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كتلة التغيير واإلصالح تنظم ندوة 
سياســية حــول جريمــة اختطاف 

6االحتالل لنواب التشريعي 
لجنــة الداخليــة واألمن تســتمع 
لوكيــل الحكــم المحلــي وتتفقد 

7جهاز األمن الداخلي

اللجنــة االقتصاديــة تلتقي نائب 
رئيس سلطة الطاقة وتبحث معه 
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يوم  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  عقد 
أمس جلسة خاصة استمع خاللها لتقرير 
لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعية 
السجون،  في  باألسرى  الخاص  بالمجلس 
األســرى  وزارة  وذلك بحضور وكيل 
المدهون،  الديــن  بهــاء  والمحرريــن 
ولفيف من ذوى األسرى وبعض األسرى 
المحررين والمتهمين بقضية األســرى، 
وأقر النواب التقرير الذي تاله مســئول 
ملف األسرى بالتشــريعي النائب محمد 
شــهاب وأوضح فيه كل ما يتعلق بأسرى 
شــعبنا في ســجون االحتالل، باإلضافة 
ألوضاع المعتقلين السياسيين في الضفة 
المحتلة على يد الســلطة برام اهلل، ودعا 
د. أحمد بحر رئيس المجلس التشــريعي 
باإلنابة في كلمته لدى افتتاحه للجلسة 
لتحرير األســرى بكل الطرق والوسائل، 
موضحا بأن تحريرهم بمثابة واجب ديني 
ووطني وأخالقي، في حين أشــار النائب 
شــهاب في تقريره ألن االحتالل ما زال 
يواصل سياسة االعتقال اإلداري واإلهمال 
الطبــي والعزل االنفرادي بحق أســرانا 
النواب فــي مداخالتهم  األبطال، ودعــا 

في ســجون االحتالل، ومعاينة انتهاكات 
االحتــالل الصارخــة للقانــون الدولي 
واالتفاقيات  اإلنســاني  الدولي  والقانون 

الدولية كافة.
لبرلمانات  التقريــر  لمطالبة  باإلضافة 
القانونية  بتحمــل مســؤولياتها  العالم 
واألخالقية واإلنسانية تجاه ما يتعرض له 
زمالؤهم من نواب الشعب الفلسطيني من 
اختطاف واعتقــال وإهانات ومحاكمات 
سياســية باطلــة في ســجون االحتالل 
الصهيوني، كما طالب النائب شــهاب في 
تقريره جامعة الــدول العربية ومنظمة 
المؤتمر اإلسالمي ومجلس حقوق اإلنسان 
الدولي بالدعوة إلى عقد جلســة خاصة 
لبحث قضية األسرى والنواب في سجون 

االحتالل الصهيوني. 
فيما أوصى عدد مــن الحضور من ذوى 
األسرى واألسرى المحررين  بمداخالتهم 
السلطة بوقف التنسيق األمني مع االحتالل 
وسرعة العمل على الساحة الدولية لضمان 

اإلفراج عن أسرانا من 
الســجون االحتــالل 

وبالسرعة الممكنة. 

لضرورة السعي لمحاكمة قادة االحتالل 
لدى محكمة الجنايات الدولية لما يرتكبوه 
من جرائم بحق عموم شــعبنا وأســرانا 

األبطــال على وجــه التحديــد، وطالب 
بوقف  الفلســطينية  الســلطة  التقرير 
أعمال االعتقال والمالحقة واالعتداء على 

المواطن الفلسطيني على خلفية سياسية، 
كما طالب المؤسســات الدولية بتكليف 
لجنة دولية لالطالع على أوضاع األسرى 

خريشة لـ »البرلمان«:

االحتالل يستهدف التشريعي عبر اختطاف نوابه
وتفعيله يقع على عاتق محمود عباس

المجلس  لرئيس  الثانــي  النائب  قال 
التشريعي حسن خريشة للبرلمان لدى 
سؤاله عن سياســة اختطاف االحتالل 
للنواب أن االحتالل حــاول أن يثبت 
أنه علــى حق عندما حاولوا كســر 
إرادة الناس وفشل في ذلك، وبالتالي 
فشــلهم هذا يريــدون أن يبدلوه من 
خالل اعتقال آخريــن، وهذا يبين أن 
التشريعي  المجلس  هو  المســتهدف 
بشكل عام وليس جهة ما في المجلس، 
النواب  المجلس مستهدف وكل  كل 
بطريقة  يتكلمــوا  أن  يمكــن  الذين 
تعبر عن إرادة الشعب يكونون عرضة 

للتضييق واالعتقال.
وحول الخطــوات العملية التي يمكن 
اتخاذها لمنع االحتالل من االعتداء على 
الشرعية الفلسطينية المنتخبة، أو على 
المختطفين  النواب  االفراج عن  األقل 
حاليًا أكد خريشة أنه يجب أن يفعل 
المجلــس التشــريعي أواًل وهذا في 

ملعب الرئيس محمود عباس اآلن، ثانيًا 
أن نصر كمجلس تشريعي على تحدي 
إجراءات االحتالل وأن نتعامل مع هذا 
باعتبــاره موضوع وطني  الموضوع 
يهم كل الناس وليس فئة دون غيرها، 
ثم أن نبدأ بإجراءات جدية بمعنى أن 
نشــكل لجنة من الرئاسة والتشريعي 
والفصائل والقانونيين ونفعل القضية 
في كل العالــم، إضافة إلى مخاطبة 
برلمانــات العالــم باســم المجلس 
التشــريعي لمطالبتهم بالتدخل لحل 

هذا الموضوع.
أمــا بخصوص رفــع ملــف النواب 
المختطفين للمحكمة الدولية واتخاذ 
لوقف  الالزمة  القانونيــة  اإلجراءات 
اختطاف االحتالل للنواب شدد خريشة 
أن أكثر ملــف يمكن أن يكون موائم 
للتقديم للمحكمــة الدولية هو ملف 
النواب المختطفين، باعتبار أن هؤالء 
النواب جاؤوا عبــر انتخابات وافقت 

األوروبيون  إســرائيل ومولها  عليها 
تشكل  أن  يمكن  وبالتالي  واألمريكان، 
هذه النقطة مصدر قوة للملف وبالتالي 
الضغط على االحتالل لوقف ممارسته 

بحق النواب المنتخبين ديمقراطيا.

التشريعي يعقد جلسة خاصة مبناسبة يوم األسري الفلسطيين 
ويدعو أحرار العامل للعمل على ختليص أسرانا من سجون االحتالل

د. بحر يطالب فصائل المقاومة بتحرير األسرى بكل الطرق والوسائل وإنجاز صفقة مشرفة 



أخبارالعدد )160(2

خالل وقفة نظمها التشريعي بمشاركة نواب وفصائل ووجهاء

بحر: ما يجري في اليرموك جرائم ضد اإلنسانية
 وعلى األمم المتحدة ومنظمة التحرير تحمل مسئولياتهما فورا

أكد الدكتور أحمــد بحر رئيس المجلس التشــريعي 
باإلنابة أن ما يرتكب بحق أبناء شــعبنا في مخيم اليرموك 
في ســوريا يصنف على أنه جرائم إبادة جماعية وجرائم 

حرب ضد اإلنسانية.
جاءت تصريحات بحر خالل وقفة تضامنية نظمها المجلس 
التشريعي الفلســطيني بمقره في مدينة غزة تضامًنا مع 
الفلسطينيين في مخيم اليرموك المحاصر، بحضور عدد 
كبير من نواب التشريعي وممثلين عن الفصائل الفلسطينية 
ومنظمات المجتمع المدنــي والوجهاء والمخاتير ونخب 

فلسطينية معتبرة.
وحمل بحر المفوضية الســامية لالجئيــن التابعة لألمم 
المتحدة ووكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلسطينيين 
المســؤولية عن توفير الحماية ألبناء شــعبنا في المخيم 
المنكــوب، وطالب منظمة التحرير الفلســطينية بتحمل 
مســؤوليتها في الدفاع عن الالجئين الفلســطينيين في 
المخيم وفي كل أماكن تواجدهم، مشددا أن هذا جزء من 

مسؤوليتهم. 
وناشــد الجامعة العربيــة ومنظمة التعاون اإلســالمي 
ومنظمات حقوق اإلنسان بإرسال وفود إلى مخيم اليرموك 
لالطالع على المأساة والكارثة اإلنسانية والعمل على وقف 

الجرائم بحق المدنيين.
ودعــا الصليب األحمــر ووكالة غــوث الالجئين وكل 
المنظمات اإلنســانية إلى التدخل العاجــل إليجاد ممرات 
إنســانية للجرحى والمدنيين المحاصرين داخل المخيم، 

وتوفير الماء والطعام والدواء لهم على وجه السرعة.
الريموك انتصار ومأساة

من ناحيته تساءل القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد 
البطش:" أال يكفي الالجئين في المخيم ما يعانونه من جوع 
وتشريد وقتل..؟ هل يعقل أن يكون اليرموك عنوان النتصار 

أي فائدة".
ودعــا البطش جميع المقاتلين إلــى الخروج من المخيم، 
وتركه وشــأنه وأن يبعدوا الفلســطينيين من حسابات 
القتال الداخلي في سوريا ولبنان، مؤكدا على بقاء الصراع 
الحقيقي مع العدو الصهيونــي، والمحافظة على المخيم 

كعنوان للجهاد والمقاومة.
وطالب البطش جميع األطراف المتصارعة في ســوريا أال 
يكونوا إضافة لمعاناة الشــعب الفلســطيني في مخيمات 
اللجوء والشــتات، وقال: "ال تحرزوا انتصارات وهمية على 
ركام المنــازل والدمار والقتل، مخــزون الالجئين هو 

المسلمين ثم يصبح عنوانا للمأساة والمصيبة والفتن".؟
وقال: "ندرك اختالل موازين القوى ولكن هناك شيء ال يمكن 
أن يعتريه خلل، وهو أن فلســطين هي القضية المركزية 
لألمة العربية واإلسالمية، وهي قبلة المجاهدين، ال ينبغي 
أبدا ألي شــريحة أو فئة من المقاتلين أو المســلحين أن 
يدخلوا الفلسطيني في األزمة السورية، ينبغي على الجميع 

هناك أن ينأى بالشعب الفلسطيني عن هذا الصراع".
وأضاف: "إن كل ما يدور في العالم العربي اليوم هو قتال 
هامشي، ألن مرمى الرصاص الحقيقي هو في فلسطين ضد 
العــدو الصهيوني، وهذه المعارك الداخلية لن تحقق ألحد 

مخزون التحرير لفلســطين، وال يجب أن يكون في صراع 
إال صراعنا مع الصهاينة".

ملصلحة من؟
من ناحيته تســاءل رئيس كتلة التغييــر واإلصالح في 
المجلس التشريعي النائب المستشــار محمد فرج الغول: 
"لمصلحة من يوجه السالح في وجه اإلخوة ويقتل األطفال 
والنســاء والشــباب..؟، لمصلحة من تنحرف البوصلة عن 
القدس وفلسطين، وتتفرق الجماعات والقيادات هنا وهناك 

بعيدا عن هدف التحرير..؟"
وطالــب الغول بإيقاف الحرب المجنونة على الالجئين في 
مخيم اليرموك، والتي زادت المعانــاة واللجوء والهجرة 
والقتل، مشددا على وجوب تحييد المخيم بعيدا عن القتال 
في سوريا، وأن تتوحد الجهود لمواجهة االحتالل الصهيوني 

المجرم.
ودعا األطراف المعنية كافة بالتحرك العاجل إلنقاذ أهلنا 
في اليرموك مــن الموت المحقق، وتوفيــر االحتياجات 

اإلنسانية ألهل المخيم ورفع الحصار عنه.
الدور املفقود

من جهتها نددت رابطة علماء فلســطين وحركة األحرار 
وتجمــع النقابات المهنية والحركة النســائية بمهاجمة 
وحصــار مخيم اليرمــوك وأعمال القتل التــي يرتكبها 
المجرمون بحق أبناء شــعبنا في المخيم، مشــددين على 
ضــرورة أن يتم اســتبعاد مخيمات اللجوء الفلســطينية 
وتحييدهــا عن أي صراع داخلي، وطالبوا منظمة التحرير 
والسلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية بالقيام بدورهم 
وتحمل مســئولياتها تجاه حماية الالجئين الفلسطينيين، 
ومؤكدين على سياسة عدم التدخل في السياسة الداخلية 
للدول التي يتواجد فيها الالجئ الفلسطيني على اعتبار أنها 

محطات عودة منتظرة للوطن.

لجنة القدس تحذر من خطورة 
مخطط صهيوني لتفريغ األقصى 

حذرت لجنة القدس واألقصى في المجلس 
التشــريعي من مخطــط صهيوني خطير 
المبارك من  لتفريغ المســجد األقصــى 
المصلين والمرابطين بحجة ما يسمى بعيد 

الفصح اليهودي.
وأكد مقرر لجنة القدس واألقصى النائب 
أحمد أبو حلبية في تصريح صحفي للمكتب 
لتفريغ  أن إجــراءات االحتالل  اإلعالمي  
الباب على  المســجد األقصى تهدف لفتح 
مصراعيه أمام المغتصبين الصهاينة وقوى 
أجل  من  اإلســرائيلية  والشــرطة  األمن 
اقتحامات صهيونية بصورة جماعية كبيرة 

خالل هذه األيام.
وأضاف: "متابعة هذه اإلجراءات سيفتح الباب 
أمام شــهية االحتالل لتكثيف االقتحامات 
ومحاولة الســيطرة على المسجد األقصى 
وإغالقه أمام المصلين في أي وقت يشــاء 
كما فعل في المســجد اإلبراهيمي، حينما 
قرر إغالقه في بعض أيام األعياد من الساعة 

الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء".
ودعا النائب أبو حلبية الشــعب الفلسطيني 
فــي الداخــل المحتل والقــدس والضفة 
الغربية والقطــاع إلى العمل من أجل منع 
تنفيذ هــذا المخطط من خالل دعم صمود 
أهالــي القــدس والمصلين في المســجد 

األقصى وتعزيز رباطهم.
وطالــب أبــو حلبيــة األمتيــن العربية 

الفوري  التفاعــل  واإلســالمية بضرورة 
والعاجل في الدفاع عن المســجد األقصى 
المبارك ونصرته، مشيرا إلى أنه يمثل بؤرة 
االهتمام والعقيدة اإلســالمية لدى العرب 

والمسلمين.
ودعا المؤسســات التابعــة لألمم المتحدة 
ومنظمات حقوق اإلنســان لضــرورة أن 
يكون لها موقف فاعــل تجاه لجم العدوان 
الصهيوني المتواصل على المسجد األقصى 
باعتبــاره مهبط األديان الســماوية وقبلة 

المسلمين األولى.

على إثر اختطاف االحتالل للنائب خالدة جرار

رئاسة التشريعي تدعو البرلمانات العربية 
واإلسالمية والدولية للتصدي لسياسة اختطاف النواب

اســتنكر د. أحمد بحــر رئيس المجلس 
التشريعي باإلنابة قيام االحتالل باختطاف 
التشريعي عن قائمة  المجلس  النائب في 
أبو على مصطفى خالدة جرار من منزلها 
بمدينــة رام اهلل فجــر األول من ابريل 

الجاري.
وأكد بحــر في بيان صحفــي أصدره 
المكتــب اإلعالمي للمجلس التشــريعي 
أن  2015/4/2م  الموافــق  الخميــس  يوم 
وراء  مــن  تســتهدف  االحتالل  حكومة 
سياســة اختطاف النواب وقيادات الشعب 
الفلســطيني واعتقالهــم والزج بهم في 
البرلماني  العمل  السجون عرقلة مسيرة 

وعزل النواب عن شعبهم وجماهيرهم.
وأشــار بحر إلــى أن االحتالل ال يرغب 
بنجاح التجربة الديمقراطية الفلسطينية 
جديد  فلسطيني  لواقع  تؤســس  كونها 
وترسم معادلة فلسطينية مغايرة ترتكز 
الفلسطيني على  على إثبات قدرة الشعب 

الحرية واالستقالل.
الفلسطينية  والفصائل  القوى  بحر  ودعا 
فــي الضفة المحتلة العمل ســريعا على 
إجبار السلطة على وقف التنسيق األمني 
وتطبيــق قرارات المجلــس المركزي 
بهذا الخصوص كرد عملي على اختطاف 
الســلطة  النائب جرار من داخل أراضي 

الفلسطينية، متســائال عن جدوى وجود 
األجهــزة األمنية طالما أنها ال تعمل على 
حفظ أمن المواطن الفلسطيني الذي يقيم 

في أراضيها.
كما دعا البرلمانات العربية واإلسالمية 
للتصدي  والدولية إلبداء موقــف حازم 
للسياسة الصهيونية بشأن اختطاف النواب 
واعتقال أبناء شــعبنا، وممارسة ضغوط 
جدية على حكومة االحتالل في المحافل 

اإلقليميــة والدولية كافة بغية إجبارها 
على احترام الحصانــة البرلمانية لنواب 
البرلمــان الفلســطيني واحترام حقوق 
األسرى داخل سجون ومعتقالت االحتالل 
وااللتزام باألعــراف والمواثيق الدولية 

بهذا الخصوص. 
حكم مستنكر

إلــى ذلك هاتف الدكتــور أحمد بحر 
اختطافها  النائب جرار مســتنكرا  عائلة 
ومنددا بالحكم الصهيوني الصادر بحقها 
من قبل ما يســمى قاضي محكمة عوفر 

الصهيونية. 
وأكد بحر خالل الحديــث الهاتفي مع 
كريمــة النائب جــرار أن االحتالل ال 
التي من  البرلمانية  يقيم وزنًا للحصانة 
المفترض أن النواب يتمتعوا بها، ويضرب 
والقوانين  المواثيق  بكل  الحائط  بعرض 
الدولية بإقدامه على اختطاف نواب شعبنا، 
منوها ألنه يجرى اتصاالته مع البرلمانات 
لدفعهم  والعالمية  واإلقليميــة  العربية 
االحتالل لضمان  للضغط على حكومــة 

اإلفراج عن جرار وزمالءها.
يذكر أن االحتالل كان قد اختطف في 
األول مــن ابريل الجــاري النائب جرار 
)52( عاما وســرعان ما أصدر بحقها أمرًا 

باالعتقال اإلداري لمدة 6 شهور. 

النائب / خالدة جرار



3 العدد )160( أخبار ومقاالت

كلمة البرلمان

ال شك أن قضية األسرى تشكل إحدى أهم القضايا والملفات الوطنية األساسية التي 
تقض مضاجع أبناء شعبنا وتؤرق بال كل المخلصين والغيورين على مصالح شعبنا 

وقضيته الوطنية. 
إن الوفاء الحقيقي ألســرانا األبطال في يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف غدا 
الجمعة يكمن في مدى قدرتنا على تجسيد البرامج الطموحة التي نضعها لنصرتهم 
والدفاع عنهم وإنقاذهم من المحنة التي يرزحون فيها، ومدى قدرتنا على التأثير في 
طبيعة الواقع الخطير الذي يعيشون أهواله ومراراته في باستيالت القمع الصهيوني، 

كلٌّ في موقعه، وكلٌّ حسب درجة المسئولية المنوطة به. 
ومن هنا فإن معالجاتنا الوطنية لقضية األســرى يجب أن تأخذ منحى أكثر قوة 
وزخما خالل المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم الهجمة الصهيونية اإلجرامية 
بحق األســرى، وأن تتطور عن أشــكال المعالجة الراهنة لجهة اجتراح وســائل 
وأشكال معالجة أكثر فاعلية وأشد تأثيرا، وأن تقفز من إطارها المحلي المحدود 
إلى فضائها الدولي الواســع القادر على توظيف وتحشــيد كل الجهود والطاقات 
سياسيا ودبلوماسيا وإعالميا لممارسة الضغط المكثف على االحتالل وإجباره على 
إطالق ســراح أسرانا البواسل ووقف القوانين العنصرية وإجراءات القمع والعسف 

واالضطهاد التي تمارس ضدهم وتحيل حياتهم داخل السجون إلى جحيم ال يطاق.
إن أهمية وخطورة وحساسية القضية التي يمثلها أسرانا األبطال في سجون االحتالل 
تستلزم منا وتحّتم علينا عدم االكتفاء بالعمل والفعاليات على المستوى الفلسطيني 
الداخلي، وضرورة تفعيل البعــد العربي والدولي والعمل على وضع كل الجهات 

والمنظمات العربية والدولية أمام مسئولياتها بهذا الخصوص.
إن الجامعة العربية، وأمينها العام الســيد نبيل العربي، باإلضافة إلى المؤسســات 
الحقوقية العربية والدولية، ينبغي أن تلعب دورا بارزا لتحريك قضية األســرى 
في المحافل الدولية، وأن تطلق حملة دولية فعالة ُتشــعر فيها العالم بحجم األلم 
والمعاناة التي يواجهها األسرى على يد االحتالل، مستعينة بإمكانياتها ووسائلها التي 

تمنحها سهولة الحركة والوصول إلى مختلف األوساط والمحافل الدولية.
كما إن على منظمة التعاون اإلســالمي مهام ومسئوليات جسام لتحريك قضية 
األســرى وتفعيلها دوليا، إذ ال يعقل أن ال نجد صوتا عربيا أو إســالميا ينافح عن 

األسرى ويتبنى قضيتهم ويدّوي بصوتهم في مختلف المحافل الدولية؟!
ومع ذلك، فإن الجهود الشــعبية والسياسية والدبلوماســية واإلعالمية، داخليا 
وخارجيا، ال تغني عن الجهد العســكري إلنقاذ أسرانا األبطال من سجون االحتالل 
الباغية، فالمقاومة الفلســطينية لن تكّل أو تمــّل من بذل الجهود لخطف الجنود 
ومبادلتهم في إطار صفقات تبادل األســرى، وهو ما يجعلنا على ثقة تامة أن يوم 

الخالص قريب، وأن ليل المحنة وظالم السجن لن يطول بإذن اهلل.
نتمنى أن ُيصار إلــى توحيد وتنظيم الجهود الخاصة بنصرة األســرى في إطار 
خطة شاملة متكاملة األبعاد وتراعي التوازن بين العمل الداخلي والفعل الخارجي، 
ما ســوف يلقي بظالله اإليجابية على الزخم المتوقع والفعالية المنشودة لقضية 
األسرى، وُيمّكننا من االنتصار على الدعاية الصهيونية المضللة، وفضح قمع وفجور 
وعنصرية االحتالل بحق أسرانا األبطال، ورسم مالمح فجر الحرية والخالص لهم 

بإذن اهلل.
إننا اليوم مدعوون لوضع خطة شاملة ومنظمة إلطالق أوسع حملة تضامن فعلي مع 
األسرى، داخليا وخارجيا، بحيث نتجاوز أسر مرحلة الشعارات والبرامج اللفظية أو 
المحدودة إلى تنفيذ برامج واسعة ودائمة ومتكاملة نحرص فيها على استنفار كل 
طاقات أبناء شعبنا، واستنهاض عمقنا العربي واإلسالمي، وتحشيد الجهود الدولية 
الممكنة، بما يعود بأفضل النتائج على أسرانا األبطال ويخفف من أثر ووقع المعاناة 

الرازحين فيها.
ولسنا بحاجة للتأكيد على أن المجلس التشــريعي سوف يبقى األكثر اهتماما 
وتفاعال مع قضية األســرى، واألشــد حرصا على رعاية كل الفعاليات الوطنية 
التضامنية مع األســرى، ولن نتوانى عن القيام بواجباتنا ومســئولياتنا في نصرة 
إخواننا األسرى ورفع الظلم والمعاناة التي يكابدونها حتى ينالوا الحرية ويظفروا 

بالفرج والخالص بإذن اهلل.
وختاما.. فإن الدفع باتجاه بلورة جهد حقيقي تشــارك فيه الســلطة الفلسطينية 
والدول العربية واإلســالمية وكل أحرار العالم إلى جانب المؤسسات الحقوقية 
لمحاكمة قادة االحتالل كمجرمي حرب لممارســاتهم اإلجرامية ضد األسرى 
أمام محكمة الجنايات الدولية، قد أضحى أمرا ملحا وغير قابل للتأجيل، ونحن في 
رئاسة المجلس التشريعي نعلن عن استعدادنا التام وجهوزيتنا الكاملة للتعاون مع 
كل الجهات والمؤسسات للعمل على رفع ملف األسرى الفلسطينيين إلى المحكمة 
الجنائية الدولية ومحاكمة قادة االحتالل على جرائمهم البشــعة بحق أســرانا 

وأسيراتنا داخل السجون والمعتقالت الصهيونية. 
ونحن على موعد قريب مع تحرير أسرانا األبطال بإذن اهلل.. 

»ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا«.

د. أحمد محمد بحر

سينتصر األسرى 
مهما طال الزمن

لجنة القدس واألقصى تناقش 
مع وكيل وزارة الثقافة سبل دعم أهالي القدس

زارت لجنة القــدس واألقصى بالمجلس 
التشريعي وزارة الثقافة وعقدت اجتماعا 
مع وكيلها مصطفى الصواف، واســتمع 
وفد اللجنة المكون من النائبين احمد أبو 
حلبية، وخميس النجار والمقرر اإلداري 
للجنة سليمان الرش من وكيل الوزارة 
لشرح حول مهام وزارته وكيفية العمل 
من خــالل برامج الــوزارة لدعم أهالي 

المدينة المقدسة. 
بدوره شدد النائب أبو حلبية على أن وزارة 
الثقافة هي من الوزارات الرائدة ولها دور 
كبير في نشــر الثقافة المقدســية في 

ظل هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها 
مدينة القدس ومقدساتها، وطالب الوزارة 
بتحريك المثقفين والكتاب والشــعراء 

ونشر ما يلزم من معارف مقدسية. 
مــن ناحيته حث النائــب خميس النجار 
تفعيل  على  الــوزارات  وبقيــة  الثقافة 
وحدات القــدس فيها، مؤكــدا على أن 
الهدف مــن وحدات القدس هو تنســيق 
الجهود والنشاطات بين الوزارات وصواًل 
للقدس  خدمة  وموحد  مشترك  لبرنامج 

وأهلها.
من ناحيته أكد وكيــل وزارة الثقافة 

مصطفى الصواف أن القدس هي هُم كبير 
وهي القضية المركزية لنا جميعًا، مشددا 
على أن قضية القدس دائمًا من ضمن أهم 
أولويات وزارته مثمنا جهود لجنة القدس 

واألقصى بالمجلس التشريعي.  
ولفت الصــواف ألن وزارة الثقافة تعمل 
بكل طاقتها وفقــا لإلمكانيات الموجودة 
وأنه ســوف يعمــل على تســخير كل 
إمكانيات الــوزارة من أجل تعزيز صمود 
أهالي القدس المحتلة، مرحبا بأي تعاون 
مشــترك بين اللجنة والوزارة بما يخدم 

قضيتنا المركزية القدس ومقدساتها.

االقتصادية بالتشريعي تلتقي نائب رئيس سلطة الطاقة

عقــدت اللجنــة االقتصادية فــي المجلس 
التشريعي مؤخرا لقاًء مع نائب رئيس سلطة 
الطاقة فتحي الشــيخ خليل لبحث ملف أزمة 
الكهرباء والوقــوف على آخر التطورات بهذا 

الشأن.
واســتمع رئيس اللجنــة االقتصادية النائب 
عاطف عدوان بحضور أعضاء اللجنة النواب: 
جمال نصار، ســالم سالمة، ويوسف الشرافي، 

لشــرٍح واٍف ومفصل من الشيخ خليل حول 
األزمــة وأســبابها وخطط ســلطة الطاقة 
وتحركاتها المتواصلــة للحد منها والعمل 

على تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة.
وبيــن عدوان أن الجلســة جــاءت بناًء على 
طلب من الشــيخ خليل الطــالع اللجنة على 
الكهرباء وكيفية  المستجدات في أزمة  آخر 
التخفيف منها مــن خالل خلق البدائل إلنتاج 

الطاقة للخروج مــن هذه األزمة ضمن رؤية 
اللجنة االقتصادية.

وذكر عدوان أن نظام الـ 8 ســاعات سيستمر 
الكهربائي تحسنًا بعد  التيار  ألشهر وسيشهد 
ذلك، مؤكدا أن اللجنة االقتصادية تتواصل 
مع سلطة الطاقة بغزة والجهات المعنية ومع 
كل األطراف ذات الصلة بشــكل دائم بهدف 

تذليل أي عقبة قد تعترض عمل السلطة.



وافتتــح د. أحمد بحــر رئيس 
باإلنابة  التشــريعي  المجلــس 
التحية لألسرى  بتوجيه  الجلسة 
النواب  وعلى رأســهم د. عزيز 
مــروان  والنائــب/  دويــك 
البرغوثي والنائب/ أحمد سعدات 

والنائبة/ خالدة جرار.
يمارس  االحتــالل  بأن  مؤكدا 
بحقهم أبشــع أشــكال وأصناف 

التعذيب والتنكيــل والقهر وفي ظــروف اعتقال تفتقر 
إلى أدني متطلبات احترام الكرامة اإلنســانية وتنعدم فيها 
المعايير التي يفرضها القانون الدولي واإلنساني واتفاقيات 
جنيف ومراكز حقوق اإلنسان في العالم، أمام سمع وبصر 

العالم صمت عربي، وتخاذل محلي وتآمر دولي.
 وقال بحر:" نقول لألمة العربية واإلسالمية تحرير األسرى 
واجب دينــي ووطني وأخالقي وإنســاني، يقول الفقهاء: 
وتخليص األسرى واجب على األمة إما بالقتال أو باألموال". 
مطالبا  المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد 
عز الدين القسام بإنجاز صفقة تبادل مشرفة إلرغام العدو 
الصهيوني صاغرًا )بإذن اهلل( على إطالق ســراح األســرى 

الفلسطينيين والعرب كافة دون مبدأ أو شرط.
وخاطب بحر السلطة برام اهلل بقوله:" أفال يكفيكم عارًا وذاًل 
ومهانة أن تدخل الجيبات اإلسرائيلية في محافظات الضفة 
تعتقل من تشاء وتقتل من تشاء وأنتم واقفون تحرسونهم 
وتحمونهم من غضب الشعب، ثم تدعون زورًا وبهتانًا أنكم 

تدافعون عن األسرى!؟ أليس فيكم رجل رشيد!؟".
وثمن هبة الجماهير الفلســطينية لنصرة األسرى، داعيا 
لمزيد مــن  الفعاليــات العواصم العربية واإلســالمية 
واألوروبية نصرة لألســرى، كما نثمــن اتحاد البرلمان 
األوروبي الذي طالب باإلفراج عن نواب الشعب الفلسطيني 

وخاصة عن النائبة/ خالدة جرار.
مؤكدًا بأن قضية األسرى ستبقى على رأس سلم أولويات 
المجلس التشــريعي، منوهًا ألن التشــريعي سيعقد قريبًا 
مؤتمــر دولي حول اختطاف النواب وعلى رأســهم رئيس 
الشرعية الفلســطينية د. عزيز دويك بحضور حقوقيين 
ومحامين عــرب ودوليين مختصين في مجــال القانون 
الدولــي لرفع قضايا أمــام المحاكــم الدولية وخاصة 
المحكمــة الجنائية الدولية وذلك لضمــان معاقبة قادة 
االحتالل وجنوده على جرائمه التي ارتكبت بحق األســرى 
في سجون االحتالل على اعتبار أن قضية االختطاف واألسر 
هي جريمة تعاقب عليها قواعــد القانون الدولي والقانون 

الدولي اإلنساني.
التقرير 

واستهل النائب محمد شهاب تقرير لجنة التربية والقضايا 
االجتماعية بشأن أوضاع األسرى 
الشــكر  بتوجيه  الســجون  في 
واألسيرات  لألســرى  والتقدير 
االحتالل،  في ســجون  القابعين 
والذين يســجلون أســمى آيات 
الصبر والوفاء وأسطورة الصمود 
والتحدي بــكل معنى الكلمة في 
وجه غطرسة الظلم والطغيان من 

االحتالل الغاشم وعمالئه.

تقاريرالعدد )160(4

بمناسبة يوم األسير الفلسطيني

التشريعي يعقد جلسة خاصة ويقر تقرير لجنة التربية بشأن األسرى ويطالب العالم بالدفاع عن أسرانا وتخليصهم من سجون االحتالل

 عق��د املجل���س الت���ريعي الفل�س��طيني ي��وم 
اأم���س جل�س��ة خا�سة ا�س��تمع خالله��ا لتقرير 
جلن��ة الرتبي��ة والق�ساي��ا الجتماعية ب�س��اأن 
بح�س��ور  وذل��ك  ال�س��جون،  يف  الأ���رى 
به��اء  واملحرري��ن  الأ���رى  وزارة  وكي��ل 
الدي��ن املده��ون، ولفيف من ذوى الأ���رى 

واملتهمني ب�س��وؤونهم، واأقر النواب التقرير 
الذي تاله م�س��وؤول ملف الأ�رى بالت�ريعي 
النائ��ب حمم��د �س��هاب واأو�س��ح في��ه كل ما 
يتعلق باأ���رى �سعبنا يف �س��جون الحتالل، 
بالإ�ساف��ة لأو�ساع املعتقلني ال�سيا�س��يني يف 

ال�سفة املحتلة على يد ال�سلطة برام الله.

بحــر: تحرير األســرى واجب ديني 
ووطني وأخالقي وإنساني

عوض – 22 عامًا( والذي استشــهد قبل أيام، نتيجة اصابته 
داخل السجن بعدة أمراض في أعقاب حقنه إبرة مجهولة.

االعتقال اإلداري
وأكد شهاب في تقريره تصاعد واضح في سياسة االعتقال 
اإلداري؛ حيث أصدرت سلطات االحتالل خالل الربع األول 
من العام الحالي )251( قــرارًا إداريًا، منها )42( قرارًا إداريًا 
للمرة األولى والباقــي تجديد اعتقال، وكان االحتالل قد 
أصدر خالل العام الماضي )1046( قرارًا إداريًا، وقد ارتفعت 
أعداد األســرى اإلداريين في الشهور األخيرة لتصل إلى ما 

يزيد عن )500( أسيرًا، وهو األعلى منذ عام 2008م.
التنكيل باألسرى

مشــيرا لتصاعد ألن عمليات االقتحام والتنكيل باألسرى 
بلغــت )65( عمليــة، يتخللها عمليات تفتيــش وإجراءات 
اســتفزازية لألسرى وتوجيه الشــتائم واأللفاظ النابية، 
وعمليات تخريب متعمدة لألقســام، باإلضافة لسّن قوانين 
واتخــاذ إجراءات عقابيــة مثل قانون التغذية القســرية 
لألسرى المضربين، ومشروع قانون لمنع رئيس الكيان من 

العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف مدة الحكم عليهم.
أوضاع األسريات واألطفال

مؤكدًا بأن )22( أســيرة ما زلن يقبعن بسجون االحتالل، 
بينهن )9( أســيرات محكومات بأحــكام مختلفة، والبقية 
موقوفات، مشــيرًا العتقال الطفلة )مــالك الخطيب - 14 

وعرض التقرير إلى جانب معاناة األســرى في ســجون 
واالعتداءات  والمالحقــات  االعتقاالت  مشــهد  االحتالل؛ 
السياسية المرفوضة، والتي تمارسها لألسف بعض أجهزة 

األمن الفلسطينية، على النحو التالي: 
تصاعد وترية االعتقال

أشار التقرير ألن سلطات االحتالل تواصل سياسة االعتقاالت 
التــي في الضفــة الغربية والقدس، حيــث وصلت حاالت 
االعتقــال خالل العام 2014م، إلى أكثــر من )7000( حالة، 
بينما خالل الربع األول من هذا العام نفذ االحتالل ما يزيد 
عن )1000( حالة اعتقال وتوقيف وتحقيق مع مواطنين، منها 
)150( طفاًل، و)60( امرأة، من بينهــم 54 مواطنًا من قطاع 
غزة، بينهم صيادون، ومرافقون لمرضى، وآخرون اعتقلوا 
بعد اقترابهم أو تسللهم من الحدود الشرقية للقطاع، كما 
اعتقــل االحتالل بداية العام )13( تاجرًا من قطاع غزة على 

معبر بيت حانون.
ونوه التقرير ألن ســلطات االحتالل أعــادة اعتقال )74( 
محررًا من صفقة وفاء األحرار، وقد أفرجت عن )8( منهم 
بينما ال يزال )66( محررًا رهن االعتقال، وقد أعاد االحتالل 

األحكام السابقة على )35( محررًا منهم.
إحصائيات 

وأورد التقرير إحصائيات مهمة منها ارتفاع أعداد األسرى 
لقرابة )6500( أسيرًا فلســطينيًا وعربيًا من فئات وشرائح 

المجتمع كافة يتوزعون على )23( سجنًا ومعتقاًل، 
وحســب الوضع القانوني لألســرى هناك )3600( أســيرًا 
محكومًا، و)2450( أســيرًا موقوفــًا، و)500( معتقاًل إداريًا، 
ومن بينهم )300( طفاًل لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشــر، 
ومن بين األسرى )22( أسيرة،  )9( منهن محكومات بأحكام 

مختلفة.
اختطاف النواب

أوضــح التقريــر أن النصــف الثاني من العــام الماضي 
شــهد حملة غير مســبوقة ضد نواب المجلس التشريعي 
الفلسطيني،  حيث اختطف االحتالل )28( نائبًا، بينما أطلق 
ســراح عدد منهم بعد قضاء فترات اعتقال إداري مختلفة، 
ل االحتالل محاكمة )رئيس المجلس التشريعي د.  وقد أجَّ
عزيز دويك( للمرة الثالثة عشــرة على التوالي، وال يزال 
النائب المسن )أحمد الحاج على - 72 عامًا(، مطاردًا ومطلوبًا 
لالحتالل، وقد اقتحم منزله أكثر من مرة بهدف اعتقاله، 

وهدد باغتياله في حال العثور عليه.
وخالل شــهر أبريل الحالي أفرجت سلطات االحتالل عن 
ثالثة نواب من محافظة الخليل هم : النائب د. حاتم قفيشة 

والنائب باسم الزعارير والنائب نزار رمضان.
وال يــزال االحتالل يعتقل )13( نائبــًا، منهم )10( نائبًا من 
كتلــة التغيير واإلصالح، إضافة إلــى النائب القيادي في 
حركة فتح )مروان البرغوثي( والنائب )أحمد ســعدات(، 

والنائب خالدة جرار.
اإلهمال الطبي

 ونوه شــهاب في تقريره ألن عدد األســرى المرضى قد 
ارتفعت إلى )1200( مريضــًا من بينهم )130( حالة مرضية 
مزمنة كأمراض الســرطان والسكري واإلعاقة الكلية أو 
الجزئية، بينما ال يزال االحتالل يمارس سياســة اإلهمال 

الطبي بحقهم.
الفتا لحالة األسير الشاب المحرر الشهيد )جعفر إبراهيم 

عامًا(،  وبقائها لمدة شــهرين في )ســجن هشارون( قبل 
االفراج عنها، في حين 

ال تزال سلطات االحتالل الصهيوني تعتقل ما يقارب )300( 
أســيرًا قاصرًا )دون الثامنة عشــرة( منهم ثالث أسيرات 

قاصرات.  
االعتقال السياسي في الضفة

وأوضح التقرير أن الســلطة في الّضفة الغربية المحتلة، 
ما زالت تمارس االعتقاالت السياسية على الرغم من وجود 
حكومة التوافق الوطني، منوها ألن العام 2014م سجل حاالت 
اعتقال سياسي ضد أنصار المقاومة في الضفة الغربية بلغت 
)1064( حالة وأحدثهم اعتقااًل األسير المحرر )همام خضر 

سمرين( بعد استدعائه للمقابلة.
أما خــالل الربع األول مــن العام 2015م فقــد تصاعدت 
الحمالت لتصل لـ )270( مواطنــًا من أنصار المقاومة من 
مختلف محافظات الضفة الغربية، واســتدعاء )94( مواطنًا 
من بينهم صحفية وزوجة أســير لدى االحتالل، وتمديد 

اعتقال )34( آخرين.
التوصيــات

إلى ذلك طالب التقرير السلطة الفلسطينية بوقف أعمال 
االعتقال والمالحقة واالعتداء على المواطن الفلســطيني 
ن  على خلفية سياسية، وسرعة اتخاذ كل التدابير التي تمكِّ
من رفع الدعاوى الفردية والجماعية باسم األسرى وذويهم 
ضــد حكومة االحتــالل وقادته أمام المحاكــم الدولية 



رســمية توثق جرائم االحتالل المتواصلة ضد أبناء شعبنا، 
منوهًا إلى أنه يجب أن يتم ارســال التقرير لكل برلمانات 
العالم وخاصة األوروبية منها، لتسليط الضوء على جرائم 
االحتــالل، باعتباره اإلرهاب الحقيقــي المخالف للقانون 
الدولي واإلنساني، واعتبار اعتداءات االحتالل على األسرى 

تستوجب المحاسبة والعقاب من قبل المجتمع الدولي.
وطالب النائب األشقر جامعة الدول العربية وأمينها العام 
بتبني قضية األســرى في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنه 
التقى شخصيًا مع األمين العام للجامعة نبيل العربي، وأنه 

تعهد شخصيا بمتابعة هذا الملف بصفة خبرته القانونية.
ودعا األشقر الكل الوطني االلتفاف حول القضية الوطنية 
األهم التي من شــأنها تحرير األسرى وهي دعم المقاومة 

وجهودها في خطف الجنود الصهاينة لتحرير األسرى.
الخطف واملبادلة

مــن جانبه أكــد النائب يونس 
تشارك  الســلطة  أن  األســطل 
المقاومين  اعتقال  في  االحتالل 
والناشــطين وال يؤرقهــا آالم 
األسرى، وهناك أعداد كبيرة من 
األسرى ما قبل أوسلو لم تستطع 

السلطة حتى االن االفراج عنهم.
تدابير  "ديننا فيه  وقال األسطل: 
كثيرة إلطالق ســراح األسرى، 

منها الدعاء، ومنها المقاومة لتحريرهم، وأنجع أسلوب هو 
خطف الجنود واستبدالهم إلطالق سراح أسرانا".

وشدد األســطل على ضرورة أن يتم كفالة  أسر األسرى 
وذويهم حتى ال يكونــوا قلقين على أهليهم، منوهًا إلى أن 

األسرى هم قادة لألجيال.
ضمري عاملي نائم

مروان  النائب  قــال  ناحيته  من 
أبــو راس: "عندما يأســر واحد 
من أعداءنا تقوم الدنيا وال تقعد 
وتتدخل المؤسســات الحقوقية 
والشــخصيات العالمية من أجل 
واحدة  معلومة  علــى  الحصول 
من أجل هذا األســير، أما أبناؤنا 
فمنهم االالف خلف القضبان، وال 

يتحرك ضمير العالم".
وأضاف: "نحن يجب أن نبقى نطالــب وبقوة لإلفراج عن 
األسرى والسلطة ال تمثلنا في توجهاتها وال إجراءاتها، وهي 

شريكة لالحتالل في معاناة األسرى".
أم الثوابت ورأس األوليات 

بــدوره أكــد النائب مشــير 
المصري أن قضية األسرى سوف 
تبقى أم الثوابت ورأس األوليات 
الجامعة،  الوطنيــة  والقضيــة 
مفتوحة  الخيارات  "كل  مشددا: 
لإلفراج عن أســرانا في سجون 

االحتالل".
ونــوه المصري إلــى أن قضية 
األســرى يجب أن ال تكون محل 

خالف، ولكن "المؤلم أن تكون قضية األســرى محل خالف 
لدى البعض الفلســطيني، بل أن يكون البعض شريك في 

ممارســة الدور مع العدو في ممارسة االعتقال السياسي، 
ومما يزيد األمر ألما هو تبادل التقارير األمنية واالعتقال 

على ذات القضايا في سجون االحتالل وسجون السلطة".
ونوه المصري إلى أن من يرتكب جريمة التخابر األمني مع 
العدو هو أبعد ما يكون عن االهتمام بقضية األســرى، ولن 
يشفع لهم أحد ولن يرحمهم الشعب ولن يغفر لهم التاريخ 

اال بوقف جريمة التخابر األمني.
وطالب المصري الســلطة بإنهاء شــراكتها مع االحتالل 

وتبادلها الوظيفي باعتقال األسرى، والرجوع إلى الشعب.
مرضى بال عالج

من ناحيته ذكــر وكيل وزارة 
األسرى بهاء الدين المدهون بعض 
باألســرى  المتعلقة  االحصائيات 
في ســجون االحتالل، وخصوصًا 
األسرى المرضى، وأشار المدهون 
إلى أن هناك 1200 أسير في سجون 
فحوصات  إلى  بحاجــة  االحتالل 
دوريــة وتقديم العــالج الطبي 
الالزم لهم وبأســرع وقت، منوها 
عالجهم  في  يماطل  االحتالل  ألن 

ويتعمد إتباع سياسة اإلهمال الطبي بحقهم.
الضفة مغيبة 

وقــال ممثل لجنة األســرى في 
القــوى الوطنيــة واإلســالمية 
مصطفى ســليماني: " كنا نتمنى 
أن تكون جلســة التشريعي حول 
أوضاع األسرى منعقدة في الضفة 
الغربية كما في غزة، وال يخفى 
على أحــد األوضاع المزرية التي 
سجون  في  األســرى  منها  يعاني 

االحتالل".
وأشــار ســليماني أن األســرى 

يعولون على المقاومة الفلسطينية ويأملون أن تكون هناك 
صفقة وفاء األحرار الثانية. وطالب سليماني بتسويق  قضية 
األسرى على الصعيد الخارجي، قائال: "نحن نطالب السلطة 
دائمًا بأن يكون هناك في الســفارات والقنصليات أســرى 
محررين ليطرحوا قضية األسرى ويعبروا عنها في أوساط 

المجتمعات األخرى العربية واإلسالمية".
صمود وثقة باملقاومة

بدوره نقل األســير المحرر عبد الرحمن شــديد رسالة 
من األســرى في سجون االحتالل 
للمجلس التشــريعي، والتي أشاد 
المجلس  بتمسك  األســرى  فيها 
األســرى  بقضيــة  التشــريعي 
الجنود  وخطف  المقاومة  وخيار 
االحتالل.  سجون  من  لتحريرهم 
وأكد األســرى في رسالتهم على 
باهلل  وثقتهم  والصبــر،  الصمود 
عز وجل ثــم بالمقاومة أن تفك 
عنهــم القيد، وصوال لتنســمهم 

عبير الحرية وهواء الوطن، مطالبين المجلس التشــريعي 
بأن تكون حرية األســرى على ســلم األولويات وفي قلب 

االنشغاالت.

لقضية األسرى وتآمرها من خالل التنسيق األمني ومالحقة 
األسرى المحررين والزج بهم في سجونها.

وأكد النائب الغول على ضرورة التوجه لمحكمة الجنايات 
الدولية لمالحقة مجرمي الحــرب الصهاينة، وخاصة أن 
االحتــالل يرتكب جرائم مكتملة األركان مشــيرا إلى أن 
هناك ملفات جاهزة للتوجه للمحكمة الدولية، ومشددا على 
ضرورة رفع قضايا أمــام المحاكم األممية الدولية حتى 

اليفلت المجرمون الصهاينة من العقاب.
وأضاف الغــول: "االحتالل الصهيوني تمــادى في ارتكاب 
جرائمه ألن السلطة أهملت بشــكل كبير قضية األسرى، 
وفعلــت العديد من األمور تثبت ذلك، منها: تحويل وزارة 
األسرى الى هيئة وذلك دليل على عدم االهتمام، كما أنها 
تقف حارســة لالحتالل عندما يقوم باعتقاالت في أنحاء 
الضفة الغربيــة، وكذلك عدم المطالبــة باإلفراج عن 

وهذا  معهم،  التضامن  أو  النواب، 
تنسيق أمني واضح مع االحتالل 
الصهيوني فــي ارتكاب الجرائم 

ضد األسرى".
وثيقة رسمية 

من ناحيته أكد النائب إسماعيل 
التربية  لجنة  تقرير  أن  األشقر 
حول  االجتماعيــة  والقضايــا 
أوضــاع األســرى يعتبر وثيقة 
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بمناسبة يوم األسير الفلسطيني

التشريعي يعقد جلسة خاصة ويقر تقرير لجنة التربية بشأن األسرى ويطالب العالم بالدفاع عن أسرانا وتخليصهم من سجون االحتالل

بحــر: تحرير األســرى واجب ديني 
ووطني وأخالقي وإنساني

شــهاب: االحتالل يواصل سياسة 
االعتقال االداري واالهمال الطبي 

والعزل االنفرادي بحق أسرانا

النــواب: يؤكــدون علــى ضرورة 
الســعي لمحاكمة قــادة االحتالل 

لدى الجنايات الدولية

خصوصًا أمام محكمة الجنايات الدولية.
كما طالب التقرير المؤسسات الدولية تكليف لجنة دولية 
لالطالع على أوضاع األسرى في سجون االحتالل، ومعاينة 
االنتهاكات الصارخة للقانون الدولي وضرورة قيام تلك 
المؤسســات بالدور المنوط بها من خالل التدخل لحماية 
األسرى من االنتهاكات الصهيونية وضمان احترام حقوقهم.
باإلضافــة لمطالبة برلمانات العالم بتحمل مســؤولياتها 
القانونيــة واألخالقية واإلنســانية تجاه مــا يتعرض له 
زمالؤهم من نواب الشعب الفلسطيني من اختطاف واعتقال 
وإهانات ومحاكمات سياســية باطلة في سجون االحتالل 
الصهيوني، وأخيرًا طالب النائب شــهاب في تقريره جامعة 
الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ومجلس حقوق 
اإلنسان الدولي بالدعوة إلى عقد جلسة خاصة لبحث قضية 

األسرى والنواب في سجون االحتالل الصهيوني.
مداخالت النواب

بدوره قــال النائب المستشــار 
الغول لدى مداخلته  محمد فرج 
إنه في  التقريــر  تعقيبا علــى 
ظل تصاعــد انتهاكات االحتالل 
كأنه  وتصرفه  االسرى  لحقوق 
فوق القانون الدولي والمحاسبة 
الســلطة  تتجــاوز  األمميــة، 
إهمالها  الفلسطينية وتمضي في 



اأو�س��ى م�س��اركون يف الن��دوة ال�سيا�س��ية الت��ي نظمتها كتل��ة التغيري 
والإ�س��الح ب���رورة مواجه��ة جرمي��ة اختط��اف الحت��الل للنواب، 
وال�س��ري قدما نحو تفعيل املجل���س الت�ريعي وا�ستئناف جل�ساته بكامل 
كتله وقوائمه الربملانية، مطالبني خالل الندوة التي عقدت حتت عنوان 
اختطاف النواب قر�سنة �سيا�سية وم�سادرة للدميقراطية ال�سلطة بتحمل 

م�س��وؤولياتها جتاه ق�سية الأ�رى والنواب منهم على وجه اخل�سو�س 
وطرحه��ا يف املحافل الدولية، ورفع دع��اوى ق�سائية �سد الحتالل، 
ودعا امل�ساركون بتو�سياتهم التي تلتها النائب هدى نعيم ال�سلطة لرتك 
م�روع اأو�سلو ووقف التن�سيق الأمني وتطبيق اتفاق امل�ساحلة ودعوة 

الإطار القيادي ملنظمة التحرير لالنعقاد فورا.
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انتهاك للحصانة ومخالفة للقانون الدولي 
بدوره دعا د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
باإلنابة االتحاد البرلماني الدولي إلنهاء عضوية " الكنيست" 

باالتحاد بسبب تأييده اختطاف النواب.
وطالب بحر محمود عباس وحركة فتح لرفع أيديهم الثقيلة 
عن المجلس التشــريعي في رام اهلل تمهيدا لممارسة مهامه 

وعقد جلساته، وتطبيق اتفاق المصالحة كرزمة واحدة.
وشدد بحر خالل كلمته في الندوة على أن اختطاف النواب 
يعد " مخالفة خطيرة للقانون الدولي اإلنســاني والقانون 
الدولي لحقوق اإلنســان، كما أن اختطافهم كرهائن يعد 
جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية 

وخرق للحصانة البرلمانية. 
 وأكد أن االحتالل يســتند في اختطاف للنواب إلي أحكام 
قانون الطــوارئ البريطاني للعام 1945 باإلضافة لجملة من 
األوامر العســكرية التي تم ســنها لخدمة سياسته وتبرير 
االنتهاكات الصارخة لكافة معايير الحقوق اإلنسانية لألسرى 
الفلسطينيين ولتبرير الخروج على أحكام القانون الدولي 

العام واالتفاقيات الدولية.
وأشــار بحر إلى أن اختطاف النائب خالــدة جرار يأتي في 
إطار تكريس سياسة االحتالل باستهداف المؤسسة التشريعية 
الفلســطينية ألنها هي المكون األساســي للنظام السياسي 
الفلســطيني والتي من خاللها يتم مقاومة كافة مشاريع 
التسوية التي تسوق لها مؤسســات السلطة في رام اهلل ومن 
خالل احتكار محمود عباس لكافة السلطات ومكونات النظام 

السياسي الفلسطيني واغتصاب صالحية المجلس التشريعي.
وأكد على ضرورة مواجهة السياســة الصهيونية الهادفة 
لتقويض عمل التشريعي وذلك باالستمرار في عقد الجلسات 
وإصدار القوانين والقرارات البرلمانية مشيرا ألن الدراسات 
البحثية واستطالعات الرأي التي أجريت في مارس الماضي 
تؤكد أن أكثر من 53.1% من أبناء شــعبنا مع استمرار عقد 
جلسات المجلس التشــريعي وممارســة مهامه رغم كل 

التحديات.
وأوصى بحر خالل كلمته بضرورة بلورة موقف سياســي 
موحد تجاه جريمة االختطاف، من أجل توحيد آليات العمل 
السياســي والقانوني واإلعالمي التي تهيئ لفاعلية مؤثرة 
وعوائد مركزة يمكن أن تجنيها األنشــطة والفعاليات التي 
يتم اعتمادها، بما يسمح بتوفير ضغوط متنوعة على أكثر 
من مسار على الكيان الصهيوني، وحمله على إعادة حساباته 

والدفع باتجاه إحداث مراجعة نقدية إلجراءاته القمعية.
كما دعا البرلمان األوروبي لممارسة ضغط أكثر فاعلية 
على االحتالل إلطالق سراح النواب المختطفين وعلى رأسهم 

د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المنتخب.
وطالب بحر النواب من كتلة فتح البرلمانية تحديد موقف 
واضح اتجاه العمل البرلماني وجلسات المجلس ووقف العمل 
بالقطعة تحت حماية االحتالل ودون الرجوع إلى رئاســة 
المجلس التشــريعي المنتخبة من كافــة الكتل والقوائم 

البرلمانية.
ودعا إلــى رفع دعاوى قضائية ضد ســلطات االحتالل أمام 
المحاكم الدولية المختصة، وخاصــة المحكمة الجنائية 
الدولية على اعتبار أن اختطاف نواب الشرعية الفلسطينية 

وأضــاف أن عملية االختطــاف للنواب سياســية بامتياز 
تهدف إلى تغييب النواب خلف القضبان لتعطيل المؤسســة 
التشريعية الفلسطينية وشل أعمالها، وإجهاض نجاح التجربة 

الديمقراطية في فلسطين.
وأكد الغول بــأن االحتالل يعقد للنواب محاكمات هزلية 
صورية فاقدة لكل ألوان الشرعية وهى بمثابة انتهاكًا صارخًا 
ألبســط قواعد القانون الدولي وحقوق اإلنسان، وإمعانًا من 
االحتالل في خداع العالــم، ومحاولة إظهاره كأنه قانوني 
بعقد مثل هذه المحاكمات ويقــوم بالتأجيالت المتكررة 

للمحاكمات في مسرحيات مكشوفة.
وتوجه الغول بالشكر للدول والبرلمانات والهيئات واالتحادات 
المحامين  الدولية والعربية واإلسالمية واتحاد  البرلمانية 
العرب وغيرهم ممن أدان اختطاف النواب وعمل على تفعيل 
قضيتهم، ودعاهم جميعا لتكثيف الجهود إليجاد رأي عالمي 

ضاغط على االحتالل لإلفراج عن النواب المختطفين. 
وطالب السلطة الفلسطينية بوضع قضية أبناء شعبنا ونوابنا 
المختطفين لدى ســجون االحتالل في أعلى سلم أولوياتها 
سياسيا وقانونيا وبكل الســبل ورفع دعوى أمام المحاكم 

الدولية إلجبار االحتالل لإلفراج عنهم. 
ودعا برلمانات العالم واالتحادات البرلمانية وجامعة الدول 
العربية ومنظمة التعاون اإلســالمي، والبرلمانيين األحرار 
والمؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى تبني 
قضية النواب المختطفين وتفعيلها سياسيا وقانونيا وإعالمية.

وختم الغول كلمته بالتحية إلى نواب شــعبنا الفلسطيني 
وعلى رأسهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي في 

مواجهة  سياسة االستهداف و الغطرسة الصهيونية .
عباس املعطل 

من جهة أخرى حمل النائب جميل المجدالوي عضو المكتب 
السياســي للجبهة الشعبية الســيد محمود عباس مسئولية 
تعطيل عقد المجلس الوطني لمنظمة التحرير األمر الذي 
يؤخر المصالحة الوطنية وقال مفتاح الحل بيد عباس وليس 
بيد احد غيره فهو المعطل األســاس النعقاد اإلطار القيادي 
لمنظمة التحرير باعتبارها المظلة الجامعة لشعبنا على حد 

قرصنة وجريمة حرب وفقا لميثاق روما الخاصة بالمحكمة.
 وجدد دعوته لكافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين 
لعقد جلســة خاصة لمناقشــة األبعاد السياسية والقانونية 
الختطاف النواب وذلك من اجل االتفاق على سياسة موحدة 
اتجاه هذه االنتهاكات الخطيرة للنظــام الديمقراطي في 
فلســطين وكما وندعو األخوة في حركتي حماس وفتح 
لتطبيق ما تم االتفاق عليه وعلى الخصوص تفعيل المجلس 

التشريعي الفلسطيني.
وبعث بحر برســالة إلى محمود عباس وحركة فتح حيث 
مطالبا خاللها برفع أيديهم الثقيلة عن المجلس التشريعي 
في رام اهلل، وتطبيق اتفاق المصالحة بشــأن تفعيل المجلس 
التشريعي، وقال "أفال يكفي اختطاف االحتالل للنواب وعرقلة 
المجلس التشــريعي من قبل هذا العدو البغيض؟ ومع ذلك 
تقومون بمنع رئيس المجلس ونواب كتلة التغيير واإلصالح 
البرلمانية من دخول المجلس ومنعهم من ممارسة أعمالهم 

البرلمانية.
جريمة مع سبق اإلصرار والرتصد 

من ناحيته أشار رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية 
النائب محمد فرج الغول ألن مسلسل اختطاف النواب وقرصنة 
االحتالل ضدهم بدأ منذ انتخابهم ممثلين عن شعبهم عام 2006، 
منوها للعديد من اإلدانات لالحتالل الصهيوني في الكثير من 
المحافل الدولية القانونية والدبلوماسية والبرلمانية، وعلى 
الرغم من تجريــم االحتالل بانتهاكه الصــارخ واعتدائه 
الواضح على الحصانة الدبلوماســية، إال أنه ال يزال يتعنت 
ويصر على انتهاك الحصانة البرلمانية بإصدار قرار اإلبعاد 

بحق النائب خالدة جرار ومن ثم اإلقدام على اختطافها. 
وأشار ألن نواب كتلته قد واجهوا في الضفة وغزة والقدس 
كل أشــكال االعتداءات الصهيونية واالنتهاكات الصارخة 
التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ العمل البرلماني في العالم، 
ضمن مسلسل طويل ومتكرر بدءًا من اختطافهم في السجون 
وإبعادهم عــن القدس ومالحقتهم ومصــادرة ممتلكاتهم 
واختطاف أبنائهم وموظفي مكاتبهم وممارســة كل أنواع 

التعذيب واألساليب القمعية بحقهم.

قوله. 
وأكد أن االحتــالل ال يتوقف عن جرائمه بحق األســرى 
مشيرا إلى أن أفضل هدية تقدمها القيادات الفلسطينية بحق 
األسرى هي إنهاء االنقسام، وأضاف إن األسرى في سجونهم 
لهم انتماءات تنظيمية وفكرية مختلفة لكنهم موحدون في 

مواجهة العدو الصهيوني.
أسلوب مشني

من ناحيتهــا قالت النائب في مجلس اللــوردات البريطاني 
جني تونج عبر "الســكايب" خالل الندوة إن اختطاف النواب 
الفلســطينيين أسلوب مشين، مســتنكرة سبب دعم حكومة 

بالدها والواليات المتحدة األمريكية وأوروبا لـ)إسرائيل(.
ودعت تونج الفصائل الفلســطينية لرفض الخالفات بينها 
واالجتماع على كلمة واحدة لتســتطيع مواجهة االحتالل 
معبرة عن اســتهجانها صمت عبــاس إزاء ما يحدث للنواب 
واعتقــال النائب خالدة جرار ودعــت إلى ضرورة التحرك 
الداخلي الفلســطيني بالتزامن مع ضغط خارجي من اجل 

النواب.
ظروف سيئة

في الســياق ذاته تحدث عبر السكايب النائب المقدسي احمد 
عطون حيث أكد ضرورة تبني النواب العرب واإلسالميين 
قضية النواب المختطفين في سجون االحتالل وتحريكها من 
خالل حكوماتهم مطالبا البرلمانات العربية واإلعالم بجعل 
القضية على ســلم أولوياتهم موضحا أن النواب يعيشــون 
في ظروف ســيئة لذلك يجب إنهاء الملف ورفعه للمحافل 

الدولية ومحكمة الجنايات الدولية فورا.
اسرتاتيجيات جديدة

من جهته قال هاني المصري في كلمة عن مؤسسات المجتمع 
المدني بال شك أن اعتقال النواب واألسرى الفلسطينيين هو 
احد آثار االنقسام فإسرائيل لن تتجرأ على هذه الجرائم لو 
كان الفلسطينيون موحدين وأكد المصري ضرورة استعادة 
الوحدة الوطنية على أســاس وطني ديمقراطي وبالشراكة 
الجماعية لبلورة اســتراتيجيات جديدة قادرة على تحقيق 

األهداف الفلسطينية 
  التوصيات

بدورها تلــت النائب هدى نعيم توصيــات الندوة مؤكدة 
على ضــرورة مواجهة جريمة اختطاف النواب فلســطينيًا 
بتفعيل المجلس التشريعي وعودة النواب من الكتل والقوائم 

البرلمانية الستئناف دورهم في خدمة شعبهم وقضيتهم.
ومطالبة السلطة الفلسطينية بتحمل مسئولياتها إزاء قضية 
األســرى والنواب المختطفين ووضع قضيتهم على ســلم 
األولويات وطرحها في كل المحافل الدولية، باإلضافة لرفع 
دعاوى قضائية ضد االحتالل الصهيوني أمام محكمة الجنايات 

الدولية والمحاكم الدولية المختصة. 
ودعت أبو مازن لمغادرة مشــروع أوسلو العقيم والتوقف 
عن المراهنة على األمريكان واإلســرائيليين للحصول على 

الحقوق، وكذلك وقف التنسيق األمني. 
كما أوصت بعقد مؤتمر برلماني دولي لمناقشة قضية النواب 
المختطفين وكشف األبعاد الكارثية لهذه السياسة اإلجرامية.
مطالبة مجلس األمن بإلزام حكومة االحتالل باحترام مبادئ 

حقوق اإلنسان واإلفراج الفوري عن النواب المختطفين.

المجدالوي: مفتاح الحل بيد عباس 
وحده وهو المعطل األساسي النعقاد 

اإلطار القيادي للمنظمة 

الغــول: االختطــاف للنــواب عملية 
منافية للمنطــق ولكل قيم العدالة 

والنزاهة والمبادئ الديمقراطية 

د. بحــر: نطالب االتحــاد البرلماني 
الدولي بإنهاء عضوية » الكنيست« 

لتأييده اختطاف النواب

املطالبة بمواجهة جريمة اختطاف النواب ورفع دعاوى قضائية ضد االحتالل
خالل ورشة نظمتها كتلة التغيير واإلصالح حول اختطاف النواب
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لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي تعقد جلســة 
استماع  لوكيل وزارة الحكم المحلي ورئيس بلدية غزة

عقدت لجنــة الداخلية واألمــن والحكم المحلي 
بالمجلس التشريعي جلسة استماع  لوكيل وزارة 
الحكم المحلي ســفيان أبو ســمرة، ورئيس بلدية 
غزة نزار حجازي، بحضــور رئيس اللجنة النائب 
إسماعيل األشقر ومقررها النائب مروان أبو راس، 
وعضو اللجنة النائب سالم سالمة، وذلك بهدف حل 

عدد من القضايا التي تخص الوزارة وعمل البلدية.
وافتتح الجلسة النائب األشــقر مرحبا بالضيوف، 
ومثمنا الدور والخدمات التي تقوم بها وزارة الحكم 
المحلي والبلديات في قطاع غزة، كما تناول النائب 
أبو راس عدد مــن القضايا المطروحة على اللجنة 
ومشاكل المواطنين ذات الصلة بالبلدية للعمل على 

إيجاد الحلول المناسبة لها.
واســتعرض أبو ســمرة مهام عمل وزارته وآلية 

التنســيق والمتابعــة بين وزارة الحكــم المحلي 
وبلدية غزة والمجلس البلدي والمجالس المحلية 
التابع للبلديات، وسبل وآليات التعاون بين الوزارة 

والبلديات بما يخدم المواطنين ويسهل مصالحهم.
بدوره قدم  رئيس بلدية غزة نزار حجازي شــرحا 
مفصال عن حجــم الخدمات التــي تقدمها بلديته 
للمواطنين موضحا بأنه يتعــاون مع الوزارة بغية 
تقديم الخدمة لمواطني المدينة، باإلضافة لحدود 

صالحيات البلديات ومجلسها البلدي. 
فيما قدمت اللجنة في نهاية الجلسة عدة مقترحات 
وحلول للعديد من المشاكل العالقة والتي تخص 
المواطنين، ووعدت بالتواصل مع األطراف المعنية 
كافة لتذليل العقبات التي من الممكن أن تعترض 

عمل البلدية أو الوزارة. 

لجنــة الداخلية واألمن بالمجلس  التشــريعي تتفقد 
جهاز األمن الداخلي وتستمع للجنة االقتصادية فيه

نظمت لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي زيارة 
تفقديــة لجهاز األمن الداخلي بغــزة، وترأس وفد اللجنة 
رئيسها النائب إسماعيل األشقر، وبمشاركة مقرر اللجنة 
النائب مروان أبو راس، والنائب ســالم ســالمة، وكان في 
اســتقبال اللجنة قيادة جهاز األمن الداخلي برئاسة مدير 

الجهاز محمد الفي.
وأشاد النائب األشقر بعمل جهاز األمن الداخلي ودوره الكبير 
في حفــظ األمن في القطاع، وكذلــك مالحقة ومتابعة 
العمالء، والكشف عنهم، ملفتا أن الجهاز لم يتوقف عن العمل 
خالل الحروب المتكررة على قطاع غزة، منوها ألن الجهاز 
أثبت أنه على قدر المســئولية في كل األوقات وتحت كل 

الظروف وخاصة أثناء األزمات التي مر بها قطاع غزة.
واطمئن وفد النواب على ســير عمل الجهاز ومتابعة المهام 
الموكلة إليه، من خالل االستماع لشرح حول مهام الجهاز 

من مديره وأعضاء قيادته.
من جهته رحب مدير جهاز األمن الداخلي بالوفد البرلماني 
الممثل بلجنة األمن والداخلية في المجلس التشريعي، مثمنا 

الزيارة التفقدية لســير عمل الجهاز، كما أكد أن جهاز 
األمن الداخلي يقوم بمســئولياته كاملة في مجال األمن 
ومتابعة جميع القضايا األمنيــة وخاصة مالحقة ومتابعة 
العمالء، وكل ما يشــكل خطر أو تهديد على األمن القومي 

بشكل عام وأمن المواطن الفلسطيني.
إلــى ذلك عقدت لجنة األمن والداخليــة والحكم المحلي 
في المجلس التشريعي الفلســطيني جلسة استماع للجنة 
االقتصادية في جهاز األمن الداخلي، بحضور رئيس اللجنة 
النائب إسماعيل األشقر، وأعضائها النائب مروان أبو راس، 

والنائب يونس أبو دقة.
جاءت الجلسة بهدف االســتماع  من »األمن الداخلي« حول 
ما تســمى بأرض »المارينا« الواقعة شمال غرب قطاع غزة، 

وبعض أطراف النزاع على األرض المذكورة.
واســتمعت لجنة الداخلية واألمن لجميع األطراف واطلعت 
علــى الملفات الخاصة  باألرض، وأوصت بضرورة أن يبقى 
هذا الملف مع اللجنة االقتصادية لألمن الداخلي ومواصلة 

متابعته.

مستهجنًا صمت النظام العربي الرسمي وسلوك السلطة

العبادسة: المقاومة الطريق الوحيد لتحرير 
األسرى ومشروع التسوية فشل في خدمة قضيتهم

أكــد النائب يحيى العبادســة أن الطريق الوحيد 
لتحرير األسرى من سجون االحتالل هو التمسك 
بخيار المقاومة، مشــددًا بأن خيــار المفاوضات 
ومشروع التسوية لن يحقق الحرية لألسرى، وأن 
االستمرار على هذا النهج من شأنه إضاعة ما تبقى 

من حقوقنا الوطنية.
وأوضح العبادسة لدى مشاركته في وقفة تضامنية 
مع األسرى أمام بلدية خان يونس، بأن األسرى في 
سجون االحتالل هم عنوان النضال المتواصل لهذا 
الشعب الفلسطيني وشرف األمة ألنهم قضوا حياتهم 

وزهرة أعمارهم ألجل الوطن والقضية.
واستهجن العبادســة صمت األمة العربية والنظام 
العربي الرســمي وســلوك الســلطة تجاه قضية 
األسرى، داعيا ســلطة أوسلو للرحيل موضحا بأن 
األســرى لن ينعموا بالحرية مــا دام المفرطون  
وأصحاب مشــروع التســوية على سدة الحكم في 

فلسطين.
وأشار ألن السلطة غير جادة في االنضمام لمحكمة 
الجنايات الدولية، معتبــرًا كل التصريحات التي 
تصدر عن الســلطة بهذا الخصوص أكاذيب، ودعا 
الشعب الفلسطيني لحماية المقاومة، موضحا بأن 
جهات كثيرة تحارب غزة مــن أجل القضاء على 

الفلسطيني  :"ال مستقبل للشعب  المقاومة، مضيفا 
إال بالمقاومة ألنها هــي الطريق الوحيد لتحرير 

فلسطين من دنس االحتالل".

لجنة التربية تعقد لقاء مع وفد من وزارة التعليم بغزة

عقــدت لجنة التربيــة والقضايــا االجتماعية في 
المجلس التشريعي لقاء مع وفد من وزارة التربية 
والتعليم ضم وكيل التعليم العالي بالوزارة محمود 
الجعبري، ومدير عام التعليــم العالي خليل حماد، 
ومدير عــام التعليم التقني محمد األعرج، بحضور 
رئيــس لجنة التربية النائب عبــد الرحمن الجمل 
وأعضاء اللجنة، النواب سالم سالمة، يوسف الشرافي، 
جميلة الشــنطي، ومحمد شــهاب، وذلك في مقر 

المجلس بغزة.
وافتتح الجلســة النائب الجمل مثمنــا دور وزارة 
التربيــة والتعليم واســتمرارها فــي عملها رغم 

الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع ومؤسســاته 
الحكومية، ملفتا إلى أن هذه الجلسة تأتي لالستماع 
لعدد من الملفات والقضايا في الوزارة أهمها عملية 

التجسير، ومعادلة الشهادات وتصديقها.
من جهته اســتعرض الجعبري عمــل وزارته فيما 
يتعلق بالملفات المطروحة، ملفتا لوجود ازدواجية 
في عمل بعض الملفات بين الوزارة في غزة والضفة، 
وبعض المشاكل الناتجة عن عمل حكومة التوافق، 
والتي تؤثر على الطلبة بشكل أساسي، مؤكدا على 
استمرار وزارته بغزة في معادلة الشهادات، وكذلك 

المصادقة عليها.



املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني   
هاتف: 2824194 - 2885966
Emai l :  in fo .p lc@gov.ps

العدد )160(

هيئة التحرير

حسام علي أبو جحجوح - محمد عطية الحمايدة الدائرة اإلعالمية يف  املجلس التشريعي الفلسطيني

مدير التحريرت�صدر عن :

ماجد أحمد أبو مراد

الأخرية 8

ماجد اأحمد اأبو مراد

الريموك... جرحنا الغائر
اليرموك فيه باألمس انتصرنا، واليوم فيه تمارس 
بحقنا أبشــع عمليات القتل والذبح والتنكيل، بين 
اليرمــوك المعركة والمخيم بون شاســع وفرق 
كبير، ففي اليرمــوك المعركة والتي وقعت بعد 
وفــاة النبي صلى اهلل عليه وســلم بأربع ســنوات 
وكانت بين المســلمين واإلمبراطورية البيزنطية 
ويعتبرها المؤرخين من أهــم المعارك في تاريخ 
العالم ألنها كانت بداية موجة انتصارات للمسلمين 
خارج جزيرة العرب، وأذنت لتقدم ســريع لإلسالم 
العظيم في بالد الشام، وفيها العز والكرامة والمجد 

للمسلمين إلى يومنا هذا.
أما اليرموك المخيم ففيه القهر واإلذالل الممارس 
بحق الالجئين مــن أبناء شــعبنا الذين ينتظرون 
العودة بفارغ الصبر، ما جرى في اليرموك المخيم 
مؤخرا على يــد العصابات المجرمة ال يمكن لعاقل 
أن يتصــوره، كيف ولمــاذا ُيســاق الُمحاصرين 
المظلومين للذبح على يــد الجالد الفاجر؟، ودون 

رحمة وبال سبب!.  
الواقع فــي اليرموك يفيدونا أن عديد األطراف قد 
تكالب علــى المخيم، وقد تآمر على شــعبنا هناك 
أكثر من جهــة، لدرجة أن المصالح تقاطعت لهذه 
األطراف لتتكاتف جميعها على ذبح الشرفاء هناك، 
لم يعــد بمقدورنا أن نصبر على هــذا الظلم لعدة 
أسباب، منها لكون ممارسات المتطرفين تشوه صورة 
اإلسالم العظيم، وألسباب أخرى سياسية واجتماعية.

بات واضحا أن قوى إقليميــة كبرى تغامر بحياة 
أبناء شعبنا في الشــتات من أجل تحقيق مصالحها 
الوطنيــة غير آبهــة بمصير عشــرات اآلالف من 
المهجريــن والالجئين، هذا كله يدعونا كشــعب 
للتحــرك العاجل إلنقاذ أهلنــا وأبناءنا في مخيم 
اليرموك وباقي مناطق الشــتات، فقد يأتي الدور 
على غيرهم في ظل ظروف ومســتجدات سياسية 
معينة ونحن في غفلة من أمرنا، الواجب أن تتحرك 
الســلطة ومنظمة التحرير والفصائل كافة فورًا 
للقيام بكل ما يمكن فعله والقيام به إليقاف التغول 

على اليرموك. 
من حقنا أن نتســاءل عن الدور المفترض للسلطة 
والمنظمة في حماية هــؤالء الالجئين؟، ولماذا ال 
تحرك سفاراتها لنصرتهم؟، وما السبب الذي يعيق 
قيامها بإجالئهــم إلى أماكن أكثــر أمنا طالما 
أنها تقيم عالقات دبلوماســية مع األطراف المعنية 
باألمر؟، في كل دول الدنيا التي تتعرض لنزاعات 
واضطرابــات تقوم الــدول والحكومــات بإجالء 
رعاياها بالسرعة الممكنة غير أن المنظمة والسلطة 

ال تفعالن ذلك!.
لم يتبقــى في اليرمــوك المخيم مــن الالجئين 
الفلسطينيين ســوى بضعة آالف من أصل أضعاف 
مضاعفة من هــذا العدد، فلنســارع إلنقاذهم قبل 
فــوات األوان، وحتى ال نندم حينمــا ال ينفع الندم، 
إننا ندعو الســلطة والمنظمة إلجراء بحث معمق 
حول األماكن اآلمنــة والتي ممن الممكن أن يقيم 
لحين عودتهــم ألرضهم ووطنهم،  الالجئون  فيها 
أو البحث بكل جرأة في البدائل كخيار اســتيعابهم 
-رغم أنف االحتــالل- في مناطق الســلطة، فهذا 
أســلم ألف مرة من بقائهم تحت رحمة المتطرفين 

واألنظمة الفاسدة.     
اليرموك كانت تســمية لعنوان نصرنا كمسلمين 
فال تســمحوا أن يكون اليرمــوك المخيم عنوان 
اســتمرار الظلم والمأساة بحق شعبنا، وال تتركوا 
الجــرح يتعمــق. باألمس في اليرمــوك انتصرنا، 
واليوم فيه قهرنا، وغدا ستشرق شمس الحرية وإن 

غدا لناظره قريب.

نواب الضفة يحملون الهم الفلسطيني رغم ظلم السلطة وسجون االحتالل 

الس��لطة وسياس��ة  ب��ن مضايق��ات  م��ا  ي��راوح حاهل��م 
يف  به��م  وال��زج  واختطافه��م  مبطاردته��م  االحت��ال 
الس��جون، وعل��ى الرغ��م م��ن ذلك م��ا زال نواب الش��عب 
الفلس��طيين يف الضف��ة احملتل��ة مم��ن تطاردهم الس��لطة 

وختتطفه��م ق��وات االحتال حيمل��ون اهلم الفلس��طيين 
من��ذ  واالجتماعي��ة  النيابي��ة  بأعماهل��م  ويقوم��ون 
انتخابه��م قب��ل تس��ع س��نوات مض��ت "الربمل��ان" رصدت 

أنش��طتهم وأعدت التقرير التالي: 

تضامنا مع  األسرى
شــارك النائبان المبعدان عن مدينة القدس 
باالعتصام  أحمد عطون ومحمد طوطــح، 
األســبوعي أمام مقر الصليــب األحمر في 
مدينة البيرة والذي أعلنت فيه الهيئة العليا 
عن  والمحررين  األســرى  شؤون  لمتابعة 
برنامج بدء فعاليات يوم األسير الفلسطيني، 
بمشــاركة عدد كبير من أهالي األسرى 
الوطنية واإلسالمية من ذوي  والشخصيات 

األسرى وبعض مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد النائب أحمد عطون في كلمة له على 
ضرورة التضامن مع أســرانا والمشاركة 
بقوة في فعاليات يوم األســير الفلسطيني 
لتسليط الضوء على قضيتهم واألوضاع التي 
يعيشونها خاصة أنهم يمرون بمرحلة تعتبر 
من أســوأ المراحل والظروف التي تعيشها 

الحركة األسيرة منذ سنوات.
ونوه عطون لمعاناة األطفال واألسيرات في 
سجون االحتالل مطالبا بلجنة طبية دولية 

لمعاينــة المرضى منهم وتقديم الــدواء الالزم 
لهم، وإلزام سلطات االحتالل بالتخلي عن سياسة 
اإلهمال الطبي المتبعة بحقهم، مطالبا الســلطة 
بتحمل مســئولياتها ورفع ملف األسرى لمحكمة 
الجنايات الدولية لتجريم االحتالل بفعل سياساته 

بحق الحركة األسيرة. 
اختطاف خالدة جرار جريمة مستنكرة 

إلى ذلك استنكر نواب الضفة إقدام قوات االحتالل 
الصهيوني على اختطــاف النائب خالدة جرار بعد 
اقتحام منزلها والعبــث بمحتوياته، معتبرين أن 
اختطاف النواب سياســة حمقاء يرتكبها االحتالل 
ومؤكدين أنها لن تغير شيئًا من معادلة الصمود 

على الثوابت. 
وأكد النــواب في بيان صحفي صــادر عنهم أن 
سياسة االعتقاالت التي يمارســها االحتالل بحق 

نواب المجلس من الضفــة المحتلة لن تنجح في 
كسر إرادتهم وأنها لن تزيدهم سوى إصرارا على 

إكمال الطريق للوصول للحلم المنشود والدولة 
المستقلة ذات السيادة والحدود.

وقال النواب: " إن ممارســات االحتالل واعتقاالته 
ضد زمالئهم وعلى رأسهم د. عزيز دويك رئيس 
المجلس سياسية بالدرجة األولى وتهدف لتغييب 
القيادات الشرعية عن الساحة الفلسطينية وطمس 
معالم المشروع الوطني، واهمًا أنه بذلك يستطيع 
أن يمرر مخططاته ومشاريعه التي تهدف لتهويد 

فلسطين".
وناشــد النــواب البرلمانات العربيــة والدولية 
بضرورة الخروج عن صمتها المستغرب والمقيت 
تجاه سياســة االحتالل في األراضي الفلسطينية 
المحتلة في استهداف نواب الشرعية، مؤكدين أن 
االحتالل بات ينتهك القوانين واألعراف الدولية 

دون محاسب أو مراقب. 

اعتقال خارج نطاق القانون 
من جهة أخرى أصدر النواب بيانا صحفيا في الرابع 

من نيسان الجاري أدانوا فيه بشدة عملية الخطف 
التي حدثت مؤخرًا بحــق المواطن براء القاضي 
وشــقيقته من مدينــة رام اهلل واالعتداء عليهما 
بالضــرب، واعتبر النواب هــذه الظاهرة تصعيدًا 
خطيرًا يهدد النسيج االجتماعي والوحدة الوطنية 
ويثير الفتنة ويفسح المجال للعابثين بأمن الوطن 

والمجتمع أن يمارسوا دورهم المشبوه. 
وأضاف النواب في بيانهم:" نحمل القيادة وأجهزتها 
المواطنين  الكاملة عن حماية  المسؤولية  األمنية 
وندعوهم لوضــع حد للعابثين من داخل األجهزة 
وخارجهــا ونطالب الســيد أبو مــازن بتحمل 
مســؤوليته في هذا المجال ووضع حد لكل هذه 
الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا والكشف عن 

مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة".
والفصائل  الحقوقية  بالمؤسســات  البيان  وأهاب 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  واإلسالمية  الوطنية 
أن تعلــي صوتها لوقف هذه الممارســات 
الغريبة والشــاذة عن أخالق شــعبنا، وأن 
يقفوا بشــكل حازم أمام هذه الظاهرة حتى 
ال يضطر الضحايا وذويهم ليأخذوا حقوقهم 

بأيديهم وتعم الفوضى نتيجة ذلك.
اإلفراج عن  النواب رمضان وزعارير 

وزيدان
وفي ســياق منفصل أفرجت قوات االحتالل 
مؤخرا عن النائبين في المجلس التشريعي 
من محافظــة الخليل باســم زعارير بعد 
اعتقال دام 9 شــهور إداري، ونزار رمضان 
بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 18 شهرًا، 
وكذلك تم اإلفراج عن النائب عبد الرحمن 
زيدان من محافظة طولكرم بعد اعتقال دام 

10 شهور.
وبعد اإلفراج عن رمضان وزعارير وزيدان 
يبقى في سجون االحتالل 13 نائبًا من نواب 
المجلس التشــريعي وعلى رأسهم د. عزيز 
دويك رئيس المجلس التشريعي، منهم 11 
من كتلة التغيير واإلصالح ، ونائبان عن الجبهة 

الشعبية ، ونائب عن فتح.

بعض النواب لدى استقبالهم النائب عبد الرحمن زيدان لحظة اإلفراج عنه من سجون االحتالل الصهيوني

النائبان عطون وضراغمة لدى مشاركتهما في اعتصام تضامني مع األسرى


