة بهذا القانون الهام، 

وطرحت عليه الأ�سئلة التالية:

بداي��ة.. م��ا اله��دف م��ن مش��روع قانون 
الزكاة؟

إن لل��زكاة أهدافًا عديدة, ومقاصد س��ديدة 
في اإلس��الم نرجو أن نتمكن من تحقيقها في 

الواقع, ومنها ما يلي:
 أ- إقامة ركن من أركان اإلس��الم الخمسة, 
وه��و معطوف عل��ى الصالة ف��ي العديد من 

اآليات.
 ب-تحقيق واج��ب التمكين في األرض, لقوله 
تعالى: »الذين إن مكناه��م في األرض أقاموا 

الصالة, وآتوا الزكاة...«. سورة الحج )41(.
 ج-إنها وسيلة ناجحة لحل الكثير من القضايا 

االجتماعية كالفقر, والبطالة، والجريمة.
 د-إنها محرك أساسي لعجلة االقتصاد ودورة 

المال, كي ال يكون ُدوَلَة بين األغنياء منكم.
 ه-إنها سبب من أسباب ازدهار الدولة, وقوتها, 
ومص��در مهم من م��وارد الخزينة, إْذ يخفف 
م��ن أعبائه��ا المالية م��ا يتعل��ق بالمصارف 
الواردة ف��ي آية الصدقات في س��ورة التوبة 

رقم )60(.
م��ا الفائ��دة املرجوة م��ن مش��روع قانون 

الزكاة؟
إننا نعاني من ضائق��ة اقتصادية خانقة, لقلة 
الم��وارد م��ن ناحي��ة, ولوج��ود الحصار من 
ناحية ثاني��ة, باإلضافة إلى صعوبة الحصول 
على المال من المتبرعين لحذرهم من تهمة 
دعم ما يس��مى باإلرهاب, تل��ك التهمة التي 

تجعلهم مالحقين في أموالهم وأنفسهم.
لذل��ك فالمأمول ف��ي اهلل أواًل, ث��م في هذا 
القانون أن يس��هم بنصيب وافر في التخفيف 
م��ن الضائق��ة االقتصادي��ة، ونك��ون بذلك 
مستندين إلى مواردنا الذاتية ابتداء, وما أفاء 
اهلل علينا من الخارج يكون للحاجيات بعد أن 
اندفعت الضروريات من الحقوق الواجبة على 

ُأولي الطْول والسعة في شعبنا نفسه.
ه��ل قانون تنظيم الزكاة يش��كل  نظامًا 

بدياًل عن الضرائب التي تفرضها الدولة؟
إن قان��ون الزكاة ليس بدي��اًل عن الضرائب, 
كما أنه ال يحدث ازدواجية في الجباية, إنما 

هو تخفيف من ربكم ورحمة.
فإن مقدار الزكاة إذا زاد عن ضريبة الدخل, 
أو كان مس��اويًا له��ا, ف��ال حاج��ة للضريبة 
حالئٍذ, أما إذا زادت الضريبة, فيكفي أن يدفع 
القدر الزائد, بعد أن يثبت أنه قد ًأدَّي الزكاة 
إيمانًا واحتسابًا عن طيب نفس إيمانًا بأنها حق 
معلوم للس��ائل والمحروم, لتحقيق المغزى 
التعبدي من جه��ة, وللقيام بواج��ب التكافل 

والتراحم من جهة أخرى.
 ما هي الفلس��فة العام��ة لقانون تنظيم 

الزكاة؟ ما هي األسباب املربرة له؟
إن الفلسفة العامة لقانون تنظيم الزكاة هي 
أن ظاهرة الصحوة اإلسالمية جعلت األكثرين 
للزكاة فاعلين, غير أنهم يدفعونها عشوائيًا 
في كثير من األحيان لمن اشتهروا بالحاجة, 
مع أنهم قد أضحى كثير منهم أثرياء, بينما 
األحق بها هم الذين يحس��بهم الجاهل أغنياء 
م��ن التعفف, ألنهم ال يس��ألون الناس إلحافًا, 
أي لدعم الصمود والتصدي لالحتالل الغاشم, 
والعدوان اآلثم, فضاًل عن إس��هاماتها األخرى 
للغارمين المؤلفة قلوبهم, وفي سبيل اهلل, أي 

التجاري��ة حين ُيْق��دُم الفقراء على الش��راء 
والمش��ي في األسواق, والحصول على األشياء 

كاألغنياء.
مل��اذا اقتص��ر القان��ون على ف��رض الزكاة 
جربًا على األش��خاص االعتباري��ة )األغنياء(  
وأعتربه جوازيًا  لألشخاص الطبيعيني، مع 
العلم أن العديد من األشخاص الطبيعيني 
األش��خاص  م��ن  أك��رب  املالي��ة  ذمته��م 

املعنويني؟
إن اقتصار الجبر على دفع الزكاة في القانون 
على األش��خاص االعتباريين دون الطبيعيين 
يع��ود إلى سياس��ة التدرج ف��ي التطبيق, فإن 
األموال تع��ادل األرواح عند كثير من الناس, 
إال م��ن رح��م ربك ف��ي القلة الذي��ن يؤتى 
أحده��م ماله يتزك��ى, وما ألح��ٍد عنده من 
نعمٍة ُتجزى, إال ابتغ��اء وجه ربه األعلى, وإن 
التعبد يقتضى أن يؤديها أصحابها  مؤتجرين 
عن طواعي��ة وهم فرح��ون أنهم إل��ى ربهم 
يتقرب��ون، إذ ال بركة فيم��ا يؤخذ منهم عن 

يد وهم مضطرون، فإن ذلك يحمل الناس أن 
يبخلوا ويخرج أضغانهم.

ف��إذا رأى األش��خاص برك��ة ال��زكاة على 
المجتم��ع وراحوا يدفعونه��ا، وينقلبون إلى 
أهلهم مس��رورين، ولم يضّن به��ا إال القليل، 
أمكن أن ننتقل إلى الحكم األصلي في اإلسالم، 
وهو أخذها جبرا عن الش��حيح، ولو بالقتال 
لمن فرق بين الصالة والزكاة، كما فعل أبو 
بكر الصديق –رضي اهلل عنه–حين ارتد أناس 
بمنع الزكاة متأوال قول ربنا تبارك وتعالى: 
»فان تاب��وا وأقام��وا الصالة وآت��وا الزكاة 

فخلوا سبيلهم ....«. التوبة )5(
وقوله س��بحانه: »فان تاب��وا وأقاموا الصالة 
وآتوا الزكاة فإخوانكم ف��ي الدين«.  التوبة 

)11(
هل تبنى القانون جزاءات للمتخلفني عن 

دفع الزكاة؟
 تضمن��ت المادة األربعون م��ن مجموع مواد 
القان��ون البالغ��ة اثنتين وخمس��ون عقوبة 
الممتنعين من دف��ع الزكاة الواجبة، يأخذها 
منه جبرا، وتعزيره كذلك بغرامة ال تزيد 
على نصف المقدار الملزم به الزكاة ابتداء. 

فان كان متهربا أو محتاال ألزم بها، وبغرامة 
تأديب��ه ال تزي��د على مقدار خم��س المقدار 

الواجب ابتداء.
لذل��ك فان الم��ادة الثاني��ة واألربعين تلزم 
الش��خص المكلف بأداء الزكاة أن يقدم إلى 
الهيئ��ة إقرارا يتضمن بيان��ا بمقدار الزكاة 
الواج��ب علي��ه، ويعتم��د إقراره م��ا لم تقم 
قرينة قوية على عدم صدقه، وفي حال ثبوت  
ذلك باللجوء إلى الوسائل المشروعة إلثبات 

الكذب، فإنه يأخذ حكم المتهرب والمتحايل.
يف حالة نش��وب خالف ح��ول تقدير الزكاة 
بني املطالب بالزكاة وهيئة الزكاة، من هي 

الجهة القضائية املخولة بفض ذلك النزاع.. 
املحاكم الش��رعية أم النظامية أم القضاء 

اإلداري؟
نص��ت الم��ادة الثالث��ة واألربع��ون أن الجهة 
المخولة بفض النزاع بين الهيئة والمزكين 
هي المحاكم الشرعية، وتعطى قضايا الزكاة 
المطع��ون به��ا صف��ة االس��تعجال، وتحتفُّ 
جلس��اتها بالس��رية في األصل، و يكون قرار 

المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن.
وفي الم��ادة تفاصيل من ثمانية بنود ال أطيل 
بذكرها، باستثناء اشتراط الدفع للمبلغ الذي 
يقر به، وأن يقدم وصال بذلك إلى المحكمة 
الش��رعية عند التقدم بالمظلمة إليها، ليكون 

النظر في الفرق المتنازع عليه.
أال تخش��ون م��ن االصط��دام م��ع الهيئات 
عن��د  فلس��طني  يف  العامل��ة  األجنبي��ة 
مطالبتها بالزكاة مثل البنوك واملؤسسات 

األجنبية التي تملك أموااًل يف فلسطني؟
لس��نا معنيين  باالصطدام مع أحد من الهيئات 
العاملة في فلسطين, أجنبية كانت أو عربية, 
فإذا اختلفنا لجأنا إلى القضاء الفلسطيني, فإن 
أحكامه تسري على جميع المقيمين في نطاق 
سلطان الحكومة، فإن أعطانا ذلك الحق، وإال 
كنا أول المتحاكمين فيما شجر بيننا، ولن 
نجد في أنفس��نا حرجا مما صدر عن القضاة، 

ولسوف نسّلم به تسليما.
كما أننا لس��نا في االشتباك مع أحد، والحال 
أننا مستضعفون في األرض، ونحن نراهن على 
إقناع الناس بالدفع إلى الهيئة ابتداء، من خالل 
إس��هامها في التخفيف عن المعاسير، وعندما 
نمتلك الس��يادة الكاملة، فإننا عندئذ س��نلزم 
الجميع، انتزاعا لحق��وق الضعفاء والمرضى 

والذين ال يجدون ما ينفقون.

نأمل تجاوز املعيقات 
التي تحول دون 

تطبيق القانون حتى 
اآلن 

النائب / د. يونس األسطل

النائب م. سكيك: 
التصعيد الصهيوني لم 
ولن يكسر إرادة  شعبنا 
ولن يفرض عليه شروط 

االستسالم 

النائب أبو جحيشة: 
الصهاينة تجرعوا 

الفشل يف مرات سابقة 
وسيتجرعونه يف كل مرة 
يتجرءون فيها على شعبنا

النائب قرعاوي: التصعيد 
الصهيوني ليس وليد 

الساعة وإنما نتاج حالة 
مستمرة على القطاع 

النائب د. الشرايف: 
االحتالل لن يفلح يف 
تغيري قواعد اللعبة 

واملقاومة أدارت معركة 
التصعيد بحكمة واقتدار 

ال معادلة جديدة وال انك�سار اأو ا�ست�سالم 

هل انهارت نظرية التصعيد اإلسرائيلي على أعتاب غزة الصامدة ؟



5 العدد الثاني والستون

تراجع مستهجن
النائب باس��م الزعارير اس��تهجن تراجع القاضي األممي 
غولدس��تون عن تقريره الدولي بشأن الحرب على قطاع 
غ��زة، مش��يرا إلى أن تقري��ر غولدس��تون أدان االحتالل 
بارتكاب جرائم حرب في غزة وذلك بعد مناقش��ته على 

مستوى أممي وحقوقي دولي.
وأش��ار النائ��ب الزعاري��ر إل��ى أن القاضي غولدس��تون 
يتعرض لضغوط شديدة هو وعائلته منذ ذلك الحين من 
الحكوم��ة الصهيونية ومنظمات يهودي��ة، مضيفا أن هذه 
الضغوط ال تقتصر على مستوى إسرائيل فحسب بل تشمل 
ضغوط ممارسة من قبل منظمات صهيونية عالمية سواء 

في أمريكا أو أوروبا وغيرها.
وتابع قائال: »واضح أن القاضي غولدستون أصبح بالنسبة 
لليه��ود والمجتمع الدولي المناصر لالحتالل ش��خصية 
منب��وذة«، مؤك��دا أن تراج��ع القاضي األمم��ي ال يغير 
الحقائق ألنه��ا موجودة عل��ى األرض، فجرائم االحتالل 
تدلل -بشكل ال يحتمل الشك- على أنه ارتكب جرائم ضد 

اإلنسانية في قطاع غزة.
وش��دد النائب الزعارير على ضرورة قيام الدول العربية 
بمتابعة تقرير غولدستون في المؤسسات األممية، مطالبا 
الس��لطة الفلس��طينية ف��ي رام اهلل والحكوم��ة في غزة 
بض��رورة متابعة ما نتج عن التقرير من توصيات والحث 

السريع على تنفيذها.
ولفت إلى ضرورة توحيد شعبنا الفلسطيني بهدف حماية 
أنفسنا في المستقبل من أي اعتداء صهيوني كون الوحدة 
هي طريق الخالص من كل م��أزق، مؤكدا أن االحتالل 
يري��د أن يأخ��ذ ضوءا أخضر م��ن أجل الع��ودة لالعتداء 

وممارسة العدوان مرة أخرى على شعبنا. 
ضغوط صهيونية هائلة

ب��دوره أرج��ع النائ��ب خال��د طاف��ش تراج��ع القاضي 
غولدس��تون عن تقريره إلى ضغ��وط صهيونية، الفتا في 
الوقت ذاته إلى أن التقرير الدولي لم يعد ملكا لغولدستون 
بعد تقديمه كوثيقة رسمية دولية في المؤسسات العامة 
لألمم المتحدة، مبينا أن تراجع غولدستون عن كالمه ال 
يجدي في هذا الوقت كونه يعبر عن موقف شخصي جاء 

بعد ضغوط صهيونية هائلة. 
وش��دد النائب طاف��ش على ضرورة متابع��ة هذا التقرير 
في المؤسس��ات الدولية لكش��ف وجه اإلجرام الصهيوني، 
وحت��ى ال تتك��رر الهمجية من جديد على غ��زة، مؤكدا 

على ضرورة قيام المؤسسات الحقوقية والدولية بمتابعة 
هذا التقرير والعمل بتوصياته حتى ال تصبح غزة فريسة 

آلليات االحتالل الصهيوني مرة أخرى.
تراجع قيمي

من جهته أكد النائب ياس��ر منص��ور أن القاضي األممي 
غولدس��تون تعرض لضغوط كبيرة جدا من قبل اللوبي 
الصهيوني لحمله على التراجع عن هذا التقرير الذي أدان 
االحتالل، مضيفا: »حتى لو تراجع غولدستون فان الوقائع 
على األرض تشير لجرائم االحتالل، واألمر ال يخرج عن 

كونه ضغوطات صهيونية«.
ولف��ت النائب منص��ور إلى أن األمور أصبحت مكش��وفة 
بشكل واضح، مش��يرا إلى أن المش��اهد على أرض الواقع 
تق��رر حقيقة واضحة وأن الش��هود الذي��ن وقعت عليهم 
الجرائ��م الصهيونية موجودون، م��ا يعني أن التقرير هو 

حقيقة موجودة على األرض ال يمكن إنكارها. 
وأشار إلى أن التراجع عن التقرير هو تراجع عن المبادئ 
واألخالق وضرب بعرض الحائط للقانون الدولي، مؤكدا 
أن ذل��ك يلقي عبئا عل��ى كاهل المؤسس��ات الحقوقية 
ك��ي تقوم بدوره��ا الفاعل، في الدفاع بش��كل أكبر عن 
قضيتنا، ويضع المؤسس��ات الحقوقي��ة العربية والدولية 
أمام مسئولياتها تجاه القيام بدورها في فضح الممارسات  

الصهيونية.
انتكاسة قيمية وأخالقية

أم��ا النائ��ب مش��ير المص��ري فاعتب��ر تراج��ع القاضي 
غولدستون عن تقريره سابقة خطيرة، موضحا أن القاضي 
غولدس��تون تراجع عن تقريره الذي شكل انتكاسة قيمية 
وأخالقية وأظهر مدى الضغوط الصهيونية التي مورست 
عليه للتراجع عن تقريره بعد أن تش��بث به مرارا, وأكد 

على مصداقيته ومهنيته التامتين.
 وتابع: »يأتي هذا التراجع بعد أن شعر شعبنا الفلسطيني 
بروح العدالة الدولية تحلق فوق آهات جراحه ومجازره 
التي ارتكبها الع��دو الصهيوني وخاص��ة العدوان األخير 
على غزة«، مش��يرا إلى أن هذا التراجع ال قيمة له وكأنه 
لم يكن وهو موقف له اعتبار ش��خصي وسياسي بعيدا عن 
الجوهر القانوني واإلنساني لنتائج التحقيق الذي نوقش 
في مؤسس��ات األمم المتحدة وأخذ بع��ده الدولي الذي ال 

يقبل التراجع. 
وأكد النائب المصري على ضرورة تحمل العالم واألمم 
المتحدة مس��ئوليتهما اإلنس��انية والقانونية واألخالقية 
تجاه الجرائم الفظيعة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق 
الش��عب الفلس��طيني، وخاصة العدوان األخير على غزة, 
مش��ددا على ضرورة تفعيل تقرير غولدس��تون في كل 
المس��تويات وصوال إلى امتثال قادة االحتالل المجرمين 

أمام المحاكم والعدالة الدولية.

لن يشطب دموية االحتالل
بدوره قال النائ��ب د. صالح البردويل إن الموقف الجديد 
للقاض��ي غولدس��تون »يمث��ل خضوعا س��افرا ل��إلرادة 
الصهيونية والضغط الصهيوني الكبير الذي مورس ضده 
وباعتراف وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
الذي أكد أن هذا الموقف جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي 

بذلتها إسرائيل«.
وأضاف أن »كل هذا التراجع ال يمكن أن يشطب الصورة 
الدموي��ة التي أقرها التقرير حيث قامت إس��رائيل بذبح 
الشعب الفلسطيني«، معتبرا أنه بعد كل هذه التحقيقات 
ال يمكن أن يتحول التقرير إلى موقف ش��خصي للقاضي 

غولدستون«.

حني ي�سقط االلتزام املهني اأمام �سطوة ال�سغوط 

هل ميلك »غولدستون« تبييض صفحة االحتالل جبرة قلم ؟

النائب الزعارير: تراجع غولدستون 
مستهجن وال يغري حقائق الواقع.. 
والدول العربية وسلطة رام اهلل 
وحكومة غزة مطالبة بمتابعة 

توصيات التقرير دوليا

النائب طافش: التقرير أصبح 
وثيقة دولية ولم يعد ملكا 

لصاحبه.. والقاضي غولدستون 
تعرض لضغوط صهيونية وتراجعه 

ال يجدي نفعا 

النائب منصور: تراجع غولدستون 
امتهان للمبادئ واألخالق ومخالفة 
للقانون الدولي.. والتقرير حقيقة 

موجودة على األرض ال يمكن 
إنكارها

النائب املصري: تراجع غولدستون 
سابقة خطرية وانتكاسة قيمية 

وأخالقية وال قيمة له.. وهو موقف 
ذو بعد شخصي وسياسي ليس 

أكثر

النائب الربدويل: تراجع غولدستون 
خضوع سافر لإلرادة والضغط 

الصهيوني.. ولن يشطب الصورة 
الدموية اإلجرامية لدولة االحتالل 

التي أقرها التقرير 

اأث���ار تراج���ع القا�س���ي اليه���ودي ريت�س���ارد 
غولد�ستون عن بع�س مما ورد يف تقريره ب�ساأن 
جرائم احلرب ال�سهيونية التي ارتكبت يف قطاع 
غزة نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009 موجة 
من ال�سخط والغ�سب ال�سديدين يف كافة الأو�ساط 
ال�سيا�سية واملحافل القانونية، فل�سطينيا وعربيا 

ودوليا.
"الربمل���ان" ناق�ست القيمة القانونية لت�رشيحات 
غولد�ست���ون التي وردت �سم���ن مقال �سحفي 
يف �سحيفة وا�سنطن بو�ست الأمريكية موؤخرا، 
م�ستطلع���ة راأي العدي���د م���ن ن���واب املجل�س 

الت�رشيعي عرب �سطور هذا التقرير. 

النائب د. الشرايف: 
االحتالل لن يفلح يف 
تغيري قواعد اللعبة 

واملقاومة أدارت معركة 
التصعيد بحكمة واقتدار 

حتاول دولة الحت���الل ال�سهيوين عبثا ك�رش اإرادة 
�سعبن���ا الفل�سطين���ي واإجباره عل���ى الر�سوخ على 
مقت�سيات الأم���ر الواقع والر�سوخ ملنطق الهيمنة 

والعجرفة والت�سعيد.
وق���د �سكلت معرك���ة الت�سعي���د الأخ���رية حماولة 
�سهيوني���ة فا�سل���ة لتغي���ري قواعد اللعب���ة القائمة 
وفر�س �رشوط ا�ست�سالم جديدة على �سعبنا املرابط 

ومقاومته البا�سلة.
»الربمل���ان« ا�ستطلعت راأي عدد من نواب ال�سعب 
الفل�سطيني حول اأهداف الت�سعيد الإ�رشائيلي الأخري 

و�سبل مواجهته عرب �سطور هذا التقرير.

تصعيد فاشل
النائ��ب م. جمال س��كيك أك��د أن التصعي��د الصهيوني 
لم ولن يكس��ر إرادة  ش��عبنا ولن يفرض عليه ش��روط 
االستسالم ولن يحمله على القبول بأي معادلة جديدة في 
إطار الصراع، بل س��يزيده توحدا في وجه التحديات التي 
تمر بها القضية ومواجهة الغطرس��ة الصهيونية، محمال 
العدو الصهيوني المس��ئولية الكامل��ة إلى ما وصلت إليه 

األوضاع الراهنة.
وأكد سكيك أن جرائم االحتالل وإرهابه ضد شعبنا هي 
التي فجرت األوضاع في الس��احة الفلس��طينية، الفتا إلى 
أن المقاومة س��تبقى تدير المعرك��ة مع العدو في إطار 

الرؤية التوافقية مع فصائل شعبنا".
وش��دد س��كيك على أن المطلوب فلس��طينينا هو وحدة 
الموقف، مشيرا إلى أن أبلغ رد فلسطيني هو التوجه نحو 
الحوار الفلس��طيني على قاعدة حماية برنامج المقاومة 
ووقف التنسيق األمني واإلفراج عن المعتقلين السياسيين.

 وتابع قائال: "ينبغي أن المطلوب توجيه رس��ائل مصرية 
وعربي��ة قوية للعدو بأن الش��عب الفلس��طيني هو جزء 
م��ن األمة العربية واإلس��المية"، وأنه لن يس��مح مطلقا 

باالستفراد بالشعب الفلسطيني.
وثم��ن س��كيك الموق��ف المصري المش��رف بخصوص 
التصعيد عل��ى غزة، مطالبا بمزيد م��ن المواقف الصلبة 
لتعزيز صمود وثبات شعبنا وكبح المخططات الصهيونية 

التي تتربص بغزة وأهلها دوائر االستهداف والتصعيد.
خيبة صهيونية

بدوره أكد النائب محمد أبو جحيشة أن العدو مهما أمعن 
في ممارسة جرائمه على أرض غزة الحرة فإنه لن يكسر 
إرادة المقاومة في هذه البقعة المباركة، مش��يرا إلى أن 
الصهاينة تجرعوا الخيبة والفشل في مرات سابقة وها هم 
يتجرعونها وس��يتجرعونها في كل مرة يتجرءون فيها 

على هذه البقعة المباركة.
وأوضح النائب أبو جحيشة أن المطلوب في هذه المرحلة 
ه��و أن تتح��رك النخوة العربية واإلس��المية للش��عوب 
والحكوم��ات وأن تض��ع حدا له��ذا التصعي��د الصهيوني، 
وتفض��ح ه��ذه الممارس��ات، وتعم��ل على مالحق��ة قادة 

االحتالل في المحافل الدولية.
وطالب أبو جحيش��ة الفلس��طينيين باالنحي��از التام إلى 
ثوابته��م، داعيا س��لطة فتح ف��ي رام اهلل للتوقف الفوري 
والتام عن التنسيق األمني وإنهاء المفاوضات العبثية التي 
ل��م تجد نفعا، مضيفا أن المطلوب عالميا أن ينظر العالم 
إلى الشعب المقهور في فلسطين نظرة موضوعية، وأن ال 
يكيل بمكيالين، وأن ال يكون منحازا للطرف اإلس��رائيلي 
على حس��اب الفلس��طينيين الذين تمارس ضدهم الحرب 

اإلستئصالية من قبل العدو الصهيوني.
تصعيد قديم جديد

من جهته ش��دد النائ��ب  فتحي قرعاوي عل��ى أن التصعيد 
الصهيوني لم يكن وليد الس��اعة وإنما ش��كل حالة مستمرة 
على القطاع منذ بداية االحتالل الصهيوني للقطاع وسيبقى 
مس��تمرا حتى ينال ش��عبنا حقوقه، مؤكدا عل��ى أن إرادة 

شعبنا لن تستطيع أي قوة كسرها على اإلطالق.
وش��دد النائب قرعاوي على أن المطلوب في هذه المرحلة 
تمتي��ن الجبه��ة الداخلية من خالل إع��الن مصالحة بدون 
ش��روط، مطالبا س��لطة فتح بالرد الف��وري على التصعيد 
بموق��ف واضح وصري��ح بوقف التنس��يق األمن��ي ووقف 
مالحقة أبن��اء الحركة اإلس��المية، واس��تدعائهم وإعادة 
األمور إلى نصابها باعتبار ذلك مقدمات للرد على العدوان 

والمصالحة.
وتاب��ع: "عربيا يج��ب أن تقول الجماهي��ر صاحبة الثورات 
العربي��ة كلمته��ا وأن يك��ون لها دور كبي��ر وعظيم في 

هذا الش��أن، ويجب أن يفتح معبر رفح فورا وبدون تأخير 
لتمكين صمودهم ويجب أن يرف��ع الحصار فورا، وأن يعاد 
للش��عب اعتباره ويعتذر المجتمع الدولي الذي س��كت عن 
جرائم��ه طويال، وأن يك��ون هناك إدانة واضح��ة للعدوان 

خاصة فيما يتعلق بقتل المدنيين واألطفال".
انعكاس لطبيعة العدو

أما النائب د. يوسف الشرافي فاعتبر أن الجرائم ضد األبرياء 
م��ن أبناء ش��عبنا هي انع��كاس لطبيعة الع��دو المجرم مع 
األطفال والشيوخ، مؤكدا أن هجمات االحتالل على غزة لن 
تؤثر على المقاومة، ولن تفلح في فرض شروط االستسالم 

على شعبنا ومقاومته أو تغيير قواعد اللعبة القائمة.
ولفت النائب الشرافي إلى أن المقاومة لقنت العدو الدروس 
عل��ى مدار تاريخ القضية وآخرها ما ش��هد ب��ه العدو قبل 
الصديق باستبس��ال المقاومة الت��ي هزمت العدو في قطاع 
غزة في حرب الفرقان، وقدرتها على إدارة معركة التصعيد 
األخيرة بحكم��ة واقتدار، مؤك��دا أن جرائم االحتالل لن 
تزيد المقاومة إال ثباتا وتجذرا بهذه األرض واستبساال في 

مقاومة العدو.
وثمن الش��رافي الموق��ف الرجولي الذي ص��رح به وزير 
الخارجي��ة المص��ري نبي��ل العربي بأنه لن يس��مح للعدو 
بالتف��رد بقطاع غزة، متابعا "ه��ذه المواقف يجب أن تكون 
واقعا على األرض يرى أثرها الش��عب الفلس��طيني"، مبرقا 
بالتحية العطرة للمقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التي 

تؤكد جهوزيتها التامة لصد أي عدوان صهيوني غاشم.

هل انهارت نظرية التصعيد اإلسرائيلي على أعتاب غزة الصامدة ؟
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د. دويك والنواب اإلسالميون يشاركون يف اعتصام 
للمطالبة بوقف االعتقال السياسي

ش��ارك د. عزيز دوي��ك رئيس المجلس التش��ريعي وكل 
م��ن النائب المبعد محمد أبو طي��ر والنائب حامد البيتاوي، 
والنائ��ب فض��ل حمدان, ف��ي االعتصام الذي دعت له ش��بكة 
المنظمات األهلية الفلسطينية، والحراك الشبابي المستقل، 
عل��ى دوار المنارة وس��ط مدينة رام اهلل االثني��ن 2001/4/11 
للمطالب��ة بحماية الحري��ات العامة والخاص��ة، والمطالبة 

بوقف االنتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في الضفة.
وق��ال دويك: »إن على الجميع العمل الجاد من أجل حماية 
حقوق المواطن الفلسطيني، وعلى رأسها حرية التعبير عن 

الرأي، بعيدا عن أجواء القمع والكبت والقهر«.
وعبر دويك عن تقديره للحراك الشبابي وتضامنه الكامل 
م��ع مطالب الش��باب المعتصمين، مطالب��ا بالوقف الفوري 
لعملي��ات االعتقال على خلفية فصائلي��ة، وإلى تجريم هذا 
الفع��ل الش��نيع، واإلف��راج الف��وري عن جمي��ع المعتقلين 

السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية.
نواب نابلس يشاركون يف افتتاح مدرسة 

  شارك وفد من النواب اإلسالميين في مدينة نابلس االثنين 
)4/5( في حفل افتتاح مدرس��ة لطيفة الصيفي, والتي أنشئت 

في منطقة الجنيد غرب المدينة بتبرع من عائلة الصيفي.
  وض��م وفد النواب كال من النائب الش��يخ حامد البيتاوي, 
والنائب داود أبو س��ير, والنائب حس��ني البوريني, والنائب 

ياسر منصور.
  ورأى الن��واب ف��ي هذا المش��روع تعزيزا لصمود الش��عب 
الفلس��طيني وثباته على أرضه وتأكي��دا على أهمية العلم 
والتعل��م للرقي بالمجتمع الفلس��طيني، مش��ددين على أن 
هذه المشاريع تش��ير إلى مكامن الخير والعطاء لدى شعبنا 
الصام��د, داعين لمزيد من هذه الجهود الخيرة لتعزيز روح 

االنتماء لهذا الوطن. 
وفد من مؤسسة هيومن رايتس يزور مكتب نواب رام 

اهلل 
إل��ى ذل��ك، زار وفد من مؤسس��ة هيوم��ن رايتس ووتش 
مكت��ب الن��واب اإلس��الميين ف��ي رام اهلل والتق��ى بعدد من 
النواب لمناقشة األوضاع والتعديات على الحقوق في الضفة 
الغربية باإلضافة النتهاكات حرية الصحافة وإطالق تقرير 

بهذا الشأن.
وأك��د الن��واب خالل اللقاء عل��ى جود انته��اكات لحقوق 
اإلنس��ان وحاالت تعذيب، وقدموا أمثل��ة وأرقام على ذلك 

باإلضاف��ة إلى الحال��ة العامة م��ن االنته��اكات ومخالفة 
القوانين ومنها االعتقال التعس��في غير المبرر، واالستيالء 

على الجمعيات وغيرها الكثير.
وتابع النواب: »هذا السلوك نتج عن حالة من الجبن والخوف 
لدى الصحفيين واإلعالميين، مما يفقدهم القدرة على العمل 

بمهنية ومصداقية«.

وطالب النواب بضرورة أن يصل التقرير الذي تعده هيومن 
رايت��س للسياس��يين في أمري��كا وأوروبا الذي��ن يمولون 
األجهزة التي تخالف القانون الدولي واإلنس��اني، مؤكدين 
أن مبدأ المعاملة بالمثل مرفوض، في إشارة إلى المخالفات 

التي وقعت في قطاع غزة في ذلك اإلطار.
ب��دوره أكد وفد هيومن رايتس ووتش على وجود اعتقال 
تعسفي وعدم االلتزام بالقانون واإلجراءات وسوء المعاملة، 

وفي بعض المعامالت كان هناك انتهاك وتعذيب.
النواب اإلسالميون يقدمون واجب العزاء يف والدة 

الشهيدين القساميني عاصي
  قدم وفد من نواب نابلس وقلقيلية وطولكرم السبت )4/9( 
واجب العزاء بوفاة الحاجة »عائشة عاصي« والدة الشهيدين 
القساميين القائدين علي ومحمود عاصي، وذلك في قرية 

قراوة بني حسان قضاء سلفيت.
   وض��م الوف��د كال من النواب : الش��يخ حام��د البيتاوي، 
وأحم��د الحاج علي، وداوود أبو س��ير، وحس��ني البوريني، 

وياسر منصور, وم.عبد الرحمن زيدان, وعماد نوفل.
النائب نوفل يشارك يف وقفة تضامنية ألهالي األسرى

ش��ارك النائب عن محافظة قلقيلي��ة عماد نوفل في الوقفة 
التضامني��ة الخمي��س )4/7( أمام مقر الصلي��ب األحمر في 
مدينة قلقيلية ألهالي األسرى في المحافظة، وذلك تضامنا 

ًمع األسير أكرم منصور أقدم أسير في المحافظة.
وطال��ب النائب نوف��ل المؤسس��ات الحقوقية واإلنس��انية 
والجه��ات المس��ؤولة والمختصة بض��رورة تفعيل قضية 
األسرى المرضى في سجون االحتالل الصهيوني والعمل على 
إنهاء معاناة األسرى وبالذات أسرى العزل اإلنفرادي الذين 
أوضاعًا  يعيش��ون 

سيئة للغاية.
ويزور خيمة إنهاء 

االنقسام يف 
قلقيلية

كم��ا زار النائ��ب 
األربع��اء  نوف��ل 
)6-4( خيم��ة إنهاء 
الت��ي  االنقس��ام 
أقيمت ف��ي ميدان 
الش��هيد أب��و علي 
إي��اد ف��ي مدين��ة 

قلقيلية.
 وأكد النائب نوفل 
القائمين  للش��باب 
الخيم��ة  عل��ى 
فيها  والمعتصمين 
خالل تلك الزيارة 
تضامنه مع جهودهم ومساندته لهم في كل ما يدفع باتجاه 

إنهاء حالة االنقسام التي يعيشها الشارع الفلسطيني.
وقدم نوفل شرحًا لشباب خيمة إنهاء االنقسام حول الجهود 
التي يبذله��ا رئيس المجل��س التش��ريعي د. عزيز دويك 
والنواب اإلس��الميون في الضفة الغربية م��ن أجل تقريب 

بناء المجتمعات, مطالبا المؤسسات الحكومية واألهلية بدعم 
الش��باب في ش��تى المجاالت وخاصة الخريجين, موضحا أن 

الدول ال تقوم إال بالشباب. 
ويكرّمون وفدا طبيا أمريكيا 

كما كرم نواب الوسطى وفدًا طبيا أمريكيا برئاسة الطبيب 
س��اكتي داس في مستشفى األقصى بمدينة دير البلح, وضم 
وفد النواب كال من د. سالم سالمة ود. عبد الرحمن الجمل.

وأكد النائب س��المة أن الوفود الطيب��ة القادمة على قطاع 
غزة تساهم في تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني 
ف��ي القطاع من خالل ما تق��وم به الوفود من إجراء عمليات 

الجراحية النوعية التي تحتاج للسفر إلى خارج القطاع. 
وأش��ار س��المة إلى أن الوفد الطبي األمريكي قام بإجراء 17 
عملية جراحية في المسالك البولية تحتاج للسفر  وتتراوح 
مدة العملية من خمس إلى س��اعات, ش��اكرا ل��ه جهده في 

خدمة أبناء الشعب الفلسطيني. 
وف��ي نهاية االحتف��ال قام وف��د النواب بجولة على أقس��ام 
مستش��فى األقصى وتوزي��ع الدروع عل��ى العاملين تقديرا 

لجهودهم.  
النائب نعيم تزور مدرسة شهداء املغازي الثانوية للبنات

من جهتها زارت النائب هدى نعيم مدرس��ة ش��هداء المغازي 
الثانوي��ة بمخي��م المغ��ازي, وكان ف��ي اس��تقبالها مديرة 

المدرسة سهير هارون والهيئة التدريسية بالمدرسة.
وأكدت النائب نعيم خالل اجتماعها مع مديرة المدرسة على 
بذل مزيد من الجهود المشتركة إلقامة مصلى في المدرسة 
ضمن المش��روع الذي أطلقه نواب المحافظة الوسطى تحت 

عنوان »مصلى في كل مدرسة«.
وناقش��ت النائب نعيم مع إدارة المدرسة العديد من القضايا 

التي تخص التعليم بالمدرسة والمحافظة الوسطى.
واجتمعت نعيم خ��الل الزيارة مع طالبات البرلمان الصغير 
في المدرس��ة في ح��وار مفتوح تخلله مناقش��ة العديد من 

القضايا التي تمر بها القضية الفلسطينية.
النائب سالمة يلقى محاضرة سياسية 

في ذات اإلطار ألقى النائب د. سالم سالمة محاضرة سياسية 
بعنوان »صراعنا مع اليهود«  لطالب مدرس��ة خليل الوزير 
بمدينة غزة بحضور مدير المدرسة سمير ثابت ولفيف من 

المدرسين.
وأك��د النائب س��المة أن صراعن��ا مع اليه��ود قائما ألنهم 
اعتدوا على ش��عبنا وسلبوا رضنا وهجروا شعبنا من ديارهم 
ومنازلهم, مضيفا أن صراع النبي مع اليهود كان بسبب غدر 

اليهود واعتدائهم على أعراضهم المسلمين.  
واس��تعرض س��المة مواقف غدر اليهود مع النبي صلى اهلل 
عليه وس��لم  بالمدينة المنورة والتي أدت إلى محاربة النبي 
صلى اهلل عليه وس��لم, مشيرا للوثيقة التي عقدت بين النبي 
صلى اهلل عليه  واليهود والتي قام اليهود من خالل مواقفهم 

بنقضها. 
نواب خان يونس ينظمون لقاء مع طلبة الثانوية 

املميزين
بدوره��م نظم ن��واب خان يون��س لقاء حواريا م��ع الطلبة 
المميزي��ن ف��ي المرحل��ة الثانوية بم��دارس محافظة خان 
يونس ركز حول سبل إنهاء االنقسام بالساحة الفلسطينية، 
وذلك في قاعة المحاضرات بمدرسة خالد الحسن الثانوية 

بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
وحض��ر اللقاء كال من الن��واب د. يونس األس��طل ويحيى 
موس��ى ود. خميس النجار, باإلضافة إلى حس��ين أبو شمالة 
النائب اإلداري لمديرية التعليم بالمحافظة وإسماعيل حرب 
النائب الفني لمديرية التعليم بالمحافظة, وفتيح خلف مدير 
مدرسة خالد الحس��ن والعديد من المدرسين وحشد كبير 

من الطالب.  
وأك��د النواب على ضرورة إنهاء االنقس��ام، مش��ددين على 
أهمي��ة توفير كافة المناخات إلنج��اح المصالحة بعيدا عن 

االرتهان لألجندة الخارجية والمفاهيم الحزبية الضيقة.
وتخلل اللقاء حوار مفتوح بين النواب والطالب حول العديد 

من القضايا. 

وجهات النظر وتحريك ملف المصالحة، مس��تعرضا آخر 
المستجدات حول ملف المصالحة.

وحّمل ش��باب خيم��ة إنهاء االنقس��ام النائب نوفل رس��الة 
إل��ى الدكتور عزي��ز دويك والنواب بض��رورة مضاعفة 
العمل والجهود لصالح إنهاء االنقس��ام، وأن يكون للمجلس 
التشريعي دورًا بارزًا في إعادة الوحدة للمجتمع الفلسطيني 
وأكدوا فيها »أنهم لن ينهوا اعتصامهم إال بإنهاء االنقسام«.

نواب غزة يستقبلون وفدا من مدرسة أسعد 
الصفطاوى

في سياق مواٍز استقبل النائبان د. مروان أبو راس وم. جمال 
س��كيك بمكتب نواب محافظة غزة وفدا من مدرسة أسعد 
الصفطاوي ضم ضمن برنامج المواطنة الذي أقرته وزارة 

التربية والتعليم بقطاع غزة.
واس��تعرض النواب خالل اللقاء مع وفد المدرس��ة طبيعة 
العمل في المجلس التشريعي ودور كتلة التغيير واإلصالح 
بالمجلس, وأب��رز القوانين التي أقرها المجلس بعد دخول 
حركة حماس المجلس التشريعي, باإلضافة لمناقشة عدة 
قضاي��ا المتعلقة بالعم��ل الصحي في قطاع غ��زة ومعاناة 

المعاقين.
وأكد النائب سكيك أن المجلس التشريعي أقر عدة قوانين  
لتنظي��م العمل الصحي والمحافظة على حقوق المواطنين, 
مضيف��ا أن وزارة الصح��ة تمتلك أطباء وك��وارد طبية 
أصحاب كفاءة عالية عملوا في ظروف قاسية خالل الحرب 

الفرقان.
وبين س��كيك أن قان��ون حقوق المعاقي��ن يوفر للمعاقين 
ولعائالتهم تأمين صحي مجاني وتقديم الخدمات العالجية 

لهم. 
وينظمون لقاء جماهرييا مع عائلة الفيومي

كما نظم نواب غ��زة بالتعاون مع حركة حماس بمنطقة 
ش��رق غزة, لقاء جماهيريا مفتوحا بديوان عائلة الفيومي, 
وسط حضور عدد كبير من مخاتير ووجهاء وأهالي وأبناء 

المنطقة.
وشارك في اللقاء كال من النواب د. مروان ابوراس وجمال 
نصار وم.جمال س��كيك بحضور عدد من مسئولي الشرطة 

والفصائل.
م��ن جانبه, أك��د النائب د. أب��و راس على أن ن��واب كتلة 
التغيير واإلص��الح حريصون علي االلتقاء بأبناء ش��عبهم, 
واالس��تماع لهمومهم وحل مش��اكلهم, مضيفا بأن مكاتب 

الكتلة مفتوحة أمام جميع المواطنين لتقديم الشكاوى.
وش��دد د. أب��وراس على أننا م��ا جئنا للمجلس التش��ريعي 
للحص��ول علي منصب أو كرس��ي إال لخدمة أبناء ش��عبنا 

المرابط.
وتخل��ل اللق��اء فتح باب األس��ئلة المناقش��ة بي��ن النواب 
والمواطنين حول أداء الحكومة والشرطة والمشاكل التي 

تواجه المواطنين.
نواب الوسطى يستقبلون وفدا من خريجي الجامعات

في ذات الس��ياق اس��تقبل نواب الوس��طى وفدًا من خريجي 
الجامعات في المحافظة الوسطى, وكان في استقبالهم كال 

من النواب د. عبد الرحمن الجمل ود. سالم سالمة. 
وأكد النائب سالمة على الدور الهام للشباب المثقفين في 

نواب التشريعي.. عمل متواصل وجهد مثابر وعطاء ال ينضب
ل ي���زال ن���واب املجل����س الت�رشيع���ي عل���ى حاله���م م���ع �سعبه���م، �سعل���ة م���ن 
العم���ل ال���دوؤوب والعط���اء الفيا����س، وتلّم����س لهم���وم واحتياج���ات اجلماه���ري.

"الربملان" واكبت كعادتها امل�س���ري الربملاين والأن�سطة والفعاليات النيابية لنواب كتلة 
التغيري والإ�سالح يف ال�سفة والقطاع خالل الأيام القليلة املا�سية، واأعدت هذا التقرير.

نواب الوسطى يكرمون وفدا طبيا أمريكيا

د. دويك والنواب اإلسالميون يشاركون في اعتصام للمطالبة بوقف االعتقال السياسي



7 العدد الثاني والستون

خيبة اليهود يف الت�سعيد 
اجلديد وعد من اهلل ذي 

البط�س ال�سديد

النائب / د. يونس األسطل

َأْوَس��َعنا االحتالل في اآلونة األخيرة تهديدًا باس��تئناف الحرب على قطاع غزة؛ بدعوى انطالق الصواريخ 
منه تلقاء المس��توطنات والمدن القريبة نس��بيًا من قطاع غزة، وتحاش��يًا للغ��در الصهيوني؛ فقد اتفقت 
الفصائل على اْلتزام التهدئة ما دام العدو محترمًا لها، فإذا أقدم – كعادته- على أية خروقات تشاوروا في 

توقيت الرد وحجمه.
لكن الذي حدث أن بعض األفراد غير المنصاعين لسياس��ة قادتهم لدى بعض الِفَرِق ظلوا يتفلتون بقذيفة 
من هنا، وصاروٍخ من هناك؛ بدوافع شتى، قد يكون بعضها نكايًة في قيادتهم؛ لحاجة في أنفسهم، أو حسدًا 
للفصائل المس��تحوذة على التأييد الش��عبي الكبير، فهم راغبون في اجتذاب بعض األنصار، الس��يما بعض 
حدثاء األسنان الذين يسهل على أولئك المنفلتين خداعهم ببعض الطلقات باسم التمسك بالمقاومة، بعد 

أن هجرها أنصار التهدئة – على َحدِّ زعمهم-.
كي��ن بالمقاومة من المرتبطين باالحتالل، وهم يقومون  إنني ال أس��تهجن أن يكون بعض أولئك الُمَتَمحِّ
بذلك بالتنسيق معه؛ إلرباك المقاومة، وإعطاء الذريعة لالحتالل في رغبته في استهداف بعض المواقع أو 
األشخاص، وربما لصناعة أزالم الشجاعة، تمهيدًا الرتقائهم في ُسلَّم القيادة، ليكون االختراق حتى النخاع.

غير أن المكر الس��يئ ال يحيق إال بأهله؛ جريًا على س��نة اهلل في األولين، ولن تجد لس��نة اهلل تبدياًل وال 
تحوياًل، وقد تجلى ذلك في جملة أمور، ومن أبرزها ما يلي:

1(  ثب��ت لدينا أن تهديد الصهاينة باالجتياح الش��امل مجرد جعجعة إعالمي��ة، وأن غاية التصعيد ضربات 
جوية مركزة، الغتيال بعض المجاهدين، أو لتدمير بعض األماكن، وبعضها ضربات في العراء.

2(  تمخض التصعيد عن تسديد بعض الكلمات للعدو التي أدرك معها أن العدوان له ثمن؛ فإنه إن يمسسكم 
َقْرٌح فقد َمسَّ القوم قرح مثله، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون؛ ذلك أن معظم الضربات لم 

تكن عشوائية، وال أدلَّ على ذلك من استهداف حافلة بقذيفة مضادة للدبابات بإصابة مباشرة.
3(  إن الضغوط التي نزلت بس��احة الصهاينة، الس��يما من النظام المصري الجديد، قد س��اهمت في َلْجِم 
الع��دوان، باإلضاف��ة إلى قم��ة طارئة للجامعة العربي��ة، كان من أبرز قراراته��ا المطالبُة بفرض حظٍر 
للطيران فوق قطاع غزة، وهذا كائن ال محالة، ولو بعد حين، ولكْن بتصعيد المقاومة ال بقراراٍت دولية.

4(  فش��ل الصهاينة في إبطال تقرير غولدس��تون بالضغط عليه، وحمله على التراجع عنه بعبارة تحتمل 
وجهين من التأويل، إْذ قال: لو كنت أعلم ما أعرفه اليوم؛ لكان التقرير مختلفًا، فربما كان أش��دَّ فضحًا 

لجرائم االحتالل.
5(  اضطرار العدو إلى تعطيل الدوام؛ بإغالق المدارس، واعتبار الدوائر في إجازة؛ ألن ُجْبَن المستوطنين 

جعلهم يلزمون المالجئ.
أما هذه اآلية من األنفال فقد نزلت بعد معركة الفرقان، تلك التي غلبت فيها الفئة القليلة فئًة كثيرًة 
ب��إذن اهلل، وكان المش��ركون قبل االلتح��ام َيْدُعوَن بالهزيم��ة على أضلِّ الطائفتي��ن، وأقطع الفريقين 
للرحم، بل كانوا قد خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس، ويصدون عن س��بيل اهلل متوعدين المؤمنين 
باالس��تئصال، وقد نصح بعضهم أبا جهل بأن يوقف الزحف إلى بدر، بعد أن أفلتت قافلة أبي س��فيان، فأبى 
واس��تكبر، وق��ال: ال واهلل ال نرج��ع حتى َنِرَد بدرًا، فنش��رب الخمر، ونذبح الُجُزر، وتع��زف علينا الِقيان 
لوا نعمة اهلل كفرًا، وَأَحلُّوا قومهم دار  )المغنيات(، ويتس��امع بنا العرب، فال يزالون يهابوننا، لكنهم قد َبدَّ

البوار، فأذاقهم اهلل لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
إن هذه اآلية تقول لقريش: إن تستنصروا ربكم على الضالين القاطعين للرحم، فقد عرفتم بهزيمتكم أنكم 
أنتم الظالمون، فال تنتكسوا على رؤوسكم، وتعاودوا الكرة، َفُتْهَزموا ثانَي مرة، فإنكم إن تنتهوا عن العدوان، 
وتلتزموا التهدئة أو الهدنة والتعايش السلمي، فهو خير لكم، لكنكم إذا ركبتم رؤوسكم، وجربتم حظكم، 
وعدتم للعدوان؛ فإننا سنعود عليكم بالهزيمة، وال يغرنكم كثرة فئتكم، فلن تغني عنكم شيئًا ولو كثرت، 
ال لشيٍء إال ألن اهلل مع المؤمنين، فإنكم حالتئٍذ إنما تقاتلون من ال ِقَبَل لكم به، وهو اهلل الواحد القهار، وقد 
أخبر موالنا عز وجل في اآليات الفائتة قبل هذه اآلية مباشرة أنه هو القاتل، وهو الرامي والمقاتل؛ حين 
يقاتل عباُده المؤمنون،  وأولياؤه الصالحون، وإذا كان األمر كذلك؛ َفَأنَّى للكفرة من العرب، أو من أهل 
الكتاب، خاصة إذا كانوا غزاة معتدين، أو كانوا محتلين مستوطنين، أنَّى لهم أن يقاتلوا ربهم، وإنما أمره 

إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون، وقد يقع هذا في لمح البصر أو هو أقرب ؟!!.
ُذر، وارتابوا، وتربصوا، وغرتهم األماني، وفتنوا أنفسهم، حين أوقفوا ِعيَر  إن كفرة قريش قد تماروا بالنُّ
أبي س��فيان التي َنَجْت على تجهيز جيش للثأر لمن ُقِتلوا يوم بدر، فعادوا يوم ُأُحٍد، فصدقكم اهلل وعده إْذ 
ننا  ��ونهم بإذنه، ل��وال خلٌل في اإلخالص واالنضباط قد وقع من بعض المؤمني��ن، فأراد ربك أن ُيَلقِّ َتُحسُّ
دروسًا عظيمة؛ بأن صرفكم عنهم ليبتليكم، ولئال تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنائم، وال ما أصابكم 

من القتل والقرح.
ثم إنهم قد استجابوا لإلغراء اليهودي بمعركة األحزاب، وعادوا يقودون المشركين واليهود والمنافقين 
في يوم الخندق، َفَردَّ اهلل الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا، وكفى اهلل المؤمنين القتال، وصدقهم اهلل 

وعده بأنهم لن تغني عنهم فئتهم شيئًا ولو كثرت؛ وإن اهلل مع المؤمنين.
ولعل��ه من عجائب القدر أن يلهمنا ربنا تبارك وتعالى أن نس��مي الرصاص المصبوب بمعركة الفرقان؛ 
لتك��ون هذه اآلية تصدح في وجه اليهود بالهزيمة, وتزف إلينا البش��رى، وقد مضى على الصهاينة أكثر 
من عامين وهم يتحينون الفرصة لالنقضاض علينا، وقد جرت مناوشات عديدة، لكنها لم َتْرَق إلى مستوى 
العدوان األخير، فقد ناهز الشهداء العشرين، وكان الجرحى ثالثة أضعافهم، ومع ذلك فقد َردَّ اهلل الغزاة 

بغيظهم لم ينالوا خيرًا، وُأْكِرهوا على القبول بالعودة للتهدئة صاغرين.
غير أن الحزم يقضي ضبط الميدان، وتضييق الخناق على الش��اذين، والتحفظ على من ُضِبَط منهم حتى 

حين.
وهلل األمر من قبل ومن بعد

)ِإْن َتْسَتْفِتُحوا َفَقْد َجاَءُكُم اْلَفْتُح َوِإْن َتْنَتُهوا َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َوِإْن 
َ َمَع  َتُعوُدوا َنُعْد َوَلْن ُتْغِنَي َعْنُكْم ِفَئُتُكْم َشْيًئا َوَلْو َكُثَرْت َوَأنَّ اهللَّ

اْلُمْؤِمِنين(

من وحي اآية

)األنفال: 19 (

زار وفد من المجلس التش��ريعي برئاسة د.أحمد 
بحر النائ��ب األول لرئيس المجلس التش��ريعي 
مق��ر وزارة ش��ئون الم��رأة بمدينة غ��زة، وضم 
الوفد كال من م. إسماعيل األشقر، والنائب مريم 
فرحات، والنائب هدى نعيم، وكان في اس��تقبال 
الوف��د عدد من مس��ئولي الوزارة ف��ي مقدمتهم 

الوزيرة جميلة الشنطي.
وقدم بحر التهاني للنائب الشنطي بمناسبة توليها 
وزارة ش��ئون المرأة، مشددا على ضرورة تواصل 
المجل��س التش��ريعي مع الوزارة ف��ي كثير من 
القضايا المطروحة على الس��احة الفلس��طينية، 
الفت��ا إلى أن هذه الزيارة تع��د بداية تواصل بين 

المجلس ووزارة شئون المرأة.
وأك��د بحر عل��ى أن ه��ذه الزي��ارة تأتي ضمن 
مهمات المجلس التش��ريعي في متابعة الوزارات 
في الحكومية الفلسطينية لإلطالع عن كثب على 
إنجازاته��ا والتعرف على العقب��ات التي تواجهها 

للمس��اهمة في حلها، ولالطمئنان على العديد من 
القضايا والمضي في االرتقاء بالمشروع اإلسالمي.

بدوره��ا رحبت الوزيرة الش��نطي بالوفد الزائر 

مؤكده على صالحيات المجلس التشريعي بتفقد 
ومراقبة عمل الوزارات وتعهدت ببذل أقصى جهد 

مستطاع من أجل االرتقاء بعمل الوزارة.

املجلس التشريعي يقدم التهاني للنائب الشنطي
 بتوليها وزارة شئون املرأة

مبنا�سبة يوم الطفل الفل�سطيني 

رئاسة التشريعي تذكر املنظمات
 الدولية بحق أطفال فلسطني بالحياة والتعليم

اس��تقبلت رئاسة المجلس التش��ريعي مسيرة 
أطفال في س��احة المجلس التشريعي نظمتها 
الش��باب  ب��وزارة  للطفول��ة  العام��ة  اإلدارة 
والرياضة برعاية وحض��ور الوزير المدهون  

وذلك بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني.
وق��ال د. أحم��د بح��ر النائ��ب األول لرئيس 
المجلس التش��ريعي مخاطبًا أطفال فلسطين 
في يومهم: "إن االحتالل يسرق منكم االبتسامة 
ويس��لبكم حقكم في الحياة بكرامة كما سلب 
من��ا أرضنا زورًا وعدوانًا قبل س��تة عقود من 
الزم��ن، وهو م��ا زال ماٍض في قض��م الضفة 

وتهويد القدس ومصادرة األراضي".
وأضاف بح��ر أنه "بالرغم م��ن كل إجراءات 
االحتالل الذي يحاصر غ��زة ويجوع أطفالها 
حت��ى وصل األم��ر لموت العديد م��ن أطفالنا 
بفع��ل الحصار وقل��ة الدواء إال أن ش��عبنا لن 

يستس��لم ولن يرفع أطفالن��ا الراية البيضاء"، 
مؤكدًا أن عل��ى األمم المتح��دة والمنظمات 
الدولية أن تلتفت لمعاناة أطفال فلس��طين في 

يومهم.
ودع��ا بحر األمي��ن العام لألم��م المتحدة بان 
كي مون للنظر لمعاناة أطفالنا الذين يغيبهم 
االحتالل بالس��جون واالعتقال ويحرمهم من 
ممارس��ة أبس��ط حقوقه��م الت��ي كفلها لهم 

القانون والشرائع الدولية. 
الش��باب  المده��ون وزي��ر  د.  ب��دوره أك��د 
والرياض��ة على أن أطف��ال اليوم س��يكونون 
قادة المس��تقبل الذين سيأخذون بأيدي شعبنا 
لبر األم��ان، معربا عن ثقته ب��أن األطفال في 
فلس��طين على قدر المس��ئولية وسيحافظون 
على فلس��طين والق��دس ولن يفرط��وا بحبة 

تراب من فلسطين التاريخية. 

عق��دت لجن��ة الرقاب��ة وحق��وق اإلنس��ان في 
المجلس التشريعي الخميس )7-4( لقاء مع وزير 
األشغال العامة واإلسكان د. يوسف المنسي لبحث 
المش��اريع اإلسكانية التي تطرحها الوزارة وبيع 
وتوزيع األراض��ي الحكومية عل��ى المواطنين، 
بحض��ور كاًل من رئيس اللجن��ة النائب يحيى 
العبادس��ة والنواب: هدى نعيم ود. عاطف عدوان، 
ود. خميس النجار، ود. يوس��ف الشرافي، وجمال 
نصار، وسيد أبو مسامح، ود. عبد الرحمن الجمل.

ورح��ب النائ��ب العبادس��ة بالوزي��ر المنس��ي، 
مش��يدًا باالنجازات التي حققتها الوزارة في ظل 
الظروف الصعب��ة التي تعمل بها، متس��ائاًل عن 
اإلج��راءات التي تقوم به��ا ال��وزارة والمعايير 
في اختيار وتوزيع المش��اريع اإلس��كانية ومدى 
تلبيتها وكفايتها لالحتياجات المتزايدة لقطاع 
غزة السكانية، ومدى التزام الوزارة بالقانون في 

هذا الشأن.
ب��دوره أوضح د. المنس��ي أن ال��وزارة قد أنهت 
االس��تعدادات إلجراء قرعة توزيع األراضي وفق 
سلس��لة من اإلجراءات والمعايي��ر التي حددتها 
الوزارة، موضحا أنه تم قبول 7072 طلبا اكتملت 
أوراقه��م من حيث الش��كل وس��يتم اختيار1200 

مستفيد في القرعة.
وبي��ن الوزي��ر ألعض��اء اللجنة المناط��ق التي 

س��وف يتم توزي��ع األراضي على المس��تفيدين 
فيها ومعايير اختيار هذه المناطق وفق تخطيط 
عمراني س��ليم بالتعاون مع البلديات المسئولة 
ف��ي كل منطق��ة، ومنه��ا منطقة ح��ي البراق 
الس��كني الذي يقع في محررات غرب خانيونس، 
وحي بيس��ان الواقع في ش��مال مدينة بيت الهيا 

كمرحلة أولى.
وأوض��ح الوزي��ر أن بي��ع األراض��ي الحكومية 
وإقام��ة المش��اريع الس��كانية لي��س جدي��دًا أو 
مس��تحدثًا بل هو م��ا تعاهدت علي��ه الحكومات 

الس��ابقة لتقديم حلول للمش��كلة الديمغرافية 
والتزاي��د الس��كاني لقط��اع غزة، مبين��ًا أنه تم 
التوافق مع س��لطة األراض��ي لتخصيص أراض 
خاصة إلقامة هذه المشاريع الحيوية في مختلف 
محافظات قطاع غزة وفق برامج إسكانية متعددة 
تطرحها الوزارة لمحدودي الدخل، مثل مشاريع 
اإلس��كان التعاوني، واإلسكان العقاري، واإلسكان 
الخ��اص بالعائ��الت، واإلس��كان ال��ذي تطبق��ه 
الحكومة، وبرنامج يعالج التعديات على األراضي 

الحكومية.

ناق�ست م�ساريع اإ�سكانية وبيع وتوزيع االأرا�سي احلكومية

لجنة الرقابة بالتشريعي تلتقي وزير اإلسكان واألشغال العامة

لجنة الرقابة بالتشريعي أثناء لقائها بوزير اإلسكان واألشغال العامة 

د. بحر و د. عسقول يعزيان 
شهداء التصعيد الصهيوني األخري
ق��دم د.أحم��د بح��ر النائ��ب األول لرئيس 
وكان  الفلس��طيني  التش��ريعي  المجل��س 
برفقت��ه أمين عام مجلس ال��وزراء د.محمد 
عسقول واجب العزاء لش��هداء القسام الذين 
اغتالهم االحت��الل الصهيوني خالل التصعيد 
األخي��ر على قط��اع غ��زة، وزار بحر عائلة 
الش��هيدين القائدين الميدانيين في كتائب 
القس��ام رائد جحجوح وأحم��د غراب، كما 
ق��دم واج��ب الع��زاء لعائلة الش��هيد محمد 

عواجة في مدينة رفح.
 وقال بح��ر »إن التصعيد اإلس��رائيلي على 
قطاع غ��زة ج��اء بس��بب الموق��ف الدولي 
المتخ��اذل تجاه القضية الفلس��طينية، كما 
ش��دد على أن طريق الجه��اد والمقاومة هي 
الطريق الوحيد الستعادة حقوقنا المشروعة، 
مطالب��ا المجتمع الدول��ي بالعمل الجاد من 

أجل إنهاء االحتالل عن أرض فلسطين.
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موؤمن ب�سي�سو 

اإلخوان.. تحديات ما بعد الثورة

الشيخ رائد صالح و محمد زيدان يتباحثان مع نواب 
القدس المهددين باإلبعاد حول آخر المستجدات

لجنة التربية والقضايا االجتماعية بالتشريعي تتفقد سير 
امتحان مزاولة المهنة لألطباء الجدد 

لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان بالتشريعي تزور سجن غزة 
المركزي وتطلع على أوضاع السجناء 

فتحت ثورة 25 يناير المصرية الباب فس��يحا أمام جماعة »اإلخوان المس��لمين« 
لدخول معترك السياس��ة والحكم من أوس��ع أبوابه بعد عقود مظلمة من القمع 
والعس��ف واالضطهاد ال��ذي أجبر الجماعة على التقهقر واالنزواء ضمن س��قف 

محدود من العمل واألداء وسط اعتبارات ومحاذير أمنية خانقة على الدوام.
منذ الصدام المع��روف مع نظام جمال عبد الناصر عام 1954م وما تاله من حظر 
جماعة اإلخوان وضرب بنيتها التنظيمية وحظر نش��اطاتها وس��حب ش��رعيتها، 
م��رورا بعه��د أنور الس��ادات الذي ش��هد تغاضيا »هادف��ا« عن نش��اط الجماعة، 
وصوال إلى عهد الرئيس المخلوع حس��ني مبارك الذي ش��هد أشد صنوف القمع 
ض��د اإلخوان، لم ُتتح فرصة حقيقية أمام الجماعة إلثبات ذاتها وإنفاذ برنامجها 
السياسي واالجتماعي كما هو الحال اليوم إثر الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام 

مبارك ونهجه األمني اإلقصائي.
االس��تفتاء على التعديالت الدس��تورية التي أيدها اإلخوان وعارضتها العديد من 
القوى السياس��ية األخرى، ش��كل اختبار الجدارة األول ف��ي وجه اإلخوان، وأثبت 
حج��م التأيي��د الجماهيري الواس��ع الذي تحوزه الجماعة في أوس��اط الش��عب 
المصري، ما يضعها أمام مسئوليات جمة وتحديات كبرى خالل المرحلة القادمة.

للمرة األولى يش��عر اإلخوان أنهم قاب قوسين أو أدنى من اإلمساك بزمام الحكم 
في مصر، وأن االنتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجري شهر سبتمبر المقبل 
ستكون حاسمة لجهة صعودهم كقوة سياسية أولى في الشارع السياسي المصري.

التجرب��ة اإلخوانية في مصر ليس��ت كأي تجربة خاضتها أي حركة إس��المية 
أخرى، فاإلخوان يملكون تراثا سياس��يا فريدا، وتجربة برلمانية جيدة، وقدرات 
إداري��ة وتنظيمي��ة رائ��دة، تؤهلهم لالرتق��اء السياس��ي وتبوؤ مواق��ع الحكم 
والمسئولية والوقوف على رأس القيادة الحاكمة لمصر خالل المرحلة القادمة.

ومع ذل��ك فإن للحكم اس��تحقاقاته ومقتضياته وظروف��ه الخاصة التي ينبغي 
لإلخوان االنتباه لها والتحسب  لتحدياتها المختلفة.

التح��دي األكثر أهمية أمام اإلخوان يكمن في مدى قدرتهم على صياغة برنامج 
سياسي واقتصادي واجتماعي تفصيلي قادر على إنقاذ مصر وانتشالها من مآزقها 
الداخلي��ة والخارجي��ة، فال يكفي وضع الخط��وط العريضة والش��عارات العامة 
والمبادئ اإلجمالية كأرضية لحكم الدولة، وال يكفي التسلح بالصدق واإلخالص 

والعمل الدؤوب لمواجهة تعقيدات ومشكالت السياسة واالقتصاد.
هن��اك فرق بين البرامج الفضفاضة الحافلة بالنصوص العامة التي قد تصلح في 
مقاع��د المعارضة البعيدة عن تحمل مس��ئوليات الحك��م واإلدارة، وبين البرامج 
التفصيلي��ة القادرة على رس��م األجوبة الدقيق��ة للقضايا الداخلي��ة المختلفة، 

واالستجابة للتحديات المتعاظمة التي تفرضها الظروف الملّبدة إقليميا ودوليا.
جماعة اإلخوان في سباق مع الزمن اليوم لوضع برنامجها االنتخابي الذي يحوي 
رؤيتها التفصيلية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، واإلعداد الوافي لمرحلة ما بعد 
االنتخابات التي سترسم وجها مشرقا لمصر، وستدشن عهدا جديدا يلقي بظالله 

الخّيرة على ربوع األمة من مشرقها إلى مغربها.
قلوبنا تنبض مع اإلخوان صباح مس��اء، ومع كل من يبذل قطرة من جهد لصالح 

القضية الفلسطينية، وكل من يهتف لفلسطين وأهلها الصامدين. 

�سكرتري التحرير
رائد توفيق الدحدوح

مدير التحرير
ماجد اأبو مراد

رئي�س التحرير
موؤمن ب�سي�سو

تعاون مع االحتالل
فق��د أك��د النائ��ب د. س��الم س��المة أن ه��ذه 
المحاكم��ات تدلل على م��دى التناغم الواضح 
وحجم التعاون والتنس��يق األمني بين س��لطة 
رام اهلل واالحتالل اإلس��رائيلي، مش��يرا إلى أن 
السلطة تريد بقاء المحتل على أرضنا عن طريق 
االستمرار في مالحقة كل الذين يريدون طرد 

وكنس االحتالل عن أرضنا.
 وتس��اءل: »كيف إذن نفسر هذه المحاكمات 
العس��كرية لهؤالء الطلب��ة؟«، مش��ددا على أن 
األصل أن تكون السلطة في صف شعبها بدال من 
أن تكون في صف االحتالل والمدافعة عنه حتى 
أصبحت مهمتها حراسة االحتالل وتوفير األمن 

لكيانه البغيض.
أجواء بوليسية

وأوضح س��المة أن الطالب الذي��ن يحاكمون 
اآلن على أرض الضفة هم أبرياء من كل التهم 
الت��ي وجهت إليهم، مضيف��ا: »حتى وإن كانوا 
مناوئين لألعداء فهذا ش��رف له��م واألصل أال 
يحاكموا عليه«، متس��ائال: »وهل الش��رف من 

وجهة نظر الس��لطة أن تكون مع االحتالل ضد 
شعبك؟«.

وش��دد على أن ه��ذه اإلجراءات الت��ي تنتهجها 
سلطة رام اهلل ال تساعد على تحقيق المصالحة 
الوطني��ة، إذ أن جه��ود المصالح��ة ال يمكن أن 
تنجح في ظل األجواء األمنية البوليس��ية التي 
تحك��م الضفة حالي��ا، متس��ائال: »كيف يكون 
هنالك صلح وما زالت األجهزة األمنية تالحق 
المجاهدي��ن وتحاك��م المناضلي��ن وكل من 

يعارضها ويعارض االحتالل؟«. 
استهداف منظم

ب��دوره أكد النائب م. عب��د الرحمن زيدان أن 
ه��ذه المحاكم��ات تأتي في إطار االس��تهداف 
المنظم وتش��كل تتويج��ا لعملي��ة االعتقاالت 
الت��ي تمت بح��ق ه��ؤالء الطالب من��ذ أكثر 
من س��تة أش��هر، وهي محاكم��ات تأتي ضمن 
التضييق على النشاط الطالبي واستهداف طلبة 
الجامعات، موضحا أن كثير من هؤالء الطلبة 
هم في المرحلة النهائية من دراستهم الجامعية، 
وبعضهم معتقلون على خلفية محاوالت إحياء 

النشاط الطالبي المحظور منذ فترة طويلة في 
الضفة.

 وتاب��ع قائال: »برغ��م الدعوات الت��ي تطلقها 
فت��ح والس��لطة الس��تئناف النش��اط الطالبي 
والدخول في االنتخابات إال أن هذه المحاكمات 
واالعتق��االت الت��ي تت��م تش��كل تكذيب��ا لهذه 
الدع��وات، فالط��الب الذين يحاكم��ون حاليا 
يحاكم��ون لي��س بته��م ذات عالقة بالنش��اط 
الطالبي وإنما بتهم أخرى مثل مناهضة السلطة 

أو االنتماء إلى فصيل مسلح.
ضد املصالحة

وأش��ار زي��دان إل��ى أن بع��ض م��ن ق��دم إلى 
المحاكمات ليسو كلهم طلبة فبعضهم يحاكم 

على خلفية العمل في الجمعيات الخيرية. 
وش��دد زي��دان عل��ى أن ه��ذه المحاكمات ال 
تؤش��ر على جدية المصالح��ة، وال توفر أجواء 
لتحقيق المصالحة والوف��اق والوطني وإنهاء 
االنقسام، مؤكدا أن المصالحة لها استحقاقاتها 
وش��روطها الالزم توفرها بهدف الوصول إلى 

المصالحة المنشودة.

�سلطة رام اهلل فقدت �سرفها الوطني واأ�سحت ملحقا لالحتالل

املحاكم العسكرية للمدنيني بالضفة.. 
ضرب للنسيج االجتماعي وتبديد لجهود املصالحة الوطنية

اأك���د نائبان يف املجل�س الت�رشيع���ي اأن املحاكم الع�سكرية للطالب 
واملدني���ن يف ال�سف���ة الغربية تدلل على م���دى التناغم والتعاون 
والأمني ب���ن �سلطة رام الله والحتالل الإ�رشائيلي، م�سريين اإىل 
اأن ال�سلطة اأ�سبحت يف �سف عدونا واأنها تالحق كل من يعمل �سد 

الحتالل.

و�س���دد النائب���ان يف حواري���ن منف�سلن مع "الربمل���ان" على اأن 
ه���ذه املحاكمات تكّذب دعوات ال�سلط���ة وحركة فتح حول اإ�ساعة 
احلريات يف ال�سفة، موؤكدين على اأنها  ل توؤ�رش على جدية حركة 
فت���ح بخ�سو�س امل�ساحل���ة، ول توفر اأجواء ل�ستع���ادة التوافق 

الوطني واإنهاء النق�سام.

النائب م. زيدان: تشكل استهدافا منظما للقطاعني الطالبي والخريي.. 
وال توفر أجواء الستعادة التوافق الوطني وإنهاء االنقسام

النائب د. سالمة:  تدل على حجم التعاون األمني بني السلطة واالحتالل.. 
وال مصالحة يف ظل األجواء البوليسية التي تحكم الضفة


