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نواب الضفة :االحتالل
يستغل كورونا لتنفيذ
مخططاته العنصرية
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في يوم األسير الفلسطيني

التشريعي يطالب المجتمع الدولي
وأحرار العالم بالتدخل الفوري إلنقاذ أسرانا من سجون االحتالل

جلسة التشريعي بمناسبة يوم األسير وفي الصورة اإلطار د .أحمد بحر لدى افتتاح الجلسة

الزهار :تشريع االحتالل قانون جديد
لمصادرة أموال األسرى قرار عنصري ومخالفة قانونية
قال النائب محمود الزهار القائم بأعمال رئيس
المجلــس التشــريعي ،إن عنصريــة االحتــال
بتشــريع قانون جديد لمصادرة أمــوال عائالت
األســرى الفلســطينيين واعتبار رواتبهم أموا ً
ال
محظــورة ،مخالفــة قانونيــة واضحــة لحقــوق
االنســان وقواعــد القانــون الدولــي ،والقانــون
الدولي اإلنساني.
واعتبــر النائــب الزهــار ،في تصريــح صحفي
اســتمرار ســلطات االحتالل اســتهداف األسرى
الفلســطينيين وابتزازهــم بجملــة قوانيــن
عنصرية ،من أجل ثنيهم وكسر إرادتهم ،تزامناً
مع مرور ذكرى يوم األســير الفلســطيني ،بأنه
جريمة جديدة تضاف لجرائم االحتالل المستمرة
بحق شعبنا وأسرانا األبطال.
وشــدد الزهــار ،علــى أن المجلس التشــريعي
الفلسطيني لن يتخلى عن األسرى الفلسطينيين

الذيــن واجهــوا االحتــال ودفعــوا أعمارهــم
وأرواحهــم فــدا ًء للشــعب والوطــن ،مطالبــاً
المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتدخل

العاجــل وتحمــل مســؤولياته إلجبــار االحتالل
بالتراجع عن التضيق على األسرى الفلسطينيين
وســلبهم حقوقهم المشــروعة ،داعياً الســلطة
الفلسطينية لرفض توجهات االحتالل العنصرية
وأخــذ زمــام المبــادرة نحــو انصــاف أســرانا
وعائالتهم والبدء الفوري بصرف مســتحقاتهم
ومخصصاتهم التي قطعتها حكومة رام اهلل.
الجديــر ذكــره أن القائد العســكري الصهيوني
للضفــة الغربيــة المحتلة ،قد وقّــع مؤخراً على
القانون الذي ســيبدأ بالسريان ابتدا ًء من التاسع
مع مايو القادم ،ويسمح بمصادرة رواتب األسرى
مــن البنوك أو مــن أصحابها ،وفــي الوقت الذي
بعث فيه مدير النيابة العســكرية األسبق التابع
لالحتــال ومعهد صهيوني برســالة تحذير إلى
البنوك الفلسطينية من مغبة التعامل مع رواتب
األسرى والعمل على إغالقها.

التفاصيل >> 6-5-4
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دعوا ألكبر حملة دعم ومساندة لمدينة القدس

نواب يحذرون من استغالل االحتالل جائحة كورونا لتمرير سياساته العنصرية
تعاظمت التحديات على مدينة القدس والمقدســيين ،فالمدينة
التي ترزح تحت نير االحتالل وسياطه ،ويجعلها االحتالل في عين
العاصفــة من خالل تكثيف وتشــديد إجراءاتــه لطمس هويتها

وتغييــر معالمها ،جــاءت جائحة كورونــا لتزيد معانــاة المدينة
وأهلها" ،البرلمان" استطلعت آراء النواب حول عنصرية االحتالل
وأعدت التقرير التالي:

وباء االحتالل

النائــب المقدســي المبعد أحمد عطــون ،قال
إن المدينة باألســاس تعاني من وباء االحتالل
وزادهــا فيروس كورونا شــقا ًء ،مشــيرا إلى أن
االحتــال يمــارس عنصرية مقيتــة من خالل
تعمده إهمال المدينة لينتشــر فيها الفايروس
وينفذ مخططاته.
وأكــد النائــب عطــون أن االحتــال يتعامــل
بإزدواجيــة مع القــدس حيث ال يقــوم بما هو
مطلوب منــه وفق القوانين واألعــراف الدولية
بتوفيــر كل احتياجات المدينــة المحتلة وعلى
رأســها الحاجات الصحية والطبيــة ،بل ضاعف
سياســة اإلهمال الطبــي المتبعــة أصال بحق
المقدسيين.
وأشار النائب المقدسي إلى أن االحتالل ضاعف
أيضا سياســات الهدم وإغالق المحال التجارية
وفرض الغرامات في حين يترك المســتوطنين
يعيثون فســادا في المدينة ،معبرا عن خشيته
من أن يســتغل االحتالل الوضع الحالي لتمرير
سياساته التهويدية والعنصرية بحق المدينة.
ولفت النائــب عطون لوجــود تقصير من قبل
السلطة الفلسطينية في حماية المدينة وتعزيز
صمــود أهلها ماديــا ومعنويا ،مطالبــا بتوفير
مقاومــات الصمــود للمدينــة ودعــم القطــاع
الصحي ،والتحرك دبلوماســيا لحماية المدينة
من االحتالل ومخططاته.

ناقوس الخطر

مــن جانبــه ،قــال النائب نايــف الرجــوب ،إن
االحتــال لم يســتطع اخفاء أطماعــه بمدينة
القدس المحتلة ،وما زال يترجم ذلك على أرض
الواقــع من خالل ســحب هويات المقدســيين،

النائب /أحمد عطون

النائب /نايف الرجوب

وهــدم بيوتهم ومنعهم من اصــدار تراخيص
البنــاء واالبعاد وغيرهــا الكثير مــن اإلجراءات
والقيود المستمرة للتضيق على السكان.
وأكــد الرجــوب أنه يجــب دق ناقــوس الخطر
الســتمرار االحتالل اهمال المقدسين في ظل
تفشــي فيــروس كرونا فــي أحيــاء ومخيمات
المدينة ،مما يشكل كارثة حقيقية على الشعب
الفلسطيني.
وطالب كل المســتويات الرســمية والشــعبية
بالدفاع عن مدينة القدس المحتلة فاستهدافها
هو اســتهداف لهــم ،داعيا الشــرفاء في العالم
العربي واإلسالمي بدعم وتعزيز صمود سكان
القدس وحمايتهم من تفشي فيروس كرونا.

حرب معلنة

في الســياق ،أوضح النائب ياسر منصور ،أن ما
يحدث في القدس من سياســة االهمال الطبي
ونقص لألدوية والمســتلزمات الصحية ،تندرج
تحــت إطــار الحــرب المعلنــة ضــد كل ما هو

النائب /ياسر منصور

فلسطيني ومقدسي عل وجه الخصوص ،وتنم
عن سادية االحتالل وعنصريه وفاشيته.
ودعا منصور الكل الفلسطيني لتظافر الجهود
لتخفيف معاناة أهل القدس ،مطالبا مؤسسات
حقوق االنســان بتأديــة واجبهــا للضغط على
االحتالل ليرفع هذه العقوبات عن أهل القدس
والقيام بواجبه كســلطة احتــال ،وتوفير كل
ما يحتاجه المقدســين لمواجــه جائحة كورونا
العالمية.

أهداف خبيثة

بــدوره ،قــال النائــب ناصــر عبــد الجــواد ،إن
عنصريــة االحتــال ضد ســكان القــدس هي
سياســة ثابتــة ومتواصلــة لتحقيــق أهــداف
خبيثة مــن أجل تهويد المدينة وطرد ســكانها
والتضييق عليهم.
وأوضح النائب عبد الجواد أن االحتالل يســتغل
قضيــة فايــروس كورونا مــن أجل اســتكمال
أهدافه الخبيثة ،مشــيرا إلى أن هناك إشــارات

النائب /ناصر عبد الجواد

قويــة تــدل علــى أن االحتــال يتعمــد نشــر
الفايروس بين المقدسيين ،خصوصا مع انتشار
المــرض بينهم أكثر مــن باقــي المناطق في
الضفة.
وشــدد عبد الجواد على ضرورة فضح أســاليب
وممارســات االحتالل ،والطلب من المؤسسات
الدوليــة والحقوقيــة بالتدخل فــوراً لوقف هذا
االســتهداف ،مطالباً الســلطة الفلسطينية بأن
تقوم بواجبها وأال تكتفي بالشجب واالستنكار،
خاصة أن المساعدات التي تصلها من المجتمع
الدولي تشمل القدس وغزة وليس فقط الضفة
الغربيــة ،وأال تتعامل بفئويــة وحزبية مع هذه
المحنــة وهــذا الوبــاء .ولفت إلــى أن المجتمع
الدولــي حتى هذه اللحظــة يتعامل مع القدس
علــى أنهــا أرض محتلة شــانها في ذلك شــأن
الضفة الغربية ،وبالتالي فإن مســؤوليتها تجاه
القــدس مســؤولية كبيرة في ظل االســتهداف
المتواصل للمدينة ومواطنيها.

التشريعي يلتقي رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
التقى القائم بأعمال رئيس المجلس
التشريعي النائب محمود الزهار ،مع
رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
الدكتور محمد عوض ،بحضور رئيس
اللجنة القانونية بالتشــريعي النائب
وك ً
محمــد فرج الغــولُ ،
ال من النواب:
يونــس األســطل ،مروان أبــو راس،
ومشير المصري ،ومشاركة أمين عام
المجلس التشريعي د .نافذ المدهون،
ومديــر عــام اإلدارة العامة للشــؤون
القانونية بالتشريعي أمجد االغا.
وأشار النائب الزهار إلى أن اللقاء يأتي
في إطار مناقشة اإلجراءات الحكومية
المتخــذة بشــأن الحــد مــن انتشــار
فيــروس كورونا في محافظات قطاع
غــزة ،ودراســة طبيعــة التشــريعات
الالزمة لضبــط تلك اإلجراءات بهدف
تجنيب شعبنا ويالت هذا الوباء.

من ناحيته شرحاً رئيس لجنة متابعة
العمــل الحكومــي الدكتــور محمــد
عــوض ،جهــود الــوزارات والجهــات

والمؤسســات الحكوميــة الراميــة
لمكافحة انتشار فيروس كورونا ،الفتاً
لواقــع مراكز الحجر الصحــي وأعداد
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المحجوريــن والخدمــات الصحيــة
التــي تقدمهــا الجهــات الحكوميــة
لهم ،موضحــاً أن المكتــب اإلعالمي

الحكومي يطلع جماهير شــعبنا على
مستجدات الحالة بشــكل دائم عم ً
ال
بمبدأ الشفافية والنزاهة.
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أخبار ومقاالت

االحتالل يحول النائب
محمد أبو طير لالعتقال االداري
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كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

تحرير األسرى ..أولوية المقاومة

أصــدرت المحكمــة الصهيونية العســكرية المعروفة
"بمحكمــة عوفر" قراراً تعســفياً بتحويــل النائب في
المجلــس التشــريعي الفلســطيني محمــد أبــو طير
لالعتقــال اإلداري لمدة " "4شــهور ،وذلك دون توجيه
أي تهمة له ،وبعد أقل من " "6أشــهر من االفراج عنه
من أخر اعتقال له.
الجدير ذكره أن قوات االحتالل كانت قد اقتحمت منزل
النائب أبــو طير ،الواقع في حي أم الشــرايط بمدينة
البيــرة ،بتاريــخ  13نيســان /إبريل الجــاري ،وقامت
بتفتيش المنزل وترويع أهله ومصادرة بعض األجهزة
االلكترونية الخاصة بالنائب وعائلته قبل أن تعتقله.
هذا وكان االحتالل قد أبعد النائب أبو طير ،البالغ من
العمر " "70عاماً عن مسقط رأسه بمدينة القدس في

أكتوبــر  ،2010إلى مدينــة رام اهلل ،وســحب اإلقامة
"الهويــة المقدســية" منه ،وتعــرض بعدها لالعتقال
اإلداري مــرات عديدة ،حيث أمضــى ما يزيد عن ""35
عاماً من عمره متنق ً
ال بين سجون االحتالل.
وبذلــك يرتفع عدد النــواب المختطفين في ســجون
االحتالل لـ " "6نواب وهم :النائب عن حركة فتح مروان
البرغوثي ،والنائب عن قائمة أبو علي مصطفى أحمد
سعدات ،والنائب حسن يوســف ،والنائب محمد جمال
النتشة ،والنائب محمد أبو طير وهم عن كتلة التغيير
واإلصالح البرلمانيــة ،باإلضافة للنائبــة خالدة جرار،
وهي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين وناشطة نسوية معروفة بمناهضة المحتل
على مدار سنوات طويلة.

النائب جمال نصار
يلتقي وكيل وزارة الحكم المحلي

اســتقبل النائب عن كتلة التغيير واإلصالح بمحافظة
غــزة ،جمال نصار ،بمكتبه وكيل وزارة الحكم المحلي
المهنــدس إبراهيــم رضــوان ،وناقــش معــه قضايا
عديدة تستحوذ على اهتمام المواطنين ،وبحثا سبُل
معالجتها ووضع الحلول المناســبة لها بهدف التخفيف
عن المواطنين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
وثمــن النائب جمال نصار ،الجهود التــي تبذلها وزارة
الحكم المحلي في خدمة المواطنين ،مشيداً بإنجازات
الوزارة وخاصة فيما يتعلق بتذليل العقبات والمشكالت
التي تواجه المراجعين والمواطنين ،منوهاً للدور الجيد

الذي تلعبه الوزارة في متابعة بلديات قطاع غزة كافة.
مــن جانبــه قــدم المهنــدس رضــوان ،شــرحاً وافياً
للنائب جمال نصار ،حــول إنجازات وزارته خالل العام
المنصرم والربع األول من العام الجاري ،الفتاً إلى أهم
المشــاريع التي قامت بهــا وزارة الحكم المحلي ومنها
تنفيذ مشــروع األرشــفة االلكترونية ،األمر الذي من
شــأنه تســهيل معامالت المواطنين الخاصة ببلديات
قطاع غزة ،مؤكداً أن وزارته تســعى لتلبية احتياجات
المواطنين باإلضافة لتحسين جودة الخدمات المقدمة
من الوزارة والبلديات للمواطنين.

ال شــك أن قضية األســرى تشــكل إحدى أهم القضايا والملفات الوطنية األساســية التي تقض
مضاجع أبناء شعبنا وتؤرق بال كل المخلصين والغيورين على مصالح شعبنا وقضيته الوطنية.
وفي يوم األســير الفلسطيني ،الذي صادف قبل أيام ،ال يزال أسرانا األبطال في سجون االحتالل
يتجرعون مرارة القيد والحرمان على مرأى ومســمع من العالم أجمــع ،ويواجهون الموت البطيء
بفعل سياسة اإلهمال الطبي والقهر المعنوي ،كما الموت السريع بفعل تفشي وباء كورونا ،لكنهم
في الوقت ذاته يحملون روح التحدي والمواجهة والثورة دون أي كلل أو فتور ،فهم يمثلون رمزية
نضالنا وكفاحنا في وجه ظلم وإرهاب االحتالل ،ويشكلون الطليعة القيادية لشعبنا في مشوارنا
المبارك نحو تحقيق الحرية والكرامة والتحرير واالستقالل بإذن اهلل.
وكانت آخر جرائم االحتالل بحق األسرى ما جرى بحق الشهيد األسير نور البرغوثي الذي تعمدت
سلطات السجون إهماله طبيا وأخّرت عنه سبل ومستلزمات الرعاية الصحية ،وهو ما يدعونا إلى
تحميل االحتالل المســؤولية الكاملة عن استشهاده ،وتحميلها المسؤولية الكاملة عن سياساتها
العنصرية بحق األسرى داخل السجون ،وما قد ينجم عن ذلك من تداعيات.
من هنا ،فإنني أتوجه بتحية إجالل وإكبار إلى روح الشــهيد البطل نور البرغوثي وأرواح شــهداء
الحركة األســيرة ،وإلى كافة أسرانا البواسل في سجون االحتالل ،وإلى نواب الشعب الفلسطيني
المختطفيــن من كافة الكتل والقوائم البرلمانية ،وهم النواب :مروان البرغوثي وأحمد ســعدات
وحســن يوســف ومحمد أبو طير ومحمد جمال النتشــة وخالدة جرار ،لنقول لهــم جميعا في يوم
األســير الفلســطيني :أنتم رمز عزتنا وكرامتنا ،وبصمودكم وثباتكم على الحق وإصراركم على
ثوابت شعبكم وأمتكم فإنكم تدفعون ضريبة العزة والكرامة واالنتصار ،وعهدكم بنا ،ونحن على
العهد ،أن ال يهدأ لنا بال ،وأن ال يغمض لنا جفن ،إال بتحريركم جميعا من األسر بإذن اهلل تعالى.
ولعل من أقدار اهلل تعالى أن تتزامن ذكرى يوم األسير الفلسطيني مع ذكرى استشهاد القائدين
الوطنيين الكبيرين الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ،وخليل الوزير (أبو جهاد) الذين استشهدا وهما
يحمالن أمانة وروح الثورة والمقاومة والكفاح في وجه االحتالل الصهيوني.
إن معاناة األسرى في سجون االحتالل تحتاج إلى تدخل إقليمي ودولي سريع يضع قضية األسرى
فــي طليعة األولويــات ،والعمل على إنقاذهم فــي ظل اإلجراءات العنصرية وسياســات اإلهمال
الطبي فضال عن استشــراء جائحة كورونا وما يشكله ذلك من خطر حقيقي على حياتهم ،وإيالء
قضيتهم بأبعادها اإلنســانية واألخالقية والوطنية والقانونية األهمية التي تستحق بما ينسجم
مع االتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة ،وبما تقتضيه الظروف الصحية الخطيرة الناجمة عن
تفشي الوباء في الداخل الفلسطيني المحتل.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نطالب بطرح قضية األسرى بقوة على أجندة الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،وعلى أجندة مجلس األمن الدولي في ظل االنتهاكات الصهيونية الجسيمة
ضد األســرى ،والدفع باتجاه تجريم اســتمرار اعتقالهم في ظل اســتمرار السياســات العنصرية
بحقهم وفي ظل تفشــي وبــاء كورونا باعتبار ذلــك جريمة حرب وجريمة ضد اإلنســانية ضمن
االتفاقيات الدولية ومنطوق القانون الدولي اإلنساني.
إننا ندعو المجتمع الدولي وكافة المنظمات األممية والمؤسســات الحقوقية إلى ممارسة الضغط
الفاعل على حكومة االحتالل إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين ،وخصوصا المرضى وكبار السن
والنســاء واألطفال ،وتوفير الرعاية الطبية والحماية الصحية الكاملة لهم ،وتحمل مســؤولية أي
خطر يهدد حياتهم في ظل جائحة كورونا بما ينســجم مع القوانيــن والقرارات الدولية والقانون
الدولي اإلنساني.
لقد آن األوان كي يتنفس أسرانا األبطال في سجون االحتالل نسيم الحرية ،وليعلم العالم كله أن
قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية تعمل بكل جهدها وقوتها من أجل نصرة أسرانا وتخليصهم
من قيد الســجن والســجان ،وأنها قادرة بإذن اهلل على الضغط على االحتالل وإجباره على التنازل
والرضوخ إلرادة المقاومة الفلســطينية ،وكلنا ثقة أن المرحلة القادمة سوف تشهد صفقة تبادل
مشــرفة على غرار صفقة وفاء األحرار بحيث تشــرق فيها شــمس الحرية على أســرانا البواسل،
ليعودوا إلى أحضان شعبهم وأهليهم سالمين غانمين بإذن اهلل.
ونؤكد لشعبنا وللعالم أجمع أن المجلس التشريعي الفلسطيني سوف يبقى األكثر اهتماما وتفاعال
مع قضية األسرى واألشد دعما وإسنادا لحقوقهم الطبيعية والمشروعة في الحرية والخالص ،ولن
يتوانى عن تحمل مســئولياته فــي نصرتهم والدفاع عن قضيتهم العادلــة حتى تحقيق الحرية
وتخليصهم من ظلمة السجن وأسر السجان بإذن اهلل.
وختاما ..فإننا على يقين تام بوعد اهلل ونصره لعباده المؤمنين وأصفيائه المجاهدين ،ونحن على
موعد قريب مع تحرير أسرانا األبطال من سجون االحتالل ،كما التحرير التام والعودة الظافرة إلى
أرضنا المحتلة وديارنا السليبة بإذن اهلل.
"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"
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خالل جلسة عقدها التشري
بحر :اســتمرار األســر في سجون
االحتالل في ظل "كورونا" مخالفة
أخالقية وقانونية

الزهــار:
أولوياتنا
قيدهم ب

النواب :شعبنا لن ينسى أسراه األبطال
حمــل نــواب المجلــس التشــريعي االحتــال
المســئولية الكاملة عن حياة أسرانا األبطال في
سجونه ،ونددوا برفض حكومة االحتالل االنصياع
للمطالبــات الدوليــة المناديــة بضــرورة االفراج
عن أســرانا خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا
ووصوله لبعض الســجون ،جــاءت تصريحات نواب
المجلس خالل جلســة عقدها التشــريعي بمقره
بمناسبة يوم األسير الفلسطيني بحضور نواب من
كتلتي فتح وحماس البرلمانيتيــن ،ووكيل وزارة
األســرى ،وكوكبة مــن األســرى المحررين وذوي
بعض األســرى فــي ســجون االحتــال" ،البرلمان"
تابعت وقائع الجلسة وأعدت التقرير التالي:
تحدي للقانون الدولي
دعا رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د .أحمد بحر
األمم المتحدة والجامعة العربيــة واتحاد البرلمانات
الدولية واإلســامية والعربية لتحمل مســؤولياتهم
والضغط على الكيان الصهيوني لإلفراج الفوري عن
األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل.
وقــال د .بحر في مســتهل جلســة التشــريعي التي
عقدت بمقر المجلس مطلع األسبوع الجاري بمناسبة
يوم األســير ":إن اســتمرار األســر في ظل انتشــار
فايــروس كورونا مخالفة دينيــة وحقوقية وقانونية
وأخالقية وتحــدي صارخ من قبــل االحتالل لقواعد
القانون".
ووجــه د .بحر  -في كلمة مصورة  -التحية لألســرى
وذويهم ،وأضاف إن إفراج االحتالل عن الجنائيين في
سجونه واإلبقاء على أســرانا البواسل يعد عنصرية
واضحة من قبل االحتالل.
وأكد رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة أن الشعب
الفلســطيني بكل مكوناتــه وفصائله ومؤسســاته
ومقاومته تعمل ليل نهار لتحرير أســرانا في صفقة
وفاء أحرار " ،"2رغم أنف االحتالل.
وفي ختــام كلمته نقل رئيس المجلس التشــريعي
باإلنابــة د .أحمــد بحر إدارة الجلســة للنائب محمود
الزهار بناء على التفويض الصادر عنه بتاريخ  4آذار
.2020

أهم األولويات الوطنية

مــن جهتــه ،قــال رئيــس كتلــة التغييــر واإلصالح

البرلمانية ،والقائم بأعمــال رئيس المجلس النائب
محمود الزهار ":إن قضية األســرى تحتل قمة وأهم
األولويــات الوطنية ،وهــي تمثل أولويــة بالغة في
سُلم عمل المجلس التشريعي والنواب كافة".
وأكــد الزهــار ،اســتمرار العمــل بإصــرار ووفق كل
الوسائل المشروعة والسُبل المتاحة من أجل اإلفراج
عن األســرى كافة من ســجون االحتــال بما فيهم
األســرى العرب ،مبشراً شــعبنا بقوله ":باتت لحظة
الفرج واالفراج عنهم قريبة بإذن اهلل".

تقرير لجنة التربية
حول األسرى في سجون االحتالل
بــدوره تــا النائب يوســف الشــرافي ،تقريــر لجنة
التربيــة والقضايــا االجتماعيــة حــول األســرى في
ســجون االحتالل والذي يوثق معاناتهم خالل الفترة
الواقعــة ما بين ابريل 2019م وحتى ابريل 2020م،
معتبراً أن تمادي االحتالل الصهيوني في الممارسات
ســافر ألبسط قواعد
التعســفية بحق األسرى تحدٍ
ٍ
الشرائع السماوية والقانون الدولي والقانون الدولي
اإلنساني.
وأكــد وقوف التشــريعي إلــى جانب قضية األســرى
خاصة في ظل هذه الظروف الكارثية التي يعيشــها
العالم بعد انتشــار فيروس كورونا والتهديدات التي
يتعرض لها األسرى في سجون االحتالل وتعرضهم
للعدوى بهــذا الوباء في ظل األنباء التي تحدثت عن
إصابة بعض السجانين والمحققين الصهاينة والذي
دفع االحتالل لإلفراج عن السجناء الجنائيين واإلبقاء
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على األسرى الفلسطينيين في خطوة عنصرية غير
مســبوقة على مــدار التاريخ ،موضحاً المســتجدات
حول األسرى على النحو التالي:

من جنين وكان قد أمضى مدة " "18سنة في سجون
االحتالل تعــرض خاللها لإلهمــال الطبي نتج عنه
فشــل كلــوي ورئوي ،ثــم اصابته بالســرطان حتى
ارتقى شهيداً.

 .1يقبــع فــي ســجون االحتــال -حتى اعــداد هذا
التقريــر -أكثر مــن " "5000أســير فلســطيني من
بينهم " "43أســيرة ،و " "180طفــ ً
ا ،منهم أكثر من
" "80طفــا أعمارهم أقل مــن " "12عاماً ،و " "6من
نواب المجلس التشــريعي الفلســطيني ،وأكثر من
" "130مريضاً منهم من يعاني من إعاقات جســدية
وأمراض خبيثة بسبب اإلهمال الطبي ،هذا باإلضافة
لـ " "450أسيراً رهن االعتقال اإلداري التعسفي.
 .2بلغ عدد شهداء الحركة األسيرة " "222شهيداً منذ
عام النكسة "1967م".
 .3أصــدرت محاكــم االحتالل خالل العــام األخير ما
يقــارب من " "1000قرار إداري ما بين جديد وتجديد
طالت النساء واألطفال ونواب المجلس التشريعي.

ثالثًا :اعتقال النواب

أوالً :إحصائيات األسرى

ثانيًا :شهداء الحركة األسيرة

منــذ أبريل 2019م ارتقى شــهيدان داخل ســجون
االحتالل وهم:
 .1الشــهيد األســير الجريح عمر عوني يونس ""20
عاماً مــن قلقيلية ،أطلق عليه جنــود االحتالل النار
وأصابوه بجــراح خطرة ،ثم تعرض أثناء تواجده في
المستشــفى إلى إهمــال طبي متعمــد ،حتى ارتقى
شهيداً بعد " "6أيام من إصابته.
 .2الشهيد األســير سامي عاهد أبو دياك " "37عاماً،

واصــل االحتالل خالل تلــك الفترة اســتهداف نواب
المجلــس التشــريعي باالســتدعاءات واالعتقــاالت
واقتحام منازلهم وتفتيشــها وتوجيه تهديدات لهم،
ويقبع حاليــاً " "6مــن النواب بالمجلس التشــريعي
في ســجون االحتالل وهم" :مروان البرغوثي ،أحمد
ســعدات ،حسن يوســف ،محمد النتشــة ،محمد أبو
طير ،وخالدة جرار".

رابعًا :اعتقال النساء والفتيات

 .1واصلــت قــوات االحتــال منــذ أبريــل 2019م
استهداف المرأة الفلسطينية واألطفال باالستدعاءات
واالعتقــاالت ،واألحــكام المرتفعــة ،حيــث تم رصد
" "153حالــة اعتقال ،من بينهن النائبة في المجلس
التشريعي خالدة جرار.
 .2صعــد االحتــال مــن اســتهداف الجامعيــات
واألكاديميات والعامالت في المجال اإلعالمي ،منهن
األسيرة المحررة والناشطة اإلعالمية بشرى الطويل.
 .3طالــت االعتقاالت فتيات قاصــرات ،كان أبرزهن
اســتدعاء الطفلة مالك شــادي ســدر "6" ،ســنوات
من الخليل والتحقيق معهــا ،واعتقال الطفلة رَيَان
إبراهيم سميك "13" ،عاماً من قلقيلية.
 .4اعتقل االحتالل جريحتين مصابتين بجروح بالغة
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يعي بمناسبة يوم األسير

قضيــة األســرى من أهم
ا ونعمل لتحريرهم وكسر
بكل السبل

الشــرافي :ندعــو أحــرار العالــم
ألوســع حملة دوليــة لإلفراج عن
األسرى كافة من سجون االحتالل

وسنرغم االحتالل على صفقة مشرفة
جــراء إطالق النــار عليهن؛ وهن الفتــاة علياء عوني
خطيــب "24" ،عامًا من طولكرم ،والســيدة ســهير
أحمد اسليمية "38" ،عاماً ،من الخليل.

خامسًا :إضرابات فردية

منــذ أبريــل 2019م خــاض " "43أســيراً إضرابــات
فردية عــن الطعام احتجاجاً علــى اعتقالهم اإلداري
المفتوح ،ثم تصاعد العدد إلى " "140أســيراً مضرباً
عــن الطعام من بينهم " "22معتق ً
ال إدارياً وقد حقق
المضربون بعض مطالبهم ،وأبرزهم:
 .1األسير أحمد عمر زهران ،أضرب " "113يوماً.
 .2األسير إسماعيل أحمد علي ،أضرب " "112يوماً.
 .3األســير أحمد عبــد الكريم غنام ،أضــرب ""102
يوماً.
 .4األسير طارق حسين قعدان ،أضرب " "89يوماً.
 .5األسير مصعب توفيق الهندي ،أضرب " "78يوماً.
 .6األسير حسن محمد العويوي ،أضرب " "70يوماً.
 .7األسير حذيفة بدر حلبية ،أضرب " "67يوماً.
 .8األسير سلطان أحمد خلف ،أضرب " "67يوماً.

سادسًا :اعتقاالت االحتالل
لمواطني قطاع غزة
واصل االحتالل سياســة الحصار العــام لقطاع غزة،
واالعتقــاالت بحــق مواطنــي القطــاع خــال العام
الماضي ،ســوا ًء على معبر بيت حانون ،أو للصيادين
خالل ممارســة عملهم قبالة شــواطئ غــزة ،أو عند
اقتراب الشــبان من الحدود الشــرقية للقطاع خالل
مشاركتهم في مســيرات العودة ،وقد رصد التقرير
" "140حالة اعتقال لفلسطينيين من قطاع غزة ،من
بينهم " "16حالة على معبر بيت حانون من ضمنهم،
" "11تاجراً.

سابعًا :قرارات االعتقال اإلداري
واصلــت محاكم االحتــال العســكرية الصورية في
محكمتي "عوفر وســالم" خالل العام 2019م والربع
األول مــن العــام 2020م إصــدار قــرارات االعتقال
اإلداري سواء لألسرى الجدد ،أو قرارات تجديد إداري
للمعتقلين لفتــرات جديدة ،حيث صــدر خالل العام
" "1000قرار اعتقال إداري.

ثامنًا :االعتقاالت اإلدارية بحق األسيرات
رصد التقريــر حاالت االعتقال اإلداريــة التالية بحق
األسيرات:
 .1رئيســة مؤتمــر مجلس الطلبــة بجامعة بيرزيت
األســيرة شــذى ماجد حســن " "20عاماً من رام اهلل،

وصــدر بحقها قرار اعتقــال إداري لمدة " "4شــهور،
وجــدد لها لمــرة ثانية ،وأطلق ســراحها بعــد انتهاء
المُدَّة.
 .2األســيرة آالء فهمي بشير " "23عاماً من قلقيلية،
وصــدر بحقها قرار إداري لمدة " "4شــهور ،وجدد لها
لمرة ثانية.
 .3األســيرة شــروق محمد البدن " "25عاماً من بيت
لحم ،وهي أم لطفلين ،وصدر بحقها قرار إداري لمدة
" "4شهور ،وجدد لها اإلداري لمرة ثانية.
 .4األسيرة بشــرى جمال الطويل " "26عاماً من رام
اهلل ،وصــدر بحقها قرار باالعتقــال اإلداري لمدة ""4
بعد ( )5أيام من إعادة اعتقالها ،وهي أســيرة محررة
اعتقلت " "3مرات سابقاً.
 .5األســيرة فداء محمــد دعمس اِخ َليــل " "24عاماً
من بلدة بيت أمر قضاء الخليل ،وهي أســيرة محررة
أُعِيدَ اعتقالهــا ،وصدر بحقها قرار إداري ،وجدَّد لها
" "4مرات متتالية قبل أن يطلق سراحها.
 .6األســيرة األردنية هبة أحمد اللبدي ،اعتقلت أثناء
عودتها إلى الضفة المحتلة عبر جسر الكرامة ،وصدر
بحقها قرار إداري لمدة " "5أشهر ،وخاضت إضراباً عن
الطعام اســتمر لمدة " "42يوماً ،حيث أفرج عنها بنا ًء
على اتفاق بين الحكومة األردنية واالحتالل ،بعد ""3
أشهر من االعتقال.

تاسعًا :أوامر اعتقاالت إدارية بحق أطفال
 .1رصد التقريــر حاالت اعتقال عديدة لألطفال كان
من بينهم ما يلي:
 .2الطفل األســير نضــال زياد عامــر " "17عاماً من
محافظة جنين ،وجُدِّدَ له اإلداري " "3مرات متتالية.
 .3الطفل األسير حافظ إبراهيم زيود " "16عاماً من
جنين ،صدر بحقه أمر إداري ،لمدة " "4شهور.
 .4الطفل األسير سليمان محمد أبو غوش " "16عاماً
من سكان مخيم قلنديا ،شمال مدينة القدس ،وصدر
بحقه أمرٌ إداريٌ مُدته " "4أشهر وجُدِّدَ له مرتين،
وهو شقيق الشهيد "حسين أبو غوش رحمه اهلل.

عاشرًا :أوضاع األسرى في ظل "كورونا"
لقد لخص التقرير أوضاع األســرى في ظل فيورس
"كورونا" بما يلي:
إن الخطر الذي يتعرض له األســرى في ظل انتشــار
فيــروس "كورونــا" لهــو خطــر مخيف وقاتــل؛ وقد
ناشــد األســرى مــرارًا وتكــرارًا كل العالــم حفاظاً
علــى أرواحهــم ككل البشــر خاصــة في زمــن هذا
الوبــاء الخطيــر ،وإن أكثر الدول فــي العالم أفرجت
أن االحتالل أفرج عن
عن ســجنائها وأســراها ،حتى َّ

الســجناء الصهاينة الجنائيين المجرمين ،ولم يفرج
عن أســير فلســطيني واحد بالرغم من إصابة عدد
مــن الســجانين بهذا الوبــاء ،باإلضافــة إلى تكدس
أعداد األسرى واإلهمال الطبي الصهيوني بشأنهم،
مما يهيئ لكارثة حقيقيــة قد تقع في أي وقت بحق
األسرى ال َقدَّر اهلل تعالى.
إن إنقاذ األســرى من ســجون االحتالل ضروري جدا؛
خاصة في هذا الوقت ،وعلى رأســهم مئات المرضى
من األســرى ،ومن كبار السِّــن واألطفال ،والنســاء،
وقــد أكدت كثيرٌ من الدول والمنظمات الدولية على
ضــرورة الحفاظ على أرواح األســرى الفلســطينيين
وإطالق ســراحهم انســجاماً مــع اإلجــراءات الدولية
لمواجهة فيروس كورونا.
وأكــد التقريــر أن مؤسســات االحتــال األمنيــة
والعســكرية والسياســية واإلعالمية واصلت حربها
ضــد األســرى مــن خــال اســتهدافهم بالقــرارات
التعســفية وأشــكال االنتهاك والتضييق وحرمانهم
من كل مقومــات الحياة ،األمر الذي يشــكل انتهاكاً
صارخاً لقواعد القانون الدولي اإلنســاني ،ألنها تتم
بطرق غير قانونيــة ،ودون مبرر مقنع ،وقد تعرض
جميع المعتقلين لشــكل أو أكثر من أشكال التعذيب
الجسدي أو النفسي.

أخيرًا :التوصيات

 .1تحميــل االحتــال المســؤولية الكاملــة عــن
حياة األســرى في ســجونه بســبب عدم االنصياع
للمطالبــات الدولية باإلفراج عنهم كأحد اإلجراءات
الدولية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى دول
العالم.
 .2مطالبــة المنظمات العربيــة والدولية ،الحكومية
وغير الحكوميــة ،والمعنية بحقوق اإلنســان للعمل
على اإلفراج عن األســرى الفلسطينيين باعتبارهم
قــوة مقاومة مشــروعة طبقاً للشــرائع الســماوية،
والقانون الدولي.
 .3مطالب الصليب األحمر الدولي للقيام بواجبه تجاه
األســرى وتكثيف زيارته لهم واالطالع على أحوالهم
والضغــط على االحتالل لتحســين شــروط حياتهم
وتوفير مستلزماتهم وخاصة في زمن الوباء.
 .4مطالب منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق
اإلنسان للضغط على االحتالل الصهيوني ،إلطالق
سراح األســرى األطفال والنساء والمرضى ،للحفاظ
علــى صحتهم من وبــاء كورونــا ،وتوفيــر األدوات
واإلجــراءات الصحيــة الالزمة لألســرى والمعتقلين
كافة بما يتــاءم مع اإلجراءات المتبعــة عالمياً في
مواجهة وباء فيروس (كورونا) ،بل والمتابعة اليومية
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لوضعهم الصحي.
 .5مطالب السلطة الفلســطينية بمخاطبة السفراء
والممثلين لفلسطين في الدول العربية واألوروبية،
وأمرهــم للعمل على نصرة األســرى وحشــد أكبر
قدر من المتضامنين معهم وإقناع المجتمع الدولي
بعدالــة قضيتهــم وإنســانيتها ،وفضــح عمليــات
االعتقال التي يمارســها االحتالل ضد أبناء شــعبنا
الفلسطيني.
 .6مطالبــة الســلطة فــي رام اهلل بإعــادة مرتبــات
األسرى وأسر الشهداء.
 .7دعــوة الــدول العربيــة واإلســامية وأحــرار
العالــم بمالحقــة ضبــاط مخابرات وقــادة االحتالل
ومقاضاتهم ،أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها
من المحاكم الدولية المختصة لممارســتهم سياسة
التعذيب الجســدي والنفســي لألطفــال المعتقلين،
باعتبار ذلك جريمة حرب.
 .8دعــوة الــدول األعضاء فــي مجلــس األمن لعقد
جلسة طارئة لمناقشة أوضاع األسرى الفلسطينيين
في السجون الصهيونية في ظل انتشار وباء فيروس
كورونا بين أفراد مصلحة سجون االحتالل.
 .9دعــوة البرلمــان األوروبي لتفعيــل لجنة تقصي
الحقائــق حــول اعتقــال األطفــال التــي تخالف كل
اتفاقيات حقوق الطفل.
 .10دعــوة أحرار العالم ومنظمــات المجتمع المدني
والفصائــل الفلســطينية والحكومــات العربيــة
واإلســامية لتبني حملة دولية لإلفراج عن األسرى
الفلســطينيين كافــة من ســجون االحتــال؛ إنقاذاً
لحياتهم من القتل البطيء ،الذي يمارســه االحتالل
الصهيوني بحق األسرى.
 .11دعــوة وســائل اإلعــام كافة واإلعــام الجديد
خاصة لتنفيذ حمالت الكترونية واسعة للتضامن مع
األســرى ،وتســليط الضوء على معاناتهم ومحاولة
اســتجالب الدعــم القانونــي واإلعالمــي والتعاطف
الدولي مع قضيتهم.
 .12نقــدر عاليا رســالة جامعة الــدول العربية التي
تؤكد على وجوب اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين
خشية عليهم من كورونا ،فال يعقل أن يفرج االحتالل
عن الجنائيين خوفا عليهم من الوباء وال يطلق سراح
األسرى الفلسطينيين.
 .13نوجه التحية لكل فصائل المقاومة وعلى رأسها
كتائب القسام التي أجبرت سابقا وستجبر العدو على
الرضــوخ لمطالب المقاومــة ،ونثمن المبــادرة التي
تقدمــت بها قيادة حماس في غزة مــن أجل اإلفراج
عن األســرى من األطفال والنســاء والمرضى وكبار
السن.
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النائب إبراهيم المصدر

بدوره ،قــال النائب عن
كتلــة فتــح البرلمانيــة
إبراهيــم المصــدر ":إن
معانــاة األســرى هــي
فصل من فصول معاناة
الشــعب الفلســطيني
بســبب االحتــال"،
مشــيداً بصمود األسرى
الذين ضحوا بحريتهم لينعم الوطن وأبناء شــعبهم
بالحرية.
وأضاف النائب المصدر ،أن اعتقال االحتالل لنحو ""5
آالف فلســطيني هو مكمل الغتصاب األرض ليكسر
االحتالل إرادة الشــعب وإن الظروف غير االنســانية
التي يعيشــها األســرى ومضايقات ذويهم يعد اتجاه
غريزي فاشــي عنصــري من قبل االحتــال ،مؤكداً
أن كل إجــراءات االحتالل لن تفلح في كســر عزيمة
األسرى.
وحمل النائب المصدر ،االحتالل المســؤولية الكاملة
عــن حياة األســرى فــي ظل عــدم أخــذه بتوصيات
منظمة الصحة العالمية بتوفير بيئة سليمة وصحية
لألسرى في ظل جائحة كورونا والعمل على اإلفراج
عنهــم ،مؤكداً علــى ضــرورة االعتماد علــى الذات
الفلسطينية في تحرير أسرانا األبطال.

النائب أحمد أبو حلبية

من ناحيتــه ،دعا رئيس
لجنة القدس بالتشريعي
النائــب أحمــد أبــو
حلبية ،ســفراء السلطة
الفلسطينية حول العالم
للتحــرك الفــوري نحــو
تدويل قضية األســرى
وبالســرعة الممكنــة،
إضافــة لمالحقــة االحتــال وقادتــه فــي المحاكم
الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي
اإلنساني الذي يجرم ويحرم الجرائم ضد اإلنسانية،
محم ً
ال االحتالل المسئولية الكاملة عن حياة األسرى
ً
وداعيا المنظمات الدولية لتوفير ســبل الحماية لهم
من فيروس كورونا.

6

العــدد
()290

تقرير

 23أبريل/نيسان  2020م

المداخالت
وذويهم من خالل دفع مستحقاتهم ورواتبهم.

النائب سالم سالمة

وفــي ذات االطــار؛
تســاءل النائب ســالم
سالمة عن دور السلطة
الفلسطينية في تعزيز
صمود األسرى ،مشددا
على أهميــة توفير كل
ســبل الدعم لألســرى
وذويهــم كونهــم فــي
الصفوف األولى لمواجهة االحتالل.
وحذر النائب سالمة من تعمد االحتالل نقل فايروس
كورونا لألســرى األمر الذي يتطلب اصطفاف شعبي
ورســمي خلــف األســرى إللــزام االحتــال بتطبيق
توصيــات الصحة العالميــة لحماية أســرانا ،مطالبا
المقاومــة بالعمل الســريع إلنهــاء معاناة األســرى
وتحريرهم.

النائب صالح البردويل

بــدوره؛ اعتبــر النائــب
البردويــل
صــاح
المحنــة التــي يمــر بها
األســرى مــن اعتقــال
في ظــل جائحة كورونا
فرصــة للدبلوماســية
الفلســطينية واالعــام
الفلســطيني لحشــر
االحتــال بالزاويــة
وفضح ممارســاته القبيحة وكشــف وجهه الحقيقي
أمــام العالــم وتجلية صورتــه كونه عــدو عنصري
ويتمتع بأكبر درجات االجرام المنظم.

وكيل وزارة األسرى بهاء المدهون

وفي السياق؛ أوضح وكيل وزارة األسرى والمحررين
بهــاء المدهــون أن االحتــال يحــاول قتل األســرى
نفســيا أو زرع أمراض مزمنة بهم ،مشيراً الستهتار
مصلحة الســجون بحياة " "5آالف أسير في ظل عدم

النائب محمد فرج الغول

بدوره؛ قال رئيس اللجنة
القانونية فــي المجلس
التشريعي النائب محمد
فــرج الغــول إن إمعــان
االحتالل واستمراره في
اعتقــال أبنــاء الشــعب
الفلسطيني وخاصة في
ظــل فايــروس كرورنا،
يســتوجب االفراج عنهم بقوة القانــون خاصة كبار
السن والمرضى واألطفال والنساء.
وأضــاف النائب الغول أن اســتمرار اعتقالهم انتهاك
صــارخ للقانــون الدولي ويعنــي أن قــادة االحتالل
يتصرفــون كأنهم فوق القانــون ،وبالتالي هم قادة
عصابة يستوجب علينا مالحقتهم ومحاسبتهم.
ودعا الغول إلى تدويل قضية األسرى والضغط على
الدول الســامية والموقعة علــى اتفاقية جنيف ألخذ
دورها في الضغط على االحتالل ،والعمل مع الجهات
الحقوقيــة وذات العالقــة لتوثيــق جرائــم االحتالل
بحق األســرى وذويهم ،وتعزيز دور الهيئة المستقلة
لتوثيــق جرائــم االحتالل مــن أجل رفعهــا للجهات
القانونية الدولية.
وشدد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي
على اعادة االعتبار لوزارة األســرى كوزارة وليســت
لجنة أو هيئة ،وتفعيل الدبلوماســية الفلســطينية
لإلفــراج عن األســرى ،مطالبــا بتعزيــز صمودهم
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اتخاذها أي اجراءات للســامة مــن فايروس كورونا
داخل السجون ،وتطبيق
توصيات لجنــة "أردان"
التي شــكلها وزير األمن
الداخلــي اإلســرائيلي
جلعــاد اردان فــي
التضييق على األسرى.
وأشــار المدهون إلى أن
مــن بين األســرى ""14
أسيرًا معتقال منذ " "30عاماً متواصلة أو يزيد ،الفتاً
إلى أن " "26أســيرًا أمضوا نحو " "27عاماً متواصلة،
و" "584أسيرًا صدرت بحقهم أحكام مدى الحياة ،وأن
" "50أســيرا أُعيد اعتقالهم بعد تحررهم في صفقة
وفاء األحرار ،وأن من بين األسرى " "180طف ً
ال ،ونحو
" "40امرأة ،هذا باإلضافــة لـ " "6من نواب المجلس
التشريعي الفلسطيني.
ودعــا المقاومة إلــى امتالك المزيد مــن أوراق القوة
إلجبار االحتالل للرضــوخ لتنفيذ صفقة جديدة يتم
بموجبهــا تحريــر أكبر عدد مــن األســرى ،كما دعا
للعمــل وفــق اســتراتيجية وطنية شــاملة وبرنامج
وطني مستمر لإلفراج عن األسرى.

كلمة ذوي األسرى

وفــي كلمتــه نيابة عن
ذوي األســرى طالــب
رائــد عويضــة والــد
األســير محمد عويضة،
المقاومة الفلســطينية
للعمــل بأقــرب وقــت
لتحرير األســرى ،خاصة
مع ازدياد مخاوف تفشي
فايــروس كرونــا في ســجون االحتــال ،خاصة وأن
االحتالل ســحب المنظفات والمعقمات من الكنتينة
داخــل الســجون في خطــوة يبدو مــن خاللها جدية
االحتالل في تفشي الفايروس بين األسرى.
ودعــا عويضة لتفعيــل غرفة العمليات المشــتركة
للمقاومة للبحث والعمل لتحرير األسرى ،مشيرا لثقة

األسرى وذويهم بالمقاومة وخطواتها لتحرير األسرى
ولجم االحتالل.

كلمة األسيرة المحررة وفاء المهداوي

مــن ناحيتهــا؛ قالــت
األســيرة المحــررة وفاء
المهداوي والدة الشهيد
أشــرف نعالــوة ووالــدة
أســيرين مــا زاال خلــف
قضبــان االحتــال ،إن
أوضــاع األســرى فــي
ســجون االحتالل تسير
باتجــاه المجهول في ظل تصاعــد وتيرة االعتداءات
اإلســرائيلية عليهم ،مطالبة بالتحــرك العاجل على
كافة المستويات لتحريرهم بالسرعة الممكنة وبكل
الوسائل المتاحة.

كلمة الفصائل

فــي حيــن ألقــى عضو
اللجنة المركزية للجبهة
الشــعبية القيادة العامة
هانــي حســونة ،كلمة
الفصائــل الوطنيــة
واإلســامية ،وحــذر
خــال كلمتــه االحتالل
الصهيوني من المساس
باألسرى ،مشددا على ضرورة توفير الحماية لهم من
فيروس كورنا واإلفراج الفوري عن النساء واألطفال
وكبار السن واإلفراج عن الشهداء في مقابر األرقام.
ودعــا حســونة الســلطة الفلســطينية لتحمــل
مســؤولياتها تجاه األســرى وإعادة رواتبهم ورواتب
ذوي الشــهداء المقطوعــة ،وتدويل قضية األســرى
ومالحقة االحتالل دوليا.
وطالب حســونة المقاومة بالعمل على انجاز صفقة
وفــاء أحرار ثانية كونها الوســيلة األنجع في االفراج
عن األسرى ،مطالباً األمم المتحدة والصليب األحمر
والجهات الدولية القيام بواجباتها في حماية األسرى
ووقف جرائم االحتالل بحقهم.
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التقوا مدير مباحث النصيرات

نواب الوسطى يستقبلون التوجيه السياسي
ومدير الشرطة ورئيس نقابة العمال بالمحافظة
واصــل نــواب المحافظة الوســطى أعمالهم
النيابية ومهامهم الرقابية من خالل زياراتهم
المتكررة لعدد من المؤسسات الرسمية وكذلك
استقبالهم لبعض الشخصيات بالمحافظة ،حيث

اجتمعوا بعدد من المســئولين وبحثوا معهم
همــوم المواطنين وســبُل التخفيــف عنهم،
"البرلمــان" تابعــت أنشــطة وفعاليــات نــواب
الوسطى وأعدت التقرير التالي:

األسرى بين الواقع والطموح
بقلم النائب أحمد عطون
المبعد عن مدينة القدس

لقاء مدير شرطة المحافظة

هذا واســتقبل النواب :سالم سالمة،
عبــد الرحمن الجمل ،وهــدى نعيم،
مدير شرطة المحافظة الوسطى
العميــد إيــاد ســلمان ،معبريــن عن
تقديرهم لجهوده وطواقم العاملين
بشــرطة المحافظة فــي حماية حياة
وممتلــكات المواطنيــن ،مثمنيــن
اإلجــراءات األمنيــة التــي تنفذهــا
الشــرطة بهــدف مكافحــة جائحــة
كورونا.
بــدوره أطلــع العميــد ســلمان ،وفد
النواب على اآلليــات واإلجراءات التي
تقوم بها شرطة المحافظة الوسطى
لمواجهــة كورونــا موضحــاً أخــر
المســتجدات المتعلقة بأماكن الحجر

المهندســين :محمــد كالب ،بهــاء
الجذبة ،وأنــور مكي ،وثمــن النواب
جهود اللجنة فــي متابعة ملف حصر
وتقييــم كل األضــرار الناجمــة عن
الحريق ،مشددين على ضرورة العمل
وفــق مبــدأ المحافظة علــى حقوق
المواطنيــن المتضرريــن كافة ومن
كل الفئات ســواء أصحاب المحالت أو
البسطات أو المارة ،كما اطمئنوا على
آليــات عمل اللجنة والســقف الزمني
إلنجاز المهام الموكلة إليها.

ويستقبلون مدير مباحث النصيرات

سياق أخر استقبلت النائب هدى
وفي
ٍ
نعيم ،مدير مباحث النصيرات الرائد
محمــد أســعد داوود ،وناقشــت معه
جهود وآليات عمــل المباحث الهادفة

وفدًا مــن هيئة التوجيه السياســي
والمعنــوي بالمحافظــة الوســطى،
وأثنــى علــى جهودهــم فــي اعداد
وتنفيذ البرامــج التوعويــة الخاصة
بأفــراد وضبــاط األجهــزة األمنيــة
والشرطية ،في حين شرح وفد الهيئة
أجنــدة عملهــم والمشــاريع المنوي
تنفيذها.

لقاء رئيس نقابة العمال

كما التقى النائب سالمة ،رئيس نقابة
العمــل بالمحافظــة محمــد حمدان،
مقدراً جهود النقابة في خدمة العمال
وحل مشــاكلهم المختلفة مع أرباب
العمــل ،واعــداً بنقل همــوم العمال
لجهــات االختصــاص وبحثهــا مــع
المسؤولين.

ويلتقون مدير شرطة البلديات

اطار منفصــل عقد النائب عبد
وفي ٍ
الرحمن الجمل ،لقا ًء مع مدير شرطة
البلديات العقيد أســعد أبو ســويرح،
وناقــش معــه دور شــرطة البلديات
في تنظيم األســواق الشعبية وآليات
ضمــان عــدم تضــرر صغــار التجار
"أصحــاب البســطات" جــراء حمالت
التنظيم ،مؤكداً علــى ضرورة إيجاد
البدائــل لهــم في حــال تقــرر إزالة
"بسطاتهم".
الصحي الواقعــة في إطار المحافظة
ودور الشرطة في حمايتها.
لجنة تقييم أضرار حريق النصيرات
إلى ذلك اجتمع النواب :سالم سالمة،
عبد الرحمن الجمل ،وهدى نعيم ،مع
اللجنة المُكلفة مــن وزارة االقتصاد
بحصر وتقييم األضــرار لناجمة عن
حريــق النصيــرات ،والمكونــة مــن

لحماية المواطنيــن والمحافظة على
حياتهم ،في حين أطلع داوود ،النائب
نعيــم علــى أهــم إنجــازات إدارتــه
موضحــاً االحتياجــات الالزمة للعمل
اليومي بالمباحث.

وفــدا مــن هيئــة التوجيه
ويلتقــون ً
السياسي

بدوره اســتقبل النائب سالم سالمة،

المراقب العام

هذا واستقبل النائبان سالم سالمة،
وعبــد الرحمــن الجمــل ،مراقب عام
الداخلية بالوسطى العقيد عبد القادر
القريناوي ،واســتمعا منه إليضاحات
مفصلة حول إنجازات مكتب المراقب
العام في متابعــة قضايا المواطنين
والسعي الدؤوب الى حلها.

إن ما يجري اليوم بحق األســرى الفلســطينيين -الشــموع التي تحترق
لتضيء طريق الحرية -ومواصلة احتجازهم واعتقالهم في أجوا ٍء صعبة
ومأساوية يصعب التعايش معها ،وظروف تدلل على الخطط التدميرية
لالحتالل بحق األسرى.
لقد اضطر عشرات اآلالف من األسرى الفلسطينيين والعرب تحمل أسابيع
متواصلة بل أشهر عديدة يرزحون خاللها تحت التعذيب وسياط جالدي
االحتالل في أقبية التحقيق ،ويتجرعون القهر سنواتٍ عديدة على أيدي
الســجانين في غرف السجون ،فهؤالء األســرى المجاهدون الذين حملوا
معاناة شــعبهم وأمتهم وهمومها أخذوا على عاتقهم الدفاع عن حقوق
شعبهم التي أقرها القانون الدولي ،وحماية كرامته وصيانة حريته ،رغم
الظروف التي يعجز اللســان عن وصفها وتدمي القلب وتدمع العين ،في
محاولة النيل من إرادة وكرامة اإلنسان وإمعانٍ من المحتل في ممارسة
أحقــاده ونازيته ،فال زالت الحركة الفلســطينية األســيرة تســطر أمثلة
إنسانية فيها معاني البطولة والصبر والثبات في وجه المحتل.
ففي الوقت الذي تمضي فيه دول العالم الحديث عن طريق إنفاذ ميثاق
حقوق اإلنسان ،وترتقي شعوبها نحو المزيد من التحضر واالنفتاح على
الديمقراطية والعدالة والمساواة ،يعيش شعبنا الفلسطيني أسواء ظروف
إنسانية يشهدها اإلنسان المعاصر وتمارس ضده أقصى وأبشع الجرائم
واالنتهاكات ،التي ستبقى وصمة عار في وجه المجتمع الدولي ومنظماته
الساكتة على ظلم االحتالل وجرائمه ضد شعبنا األعزل.
وقائمة االنتهاكات طويلة جداً ال إحصاء لها ،وال نبالغ إذ قلنا بأن المبادئ
التــي تحتكــم لهــا إدارة ســجون االحتالل فــي تعاملها مــع المعتقلين
الفلسطينيين تنص على أن ال حقوق لهم ،والقاعدة انتهاكات بال حدود،
فيما ال وجود ألوجه مقارنة أو تشــابه ما بيــن الواقع المرير ،والنصوص
الجميلة التي تتضمنها المواثيق الدولية.
فقضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ليست قضية رقمية
فهم أناس لهم مشــاعر وأصحــاب قلوب ولهم أهل وأحبه ،ومأســاتهم
المتواصلة تتصاعد في اآلونة األخيرة بقسوة وبشكل غير مسبوق وربما
تكون األشــد واألقصــى منذ عقود ،مــن خالل منظومة مــن اإلجراءات
والقوانين التعســفية التــي تعتبر بمجملهــا انتهاكات للقانــون الدولي
اإلنســاني ولمجمل االتفاقيات الدولية ال سيما اتفاقية جينيف ،بل وفي
بعض األحيان تصعد إلى جرائم حرب.
برغم كل ذلك فإننا نؤمن بأن القضية الفلسطينية غالية وأهم ما فيها
المســجد األقصى ،واألســرى ،فالقدس والمسرى واألســرى هي قضايا
مباركة وغالية وثوابت ال يمكن التخلي عنها.
واجــب علــى الجميع أن يعمــل بكافة الوســائل من أجــل نصرة قضية
األســرى والعمل لإلفراج عنهم وبلوره اســتراتيجية وطنية فلســطينية
للتحرك على أساســها لنصرة قضية األسرى على المستويات المختلفة
السياسية واإلنسانية واالعالمية.
وكذلك العمل على فضح وتعرية االنتهاكات اإلســرائيلية بحق األسرى
وأهلهم أمام الرأي العام الدولي ،ومالحقة االحتالل قانونيا في المحاكم
والمحافل الدولية النتهاكاتهم بحقهم وخاصة محكمة الجنايات الدولية.
وإنني هنــا أرفض فكرة خصخصة قضية األســرى كأن نقول ":أســرى
الضفة ،القدس ،غزة ،الجوالن ،أســرى العرب ،أو تقسيمهم على خلفية
االنتماء السياسي" .وذلك ألن قضية األسرى قضية جامعة ويجب التعامل
معهــا على هــذا األســاس والعمل على توفيــر الدعم المادي لألســرى
ولذويهم من خالل كفالة عائالتهم وإعادة رواتبهم التي قطعتها حكومة
الضفة فوراً.
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نواب الشمال يتفقدون بلديتي جباليا النزلة وبيت الهيا
آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

طوق النجاة

نواب الشمال لدى زيارتهم لرئيس وأعضاء بلدية جباليا النزلة
زار وفــد مــن نــواب التشــريعي وقيادة حركــة حماس ومشاريعها وخططها لمواجهة جائحة كورونا.
بمحافظــة شــمال غــزة رئيــس بلديــة جباليــا النزلة
النائب الشرافي يتفقد بلدية بيت الهيا
المهندس مــازن النجار ،وضــم الوفد ك ً
ال مــن النواب :إلــى ذلك زار النائب يوســف الشــرافي ،رئيــس بلدية
وبحث
المصري،
يوسف الشرافي ،محمد شهاب ،ومشير
بيــت الهيــا عز الديــن الدحنــون بمقر البلديــة واطلع
الطرفان ترتيبات البلديــة وخططها لمواجهة أي طارئ على ســير العمل فيها والخدمات التي تقدمها للجمهور
وناقشــوا عدة أمور تتعلق بالقضايا التي تستحوذ على وأخر مشــاريعها وخاصة في المجــاالت الحيوية ،وثمن
اهتمام المواطنين.
الشــرافي ،دور البلدية في تقديم الخدمات للمواطنين
تقديم
في
النزلة
جباليــا
بلدية
دور
وثمن وفد النــواب
رغم األوضاع الصعبة التي تعانيها البلدية.
أفضل الخدمات للمواطنين رغم قلة اإلمكانيات ونقص من ناحيته استعرض رئيس البلدية عدد من اإلنجازات

النائب يوسف الشرافي أثناء زيارته لرئيس بلدية بيت الهيا
المعــدات اللوجســتية وصعوبــة األوضــاع االقتصادية التي حققتها البلدية ،باإلضافة لشــرح حول المشــاريع
والماليــة التي تمر بها البلدية ،وتفقد وفد النواب ســير المهمــة ســواء تلــك التــي نفذتهــا البلدية مؤخــراً أو
العمــل بالبلديــة وأطلعــوا على واقــع العمــل اإلداري المشاريع تحت التنفيذ ،مشيراً إلى أن طواقم العاملين
والتنظيمي فيها.
بالبلدية يبذلون ما بوسعهم من أجل خدمة المواطنين
بــدوره رحب رئيــس البلديــة المهندس النجــار ،بوفد

النائب مشير المصري يشارك في اعتصام تضامنا مع األسرى
النــواب مثمنــاً دورهــم في متابعــة ومســاندة قضايا في كل األحياء الواقعة ضمن نفوذ البلدية ،الفتاً إلى أن
المواطنين في مواجهة التحديــات والعقبات والتواصل بلديته تعاني ضائقــة مالية خانقة باإلضافة لندرة في
الدائم مــع البلدية لحل القضايــا العالقة وبحث هموم االمدادات اللوجستية والمعدات الالزمة للعمل اليومي.
المواطنيــن ،كمــا قدم شــرحاً حــول إنجــازات البلدية
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أخيــراً وبعد شــدٍ وجذب وانتظار طال أمده بالنســبة للمجتمــع الصهيوني تم
اإلعالن رسمياً عن اتفاق توصل إليه حزبي اللكيود وأزرق-أبيض اإلسرائيليين
يقضي بتشكيل حكومة وحدة ،أو كما يسمونها الحكومية االئتالفية ،هذا االتفاق
هو بمثابة طوق نجاة قدمه غانتس لخصمه السياسي المفترض نتنياهو.
نتنياهــو المتهــم بقضايا فســاد كبيرة منهــا إســاءة األمانة وتبديــد قدرات
وامكانيــات الدولــة المادية والمالية وغيرهــا باإلضافة لتغوله على الســلطة
القضائية ومحاوالته المســتميتة لتغيير طاقم المحكمة والمستشار القانوني
للدولة والنائب العام واضعاف المحكمة الدستورية وبقية مرافق القضاء بدولة
الكيان.
كلها قضايا فســاد كبرى كادت أن تزج بنتنياهو في غياهب السجن لوال انهزام
خصمــه غانتس وتراجعه واللجوء لالتفــاق المعلن عنه ،غانتس لم يتمكن من
تشكيل حكومة بعيداً عن نتنياهو كما لم يستطع ايداعه في السجن عالوة على
زحزحته عن ســدة الحكم وبالتالي تســتطيع الحكم بفشل غانتس في الحكم
والعمل السياســي وحتى العمل الحزبي والبرلمانــي وحتى كمفاوض أو رئيس
حزب سياسي كان جزء من اإلسرائيليين يعولون عليه لقيادة شؤون البالد غير
أنه خيب ظنهم.
الشاهد هنا كيف تمكن نتنياهو من االلتفاف على خصمه وتحويل مسار حزبه
بمــا يخدم شــخص نتنياهو ،بــل كيف اســتطاع تفكيك أزرق-أبيــض وتبديد
طموحــات قادتــه ،كلها تســاؤالت تجيــب عنها عقليــة نتنياهو الــذي تمرس
بالسياسة واللعب على المتناقضات وتحقيق الفائدة الكبرى من األحداث الجارية
حوله وتطويعها لمصالحه الشخصية والحزبية وكذلك العائلية.
الحقيقة ليس كما يصورها بعض الساســة الصهاينــة بأن الخصمان قد اتفقا
مــن أجل المصالح الصهيونية العليا أو ألجــل التكاتف لمواجهة جائحة كورونا
كال ،بــل الحقيقة أن مصالح حزبية وشــخصية وتقاطع مصالح بين الخصمين
قادتهمــا لهــذا االتفــاق إذ أن خيار الذهــاب النتخابات رابعة هو رهان خاســر
بالنســبة للحزبين الليكود وأزرق-أبيض على اعتبار أنها ستودي بنتنياهو إلى
السجن في حين سيخســر غانتس المقاعد التي حققها في االنتخابات الحالية
والثالثة وبنا ًء على ذلك توصل الطرفان لقناعة راسخة بأن االتفاق الحالي هو
األفضل لهما.
حكومــة "الوحدة الطارئة" المزمع تشــكيلها في دولة الكيان ستتســم بالمزيد
من التصعيد والعدوان العســكري على الشــعب الفلســطيني وستلتهم المزيد
من األراضي الفلسطينية لصالح مشاريع استيطانية كبرى واستراتيجية كضم
األغوار والكتل االســتيطانية الكبــرى بالضفة الغربية المحتلة وســتقدم على
المرحلة األخيرة من مشــروع تهويد القدس وتقسيم المسجد األقصى المبارك
وغير ذلك من المشاريع واألحالم الصهيونية التي طال انتظارها بالنسبة لقيادة
الدولة العبرية.
وحيال تلك المستجدات السياسية على الساحة الصهيونية يبرز سؤال موضوعي
غاية في األهمية وهو ما المطلوب فلســطينياً للرد على تشكيل هذه الحكومة
الفاشية العنصرية التلمودية ،أظن أن اإلجابة الوحيدة على هذا التساؤل تكمن
في التوجه الفوري نحو انهاء االنقســام وتوحيد المؤسســات الوطنية وتشكيل
حكومة وحدة وطنية تضم الطيف السياســي الفلســطيني كافة والمضي قدما
نحو إجراءات فاعلة لتقليــل حدة التوتر الحزبي والتمهيد لقبول األخر من حيث
األفكار والتوجهات السياسية.
على القيادات الفلســطينية كافة أن تتيقن أننا لســنا في مرحلة رخاء سياسي
أو اقتصادي بل إن الحالة الفلســطينية في عنــق زجاجة تضييق يوماً بعد يوم
وعليه فإن الواجب الوطني يحتم علينا جميعاً سلوك سياسي غير تقليدي يتمثل
بالتعالي عن الرؤيا الحزبية والفصائلية وتغليب الصالح العام والمنطق الوطني،
ال وليس آج ً
آمل أن يتم ذلك عاج ً
ال.
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