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الخميس
07

اللجنة القانونية 
تلتقي مدير عام 

الشرطة الفلسطينية

التشريعي يعقد جلسة تضامنًا مع األسرى 
بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس

بحر: تحرير األسرى من سجون االحتالل واجب شرعي ووطني وإنساني

بحر يشكر االتحاد البرلماني العربي الستحداث 
لجنة دائمة باسم فلسطين

شــدد الدكتور أحمد بحر، علــى ضرورة تكثيف 
الجهود للتضامن مع األسرى األبطال في سجون 
االحتــالل، منوهًا إلى أن تحريرهم بات ضرورة 
وطنية عالوة على كونه فريضة شرعية، جاءت 
تصريحات بحر، أثناء جلســة عقدها التشريعي 
أمس األربعاء بمقره بحث فيها ســبُل التصدي 
للهجمة الصهيونية ضد أســرانا في الســجون، 
مؤكــدًا أن تحريرهــم واجــب شــرعي ومهمة 
وطنية مقدســة، داعيًا المقاومة إلبرام صفقة 

مشرفة تضمن تحريرهم وتبيض السجون.
تداعيــات  حــول  لتقريــر  النــواب  واســتمع 
ومســتجدات حياة األسرى في سجون االحتالل، 
وقــد فند التقريــر أحوال األســرى وتوقف عند 
معاناتهــم وحذر من سياســة اإلهمــال الطبي 

التي ينتهجها االحتالل بحق أسرانا األبطال. 
وأوصى التقرير المؤسســات الدوليــة، تكليفَ 
لجنــةٍ دُوليةٍ لالطــالِع على أوضاِع األســرى 
في ســجون االحتــالل، ومعاينــةِ االنتهاكاتِ 

الصارخــةِ للقانونِ الدولــي، والقانونِ الدولي 
اإلنساني، واتفاقياتِ ِجنيف والعمل على رقابة 
السجون لدى االحتالل وتطبيق المعايير الدولية 

بحق األسرى.
وطالب التقرير أحرار العالم والمنظمات الدولية 
بالعمــل إلجبــار االحتــالل علــى إزالــة أجهزة 
التشــويش التي تعتبر ســببًا رئيســيًا إلصابة 

األسرى بالسرطان واألمراض الفتاكة.  
وأوضح التقرير أن عدد شهداء الحركة األسيرة 

قــد ارتفــع ليصل لـــ )221( شــهيدًا منــذ عام 
)1967(، في حين ما زال االحتالل يعتقل حاليًا 
مــا يقارب )5700( معتقل بينهــم )230( طفاًل 
و)48( معتقلة و)500( معتقل إداري )معتقلون 
بال تهمة( و)1800( مريض بينهم )700( بحاجة 

لتدخل طبي عاجل.

06 - 05 - 04

شــكر النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي 
الفلســطيني الدكتــور أحمــد بحر، رئيــس االتحاد 
البرلمانــي العربي م. عاطف الطراونة، الســتحداث 
االتحاد لجنة دائمة باســم فلسطين، جاء ذلك خالل 
رسالة أرسلها بحر، صباح يوم أمس األول للمهندس 

الطراونة. 
وجــاء في الرســالة:" اســمحوا لنا أن نتقــدم منكم 
بالشكر والتقدير على الخطوة الهامة التي تم إقرارها 
باســتحداث لجنة دائمة باســم لجنة فلسطين في 
االتحاد البرلماني العربــي، مقدّرين عاليًا حرصكم 
الكبير علــى التفاعل مع القضية الفلســطينية في 
ظل الهموم الكبرى والتحديات المتعاظمة وعملكم 
الدؤوب من أجل تكريس حضور فلسطين وقضيتها 
العادلة في المنتديات والمحافل اإلقليمية والدولية".
وعبــر بحر، في رســالته عن طموحه فــي أن تعمل 
اللجنة المُشــكلة حديثًا لخدمــة المصالح والقضايا 

الفلسطينية وتعزيز االتصال والتواصل بين االتحاد 
العربــي والبرلمانات العربية والمجلس التشــريعي 

الفلسطيني.
ودعا في ختــام رســالته رئيس االتحــاد البرلماني 

العربي، ولجنة فلسطين للعمل على فضح وتعرية 
جرائم االحتالل اإلسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني 
في مختلف المحافل واالتحادات البرلمانية اإلقليمية 

والدولية.

التشــريعي  رئاســة 
تستقبل رئيس للعبثة 
للصليــب  الدولـــية 

األحمر بقطاع غزة
02

لجنــة التربيــة تراجــع 
قانون  مشــروع  مواد 
التعليم العالي تمهيدًا 

للقراءة األولى
03

التفاصيل
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تقارير وأخبار 2

النائب الخضري يدعو لتسيير
 أسطول جوي طبي إلى قطاع غزة

االتحاد البرلماني العربي 
يطالب بتوحيد المواقف ضد الخطر 

المحدق بفلسطين

 التشريعي يناقش انتهاكات االحتالل بحق األسرى 
استقبل رئيس الصليب األحمر بغزة

اســتقبل الدكتور أحمــد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي، بمكتبه فــي مدينة غزة وفدا 
رفيعا مــن الصليب األحمــر، تقدمه رئيــس البعثة 
الدولية للصليب األحمر بقطاع غزة السيد/ "أجناسيو 
كاســاريس"، وناقش معه انتهــاكات االحتالل بحق 
األسرى داخل السجون وما يتعرضون له من إجراءات 
مخالفــة للقانون والحقــوق اإلنســانية واالتفاقيات 
الدولية، كما ناقشوا سبل دعم األسرى والعمل على 
تحســين الظروف الحياتية لهم لحين االفراج عنهم 

من سجون االحتالل.
وحضر اللقاء مســؤول ملف األســرى فــي المجلس 
النائب محمد شــهاب، ومقرر لجنة الرقابة والحريات 

العامة وحقوق االنسان النائب هدى نعيم.
ظروف قاسية

بــدوره قــدم بحــر، شــرحا وافيــا عن األســرى في 
ســجون االحتالل وظروف معيشتهم داخل السجون 
واالنتهــاكات التــي يتعرضون لها وأهــم مطالبهم، 
وشدد على أن االحتالل يخترق كل القوانين الدولية 
واإلنسانية التي تنص على حقوق األسرى، ويمارس 
سياســة اإلهمــال الطبــي المتعمــد تجاه األســرى 
المرضى وكبار الســن، في تجاوز واضح لالتفاقيات 
الدوليــة والمعاهدات اإلنســانية، منددًا بسياســات 

االحتالل بحق األسرى كالحرمان من زيارة األهل.  
حصانة مهدورة

 واســتعرض اعتقــاالت االحتــالل لعــدد مــن نواب 
المجلس التشريعي الفلسطيني الذين من المفترض 
أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية أسوة بزمالئهم 

مزيــدًا من الجهود لمســاندة األســرى في ســجون 
االحتــالل، وعدد فيهــا اإلجراءات المتخــذة من قبل 
إدارة السجون بحق أســرانا مؤكدًا أنها تمثل تجاوزا 

للقوانين الدولية. 
ودعا في رســالته، الصليب األحمــر وكل المنظمات 
الدوليــة اإلنســانية للضغــط على االحتــالل إلزالة 
تتســبب  التــي  االلكترونيــة  التشــويش  أجهــزة 
بالســرطان لألســرى، كمــا دعــا للتدخل مــن أجل 
األسرى المضربين عن الطعام ووقف سياسة العزل 
االنفرادي بحق األسرى في سجون االحتالل وكذلك 

األحكام االدارية. 
انتهاكات جسيمة

من جهتها اســتعرضت النائب هدى نعيم، عدد من 

في بقية بلــدان العالم، مبينّــًا أن االحتالل يتنكب 
لهذه الحصانة ويضرب بها بعرض الحائط. 

وشــدد بحر، على ضــرورة أن تتخذ البعثــة الدولية 
للصليــب موقفا واضحا من اعتقــال النواب، باعتبار 
أنهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك 
تجاه اإلجراءات العنصرية ضد األسرى خاصة العزل 
االنفرادي والتعذيب، والحرمان من العالج، والحرمان 
من النوم لســاعات طويلة أثناء التحقيق، منوهًا أن 

ذلك أدى لوفاة عدد منهم بسبب اإلهمال الطبي.
رسالة مهمة

وفي ذات الســياق سلم د. بحر، "لكاساريس" رسالة 
من رئاســة المجلــس التشــريعي لرئيــس اللجنة 
الدولية للصليب األحمر في جنيف، طالبه فيها ببذل 

انتهاكات االحتالل بحق سكان قطاع غزة متمثلة في 
معاناة أهالي األسري وحرمانهم من زيارة أبنائهم، 
وكذلــك منع مرضى القطاع من الســفر للعالج عبر 
معبــر بيت حانــون، واالعتــداء علــى المدنيين في 
مســيرات العــودة وخاصة المســعفين والصحفيين 
والنســاء واألطفــال، وكذلــك إطــالق النــار علــى 
المزارعيــن على الحدود الشــرقية للقطاع، وإطالق 
النار على الصيادين ومنعهم من الصيد في المساحة 

المسموح بها ومالحقتهم واحتجاز مركباتهم.
متابعات حثيثة

من ناحيته أكد "كاساريس" اهتمامه بقضية األسرى 
وأنه يتابع تفاصيلها وخاصة المضربين عن الطعام، 
مشــيرًا إلى أن البعثة الدولية ترســل لجان للتعرف 
على أوضاع الســجون والوقوف على معاناة األسرى 
بشــكل دائــم، والضغط على االحتــالل بغية حمله 
على احتــرام القوانيــن الدولية وااللتــزام باتفاقية 
جنيف الرابعة وخاصة ما يتعلق منها بحقوق األسرى. 
وأشــار إلى أنه ســينقل رســالة رئاســة التشريعي 
لرئيــس اللجنة الدولية للصليــب األحمر في جنيف، 
منوهــًا أن اللجــان والطواقم العاملة معه ســتتابع 
االنتهــاكات األخــرى التــي يرتكبها االحتــالل بحق 
الصيادين، والمزارعين، والمتظاهرين المشــاركين 

بمسيرات العودة.  
وفي نهاية حديثة نوه إلى أن رئيس الصليب سيزور 
فلســطين قريبــًا بهــدف االطالع على مســتجدات 
قضية األسرى والوقوف على انتهاكات االحتالل في 

غزة والضفة والقدس. 

وصف النائب جمــال الخضري، رئيس اللجنة 
الشعبية لمواجهة الحصار، تحذيرات مبعوث 
األميــن العــام لألمــم المتحدة إلى الشــرق 
األوســط نيكــوالي مالدينــوف حــول تفاقم 
الوضــع اإلنســاني في قطاع غــزة، بالمهمة 
وتالمــس الواقع، ولكنها غيــر كافية وتحتاج 

خطوات عملية.
وناشد الخضري، مالدينوف، بصفته األممية 
وبحكم اطالعه على سوء األوضاع اإلنسانية 
والمعيشــية والصحية في غزة، جراء اإلغالق 
والحصار، إصدار التوجيهات لكل المؤسسات 
الصحية واإلنســانية األمميــة والدولية لبدء 
تسيير أسطول جوي طبي محمل بمستهلكات 

طبية وأدوية إلى القطاع.
وقال الخضري، في تصريح صحفي:" إن هذه 
التحذيــرات رغم أهميتها غيــر أنها ال تكفي 
على اإلطالق، ويجب أن يكون هناك خطوات 
عمليــة واقعية يمكــن تنفيذهــا وتطبيقها 
لتالفي تفاقم األزمة اإلنسانية، وتدارك األمر 

وبدء حل هذه األزمات".
وشدد الخضري على أن واقع غزة بشكل عام 
يحتاج لجهد أممي دولــي كبير لرفع الحصار 
اإلسرائيلي بشكل كامل، باعتبار ذلك خطوة 
أساســية ومهمة لحل األزمات كافــة، مؤكدًا 

أن %50 من األدوية األساســية غير متوفرة في 
غــزة، إضافة إلى نحــو %60 من المســتهلكات 

الطبية في المختبرات وبنوك الدم.
وشدد أن اســتمرار الحصار اإلســرائيلي خطير 
جــدًا، ويجــب أن ينتهي باعتبــاره يتناقض مع 
القانــون الدولي والمواثيق الدوليــة، داعيًا إلى 
ممارســة ضغوط حقيقية علــى االحتالل حتى 
رفع اإلغــالق والحصــار كامل لما يشــكله من 

عقوبة جماعية على سكان القطاع.

قــال رئيس االتحاد 
العربي  البرلمانــي 
المهنــدس عاطــف 
إن  الطراونــة:" 
إمعــان "إســرائيل" 
في محاوالت فرض 
واقــع جديــد علــى 
األرض الفلسطينية 
القبــول  يتــم  لــن 
ويتوجــب  بــه، 
الخطــر  إزاء  اليــوم 
بالقضية  المحــدق 
لفلســطينية  ا
وحــدة  تدعيــم 
العربــي،  الصــف 
المصالحة  وتحقيق 

الفلسطينية بالسرعة الممكنة".
وأضــاف الطراونــة، فــي تصريــح صحفي أن 
االحتالل ما زال يمارس أبشــع االنتهاكات بحق 
الشــعب الفلسطيني ســواء بتجريف األراضي، 
أو شرعنة المســتوطنات أو تدنيس المقدسات 
أو زج األطفال والنســاء والشــيوخ في السجون 

والمعتقالت.

وناشــد الحكومــات 
بتوحيــد  العربيــة 
والموقــف  الكلمــة 
صــدارة  وإعــادة 
لقضيــة  ا
على  الفلســطينية 
القــرار  طاولــة 
العربي، ورفض كل 
الصفقــات  أشــكال 
هة  لمشــبو ا
ت  يبا لتســر ا و
حــول  الخبيثــة 
مســتقبل القضيــة 

الفلسطينية.
الطراونــة  وناشــد 
تصريحــه  فــي 
منظمة التعاون اإلســالمي، والجامعة العربية، 
والمؤسســات والمنظمات األمميــة، وبرلمانات 
العالــم المختلفة باالنحياز إلــى عدالة القضية 
الفلســطينية ومســاعدة الشــعب الفلسطيني 
والتخفيف من أزماته التي تســبب به االحتالل 
وخاصــة في القــدس والضفــة الغربية وقطاع 

غزة.
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أخبار ومقاالت

لتتوحد جهود شعبنا نصرة لألسرى
يومًا بعد يوم تزداد الهجمة الصهيونية على أســرانا البواســل في ســجون االحتالل شــدة 

وقسوة وشراسة.
ففــي كل يوم ألــم جديد ومعاناة جديدة بهدف كســر إرادتهم وســحق روحهــم المعنوية 

وانتمائهم الوطني.
إن قلوبنــا تتفطــر دمــًا مع كل نبأ أو خبــر جديد حول معاناة أســرانا األبطال في ســجون 
االحتالل، والتي لم يكن آخرها استشهاد األسير البطل/ بسام السايح نتيجة اإلهمال الطبي 
وحرمان األســرى من حقهم في التداوي والعالج، بل والزال العديد من األســرى في أوضاع 
صحية صعبة وخاصة أولئك الذين يخضون االضراب عن الطعام منذ ستين يومًا ويحرمون 
من أبســط حقوقهم اإلنسانية والمعيشــية في إصرار صهيوني صارخ على انتهاك قواعد 

القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف الخاصة باألسرى.
لقــد تجاوزت الهجمة الصهيونية ضد أســرانا األبطال كل الحــدود، وبات لزامًا علينا جمعيًا 
أن نتخــذ موقفًا شــجاعًا في هــذه اللحظة الحرجة لنصرة أســرانا األبطال وكســر الهجمة 
الصهيونية التي تســتهدف إذاللهم وتركعيهم، فهؤالء األســرى هم أقمار الحرية، وجوهر 
القضية، وأيقونة الصراع، وأصحاب الفضل والسبق، وهم تاج رؤوسنا ومنبع عزتنا وكرامتنا، 
وأهل العطاء والتضحيات الذين أفنوا أعمارهم وزهرة شبابهم فداء لدينهم ووطنهم وحرية 
شــعبهم، ولــن يهدأ لنا بال أو يقر لنا قرار حتى ينالوا حريتهــم بين أهليهم وذويهم وأبناء 

شعبهم في عرس فلسطيني مشهود بإذن اهلل تعالى.
لقد عقدنا باألمس جلســة خاصة للمجلس التشريعي الفلســطيني للوقوف بجانب أسرانا 
البواســل وفضح ممارســات العدو الصهيوني الــذي يضرب بعرض الحائــط لكل األعراف 
والقوانين الدولية، وقد أكدنا وال زلنا نؤكد لشــعبنا وأمتنا أن قضية األســرى ســتظل على 
رأس أولويات المجلس التشــريعي وخاصة نواب الشــعب الفلســطيني المختطفين وعلى 

رأسهم مروان البرغوثي وحسن يوسف وأحمد سعدات حتى تحريرهم بإذن اهلل. 
إن الحقيقة التي ال يغفل عنها أو يســتطيع أن يتجاهلها أي فلســطيني حر أن تحرير أسرانا 
من سجون االحتالل يشكل واجبا شرعيا ووطنيا وسياسيا وإنسانيا، لذا فإننا ندعو  المقاومة 
الفلسطينية إلى بذل قصارى جهودها وعمل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن أسرانا األبطال 
في سجون االحتالل، والدفع بكل قوة باتجاه إنجاز صفقة تبادل مشرفة تقر بها عيون أسرانا 
األبطال وأهلهم الكرام وأبناء شــعبنا، كما نطالب أبناء شعبنا وفصائله الوطنية وشرائحه 
الشعبية ومؤسساته ومنظماته المجتمعية للخروج في مسيرات تضامنية مع أسرانا االبطال 
وخاصة للمشــاركة في مسيرات العودة الجمعة القادمة 27/09/2019م، والتي تجيء تحت 

عنوان "انتفاضة األقصى واألسرى". 
وفــي هذا المقام فإننا ال يمكن أن ننســى نواب المجلس التشــريعي المختطفين من قبل 
االحتــالل الصهيوني رغــم حصانتهم البرلمانية التــي تمنحهم إياها األعــراف والمواثيق 
واالتفاقيــات الدولية، في محاولة لتعطيل التجربة الديمقراطية الفلســطينية ومنع النواب 
من أداء رســالتهم الوطنية وواجباتهم البرلمانية ومنعهم من التأثير في واقع أبناء شــعبنا 
بما يعــزز صمودهم ويخدم مصالحنا وقضايانا الوطنية في ظــل المؤامرات والمخططات 
والتحديات الهائلة التي تتربص بشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية من كل حدب وصوب.
ومن هنا فإننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن 
حياة أســرانا البواســل، ونطالب المجتمــع الدولي والمنظمات الدوليــة واألممية ومنظمات 
حقوق اإلنســان للقيام بواجبها في مالحقة االحتالل على ما ارتكبه من جرائم بحق أسرانا 

البواسل.
كما ندعــو البرلمانات واالتحــادات البرلمانية العربية واإلفريقية واآلســيوية واإلســالمية 
والدوليــة إلى وضع قضية األســرى الفلســطينيين في ســجون االحتالل، بمــا فيهم نواب 
المجلس التشــريعي المختطفين، علــى أجندتها البرلمانية، ومناقشــة أوضاعهم الصعبة 
واالنتهــاكات الصهيونية الخطيــرة بحقهم، والضغط على حكوماتهــم ودوائر صنع القرار 
فــي بلدانهم من أجــل إدانة جرائم الصهاينة بحق األســرى وفضحها في مختلف المحافل 

اإلقليمية والدولية.
وفي الختام.. فإننا نؤكد لألســرى أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة ظلم وجبروت االحتالل، 
ونطمئنهم أن ليل األسر وظلم االعتقال سيتبدد وينجلي عن قريب بإذن اهلل تعالى، فالفجر 
آت ال محالة، ونحن وأسرانا األبطال على موعد حتمي مع الحرية ورفع راية الحق على قباب 

ومآذن مساجد ومدن وقرى فلسطين الحبيبة بإذن اهلل.
"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

لجنة التربية تناقش مشروع قانون التعليم العالي

ناقشــت الجنة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة بالمجلس 
التشــريعي مواد مشــروع قانون التعليــم العالي، وأوصت 
ببعــض النصــوص المتعلقة بتشــكيلة مجلــس التعليم 
العالي، وتصنيف المؤسســات التعليمية، ورسوم تراخيص 
المؤسسات التعليمة وفروعها، يأتي ذلك تمهيدًا واستعدادًا 
لتقديم مشــروع القانــون للمجلــس التشــريعي لقراءته 
بالقــراءة األولــى وفقــًا للقانون وأحــكام النظــام الداخلي 

للمجلس التشريعي. 
وحضر االجتماع النواب: خميس النجار، يوســف الشــرافي، 
سالم سالمة، محمد شهاب، يحيى العبادسة، وهدى نعيم. 
هذا وناقش النواب أوضاع المسيرة التعليمية، ووقفوا عند 
االحتياجات الالزمة لمديريات التعليم بالمحافظات، ســواء 
المستلزمات المدرســية والكادر التعليمي وإجراءات الوزارة 

ومراسلتها مع ديوان الموظفين العام بهذا الخصوص. 
وأكــد النواب على ضرورة دعــم وتعزيز قطاع التعليم من 

أجل استقرار المسيرة التعليمية والنهوض بها.
كما ناقش النواب أعضاء اللجنة عدة تقارير إدارية ورقابية 
متعلقــة بعمل عــدد من الدوائــر الحكوميــة، مؤكدين أن 
اللجنة تعكف على دراســة التقارير المذكورة بشــكٍل وافٍ 
وســتصدر التوصيــات الالزمة بشــأنها للمعنيين مؤكدين 
أهمية هذه التقارير في تحسين الخدمة للمواطنين وتعزيز 

أداء الوزارات وتصويب أوضاعها. 
إلــى ذلك ناقشــت اللجنــة عدد مــن شــكاوى المواطنين 
وأصــدرت التوصيــات الالزمة بشــأنها للجهــات الحكومية 
المختصة على أن يجري متابعتها حســب األصول والنظام 

وعلى قاعدة العدل والمساواة.   

مديرية التعليم
ولــدى زيارته لمديرية التربية والتعليم بمحافظة رفح، 
هنأ النائب يونس األســطل، الطلبــة وذويهم والمدراء 
والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، واستمع 
لشــرح مفصل عن ســير العملية التعليمية قدمه مدير 
تعليــم المحافظــة أشــرف عابدين، الذي اســتحضر ما 
واكب العام الدراســي من تجهيزات ومســتلزمات مهمة 
بذلــت من أجل البدء في الموعد المحدد، منوهًا لبعض 
االحتياجات الالزمة للمديرية الستمرار العملية التعليمية 

على أكمل وجه.  
اإلنقاذ البحري

هذا وعقد النائب األسطل، لقاء مع لجنة اإلنقاذ البحري 
التابعــة للدفاع المدنــي في محافظة رفــح تخلله لقاء 
موســع مــع المنقذين البحرييــن العاملين فــي اإلنقاذ 
البحــري على شــاطئ بحــر المحافظة، واســتمع منهم 
لطبيعة المهام الملقى على عاتقهم ودورهم في حماية 

المصطافيــن، وما واجههم من صعــاب ومعوقات خالل 
الصيف األخير، مشيدًا بقيامهم بالدور المنوط بهم على 

أكمل وجه رغم قلة اإلمكانيات المتوفرة لديهم.
وشكر النائب األسطل، طواقم المنقذين على ما بذلوه 
من جهــد لحماية وإنقــاذ أرواح المواطنين المصطافين 
علــى الشــاطئ وحثهم علــى التحلي بالصبــر ومكارم 
األخالق والحفاظ على الخصوصيات العامة والعمل على 

تشكيل بيئة طيبة وحسنة وخدمة المواطنين. 
هيئة الحدود

وفي سياق أخر زار النائب يونس األسطل، مقري شرطة 
تل الســلطان، وهيئة الحدود، والتقى عددًا من الضباط 
وف الضباط واألفراد العاملين بهما، مشــيدًا بجهودهم 
في خدمة المواطنين والســهر على حمايتهم ومن أجل 
راحتهم، مؤكدًا على ضرورة تحقيق العدالة في المجتمع 
وصون الحقوق للجميــع وحفظ أمن المواطنين والعمل 

من أجل حماية وتماسك الجبهة الداخلية.

استعدادا للقراءة األولى

النائب األسطل يتفقد 
مديرية التعليم ويلتقي قوات الحدود برفح

زار النائب يونس األسطل، مديرية التربية والتعليم 
بمحافظة رفح، كما تفقــد لجنة اإلنقاذ البحري 
التابعة للدفاع المدني، وقوات الحدود، وشرطة 

تل الســلطان، واطلع على اإلنجــازات المتحققة 
منذ بداية العام الجاري، "البرلمان" تابعت زيارات 

ولقاءات النائب األسطل، وأعدت التقرير التالي:
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تقرير

خالل جلسة للتشريعي تضامنا مع األسرى

شــدد الدكتــور أحمــد بحــر، 
على ضــرورة تكثيف الجهود 
للتضامن مع األســرى األبطال 
في ســجون االحتــالل، منوهًا 
إلى أن تحريرهــم بات ضرورة 
علــى كونه  عــالوة  وطنيــة 
جــاءت  شــرعية،  فريضــة 
تصريحــات بحــر، أثناء جلســة 
يــوم  التشــريعي  عقدهــا 
أمــس األربعــاء بمقــره بحث 
فيها ســبُل التصدي للهجمة 
الصهيونيــة ضد أســرانا في 
تابعت  "البرلمــان"  الســجون، 
الجلسة وأعدت التقرير التالي: 

جريمة اإلهمال الطبي
مــن ناحيته افتتح الدكتور أحمد بحر، الجلســة 
بالتنديد بسياســة اإلهمال الطبي التي يتبعها 
االحتالل بحق أسرانا األبطال، معتبرها جريمة 
كبــرى تســتوجب محاكمــة ومحاســبة قــادة 

االحتالل. 
 وأبرق بالتحية لروح الشهيد بسام السايح الذي 
استشهد داخل السجن كنتيجة طبيعية لسياسة 
اإلهمال الطبي وحرمان األسرى من حقهم في 

التداوي وتلقي والعالج. 
وأشار إلى أن العديد من األسرى ما زالوا يخضون 
االضراب عن الطعام منذ ستين يومًا ويحرمون 
من أبســط حقوقهم اإلنســانية والمعيشــية، 
واصفًا ذلك باالنتهاك الصــارخ لقواعد القانون 
الدولــي والقانون الدولي اإلنســاني واتفاقيات 

جنيف الخاصة باألسرى.
تحريرهم واجب شرعي ووطني

وشــدد بحر، على أن تحرير أســرانا من سجون 
االحتــالل واجــب شــرعي ووطنــي وسياســي 
وإنساني، داعيًا المقاومة الفلسطينية إلى بذل 
قصــارى جهودها وعمل كل مــا يلزم من أجل 
الدفاع عن أسرانا األبطال في سجون االحتالل. 
ودعــا للعمل بــكل قوة باتجــاه انجــاز صفقة 
تبادل مشرفة، مطالبًا شعبنا وفصائله الوطنية 
وشــرائحه الشــعبية ومؤسســاته ومنظماتــه 
المجتمعية للخروج في مســيرات تضامنية مع 

أسرانا االبطال.
وحمّــل بحر، االحتالل المســؤولية الكاملة عن 

شيكل، على أن تجرى فترة اختبار لتلك األجهزة 
لمــدة )3( أشــهر، وبعدها يتم البــدء بتعميمها 
على سجون االحتالل وتنتهي في عام )2021(.

وأشــار التقرير إلى أن أجهزة التشويش تُعتَبر 
السبب األول إلصابة األسرى باألمراض بمختلف 

أنواعها وفي مقدمتها السرطان. 
ثانيًا: األسرى الشهداء

1.األسيرُ الشهيدُ رقم )220( نصَّار طقاطقة:
اعتقــل بتاريــخ )19 يونيــو 2019(؛ تعــرض 
لتحقيــق وتعذيــب قــاٍس على يــدِ المحققين 
المقصــود،  الطبــي  واإلهمــال  والســجانين 
حتى أصيــب بالتهاب رئــوي حــادٍ قاتل، وفي 
زنازين ســجن )نيتســان الرملــة(؛ أعلنت إدارة 
ســجون االحتالل عــن استشــهاده بتاريخ )16 

يوليو2019(.
2.األسيرُ الشهيدُ رقم )221( بسام السايح:

أحد القادة الميدانييــن تعمد االحتالل اإلهمال 
الطبي بحقه حيــث لم يتم معالجته من مرض 
الســرطان، ممــا أدى لتدهــور حالتــه وارتقائه 

شهيداً.
ونــوه التقرير إلــى أن االحتالل مــا زال يحتجز 
جثاميــن )44( شــهيدًا ممن استشــهدوا داخل 
الســجون، في حيــن كانــت سياســة اإلهمال 
الطبي سبب رئيســي في استشهاد )65( أسيرًا 
في الســجون منذ عــام )1967(، علما بأن عدد 
شهداء الحركة األسيرة قد ارتفع ليصل لـ )221( 

شهيدًا منذ عام )1967(.
واقُع اإلهماِل الطبي في السجون الصهيونية

حياة أســرانا، مطالبًا منظمات حقوق االنســان 
للقيــام بواجبها في مالحقــة االحتالل على ما 

ارتكبه من جرائم بحق أسرانا البواسل.
تقرير لجنة التربية حول:

 انتهاكات االحتالل بحق األسرى في السجون 
بــدوره تــال النائــب مــروان أبــو راس، تقرير 
اللجنــة حول انتهــاكات االحتالل بحق أســرانا 
في الســجون، مؤكــدًا أن االحتالل قــد تمادى 
في الممارســات التعســفية المعاديــة لحقوق 
األسرى اإلنسانية والمعيشــية، وبالتوازي فقد 
عمَّقت ســلطُة رامَ اهلل من معاناة األسرى في 
ســجون االحتالل؛ عندما قطعــت رواتب قرابة 
)118( أســيرًا في ســجون االحتــالل، وقلَّصت 
مُخصصــات )314( أســيرًا وحَرَمتْ عوائلهم 
من مصدر الدخل الوحيد لهم، وقد فند التقرير 

واقع األسرى على النحو التالي:  
أواًل: أعداد األسرى، وواقعهم في سجون االحتالل

بلغ عــدد المعتقليــن حاليًا ما يقــارب )5700( 
معتقــل بينهــم )230( طفــاًل و)48( معتقلــة 
و)500( معتقــل إداري )معتقلــون بــال تهمــة( 
و)1800( مريض بينهــم )700( بحاجة لتدخل 

طبِّي عاجل.
تواصــل ســلطات االحتــالل تركيــب أجهــزة 
تشــويش إلكترونيــة حديثة في ســجن النقب 
الصحــراوي كمرحلــة أولــى، ضمــن مشــروع 
متكامل أطلق عليه )المعطف اإللكتروني( يقف 
خلفه )جلعاد أردان( وزير أمن االحتالل الداخلي 
حيث رصدت له ميزانية وصلت إلى )22( مليون 

بلغ عدد األسرى واألسيرات المرضى في سجون 
االحتالل أكثر من )750( أسيرًا وأسيرة، يعانون 
من أمــراض مختلفــة بعضها مزمــن وبعضها 

خطير، ومنها )26( أسيرة فلسطينية.
يمعن االحتالل بانتهاك حقوق األسرى المكفولة 
بموجــب االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ذات 
العالقة بالحماية والرعاية الطبية، حيث كفلت 
اتفاقية جنيــف الرابعة في المــواد )76( و)85( 
و)91( و)92( حق األسرى بتلقي الرعاية الطبية 

الدورية، وتقديم العالج الالزم لهم.
اعتقال األسرى األطفال القاصرين

واصل االحتالل خالل الشهر الماضي استهدافه 
لألطفال القاصرين باالعتقال واالستدعاء، حيث 
تمّ توثيــق أكثر من )90( حالة اعتقال ألطفال 
فلســطينيين قاصريــن خالل شــهر يوليو، ما 
رفع عدد األســرى األطفــال اإلجمالــي الحالي 
في ســجون االحتالل إلى )230( طفاًل، يعانون 
ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد 
األدنــى مــن المعايير الدولية لحقــوق األطفال 

وحقوق األسرى. 
االعتقال اإلداري

بلغ عدد المعتقلين إداريًا في ســجون االحتالل 
نحــو )500( معتقــل، وبتاريــخ 7/7/2019م؛ 
دخَل )22( معتقاًل إداريًا بســجون االحتالل في 
إضراب مفتوح عن الطعام، -غالبية المعتقلين 
اإلداريين خاضوا اإلضرابات، هم أسرى سابقين 

قضوا سنوات في االعتقال اإلداري.
المضربين عن الطعام

نطالب العالم بتكثيف التضامن مع 
أسرانا في سجون االحتالل

بحر:
االحتالل ينتهج سياســة اإلعدام 

البطيء بحق األسرى

أبو راس:
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تقرير

خالل جلسة للتشريعي تضامنا مع األسرى

إن عــددًا مــن األســرى المضربيــن وضْعُهم 
الصحــي صعــبٌ، وأكثرهــم صعوبة: األســير 
المريض بسرطان الدم: )أحمد غنام( ألكثر من 
)60( يومًا رفضًا العتقاله اإلداري، كما أن األسير 
)سلطان مخلوف( يعاني من تدهور في وضعه 
الصحــي الصعب خالل أكثر من )25( يومًا، كما 
نُقل األسير )ناصر الجوع( إلى المستشفى، بعد 
إضــراب اســتمر )43( يومًا بعــد فقدانه الوعي 
ووقوعه علــى األرض وإصابته فــي الرأس مع 

غيبوبة.  
حتى اآلن يخــوض )140( أســيرًا اإلضراب عن 
الطعــام منذ )13( يومــًا احتجاجًا على مماطلة 
االحتالل في تنفيذ االتفاق الذي جرى في شهر 

)نيسان( الماضي بعد معركة الكرامة.
مأساة عيادات السجون

يقبع األسرى المرضى من الحاالت الصعبة فيما 
يســمى "عيادة سجن الرملة" ما بين )14 – 16( 
أسيرًا بشــكل دائم، يعانون من ظروف صحية 

ومعيشية قاسية.
لقــد كفــل القانــون الدولــي اإلنســاني حــق 
األســيرات واألســرى فــي المعاملة اإلنســانية 
في المعتقــل وفي العيش بظــروف خالية من 
المخاطر، حيث نصت المــادة )85( من اتفاقية 
جنيف الرابعة على أنه: )ال يجوز بأي حال وضع 
أماكن االعتقــال الدائم في مناطق غير صحية 
أو أن يكون مناخها ضارًا بالمعتقلين. وفي جميع 
الحــاالت التــي يعتقل فيها أشــخاص محميون 
بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون 
مناخها ضارًا بالصحة، يتعين نقلهم بأســرع ما 
تسمح به الظروف إلى معتقل ال يخشى فيه من 

هذه المخاطر(.
التوصيات

1.دعــا التقريــر المؤسســات الدوليــة، تكليفَ 
لجنــةٍ دُوليةٍ لالطــالِع على أوضاِع األســرى 
في ســجون االحتــالل، ومعاينــةِ االنتهاكاتِ 
الصارخــةِ للقانونِ الدولــي، والقانونِ الدولي 

النائب ماجد أبو شمالة
ماجــد  النائــب  قــال 
"كنــت  أبــو شــمالة: 
أتمنــى أن أجد قضية 
معروضــة  األســرى 
أمــام األمــم المتحدة 
هناك،  األسرى  وأبناء 
بدال مــن وجود أحفاد 
هذا الرئيــس أو ذاك، 
كنت أتمنى أن تكون 

قضية األســرى على ســلم أولويات الســفارات 
الفلسطينية المنتشرة في دول العالم".

وشــدد أن مســؤولية كبرى تقع على سفاراتنا 
بالدرجــة األولى، معبــرًا عن أملــه بمزيد من 
التعاطــف والوقوف بجانب أســرانا األبطال في 
ســجون االحتالل، ومنوهًا أنهم ليسوا وحدهم 
في هذه المعركــة، مضيفًا فهؤالء األبطال من 

ضحوا بأعمارهم لكي نعيش بكرامة وحرية.
النائب إبراهيم المصدر

أشــار النائب إبراهيم 
المصــدر، إلــى أن ما 
يتعــرض له األســرى 
في ســجون االحتالل 
جرائم بحق اإلنسانية 
للســلوك  وتحــدي 
واإلنساني،  البشــري 

مشيدا بتضحياتهم.
أن  إلــى  ولفــت 

المتغيرات الدولية في المنطقة من خالل فرض 
واقع جديد تفــرض علينا تدارك الواقع والعمل 
على الشــراكة الوطنية والتســاوي في الحقوق 
والواجبات داخل المؤسسات الوطنية، وأن طوق 
النجاة لشعبنا في وحدته ووحدة أهدافه، داعيًا 
حل المشكالت الفلسطينية أوال، ثم الطلب من 
الــدول العربية الوفاء بالتزاماتهم تجاه شــعبنا 

وقضيته.
النائب محمد فرج الغول

أكد النائب محمد فرج 
الغــول، أن سياســات 
أسرانا  بحق  االحتالل 
تمثل انتهاكًا للقانون 
واتفاقيــات  الدولــي، 
وللدبلوماسية  جنيف، 
والحصانــة  الدوليــة 
لنــواب  البرلمانيــة 
الفلسطيني  الشــعب 

المختطفين في سجون االحتالل. 

اإلنساني، واتفاقياتِ ِجنيف والعمل على رقابة 
السجون لدى االحتالل وتطبيق المعايير الدولية 

بحق األسرى.
2.الدعوة إلى تشــكيِل ائتــالفٍ عالمٍي إلطالِق 
حملةٍ عالميةٍ ضِدَّ سياسةِ االعتقاِل اإلداريِّ 
والعــزِل االنفــرادِي واإلهماِل الطبــيِّ وجرائم 
االحتــالُل الصهيونيُ بحقِّ األســرى، ومعاناةِ 
األســرَى مــن األطفــاِل والنســاِء والمرضَــى 

والجرحَى.
3.ضرورة وجود لجنة رقابية دائمة في األراضي 
الفلســطينية المحتلة تُلِزم االحتالَل بتطبيق 
المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان والقانون 
الدولي اإلنســاني، على أن تكــون تحت رقابة 
مجلــس األمن الدولــي، والعمل علــى تطبيق 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيب، وذلــك للحد من 
التعذيب الذي يتعرض له األســرى في سجون 

االحتالل.
4.مطالبة اللجنة الدولية للصليب األحمر القيام 
بالدور المنــوط بها من خــالل التدخل لحماية 
األســرى من االنتهــاكات الصهيونيــة وضمان 

احترام حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية.
الجرائــم  كافــة  لتوثيــق  لجنــة  5.تشــكيل 
المُنْتَِهكــة والخارقة ألحــكام القانون الدولي 

العام بشأن األسرى.
6.رفــع األمر لــدى المحكمة الجنائيــة الدولية 
باعتبار االنتهــاكات الصهيونية بحق األســرى 
تعتبــر من جرائــم الحرب والتــي تدخل ضمن 
اختصاص المحكمة بموجب نص المادة )8( من 

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
7.إلغــاء قرار الســلطة بتحويل وزارة األســرى 
إلــى هيئــة؛ باعتبــار ذلــك تقزيــم لقضيــة 
األسرى، وتهميشــها وتجاوز حقوقهم، واعتبار 
ذلــك خطًا أحمــر، وعدم الخضــوع ألي ضغوط 

صهيوأمريكية تنتقص حق األسرى.
8.اعتبارُ هذا التقريِر وثيقًة صادرًة عن المجلس 
التشريعي، مع ترجمتِه لِعِدَّةِ ُلغَاتٍ، ونشرهِ 

على أوسِع ِنطاٍق.

وأكد أن اإلهمال الطبي لألســرى وتركهم حتى 
المــوت كما حدث مع العديد منهم جريمة حرب 
مكتملة األركان، وكلها تستوجب العمل الفوري 
لمحاكمة قادة االحتــالل كمجرمي حرب وإلزام 
الجهات التنفيذية لتشكل لجنة حقوقية لمتابعة 
التنفيذ ورصــد جرائم االحتالل بحق األســرى 

ورفعها للمحاكم الدولية.
وشــدد على ضــرورة اســتنفار كامــل طاقات 
الشعب وتوحيد الجهود للفصائل لنصرة أسرانا 

وانقاذهم من الموت البطيء.
النائب صالح البردويل

النائــب صــالح  أكــد 
علــى  البردويــل، 
االهتمــام  ضــرورة 
بقضية اأاســرى التي 
هــي أولوية للمجلس 
التشــريعي، الفتًا إلى 
أن االضــراب القائــم 
حاليًا والــذي يخوضه 
األســرى  مــن  عــدد 

يواجــه بخذالن من جهات رســمية، فالســلطة 
تدير ظهرها لمعاناتهــم، واألمم المتحدة غير 
مهتمة بهم، الفتًا إلى أن هناك أســري يموتون 
بسبب اإلهمال الطبي وأجهزة تشويش تسبب 

سرطانات.
ومضــى يقــول:" ســلطة رام اهلل تضغط على 
األسرى إلفشــال االضراب، والعالم ال يعلم عن 
معاناتهم شــيء، فال يوجد أي طرف رسمي في 

الخارج يذكرهم أو يتحدث عن قضيتهم".
وأشار إلى أن األسرى يشعرون بخذالن كبير وأن 
إدارة ســجون االحتالل تتعمــد اإلهمال ونكثت 
كل العهــود وغير مبالية بمعاناتهم، معبرًا عن 
خشيته من كســر ارادتهم إن لم يحدث ضغط 

من الخارج.
النائب سالم سالمة

طالــب النائب ســالم 
بضــرورة  ســالمة، 
رقابية  لجنــة  وجــود 
دائمــة فــي األراضي 
مــن  الفلســطينية 
دوليــة  مؤسســات 
لحماية حقوق األسرى 
في ســجون االحتالل 
االنتهــاكات  ووقــف 

المستمرة بحقهم وكذلك عمليات الموت 

المداخالت

االحتــالل يخالف المواثيق الدولية وعلى 
المجتمــع الدولــي تحمــل مســئولياته 

اإلنسانية

نواب:

االحتالل ينتهج سياســة اإلعدام 
البطيء بحق األسرى

أبو راس:
األســرى يواصلون النضال من أجل 
إزالة أجهزة التشويش المسرطنة

وكيل وزارة األسرى:

تابع المداخالت ص 6
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اللجنة القانونية تستمع لرئيس سلطة األراضي

البطيء من خالل اإلهمال الطبي.
وطالــب الســفارات الفلســطينية تقديم جميع 
التقاريــر حول األســرى لــوزارات الخارجية في 
العالم، وأضاف "ثبت أن المقاومة هي من يجبر 

العدو لإلفراج عنهم".
النائب يوسف الشرافي

أكــد النائــب يوســف 
الشرافي، على ضرورة 
عن  لإلفــراج  العمــل 
من  وتبادلهم  األسرى 
خالل صفقات مشرفة 
كمــا حــدث فــي وفاء 
األحرار، الفتــاً إلى أن 
معاناتهــم ممتدة إلى 
وعوائلهــم  أهاليهــم 

من خــالل منعهــم مــن زياراتهــم والتضييق 
عليهم.

وقــال:" ال بــد مــن إضافــة علــى التقرير من 
مصائب الســلطة بحق األســرى والمتمثلة في 
عدم رفع قضيــة واحدة من االنتهاكات بحقهم 
في المحافل الدولية حتى من استشــهد منهم 
في ســجون االحتالل، بل يستخدمون سياسية 
البــاب الــدوار حيث يعتقــل الفلســطيني في 

سجون السلطة ثم في سجون االحتالل".
النائب يونس األسطل

قــال النائــب يونــس 
األســطل:" إن جريمة 
انتهــاك  بحقهــم 
الســماوية  للشــرائع 
انتهاك  أن تكون  قبل 

للقوانين الدولية".
عــدم  عــن  وعبــر 
اســتغرابه مما يفعله 

السجون في األراضي المحتلة.
واتهم السلطة في رام اهلل بالتقصير في تبني 
معاناة األســرى وذويهم على المستوى المادي 
والخدماتي، داعيــًا المنظمات العربية والدولية 
الحقوقيــة لتبنــي قضيهــم بصورة مســتمرة 

ودائمة.
وكيل وزارة األسرى  

بــدوره شــدد وكيــل 
بهــاء  األســرى  وزارة 
الدين المدهون، على 
وقــوف  أن  ضــرورة 
أســرانا  شــعبنا خلف 
أن مساندتهم  مؤكدًا 
واجب وطنــي وديني 

وأخالقي وقانوني.
وقال:" إنهم يمرون بظروف صعبة للغاية، وأن 
سلطان الســجون تتغول عليهم وتدير معركة 
ضدهم، فــي ظل صمــت مقيت للمؤسســات 
الدوليــة التــي تغض الطــرف عــن االنتهاكات 

بحقهم".
ولفت لوجود العشــرات منهم يخوضون اضرابًا 
عن الطعام لليوم 16 على التوالي احتجاجا على 
أجهزة التشويش ومطالبة بحقوقهم اإلنسانية، 
مبينــا أن اإلهمــال الطبــي أودى بحيــاة 160 

معتقل. 
وثمــن موقف المقاومة وســعيها الجاد من أجل 
إطــالق ســراحهم، داعيًا الســتخدام كل أوراق 
القــوة، ودعــا العالــم الحر لســلوك كل الطرق 
القانونية من أجل تشــكيل أدوات ضغط إلجبار 
االحتالل لوقف االنتهــاكات بحقهم وإعطائهم 
حقوقهــم التــي كفلتهــا القوانيــن والمواثيق 

الدولية.
رئيس الهيئة الوطنية لمسيرات العودة

االحتــالل واصفــًا قادته بأنهم أشــرار األرض، 
مؤكــدا أن االحتالل جاء في إطــار وعد االخرة، 
وان اتفاق أوسلو شجعهم للتجمع في فلسطين 

وأن بشريات نهاية االحتالل قريبا.
ولفت إلى أن الســلطة الفلسطينية تسارع في 
الوالء لالحتالل عبر التنســيق األمني والتعاون 
العسكري وهي تمارس ما يمارسه االحتالل من 

اعتقال الشرفاء من أبناء شعبنا".
النائب إسماعيل األشقر

النائب إســماعيل  أما 
األشــقر، فقــد أقترح 
التربيــة  إلــزام وزارة 
والتعليــم فــي جميع 
الدراســية  المراحــل 
 5 أول  لتخصيــص 
دقائق أثنــاء الطابور 
الصباحي للحديث عن 
وحقوقهــم  األســرى 

ووضعهم.
كما طالب بتشــكيل لجنــة برلمانية وفصائلية 
تطوف العالم للحديث عن معاناتهم وقضيتهم 

وانتهاكات االحتالل بحقهم.
النائب محمود الزهار

محمود  النائب  شــدد 
الزهــار، على ضرورة 
إعالمية  حملة  إطالق 
عربيــة،  محليــة، 
ودوليــة حول مــا جاء 
التقرير وارســاله  في 
المؤسســات  لجميــع 
كافة  ودعوة  الدولية، 
اإلنسانية  المؤسسات 

عبر المجلس التشــريعي لتشكيل لجان لزيارة 

من ناحيته طالب خالد 
البطــش، جمهوريــة 
العربيــة  مصــر 
راعيــة  بوصفهــا 
االتفاق بين األســرى 
الصهيونــي  والعــدو 
إلزالــة  بالعمــل 
التشــويش،  أجهــزة 
داعيــًا ألوســع تحرك 

شعبي ودبلوماسي للتضامن معهم واالهتمام 
بقضيتهم. 

وشــدد على ضرورة انهاء االنقســام واستعادة 
الوحدة لتعزيز مقومات صمود شــعبنا وسرعة 
انجــاز صفقــة تبادل أســرى، الفتًا إلــى أن من 
يعيــق ابــرام الصفقة هــو االحتــالل، مطمئنا 
أســرانا بأن يوم الحرية والفرج بات قريبا وعلى 

األبواب. 
والدة األسير عمر وادي

قالت والدة األسير عمر 
االحتــالل  إن  وادي:" 
حاول أن يركــع أبنائنا 
خــالل  مــن  ويذلهــم 
يوميــة  اقتحامــات 
والعــزل  والتعذيــب 
من  والمنع  االنفــرادي 

الزيارة، وتركيب أجهزة تشويش داخل األقسام.
ولفتت إلى أن الواقع المؤلم في ســجون االحتالل 
يوجب على أبناء شــعبنا الوقــوف لجانبهم خاصة 
في معركتهم مع االحتالل واضرابهم عن الطعام، 
وتابعت:" نقف اليوم لنذكر العالم بمعاناة أســرانا 
الذيــن يواجهــون الموت كل يوم فــي ظل صمت 
المؤسسات الدولية". وطالبت السلطة بموقف جاد 

وليس ما وصفته بموقف المتفرج على معناتهم.

استكمال مداخالت جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني

ناقشت االعتداءات على األراضي الحكومية

جلســة  القانونيــة  اللجنــة  عقــدت 
استماع لرئيس سلطة األراضي ماهر 
أبو صبحــة، بحضور النــواب: محمد 
فرج الغول، مروان أبو راس، أحمد أبو 
حلبية، ومحمد شهاب، واستمع النواب 
إليضاحــات رئيس ســلطة األراضي 
بشــأن  المتخــذة  اإلجــراءات  حــول 
حماية الممتلكات العامة وحملة إزالة 

التعديات على األراضي الحكومية. 
مــن ناحيته شــدد أبو صبحــة، على 

مــن  المتخــذة  اإلجــراءات  ســالمة 
قبــل ســلطة األراضي فيمــا يتعلق 
باعتداءات المواطنين على الممتلكات 
العامة واألراضي الحكومية منوها أن 
كل تلك اإلجراءات هي وفقًا للقانون 
وتأتي فــي إطار حمايــة الممتلكات، 
الفتًا إلى أن ســلطة األراضي مهتمة 
باألعمــال والمهــام الموكلــة إليهــا 
بموجب القانون وأن طواقم العاملين 
بها يتمتعون بخبرة ودراية كاملتين، 

ومؤكدًا أن السلطة ال تشرع بحمالت 
اإلجــراءات  اســتنفاذ  قبــل  اإلزالــة 
القانونية مع محــاوالت توفير بدائل 
للمواطنيــن الــذي يســتحقون ذلك. 
النــواب علــى دور  أثنــى  بدورهــم 
ســلطة األراضي، داعين لمنع تغول 
المواطنيــن على الممتلــكات العامة 
واألراضــي الحكومية بهــدف حماية 
خدمــة  وابقائهــا  الممتلــكات  تلــك 

للمصالح العامة واألجيال القادمة.   

لجنة الرقابة تلتقي وكيل 
وزارة النقل والمواصالت

زارت لجنــة الرقابــة بالمجلــس التشــريعي وزارة النقــل والمواصالت 
والتقت وكيل الوزارة اللواء صالح الدين أبو شرخ، بحضور رئيس سلطة 
الترخيص المهندس حســن عكاشــة، ومدير عام اإلدارة العامة لشرطة 
المــرور العقيد علي النادي، في حين مثل لجنة الرقابة رئيســها النائب 

يحيى العبادسة، ومقرر اللجنة النائب هدى نعيم. 
بدوره افتتح النائب يحيى العبادسة، اللقاء متسائاًل عن الخطة السنوية 
للــوزارة ونســبة اإلنجاز منهــا، وجهود الــوزارة في خدمــة المواطنين، 
واإلجراءات التي تتخذها الوزارة بشــأن الســالمة على الطرقات وحماية 

المواطنين والسائقين والسيارات. 
من ناحيته أوضح وكيل الوزارة اللواء أبو شــرخ، معالم خطة وزارته وما 
تــم إنجازه منها منذ بداية العام الجاري، منوهــًا أن الوزارة تضم ثالثة 
قطاعات رئيســية وهي:" سلطة الترخيص، الشئون الفنية والهندسية، 
الشئون اإلدارية والمالية"، منوهًا أن هناك جمعيتين أهليتين مرخصتين 
لدى وزارة الداخلية مســاندتين للوزارة تعمالن في مجال السالمة على 

الطرق.  
وأضاف أبو شــرخ، أن وزارته تســعى لخصخصة النقــل الحكومي بهف 
تقليــص المصاريف، مشــددًا أن الــوزارة أوقفــت حاليًا شــراء مركبات 
جديدة، وأنها تعمد لتدوير السيارات الحكومية بين الهيئات والمؤسسات 

والوزارات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة للعمل الحكومي. 
وشدد على أن وزارته مهتمة بصندوق تعويص مُصابي حوادث الطرق، 
وبتفعيل المجلس المــروري األعلى، ورفع وعي المواطنين حول أهمية 
تأميــن المركبات العمومية والخاصة، وذلك ســعيًا من الــوزارة لحماية 
المواطنين وترســيخ حالة من االستقرار على الطرقات والمحافظة على 

أرواح المارة والركاب.
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النائب الشنطي تدين جريمة اعدام 
االحتالل لفتاة على حاجز قلنديا

النائب الثاني لرئيس المجلس: تغول عباس 
على التشريعي أفسد الحياة السياسية

اللجنة القانونية تلتقي مدير عام الشرطة الفلسطينية
نظمت اللجنــة القانونية زيــارة تفقدية لمدير 
عــام الشــرطة الفلســطينية، العميــد محمود 
صــالح، وضم وفــد اللجنة النائــب محمد فرج 
الغــول، رئيس اللجنــة القانونيــة، وأعضائها، 
النائــب أحمد أبو حلبية، النائب مرون أبو راس، 
النائب محمد شــهاب، النائب مشــير المصري، 
وكان فــي اســتقبالهم العميد صــالح، ونوابه 
ومســاعديه وعدد من قيادات وأركان الشرطة 

الفلسطينية.
وأشــاد النائب الغول، باســتقرار الحالة األمنية 
فــي قطاع غــزة األمر الــذي تم بجهــود وزارة 
الداخليــة والشــرطة الفلســطينية، معبرًا عن 
اعتزازه بتطبيق القانــون وحفظ األمن واألمان 
حقوقهــم  وحمايــة  المواطنيــن  وممتلــكات 
وصونها. وشــدد على ضرورة منع أي تجاوزات 
لحقوق الغير، والعمل ضمن ضوابط ومحددات 
القانون، كما شدد على ضرورة اليقظة األمنية 
التامة لمنع أي تفجيرات قد تســتهدف نقاط أو 
مقار الشــرطة الفلســطينية، وذلــك من خالل 
اليقظــة األمنية، وتحصين نقاط الشــرطة في 
الحواجز بشكل أكثر حماية لعناصرها وأفرادها.
وأشاد بحالة التعاون والتنسيق الكامل بين لجان 

المجلس المختلفة والشرطة في تنفيذ مهامها 
وأداء دورهــا، مؤكدا دعم المجلس التشــريعي 
الفلســطينية  للشــرطة  القانونيــة  واللجنــة 

واألجهزة األمنية كافة.

 مــن جهته اســتعرض العميد محمــود صالح، 
واقع الشرطة الفلسطينية واالمكانيات المادية 
والــكادر البشــري الموجــود، وأهم المشــاكل 
التي تعاني منها الشــرطة بسبب الحصار وقلة 

المــوارد الماديــة، مؤكــدًا أن قيــادة الشــرطة 
تسعى لتحسين الخدمة الشرطية والسرعة في 
إنجازها، وتحســين ظروف الموقوفين وحماية 

المواطنين كافة.

دعت إلسناد حقيقي لألسرى المضربين

أدانــت النائب جميلة الشــنطي، جريمة إعدام 
مواطنــة فلســطينية على يد قــوات االحتالل 
على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة 
بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن، مؤكدة أن ذلك 
جريمة صهيونية خطيرة يعيشــها أبناء شعبنا 
على حواجز االحتالل ويجب التصدي لها بقوة. 

وقالــت النائب الشــنطي فــي تصريح صحفي 
لها:" االحتالل يقتل أبناء شــعبنا بدم بارد على 
حواجــز الموت بشــكل صارخ يكشــف االجرام 
الصهيونــي الممارس بحق شــعبنا في الضفة 

الغربية المحتلة والقدس ".
وأكــدت علــى ضــرورة فضــح جرائــم القتل 
واالعدام التي يقوم بها االحتالل ضد شــعبنا، 
مشــيرة أن هذه الجرائــم مخالفة صارخة لكل 
المبادئ والقيم اإلنســانية والشرائع والقوانين 
الدوليــة ويجــب العمــل علــى مالحقــة قــادة 

االحتالل في المحاكم الدولية. 
في ســياق آخر دعت النائب الشــنطي، شعبنا 
الفلســطيني ومقاومته إلسناد الحركة األسيرة 
في ســجون االحتالل لتفعيــل قضيتهم ودعم 
صمودهم وإنقاذ حياتهم، منددة بالممارســات 
الال إنســانية التــي يتعرضون لها في ســجون 

االحتالل.
وقالــت:" نحن مع أســرانا األبطال في ســجون 
االحتــالل ونؤيدهــم وقلوبنــا تعتصــر معهم 
وآالمنــا تعتصر وتشــتد كلما تألمــوا ونعيش 

معهم لحظة بلحظة ويؤلمنا ألمهم".
وأشــارت إلى خوض 140 أســيرًا في ســجون 

الطعــام  المفتــوح عــن  االحتــالل إضرابهــم 
رفضــًا لعدم إزالــة االحتالل أجهزة التشــويش 
المسرطنة وسياســة االعتقال اإلداري الظالمة 
التي يمارســها االحتالل، مؤكدة أن ممارســات 
االحتالل اإلجرامية بحق األســرى مخالفة لكل 

القوانين الدولية واإلنسانية.
وطالبت الشــنطي بمشــاركة شــعبية واســعة 
اسنادًا لحركة األسيرة في معركتها المتواصلة 
والمفتوحة ضد إدارة ســجون االحتالل وأدواتها 

القمعية.

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشــريعي 
غيــاب  "إن  خريشــة:  حســن  الفلســطيني 
المؤسســات الفلســطينية، وعدم وجود رقابة 
حقيقية على أداء الســلطة التنفيذية أطلقا يد 
الســلطة الفلســطينية للتحكم بمقاليد جميع 
السلطات لتصبح ســلطة الفرد الواحد وانتشار 

الفساد". 
وأوضح خريشــة فــي حديث صحفــي أدلى به 
لصحيفة "فلســطين" أن ما يجري من استفراد 
بالســلطات يؤكد مصداقية القاعدة السياسية 
التي تقول: "كلما قلت قاعدة الحكم زاد الفساد، 

وكلما زادت قاعدة الحكم قل الفساد".     
وأضاف:" إن حل المجلس التشريعي ال قيمة له، 
ألن المحكمة الدســتورية أصدرت قرارًا بإجراء 
انتخابات في غضون 6 أشــهر بالتزامن مع حل 
المجلس التشــريعي, ولكن مع مضى10 شهور 
حتى اللحظة دون إجراء هذه االنتخابات يصبح 
قرار حل التشــريعي ال قيمة له، على أساس أن 

القضيتين مرتبطتان". 
وطالب رئيس الســلطة محمــود عباس بإجراء 
االنتخابــات الفلســطينية بشــكل عاجل ودون 
تســويف منوهًا إلى أن ذلــك يمثل خيار وطني 
يميل إليه معظم الشعب الفلسطيني، من أجل 
تفعيــل الديمقراطية التي غابــت عنه منذ 14 

عامًا.
وبشأن القوانين التي تصدر في غياب المجلس 
التشــريعي، رأى خريشــة، أن هناك تعديًا من 
رئاسة الوزراء ومستشاري رئيس السلطة على 
إصــدار القوانين التي تقدم للرئيس للتصديق 

عليها.
وبين أن معظم هذه القوانين تتعلق باالستثمار 
واالقتصاد ورأس المال التي تخدم فئات معينة 
مــن المجتمــع الفلســطيني, وال تلبــي حاجات 

مجتمعيــة مــن تنظيــم العالقــة بيــن الفــرد 
والمجتمع، وبيــن المجتمع والســلطة بمختلف 

اتجاهاتها.
ولفــت إلــى أن معظــم القوانيــن التــي حولت 
إلى عبــاس للتصديــق عليها تخالــف القانون 
األساســي، الذي أتاح إصدار قوانين بمراســيم 
رئاســية، شــريطة أن تكــون هــذه القوانيــن 
صفــة  وتحمــل  وطارئــة  وعاجلــة  ضروريــة 
االســتعجال, مؤكــدًا أن هناك تعديًــا خطيرًا 
بعدد القوانين التي صدرت بعد تغييب المجلس 
التشريعي, مقارنة بما سنه المجلس التشريعي 

من قوانين.
وذكر خريشــة أن تغييب المجلس التشــريعي 
فتح الباب واســعًا النتهــاك الحريات العامة من 
اعتقاالت على خلفية سياســية أو بسبب االدالء 
باآلراء على مواقــع التواصل، بزعم بث نعرات 
طائفية رغم عدم وجود طائفية في فلسطين.
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ماجد أحمد أبو مراد

يــدور الحديث في األروقة السياســية لالحتالل عن تشــكيل ما يســمونه حكومة وحدة 
وطنية عبر ائتالف القائمتين األكبر في برلمان العدو "الكنيســت" وهما زعيمي الليكود 
وأزرق أبيض، "نتنياهو وغانتس"، ومن المتوقع أن تكون الرئاســة بينهما دورية، وذلك 

في خطوة ائتالفية تقاربية على ما يبدو في الظاهر. 
مهما تظاهر قادة االحتالل الصهيوني بالوحدة أو التقارب فإن قلوبهم شــتى بال شــك، 
غيــر أنهم يجيدون لعبة التحالف ضد أعداءهم وذلك مــن أجل إطالة أمد وعمر دولتهم 
اللقيطــة وكيانهم المزعوم، وهنا يضربون مثاًل في العمل السياســي وتكوين االئتالف 
وصناعــة التقــارب وإن كان ظاهريًا من أجل البقاء وتمتين جبهتهــم الداخلية، وهو أمر 

نحن أحق به منهم. 
مما ال شــك فيه أن عدونا ال يتحد وال يتقارب إال على دماءنا وللتآمر علينا وعلى شــعبنا 
ومصالحنا العليا، والمعلوم أن هذه الوحدة والحكومة المشتركة التي يسير االحتالل نحو 
تشــكيلها وقد باتت في حكم المؤكد، تعطي أريحيــة برلمانية تمكنه من االقدام على 
قــرارات مصيرية إذا رغب أعضاء الحكومة بذلك، وبالتالي من الممكن أن يرتكب بحقنا 

أي حماقة سياسية من شأنها تغيير مالمح الخارطة السياسية. 
وهنا ال بد من القول إننا ســنكون أمام حكومة غاية في التطرف ويغريها في ذلك قاعدة 
برلمانية واسعة إلى حدٍ ما، وبالتالي علينا أن نكون حذرين أكثر من أي وقت مضى، وعلينا 
أن ندرك مخاطر المرحلة ونعمل من أجل مدافعة االحتالل واشغاله عنا بأي وسيلة كانت.

إن خير رد على حكومة االحتالل القادمة يتمثل بإنهاء االنقسام والسعي الحثيث والسريع 
نحو وحدة الوطن وتوحيد المؤسســات الوطنيــة وتعضيدها ورفدها بالكفاءات الوطنية 
وتشكيل حكومة وحدة موحدة في الضفة والغربية وقطاع غزة لتقوم بمهامها الوطنية 

بامتياز وبكل كفاءة. 
ربما هذا يكون الرد األكثر توفيقًا على تطرف االحتالل وسيره نحو الراديكالية السياسية 
واأليديولوجية، من ثم علينا االنشغال الحقيقي بتنقية الصف الوطني من غير الغيورين 

على وطننا وأمتنا ومقدساتنا تمهيدًا للمعركة الكبرى وهي معركة التحرير.  
أسرانا األبطال

من غير الممكن عدم التطرق لمعاناة أسرانا األبطال والعشرات منهم يخوضون معركة 
األمعاء الخاوية دفاعًا عن كرامتهم اإلنســانية ضد عدو متغطرس، لدينا حاليًا ما يقارب 
مــن "5700" معتقل في ســجون االحتالل بينهــم "230" طفــاًل و"48" معتقلة و"500" 
معتقــل إداري، أي معتقلون بــال تهمة، و"1800" مريض، بينهــم "700" بحاجة لتدخل 
طبِّي عاجل، وقد بلغ شــهداء الحركة األسيرة "221" شــهيدًا، منذ العام "1967م"، كل 
هذه التضحيات تحملنا على بذل أقصى الجهود ألجلهم وبغية تحريرهم وكسر قيدهم. 
معاناة األســرى تُوجب على الســلطة في رام اهلل اللجوء للقضــاء الدولي وهي صاحبة 
االمتيــاز في ذلك لمحاكمة االحتــالل وقادته على ما يرتكبونه مــن جرائم بحقنا وحق 
أســرانا األبطال في السجون. وقبل كل شيء على شرفاء حركة فتح والسلطة ومنظمة 
التحرير الســعي الفوري نحو إلغاء وانهاء كل اإلجراءات التعســفية الظالمة بحق أســرانا 
األبطــال والتوقف الفــوري عن قطع رواتبهم ومخصصاتهم الماليــة، مراعاة لظروفهم 

واحترامًا لعائالتهم وتضحياتهم الجسام. 
الواجب الوطني يحتم علينا جميعًا الوقوف خلف أســرانا، واألمر المســتغرب أن السلطة 
لديهــا عشــرات الســفارات والقنصليات حول العالــم ال نرى لها أي أثر في نشــر معاناة 
األسرى وال تكاد تسمع لها همسًا، إذا لم تعمل سفاراتنا من أجل قضيانا الوطنية الكبرى 

فمتى تعمل وماذا عساها أن تفعل؟؟ 
يبقى األمل باهلل تعالى ثم بالمقاومة التي تسعي بال شك وال ريب لتحريرهم واخراجهم 
من عتمة الســجن إلى رحابة نســيم الحرية واالنعتاق من زنازيــن االحتالل ومعتقالته 

وسجونه. 
َوَما َذِٰلَك َعَلى اللَّ ِبَعِزيٍز

ناقشت واقع المسيرة التعليمية وبدء العام 
الدراسي.. لجنة التربية تستمع لوكيل التعليم

ناقشت لجنة التربية والقضايا االجتماعية في المجلس 
التشريعي المســيرة التعليمية وواقع مديريات التربية 
والتعليم في قطاع غــزة، واإلجراءات المتخذة من قبل 
الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد، جاء ذلك خالل 
جلســة اســتماع عقدتها اللجنة مع وكيل وزارة التربية 
والتعليــم الدكتور زياد ثابــت، بحضور النواب: خميس 
النجار، يوسف الشرافي، سالم سالمة، يونس أبو دقة، 

ومحمد شهاب. 
وتساءل النواب عن واقع األوضاع التعليمية والمشاكل 
التي تواجهها الــوزارة في ظل الحصار المفروض على 
قطاع غــزة واآلثــار الســلبية المترتبة علــى مكونات 
المســيرة التعليمية، وماهية اإلجــراءات والتدابير التي 

اتخذتها الوزارة لتجاوز هذه المرحلة.  
بدوره اســتعرض ثابت، المسيرة التعليمية والمشاكل 
التي تواجهها المديريات في ظل محدودية اإلمكانيات 
التعليميــة والماليــة وكــوادر المعلمين فــي المدارس 
ومدى انعكاس ذلك على نصاب الحصص للمدرســين 
والتشكيالت المدرسية وعدد الطلبة في الفصل الواحد 

ومستوى تحصيلهم. 

وأوضح ثابت أن وزارته قامت بمليء الشواغر الوظيفية 
والبالغ عددها "500" شــاغر وظيفي مــا بين معلمين 
ومشــرفين ومرشــدين ومدراء مدارس وذلك بالتعاون 
مع ديوان الموظفين، مشــيرًا إلجراءات الوزارة الهادفة 

لتأمين الكتب والمستلزمات المدرسية.
وأكد أن الوزارة حصلت على موافقة بعض الدول المانحة 
ألنشــاء وانجــاز العديد من المباني المدرســية الجديدة، 
وإضافة غــرف صفية في بعض المدارس األمر الذي من 
شأنه التخفيف من مشكلة اكتظاظ الطلبة في الفصول.

بدورهــم أشــاد النواب باإلجــراءات المتخــذة من قبل 
الوزارة بهدف اســتقرار المسيرة التعليمية والمحافظة 
عليهــا دون أي اربــاك يذكــر، منوهيــن إلــى أنهــم 
ســيتواصلون مــن الجهــات ذات الصلــة ألجــل تعزيز 

المديريات بالكوادر التعليمية الالزمة حسب األصول.
وشــدد النــواب علــى ضــرورة التركيز علــى التأهيل 
والتدريــب والتطوير للكوادر التعليمية بهدف النهوض 
بواقع المسيرة التعليمية نحو األفضل، مبدين استعداد 
اللجنــة تذليــل أي عقبات قــد تعترض عمــل الوزارة 

ومديرياتها المختلفة. 

رئاسة ونواب التشريعي يهنئون األسير المحرر بسام النجار 


