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اللجن��ة االقتصادي��ة بالتش��ريعي .. 
سنّ وتنظيم التشريعات االقتصادية 

وحماية املستهلك أبرز املهام 
) تقرير (

قانون الش��باب يضمن حقوقهم 
يف مختلف املجاالت ويضع الحكومة 

أمام مسئولياتها ) حوار (

 6 

»العودة«.. حق غيبته ش��ريعة الغاب 
الدولية وس��يعود بإرادة الصامدين 

وسواعد املخلصني ) تقرير (

رئاسة »التشريعي« تستشرف آفاق مرحلة ما بعد التوقيع 
على اتفاق املصاحلة وتؤكد جاهزية »التشريعي« ألداء دوره الوطين والربملاني

د. دويك: مطلوب تنفيذ اتفاق 
املصالحة رزمة واحدة.. وتعطيل 

»التشريعي« تعطيل للحياة 
الدستورية

د. بحر: نجاح املصالحة مرتهن 
بالشراكة الكاملة.. واملجلس 

التشريعي يشكل عنوان املرحلة 
القادمة

د. خريشة: مطلوب تنفيذ أمني 
بعيدا عن املناكفات.. وتفعيل 

»التشريعي« أوىل خطوات اتفاق 
املصالحة 

اأكدت رئا�شة املجل�ض الت�رشيعي اأن املطلوب وطنيا خالل املرحلة القادمة يكمن يف التنفيذ الأمني ملا 
ورد يف اتف����اق امل�شاحلة والنزول عند مقت�شيات ال�رشاكة ال�شيا�شية والأمنية، م�شددة على �رشورة 
جتاهل ال�شغوط والتهديدات اخلارجية التي حتاول العبث بال�شاحة الفل�شطينية وتفجري التوافق الوطني.

ودع����ت رئا�شة الت�رشيعي يف حوارات منف�شلة مع "الربملان" اإىل اإعادة العتبار للمجل�ض الت�رشيعي 

وتفعيل����ه كي يقوم باأداء دوره الوطني والربملاين، موؤك����دة اأن "الت�رشيعي" ي�شكل ال�شامن الأ�شا�ض 
لقي����ام وتاأ�شي�ض نظام �شيا�شي فل�شطيني �شليم، وميثل عن����وان املرحلة القادمة، واأنه �شوف ي�شكل 
الرقي����ب على اأداء ال�شلطة التنفيذية �شيا�شيا واأمنيا، ولن يتوانى عن اإنفاذ واجباته الربملانية ملا فيه 

خدمة �شعبنا وق�شيتنا.

رزمة واحدة
فقد أكد د. عزيز دويك رئيس المجلس 
أن المطلوب وطنيا باختصار شديد يكمن 
ف��ي تنفيذ ما ت��م التوقيع عليه كرزمة 
واحدة، وأن تتم كافة اإلجراءات العملية، 
ووضع الملفات الخالفية خلف ظهورنا، 
مش��ددا على ضرورة تمكين المؤسسات 
الوطنية والدس��تورية من العمل، وعلى 
رأسها المجلس التش��ريعي، ألداء مهامه 
وفق الدس��تور والقانون األساسي ومنح 

الثقة للحكومة التوافقية الجديدة.
دعوة لتفعيل التشريعي

وأض��اف دوي��ك أن النظ��ام السياس��ي 
الفلس��طيني ه��و نظ��ام برلمان��ي، وأن 
المجلس التش��ريعي هو األص��ل لكل ما 
يتم تداوله في الساحة، خاصة في شئون 
المراقب��ة وس��ن القوانين والمحاس��بة، 
والمصادق��ة على الموازن��ة، مؤكدا أن 
تعطي��ل المجل��س ه��و تعطي��ل للحياة 
الدس��تورية في الوطن ما يسيء للنظام 
الواقع  الفلس��طيني ويربك  السياس��ي 

الفلسطيني الداخلي.

شراكة سياسية وأمنية
ب��دوره أك��د د. أحم��د بح��ر النائ��ب 
األول لرئي��س المجل��س أن المطل��وب 
في المرحل��ة الحالية يكم��ن في نزول 
حركت��ي فتح وحماس عن��د مقتضيات 
الش��راكة السياس��ية واألمني��ة، وعدم 

والتهدي��دات  للضغ��وط  االس��تجابة 
الخارجي��ة، مش��يرا إلى أن م��دى نجاح 
المصالحة يعتمد على مدى تطبيق بنود 

االتفاق والصدق في تنفيذه.
التشريعي.. عنوان املرحلة

وش��دد بحر على أن المجلس التشريعي 
يش��كل الضامن األس��اس لقيام وتأسيس 

نظام سياسي فلس��طيني سليم قائم على 
أس��اس االحتكام إل��ى القي��م القانونية 
والمبادئ الدستورية، مؤكدا أن المجلس 
التشريعي يشكل عنوان المرحلة القادمة، 
وأن��ه س��وف يش��كل الرقيب عل��ى أداء 
السلطة التنفيذية سياس��يا وأمنيا، ولن 
يتوانى عن إنفاذ واجباته البرلمانية لما 

فيه خدمة شعبنا وقضيتنا.
تنفيذ أمني

من جهته أكد د. حس��ن خريش��ة النائب 
الثان��ي لرئي��س المجل��س أن المطلوب 
حاليا هو التنفيذ األمين لبنود المصالحة 
بعيدا عن المناكفات السياسية في إطار 
النوايا الطيبة والصادقة دون توقف عند 
التفاصيل الدقيقة والصغيرة، مشيرا إلى 
أن اتفاق المصالحة يعتبر إنجازا تاريخيا 
يجب المحافظ��ة علي��ه، وأن أي إخفاق 
بالتنفيذ سينعكس بالسلب على من وقع 

االتفاق.
استئناف التشريعي.. أوىل املهام

ولفت خريشة إلى أن المجلس التشريعي 
هو أهم مؤسسة فلس��طينية، وأن تفعيل 
المجلس التشريعي يشكل أولى الخطوات 
المهمة لتنفيذ اتفاق المصالحة، مش��ددا 
على وجوب عدم قي��ام الحكومة بالعمل 
بدون ثقة من المجلس، داعيا "التشريعي" 
وفق��ا  االنتخاب��ات  قان��ون  لتعدي��ل 
للمصالحة، وجس��ر الهوة بين المواطن 

وقيادات الشعب الفلسطيني.

م. اإ�سماعيل الأ�سقر رئي�س جلنة الداخلية والأمن بالت�سريعي لـ"الربملان":

وثيقة املصالحة اعتربت التنسيق األمني خيانة وطنية.. ولن نقبل استمراره على اإلطالق
أكد النائب م. إسماعيل األشقر رئيس لجنة األمن 
والداخلية والحكم المحلي في المجلس التشريعي 
أن التنس��يق األمن��ي م��ع االحت��الل الصهيون��ي 
مرف��وض وطني��ا، قائال: "نحن نتعام��ل مع دولة 
محتلة عدو لشعبنا الفلسطيني، ووظيفة األجهزة 
األمني��ة لي��س التع��اون م��ع االحت��الل وتقديم 

معلومات له".

وأك��د النائ��ب األش��قر ف��ي ح��وار خ��اص مع 
"البرلم��ان" أن وثيق��ة المصالح��ة تتح��دث في 

أح��د بنودها عن أن التخابر م��ع العدو أو إعطاء 
معلومات عن أي مواط��ن أو عن المقاومة تعتبر 
خيانة وطني��ة يعاقب عليها القانون، مش��يرا إلى 
وج��ود بنود أخرى تتحدث ع��ن تحريم االعتقال 
السياس��ي، وض��رورة احت��رام األجه��زة األمنية 

للمقاومة في دفاعها عن شعبنا.
وأوض��ح أن المصالحة الوطنية س��تجعل عملية 
التنسيق األمني في أضيق مراحلها تمهيدا للقضاء 
عليها ألننا لن نقبل باستمرار التنسيق األمني على 

اإلطالق.
وكش��ف النائب األش��قر عن اجتماع قريب يضم 
حركتي حماس وفتح ف��ي القاهرة، يليه اجتماع 
للفصائل الفلسطينية للتوافق حول تشكيل اللجان 
التنفيذية على األرض، موضحا أنه س��يتم تشكيل 
لجن��ة أمنية عليا من ضباط مهنيين بالتوافق، ثم 

يصدر الرئيس عباس مرسوما بها لتقوم مهامها.
 وبين النائب األشقر أن أول مهام اللجنة هو رسم 
السياس��ة األمنية العليا في الضف��ة وغزة، وإعادة 
بن��اء وهيكل��ة ودمج األجه��زة األمني��ة في غزة 

 ، لضف��ة ا و
والنظ��ر في 

منتس��بي 
ة  جه��ز أل ا
ء  ا س��و
لمستنكفين  ا
العاملين  أو 
غ��زة  ف��ي 
لضف��ة  ا و
م��ع ضم��ان 
ظيف��ي  و

للجميع، مس��تدركا بأنه "قد تك��ون هناك حلول 
لبعض المنتس��بين مثل إحالة للمعاش أو التقاعد 

أو نقل لوزارة مدنية".
ولفت النائب األشقر إلى أن اللجنة ستحافظ على 
الوضع األمني في غزة والضفة بهدف منع الفلتان 
األمني بأي صورة، مش��يرا إل��ى أن عمل األجهزة 
األمنية س��يتم من خالل الدمج والبناء، وأن إعادة 

الهيكلة ستكون بالتدرج وبطريقة سلسة. 

إعادة الهيكلة األمنية ستتم تدريجيا 
واملصالحة توجب احرام املقاومة يف 

دفاعها عن شعبنا

د. عبد الرحمن اجلمل رئي�س جلنة 
الرتبية بالت�سريعي  لـ"الربملان " :
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رئا�شة املجل�ضالعدد الرابع والستون2

دع��ا د. عزي��ز دوي��ك رئي��س المجل��س 
التش��ريعي رؤس��اء البرلمان��ات العربية 
واإلس��المية إلى دع��م جه��ود المصالحة 
الوطنية بكافة األشكال بهدف توفير قاعدة 
صلبة من أجل مواصلة الصمود والتصدي 
ل��كل مخططات االحتالل الت��ي تهدف إلى 

تهويد األرض وتهجير سكانها الشرعيين.
وأع��رب دوي��ك ع��ن يقينه بأن رؤس��اء 
البرلمانات العربية واإلس��المية سيظلون 
سندا دائما إلخوانهم الفلسطينيين، ورافدا 

لنضال الش��عب الفلسطيني المش��روع من أجل تحقيق 
طموحه بالوصول إلى الحرية وقيام الدولة الفلسطينية 
على كامل التراب الفلسطيني. وقال دويك في رسالته 

إلى رؤساء البرلمانات المؤرخة بتاريخ 
إرادة  األوان الحت��رام  آن  بأن��ه   )5-9(
وخيارات الشعب الفلسطيني الذي ُظلم 
طويال، داعيا إلى تبني رؤساء البرلمانات 
له��ذا المطلب على المس��توى العالمي. 
وش��كر دويك في رسالته كل الجهود 
التي ُبذلت من أجل تحقيق المصالحة، 
مؤكدا أن الجهود التي بذلها األش��قاء 
العرب والمس��لمين، وخاص��ة الجهود 
المصري الشقيقة، كان لها الدور الهام 
في بلوغ المصالح��ة وتذليل العقبات وإزالة كل ما من 
ش��أنه تعكير األجواء وعرقلة التوص��ل إلى اتفاق جامع 

وحلول ترضي كافة األطراف المتخاصمة.   

د. دويك يدعو رؤساء الربملانات العربية 
واإلسالمية لدعم وإنجاح املصالحة الفلسطينية

أكد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
أن المجلس سوف يستمر في عقد جلساته بمشاركة كافة 
الكتل والقوائم البرلمانية خالل المرحلة المقبلة ويطوي 
المؤام��رات الصهيوني��ة التي عطل��ت أعماله ف��ي الضفة 
الغربية طيلة األعوام الماضية، مش��يرا إلى أن "التشريعي" 
سيس��تمر في االضطالع بمهامه ومس��ئولياته البرلمانية، 
تش��ريعيا ورقابيا، في ضوء اتفاق المصالحة الوطنية الذي 
أنهى االنقسام ويّسر السبل نحو تحقيق الشراكة الوطنية 
لمواجه��ة التحدي��ات التي تعصف بالش��عب الفلس��طيني 

وقضيته الوطنية.
وأوض��ح بحر في بيان صحفي االثنين )2-5( أن أولى مهام 
المجلس التش��ريعي عقب توقيع اتفاق المصالحة س��تكون 
منح الثق��ة للحكومة الجديدة حس��ب األص��ول القانونية 
والدس��تورية، مش��ددا على أن المجلس التش��ريعي يشكل 
صم��ام أمان لوحدة الش��عب الفلس��طيني ورافعة إلنهاض 
دوره في إط��ار البناء الداخلي ومس��يرة التحرر الوطني، 
وضامنا إلعادة صياغة النظام السياس��ي الفلس��طيني على 

أسس منهجية جديدة.
ودعا بح��ر الكت��ل والقوائ��م البرلمانية وكاف��ة أعضاء 
المجل��س التش��ريعي إل��ى االلتئام م��ن جدي��د تحت قبة 
البرلم��ان من أج��ل توحيد المس��ار والجه��ود والطاقات 
لخدمة شعبنا الفلسطيني الذي عانى الكثير جراء طول أمد 
االنقس��ام، مؤكدا أن الفرصة باتت مواتية اليوم للتأسيس 
لعمل برلماني مش��ترك قادر على إرساء األسس والقواعد 
ورسم معالم الطريق نحو بناء واقعنا الفلسطيني، سياسيا 
وقانوني��ا واقتصاديا واجتماعي��ا، ومواجهة التحديات التي 

يفرضها االحتالل بكل قوة وعزيمة ومضاء.
ولف��ت بح��ر إل��ى أن المجلس التش��ريعي س��يظل حاميا 
لمصالح شعبنا الفلسطيني، وراعيا لمسيرته الوطنية على 
الدوام، وحاف��زا كبيرا نحو تطوير قدرات وطاقات أبنائه 
باتجاه آفاق الخير والمصلحة والتحرير، مؤكدا أن العمل 
البرلماني س��وف يش��هد مزيدا من العم��ل النوعي لما فيه 
خدمة شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية خالل المرحلة 

المقبلة.

»الت�سريعي �سي�ستمر يف اأداء عمله يف �سوء امل�ساحلة الوطنية«

رئاسة التشريعي  تدعو الكتل والقوائم الربملانية 
لاللتئام وتوحيد الجهود تحت قبة الربملان

أكد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي أن المجلس سوف يراقب بدقة مسار 
تطبيق اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه 
في القاهرة، مش��ددا على أن "التشريعي" سوف 
يلعب دورا رياديا في دعم المصالحة الوطنية 
وإس��ناد كل الجهود الهادفة إلى ترتيب البيت 
الفلس��طيني الداخلي. وأش��ار بح��ر في بيان 
صحفي الثالثاء )10-5( إلى أن كل المؤشرات 
ت��دل على صدق النوايا واإلرادات لدى مختلف 
القوى واألط��راف الفلس��طينية لجهة إنجاح 
اتفاق المصالحة وس��المة تطبيقه على أرض 
الواقع خالل المرحلة المقبلة، داعيا حركتي 
فت��ح وحماس إلى التطبيق الص��ادق والتنفيذ 
األمين لبنود اتف��اق المصالحة لما فيه خدمة 

شعبنا وقضيتنا. 
ولف��ت بحر إل��ى أن اتفاق المصالحة يش��كل 
البوابة الرئيسية إلخراج القضية الفلسطينية 

من عنق الزجاج��ة وإعادة االعتبار لها إقليميا 
ودولي��ا في ظل محاوالت االحتالل الصهيوني 
واإلدارة األمريكي��ة إدام��ة ف��رض الحص��ار 
السياسي واالقتصادي على شعبنا بهدف تذويب 
قضيتن��ا الوطني��ة وإضعافه��ا عل��ى مختلف 

األصعدة والمستويات.
وذكر بحر أن اتفاق المصالحة سد كل ذرائع 
االحتالل وأربك حساباته وحشره في الزاوية 
وقل��ب مخططات��ه رأس��ا على عقب، مش��يرا 
إل��ى أن نتنياهو وحكومته يعيش��ون حالة من 
التخبط في مواجهة المصالحة الفلس��طينية، 
وب��دت التناقضات تغ��زو مواقفه��م الداخلية 
على أرضية وحدة الموقف الفلس��طيني الذي 
عبرت عنه القوى واألطراف الفلسطينية خالل 

احتفال توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة. 
وش��دد بحر على ضرورة حماي��ة المصالحة 
كإنج��از اس��تراتيجي لش��عبنا الفلس��طيني 

المرحل��ة  أن  مؤك��دا  الوطني��ة،  وقضيت��ه 
المقبلة تدفع باتجاه توحيد الجهود والطاقات 
الفلسطينية باتجاه مقاومة االحتالل والوقوف 
في وج��ه مخططاته العنصرية، وااللتفات إلى 
القضايا الوطنية الكبرى كاالستيطان وتهويد 
القدس والمقدسات وبناء الجدار واإلفراج عن 

األسرى وغيرها.
وش��دد بحر على ضرورة التشمير عن سواعد 
العم��ل والج��د واالجتهاد بغية بن��اء ما دمره 
االحتالل عبر السعي المش��ترك إلعادة إعمار 
غ��زة وإغاثة أهلها المنكوبي��ن بفعل الحصار 
والع��دوان الصهيوني. ودعا بح��ر جميع أبناء 
ش��عبنا الفلس��طيني للتكاتف والتآزر إلنجاح 
الدع��م  أش��كال  كل  وتقدي��م  المصالح��ة 
واإلس��ناد لها، فدعم الشعب الفلسطيني يشكل 
حجر الزاوية إلنج��اح المصالحة ومفاهيمها 

االجتماعية.  

دعا »فتح« و«حما�س« للتنفيذ الأمني لبنود التفاق

د. بحر: »التشريعي« سوف يراقب تنفيذ اتفاق 
املصالحة الوطنية ويدعم إنجاحه خالل املرحلة املقبلة دان د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 

التش��ريعي قيام س��لطات االحتالل باختطاف 
النائب عن محافظة أريحا علي رومانين الليلة 
الماضي��ة وتمدي��د االعتق��ال اإلداري ألمي��ن 
س��ر المجل��س التش��ريعي النائ��ب د. محمود 
الرمحي، مؤكدا أن سياسة االحتالل في إعادة 
اختطاف النواب واالستمرار في اعتقالهم داخل 
الس��جون قد فشلت فشال ذريعا، وأن محاوالت 
تغييبهم عن ساحة العمل السياسي والمجتمعي 
الفلس��طيني في الضفة الغربية قد انتهت إلى 

غير رجعة.
وأكد بحر ف��ي بيان صحفي الثالث��اء )5-3( 
أن اختطاف النائب رومانين وتمديد االعتقال 
اإلداري للنائب الرمحي يعبر عن عمق األزمة 
المس��تفحلة ل��دى حكومة االحت��الل، ومدى 
التخبط الذي يهيم��ن على دوائر صنع القرار 
ف��ي دولة الكيان الصهيوني، مش��يرا إلى عجز 
االحتالل عن كبح الفعالية الواضحة والتأثير 
المطرد للنواب في كافة أرجاء الضفة الغربية 
رغم كل المؤام��رات التي حيكت للنيل منهم 
وحجزه��م ع��ن مكامن التأثير ف��ي المجتمع 

الفلسطيني.
وتس��اءل بح��ر ع��ن دور المنظم��ات األممية 
ومؤسسات حقوق اإلنسان الدولية التي تنشط 
ف��ي بقاع ومناطق جغرافي��ة معينة في العالم 
فيم��ا تنخرس وتصم��ت صمت القب��ور حين 
يتعلق األمر بممارسات االحتالل القمعية بحق 
شعبنا الفلسطيني ونوابه المنتخبين، مؤكدا 
أن ذل��ك يعبر عن نفاق سياس��ي، وازدواجية 
مقيتة في المعايير، وتش��جيع لالحتالل على 
التمادي في ممارس��اته الغاش��مة تحت س��تار 
الصمت الدولي المري��ب الذي يوازي التواطؤ 
المقص��ود ال��ذي يس��تبطن أجن��دة سياس��ية 
خبيثة ومفضوحة. ودع��ا بحر نواب المجلس 
التش��ريعي والكتل والقوائ��م البرلمانية إلى 
التكات��ف في وج��ه الهجم��ة الصهيونية ضد 
النواب، مش��ددا على أن االصطفاف البرلماني 
الجمعي في وجه االحتالل وممارساته القمعية 
من شأنه أن يحبط كافة مخططات االحتالل، 
ويربك حس��اباته على الدوام، ويرسخ العمل 
البرلمان��ي وآث��اره الهامة ف��ي كافة مناحي 

وتفاصيل الحياة الفلسطينية.

»التشريعي«  يدين اختطاف االحتالل للنائب 
رومانني وتمديد اعتقال النائب الرمحي

 دان د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
محاوالت االحتالل الصهيوني واإلدارة األمريكية إجهاض 
اتف��اق المصالح��ة الفلس��طينية، داعي��ا الس��يد محمود 
عباس "أب��و مازن" وحركة فتح إل��ى تجاهل التهديدات 
الصهيوني��ة واألمريكية، والتعامل بحنكة وثبات واقتدار 

مع المرحلة القادمة.
وأك��د بحر في بيان صحفي الس��بت )30-4( أن تهديدات 
وقط��ع  االتف��اق  بمواجه��ة  أوبام��ا  وإدارة  الصهاين��ة 
المساعدات عن السلطة الفلسطينية غير ذات قيمة عملية 
أو سياسية فلسطينيا، مش��ددا على ضرورة مواجهة هذه 
التهديدات عبر اإلصرار على توحيد الصف الفلس��طيني 
وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، واإلبحار بالمصالحة 
والتوافق الوطني إلى بر األمان وشاطئ االستقرار. وأشار 
بحر إلى إن التهديدات الصهيونية واألمريكية أقل من أن 
ُيلتفت لها فلسطينيا في ظل االتجاه اليميني المتشدد الذي 
يحكم سياس��ة الحكومة الصهيونية، ورفضها االستجابة 
للح��د األدنى م��ن الحق��وق الفلس��طينية، وإيغالها في 
مشاريع االستيطان والتهويد العنصرية، مؤكدا أن الكيان 
الصهيوني واإلدارة األمريكية يرغبون في إدامة وتكريس 
االنقس��ام الفلس��طيني ألجندته��م الس��وداء وأهدافه��م 
الخبيثة، ويعملون بكل جهد لتفجير الجبهة الفلسطينية 

الداخلية والقضاء على فرص النهوض الفلسطيني وبناء 
مقومات وركائز البناء والتحرر الوطني.

وش��دد بحر على أهمية الدور العربي ف��ي دعم ورعاية 
المصالحة الفلس��طينية، داعيا الدول العربية إلى بس��ط 
كل أشكال الدعم والنصرة للتوافق الفلسطيني الداخلي 
سياسيا ومعنويا، وتغطية االحتياجات الفلسطينية المادية 
إلحب��اط المخططات الصهيونية واألمريكية الرامية إلى 
إجهاض المصالحة وإدامة االنقسام. إلى ذلك، أبدى بحر 
ترحيبه الكبير وإشادته التامة بالقرار المصري القاضي 
بفتح معبر رفح بشكل دائم ومتواصل خالل األيام القادمة، 
مؤكدا أن ذلك يش��كل إسهاما أصيال وخطوة عملية في 
مضمار كسر الحصار عن قطاع غزة. ولفت بحر النظر 
إل��ى أن السياس��ة المصرية الجديدة انعكس��ت في أفضل 
صورها على القضية الفلس��طينية من خالل رعاية اتفاق 
المصالحة الداخلي��ة، وها هيم تم��ارس دورها الطبيعي 
والطليع��ي من خالل تخفيف معاناة أهالي غزة عبر فتح 
معبر رفح، مؤكدا على أن مصر تعود اليوم بقوة لقيادة 
العالم العربي من جديد، وتبل��ور مالمح مرحلة جديدة 
من الع��زة والكرامة واإلباء بعيدا ع��ن التبعية والخنوع 
وااللتحاق بالمواقف الصهيونية والغربية التي غرق فيها 

النظام السابق حتى النخاع.

»دعا " اأبو مازن " لتجاهل التهديدات ال�سهيونية والأمريكية «

د. بحريطالب الدول العربية بدعم اتفاق املصالحة سياسيا وماديا

طالبت بالإفراج عن املعتقلني ال�سيا�سيني

رئاسة التشريعي تدعو لسرعة تشكيل الحكومة 
الجديدة كي تنال ثقتها من املجلس التشريعي

باتف��اق  التش��ريعي  المجل��س  رئاس��ة  أش��ادت 
المصالحة الذي وقعته حركتي فتح وحماس في 
القاهرة، واصفة ذلك بأنه إنجاز تاريخي لشعبنا 

الفلسطيني وقضيته الوطنية. 
وقال د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
ف��ي كلمة له أم��ام الجموع المحتش��دة احتفاال 
بتوقي��ع المصالحة في مي��دان الجندي المجهول 
بمدين��ة غزة إن هذه لحظ��ات تاريخية في تاريخ 
القضي��ة الفلس��طينية وي��وم تاريخي يب��دأ معه 
صفح��ة جديدة نحو مس��تقبل زاهر لفلس��طين 

والقدس والمقدسات.
وطالب بح��ر الموقعي��ن على اتف��اق المصالحة 

بالعمل بنص االتفاق واإلفراج عن كافة المعتقلين 
السياس��يين في الضفة والقطاع، داعيا إلى سرعة 
تش��كيل حكومة الكفاءات الوطنية كي تنال الثقة 

من المجلس التشريعي.
ودعا بح��ر األمم المتح��دة والرباعي��ة الدولية 
للوق��وف إل��ى جانب ش��عبنا الفلس��طيني وعدم 
االنحياز للكيان الصهيوني والتعاطي بحيادية مع 

مطالبنا الوطنية.
وحي��ا بحر مصر الش��قيقة ممثلة ف��ي المجلس 
العس��كري والحكومة المصري��ة لرعاية وإنجاح 
االتف��اق، كم��ا حي��ا الجامعة العربي��ة ومنظمة 

المؤتمر اإلسالمي. 
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كلمة البرملان

العدد الرابع والستون

ما بين عام وآخر تتجدد ذكرى النكبة، ونستحضر أبعاد ومعالم المؤامرة 
الكبرى على ش��عبنا وقضيتنا التي اش��تركت في تنفيذها الدول الكبرى 
وبع��ض األنظمة اإلقليمي��ة دون أي اعتبار للقيم األخالقي��ة أو المبادئ 
اإلنس��انية أو لحق الش��عوب في تقرير مصيرها، والس��يادة على أرضها، 

وصناعة حاضرها ومستقبلها. 
ال حاجة بنا لمعايش��ة الذكرى بحدودها الزمنية الضيقة، فنحن نعايش 
الذك��رى بهمومها ومراراته��ا وأوجاعها يوما بي��وم، ونواكب فصولها 
وتجلياته��ا وآثاره��ا وتداعياتها لحظ��ة بلحظ��ة، إال أن الذكرى تبقى 
مناس��بة عامة نبتغي فيها محاولة إحياء الضمائر الخامدة لبعض الدول 
-وعلى رأس��ها بريطانيا التي تتحمل كامل المس��ئولية عن نكبة شعبنا- 
التي ارتكست بفعل تواطئها الصريح وتآمرها المفضوح الذي زرع الكيان 
الصهيوني السرطاني في قلب أمتنا، وتذكيرها بجرمها الفادح وخطيئتها 
التاريخية التي ال تغتفر التي تسببت لشعبنا في معاناة ال توصف، وآالم ال 

تنتهي، قتال وبطشا واحتالال وتشريدا.
إن الذكرى الثالثة والس��تين للنكبة بقدر ما تحمل من هموم وش��جون 
الماضي الحّي المتجدد في عقول وقلوب أبناء ش��عبنا فإنها تحمل بالقدر 
ذاته معان��ي اإلرادة الصلبة والعزم الفتّي وال��روح الوطنية الوثابة التي 
قهرت االحتالل، وجس��دت قي��م الصبر والصمود والثب��ات في وجه آلته 
القمعية ومخططاته العنصرية، وطوت صفحة استعالئه وعنجهيته التي 

ظن يوما أنها ال تقهر.
في ذكرى النكبة ال يعنينا اجترار الحدث الزمني بأبعاده المجردة بقدر 
ما يعنينا البحث في الدروس الحية للنكبة ومدى انعكاسها على واقع شعبنا 
الذي يرسم بجهاده وعطائه وتضحياته مالحم العزة والنصر والتحرير، 
وطبيعة عالقته بالقوى الدولية التي أجهضت حلمه في الحرية واالستقالل 
القرن الماضي، وال زالت تكرر ذات السيناريو المشئوم والمواقف البائسة.

لقد أثبتت العقود الماضية التي أعقبت وقوع النكبة، وما حملته من أحداث 
جسام ومصائب كبرى، أن ش��عبنا الفلسطيني قد استوعب كافة دروس 
النكبة، وبات أش��د قوة وصالبة وقدرة على مواجهة الش��دائد واألزمات، 
وأكث��ر وعيا بحقيقة المؤام��رات والمخططات التي تس��تهدف تصفية 
قضيت��ه الوطنية، وعلى رأس��ها مؤامرة التوطي��ن والتدويل والتعويض، 
وأكث��ر فهما لحركة الص��راع مع االحتالل ودراية بمس��ار وتعرجات 
العالق��ة مع القوى الدولية التي ال ت��زال تحمي وجود الكيان الصهيوني، 
وتؤّم��ن له التغطية الكافية واإلمكانات الالزمة لالس��تمرار والبقاء على 

أرضنا المباركة.
ولعل في االنتفاضات المتعاقبة التي أطلق ش��عبنا الفلس��طيني شراراتها 
في وجه االحتالل، وما حملته من تحّد للغطرسة الصهيونية، وتجّذر في 
األرض والدفاع عن الش��عب والمقدس��ات، خير دليل على حجم ومستوى 
الوع��ي الوطني، وإرادة الصمود واإلباء لدى ش��عبنا الفلس��طيني، ومدى 
تمس��كه بحقوقه وثوابته الوطنية، ما يجعل قدرت��ه على تحقيق أهدافه 
الوطنية الكبرى، وعلى رأس��ها العودة إلى أرض اآلب��اء واألجداد، أكبر 
م��ن أي وقت مضى، وأكثر ق��درة على إلهام وتوجي��ه الثورات العربية 
التي جعلت من قضية فلس��طين والقدس والمقدس��ات أولوية مركزية 
لها في إطار س��عيها لتغيير الواقع وبناء نظم الحرية والكرامة والعدالة 

واالستقالل.
إن اتفاق المصالحة الوطنية الذي أنهى عهدا أس��ود من االنقسام الداخلي، 
وشكل ردا حاس��ما وصفعة قوية إلرادة الضغط والتدخل والعبث الدولي 
في الشأن الفلسطيني، يؤرخ لعهد جديد ويؤذن بمرحلة جديدة من العمل 
الوطني الفلس��طيني الذي يواج��ه التحديات الداخلي��ة والخارجية التي 
تس��تهدف قضيتنا الوطنية وحقوقنا المش��روعة بموقف وطني مشترك 
وفقا ألجندة وطنية بحتة على قاعدة الشراكة السياسية واألمنية الكاملة 
خالل المرحلة القادمة، ما سوف يسحب البساط من تحت أقدام االحتالل، 
ويقلب الطاولة في وجه حركة التآمر الدولي على شعبنا وقضيتنا التي 
تحاول في كل يوم زرع نكبة جديدة في حياة شعبنا، وإبقائه تحت رحمة 

القهر الصهيوني والوصاية األمريكية أبد الدهر.
لم تعد النكبة وآالمها البالغة قدر شعبنا، فقد أحالها شعبنا إلى منارة هادية 
تضيء له طريق الكرامة واالنتصار، ولم تعد الدول الكبرى المتآمرة سيفا 
مسلطا على إرادتنا الوطنية وقرارنا الفلسطيني الحر، فقد تجاوز شعبنا 
كل عوائ��ق وآالم الذك��رى الم��رة، وها هو يعّب��د درب الحرية واألمل 
بمقاومته الباسلة التي ال تعرف التردد أو االنكسار، ووحدته الوطنية التي 

تؤسس لفصل المواجهة القادمة الفاصلة مع االحتالل.
هو –واهلل- فجر الحرية وإرهاصات االنتصار، وإن غدا لناظره قريب.           

ال عودة إال بالعودة

د. أحمد محمد بحر 

تقارير ومقالت

مهام اللجنة
د. عاط��ف عدوان رئيس اللجن��ة أكد أن مهام 
لجنته تشتمل على دراسة السياسات االقتصادية 
الت��ي تطرحه��ا الس��لطة التنفيذي��ة ورف��ع 
التوصيات الالزمة بش��أنها، ودراس��ة الخطط 
والبرامج االقتصادية الت��ي تطرحها الوزارات 
المعني��ة لتنمية الم��وارد االقتصادية ومتابعة 
تنفيذها، إضافة إل��ى مراجعة جميع االتفاقات 
االقتصادية التي توقعها الس��لطة التنفيذية مع 
الدول والمؤسس��ات العربية واألجنبية ورفع 
التوصيات الالزمة بش��أنها، فضال عن مراجعة 
واستكمال النظم والتشريعات المالئمة لتشجيع 
االستثمار المحلي والخارجي وإزالة المعيقات 
أمام��ه، وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية 

البناء الوطني.
وبحس��ب د. ع��دوان فإن من بين مه��ام اللجنة 
للضريب��ة  المنظم��ة  القواني��ن  مراجع��ة 
والجم��ارك، والعمل على تش��جيع المش��اريع 
الصناعي��ة والزراعية والتجارية والس��ياحية، 
والنظر في الشكاوى والمخالفات المحالة إليها 

وتقديم التوصيات الالزمة بشأنها. 
مشاريع القوانني

وأوض��ح د. ع��دوان أن اللجن��ة ناقش��ت عددا 
م��ن مش��اريع القوانين، منها: مش��روع قانون 
الجمارك، ومش��روع قانون الشركات، مضيفا 
أن اللجنة ناقش��ت الالئح��ة التنفيذية لقانون 
ال��زكاة، إضافة إلى مناقش��ة مش��روع قانون 
الحكومة االلكتروني، وتقديم تقرير بالقراءة 

العامة لمشروع قانون الشركات.
وأوض��ح د. عدوان أن قانون الش��ركات يهدف 
إلى وضع إطار قانوني لتنظيم عمل الشركات 
في فلسطين السيما أن القانون ساري المفعول 
أق��ر س��نة 1929 ولم يعد يس��تجيب للتطورات 
المتسارعة في عالم التجارة والشركات، حيث 
يركز على تنظيم أنواع الشركات وإجراءات 
إنش��ائها وإدارته��ا وكيفي��ة إدارة رأس م��ال 
الش��ركة واألس��هم واالكتتاب، الفت��ا إلى أن 
مش��روع قانون تناول حاالت تح��ول واندماج 
الشركات فضال عن أس��باب انقضائها وأحكام 
التصفية والقس��مة مع تناول أحكام الشركات 

التجارية األجنبية في فلسطين.
وذك��ر د. ع��دوان أن اللجن��ة ت��درس قانون 
مش��روع قانون استثمار أمالك الدولة المحال 
للمجلس التشريعي من مجلس الوزراء، والذي 
نص عل��ى وض��ع إط��ار قانوني يكفل حس��ن 
االس��تغالل والتص��رف باألراض��ي الحكومية، 

من خالل تمكين المواطنين من اس��تغالل هذه 
األراضي بعقود إيجار وفق ش��روط منضبطة 
تتفق مع األصول القانونية والدس��تورية، بما 
يكفل حس��ن إدارة أم��الك الحكومة والحد من 

االعتداء عليها.
جلسات االستماع

وأشار د. عدوان إلى أن اللجنة عقدت العديد من 
جلسات االستماع انطالقا من مهامها الموكلة 
إليها من المجلس التش��ريعي، مس��تعرضا أهم 
جلس��ات االس��تماع التي عقدتها اللجنة، ومنها 
جلسة اس��تماع لموظفي ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية حول تعيي��ن رئيس الديوان وتفعيل 
دور الديوان، وجلس��ة اس��تماع م��ع م. كنعان 
عبيد مسئول ملف إعادة اإلعمار لالطالع على 
عمل لجنة إعمار غزة، وآخر المستجدات لهذا 
المل��ف والمعيق��ات التي تواجهه��ا، فضال عن 
جلس��ة اس��تماع لمدير عام وزارة االقتصاد م. 
حات��م عويضة حول خطة وزارة االقتصاد لعام 

2010م.
ومن الجلس��ات المهمة –بحسب د. عدوان- فقد 
عقدت اللجنة جلس��ة اس��تماع لوزارة المالية 
حول موضوع قانون الجمارك، وجلسة استماع 
لوزارة االتصاالت حول الحكومة االلكترونية، 
وجلسة استماع مع وزير االقتصاد زياد الظاظا 
حول آخر المس��تجدات وش��ركات فوركس 
وعمال الزفزف والس��لع والبضائع، فضال عن 
مناقش��ة سياس��ة وزارة االقتص��اد ف��ي إدخال 

البضائع وخاصة المشروبات الغازية.
وأض��اف أن اللجنة عقدت لقاء م��ع م. كنعان 
عبيد نائب رئيس س��لطة الطاقة حول مش��كلة 
الطاق��ة والكهرباء، ولقاء مع م. منذر ش��بالق 
رئيس مصلحة مياه الس��احل لمناقش��ته حول 
الص��رف الصحي وتلوث مياه البحر، ولقاء مع 
د. يوسف إبراهيم رئيس سلطة البيئة لمناقشته 
حول التلوث البيئي وخاصة ش��اطئ بحر غزة 
الناج��م عن الص��رف الصحي، مش��يرا إلى أن 
اللجنة عقدت جلس��ة استماع لوزير الزراعة د. 
محمد األغا حول غالء األسعار وإيجاد البدائل، 
وجلس��ة اس��تماع مع د. يوس��ف المنسي حول 

المشاريع اإلسكانية الجديدة. 
الشكاوى

من جهت��ه أوضح النائب داود أبو س��ير مقرر 
اللجن��ة أن لجنته اس��تقبلت ع��ددا كبيرا من 
الش��كاوى خالل الفترة الماضي��ة، وعملت مع 
المؤسسات المعنية ومع الجهات التنفيذية في 
الحكوم��ة لحله��ا، مضيفا أن معظم الش��كاوى 

تتضم��ن مظالم ألصح��اب ش��ركات تجارية 
نتيج��ة الع��دوان الصهيوني على قط��اع غزة 
والخسائر الكبيرة التي أصابتهم جراء الحصار 

المفروض على القطاع.
وبين النائب أبو س��ير أن اللجن��ة االقتصادية 
راس��لت ع��ددا كبيرا م��ن ال��وزارات المعنية 
والمؤسس��ات االقتصادية لمتابعة وحل شكاوى 
المواطنين واالستفسار عن سلوكيات اقتصادية 
معينة ومتابعتها بما يتماشى مع المصلحة العليا 
للشعب الفلسطيني، مش��يرا إلى أن المراسالت 
تضمنت أيضا متابعات لعم��ل األنفاق وارتفاع 
األس��عار، خاصة المواد األساس��ية والتموينية 

التي تهم المواطنين.
الزيارات امليدانية

وأوضح أبو س��ير أن اللجنة االقتصادية نظمت 
عددا من الزيارات في إطار عملها وأهمها زيارة 
لمشاريع وزارة الزراعة في جنوب غزة، وعلى 
رأس��ها مش��روع بيروح��اء بمس��اعدة جمعية 

الرحمة الكويتية.
ووفقا لمقرر اللجنة فإن اللجنة وأعضاءها قامت 
بزيارة لمشاريع وزارة الزراعة اإلستراتجية في 
أراضي المحررات، حيث تم تفقد المشاريع فيها، 
وقامت بزيارة لمحررة القس��طل ومش��اريعها 
)مصن��ع الس��ماد العض��وي( ومح��ررة حطين 
ومشاريعها )االس��تزراع السمكي – فطر عيش 
الغراب – حدائ��ق ذات بهجة – النخيل الجديد( 
ومحررة تل الجنان ومشاريعها )مزرعة العنب 
– مزرعة األبقار( ومحررة العاشر من رمضان 
ومش��اريعها )المش��اتل واللوزي��ات( ومحررة 
الكرامة ومشاريعها )بيروحاء الكويت للنخيل(.

ولفت النائب أبو سير إلى قيام موظفي اللجنة 
بزي��ارة ميداني��ة لالس��تراحات والمنتجع��ات 
المقامة على امتداد س��احل البحر لالطالع عن 
ق��رب على وضعي��ة المنتجعات واالس��تراحات 
وكث��رة انتش��ارها على طول الس��احل مما ال 
يس��مح للمواطن العادي االصطياف بحرية في 
فصل الصيف الحار حيث ال يوجد مكانًا مفتوحًا 
أو مخصص��ًا للعام��ة، موضحا أنه تم مراس��لة 

المعنيين باألمر ومتابعة الموضوع.
وأضاف أبو سير أن اللجنة قامت كذلك بزيارة 
ميداني��ة لمناطق الص��رف الصح��ي لالطالع 
عن ق��رب على واقع الص��رف الصحي ومناطق 
تل��وث مياه س��احل البحر، موضح��ا أن اللجنة 
قامت بزي��ارة ميدانية لوكي��ل وزارة المالية 
لمناقشته في موضوع الكهرباء واالستقطاع من 

الموظفين لصالح شركة الكهرباء.

تلع����ب اللجنة القت�شادية يف املجل�ض الت�رشيعي دورا بارزا يف مراقبة اأداء 
ال����وزارات واملوؤ�ش�شات القت�شادية ومتابع����ة عملها مبا يعمل على حماية 

وا�شتقرار الو�شع القت�شادي يف قطاع غزة. 
ول تنفك اللجنة عن املتابعة احلثيثة لوزارة القت�شاد الوطني واملوؤ�ش�شات 

وال�����رشكات القت�شادية العاملة يف القطاع به����دف حماية امل�شتهلك من اأي 
�رشر ق����د يلحق به، والبح����ث يف �شبل التحديات واملعيق����ات التي تواجه 
القت�ش����اد الفل�شطين����ي. "الربمل����ان" ا�شتك�شفت عم����ل واأداء اللجنة خالل 

املرحلة املا�شية، واأعدت التقرير التايل.

اللجنة القت�سادية يف املجل�س الت�سريعي حتت جمهر "الربملان"

سنّ وتنظيم التشريعات االقتصادية 
وحماية املستهلك ومواجهة التحديات االقتصادية أبرز املهام

د. عــدوان: قدمنــا عددا مــن م�ساريع 
املجل�ــس..  اأمــام  لالإقــرار  القوانــني 
للــوزارات  ا�ستمــاع  جل�ســات  وعقدنــا 
واملوؤ�س�سات ذات العالقة بهدف حماية 

الواقع القت�سادي الفل�سطيني

امل�ســاكل  حــل  تابعنــا  �ســري:  اأبــو 
ال�ســركات  لأ�سحــاب  القت�ساديــة 
ونظمنــا  التجاريــة..  وامل�سالــح 
زيارات تفقدية للوزارات وامل�ساريع 

القت�سادية والزراعية املختلفة

يف الذكرى الثالثة 
وال�ستني للنكبة
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أال يعت��رب إقرار مش��روع قانون للش��باب يف هذا 
التوقيت بمثابة ردة فعل على ثورات الش��باب يف 

املنطقة العربية؟
في الحقيقة لم يكن قانون الش��باب الفلسطيني وليد 
اللحظة بل هو حاجة ملحة لشريحة مهمة من شرائح 
المجتمع الفلس��طيني، إذ تش��ير اإلحصائيات إلى أن 
أكثر من 30 % من إجمالي عدد الس��كان في األراضي 
الفلسطينية هم من الشباب، كما أن أكثر من 72 % من 
شهداء االنتفاضة هم من الشباب، فنحن نعتبر الشباب 
قادة التغيير وهم عماد هذه األمة، بهم نصبو ونتقدم 
باتجاه قضيتنا ومشروعنا اإلس��المي التحرري.  من 
هذا المنطلق ومنذ أن حصلنا على ثقة أبناء شعبنا في 
المجلس التشريعي عام 2006، وشعورًا منا بالمسؤولية 
أخذن��ا على عاتقنا كلجنة تربي��ة وقضايا اجتماعية 
الس��ير قدمًا نحو س��ن عدد م��ن مش��اريع القوانين 
المحالة للجنة، ومنها مش��روع قانون رعاية الشباب، 
وبالفعل تدارست اللجنة مشروع القانون والذي كان 
يضم الهيئ��ات الرياضية واللجن��ة األولمبية والذي 
كان مقدم��ًا للقراءة األولى آن��ذاك، وعقدت اللجنة 
العديد م��ن ورش العمل مع المعنيي��ن والمختصين 
بقضايا الشباب، وناقشت مش��روع القانون وتوصلت 
إل��ى ض��رورة الفصل م��ا بي��ن الهيئ��ات الرياضية 
ومش��روع قانون الش��باب من أجل ضمان حقوق هذه 
الشريحة، فدعني أؤكد لك أن مشروع القانون بذل 
عليه مجهود كبير واس��تنفذ حقه م��ن الوقت، وإن 
نضوج القانون كما ذكرت ليس وليد هذه اللحظة. 

ما هي الفلس��فة العامة لقانون الشباب؟ وإىل أي 
مدى يمكن أن يلبي مطالب الشباب؟

تنبع فلسفة مش��روع قانون الش��باب من أهمية هذه 
الشريحة في مجتمعنا الفلس��طيني وضرورة إيجاد 
تشريع يحافظ على حقوق الشباب, المدنية والسياسية 
والصحية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والمادية 
والمعنوية، من خالل الحكومة والمؤسسات الشبابية، 
وهي حقوق ش��املة تلبي جميع مطالب الشباب وفقًا 
للضوابط والنصوص القانونية وتضع الحكومة أيضا 

أمام مسؤولياتها.
م��ا ه��ي األس��س الت��ي اس��تند إليه��ا املجل��س 

التشريعي لتحديد سن الشباب يف فلسطني؟
تختل��ف القواني��ن المعمول بها في البل��دان العربية 
والدول المجاورة فيما يتعلق بتحديد سن الشباب، فال 
يوجد تعريف محدد للش��باب ولكن التوجه العام في 
بعض الدول اآلن يدفع باتجاه رفع سن الشباب إلى 35 

س��نة بعدما كان من 15-29 سنة، ونحن ناقشنا ذلك 
في المجلس التش��ريعي، وأجم��ع األخوة النواب على 

سن الشباب مابين )35-18(.
املالحظ يف القانون أنه يُلقي على كاهل الحكومة 
الكث��ر م��ن االلتزام��ات الس��يما املالي��ة، فه��ل 
الحكومة قادرة على ترجمة هذه االلتزامات عمليًا؟

في الحقيقة إن الفصل الرابع من القانون والذي نص 
على إنشاء صندوق لدعم الش��باب هو بمثابة ترجمة 
فعلي��ة لتنفيذ بنود مش��روع القان��ون، وفي تصورنا 
إذا ما توفرت اإلمكانات والظروف الطبيعة تس��تطيع 
الحكومة تفعيل ه��ذا الصندوق ودع��م تنفيذ بنوده، 
لذلك البد من وضع موازنة خاصة للش��باب لتنفيذ 

خطط الحكومة في دعم حقوق الشباب إن شاء اهلل.
م��ا هي ح��دود دور وزارة الش��باب والرياضة فيما 

يخص القانون؟
نحن في اللجنة عندما قمنا بإعداد مش��روع القانون 
حددنا مهام وصالحيات وزارة الش��باب والرياضة في 
الم��ادة )3(، والتي تبين هذه الصالحيات ومنها: العمل 
عل��ى توفير اإلمكان��ات الالزمة، وتس��خيرها لتنفيذ 
السياسات العامة والخطط الخاصة بالشباب, وتسجيل 
المؤسس��ات الشبابية حس��ب األصول, واإلشراف على 
المؤسسات الش��بابية ودعمها, وتنمية قدرات الشباب 
المبدعي��ن والموهوبي��ن, وتنظي��م تبادل األنش��طة 
والخب��رات الش��بابية، وتنظيم تمثيل فلس��طين لدى 
الجه��ات والمنظم��ات العربي��ة والدولية الرس��مية 
واألهلية ذات العالقة كافة, والرقابة اإلدارية والمالية 
والفنية علي المؤسس��ات الش��بابية كافة, واستقبال 
الشكاوى التي ترفع ضد المؤسسات الشبابية والفصل 
فيها وفقًا للقانون, واقتراح التشريعات المتعلقة بدعم 
الش��باب، فضال عن التعاون والتنسيق مع المؤسسات 
الرس��مية واألهلي��ة الخاصة بدعم الش��باب, وتنظيم 
وإقامة وتهيئة البيوت والمعسكرات الشبابية الدائمة 
ومراكز إعداد القادة, وأية مهام أو صالحيات أخرى 

بموجب التشريعات السارية. 
ه��ل تبن��ى القانون نصوص��ًا تكفل من��ع تواصل 
الش��باب الفلس��طيني مع نظرائه��م يف املجتمع  

الصهيوني؟
بالتأكيد عندما تضع تشريعًا أو قانونًا يضمن حقوق 
أي ش��ريحة من ش��رائح المجتمع ال ب��د في المقابل 
على هذه الش��ريحة الحفاظ على األقل على نفس��ها 
م��ن الوقوع ف��ي براثن االحت��الل الصهيوني، خاصة 
وأننا مس��تهدفون ثقافيًا وسياس��يًا واجتماعيًا وأمنيًا 
وأخالقيا. من هذا المنطلق نصت المادة )15( البند )1( 
من القانون على حظر التطبيع مع العدو بأي حال من 
األحوال، وممارس��ة أو ترويج أو تشجيع أي نشاطات 
ش��بابية مع الع��دو الصهيوني، س��واء كانت رياضية 
أو ثقافي��ة أو اجتماعي��ة أو سياس��ية أو اقتصادية أو 

نشاطات أخرى. 
كي��ف عال��ج القانون إش��كاليتي البطال��ة والفراغ 
للش��باب  األك��رب  التح��دي  تش��كالن  اللت��ان 

الفلسطيني؟
نصت المادة )5( في البند )3,7( على التزامات الس��لطة 

الوطني��ة تج��اه الش��باب وض��رورة إنش��اء المرافق 
الثقافي��ة والمكتب��ات العامة ومنتدي��ات تكنولوجيا 
المعلوم��ات واإلنترن��ت، والعمل على إع��داد وتنفيذ 
الخطط الوطنية والبرامج لحماية الشباب من الفقر, 

وضمان توفير فرص عمل لهم لحل مشكلة البطالة.
هل اعتمد القانون مصادر تمويل معينة للشباب 

تساهم يف دعم مشاريعهم؟
بالنس��بة لمص��ادر التموي��ل أوضح��ت الم��ادة )24( 
والمتعلقة بموارد صندوق دعم الش��باب على الموارد 
المالية، والتي يمكن أن تلجا لها الحكومة ومنها: ريع 
المنشآت الش��بابية، وبيوت ومخيمات الشباب التابعة 
لل��وزارة ومرافقها وملحقاتها, والهب��ات والتبرعات 
والمنح والهدايا والوصايا ل��ه على أن توافق الوزارة 
عليها. أيضًا المساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة 
لصالح الصندوق في الموازن��ة العامة بدل الخدمات 
التي تقدمها الوزارة ويحدد مقدار كل منها بموجب 

تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
مل��اذا ل��م يعتمد القانون ِنس��با مح��ددة لتوظيف 

الشباب والرتشح لالنتخابات؟
أخ��ي الكري��م إن الفصل الثان��ي في الم��ادة )4( من 
مشروع القانون والتي نصت على الحقوق التي يتمتع 
بها الش��باب تركت للوزارة تنظيم هذه الحقوق من 
خالل اللوائح التنفيذي��ة ألن ذلك له عالقة بالواقع 
والمتغيرات وعجلة التنمية على األرض، وحسب علمي 
من��ذ فترة وجي��زة رفعت الحكومة نس��بة التوظيف 
لفئة الشباب إلى 40 %. أما عن الترشح لالنتخابات فقد 
نصت المادة )5( البند رقم )1( من القانون على ضمان 
المش��اركة السياس��ية الفاعلة للش��باب في ممارسة 

حقهم في االنتخابات اقتراعًا وترشيحًا.
ما هي الضمانات املقرتحة لتنفيذ حقوق الشباب 

املنصوص عليها ضمن القانون؟
دعني أق��ول لك أن المجلس التش��ريعي عندما يقر 
مش��روع قانون الش��باب به��ذه الخطوة فإنه يس��عى 
إلى ضمان حقوق الش��باب ومتابعتها، فدور المجلس 
التش��ريعي ال يقف عند حد س��ن القان��ون بل متابعة 

ومراقبة تنفيذ هذا القانون.
»الربملان الش��بابي« يش��كل إح��دى الهيئات التي 
نظمه��ا القان��ون، فما هي وظائفه وكيف س��يقع 

اختيار ممثليه؟ 
فيم��ا يتعلق بالبرلمان الش��بابي أوضحت المادة )11( 
من القانون مهام وصالحيات البرلمان الشبابي وهي: 
إعداد قيادات شبابية قادرة على المشاركة الحقيقية 
والفاعلة في العمل البرلماني, وتدريب الش��باب على 
مهارات النقاش الفعال والحوار الديمقراطي وأساليب 
الشورى، ومتابعة التشريعات وتقديم مالحظات بشأن 
مشاريع القوانين التي تحقق مصالح الشباب, وتعزيز 
فرص مش��اركة الش��باب في صنع الق��رار والدفاع 
عن قضاياهم, وتش��جيع مش��اركة الشباب في العمل 
الحزب��ي وخوض االنتخابات. أم��ا عن كيفية اختيار 
ممثلي هذه المؤسس��ة الشبابية فقد نصت المادة )12( 
من القانون على ذلك بأن يصدر الوزير قرارًا بشأن 

النظام االنتخابي والنظام الداخلي للبرلمان.

ل��م يتط��رق القان��ون لطبيع��ة عالق��ة القان��ون 
باألجسام التي تتبع منظمة التحرير ذات العالقة 
مث��ل االتح��اد الع��ام لطلبة فلس��طني واملجلس 

األعلى للشباب والرياضة.. ما تفسركم لذلك؟
إن اإلط��ار القانوني لممارس��ة الش��باب حقوقهم هو 
قانون الش��باب الفلسطيني وإن الجهة المعنية  وزارة 
الشباب والرياضة والتي هي إحدى مؤسسات السلطة 
الوطنية الفلس��طينية، ونصت المادة )3( بند رقم )9( 
من القانون عل��ى دور وزارة الش��باب والرياضة في 
هذا الجانب، وهو التعاون والتنس��يق مع المؤسس��ات 

الرسمية واألهلية الخاصة بدعم الشباب.
ل��م يراٍع القان��ون خصوصية الواقع الفلس��طيني 
مث��ال: الش��باب الجرح��ى، دعم الش��باب املقاوم، 
الش��ابات الث��كاىل الالت��ي يفق��دن املعي��ل.. م��ا 

تعليقكم على ذلك؟
أخي الكريم نحن عندما وضعنا المادة )19( والمتعلقة 
بتش��كيل مجلس إدارة الصندوق حرصنا أن يضم هذا 
المجل��س معظم ال��وزارات بما فيها وزارة الش��ؤون 
االجتماعي��ة، إضافة إلى ذلك نصت الم��ادة )20( في 
البن��د )3( عل��ى تحدي��د المعايير الخاص��ة بتقديم 
الهبات والمنح المالية لدعم الش��باب المحتاجين، أما 
القضايا التفصيلية فال نس��تطيع الدخول فيها حفاظًا 
عل��ى الصياغة القانونية الس��ليمة واللوائح الداخلية 
للصندوق كفيلة بتفس��ير ذلك إن ش��اء اهلل. ثم إن 
هذه الفئات من الشباب كفلت قوانين ووزارات أخرى 

حقوقهم كالشؤون االجتماعية.    

د. عبد الرحمن اجلمل رئي�س جلنة الرتبية يف املجل�س الت�سريعي متحدثا لـ"الربملان" عن قانون ال�سباب:

القانون يضمن حقوق الشباب يف خمتلف اجملاالت ويضع احلكومة أمام مسئولياتها

القانون يحظر التطبيع أو ممارسة أو 
تشجيع أي نشاطات شبابية مع العدو 

الصهيوني 

القانون يطرح برامج لحماية الشباب 
ــرص عمل لحل  ــر وتوفري ف ــن الفق م

مشكلة البطالة

ــة خاصة  ــروري وضع موازن ــن الض م
ــم  ــة يف دع ــط الحكوم ــذ خط لتنفي

حقوق الشباب

اأقر املجل����ض الت�رشيعي قانون ال�شب���اب بالقراءة الثانية 
موؤخرا لي�شدل ال�شتار عن جهود حثيثة ا�شتغرقت الأعوام 

املا�شية.
"الربمل���ان" التق���ت د. عبد الرحمن اجلم���ل رئي�ض جلنة 
الرتبي���ة والق�شايا الجتماعية يف املجل�ض الت�رشيعي التي 
رعت واأ�رشفت على اإ�شدار قانون ال�شباب، وطرحت عليه 
بع�ض الت�شاوؤلت، وناق�شت معه العديد من الق�شايا الهامة 

ذات العالقة بالقانون، وفيما يلي ن�ض احلوار.

النائب / د.. عبدالرحمن الجمل

نعى د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الشيخ 
المفكر فيصل مولوي األمين العام الس��ابق للجماعة 
اإلس��المية في لبن��ان الذي وافته المني��ة بعد صراع 

طويل مع المرض.
وتقدم دوي��ك في برقية تعزية خاصة باس��م نواب 
المجل��س التش��ريعي والش��عب الفلس��طيني بأحر 
التعازي والمواس��اة لعائلة الفقيد والش��عب اللبناني 
واألمة العربية واإلس��المية بوفاة المفكر اإلسالمي 

الكبير الذي عاش حياته من أجل خدمة دينه وأمته.
وأش��اد دويك بالش��يخ الفقيد، مؤكدا على مواقفه 
المش��رفة في خدمة القضية الفلسطينية، مستذكرا 
زيارته إلخوانه المبعدين في مرج الزهور عام 1992، 
والخطب��ة الت��ي ألقاها هناك، ما ت��رك األثر الطيب 
ورفع الروح المعنوية لديهم من خالل رؤية العلماء 
والمفكرين وهم يقفون إلى جانبهم وجانب قضيتهم.

ودعا دويك المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته وأن يقبل عمله جهادا في سبيل اهلل وأن يدخله 

جنة الرضوان بإذنه تعالى.    

د. دويك يعزي بوفاة فقيد األمة 
الشيخ املفكر فيصل مولوي
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النائب شهاب: تنفيذ االتفاق واالنخراط يف 
مسارات الشراكة يشكل الرد الحاسم على 

التهديدات الصهيونية واألمريكية

الحاض��ن  النائ��ب طاف��ش: الش��عب ه��و 
والش��راكة  املصالح��ة..  لنج��اح  الحقيق��ي 

واالمتثال إلرادة الشعب ركنا النجاح 

النائب املصري: اإلسراع يف تنفيذ املصالحة 
الرد األبلغ على الصهاينة واألمريكان.. وفتح 

أمام اختبار حقيقي

النائ��ب أبو حلبية: التنفي��ذ األمني لالتفاق 
داخليا وتوفر الدعم العربي الرسمي أساس 

حماية املصالحة

النائب مبارك: توفر اإلرادة الحقيقية ومغادرة 
مربع الضغوطات الخارجية الضمانة األمثل 

لحماية املصالحة

النائ��ب أبو س��ر: النية الصادق��ة لألطراف 
الفلس��طينية الضمان��ة األه��م.. والجه��د 

العربي لدعم املصالحة أمر ملح

النائ��ب أب��و جحيش��ة: مواجه��ة الضغ��وط 
األمريكي��ة واإلس��رائيلية واالقتداء بتجربة 

صمود غزة.. سبيل النجاح 

النائ��ب د. األس��طل: توف��ر اإلرادة الوطنية 
وتحشيد الدعم العربي واإلسالمي والضبط 

اإلعالمي وتفعيل املقاومة خر رد

كيف حنمي املصاحلة من التهديدات والضغوط الصهيونية واألمريكية؟

ومس��ارات الش��راكة الوطنية دون أي 
إخالل بمقتضياتها، ونبذ كل من يحاول 
العب��ث بالمصالحة أو يعمد إلى محاولة 
تفجيرها عبر استدعاء ممارسات معينة 
بوحي وتوجيه من االحتالل بما يخّل وال 
ينف��ق مع مضامي��ن المصالحة وبنودها 

التي تم التوافق عليها في القاهرة.
إرادة بال خضوع

بدوره ربط النائب أحمد مبارك مواجهة 
واألمريكي��ة  الصهيوني��ة  التهدي��دات 
الرامي��ة إلجه��اض المصالح��ة بوجود 
إرادة حقيقي��ة ل��كل األط��راف الوطنية 
مجتمع��ة لحماية االتف��اق، موضحا أنه 
م��ن الطبيعي جدا أن يك��ون هناك أناس 
مس��تفيدون من االنقس��ام ولهم مصالح 
مع االحت��الل ويحاول��ون إجهاض هذا 
االتفاق، مش��ددا على وجوب البقاء على 
درجة عالية من الحذر والعمل على رفع 
الغطاء عن أي ش��خص يري��د أن يفجر 
اتفاق المصالحة الذي يصب في مصلحة 

الشعب الفلسطيني.
 وتاب��ع قائ��ال: »يج��ب أن ال يخضع أي 
ط��رف ألي ضغط خارج��ي، وإن قد بدا 
الضغط من الكيان الصهيوني والواليات 
المتحدة األمريكي��ة فهذا ما كان دأبهم 
في الس��ابق، فعندما كنا نقترب من أي 
اتفاق تب��دأ الضغوط م��ن أجل إجهاض 
هذا االتفاق، وكثيرًا ما كان يس��تجاب 
لمثل ه��ذه الضغ��وط«، مش��يرا إلى أن 
األمر قد اختلف اليوم مع وجود تغيرات 
عربية ودع��م عربي واضح لهذا االتفاق، 
داعيا الجميع لمغادرة مربع الضغوطات 
الخارجي��ة والتوجه بش��كل حقيقي إلى 

تحقيق المصالحة الفلسطينية.
الشعب.. الضامن الحقيقي

أما النائب خالد طافش فأكد أن الضامن 
الحقيق��ي لحماية اتف��اق المصالحة هو 
الش��عب الفلس��طيني الذي عاني ولمدة 
أربع س��نوات وهو أكث��ر المتضررين 
من هذا االنقس��ام، معربا عن قناعته بأن 
الشعب الفلس��طيني هو الحاضنة األولى 

للمحافظة على االتفاق.
وأش��ار طاف��ش إل��ى أن حركت��ي فتح 
وحماس تشكالن الضمانة التالية إلنجاح 
االتفاق، مؤكدا أن األصل أن يكون هناك 
شراكة سياسية حقيقية والرضى التام 
لخيار  واالمتث��ال  االنتخاب��ات  بنتائ��ج 

الشعب.
نية صادقة بدعم عربي

من جهته أكد النائب داود أبو س��ير أن 
الني��ة الصادق��ة لألطراف الفلس��طينية 
جميع��ا، وخاصة حم��اس وفتح، في دعم 
نجاح هذا االتفاق تش��كل الضمانة األهم، 
مشددا على ضرورة دعم ورعاية الجهود 
العربي��ة الراعي��ة التف��اق المصالح��ة، 
العربي��ة  والجامع��ة  مص��ر  وخاص��ة 
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، بحيث تأخذ 

عل��ى عاتقها نجاح ه��ذا االتفاق وتحمل 
التبع��ات المالية والمعنوي��ة لنجاح هذا 

االتفاق.
وأوض��ح النائب أبو س��ير أن التهديدات 
بقط��ع  واألمريكي��ة  اإلس��رائيلية 
المساعدات المالية هي زوبعة في فنجان 
وتشكل محاولة لثني السلطة والرئيس 
أبو مازن م��ن أجل التراج��ع واالنكفاء، 
وبالتالي االس��تفراد ببعض فئات الشعب 
الفلس��طيني وتمري��ر االتفاقي��ات التي 

تتعارض مع ثوابته الوطنية.
وأض��اف أنه برغم تجربة ه��ذه الوعود 
الزائف��ة على مدار س��نوات طويلة فقد 
أصبح لدى األطراف الفلس��طينية قناعة 
أنه لن نحصل من الجانب الصهيوني على 
ش��يء، مؤكدا أنه س��يكون هناك بعض 
العقبات والمنغصات وأن علينا أن نتحمل 

ونصبر ونتكاتف في وجه االحتالل. 
اإلسراع يف التنفيذ

في حين أك��د النائب مش��ير المصري 
أن ال��رد األبلغ عل��ى التهديد الصهيوني 
واألمريك��ي يكم��ن ف��ي اإلص��رار على 
المصالحة واإلس��راع في تنفيذ بنودها، 
وخاصة فيما يتعل��ق بفك االرتباط مع 
العدو الصهيوني م��ن خالل اإلفراج عن 
المعتقلين السياسيين والعمل على وقف 

التنسيق األمني مع االحتالل.
وش��دد النائب المصري على أن حركة 
حماس معنية باإلس��راع في تنفيذ بنود 
المصالح��ة، فنح��ن –حس��ب المصري- 
مقبل��ون عل��ى التنفيذ بعق��ول وقلوب 
مفتوح��ة، ونتمنى أن نجد ه��ذه الروح 
اإليجابية م��ن قبل اإلخ��وة في حركة 
فتح بما يزيل كل ب��ؤر التوتر وكافة 
العقبات التي حالت من قبل دون التوصل 
إلى المصالحة الفلس��طينية، مؤكدا أن 
فتح اليوم أمام اختبار حقيقي لتثبت مدى 
جديتها باتجاه المصالحة الفلس��طينية، 
وأنها ستجد حضنًا دافئًا من قبل حركة 

حماس إذا توفرت لها النية الصادقة.
مواجهة الضغوط والتهديدات

ف��ي ذات الس��ياق أك��د النائ��ب محمد 
أبو جحيش��ة أن المطل��وب ينحصر في 
توفر اإلصرار من قبل الس��لطة في رام 
اهلل عل��ى المصالح��ة، وع��دم الرضوخ 
للتهدي��دات األمريكية واإلس��رائيلية ما 
س��يؤدي إلى كنس ما علق في الذاكرة 
نتيجة التصرفات األخيرة على الس��احة 
الفلس��طينية بفعل التنس��يق األمني مع 
االحتالل، مشيرا إلى أن االهتمام بالنفس 
وبالبي��ت أفض��ل بكثي��ر م��ن الرضوخ 
للخارج ال��ذي ال تهمه مصلحة المواطن 
الفلس��طينية  القضي��ة  الفلس��طيني أو 

والمشروع الفلسطيني.
وحول التهديد المالي بقطع األموال عن 
الس��لطة ش��دد النائب أبو جحيشة على 
أن غزة صمدت وصبرت دون مس��اعدات 

مالية تقدم من الخارج، وقدمت نموذجا 
مشرفا يجب على السلطة أن تتخذه قدوة 
ومثاًل لها من أجل استدعاء وتعزيز إرادة 
الصمود أمام رغبة الش��عب الفلس��طيني 
المصالح��ة  وإتم��ام  االنقس��ام  بإنه��اء 

الوطنية.
تنفيذ داخلي وضمان عربي

واتف��ق النائ��ب د. أحمد أب��و حلبية مع 
س��ابقيه ف��ي أن أه��م حماي��ة وضمانة 
الصهيوني��ة  المخطط��ات  لمواجه��ة 
واألمريكية تكم��ن في العمل على تنفيذ 
اتف��اق المصالح��ة عل��ى أرض الواق��ع، 
والت��زام جمي��ع األط��راف بتنفيذه��ا، 
مؤك��دا على ض��رورة توف��ر الضمانة 
العربية عبر توفر دع��م الدول العربية 
واإلسالمية، وخاصة في جانبها الرسمي، 
التفاق المصالحة وتقديم كل الخدمات 

والتسهيالت من أجل إتمامها.
وأوضح النائب أب��و حلبية أن المطلوب 
من فصائل الشعب الفلسطيني االستمرار 
ف��ي حماية وحدة الش��عب الفلس��طيني 
عل��ى أرض الواق��ع ومواجهة مخططات 
الع��دو الصهيون��ي والمحافظ��ة عل��ى 
ثوابت الش��عب الفلس��طيني، مشيرا إلى 
أن تلك الخطوات هي التي تحمي اتفاق 
المصالحة المبارك بين فصائل الش��عب 

الفلسطيني.
جهد على مختلف الجبهات

إلى ذلك، أكد النائب د. يونس األسطل 
على ضرورة توفر اإلرادة الوطنية لدى 
األطراف الفلس��طينية كاف��ة من أجل 
المضي باتف��اق المصالحة إل��ى نهاياته 
المنش��ودة، مش��يرا إلى أهمية تحش��يد 
الدع��م الفلس��طيني واالس��تثمار للمال 
الفلس��طيني، والتوجه إلى أمتنا العربية 
واإلس��المية لتوفي��ر البدائ��ل المادي��ة 

لمواجهة أي حصار مالي قادم.
وشدد النائب األسطل على ضرورة وقف 
كل أشكال التراش��ق اإلعالمي الداخلي, 

والرد على الشبهات واألكاذيب, 
تحصينًا للش��عب الفلس��طيني من ذلك 
الغزو اإلعالمي والتل��وث الفكري. ودعا 
األسطل إلى إفشال الحملة الدبلوماسية 
الصهيوني��ة عب��ر تقوي��ة العالقات مع 
الحكوم��ات الت��ي بارك��ت المصالحة, 
وال��دول المعادي��ة للهيمن��ة األمريكية 

والعربدة الصهيونية, 
العرب��ي  المحي��ط  ف��ي  وباألخ��ص 
عل��ى  األس��طل  وأك��د  واإلس��المي،  
ض��رورة تفعي��ل المقاومة ف��ي الضفة 
الغربية لمواجهة الغطرس��ة الصهيونية 
وإفش��ال مخططات االحتالل العنصرية 
تج��اه األقصى والمقدس��ات واس��تمرار 
اتف��اق  أن  م��ن  انطالق��ا  االس��تيطان، 
المصالح��ة نص على احت��رام المقاومة 

وتجريم التنسيق األمني مع االحتالل. 

الشراكة.. أبلغ رد
النائ��ب د. محمد ش��هاب أعرب عن اعتقاده بأن المصالح��ة الوطنية بحد ذاتها 
واإلع��الن عن اتف��اق المصالحة ثم البدء الجاد والمتواص��ل لكافة اللجان في 
تطبي��ق بنود المصالح��ة كل في ما يخصه م��ن اللجان، يش��كل الرد العملي 
والحاسم على تهديدات حكومة االحتالل وغيرها ممن يتربص بنا في الساحة 

الفلسطينية.
وأضاف النائب ش��هاب أن ش��عبنا الفلس��طيني بوحدته الوطنية هو شعب قوى 
وس��يعرف كيف ينت��زع حقوقه المالية كون هذا المال حق خالص للش��عب 
الفلس��طيني، مش��ددا على ض��رورة انخراط حركتي فت��ح وحماس في أطر 

ل ينفك الكيان ال�شهيوين والإدارة الأمريكية نفثا ل�شموم تهديداتهم يف 
وجه اتفاق امل�شاحلة الوطنية الفل�شطينية، وحماولة اإبقاء الأو�شاع 
عل����ى حالها البائ�ض الذي يزيد املعان����اة ويكر�ض النف�شال بني �شقي 

الوطن.

"الربملان" ا�شتطلع����ت اآراء جمموعة من ن����واب املجل�ض الت�رشيعي 
حول التهديدات ال�شهيونية والأمريكية، وكيفية حماية امل�شاحلة من 
ال�شغوط والتحديات التي ت�شتهدف ن�شف توافقهم الوطني عرب �شطور 

هذا التقرير.
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العفو العام:         
    العفو العام هو  قانون يصدر عن الس��لطة التشريعية )المجلس 
التش��ريعي الفلس��طيني(، ويهدف إلى محو الصف��ة الجرمية عن 
الفعل بحيث يصبح غي��ر معاقب عليه فيغدو كأنه فعل مباح وبه 
يتن��ازل المجتمع عن حق��ه بمعاقبة الفاعل عل��ى فعله. وال يكون 
العفو العام إال بقانون صادر عن السلطة التشريعية من أجل تجاوز 
الظروف االجتماعية أو السياس��ية الصعب��ة والمحافظة على أمن 

المجتمع واستقراره ودعم الوحدة الوطنية.
العفو الخاص:

 يع��رف العفو الخاص بأنه" منحه من رئي��س الدولة يمنحها إلى 
أح��د األفراد أو بعضهم بصفته الش��خصية لغايات إصالحية نبيلة 
أو لتجنب تنفيذ بعض العقوبات القاس��ية كعقوبة اإلعدام ووقف 

الفتن والمشاحنات المحلية.
إن ص��دور العفو الخاص من قبل رئيس الدولة يودي إلى اإلعفاء 
م��ن العقوبة إال أن الحكم ف��ي العقوبة رغم صدور العفو الخاص 
يبق��ى قائما ومنتجا آلث��اره القانونية، فتبق��ى الصفة اإلجرامية 
عالقة ب��ه وال يوثر فيما تم تنفيذه من عقوبات، وهذا يعني أنه ال 
يترت��ب على العفو الخاص إلغاء الحك��م وإنما يترتب عليه تغيير 
نوع العقوبة ومقدارها أو اعتبارها كأنها نفذت. ويبقى المحكوم 
علي��ه خاضعا إلحكام العود والتك��رار، وبالتالي تؤدي إلي حرمان 
المحكوم من ممارس��ة بعض الحقوق المدنية والسياسية كالحق 

في الترشح والحق في االنتخاب وغيره من الحقوق.

 العفو العام 
والعفو الخاص من الناحية القانونية 
الدائرة القانونية/ املجلس التشريعي

اأ. دخان رئي�س جلنة الالجئني بالت�سريعي يحذر من اللتفاف على حق العودة 

 »العودة«.. حق غيبته شريعة الغاب الدولية وسيعود بإرادة الصامدين وسواعد املخلصني 

حق مشروع دوليا وإنسانيا
النائب عبد الفتاح دخان رئيس لجنة الالجئين في المجلس 
التش��ريعي أكد أن عودتنا إلى أرضنا وديارنا التي هجرنا 
منها حق كفلته القوانين الدولية واإلنس��انية، مشيرا إلى 
أن حق مقاومة االحتالل أقرته القوانين الوضعية والشرائع 

السماوية.
وش��دد النائب دخان عل��ى أن التوطين مرفوض، وأن تبادل 
األراض��ي بأجزاء من أرضنا مرف��وض، مؤكدا أن من باع 
أرضه أو سمس��ر على بيع أرض غيره هو مرتد حيًا وميتًا، 

ويعامل معاملة المرتد.
ودع��ا النائب دخ��ان إل��ى التواصل بين الفلس��طينيين في 
الداخل والخارج لتنس��يق المواقف وتب��ادل األفكار لدعم 
قضيتنا وتحديد مواقفنا في ظل التغيرات لتحقيق مطالبنا 

بهدف خدمة قضيتنا.
وأكد على ضرورة تدعيم مناهج التدريس في كل مراحل 
التعليم بالمواد الالزمة لتوعية طالبنا وشبابنا بما له صلة 
بأرضنا ووطننا وقضيتنا، مشددا على ضرورة متابعة كل 
ما يجري حولنا محليًا ودوليًا لنكون على علم بغية مواجهة 

النائب أ. دخان: التوطين مرفوض وحق العودة 
مكفول دوليا وإنسانيا ومن يبيع أرضه يعامل 

معاملة المرتد

النائب أبو سالم: ال تفريط بحق العودة ونحن 
إلى العودة أقرب.. وشعبنا يتقدم خطوات ثابتة 

نحو النصر 

النائب الحاج علي: الثورات العربية تمهد الطريق 
نحو تغيير موازين القوى في المنطقة لصالح 

قضيتنا الوطنية

النائب سالمة: االحتالل فشل في تغييب وعي 
وكسر إرادة شعبنا.. وتحرير فلسطين أقرب مما 

يتصور الكثيرون

المستجدات بما تتطلبه مصلحة قضيتنا ووطننا وأهلنا في 
الداخل والش��تات، وبهدف إفش��ال كل المخططات الهادفة 

إلى التوطين وإسقاط أو االلتفاف على حق العودة.
إىل العودة أقرب

بدوره أكد النائب د. إبراهيم أبو سالم أن شعبنا الذي صبر 
كثيرا على المعاناة بكل أصنافها يتقدم حديثا نحو الفرج 
والخ��الص، مضيفا أننا ل��و قارنا بين الماض��ي والحاضر 
لوجدنا أن هناك بونا شاس��عا في مسيرة شعبنا، فشعبنا في 
الفت��رات الماضية كان ال يصبر ولكنه اآلن يتقدم خطوات 

نحو المقاومة والثبات والتحدي وإقامة الدولة.
وأوضح النائب أبو س��الم أن اليوم أفض��ل من أمس، والغد 
أفضل م��ن اليوم، وخاصة ف��ي ظل المتغي��رات في العالم 
العربي وف��ي ظل المصالحة الفلس��طينية التي عادت فيها 
اللحمة للجسد الفلس��طيني، مؤكدا على ضرورة التوافق 
عل��ى المحددات الوطنية للمرحلة، وإعادة تش��كيل منظمة 
التحرير، وعدم التفريط في الثوابت ومن بينها حق العودة 
وح��ق المقاومة الذي هو حق ش��رعي لكل الش��عوب وحق 

تقره كل القوانين الدولية والشرائع السماوية.
 وأبدى أبو سالم استبشاره بأن النصر قريب والفرج قريب 

بإذن اهلل، وأنه بات إلى العودة أقرب من ذي قبل.
هجمة دولية عاتية

من جهته أكد النائب أحمد الحاج علي أن ش��عبنا يتعرض 
لهجمات من أعتى قوى الظلم في العالم، وأن األمر ال يقتصر 
على الكيان الصهيوني فقط بل يشمل حلفاء »إسرائيل« من 
أمريكا وبريطانيا ودول أوروبا وكل الجهات التي أوجدت 
ه��ذه الجرثوم��ة التي زرعت ف��ي خاصرة األم��ة العربية 

واإلسالمية.
وأوضح النائب الحاج علي أن الش��عب الفلسطيني اآلن غير 
قادر عل��ى دحر الق��وة العالمية الظالم��ة وخاصة أمريكا 
المدعومة م��ن  األنظمة العربية والتي تدعم وجود الكيان 
الصهيوني في المنطقة، مستدركا أن ما يجري في الساحة 
العربي��ة من ثورات ض��د األنظم��ة المس��تبدة المتعاونة 
مع »إس��رائيل« ينعش روح الجهاد وروح الش��عور بالظلم 
ورفض االحتالل وكل أشكال االس��تعمار ويمهد الطريق 
نحو تغيير موازين القوى في المنطقة لصالح الفلسطينيين 

وقضيتهم الوطنية.
وتابع قائال: »األهم أن يكون لدينا كفلس��طينيين ش��عور 
وإرادة قوية للتخلص من هذا الظلم مع التمسك بالثوابت 

وم��ن بينه��ا ثابت ح��ق العودة، وع��دم التفري��ط بها مثل 
المحاوالت الت��ي تجري لالعتراف بدول��ة االحتالل كما 

فعلت منظمة التحرير الفلسطينية. 
سالمة الوعي وصحة العزائم

أم��ا النائب د. س��الم س��المة فأكد أن ثالثة وس��تون عامًا 
مرت على ش��عبنا بعد أخرج من أرضه عنوًة لم تكن قادرة 
على تغييب وعيه وإرادته وإجباره على التنازل والرضوخ، 
موضحا أن ش��عبنا الفلس��طيني ق��د عرف طريق��ه اليوم، 
وس��لك س��بيل العزة والكرام��ة والعودة ورس��م خارطة 
الطريق عب��ر دمائه ورجاله وعبر مآس��يه التي انتكب بها 
هذا الش��عب نتيجة التآمر العالم��ي والصهيوني األمريكي 

األوروبي.
 ولف��ت النائب س��المة إلى أهمية ما يج��ري في المنطقة 
العربية من ثورات ش��عبية بدأت بالتح��رك وها هي تضع 
فلس��طين على أول��ى أجنداته��ا وتنادي بتحري��ر القدس 
وفلس��طين من دنس هؤالء المس��تعمرين، مؤكدا أننا بعد 
ثالث��ة وس��تون عامًا نق��ول ونؤكد أنها ما ه��ي إال أعوام 
بس��يطة حتى تكون فلس��طين قد رجعت إلى حياض األمة 

اإلسالمية بإذن اهلل وتحررت من دنس االحتالل الغاشم. 

ل تزال النكبة متثل جرحا مفتوحا يف قلب �شعبنا الفل�شطيني.
وم���ع كل ا�شتذكار لوقع الذك���رى الأليمة كل عام يعلو ملف النكبة 
وتلته���ب الأحاديث التي ت�شتح����رش الذكريات ومع���امل املوؤامرة 

الدولية على �شعبنا وق�شيته الوطنية.
"الربملان" ا�شت�رشف���ت الذكرى الثالثة وال�شتون للنكبة مع ثلة من 

نواب املجل�ض الت�رشيعي عرب �شطور هذا التقرير. 

دعت لتوفري احلماية الدولية للمقد�سيني

لجنة القدس بالتشريعي تحذر من خطورة املخططات الصهيونية ضد "األقصى" واألحياء املقدسية
دعت لجن��ة القدس واألقصى في المجلس التش��ريعي 
أهالي الق��دس إلى االس��تمرار في الصم��ود البطولي 
لمواجه��ة المخطط��ات الصهيوني��ة له��دم منازله��م 
واالس��تيالء عليه��ا وعلى أرضه��م وتهجيره��م منها 
وتهوي��د المدينة المقدس��ة وطمس معالمه��ا وآثارها 

اإلسالمية والمسيحية. 
واس��تنكر د. أحمد أبو حلبية -رئي��س اللجنة ورئيس 
مؤسس��ة الق��دس الدولية بغ��زة في مؤتم��ر صحفي 
س��كيك عض��و  م. جم��ال  يرافق��ه   )5-10( الثالث��اء 
اللجنة- بشدة اس��تمرار قوات االحتالل الصهيونية في 
االقتحامات ألحياء وقرى مدين��ة القدس واالعتقاالت 
واالعت��داءات المتواصل��ة على أهلنا المقدس��يين كما 
يحدث في أحياء بلدة س��لوان وفي بلدات الش��يخ جراح 

والعيسوية وشعفاط والطور وغيرها.
وطالب أبو حلبية المنظمات الدولية وخاصة منظمات 
حقوق اإلنس��ان بضرورة توفير حماية دولية لألطفال 
القاصري��ن في أحي��اء القدس وبلداتها م��ن بطش آلة 
الح��رب الصهيونية ومن مالحقتهم باالعتقال واإلبعاد 

وفرض اإلقامة الجبرية عليهم.
وأك��د عل��ى أن م��ا يق��وم ب��ه الع��دو الصهيوني في 
الق��دس هو عبارة ع��ن جرائم حرب خطي��رة، مطالبا 
العرب والمس��لمين وأحرار العالم والمنظمات الدولية 
ومنظمات حقوق اإلنسان والمحاكم الدولية والوطنية 
بضرورة الس��عي الحثيث لتشكيل لجنة تقصي حقائق 
ولج��ان تحقيق دولية ف��ي هذه الجرائ��م الصهيونية 
ومالحقة مجرمي الحرب الصهاينة مع ضرورة توفير 

حماي��ة دولية م��ن هذه الجرائ��م بحق ه��ذه المدينة 
المقدسة وسكانها ومقدساتها وآثارها ومعالمها .

وح��ّذر أب��و حلبية بش��دة م��ن خط��ورة المخططات 
الصهيونية بالحفريات واألنفاق أسفل المسجد األقصى 
وس��احاته وأس��فل األحي��اء المقدس��ية المحيط��ة به 
والهادفة إلى تهويده وتقويض أساس��اته وبنائه إلقامة 

الهيكل المزعوم على أنقاضه – ال قدر اهلل.
وطالب المؤسس��ات اإلعالمية الفلس��طينية والعربية 
واإلس��المية بتكثي��ف جهوده��ا وخططه��ا م��ن أجل 
التركيز على قضية القدس واألقصى وفضح األخطار 
والمخططات واالنتهاكات الصهيونية التي تس��تهدفها 

وذلك عب��ر اإلعالم المرئ��ي والمقروء والمس��موع 
بجميع اللغات العالمية. 

كما طالب العرب والمس��لمين بض��رورة تقديم كل 
ما يلزم لدعم مش��اريع صمود أهلنا المقدس��يين ماليًا 

وإعالميًا وقانونيًا وثقافيًا وتوعويًا.
ودع��ا أب��و حلبية العرب والمس��لمين وأح��رار العالم 
والمنظم��ات الدولية لب��ذل كل جهد لنصرة أس��رى 
الق��دس واألرض المحتلة منذ ع��ام 1948م ، وكذلك 
نصرة ن��واب القدس ووزير القدس الس��ابق المهددين 
باإلبع��اد من القدس والمعتصمي��ن في خيمة االعتصام 

في مقر الصليب األحمر بحي الشيخ جراح .
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هل النكبة الكربى �سياع 
فل�سطني اأم اإ�ساعة الدين، 

وتقزمي الق�سية حينًا بعد حني؟ 

النائب / د. يونس األسطل

تزداد وتيرة الحديث عن مصائب الش��عب الفلس��طيني كلما أهلَّ علينا شهر أيار من كل عام؛ ذلك 
أن الخامَس عشَر منه قبل ثالث وستين سنة، وبالتحديد في 1948م، قد شهد قيام كيان صهيوني فوق 
أربع��ة أخماس أرضنا المقدس��ة، بعد ثالثين عامًا من االحتالل البريطان��ي الذي غزا هذه المنطقة؛ 
تمهيدًا لس��يطرة اليهود عليها، ووفاًء بوعد بلفور، وتطبيقًا لخطة )س��ايكس – بيكو(، وحتى ال تقوم 
ًا للصليبيين؛ بل س��ادة عليهم، وأساتذة لهم، كما كنا  لإلس��الم قائمة، وال للعرب نهضة، نكون بها ِندَّ

أول مرة.
وقد جرى االصطالح على تس��مية مذابح شعبنا الفلسطيني، وتش��ريد َباِقيِه في تلك السنة بالنكبة، 
ٌة وداهية؛ فإن إخراج الناس م��ن ديارهم وأموالهم ُيوزن بقتلهم، فكيف  وال ش��ك أنه��ا نكبة؛ بل طامَّ

إذا وقعت فيهم مجازر كبرى، وإباداٌت جماعية، ومما يشهد باستواء التهجير والقتل قوله تعالى:
ا َكَتْبَنا َعَلْيِهْم َأِن اْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا ِمْن ِدَياِرُكْم َما َفَعُلوُه » النساء )66( » َوَلْو َأنَّ

فإن التخيير بين أمرين يدل على استوائهما في المنزلة.
غير أن النكبة الحقيقية ليس أن يقع ش��عٌب فريس��ًة لعدوه، بفعل المؤامرة الكبرى عليه، فقد وقعت 
ش��عوب كثيرة تحت وطأة الغزو المجرم، ثم ما لبثْت أن تحررت باستمساكها بعقيدتها وحقوقها، 

ومقاومتها لعدوها، ثم عودتها سيرتها األولى عزيزة كريمة.
إن آية المقال تخبرنا عن الهدف األس��مى من العدوان علينا نحن –األمة اإلس��المية-، إنها تكشف عن 
الجه��د الدؤوب الذي ال يتوقف، فأعداؤنا لن يضع��وا أوزار الحرب حتى يطمئنوا إلى أننا قد َهَجْرنا 
ديننا، وانسلخنا منه بالكلية، سواء دخلنا في دينهم، ورضينا بالتطبيع معهم، أو ِصْرنا َهَماًل كاألنعام؛ 
لننس��ى أرضنا وديارنا؛ بل لننس��ى أنفس��نا، مع أنه لن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع 
ملتهم؛ اعتقادًا منهم أن َمْن كان هودًا أو نصارى فقد اهتدى، وأنه لن يدخل الجنة إال َمْن كان هودًا 
أو نص��ارى، فه��م أبناء اهلل وأحباؤه، واآلخرة خالصة لهم من دون الناس، ولن تمس��هم النار إال أيامًا 

معدودة.
فه��ل تحقق لالحتالل الصهيوني هذا الهدف؟، وهل حص��ل أِن اْزَدَرْينا ديننا، وأصبحنا له من الَقاِلين 

الكارهين؟
إن آية المقال تشكك في استطاعة العدو أن يصل بنا إلى الردة؛ بل التردي في واٍد سحيق؛ ألن حرف 
الشرط )إن( يفيد الشك، ورجحان عدم تحقيق ذلك الهدف، بخالف ما لو كان حرف الشرط )إذا(؛ 

فإنه يفيد رجحان الحصول.
غير أن ذلك ال يمنع من تحقيق انتصار جزئي في هذا الميدان؛ فقد شهدت تلك الحقبة قدرة اليهود 
على َنْش��ِر اإللحاد واألفكار اليس��ارية، وقد أش��اعت في الناس أن الدين َأْفُيوُن الشعوب، بل وصل بهم 
األمر إلى َحدِّ وجوب إلقاء السالح إذا وصل إلى الحكم حزب )راكاح(، وهو الحزب الشيوعي اليهودي.

إن قيام كيان االحتالل قد تزامن مع سلخ قضية فلسطين من ُبْعدها اإلسالمي؛ لتكون قضية قومية، 
فهي قضية عربية، وال ش��أن لثالثة أرباع األمة بها، فعلى الش��عوب اإلس��المية العجمية أن تستريح 
م��ن واجب اإلس��هام ف��ي تحريرها، ثم لم يقف األمر عن��د هذه المصيبة، بل ج��رى تقزيمها لتكون 
قضية وطنية قطرية، ُمْذ قام العرب بتدش��ين منظمة التحرير؛ لتمس��ي المقاومة مسؤولية الشعب 
الفلسطيني وحده، وعلى العرب أن يناموا ِمْلَء جفونهم، وأن يستغرقوا في ُسباتهم، فال جناح عليهم 
تجاه فلس��طين، وتلك واهلل أكبر من نكبة فلسطين ابتداًء، وال تقاس بها كذلك نكبة َحْصِرها في 

العرب وحدهم.
، فقد شهد عام 1974م إنعام العرب على المنظمة بلقب الممثل  ويا ليت األمر قد وقف عند ذلك الحدِّ
الش��رعي والوحيد للش��عب الفلس��طيني، بهدف قطع الطريق على القيادات اإلسالمية أن تتمكن من 
توحيد الشعب الفلسطيني على خيار الدين والمقاومة، بعد أن شهد ذلك العام تفريغ ميثاق المنظمة 
من جوهره، وهو الكفاح المس��لح لتحرير فلس��طين من النهر إلى البحر، فاعتمدوا الكفاح السياسي 

والتفاوض،مع القبول بإقامة دولة على أيِّ شبٍر يجري انتزاعه من االحتالل.
ل  لقد دخلت المنظمة بذلك في النفق المظلم المسدود، وها هي نتيجة ذلك ماثلة أمامنا، فقد تحوَّ
ُل  المناضلون إلى حراسة أمن االحتالل، والسهر على راحته، والضرب بيٍد من حديد على كلِّ َمْن ُتَسوِّ
له نفس��ه أن يؤذي صهيونيًا َدِنس��ًا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ألولئك 
الفلسطينيين الجدد، الذين يتلقون تمويلهم وتدريبهم وتعبئتهم من الجنراالت األمريكان،والصهاينة، 

وأكابر مجرميها من المحسوبين على الشعب الفلسطيني.
إن التخلي عن اإلس��الم س��الحًا في المعركة نكبة، وإن التخلي عن المقاومة وعن الدفاع عن النفس 
نكب��ة، وإن التعه��د بأمن االحت��الل، والدخول في المق��اوالت األمنية نكبة، وإن التع��اون األمني مع 
االحتالل نكبة، وإن السعي لنشر الخنا والفواحش في الناس تمهيدًا للتطبيع نكبة، وإن اإلعالم الداعر، 
تش��ويه الحقائق، واعتماد اإلفك والش��ائعات نكبة، وإن ما نش��رته الجزيرة من أسرار التفاوض، أو 

تبادل األدوار مع االحتالل في قتل المجاهدين، والعدوان على غزة نكبة، والقائمة تطول.
رَّ في كلِّ أولئك هو الَوْهن والضعف واالستكانة، أو الركون إلى الرويبضات من القيادات،  ولعل السِّ
نا عليه الصالة والسالم أن األمم الكافرة يوشك أن تتداعى علينا كما تتداعى اأَلَكَلُة  فقد كشف  نبيُّ
إل��ى قصعتها، ال من قلٍة فينا، ولكن كثرتنا كغثاء الس��يل، فقد ن��زع اهلل مهابتنا من قلوب أعدائنا، 
وقذف في قلوبنا الوهن، وقد سئل عن الوهن؟، فأجاب: حبُّ الدنيا وكراهية الموت، وقد أثمر ذلك 
ركوعًا للمال المس��يس، وارتماًء في أوحال البغاء، وعشقًا للبقاء، فلما كان سبيل ذلك التنازل عن 
أربعة أخماس فلس��طين، واعتبار الباقي أرضًا متنازعًا عليها، يلتهمها الجدار واالستيطان واالحتالل، 

كان القبول بذلك، بل واالبتهاج بدور الحارس لالحتالل، والخادم له، والعياذ باهلل.
لك��ن البش��ارات العظيمة للخروج من تلك النكب��ات تتوالى، ُمْذ خرجنا من نكبة النكبات، فتمس��كنا 
بعقيدتنا، واستمس��كنا بمنهاج ربنا، فأعاننا على الصمود والمقاومة، وها هي الدنيا تتغير من حولنا 
لصال��ح عودة القضية إلى أحضان الش��عوب العربية واإلس��المية، بما يجعل التحري��ر والعودة قاب 

قوسين أو أدنى بمشيئة اهلل وتوفيقه ، وما ذلك على اهلل بعزيز .

).. َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوا .. (

من وحي اآية
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فعاليات ومقالت

نواب التشريعي يتضامنون مع أهالي املختطفني و يفتتحون أضخم 
محلة للعمل التطوعي ويواصلون لقاءاتهم املفتوحة مع املواطنني

�ساركوا يف تكرمي حفظة القراآن واملبدعني

وا�شل نواب املجل�ض الت�رشيعي فعالياتهم ون�شاطاتهم 
الوطنية على مدار الأيام القليلة املا�شية.

وتنوعت مظاهر هذه الفعاليات ما بني افتتاح وامل�شاركة 

يف حملة التطوع الأكرب يف غزة، واللقاءات املفتوحة 
مع املواطنني، وامل�شارك���ة يف حفالت تكرمي حفظة 

القراآن الكرمي واملبدعني من اأبناء �شعبنا. 

د. دوي��ك ونواب الخليل يش��اركون يف اعتصام ألهالي املعتقلني 
السياسيني

شارك د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ونواب الكتلة في محافظة 
الخليل في اعتصام أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة 
الغربية حيث أكدوا على مطالبهم باإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

وفد برملاني يزور معرض »رحلة أشواك«
إل��ى ذلك زار وفدا من نواب الكتلة معرض »رحلة أش��واك« الذي تنظمه 
صحيفة فلسطين بمناسبة الذكرى الخامسة النطالقتها, وضم الوفد كال 

من النواب: د. سالم سالمة ود. محمد شهاب ومشير المصري.
نواب غزة يشاركون يف حملة "غزة أجمل رغم الحصار"

فقد ش��ارك ن��واب الكتلة عن محافظة غ��زة في حملة "غ��زة أجمل رغم 
الحصار" التي نظمتها حركة حماس، وشارك في الحملة كل من النواب: 
د. خليل الحية ود. مروان أبوراس وم. جمال س��كيك بمشاركة اآلالف من 

أبناء وأنصار حركة حماس.
وأعلن النائب د. الحية عن انطالق فعاليات حملة "غزة أجمل رغم الحصار" 
التطوعية بمش��اركة ما يزيد عن 100 ألف من عناصر ومؤيدي الحركة 

والمواطنين, بالتعاون مع المجالس البلدية والمحلية .
وأشار النائب الحية إلى أن هذا الجهد الذي تقوم به حركة حماس يضاف 
إلى جهد العمال وعمال البلديات الذين عملوا في أصعب الظروف وخاصة 
في ظ��ل الحصار المفروض عل��ى القطاع, مؤكدا ب��أن الحملة تأتي من 
منطلق التعاون على البر والتقوى وتعبر عن مدى التعاون بين أبناء الشعب 

الفلسطيني الذي يصر على البقاء والعطاء.
و النائب أبو مسامح يشارك يف الحملة

كما ش��ارك النائب عن محافظة رفح س��يد أبو مس��امح ف��ي حملة »غزة 
أجمل رغم الحصار«، حيث قام بمشاركة العديد من قيادات حركة حماس 
والش��خصيات ورؤس��اء البلدي��ات بالمحافظة بتنظيف الش��وارع وغرس 
األش��جار ودهان األرصف��ة وجدران المن��ازل بمش��ارك اآلالف من أبناء 

وأنصار الحركة. 
نواب غزة ينظمون لقاء جماهريا مفتوحا يف حي الزيتون

كم��ا نظم نواب الكتلة لقاء جماهيريا مفتوحا مع المواطنين في مس��جد 
بالل بن رباح في حي الزيتون بمدينة غزة.

وش��ارك في اللقاء كل من النواب: د. مروان أبو راس وم. جمال س��كيك 
وجمال نص��ار بحضور عدد كبير م��ن مخاتير ووجه��اء وأهالي وأبناء 
المنطقة. وفي كلمته أعلن النائب نصار أنه سيتم كشف نتائج وتفاصيل 
م��ا بات يعرف ب�"ملف الكردي والروبي" بتاريخ 30-6-2011م خالل مؤتمر 
صحف��ي، مؤك��دا أن هذا الملف غي��ر مرتبط بتغيير أو تش��كيل حكومة 

جديدة.
بدوره ش��دد النائب أب��و راس على ضرورة إنج��اح المصالحة التي تعتبر 

إنجازا تاريخيا وتأكيدا على أصالة الش��عب وحكمة الفصائل في التوحد 
لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

من جانبه أوضح النائب س��كيك الدور الذي تقوم به لجنة الحكم المحلي 
في المجلس التش��ريعي، مش��يرا إلى أنها تقوم بمتابعة كافة المش��اريع 

وتطوير البنى التحتية لقطاع غزة.
النائب د. أبو راس يشارك يف حفل تكريمي لحفظة القرآن 

إلى ذلك، ش��ارك النائ��ب د.مروان أبو راس في احتف��ال تكريم 70 حافظ 
ألج��زاء من كت��اب اهلل نظمه مركز تحفي��ظ القرآن الكريم بمس��جد 
المرابطين بمنطقة الش��جاعية بحضور قيادة حركة حماس ومسئول دار 
الق��رآن الكريم هاني س��ليم وعدد من رجال اإلصالح في المنطقة وس��ط 
حضور جماهيري كبير، وحيا النائب د. أبو راس مثابرة الطلبة الحافظين 
ألجزاء من كتاب اهلل وسعيهم لتعلم القرآن الكريم وحفظه, مؤكدا علي 
وق��وف كتلة التغيير واإلصالح إلي جانب مش��اريع حفظ القرآن الكريم 
وتقديم الدعم الكامل لها. وقال أبو راس: "إننا في هذا اليوم نحتفل بحفظة 
كتاب اهلل وبالمصالحة الفلسطينية"، مضيفا أن حفظة القرآن هم الضامن 
لهذه المصالحة, مشددا علي دور العلماء وحفظة القرآن الكريم في التغيير 
وبناء األمم. وفي ختام اللقاء تم توزيع هدايا وشهادات تقديرية للحافظين.

و يشارك يف افتتاح مشاريع للبحث العلمي بإحدى املدارس
كما ش��ارك النائب أب��و راس في افتتاح معرض مش��اريع البحث العلمي 
للطالبات بمدرس��ة التفاح األساسية )ب( للبنات, بحضور عدد من مسئولي 

وزارة التربية والتعليم والشخصيات المجتمعية.
نواب الوسطى يشاركون يف حفل تاج الوقار

من جهة أخرى، ش��ارك نواب الكتلة عن المحافظة الوس��طى في حفل تاج 
الوق��ار لتكريم الطلبة الحافظي��ن لكتاب اهلل في م��دارس وكالة الغوث 
بالمحافظة, بحضور رئيس وكالة الغوث ونائبه ومش��رفين ومش��رفات 
ومدرسين ومدرسات في وكالة الغوث بمدرسة بنات النصيرات اإلعدادية 
"أ" بمخيم النصيرات ، وضم وفد النواب: د. عبد الرحمن الجمل وهدى نعيم.  
وف��ي ختام الحفل قام وفد النواب مع رئيس برنامج وكالة الغوث ونائبه 

والمشرفين والمشرفات بتكريم حفظة كتاب اهلل.
النائب د. سالمة يشارك يف مهرجان إبداعات وطن 

في ذات الس��ياق، شارك النائب د. سالم س��المة في مهرجان إبداعات وطن 
الذي نظمته مديرية التعليم في المحافظة الوس��طى في مدرس��ة ممدوح 

صيدم بمخيم النصيرات ، وشارك بتكريم المبدعين فيه .
وحضر المهرجان د. أسامة المزيني وزير التربية والتعليم, وأحمد الكرد 
وزير العمل, ود. يوس��ف رزقة مستش��ار رئيس الوزراء, باإلضافة لرؤساء 
البلدي��ات والعديد من المس��ئولين والش��خصيات الحكومي��ة والحزبية 
واألهلية.  وأكد النائب د. س��المة أن الش��عب الفلس��طيني مبدع في كل 
ش��يء، مبدع في المقاومة، ومبدع في األسر, مضيفا أن الشعب توج إبداعه 

في اتفاق المصالحة. 
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موؤمن ب�سي�سو 

الصرب على املصالحة

د. أحمد بحر ونواب التشريعي يستقبلون أ. محمد الرقب 
رئيس ديوان الموظفين العام المكلف في مقر التشريعي

وفد من »التشريعي« يزور معرض »رحلة أشواك« الذي 
تنظمه صحيفة فلسطين في مقرها بغزة 

د. دويك ونواب الخليل يشاركون في اعتصام ألهالي 
المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالخليل 

�سكرتري التحرير
رائد توفيق الدحدوح

مدير التحرير
ماجد اأحمد اأبو مراد

رئي�س التحرير
موؤمن ب�سي�سو

تشديد الحصار
فق��د أك��د النائب م. جم��ال س��كيك أن عائدات 
الضرائب هي حق طبيعي وقانوني لش��عبنا، وهي 
تقتطع من قوتنا، وقد كلفتنا الضحايا والشهداء 
والمرضى واألسرى والمال والمعاناة، داعيا أبناء 
شعبنا لالصطفاف جميعًا بش��كل قوي وفعال في 
وجه الحص��ار والتحديات التي تق��ف عائقًا أمام 

انجاز وإتمام المصالحة الوطنية.
وأع��رب النائب س��كيك عن تخوفه من تش��ديد 
الحصار المالي خالل المرحلة المقبلة اس��تكماال 
للحصار االقتصادي الس��ابق، الفتا إلى أن ش��عبنا 
ضرب مثال عظيمًا ف��ي الصبر والصمود والثبات 

على المبادئ في إطار حماية ثوابته الوطنية. 
فتح معرب رفح

ولفت النائب س��كيك إلى إمكاني��ة توفر البدائل 
المالية بش��كل مناس��ب وفعال لمواجهة الحصار 
المال��ي الذي تهدد ب��ه اإلدارة األمريكية والكيان 
الصهيون��ي، مش��ددا على ض��رورة الثب��ات على 
المواقف وش��حذ الهم��م واإلرادة العالية من قبل 

كل فئات الش��عب واإلخالص في النوايا والصدق 
في القول والعمل، واليقين أن الرزق بيد اهلل وأنه 

لن يضيعنا سبحانه وتعالى، هذا أوال.
وأضاف أن فتح معبر رفح للناس وللبضائع لدعم 
صمود شعبنا يش��كل خطوة ضرورية ومحورية 
لمواجهة الحصار، معربا عن شكره العميق للقيادة 
المصرية التي أبدت رغبتها في فتح المعبر خالل 
األيام القليلة القادمة لتخفيف المعاناة عن شعبنا.

وأعرب س��كيك عن تفاؤله في قدرة شعبنا على 
الصمود، اقتصاديا وماليًا واجتماعيا، وتجاوز كل 
التحديات التي تعترضه أسوة بصموده األسطوري 

خالل المرحلة الماضية.
مرحلة صعبة

من جهته أكد النائب م. عبد الرحمن زيدان وجود 
تهدي��د صريح حول حرمان الس��لطة من عائدات 
الضرائ��ب، وأن هناك إجراء اتخذته »إس��رائيل« 
بهذا الخصوص، الفتا إلى أن جميع شرائح الشعب 
الفلس��طيني اآلن في نفس البوتق��ة وأن التهديد 

يطال الكل الوطني الفلسطيني.
وش��دد النائب زي��دان على أن ش��عبنا مقبل على 

مرحلة ليست س��هلة، وأنها ليست مرحلة انفراج 
ورفاهية إذ س��ندخل مرحلة صعبة ألننا نستعيد 
فيه��ا قرارانا الوطن��ي، ونتخلص م��ن الضغوط 
الخارجي��ة والفيت��و عل��ى مصالحتن��ا الوطنية، 
مش��يرا إل��ى أن »هذا المخاض س��يكون عس��يرا 
ونتيجت��ه جيدة لنا، وقد ندفع ثمنها بعض الوقت 
م��ن صعوبات وتأخر رواتب مم��ا يجب أن نوطن 

أنفسنا عليها«.
بدائل عربية وإسالمية

وأوض��ح أنه في ح��ال فرض حص��ار مالي دولي 
على الحكومة الجديدة فإنه س��تكون هناك بدائل 
من حيث وجود احتياطي بدعم من الدول العربية 
واإلس��المية وال��دول التي ترى وج��وب احترام 

إرادة شعبنا الفلسطيني.
وأع��رب عن اعتق��اده بأن االتح��اد األوربي لديه 
توجه لتخطي شروط الرباعية وتجاوز الضغوط 
األمريكي��ة، مؤكدا على وجوب ع��دم التضحية 
بالمصالح��ة من أج��ل الرواتب، وع��دم الرجوع 
إل��ى الوراء أو قبول العودة لالنقس��ام كش��رط 

للمساعدات الدولية المشروطة«.

البديل العربي والإ�سالمي ينبغي اأن يكون حا�سرا 

الحصـار املالـي .. سيـف مسلط على رقـاب الفلسطينييـن 

اأكد نائبان يف املجل�ض الت�رشيعي اأن املرحلة املقبلة قد ت�شهد فر�ض 
ح�شار مايل عل���ى ال�شلطة الفل�شطينية، م�شريي���ن اإىل اأن الو�شع 
الفل�شطين���ي قد يدخ���ل مرحلة �شعبة نتيجة ا�شتع���ادة الفل�شطينيني 

لقرارهم الوطني امل�شتقل.

ولفت النائبان يف حوارين منف�شلني م���ع "الربملان" اإىل �رشورة 
توفري البديل العربي والإ�شالم���ي يف مواجهة احل�شار املحتمل، 
م�شددين على �رشورة فتح معرب رفح للنا�ض والب�شائع لدعم �شمود 

�شعبنا خالل املرحلة املقبلة.

ــق طبيعي وقانوني  ــكيك: عائدات الضرائب هي ح ــب م. س النائ
ــديد الحصار املالي الدولي خالل  لشعبنا.. وهناك تخوف من تش
املرحلة املقبلة.. وفتح معرب رفح للناس وللبضائع لدعم صمود 

شعبنا يشكل خطوة محورية ملواجهة الحصار

ــتعيد فيها  ــندخل مرحلة صعبة ألننا نس ــدان: س ــب م. زي النائ
قرارانا الوطني.. واملخاض سيكون عسريا وقد ندفع الثمن بعض 
ــرض توفر البديل  ــال الكل الوطني ويُف ــت.. والتهديد يط الوق

العربي واإلسالمي يف حال فرض الحصار

الأخرية

ال نّدعي أن المصالحة تش��كل وصفة س��حرية لحل األزمة الفلسطينية 
الداخلية م��ن األلف إلى الياء، وال ننتظر منها نقل الحال الفلس��طيني 

الراهن من النقيض إلى النقيض.
ما أفرزته مرحلة االنقس��ام الماضية أثق��ل من أن يتم إنهاؤه وتفكيكه 
بج��رة قلم، أو توّقع طّي صفحته بين عش��ية وضحاه��ا، وخصوصا أن 
االنقسام كرس مسارين متوازيين في الضفة والقطاع، وأحدث شرخا 
نفس��يا هائال بين أبناء ش��عبنا، ولم يتم معالجته واحتواء تداعياته بأي 

شكل كان خالل المرحلة الماضية.
اتف��اق المصالحة جاء فجأة بدون مقدمات، وكان ُيفترض أن تس��بقه 
ب��وادر حلحلة وتهيئة للعديد من القضايا التي يمكن التعامل معها، وأن 
يتم تجزئة ملفاته بحيث يسهل التعاطي معها وترحيل المعقد منها إلى 

مراحل الحقة.
ال مرحلة انتقالية سبقت التوقيع النهائي للمصالحة، وبالتالي فإن الكل 
الفلس��طيني فوجئ بحجم وثقل موروث االنقسام، وباتت قدرة حماس 
وفتح والفصائل على إنجاز ملفات التوافق الداخلي اليوم أكثر صعوبة.

المصالح��ة أنجزت الكثير من الملفات عب��ر نصوص مجملة وإطارات 
عامة، وتركت التفاصيل لجلس��ات حوار الحقة، ولئن كان هذا مجديا 
لدى بعض الملفات فإنها غير ذات جدوى لدى البعض اآلخر، وخصوصا 
فيما يخص القضايا الكب��رى ذات العالقة باألجهزة األمنية ومحدداتها 

السياسية، واإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير. 
لس��نا بحاجة لجلد ظهورنا بس��ياط النقد، فالمرحلة ال تحتمل س��وى 
طرح أف��كار البناء والتوافق فقط ال غير، لذا ف��إن التماس العذر ألهل 
المصالحة يغدو الموقف األصح واألصوب في إطار تش��ابكات األوضاع 

وتعقيدات المواقف التي سادت في مرحلة ما قبل التوقيع.
كل ذل��ك يقتضي الصبر على تطبيق بن��ود المصالحة، والتريث ألف 
مرة قبل استدعاء المحبطات والمهيجات التي تؤثر على مسار التوافق 
المنش��ود، وعدم االس��تعجال في قط��ف الثمار قب��ل نضوجها في ظل 

التحديات الكبرى التي تلقي بظاللها على الوضع الفلسطيني قاطبة.
ف��ي المصالحة الخير كل الخير، لكن المرحلة تتطلب الصبر، ومزيدا 
م��ن الصب��ر، والصب��ر على مزيد م��ن الصب��ر، ريثما تتف��كك الُعَقد 
المستحكمة، وتستقيم المصالحة على سوقها كي تعجب شعبنا وتغيظ 

األعداء.
الزمن يشكل جزءا رئيسيا من عالج األدواء التي نخرت في بنيان الواقع 
الفلس��طيني خالل المرحلة الفائتة، ومتطلبا مهما لبناء الثقة، وجسر 

الفجوات، وتنقية النفوس من أدران وشوائب الماضي.
ال شراكة حقيقية إال بثمن، ولن نقطع مفاوز التحديات وعوائق الواقع 
إال باجتراح الصبر، وتوس��عة الصدور، وإحراق سفن الماضي، والنظر 
إلى المس��تقبل بروح المثابرة واألمل والرجاء، واحتمال المش��اق في 

سبيل نيل المنى وبلوغ األهداف.


