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النائب أحمد ســعدات من مواليد عام ١٩٥٣م فــي رام اهللا، وهو متزوج وله أربعة 
ــاء ، وتخــرج  من معهــد المعلمين فــي رام اهللا عــام ١٩٧٥م وكان تخصصه  أبن
ــات، جرى اعتقاله للمرة األولى في الســجون اإلســرائيلية  فــي مجال الرياضي
ــه فيما بعد , وتقلد  فــي فبراير١٩٦٩لمدة ثالثة أشــهر وقد تعددت مرات اعتقال
مسؤوليات متعددة ومتنوعة داخل السجون وخارجها، وتم انتخاب النائب سعدات 

عضوًا في اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية في عام ١٩٨١م.
بعد اغتيال األمين العام الســابق الشــهيد أبو علي مصطفي , انتخب النائب أحمد 
سعدات أمينُا عامُا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وترأس النائب سعدات قائمة 
بعد اغتيال األمين العام الســابق الشــهيد أبو علي مصطفي , انتخب النائب أحمد 
سعدات أمينُا عامُا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وترأس النائب سعدات قائمة 
بعد اغتيال األمين العام الســابق الشــهيد أبو علي مصطفي , انتخب النائب أحمد 

الشهيد أبوعلي مصطفي النتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني .
بتاريخ ٢٠٠٦/٣/١٤ اعتقلته ســلطات االحتالل اإلســرائيلي من سجن أريحا التابع 
للسلطة الفلسطينية بعد اتفاق أبرم بين الرئيس الراحل ياسر عرفات والواليات 

المتحدة واالحتالل بعد أن هدمت السجن واعتقلته وعدد من زمالئه.



ــر واإلصالح  ــة التغيي انتخبت كتل
ــدة لقيادتها  ــة جدي ــة هيئ البرلماني
ــة حيث أفرزت  فــي المرحلة المقبل
االنتخابات التي أجريت خالل اجتماع 
الكتلة األســبوعي النائب فرج الغول 
رئيسا والنائب اسماعيل األشقر نائبا 
للرئيــس فيمــا بقي النائــب صالح 
ــل ناطقــا إعالميا باســمها  البردوي
والنائب سالم سالمة أمينا للصندوق 
، والنائب مشير المصري نائبا للسر.

رئيس كتلة التغير واإلصالح النائب 
محمد فــرج الغول أوضــح أن هذه 
ــات تأتي في ســياق العملية  االنتخاب
ــا منذ  ــي اعتمدته ــة الت الديمقراطي
قيامها ، حيث تعقب على رئاسة الكتلة 
منذ انطالقتها أربعة نواب كان أولهم 
د.محمود الزهار ثــم د. خليل الحية 
وســعيد صيام و ثمــن النائب الغول 

يتقدم الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة 
وكافة األخوة النواب وموظفو المجلس التشــريعي بالتعزية 

من زميلهم النائب الدكتور أيمن ضراغمة بوفاة والده
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كشف المستشار محمود الخضيري، 
اإلســكندرية  قضــاة  ــادي  ن رئيــس 
ــزام وفــد  ــام عــن اعت والمنســق الع
ــادي القضــاة واألحزاب  من ممثلي ن
ــة والقــوى  والحــركات االحتجاجي
الشــعبية في مصــر، التوجــه لقطاع 
غــزة عبر معبر رفح في العاشــر من 
رمضــان المقبل (١٠ أيلول/ســبتمبر) 
سعيًا لكســر الحصار المفروض على 

الفلسطينيين.
وأضاف أن الوفد سيضم بشكل مبدئي 
١٤ مــن القضاة، إضافــة لممثلين من 
النقابات واالتحادات واألحزاب  كافة 
وقوى الضغط الشعبي من بينها شباب 

حركة ٦ أبريل". 
ــى أن الوفــد  وأشــار الخضيــري إل
ــة اإلغاثــة بنقابة  ســينطلق من لجن
ــاح يوم العاشــر  ــاء القاهرة صب أطب
من رمضان إلى غــزة، محمًال بكل ما 
يســتطيع جمعه من المــؤن الغذائية 

والدواء، ولفت إلى مشاركة نواب من 
البرلمان المصري في الذهاب لقطاع 

غزة عبر معبر رفح.
وكان الدكتور حمدي حســن، عضو 
المسلمين  البرلمانية لإلخوان  الكتلة 
دعــا  المصــري  الشــعب  بمجلــس 
المنظمات الحقوقية واإلغاثية وأفراد 
الشــعب بكافة انتماءاتهم واتجاهاتهم 
ــه  بالتضامــن والتضافــر مــع دعوت
للذهاب إلى الحدود يوم العاشــر من 
المفروض  الحصــار  رمضان لكســر 
على الفلســطينيين وقطــاع غزة منذ 

عدة شهور.
وقال حسن في دعوته: "سأذهب وحدي 
بسيارتي، أملؤها بما أستطيع من غذاء 
ق معي أو مع  ودواء، ومن يرغب فلينسِّ

آخرين إن شاء".
وأعرب الدكتور حســن فــي دعوته 
عن أســفه أن يأتي العاشر من رمضان 
ــا في فلســطين  ــام "وأهالين هــذا الع

محاصرون حصــاًرا شــديًدا تفرضه 
عليهم (إسرائيل) بمســاعدة أمريكية 

ومشــاركة، وتســليم من الحكومات 
العربية واإلسالمية".
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عمل هيئة الكتلة الســابقة في خدمة 
ــة واجتهادها الكبير في  أهداف الكتل

تطبيق برنامجها االنتخابي.
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وذلك على العناوين التالية

غزة – الرمال – المجلس التشريعي
هاتف رقم ٢٨٢٦٢٣٨ ، ٢٨٢٧٠٢٧

فاكس ٢٨٢٧٠٢٧
plcpalestine@gmail.com البريد االلكتروني




إذا كانت هناك ( صحوة ) تستحق االحترام في هذا العالم ، فهي ليست 
(صحوة أبو ريشــة ) التي دشــنها جورج بوش فــي األنبار لتكون ذراعا 
مــن أذرعة االحتالل األمريكي في العــراق ، ولكنها ( صحوة ) الرئيس 

بوتين 
وصاحبه ميديفيديف مؤخرا في روســيا ، وتكشــير الدب الروسي عن 
أســنانه فــي وجه أذرعــة أمريكا في جورجيا وعلى رأســهم رئيســهم 
ساكاشفيلي ، وإرسال القوات المســلحة الروسية لتأديب المتطاولين 

على المواطنين الروس في أبخازيا . 
ــى على الرئيس بوتين  وإذا كان الرأي العام العربي واإلســالمي يتمن
أن يعترف باســتقالل الشيشان والشعوب اإلســالمية في مناطق جنوب 
روســيا كما اعترف باستقالل أوســيتيا وأبخازيا ، فإن مصالحة عامة 
ــد وبين الدول اإلســالمية ســيكون لها ثمار  بين روســيا العهد الجدي
استراتيجية في صالح الروس على المدى الطويل قد ال تقل عن الثمار 
ــا ووزير دفاعها المتصهين  االســتراتيجية المرجوة من تأديب جورجي

وحلفها الواضح مع إسرائيل. 
هناك ملفات قديمة مشجعة في العالقة بين العالم العربي وبين االتحاد 
الســوفييتي الذي قام في حينه ببيع الســالح لمصر وغيرها من البلدان 
العربية . ولن ينســى الناس في المنطقة اإلنذار الروســي الشــهير ضد 
مؤامرة العدوان الثالثي عام ١٩٥٦ على مصر والذي كان له أثر كبير 
في دعم المقاومة الباسلة ببورســعيد أمام ذلك العدوان اإلسرائيلي ـ 
البريطاني ـ الفرنســي . وعلى الرغم من اختالف حالة مصر عن حالة 
إيران في الزمن الراهن فليس غريبا أن تســتدعي إلى الذهن اإلسالمي 
مأثرة اإلنذار التاريخي المشــار إليه المواقف الروسية اإليجابية التي 
حالت دون حدوث إجماع في مجلس األمن على ضرب إيران ومشروعها 

النووي السلمي . 
ــا التي قد ال  ــة كبرى لها مصالحه وروســيا تبقــى على كل حال دول
ــم العربي أن يعمل على تحقيق  تتطابــق مع مصالحنا . ولكن على العال
مزيد من التقارب معها تحت ســقف سياسة آســيوية تدافع عن مصالح 
القارة . فأمام الواليات المتحدة التي تشغل مساحة قارة كاملة واالتحاد 
األوروبي الذي يشغل بدوره مساحة القارة األوروبية فإن روسيا تبقى 
بلدا قياديا آســيويا بحكم مســاحتها ووزنها في هذه القارة في حين ال 
ــار ذي وزن في أمريكا وال في أوروبا . وال شــك أن  ينتظرهــا أي اعتب
ــق نحو بناء عالقات قوية وثابتة مع إيران .  هذه النظرة كانت المنطل
وإذا اســتطاعت روسيا والصين أن تتوافقا على خطوط عامة مستقبلية 
في حدود عدم التصادم على األقل وفي حدود االقتناع بضرورة االتفاق 
على استراتيجية آسيوية ، فإن تقوية وتعزيز العالم العربي واإلسالمي 
تكتســب أهمية بالغة على ضوء كونها جزءا حساســا من ( بوابة آســيا 

الجنوبية الغربية ) . 
ــم العربي واإلســالمي مهيأ للدخــول في عالقــات تفاهم أعمق  والعال
وتحالف جديد مع روســيا ال ســيما بعــد تخلصها مــن أيديولوجيتها 

الشيوعية التي كانت تثير عدم االرتياح في هذه المنطقة . 
ولكن على روســيا أن تتخلص أيضا من الروتين الروسي الشهير الذي 
يؤدي مثال إلى أن يســبقها سياسي فرنســي يميني متصهين هو نيكوال 
ــه وبين الــدول المطلة على  ــة إقامــة رابطة بين ســاركوزي لمحاول
المتوســط ، ومنها دولنا التي هي بوابة آســيا الجنوبية الغربية وأيضا 
وفي الوقت نفســه بوابة إفريقيا الشــمالية ، لكي يلعب دور السمســار 
ــات المتحــدة تماما كمــا تفعل ســيدته ومثله األعلى  ــح الوالي لمصال

إسرائيل . 
ــات المتحدة بصواريخها  نعتقد أن صحوة روســيا بعدما داهمت الوالي
االســتراتيجية حدود االتحاد السوفييتي الســابقة التي يطلقون عليها 
ــوم فناء روســيا الخلفي ، جاءت صحوة متأخرة إلــى حد ما . ولكن  الي
في الوســع في المسائل االستراتيجية اســتعواض التأخير ـ على عكس 
المسائل التكتيكيةـ  . وإذا اهتمت روسيا منذ اآلن فصاعدا بإقرار سياسة 
دفاعية عن القارة في الزمــن األمريكي الذي افتتحه بوش ومحافظوه 
الجدد : زمن الحرب الباردة وحافة الهاوية ، فســوف يكون في الوســع 
ــق تقدم حقيقي ، ال ســيما إذا انقلع المحافظــون الجدد من حكم  تحقي

أمريكا !  
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بتقدم الدكتور احمد بحر رئيس المجلس باالناية واألخوة النواب وموظفو بتقدم الدكتور احمد بحر رئيس المجلس باالناية واألخوة النواب وموظفو 
المجلس بالتهنئة لألسرى المفرج عنهم من سجون االحتالل وخاصة


.













يتقدم الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي باالناية واألخوة 
النواب وموظفو المجلس التشريعي بالتهنئة والتبريكات لألخ









بعد ايام من اإلفراج عنه من السجن الصهيوني وبعد ٢٨ عاما من األسر 
وجــه النائب أبو علي يطا نداًء عاجال إلى القيادة الفلســطينية في غزة 
والضفة الغربية لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف االنقسام الداخلي، 
وخاصــة في شــهر رمضــان المبارك.وأضــاف النائب يطا فــي حديثه 
للبرلمان أن الشــعب الفلســطيني يمر في مرحلة حساســة من مراحل 
تاريخه وان االنقسام الداخلي هو كارثي على أبناء الشعب الفلسطيني، 
وأن المخرج الوحيد هو بالحوار الداخلي والتوصل لتفاهمات حقيقية 
تضمــن إعادة الوحدة بين قطاع غزة والضفــة الغربية وعدم الخوض 
كثيرا في مبررات ما حدث في الســنوات األخيرة. وأكد يطا أن التقى 
العديد من قيادات حماس بعد خروجه من الســجن وان الجميع حريص 
بشدة على الخروج من المأزق الحالي، ووجه يطا دعوة للرئيس عباس 
ــداءات المتبادلة وفق تعبيره وخاصة في  وحركــة حماس لوقف االعت
شــهر رمضان الكريم. وأوضح يطا أن االعتقــال الصهيوني للنواب هو 
اعتقال سياســي يهدف إلعاقــة كتلة التغيير واإلصــالح في المجلس 
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دعا الدكتور احمد بحر رئيس المجلس 
التشريعي باإلنابة الموظفين المضربين 
وقف إضرابهم الذي ينفذ منذ أسبوعين 
في قطاع التعليم وبداية هذا الشــهر من 
قبل األطباء والممرضين في قطاع غزة.

ــداء عاجل إلــى األطباء  ووجــه بحــر ن
ضمائرهــم  يحكمــوا  أن  والمدرســين 
وعقولهم تجاه هذا اإلضراب المســيس 
الــذي يضر بأبناء شــعبنا الفلســطيني، 
ودعا األطباء إلى العودة لعملهم وخدمة 
شعبهم، والعمل بقسم األطباء، وعدم ترك 
المرضى يموتون على أسرة المستشفيات 

دون معين في ظل الحصار الصهيوني.
واعتبر بحر أن شهر رمضان هو فرصة 
كي نعيد التفكير في اإلضراب والتوحد 
في مواجهــة الحصــار بدال مــن زيادة 

االنقسام.
وأشــاد بحر بموقف األطباء والمعلمين 

الذي التزموا بأماكن عملهم على الرغم 
من قطع رواتبهــم وانحيازهم لوطنهم 
ودينهم وشــعبهم، وقدمــوا نموذجا من 
العطاء، حيث اســتطاع هؤالء الموظفين 

تجاوز األزمة في قطاع التعليم.
ودعا بحر الحكومة الفلسطينية برئاسة 
ــة  رئيس   معالي الســيد إســماعيل هني
الوزراء الفلســطيني إلى مراعاة أوضاع 
المواطنين وإيجاد حلول سريعة لوقف 
ــرر وتقديم  ــر المب هــذا اإلضــراب غي
ــة للمواطنين وتقديم  الخدمات الصحي
من يتقاعس عــن دوره للقضاء للفصل 

فيه.
ــى بالمضربين  وأكد بحــر كان األول
رفع األمر إلى جهات االختصاص لتباحثه 
قبل اإلضراب حيث ال يعقل تعطيل العام 
الدراسي، وانتقد بحر اإلضراب مؤكدا 
ــز المدرســين في معاشــاتهم  ــه يبت ان

ورواتبهم "حيث يقــال للمدرس اجلس 
في بيتك وسنعطيك راتبك ".

وأشــار بحــر أن مــال الرواتــب الــذي 

يدفع للموظفين ليس ألحد بل للشــعب 
الفلسطيني داعيًا من يبتزون الموظفين 
يدفع للموظفين ليس ألحد بل للشــعب 
الفلسطيني داعيًا من يبتزون الموظفين 
يدفع للموظفين ليس ألحد بل للشــعب 

فيه إلى التراجع عن مثل هذه.

ــة  اإلعالمي الشــبكة   - ــل  الخلي
الفلسطينية

وجه الدكتور عزيــز دويك رئيس 
المجلــس التشــريعي المختطف في 
ــة لشــعبنا  ســجون االحتــالل التهنئ
ــة  العربي ــن  واألمتي الفلســطيني 
ــول شــهر  واإلســالمية بمناســبة حل
رمضان المبارك، معربًا عن تمنياته بأن 
ــول شــهر  واإلســالمية بمناســبة حل
رمضان المبارك، معربًا عن تمنياته بأن 
ــول شــهر  واإلســالمية بمناســبة حل

يستثمر الجميع شهر رمضان بالطاعات 
والعبادة، وأن يكون هذا الشــهر شــهر 
الوحــدة والمحبة واســترجاع العزة 

لإلسالم والمسلمين.
وأكد دويك  أن  إطالق (إســرائيل) 
لـ(٢٠٠) أسير من أصل أكثر من عشرة 

آالف لهو عدد ضئيل "وأن على (إسرائيل) 
اإلدراك بأن السالم الحقيقي له متطلباته 

إذا مــا أرادته بحق، وأن الوضع الطبيعي 
في أي  عملية سالم تحصل بين طرفين 
تكون الخطوة األولى فيها إطالق سراح 

كافة األسرى من الجانبين".
ــكل  ــى رفضــه ل و شــدد الدويــك عل
ــي مــن شــأنها تعزيز  الممارســات الت
الديمقراطية؛  واســتبعاد  الدكتاتورية 
و استنكار ما يحصل لمؤسساتنا األهلية 

بشكل عام".
وكان النائب الدكتور محمود الرمحي 
أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني 
وجه رســالة تهنئة للشــعب الفلسطيني 
باسم النواب األسرى في سجون االحتالل، 

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال النائب الرمحي القابع في سجون 
االحتــالل منذ عامين: "إن رمضان هو 
شهر الفتوحات والجهاد والتضحيات، 
وشهر يؤكد فيه شعبنا تمسكه بأرض 
ــاء واألجــداد، واســتعداده الدائم  اآلب
لحماية مقدســات األمة بأسرها، وفي 
مقدمتها المســجد األقصــى المبارك 

ورحابه الطيبة من كل معتد أثيم".
وحيا النائب الرمحي باســم األســرى 
ــن العربية واإلســالمية، كما  األمتي
ــى دور المتضامنين األجانب  أثنى عل
الذين سيروا سفينتي كسر الحصار 

إلى قطاع غزة.
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في البداية نهنئ شعبنا الفلســطيني خاصة واألمتين العربية واإلسالمية 
عامة بحلول شــهر رمضان المبارك كما ونبرق بالتهنئة الحارة ألسرانا 
البواسل في سجون االحتالل خاصة نواب الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم 
ــور عزيز دويــك رئيس المجلس التشــريعي ورموز الشــرعية  الدكت

الفلسطينية.
شــهر رمضان هو شهر النصر والفتوحات شــهر البركة واإلحسان شهر 
الصبر والمواساة شهر الوحدة واالتحاد شهر القرآن شهر ليلة القدر شهر 
ــى ( يا أيها الذين آمنوا كتب  الهــدف من صيامه تقوى اهللا كما قال تعال
عليكم الصيام كما كتــب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) أفال نتقي 

اهللا في شعبنا أفال نتقي اهللا في مدارسنا أفال نتقي اهللا في مستشفياتنا.
ــاء والممرضين  ــارك أناشــد إخواننا األطب ــي في شــهر رمضان المب إنن
واإلداريين الذين اســتنكفوا عن معالجة مرضاهم وتسببوا في موت بعض 

المرضى.
هل هذا هو شــرف المهنة؟ هل هذا هو القســم الذي أقســمتموه أمام اهللا 

وأمام شعبكم؟
إنني وبمناسبة شهر رمضان المبارك أطالب إخواننا األطباء والممرضين 
ــن الذين اســتنكفوا عــن الدوام أن يعــودوا لعملهــم لمعالجة  واإلداريي

مرضاهم وألداء دورهم الريادي في خدمة أبناء شعبهم.
ــاء إلى وفاة بعض المرضــى. فمن الذي يتحمل  لقد تســبب إضراب األطب

المسئولية عن مقتل هؤالء األبرياء ؟؟!!
هل هذا استحقاق القسم الذي أقسمتموه أمام اهللا وأمام شعبكم؟

ــا إخواننا فهل يعقــل أن االحتالل اإلســرائيلي  ــا وممرضينا ي ــا أطبائن ي
يحاصر شــعبنا برا وبحرا وجوا وانتم تحاصرون مرضانا ومستشفياتنا 

بعدم االلتزام بالدوام فأين الضمائر الحية والقلوب الرحيمة؟؟!!
ــه وفصائله أن يرصوا الصفــوف لتعميق معنى  ندعو شــعبنا بكل توجهات

الوحدة واالتحاد فرمضان ينادينا ويقول: يا بادي الخير اقبل 
نحــن بحاجة إلــى صفاء القلوب وصــدق الثبات لنقف صفــا واحدا أمام 

التحديات اإلسرائيلية .
وصدق الشاعر:

كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب      وال تتفرقوا آحادا
تأبى العصي إذا اجتمعن تكسرا      وإذا تفرقن تكسرت آحادا



التشريعي وتعطيل عمل المجلس التشريعي مضيفا أن االنقسام الداخلي 
زاد من تعقيد عمل المجلس التشريعي. 

.



العدد الخامس2

غزة/
كرم المجلس التشريعي الفلسطيني  
وفد ســفينة فك الحصار في مقره 
ــا لجهودهم في فك  بغــزة، تقديرن

الحصار عن قطاع غزة.
ورحب د.أحمد بحر رئيس المجلس 
ــة فــي كلمة له   التشــريعي باإلناب
بالوفد في مقر المجلس التشريعي 
الفلســطيني، وقــال " قدومكم يوم 
تاريخــي للقضية الفلســطينية وما 
قمتم به لكســر الحصار اإلسرائيلي  
وتحديكم لكل العقبات التي وضعها 
االحتالل انجاز كبير "، مشــيرا أن 
ما قام به الوفــد من عمل كخطوة 
أولى لفك الحصار لم تستطع دول 
كبرى أن تقوم به، بســبب العزيمة 
واإلصــرار  لكســر الحصار، ومضى 
يقول "هذه الرســالة اإلنسانية التي 
حملتموهــا للعالم ســتحرك العالم 
اإلســالمي والدولي لفــك الحصار 

عن غزة".
واستعرض بحر أمام الوفد التجربة 
الفلســطينية في خوض االنتخابات 
الحرة والنزيهة التي شهد لها العالم 
ــه وما تبعها من عقوبات فرضت  كل
ــاره الحر  على شــعبنا بســبب اختي
والديمقراطي مستهجنا ما تقوم به 
إسرائيل وأمريكا من ممارسات ضد 

أكد النائب المهنــدس جمال الخضري 
أن العمــل المشــترك مســتمر من اجل 
رفع الحصار الظالم المخالف للقوانين 
ــة جنيــف  ــة اإلنســانية واتفاقي الدولي
الرابعة وكشف عن التجهيز الستقبال 
ثالث ســفن تحمل األدوية والمساعدات 
اإلنســانية قادمة من دول غربية لكســر 

الحصار من البحر.
  وأضاف  النائب الخضري رئيس اللجنة 
الشعبية لمواجهة الحصار " للبرلمان" عن   
أنشطة متعددة ومميزة قامت بها اللجنة 
من اجل أن تقدم ما يســاهم ويخفف من 
آثار الحصار ومضى يقول "ابرز ما قمنا 
به السلسلة البشــرية ومقبرة المصانع 
ومســيرة الشــموع  كل هــذه لها أبعاد 
رمزية لكن كانت توصل ر سائل للعالم  

بمعاناة شعبنا".
وتابع "تواصلنا مع الدول والمؤسســات 
الدولية ومع البرلمان األوروبي ما دفع 
البرلمــان  التخاذ قــرار برفع الحصار 
عن قطاع غــزة، وتواصلنا مع مصر من 
ــر والتخفيف  ــة فتح المعب اجل محاول
ــاة المرضــى والطلبة وكانت  من معان
هناك اســتجابات بهذا األمر"، مشيرا إلى 
ــة الشــعبية توجت  نشــاطاتها  أن اللجن
بدخول ســفينتي كســر الحصــار إلى 
شــواطئ غزة عبر مجهــود كبير منذ 
عدة أشهر من خالل التنسيق مع حركة عدة أشهر من خالل التنسيق مع حركة 
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القانون اإلنساني والحق في ممارسة 
الديمقراطية. كما أوضح بحر للوفد 
الزائر معاناة النواب الذين انتخبهم 
الشــعب وقــال : االحتــالل اختطف 
أكثــر من ٤٠ نائبا من الشــعب على 
ــز الدويك  رأســهم الدكتور عزي
هذا االختطاف الذي يتنافى مع كل 
حقوق اإلنسان  ويتنافى مع اتفاقية 
جنيــف الرابعــة لحقوق اإلنســان"، 
وتساءل" هل يعقل ان رئيس مجلس 
تشريعي في دولة في العالم يختطف 
بطريقة وحشية وإجرامية ويوضع 

فــي زنزانة ال تزيد عن متر ونصف  
ال تصلح للحياة اإلنسانية؟.

االعتقــال  "هــذا  يقــول  ومضــى   
السياســي الذي يهدف لشل المجلس 
التشريعي الفلسطيني وصل بانتهاك 
حقوق اإلنسان اختطاف النائبات، هذا 
االختطاف أمام ســمع وبصر العالم،  
ــواب إغالق مكاتبهم  ومن معاناة الن
في الضفة الغربية وقصف مكاتبهم 
فــي قطاع غزة بل قصف بيوت نواب 

في المجلس.
وأكد بحر أن المجلس اســتمر في 
العمل رغم كل العقبات  واســتكمل 
عقــد جلســات المجلس التشــريعي 
عن طريق التوكيالت وســن الكثير 
من القوانين التي تصب في مصلحة 
ــة  ومراقب الفلســطيني،  الشــعب 
ــة حقوق اإلنســان،  الحكومــة وحال
مشــددا على أن االحتالل اإلسرائيلي 
هو ســبب معاناة الشعب الفلسطيني 
من إغــالق المعابر المســتمر الذي 
ــع مناحي الحياة في  طال أثره جمي

قطاع غزة.
ــاة أهلنا  كما اســتعرض بحر معان
فــي مدينة القدس ومــا تتعرض له 
المدينة من تهويد وتهجير لسكانها 
األصليين وبناء مســتوطنات داخلها، 
ــى أن هــذه اإلجــراءات   مشــددا عل
تخالف مبادئ حقوق اإلنسان وحرية 

األديان، وأكد أن المجلس ســيعمل 
ــكل اجتهاد من اجل وحدة الشــعب  ب

الفلسطيني.
وطالــب بحــر الوفــد التضامني أن 
ــه موقف فــي الضغط على  يكــون ل
ــة مــن أجل رفع  الحكومــات الغربي
الفيتو عن الحوار الداخلي ومساعدة 
الشعب الفلســطيني في نيل حقوقه 
واســتقالله والعيــش بســالم فــي 
المنطقة، وطالــب الدول األوروبية 
بدعم الشعب الفلسطيني بكافة فئاته 
في جميع مناطق ســكنه وليس دعم 

الضفة على حساب قطاع غزة.
ــون عن الوفد  من جهته شــكر ممثل
ــواب المجلس التشــريعي لحســن  ن
االســتقبال وأكــدوا عزمهــم على 
االســتمرار في الخطوات التي تدفع 
لفك الحصار عن غزة، كما عبروا 
عن ســعادتهم لوجودهــم في قطاع 
غزة ، وأكد ممثلي الوفد وعدد من 
أعضائه على حق الشعب الفلسطيني 

في الحرية ونيل االستقالل.
ــة اللقــاء كــرم بحــر  وفــي نهاي
ــواب أعضــاء الوفد وقــدم لهم  والن
ــة، وودهم بالتواصل  هدايا تذكاري
ومواصلة الجهود لكسر الحصار عن 
قطاع غزة.، وقد حضر حفل التكريم 
غالبية النواب وتحدث خالله العديد 

منهم تضمنت إشادة بالوفد الضيف.
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دعا النائب األســير رياض رداد جميع 
الفلســطينية  الســاحة  األطــراف في 
الستثمار شهر رمضان المبارك إلعادة 
ــق المصالحة  ــد الصــف وتحقي توحي
الوطنية، معتبرًا أن استمرار االنقسام ال 
يخدم غير االحتالل وواشنطن وجميع 
أعداء شــعبنا. وقال النائب رياض رداد 
المعتقل في سجون االحتالل أن  شهر 
رمضان فرصة مواتية لتتصافى النفوس 
وتســمو القلوب وتعود الوحدة ألبناء 
هذا الشعب الذي عليه أن يواجه كثيرا 
من االستحقاقات الوطنية بصف موحد 
بعيد عن الشــقاق والخــالف". وطالب  
الفلســطينية  الســلطة  رداد،  النائــب 
إلطالق سراح المعتقلين السياسيين من 
ســجونها وطي هذه الصفحة المؤلمة 

التي تركت بصمات ســوداء في تاريخ 
وحاضــر الشــعب الفلســطيني.  وجاء 
في رســالته أنه من داخل سجوننا التي 
يديرهــا االحتالل، ومن بعد أن حرمنا 
ــن أهلنا  قضاء هــذا الشــهر الطيب بي
وأحبتنا بســبب ظلم االحتــالل نجدد 
رفضنا المطلق والكامل لبقاء أخوة لنا 
في شــهر رمضان المبارك في سجون 

يديرها إخوانهم وأبناء جلدتهم".
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ــة القــدس في  ناشــد رئيــس لجن
المجلــس التشــريعي النائب أحمد 
ــع الجهات العربية  أبو حلبية جمي
ــة للتحــرك  واإلســالمية والدولي
الصهيوني  العدوان  لوقف  الفوري 
على شــعبنا الفلســطيني وبخاصة 
على القدس، والعمل الجاد إلطالق 
سراح األسرى المقدسيين القابعين 
وراء القضبان في سجون االحتالل 
الصهيوني، و العمل السريع لوقف 
في  ــي  الصهيون العــدو  إجــراءات 

سحب هويات المقدسيين األسرى.
ــة خالل  وأكــد النائــب أبو حلبي
مؤتمــر صحفي عقده بمدينة غزة 

أمــس أن مدينة القدس والمســجد 
األقصى المبارك يتعرضان العتداءات 
وانتهــاكات يهودية جائــرة يومية 
من قبل سلطات االحتالل الصهيوني، 
ــًا فاضحــًا لحقوق  مما يشــكل خرق
من قبل سلطات االحتالل الصهيوني، 
ــًا فاضحــًا لحقوق  مما يشــكل خرق
من قبل سلطات االحتالل الصهيوني، 

اإلنسان في كافة األمور الجغرافية 
ــة  واأليديولوجي ــة  والديموغرافي
التي أكدتها شرعية حقوق اإلنسان 
والشــرعية  ــي  الدول ــون  والقان

الدولية.
ــن النائب أبو حلبية أن الشــهر  وبي
الحالي شهد العديد من االنتهاكات 
و اإلجــراءات العدوانية الصهيونية 
في القــدس كان مــن أبرزها هدم 

ــى إغــالق  ســلطات االحتــالل عل
مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات 
ــة أم النور(أم  اإلســالمية في مدين
الفحم) ومصــادرة محتوياتها من 
حواســيب وملفات وأمــوال وغير 
ذلــك، خاصة وأن هذه المؤسســة 
ــر فــي فضــح  تقــوم بــدور كبي
ــي في  ممارســات العــدو الصهيون
القــدس بخاصــة وفــي فلســطين 
ــا وآثارنا  بعامــة لطمــس معالمن

ومقدساتنا.
ــة القــدس فــي  ودعــا رئيــس لجن
ــع أعضاء  المجلس التشــريعي جمي
المجلــس عــن دائــرة القــدس من 
ــع الكتل واألحــزاب والفصائل  جمي
تفعيل نضالهم الرقابي والتشــريعي 
أماكــن  فــي  القــدس  بخصــوص 
االتصــاالت  ــة  ومواصل ســكناهم 
ــة  والدولي ــة  واإلقليمي ــة  المحلي
للعمــل الجــاد والفاعــل لوقف هذه 
الصهيونية  واالعتداءات  االنتهاكات 
في مدينتنا المقدســة.  ودعا رئيس 
الســلطة الوطنية الفلسطينية ووفد 
وقــف  الفلســطيني  المفاوضــات 
اللقــاءات غير المجدية مع ســلطات 
وخاصــة  ــة  الصهيوني االحتــالل 
ــي تعقــد فــي القدس  اللقــاءات الت
ــى  ــت وتعمــل دائمــًا عل التــي عمل
ــي تعقــد فــي القدس  اللقــاءات الت
ــى  ــت وتعمــل دائمــًا عل التــي عمل
ــي تعقــد فــي القدس  اللقــاءات الت

ســلب حرية الفلســطينيين وتهويد 
المدينة المقدسة وتغولها في إقامة 
مغتصبات وأحياء ســكنية صهيونية 
جديدة وتسمين المغتصبات القائمة 
فــي القــدس بخاصــة وفــي الضفة 

الفلسطينية بعامة

عليها  واالستيالء  المواطنين  منازل 
وتجريف أراض،  والتحضير إلقامة 
ــكل، واقتحــام واعتقــاالت في  الهي
القدس، واعتداء بالضرب والمالحقة 

والقتل، وتكثيف االستيطان.
وطالب كافة األطراف الموقعة على 
اتفاقية جنيــف الرابعة والمنظمات 
ــة واإلقليمية ذات  ــات الدولي والهيئ
ــة، ومنظمــة العفــو الدولية،  الصل
ومنظمــة الصليب األحمر، وســائر 
المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع 
ــى الصعيد  عن حقــوق اإلنســان عل
الوطني واإلقليمي والدولي بوجوب 
ــة  القانوني مســئولياتهم  تحمــل 
بالتزاماتهم،  ــاء  والوف ــة  واألخالقي
وفي مقدمتها العمل على إلزام دولة 
ــي باحترام هذه  االحتــالل الصهيون
األراضي  فــي  وتطبيقها  ــة  االتفاقي
الفلســطينية المحتلة، والعمل على 
ــة الفورية للشــعب  ــر الحماي توفي
ــة  الفلســطيني وخاصــة فــي مدين
ــي  القــدس مــن العــدوان الصهيون
المتواصل ضدهم. وندعوها إلى رفع 
ــا للتنديد بهــذه االنتهاكات  صوته
مدينتنا  فــي  الواقعــة  ــة  الصهيوني

المقدسة  والعمل على وقفها فورًا.
ــة بصمود   وأشــاد النائــب أبو حلبي
ــي القــدس األســطوري في  مواطن
ــة  مواجهــة المخططــات الصهيوني
ــد  لترحيلهــم وتهجيرهــم ولتهوي
المدينة المقدسة، داعيا إلى المزيد 
مــن هــذا الصمــود الذي سيســّجل 
لهــم فــي ســجل الخالدين إن شــاء 
ــى.   واســتنكر بشــدة إقدام  اهللا تعال

@…fl@á«Ïfl@Û‹«@ÒçÀ@Zãõ©a@kˆb‰€a
äbó®a@ãèÿ€@ÒáÌáu@Â–é@t˝q

غــزة الحرة، وقــال "هي المــرة األولى 
منذ عام ١٩٦٧التي تدخل فيها ســفن مياه 
ــا أن أعضاء  اقليمية فلســطينية"،  مبين
الوفد اطلعوا على معاناة شعبنا من خالل 
ــة الماكن متعــددة في  ــارات ميداني زي
القطاع منها المعابر ومخيمات الالجئين 
والمؤسسات الرســمية والشعبية، ال فتا 
أن الوفد حمل معه عائلة فلسطينية  من 
غزة إلــى قبرص في محاولة لتدشــين 
خط بحري، وتم ختم مغادرة  ميناء غزة 
البحري على جوازات السفر للمسافرين 

ألول مرة في فلسطين.
وأكد النائــب الخضري على أن اللجنة 
تنسق مع حركة غزة الحرة لقدوم ثالث 
ســفن جديدة تحمل مســاعدات إنسانية 
وغذائية، للبدء بتشــغيل الخط البحري 
الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي  
الفتا أن دخول السفن يتم بشكل قانوني، 
موضحا أن دخول السفن الثالث للقطاع 
ســيكون خالل األشــهر القليلة القادمة، 
ــه لفتح خط  مؤكــدا على ســعي لجنت
تجاري بحري. اللجنة الشعبية لمواجهة 
الحصــار  دائما تتطلع لتحقيق األفضل، 
وعندما انطلقت اللجنة الشعبية لم يكن 
احد يســمع في العالم الغربي بالحصار 
المفــروض على قطــاع غزة،وأصبحت 
ــة وأصبح  ــة الحصار قضية عالمي قضي

هناك كسر جزئي للحصار.هناك كسر جزئي للحصار.

@pbÓ‰Ó�è‹–€a@ıb«ánéa@ZÙãé˛a@laÏ‰€a
µjßa@b:@Ùá‰Ì@Ú∫ãu@’Ó‘zn‹€

استهجن النواب األسرى ما تقوم 
به األجهــزة األمنية فــي الضفة 
ــة مــن عمليات اســتدعاء  الغربي
للمواطنات فلسطينيات في مدينة 
نابلــس واســتجوابهن والتحقيق 
ــق  تتعل ــا  قضاي حــول  معهــن 
بأقاربهن األســرى والشهداء من 
ــاء كتائب الشــهيد عز الدين  أبن

القسام.
ــان للنواب األســرى في  وقال بي
ســجون االحتالل سرب من سجن 

مجدو الصهيوني بالشمال أمس أن 
استدعاء الفلســطينيات للتحقيق 
معهن واســتجوابهن فــي مقرات 
األجهزة األمنية هو جريمة يندى 
ــا الجبين وســتكتب كوصمة  له
ــخ الفلســطيني  عــار فــي التاري
مطالبين النواب وأعضاء البرلمان 
الفلســطيني بالخــارج بمتابعــة 
هــذا األمــر وتقديم مــن أعطى 
الفلسطينيات  األوامر باســتدعاء 

واستجوابهن للعدالة والقصاص.
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ــه العبادة الوحيدة التي  إن الصــوم قد تفرد من بين فرائض اإلســالم و أركانه بأن
خلصت هللا تعالى, فلم يتقرب المشركون يومًا آللهتهم المزعومة بالصيام, كما أنه 
ــه العبادة الوحيدة التي  إن الصــوم قد تفرد من بين فرائض اإلســالم و أركانه بأن
خلصت هللا تعالى, فلم يتقرب المشركون يومًا آللهتهم المزعومة بالصيام, كما أنه 
ــه العبادة الوحيدة التي  إن الصــوم قد تفرد من بين فرائض اإلســالم و أركانه بأن

ِسرُّ بين العبد و ربه, ِإِذ اهللا وحده هو األعلم بالصائم من المفطر, و بمن صام إيمانًا 
خلصت هللا تعالى, فلم يتقرب المشركون يومًا آللهتهم المزعومة بالصيام, كما أنه 
ِسرُّ بين العبد و ربه, ِإِذ اهللا وحده هو األعلم بالصائم من المفطر, و بمن صام إيمانًا 
خلصت هللا تعالى, فلم يتقرب المشركون يومًا آللهتهم المزعومة بالصيام, كما أنه 

و احتسابًا, يحذر اآلخرة, و يرجو رحمة ربه, من الذين إذا دنا رمضان كأنما يساقون 
ِسرُّ بين العبد و ربه, ِإِذ اهللا وحده هو األعلم بالصائم من المفطر, و بمن صام إيمانًا 
و احتسابًا, يحذر اآلخرة, و يرجو رحمة ربه, من الذين إذا دنا رمضان كأنما يساقون 
ِسرُّ بين العبد و ربه, ِإِذ اهللا وحده هو األعلم بالصائم من المفطر, و بمن صام إيمانًا 

إلى الموت و هم ينظرون.
و قد جعل الحكمة من وجوبه علينا كما ُكِتَب على الذين من قبلكم حصول التقوى, 

إلى الموت و هم ينظرون.
و قد جعل الحكمة من وجوبه علينا كما ُكِتَب على الذين من قبلكم حصول التقوى, 

إلى الموت و هم ينظرون.

و هي مشتقة من الوقاية, و لم تقيد في اآلية بنوع بعينه؛ لتظل مطلقة في كل ما 
يتقى من الشرور في الدنيا و اآلخرة.

هــذا و قد اختير شــهر رمضان حاضنًا لهذه الطاعة لكونه أنــزل فيه القرآن هدًى 
يتقى من الشرور في الدنيا و اآلخرة.

هــذا و قد اختير شــهر رمضان حاضنًا لهذه الطاعة لكونه أنــزل فيه القرآن هدًى 
يتقى من الشرور في الدنيا و اآلخرة.

ــاٍت من الهدى و الفرقان,  ــاس بإخراجهم من الظلمات إلى النور, كما كان بين للن
أي تبيانًا لكلِّ شــيٍء؛ ليكون المؤمن على نوٍر من ربه, و ليكون نورًا لنا نمشــي به 
ــاٍت من الهدى و الفرقان,  ــاس بإخراجهم من الظلمات إلى النور, كما كان بين للن
أي تبيانًا لكلِّ شــيٍء؛ ليكون المؤمن على نوٍر من ربه, و ليكون نورًا لنا نمشــي به 
ــاٍت من الهدى و الفرقان,  ــاس بإخراجهم من الظلمات إلى النور, كما كان بين للن

في الناس.
و ال بد من التنبيه على أن األمة المجاهدة ال بد لها من الصوم فرضًا و نفًال, فالجهاد 

في الناس.
و ال بد من التنبيه على أن األمة المجاهدة ال بد لها من الصوم فرضًا و نفًال, فالجهاد 

في الناس.

كثيرًا ما يوقع في الظمأ و النصب و المخمصة, و بخاصة إذا طال الغياب, أو تمكن 
و ال بد من التنبيه على أن األمة المجاهدة ال بد لها من الصوم فرضًا و نفًال, فالجهاد 
كثيرًا ما يوقع في الظمأ و النصب و المخمصة, و بخاصة إذا طال الغياب, أو تمكن 
و ال بد من التنبيه على أن األمة المجاهدة ال بد لها من الصوم فرضًا و نفًال, فالجهاد 

العدو من حصارنا, و قطع شريان اإلمداد, و مالم نكن قد تدربنا من قبل على احتمال 
الجوع و العطش,فإننا ســرعان ما نستســلم لو ابتلينا بنقــص األموال و األنفس و 
الثمرات,أو بشــيٍء من الخوف و الجوع, و قد ظهرت معجرة اإلســالم و الصيام في 
صمودنا األسطوري أمام كل  أشكال الحصار الذي ضربته حول أعناقنا أطراف دولية 
و عربية و محلية, لكننا انتصرنا و نحن في عامنا الثالث, فلم يستطيعوا تركيعنا, و 
إن كانوا لم ييأسوا بعد, و في جعبتهم بقية من سهام, يلعبون بها في الوقت الضائع, 
لكن جنوح الصهاينة إلى التهدئة , و اضطرار حكومة مصر إلى استضافة الحوار, و 
االنفراج االمني مع الكيان األردني, و التغلب على محاوالت التخريب بالمربع األمني 
حينًاو و باإلضرابات المسيسة حينًا آخر, كل أولئك يطمئن إلى أن انكسار الحصار 
االنفراج االمني مع الكيان األردني, و التغلب على محاوالت التخريب بالمربع األمني 
حينًاو و باإلضرابات المسيسة حينًا آخر, كل أولئك يطمئن إلى أن انكسار الحصار 
االنفراج االمني مع الكيان األردني, و التغلب على محاوالت التخريب بالمربع األمني 

على بعد أمتار بل أشبار بمشيئة اهللا تعالى.
و لما كان هذا المقال ذا طابع فقهي فإن هذا القدر من المقدمة فيه الكفاية, و أتوجه 

إلى ما استيسر من فقه الصيام:
أوًال : تعريف الصوم:

إلى ما استيسر من فقه الصيام:
أوًال : تعريف الصوم:

إلى ما استيسر من فقه الصيام:

أ -   هو لغة اإلمساك مطلقًا, و لو عن الكالم, كما كان صيام مريم العذراء رضي اهللا 
أوًال : تعريف الصوم:

أ -   هو لغة اإلمساك مطلقًا, و لو عن الكالم, كما كان صيام مريم العذراء رضي اهللا 
أوًال : تعريف الصوم:

يا. عنها عندما أتت بسيدنا عيسى وليدًا تحمله, فقالوا  : يا مريم لقد جئِت شيئًا َفرِّ
أ -   هو لغة اإلمساك مطلقًا, و لو عن الكالم, كما كان صيام مريم العذراء رضي اهللا 

يا. عنها عندما أتت بسيدنا عيسى وليدًا تحمله, فقالوا  : يا مريم لقد جئِت شيئًا َفرِّ
أ -   هو لغة اإلمساك مطلقًا, و لو عن الكالم, كما كان صيام مريم العذراء رضي اهللا 

ب -   أما في الفقه فهو اإلمساك بنية التعبد عن المفطرات من طعام و شراب و وقاع, 
و سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

و قد ُفِرَض في شعبان من العام الثاني للهجرة, و هو نفس السنة التي ُأِذَن فيها للذين 
و سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

و قد ُفِرَض في شعبان من العام الثاني للهجرة, و هو نفس السنة التي ُأِذَن فيها للذين 
و سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

ُيَقاَتلون بأنهم ُظِلموا, و ُأِمروا أن يقاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونهم و ال يعتدوا؛ 
و قد ُفِرَض في شعبان من العام الثاني للهجرة, و هو نفس السنة التي ُأِذَن فيها للذين 
ُيَقاَتلون بأنهم ُظِلموا, و ُأِمروا أن يقاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونهم و ال يعتدوا؛ 
و قد ُفِرَض في شعبان من العام الثاني للهجرة, و هو نفس السنة التي ُأِذَن فيها للذين 

إن اهللا ال يحب المعتدين.
ُيَقاَتلون بأنهم ُظِلموا, و ُأِمروا أن يقاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونهم و ال يعتدوا؛ 

إن اهللا ال يحب المعتدين.
ُيَقاَتلون بأنهم ُظِلموا, و ُأِمروا أن يقاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونهم و ال يعتدوا؛ 

ثانيا : شروط وجوب الصوم و أدائه:
أ -   قام اإلجماع على وجوب الصوم لمن شهد منكم الشهر, و أن شروط و جوبه ال 

تختلف عن شروط التكليف من العقل و البلوغ, مع اإلسالم.
َص لهم ربهم في  ب -   و أما األداء فواجب على جميع المكلفين إال اَألَقلِّين الذين َرخَّ

تختلف عن شروط التكليف من العقل و البلوغ, مع اإلسالم.
َص لهم ربهم في  ب -   و أما األداء فواجب على جميع المكلفين إال اَألَقلِّين الذين َرخَّ

تختلف عن شروط التكليف من العقل و البلوغ, مع اإلسالم.

الفطر بشرط ِعّدٍة من أيام ُأَخر, مالم يكن من الذين يطيقونه بصعوبة بالغة, فعليهم 
َص لهم ربهم في  ب -   و أما األداء فواجب على جميع المكلفين إال اَألَقلِّين الذين َرخَّ
الفطر بشرط ِعّدٍة من أيام ُأَخر, مالم يكن من الذين يطيقونه بصعوبة بالغة, فعليهم 
َص لهم ربهم في  ب -   و أما األداء فواجب على جميع المكلفين إال اَألَقلِّين الذين َرخَّ

إذا أفطروا طعام مسكيٍن واحٍد عن اليوم الواحد,و أصحاب الرخصة هم المرضى, و 
ــأذى الحيض و النفاس, و يلحق بهم الحامل و  المســافرون, و المرأة التي ابتليت ب
إذا أفطروا طعام مسكيٍن واحٍد عن اليوم الواحد,و أصحاب الرخصة هم المرضى, و 
ــأذى الحيض و النفاس, و يلحق بهم الحامل و  المســافرون, و المرأة التي ابتليت ب
إذا أفطروا طعام مسكيٍن واحٍد عن اليوم الواحد,و أصحاب الرخصة هم المرضى, و 

المرضع التي تخاف على نفسها من الصوم, أو على جنينها.
ثالثًا : أركان الصوم و سننه:

المرضع التي تخاف على نفسها من الصوم, أو على جنينها.
ثالثًا : أركان الصوم و سننه:

المرضع التي تخاف على نفسها من الصوم, أو على جنينها.

أ -   اتفق الفقهاء على أن الركن األعظم في الصوم هو اإلمساك عن المفطرات من 
أكل أو شرب أو جماع, و كل ما يصل إلى الجوف من المنافذ الطبيعية ما لم يكن 
عن نســيان, و كذلك ما يخرج من اإلنســان متعمدًا من القيء و االســتمناء, و لو 
أكل أو شرب أو جماع, و كل ما يصل إلى الجوف من المنافذ الطبيعية ما لم يكن 
عن نســيان, و كذلك ما يخرج من اإلنســان متعمدًا من القيء و االســتمناء, و لو 
أكل أو شرب أو جماع, و كل ما يصل إلى الجوف من المنافذ الطبيعية ما لم يكن 

بإدامة النظر أو الفكر أو المالمسة.
   و قد اختلفوا في النية بين أن تكون ركنًا أو شرط صحة, و أن تقع قبل الفجر, و 

بإدامة النظر أو الفكر أو المالمسة.
   و قد اختلفوا في النية بين أن تكون ركنًا أو شرط صحة, و أن تقع قبل الفجر, و 

بإدامة النظر أو الفكر أو المالمسة.

لو من أول الليل, أو حتى من أول الشهر, و هي تتحقق باإلمساك عند سماع األذان و 
لو لم يتلفظ بشيء, فالنية يتحقق بالقلب, و يشترط أن يظل جازمًا بها طيلة النهار, 
لو من أول الليل, أو حتى من أول الشهر, و هي تتحقق باإلمساك عند سماع األذان و 
لو لم يتلفظ بشيء, فالنية يتحقق بالقلب, و يشترط أن يظل جازمًا بها طيلة النهار, 
لو من أول الليل, أو حتى من أول الشهر, و هي تتحقق باإلمساك عند سماع األذان و 

فلو نوى اإلفطار أفطر و لو لم يتناول شيئًا , و يلزمه قضاء ذلك اليوم.
لو لم يتلفظ بشيء, فالنية يتحقق بالقلب, و يشترط أن يظل جازمًا بها طيلة النهار, 

فلو نوى اإلفطار أفطر و لو لم يتناول شيئًا , و يلزمه قضاء ذلك اليوم.
لو لم يتلفظ بشيء, فالنية يتحقق بالقلب, و يشترط أن يظل جازمًا بها طيلة النهار, 

ب -   و أما سنن الصوم فأشهرها ما يلي:
١.    السحور و تأخيره, فإن في السحور بركة.

٢.   الفطر و تعجيله, فال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور, و أخروا السحور.
٣.   أن يكون الفطر على رطبات أو تمرات أو على شيٍء ُحْلٍو, مع الماء, وهو أهمها, و 
الجمع بين األمرين خير؛ لتوفر حاجة الجسم من الماء المنشط للعصارات الهاضمة, 
٣.   أن يكون الفطر على رطبات أو تمرات أو على شيٍء ُحْلٍو, مع الماء, وهو أهمها, و 
الجمع بين األمرين خير؛ لتوفر حاجة الجسم من الماء المنشط للعصارات الهاضمة, 
٣.   أن يكون الفطر على رطبات أو تمرات أو على شيٍء ُحْلٍو, مع الماء, وهو أهمها, و 

و الطاقة الحرارية الضرورية لعملية الهضم,ثم يصلي المغرب, و يعود إلى مائدته 
مراعيًا عدم االمتالء؛ حتى يطيق قيام الليل و التراويح.

و الطاقة الحرارية الضرورية لعملية الهضم,ثم يصلي المغرب, و يعود إلى مائدته 
مراعيًا عدم االمتالء؛ حتى يطيق قيام الليل و التراويح.

و الطاقة الحرارية الضرورية لعملية الهضم,ثم يصلي المغرب, و يعود إلى مائدته 

ــه مقبول بفضل اهللا و مشــيئته, و خاصة  ٤.   و يســتحب الدعــاء عند اإلفطار؛ فإن
المأثورة منه؛ كقولنا: ذهب الظمأ, و ابتلَّت العروق, و ثبت األجرإن شاء اهللا تعالى, 
و كذلــك: الحمد هللا الذي أعاننا فصمنا, و رزقنا فأفطرنا من غير حوٍل منا و ال 

قوة, و كذلك سؤال اهللا القبول , و غير ذلك.
و كذلــك: الحمد هللا الذي أعاننا فصمنا, و رزقنا فأفطرنا من غير حوٍل منا و ال 

قوة, و كذلك سؤال اهللا القبول , و غير ذلك.
و كذلــك: الحمد هللا الذي أعاننا فصمنا, و رزقنا فأفطرنا من غير حوٍل منا و ال 

٥.   و هناك طائفة أخرى؛ كاإلكثار من الصدقات و الباقيات الصالحات و األذكار 
و غيرهــا من الطاعات, و المهم هو االجتهاد اغتنامًا لنشــاط النفس, و إقبالها على 
٥.   و هناك طائفة أخرى؛ كاإلكثار من الصدقات و الباقيات الصالحات و األذكار 
و غيرهــا من الطاعات, و المهم هو االجتهاد اغتنامًا لنشــاط النفس, و إقبالها على 
٥.   و هناك طائفة أخرى؛ كاإلكثار من الصدقات و الباقيات الصالحات و األذكار 

الطاعة.
   و في الختام :

   فإن في هذه العبادة من تفاصيل األحكام ما يضيق عنه المقام, و حسبي أن أشرت 
إلى أمهات المسائل التي عليها عماد هذه العبادة أداًء واستدراكًا, فإن أصبت فالفضل 
   فإن في هذه العبادة من تفاصيل األحكام ما يضيق عنه المقام, و حسبي أن أشرت 
إلى أمهات المسائل التي عليها عماد هذه العبادة أداًء واستدراكًا, فإن أصبت فالفضل 
   فإن في هذه العبادة من تفاصيل األحكام ما يضيق عنه المقام, و حسبي أن أشرت 

هللا وحده, و إن أخطأت فمن ِقَصِر باعي, و تســويل الشيطان, و أستغفر اهللا من قبُل 
إلى أمهات المسائل التي عليها عماد هذه العبادة أداًء واستدراكًا, فإن أصبت فالفضل 
هللا وحده, و إن أخطأت فمن ِقَصِر باعي, و تســويل الشيطان, و أستغفر اهللا من قبُل 
إلى أمهات المسائل التي عليها عماد هذه العبادة أداًء واستدراكًا, فإن أصبت فالفضل 

و من بعد.
   و تقبلوا تهانيَّ الحارة بقدوم الشــهر بالخير و النصر إن شــاء المولى تبارك و 

تعالى, و تقبل اهللا صيامنا و قيامنا, و أعاننا على ذكره و شكره و حسن عبادته.
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بــدوره أوضح النائــب عاطف عدوان 
رئيس الجنة االقتصادية ألهم جلسات 
ــا اللجنة في  االســتماع التــي عقدته
ــع مختلفة تمــس المواطنين  مواضي
والشــركات االقتصادية، منها جلسة 
استماع عقدتها اللجنة  مع أحمد عبد 
ــة العامة  الرءوف نائــب رئيس الهيئ
للبترول لمناقشة موضوع التراخيص 
لكل من شركتي شمس والوليد للغاز 
والبترول، و غالء أســعار الوقود في 

قطاع غزة.
واضاف عدوان أن اللجنة  عقدت جلسة 
اســتماع لوزير االقتصــاد الوطني م. 
زياد الظاظا، وذلك مع لجان المجلس 
والشــؤون  ــة  والرقاب ــة  االقتصادي
ــة، لمناقشــة موضوع غالء  االجتماعي
أسعار السلع االســتهالكية األساسية 
ــر،  وســبل مســاعدة العمــال والمعاب
كما اجتمــع رئيس اللجنة وأعضائها 
ــر الزراعــة د. محمــد األغا  مــع وزي

وذلك لمناقشــة السياسات الزراعية 
وخطة الطوارئ و الخطوات المتخذة 
اللجنة  الحصار، وعقــدت  لمواجهــة 
جلسة استماع لرئيس سلطة األراضي 
فارس أبو معمــر حول التعديات على 
األراضي الحكومية وآلية استرجاعها 
ومدى تجــاوب المواطنين مع ذلك، 
كما عقدت لقاء مع وزير االتصاالت 
يوسف المنسي تناول تطوير عمل إدارة 
ــد  وآلية حل مشــاكل البنوك،  البري
وعــرض وزيري االقتصــاد والمالية 
االنجــازات واإلجراءات التي قامت بها 
تلك الوزارات خالل الفترة الماضية 
خالل لقــاء مع اللجنة االقتصادية في 
المجلــس التشــريعي، وتواصــال مع 
اجتمع  ــة  المحلي والنقابات  ــات  الهيئ
ــة النائــب عــدوان مع  رئيــس اللجن
ــاع الحياة طرح  أعضــاء من نادي صن
خالله النادي مشاريع للطاقة البديلة، 
واجتمعت اللجنة مع ممثلي الصناعات 

الهندسية والمعدنية لمناقشة الشكوى 
التي وصلت اللجنة واالستيضاح حول 

قانونية اتحاد الصناعات.
ــى أن لجنته  ولفت النائــب عدوان إل
ــد من الشــكاوي من  اســتقبلت العدي
المواطنين والشركات االقتصادية وتم 
النظر في تلك الشكاوي ومراجعتها 
مع الجهات المختصة والمســئولة في 
الحكومة، مؤكــدا أن اللجنة  تمكنت 
مــن حل معظــم المشــاكل المقدمة 
ــا بالتواصل مع الجهــات المعنية  إليه
والمختصة. وقامت اللجنة بمراســلة 
العديد من الجهات والوزارات ورئاسة 
ــع تهــم قضايا  ــوزراء فــي مواضي ال
المواطــن، وفــي ســياق آخــر عقدت 
ــة ورشــة العمل بالتعــاون مع  اللجن
اللجان القانونية والرقابة والشــؤون 
االجتماعية والصحة، بعنوان " النظام 
السياســي إلى أين" لمناقشة موضوع 
اإلقصــاء الوظيفــي. وعقــدت اللجنة 

ــة العديد مــن االجتماعات  االقتصادي
الداخلية للجنة تناولت مواضيع عدة 
ــوزارات لوضع الطوارئ  منها خطة ال
الفلســطينية،  للحكومــة  ــة  الحالي
ــول لمســاعدة العمــال،  و إيجــاد حل
مناقشة مشاكل العمال واألزمة التي 
يمــرون بها، مناقشــة موضوع إغالق 
المعابر وتوقف الصادرات والواردات، 
غــالء األســعار، وبين النائــب عدوان 
أن االجتماعــات ناقشــات أيضــا خطة 
الوزارات لمواجهة الحصار ومشــكلة 

غالء األسعار واالحتكار.
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ولفت الجمل إلى أن اللجنة  وضعت 
على سلم أولوياتها مشاريع القوانين 
ــي تمس حياة  ــة للجنة والت المحال
ــاس خاصة إنها ذات بعد إنســاني  الن
ــون الرياضــة  ــا مشــروع قان ومنه
الفلسطينية، ومشروع قانون رعاية 
الشباب ، ومشروع قانون المخدرات 
والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون 
ــة مهنة الصيادلة، ومشــروع  مزاول
األحــوال  ــون  لقان معــدل  ــون  قان
ــون معدل  ــة، ومشــروع قان المدني

لقانون األحوال الشخصية
وفي إطار استعراضه ألهم نشاطات 
أن  الجمــل  ــن  بي ــة  التربي ــة  لجن
ــة عقــد أكثر مــن (٧) ورش  اللجن
عمل وناقشــت مســودات مشــاريع 
ــة  القانوني والنصــوص  ــن  القواني
لتلــك المشــاريع والــذي حضرها 
ــواب واألخصائيين  ــد مــن الن العدي
ــن، وقامــت  ــن والمعنيي والقانونيي
ــة بدراســة هــذه المقترحات  اللجن
المقدمة واألخذ بها حســب األصول 
ــا على المجلس التشــريعي  لعرضه
للمناقشــة العامة وفي إطار تواصل 
الحكومية  المؤسســات  اللجنة مــع 
وممارسة دورها الرقابي على تلك 
ــة بأكثر  المؤسســات قامــت اللجن
ــة وتفقدية  مــن (٥٠ ) زيارة ميداني

للوزارات والمؤسسات والمستشفيات 
واعــدت  والجامعــات  والمــدارس 
تقاريــر شــاملة ومفصلة  ــة  اللجن
وعرضتها على المجلس التشــريعي 

وتم الموافقة عليها .
ــت اللجنة مــع وزراة  كمــا تواصل
الصحة لتذليل العقبات أمام مشاكل 
المواطن، كذلــك اجتمعت اللجنة 
بمــدراء وزارة الصحــة واســتمعت 
وزارة  أوضــاع  وناقشــت  لهــم 
الصحة داخل الدوائر واألقســام في 
الوزارة والمشــاكل الموجودة بما 
ــة والطبية  ــا المشــاكل اإلداري فيه
ــة والموظفين المســتنكفين  والفني
واحتياجــات  المستشــفيات  فــي 
المستشفيات من األجهزة والمعدات 
والتــي من شــانها تؤثر ســلبًا على 
صحة المواطنين ومتابعة ذلك مع 

المعنيين .
وأشــار الجمل إلى أن اللجنة عقدت 
ــر مــن (٩)  جلســات اســتماع  أكث
وجلسات مساءلة للعديد من الوزراء 
اللجنة  والمســئولين، فقد اجتمعت 
ــم "د. محمــد األغا "  ــر التعلي بوزي
ــل رئيس  بحضــور د. زاهــر كحي
جامعة فلســطين من اجــل التباحث 
في أوضاع التعليم والمشكالت التي 
ــا الجامعة وعلى رأســها  تعاني منه

مشــكلة اعتمــاد بعــض البرامج في 
الجامعة ومشكلة الطلبة الخريجين 
مــن معهد البوليتكنك ومناقشــتها 
مــع الوزير وتذليل العقبات وإيجاد 
ــا علمــًا بان  ــول المناســبة له الحل
ــارة ميدانية  ــة قــد قامت بزي اللجن
لجامعــة فلســطين.  كما اســتمعت 
اللجنة للدكتور يوسف رزقه حول 
أوضاع التربية والتعليم والمشكالت 
ــا الوزارة وتعترض  التي تعاني منه
ــا فــي ظــل هــذه الظــروف  تقدمه
ــة. إضافة إلى ذلك اســتمعت  الصعب
ــة والتعليم  التربي ــة للوزير  اللجن
ــد د. محمد عســقول  ــي الجدي العال

حول أوضاع الوزارة وتباحثت معه 
ــد من المشــكالت منها ما  في العدي
ــي و الجامعات  يخــص التعليم العال
ومنها ما يخص التعليم العام وطلبت 
ــه اســتعراض الخطــط واألفاق  من
والتصورات واألولويات لدى الوزارة 
وناقشت اللجنة مع الوزير مشاكل 
الثانوية  امتحــان  ــح  لجــان تصحي
العامة ومطالب المصححين وقانون 
شــريحة  وإنصاف  المدنية  الخدمة 
المدرسين وكانت اللجنة قد قامت 
ــة تفقدية للجــان االمتحانات  بجول
الثانوية العامة ولجان التصحيح في 

قطاع غزة.  
ــة  أن لجن الجمــل  النائــب  ولفــت 
التربية والقضايا االجتماعية أعدت 
تقريرًا مفصًال عن أوضاع األســرى 
ــن في ســجون االحتالل  والمعتقلي
ــاة التي يتعرض  يظهر حجم المعان
ــد المســتمر  ــا األســري والتزاي له
في أعــداد األســرى وأوضاع رموز 
الفلســطينية في سجون  الشــرعية 
اإلداري  واالعتقــال  االحتــالل 
الحركة  فــي صفــوف  والشــهداء 
األســيرة وأســاليب التعذيب وتعمد 
اإلهمــال الطبي وتصاعد اســتخدام 
القوة وســوء التغذية ومعاناة ذوي 

األسرى في زيارة ذويهم .
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