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كتلة التغيير واإلصالح /رام اهللا
ــد عــام ١٩٦٢م  في رام اهللا، متزوج وله ســتة أبناء ، كما حصل على شــهادة  موالي
بكالوريــوس مــن جامعة القدس.وعمل رئيســًا لديوان محكمة رام اهللا الشــرعية، 
ــد عــام ١٩٦٢م  في رام اهللا، متزوج وله ســتة أبناء ، كما حصل على شــهادة  موالي
بكالوريــوس مــن جامعة القدس.وعمل رئيســًا لديوان محكمة رام اهللا الشــرعية، 
ــد عــام ١٩٦٢م  في رام اهللا، متزوج وله ســتة أبناء ، كما حصل على شــهادة  موالي

وعضو الهيئة اإلدارية لمركز الشباب االجتماعي في الجلزون، وجمعية بيت نباال 
الخيرية منذ عام ١٩٩٦م ونائب لرئيســها. واعتقل مرات عدة في ســجون االحتالل 
آخرها حزيران ٢٠٠٦.فاز في انتخابات المجلس التشــريعي الفلسطيني عام ٢٠٠٦م 
عن مدينة رام اهللا . وأبعد إلى مرج الزهور عام ١٩٩٢. و هو عضو مؤسس في رابطة 
ــع ، وعضو هيئة إدارية  علماء فلســطين، وعضو اللجنة الشــعبية لمقاومة التطبي

للجمعية الخيرية اإلسالمية. واعتقلته قوات االحتالل بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٢.
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ــا االجتماعية  ــة التربية والقضاي ناقشــت لجن
ــة والتعليم محمد عســقول  مــع وزير التربي
خالل جلســة استماع عقدتها في مقر المجلس 
ــة النائــب عبد  بغــزة بحضــور رئيــس اللجن
الرحمن الجمــل وأعضاء اللجنة النائب محمد 
شــهاب والنائب خميس النجــار والنائب هدى 
ــم والنائب مريم فرحــات، والنائب جميلة  نعي

الشنطي.
ــة التربية النائب  وافتتح الجلســة رئيس لجن
ــد الرحمن الجمل بطرح عــدد من القضايا  عب
لمناقشــتها مع الوزير عســقول تشمل قضية 
المدرسين المساندين، وحقوق المعاقين حسب 
القانون، وأوضاع المدار، ملفتا أن الجلسة تأتي 
استكماال للجلسات السابقة مع الوزير عسقول 
لمتابعة قضايا التعليم والمؤسســات التعليمية 
ــرة. من جهته شــكر  لمــا لها مــن أهمية كبي

ــة على اهتمامها  الوزير عســقول لجنة التربي
بالســلك التعليمي والعمل مــن أجل الوصول 
على أفضل مســتوى في التعليم وشرح طبيعة 
ــة العامة خالل فترة عملها،  عمل لجان الثانوي
كما أبدى الوزير اســتعداده لتوظيف نســبة 
من ذوي االحتياجات الخاصة حســب القانون، 
ــام الوزارة  وكشــف الوزير عســقول عن قي
بالعمل لتجهيز مدارس خاصة لتعليم المعاقين 
وتجهيزها بكافة ما يلزم من احتياجات خاصة 
لهــم، وأكــدت النائب هــدى نعيم فــي نهاية 
الجلســة على ضرورة متابعــة ملف حق ذوي 
االحتياجــات الخاصــة في الوظيفة بنســبة ٥٪ 

حسب ما ينص عليه القانون.
وفي إطار سعيها الدائم للتواصل مع الوزارات 
والمؤسســات الحكومية من أجل متابعة عملها 
والعمل المشــترك لالرتقاء ألداء أفضل التقت 

ــة والقضايا االجتماعية مع وزير  لجنة التربي
ــة طالب أبو شــعر  األوقــاف والشــئون الديني
وناقشــت معه عــدد من القضايا أهمها موســم 
الحــج والعمرة لهذا العام وطبيعة ســير عمل 
ــا  ــي قدمته وزارة األوقــاف واالنجــازات الت
والمعيقات التي تحــول دون التقدم في عملها 
واألهداف التي تســعى إليها الوزارة ، من جهته 
أوضح الوزير أبو شعر أن وزارته تعد من أهم 
الوزارات حيث تمثل األمن الحقيقي للمجتمع 
المتمثل بضبط األمن الثقافي والديني ألفراد 
المجتمــع، كمــا اســتعرض عمــل وإنجازات 
وزارته في عدد مــن القضايا ذات الصلة أهمها 
ــم وإعداد  مراكــز التحفيــظ للقــرآن الكري
وتأهيل الدعاة والســعي الدائم لتحسين كادر 
الوزارة وتطويره من أجل خدمة أفضل تقدمها 

الوزارة ألبناء شعبنا.

ــة ويجد أمامه ميكروفونا  مــا كاد عزيز الدويك يخرج من ســجن االحتالل ويتنفس هواء الحري
مفتوحا حتى راح يردد : يدي ممدودة ! نريد الوحدة الوطنية .. نريد المصالحة .. نريد رأب الصدع .. 

إنني أحمل من السجناء رسالة الوحدة الوطنية !
 فكأنه استمر يكرر الهتاف الذي غادر ردهات السجن وهو يردده مع أحد عشر ألف سجين فلسطيني ، 
يعيشون على أمل العدل والحرية وإعادة اللحمة إلى الصف الفلسطيني .. وتتردد األصداء من هداريم 

إلى بئر السبع ومن بئر السبع إلى عسقالن . 
لم يتربع عزيز الدويك على مقعد رئاسة المجلس التشريعي بضعة شهور قليلة حتى زجه االحتالل 
في السجن ثالث سنوات طويلة ، ولعل الرجل الذي سبق أن عرف طريقه إلى سجون إسرائيل خمس 
مرات سابقة لم يشعر باإلهانة على الصعيد الشخصي . ولكن كل فلسطيني غضب وانفعل بسبب اإلهانة 
التي أراد االحتالل أن يلحقها بالشعب الذي انتخب الدويك وحمله إلى المقعد الذي يرمز إلى السيادة 
الفلسطينية ،  نعم ! إن رموز السيادة الفلسطينية ليسوا مجرمين ليكون مكانهم مع المجرمين ، وإن 
السيادة الفلسطينية مدفوعة الثمن دما وعرقا وتاريخا نازفا على جبهة الزمان ليست لعبة يتالعب بها 

ضباط مخابرات العدو في سجونهم وزنازينهم . 
غير أن العدو يظل عدوا . وال عجب إذا كان دأبه قهرنا . فهو يعتقد أن في إذاللنا عزة له ، وفي إخضاعنا 
أمنا له . وهو أراد بحبس عزيز الدويك وبقية النواب تعطيل الحياة البرلمانية ، مثلما هو نهج هذا 
االحتالل في تعطيل كل شيء وتدمير كل شيء يخص العرب الفلسطينيين أهل البالد . ولكن العجبـ  
كل العجب في األصوات التي خرجت تشكك في شرعية الرجل الخارج لتوه من السجن محمال بآمال 

رفاقه هناك ، ومتطلعا إلى المضي قدما برسالته التي حال بينه وبينها ظالم الزنازين . 
هذه األصوات التي انطلقت في وجه فرحة الشعب الفلسطيني بتحرير رئيس مجلسه التشريعي راحت 
ــأن القانون ينص على تجديد انتخاب هيئة رئاســة المجلس كل عــام ، وإن رئيس المجلس  تنعــق ب

التشريعي لم ينتخب حين انقضاء عامه األول .. وإذن فهو ليس برئيس وفق نص القانون . 
ويا سبحان اهللا كيف يتذكر بعض الناس نصوص القانون حينا ويتناسونها أحيانا ! فكيف لم يخطر 
ببالهم أن القانون صريح في حكمه بأن رئيس الســلطة فاقد الشرعية تماما منذ عدة شهور؟ وكيف 
فاتهم أن فقدان شرعية رئيس السلطة في المنصب تقضي بخروجه إلى التقاعد .. بينما فقدان رئاسة 
الدويك ال تخرجه من النيابة ، وبينما يعلم الناعقون أنه لو أتيح عقد انتخابات في المجلس مجددا 
لما كانت رئاسته من نصيب أحد إال عزيز الدويك ، فلماذا هذه المناكفة والمشاكسة ؟ ولماذا أصال 
ــي تعمد االحتالل حبس رئيس المجلس  ــي هؤالء على األســاس الباطل الذي أقامه االحتالل .. أعن يبن
وأعضائه إلفشــال التجربة الديمقراطية الفلســطينية ووضع العصي في دواليب المصلحة الوطنية 

الفلسطينية ؟
لقد كان األجدر بهم أن يتصرفوا بطريقة تقول للعدو : خاب مسعاك ..! نحن سوف نعتبر فترة السجن 
كأن لم تكن .. وعلى الرغم مما بيننا وبين جماعة الدويك فلن نقبل رئيسا للمجلس في هذه اللحظة 

غير الدويك ..! 
هذا هو الموقف الجدير بالشعب الفلسطيني وقيادييه : موقف التعالي والتسامي عن المستوى الهابط 
للمرحلة التي نحياها .. موقف النظر إلى روح القانون ومغزى القانون .. موقف إعادة الروح للمجلس 
التشريعي بجميع هياكله وهيئاته ومؤسساته لتدارك الحاجة إلى عقل كلي ينقذ الوضع ! فالمجلس 
التشريعي هو المؤسسة المالذ واإلنقاذ . والمحافظة على رئيسه وعلى كيانه وعلى هيبته هي الفرصة 
التي تضمن االستقرار والتواصل والبعد عن االضطرابات والصراعات ، والمجلس التشريعي كما تعودنا 
أن نقول : (( سيد نفسه )) . فهو الهيئة الجماعية التي تتمتع بصالحية التشريع والرقابة والتمثيل .. 
وكلها صالحيات غير متاحة ألحد آخر . والمجلس التشريعي قادر بتوافقه وبموقفه المتسامي على 
المرحلة الهابطة أن يقرر : سيبقى رئيس المجلس رئيسا للمجلس ، وسيبقى أعضاء المجلس أعضاء 
للمجلس ، ليتمموا واليتهم وفقا لمغزى القانون ، دون أن تقتطع منها فترة السجن . فبذلك نحقق 
إرادة الشعب الذي أرادهم نوابا لمدة أربع سنوات ، وليس إرادة االحتالل الذي صادر نيابتهم في سجنه 
الجائر ، وإذا أردنا الحق فإن هذه القاعدة يجب أن تسري على بقية المؤسسات التي تعمد العدو تعطيل 
أعمالها ومصادرة صالحياتها عمليا منذ صدور نتيجة االنتخابات ، ألنه شعر أن تلك النتيجة  جاءت 

ضد مصالحه وترتيباته وتمنياته للشعب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني . 
وال يرتاح العدو إال إذا حكمنا الفساد والجهل وعصابات المافيا . ال يرتاح العدو إال إذا حكمنا الجواسيس 

الذين يدعون أنهم واسعو األفق جدا ويعرفون متطلبات المجتمع الدولي جدا .. جدا .. جدا ..!  

لجنة التربية في المجلس التشريعي خالل لقائها بوزير األوقاف د.طالب أبو شعر
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يتقدم د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي ورئاسة المجلس 
واإلخوة النواب وموظفو المجلس بأحر التهاني والتبريكات من األخ النائب / د. 

يونس األسطل بتخرج كريمته


من الجامعة اإلسالمية وحصولها على معدل 97.57%  من كلية الشريعة والقانون.

ونتقدم لألخ النائب/ د. أحمد أبو حلبية بنجاح كريمته


وحصولها على معدل 94.5% بالثانوية العامة.
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الكونجرس األمريكي  أعربت عضو 
"ســينتي ماكين" عن أسفها الشديد 
إزاء المعاناة والمعاملة القاسية التي 
الفلســطيني  الشــعب  يتلقاها نواب 
ــن في ســجون االحتالل  المختطفي

اإلسرائيلي.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمعها 
مع النائب في المجلس التشــريعي 
الدولية  الفلسطيني وعضو الحملة 
ــواب المختطفين،  لإلفراج عــن الن
هدى نعيم. حيث ناقشتا قضية النواب 
ــن وأحوالهــم  وظروف  المختطفي
ــة  وســبل تفعيل  اعتقالهــم الصعب

قضيتهم في المحافل الدولية .
 من جانبها وعــدت ماكين بالعمل 
ــة وتفعيلها في  الجــاد لرفع القضي
ــى  ــة وصــوال إل المحاكــم الدولي

اإلفــراج عنهــم وإعادتهــم لذويهم 
وشــعبهم  حتى يتسنى لهم ممارسة 
والتــي  ــة  الديمقراطي حقوقهــم 
األعــراف  كافــة  لهــم  ــا  كفلته
والقوانين الدولية؛ وبعد أن حرموا 
منها بسبب االنتهاكات اإلسرائيلية 
ضدهم واعتقالهم لمدة ثالثة أعوام.  
ــة شــريان الحياة  يذكــر  أن قافل
وصلت قطاع غــزة بعد رحلة دامت 
ثالثة أسابيع، وسط استقبال رسمي 
وشعبي واسع يوم الخميس الماضي 
ــر رفح  وكانت  ١٥ تمــوز عبر معب
والمســاعدات  ــة  باألدوي ــة  محمل
اإلنسانية تعبيرا عن مساندة الشعب 
ــه في مواجهة  الفلســطيني ودعما ل
المفــروض عليه  الظالم  الحصــار 

منذ نحو ثالث سنوات.  

إذا أراد اهللا سبحانه وتعالى نصرًا وعزة لألمة فإنه يهيئ لها أسباب النصر والتمكين، فيثبت 
الذين آمنوا في أحلك الظروف وأصعبها ويلقي الرعب في قلوب الذين كفروا، فتتحقق 
المعجزة الربانية  في انتصار الفئة القليلة المؤمنة على الكثرة الكافرة المجرمة  " وقال 
ــإذن اهللا ، واهللا مع  الذيــن يظنون أنهم مالقــوا اهللا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ب

الصابرين " .
إن ما يحاك اليوم على الساحة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة من مؤامرات ومخططات 
إلجهاض المشروع اإلسالمي في فلسطين واجتثاث المقاومة باءت كلها بالفشل وتحطمت 

على صخرة صمود شعبنا األسطوري .
ــي دون أن يحقق أيا من  فانتصــار غزة في معركة الفرقان وانســحاب الجيش الصهيون
ــة ورعاية ربانية مصداقًا لقوله تعالى : " إن اهللا يدافع عن الذين  أهدافــه يعد معجزة إلهي
ــي دون أن يحقق أيا من  فانتصــار غزة في معركة الفرقان وانســحاب الجيش الصهيون
ــة ورعاية ربانية مصداقًا لقوله تعالى : " إن اهللا يدافع عن الذين  أهدافــه يعد معجزة إلهي
ــي دون أن يحقق أيا من  فانتصــار غزة في معركة الفرقان وانســحاب الجيش الصهيون

ــوا إن اهللا ال يحــب كل خوان كفور " ، وقوله تعالى : " إن اهللا مع الذين اتقوا والذين  آمن
هم محسنون " .

إرهاصات النصر كثيرة ومتعددة من أهمها :إرهاصات النصر كثيرة ومتعددة من أهمها :
1- حفظ كتاب اهللا:1- حفظ كتاب اهللا:

 خالل شهرين ال توجد بقعة في  العالم فيما أعلم وال عاصمة من عواصم الدول العربية 
واإلسالمية فيها هذا التوفيق الرباني في حفظ كتاب اهللا خالل هذه المدة الوجيزة، إال في 
فلســطين أرض اإلسراء والمعراج أرض الرباط والجهاد ؛ ولعل هذا كرامة من اهللا ألهل 
فلسطين في تهيئة أسباب النصر والتمكين فقد احتفلنا في العام الماضي لتخريج خمسة 
آالف حافظ وحافظة لكتاب اهللا وفي هذا العام إن شــاء اهللا سنحتفل بتخريج عشرة آالف 

حافظ وحافظة لكتاب اهللا .
2- نجاح الثانوية العامة بتفوق : 2- نجاح الثانوية العامة بتفوق : 

رغم الحصار والدمار والشــهداء واإلضرابات المسيســة إلفشال المسيرة التعليمية إال أن 
ــات وعقدت االمتحانات في موعدها وأعلنت  ــة والتعليم تجاوزت كل العقب وزارة التربي
النتائج في جناحي الوطن في آن واحد، كما أن نتائج االمتحانات أفضل من العام السابق، 
والالفت للنظر أن األولى على الوطن حافظة لكتاب اهللا كما أن األول على مستوى القطاع 

أيضا حافظ لكتاب اهللا .
3- انتشار ثقافة المقاومة :3- انتشار ثقافة المقاومة :

أصبحت ثقافة المقاومة هي المهيمنة على سلوك وتوجهات الشعب الفلسطيني في معظمه 
رجاًال ونساًء وأطفاًال فاألم التي كانت تخاف على ابنها أن يذهب للقتال في سبيل اهللا هي 
أصبحت ثقافة المقاومة هي المهيمنة على سلوك وتوجهات الشعب الفلسطيني في معظمه 
رجاًال ونساًء وأطفاًال فاألم التي كانت تخاف على ابنها أن يذهب للقتال في سبيل اهللا هي 
أصبحت ثقافة المقاومة هي المهيمنة على سلوك وتوجهات الشعب الفلسطيني في معظمه 

األم اليوم التي تدفع بابنها للشــهادة في ســبيل اهللا بل تلبسه سالحه ثم تودعه وإذا جاءها 
نبأ استشــهاده تزغرد فرحًا، وهي األم اليوم التي تتســابق في تعلم تالوة القرآن وحفظه 
األم اليوم التي تدفع بابنها للشــهادة في ســبيل اهللا بل تلبسه سالحه ثم تودعه وإذا جاءها 
نبأ استشــهاده تزغرد فرحًا، وهي األم اليوم التي تتســابق في تعلم تالوة القرآن وحفظه 
األم اليوم التي تدفع بابنها للشــهادة في ســبيل اهللا بل تلبسه سالحه ثم تودعه وإذا جاءها 

وتتحدث في بيتها مع أطفالها عن قراءة حفص ، و ورش ... " .
األب اليوم يوصل ابنه بسيارته إلى أرض المعركة بل في بعض األحيان يرابط معه ويهيئ 

له كل أسباب االستشهاد في سبيل اهللا.
األطفال يعبرون اليوم عن حبهم للشهادة، باإلصرار على أن يلبس البدلة العسكرية ويطلب التدريب 

على السالح بل منهم من قام وشارك في عمليات استشهادية وعمره ال يتجاوز السابعة عشر.
هــذه بعض مقدمات النصر والتحرير نراها ماثلة اليوم في أدبيات الشــعب الفلســطيني 
وذلــك بصبره وصموده وجهاده وثباته على الحق وإصراره على عدم التنازل عن شــبر 
واحد من أرض فلســطين قال صلى اهللا عليه وســلم :" ال تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لعدوهم قاهرين ال يضرهم من خالفهم وال ما أصابهم من ألواء حتى يأتي أمر اهللا 

وهم كذلك قيل أين هم يا رسول اهللا ؟ قال : ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس " .
أحســب أن شعب فلسطين من هذه الطائفة المؤمنة التي اختارها اهللا لتكون رأس الحربة 

للدفاع عن شرف وكرامة األمة العربية واإلسالمية .

Ô»Ìãìn€a@ê‹1a@›Ó»–n€@ŸÌÎÜ@çÌç«.Ü@ÜÏËu@Ú”b«g@›ñaÏm@!a@‚aä@Ú�‹é
     .









  




ــور عزيــز دويــك رئيس  ــذل الدكت ب
المجلس التشــريعي الفلســطيني جهودا 
كبيرة إلعادة تفعيل دور المجلس وتبنى 
خطاب إعالمي وحــدوي حيث أعلن منذ 
اللحظة األولى لخروجه من الســجن أن 
أول خطواته ستكون تفعيل دور المجلس 
من أجل القيام بدوره الريادي المعتاد. لكن 
هذه الخطوات واجهت عقبات منذ اللحظة 
ــا إغالق مقر المجلس  األولى كان أوله

في وجه رئيس الشرعية الفلسطينية.
الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلــس قــال "إن د. عزيــز دويك هو 
رئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني 
و ال يأخــذ إذن من أحد لدخول المجلس 
التشــريعي، وإن د. دويك وفق الدستور 
والقانون هو رئيس المجلس التشــريعي 
ولكن لألسف منذ خروجه من السجن تم 
المضايقــة عليه ومنعه من عقد المؤتمر 
الصحفي في مقر المجلس التشريعي في 
رام اهللا ، وأغلقت األبواب أمامه بتوجيهات 
من قوى سياسية في رام اهللا تهدف لعزل 
الدكتور عزيز دويك عن ممارسة دوره 

القيادي ".
ــح "للبرلمان"  وحمل د. بحــر في تصري
كتلة فتح البرلمانية كامل المسئولية 
عن إعاقــة عمل د. عزيــز دويك ومنعه 
ــه والــذي يتنافى مع  من ممارســة عمل
أبســط العالقات البرلمانية في المجلس 
التشريعي، وتابع "كان من الواجب عليهم 
ــور عزيــز دويك  أن يســتقبلوا الدكت
ــه بدال  ــق بموقعــه ومكانت اســتقباال يلي

من هــذه المعاملة التي يرفضها الشــعب 
الفلسطيني" .

ــي لرئيــس  بــدوره شــدد النائــب الثان
المجلس حسن خريشة في تصريح خاص 
"للبرلمان" أن د.عزيز دويك ليس بحاجة 
إلى تصريح من أي جهة لممارســة عمله 
كرئيــس للمجلــس التشــريعي، وتابع 
"لكن يبدو أن تداخل السياســة والمصالح 
ــة في هذا  ــة والحزبي الشــخصية الفئوي
الموضــوع للتدخل في القانون بعيدا عن 

أخالق العمل الديمقراطي والقانوني"
وأكد النائب خريشــة أنه ال يستطيع أي 
أحد أن يشكك في شرعية الدكتور عزيز 
دويك والمجلــس هو الجهــة الوطنية 
والتشريعية الوحيدة التي ال يستطيع أحد 
ــا وبالتالي هناك جهات في  أن يؤثر عليه
ــح ال تريد أن يعــود المجلس  حركة فت

التشريعي لعمله الطبيعي.
وقال "إننا كرئاســة المجلس التشريعي 
ــا الرئيــس عباس على هذا األســاس  زرن
ــم اســتقبالنا بصفتنا الرســمية ولم  وت
نزره كأشــخاص هو ما يثبت شــرعية 
الدكتور عزيز دويك، بالمقابلة يحاول 
البعض التشكيك بشرعية دويك وذلك 
بهدف إثارة نوع من البلبلة في الســاحة 

الفلسطينية".  
ــة التغيير  مــن جهته أكــد رئيس كتل
واإلصــالح محمد فرج الغول أن محاولة 
حركة فتح من إنكار شــرعية رئاســة د. 
دويــك للمجلس التشــريعي مــا هي إال 
محاولة يائسة وحيلة رخيصة، وهي ابتزاز 

سياســي لتحقيق مــآرب حزبية رخيصة 
بعيدًا عن مصلحة الشعب الفلسطيني.

سياســي لتحقيق مــآرب حزبية رخيصة 
بعيدًا عن مصلحة الشعب الفلسطيني.

سياســي لتحقيق مــآرب حزبية رخيصة 

ــن الغول أن عدم االعتراف بشــرعية  وبي
د.دويك هي محاولة أخرى للهروب من 
االســتحقاق الدستوري والقانوني لتولي 
د.عزيــز دويك منصــب رئيس المجلس 
التشــريعي، وكرئيس السلطة الوطنية 
مؤقتا خلفًا للســيد محمود عباس رئيس 
التشــريعي، وكرئيس السلطة الوطنية 
مؤقتا خلفًا للســيد محمود عباس رئيس 
التشــريعي، وكرئيس السلطة الوطنية 

الســلطة الســابقة منتهي الوالية، مشددا 
على أن شــرعية منصب رئاسة المجلس 

ــور عزيــز ال يلغيها  التشــريعي للدكت
ادعاءات فتح الباطلة وال حتى أي اتفاقات 
ــون األساســي والنظام  بعيدة عــن القان

الداخلي.
وأكد على أن محاوالت منع د. دويك من 
تفعيل المجلس تأتي في ســياق التغطية 
على جرائم األجهــزة األمنية في الضفة 
التي ترتكب جرائم فظيعة بحق المقاومة 
ــازالت جديــدة لالحتــالل  ولتمريــر تن

الصهيوني بعيدًا عن المساءلة.

ــي أســير فــي  دعــا نائــب برلمان
المجلس التشــريعي الفلســطيني،  
وسياســيا  نضاليا  التصــدي  ــى  إل
ــى  عل المســتوطنين  ــداءات  العت
ــن فــي الضفــة الغربية  المواطني
ــداءات. وقال  االعت تلــك  ولجــم 
محمــد إســماعيل عثمــان الطــل 
االحتــالل  ســجون  فــي  ــع  القاب
بتهمــة   ٢٩\٦\٢٠٠٦ تاريــخ  ــذ  من
قائمــة  عــن  للمجلــس  ترشــحه 
ــة،  ــر واإلصــالح البرلماني التغيي
إن المســتوطنين تحولوا إلى أداة 
ــة تطلق  ضغــط رســمية صهيوني
أيديهم في محاولة ابتزاز مواقف 
سياســية من شــعبنا عبر التضييق 
ــاس والتعــرض لحياتهم  الن على 

وممتلكاتهم.
وأكــد النائــب الطــل على رفض 
ــى  المســاومات فــي المواقــف عل
الحقــوق الفلســطينية التي تقوم 
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ــة  ــة مجامل ــا اإلدارة األمريكي به
لالحتالل، داعيا شــعبنا بكافه قواه 
الحية وفصائله الوطنية للتحرك 
شعبيا وجماهيريا وعبر مؤسساته 
ــه وأنصــار حقوقــه في  وأصدقائ

العالم ألخذ زمام المبادرة.

النائب األسير / محمد الطل



العدد السابع عشر
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ــور أحمد بحــر النائب  أكد الدكت
األول لرئيــس المجلس التشــريعي 
الفلســطيني أن إعالن نتائج الثانوية 
ــن غــزة  العامــة بشــكل موحــد بي
والضفــة هو دليل وحدة شــعبنا وأن 
ــى الوحدة  صــدق النوايا ســيؤدي إل
الفلسطينية في كافة مسارات العمل 
بحر  ــور  الدكت وبين  الفلســطيني. 
في كلمة المجلس التشــريعي التي 
ألقاهــا نيابة عــن رئيــس المجلس 
د. عزيــز دويــك أن رئاســة ونواب 
ــوا العملية  ولجــان المجلــس واكب
ــدأت  التحديات  ــة منذ أن ب التعليمي
بعــد الحصــار و المؤامــرة وبعــد 
ــع  "كنا على  تجفيــف المنابع، وتاب
قدم وســاق مــع إخواننا فــي وزارة 
ــة التربية في  ــة خاصــة لجن التربي
ــا امتحانات الثانوية  المجلس وتابعن

العامة منذ اللحظة األولى.
 وأكد الدكتور بحــر أن المجلس 
ــة  ــة التعليمي راقــب أوضــاع العملي
وتابعها لحظة بلحظــة حتى وصلنا 
ــة بالعرس الفلســطيني  ــى النهاي إل
بوحدة شــعبنا وإعــالن النتائج أمام 
ــه وهذا يــدل إن خلصت  ــم كل العال
النوايا فإن اهللا ســيوفقنا، وقال خالل 
ــم المتفوقين في  حفل كبير بتكري
ــة العامــة "فــي هــذا العرس  الثانوي
يأتي  والعظيم  ــر  الكبي الفلســطيني 
ــات الرجال كنت أراقــب أبنائنا  بثب
ــا وهــم يبكــون مــن فرحــة  وبناتن
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افتتح  الدكتور أحمد بحر النائب 
األول لرئيس المجلس التشــريعي 
الفلســطيني دورة الشــهيد ســعيد 
البرلماني بحضور  صيام للتدريب 
عــدد كبير من المهتمين بالشــأن 
ــي والقانونــي وذلك في   البرلمان

قاعة التدريب في المجلس بغزة.
وأكد د. بحر في كلمته االفتتاحية 
للدورة التي أعدتها وحدة التدريب 
والتطويــر فــي المجلــس على أن 
المجلس التشــريعي  سيستمر في 
ــادي فــي خدمة شــعبنا  دوره الري
رغم الحصار والدمار والمؤامرات 
، وتابع" سيق المجلس المنارة التي 
يأوي إليها الشــعب الفلسطيني الن 
المجلــس بيت لشــعبنا، وســنعمل 
بكل ثبات وإخالص مع أبناء شعبنا 
حتى تتحقق األماني وتحرر البالد 
ويعود األســرى ألهليهم". وأكد د. 
بحــر أن دورة التدريب البرلماني 
تهتم بالعمل البرلماني على جميع 
مســتوياته القانوني واللجان والية 
عملها وكيفية االستجواب وحجب 
الثقــة عــن الحكومــة مــن المهم 

معرفتها.
ومــن ناحيته ثمــن الدكتور نافذ 
المدهــون مديــر عــام المجلــس 
ــه  التشــريعي  الجهــد الــذي بذل
ــدورة،  ال إعــداد  ــى  عل القائمــون 

مؤكــدا أنها تأتي في ســياق هدف 
بالتواصل ما  التشــريعي  المجلس 
ــم الخارجين  ــن المجلس والعال بي
كما لفت أن الدورة ســميت باسم 
الشهيد سعيد صيام تكريما له على 
جهوده في خدمة أبناء شعبنا أثناء 
عمله عضوا فــي البرلمان ووزيرا 

للداخلية.
وبدوره شكر مدير وحدة التدريب 
ــل  والتطويــر فــي المجلــس نبي
الخالدي الحضــور على اهتمامهم 
بالعمل البرلماني ملفتا أن الدورة 
تم اإلعــداد لها منذ فتــرة طويلة 
لتخرج بالشكل المطلوب والمستوى 
األمثل، وبين أن الدورة تســتهدف 
المهتمين بالعمل البرلماني ســواء 
من داخل المجلس أو المؤسســات 
الخارجية خاصة المهتمة بالقانون.

ــدورة  ــن الخالــدي أن ال كمــا بي
تهدف إلى نشــر الوعي البرلماني 
ــد دور البرلمــان فــي بناء  وتحدي
ــون، وكذلك فهم أدق  دولة القان
وأعمق لعمل المجلس التشــريعي، 
ــة  الرقابي ــاألدوات  ب والتعريــف 
للمجلس التشريعي، ومعرفة آليات 
سن التشريعات والقوانين، وتهدف 
ــى التعريــف برؤية الفقه  أيضا إل

اإلسالمي في السياسة التشريعية.

النجاح، العرس الفلســطيني لم يأتي 
ــات الرجال في  مــن فراغ إنما من ثب
كل الميادين الحكومية والسياســية 
و المجلــس وثبات المقاومــة،  هذا 
ــم وحصار ولكننا  العرس أتى بعد أل
نقول للعالم اليوم إننا رغم الحصار 

ورغم الدمار ورغم المؤامرة ننتصر 
اليوم بوحدة شــعبنا وبهــذا العرس 
ــر ، ولفت إلى  أن  الفلســطيني الكبي
هذه التجربة هي تنبؤ بانتصار شعبنا 

في كل المجاالت.
وخاطب د.بحر طلبة الثانوية العامة 

قائــال "أيها اإلخوة الطالب أقول لكم 
ــدون للعالم حضارة  ــوم تعي أنتم الي
هذا اإلســالم وإن الحضــارة الغربية 
هي عالة على اإلسالم وإن هذا التقدم 
ــه هــذا اإلســالم  الغربــي كان أصل

العظيم".

@ÚÓ‹Çaá€a@ãÌåÎ@Ô‘n‹m@@ÚÓ„Ï„b‘€a
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ــة القانونية في      التقــت اللجن
الفلسطيني  التشريعي  المجلس 
ــة أ. فتحي حماد،  ــر الداخلي وزي
في مقر وزارة الداخلية بمدينة 
غــزة، بحضــور كًال من رئيس 
في مقر وزارة الداخلية بمدينة 
غــزة، بحضــور كًال من رئيس 
في مقر وزارة الداخلية بمدينة 

د.أحمد  النائب  القانونية  اللجنة 
ــة، د.يونس األســطل،  ــو حلبي أب
د.محمد شــهاب، والنائب جميلة 

الشنطي.
وتناول اللقاء مناقشة العديد من 
المســائل المتعلقة بعمل وزارة 
ــة ذات الشــأن القانوني،  الداخلي
حيث أكــد د. أبو حلبية على أن 
ــل هــذه الزيارة  تهــدف إلى  مث
التعــرف على أوضــاع األجهزة 
ــات  ــة عــن قــرب والعقب األمني
تعرقــل عمل  ــي  الت ــة  القانوني
تلك األجهزة وحجم الخســائر 

بعد الحرب على غزة.
 من جهته أوضح وزير الداخلية 
ــى أن التحــدي األكبر الذي  عل
ــل  ــوزارة يتمث يواجــه عمــل ال
في إعادة بناء مقــرات األجهزة 
ــة الن أغلب هذه المقرات  األمني
ــح  تصل وال  للدمــار  تعرضــت 
لالســتخدام وانعدام مواد البناء 
إلعادة تشــييدها، إضافة إلى أن 
الوزارة تعكف على إجراء تقييم 
األمنية  األجهزة  لمنتســبي  عام 
بمســتواهم  االرتقــاء  بهــدف 

من حيــث التدريــب والتطوير 
التعامل مع  مهارات  وإكسابهم 

الجمهور.
 وأشار الوزير حماد أن الوزارة 
قامت بجهد كبير إلعادة حوسبة 
بيانات السجل المدني الذي فقد 
في العدوان وقد وأنجزت أكثر 
من ٨٠٪ من المهمة، وسيكون في 
كل محافظــة دائــرة للســجل 

المدني.
بدوره استفســر النائب د.يونس 
األســطل عــن طبيعــة عالقــة 
القضــاء  ــة  هيئ مــع  ــوزارة  ال
ــام  الع والمراقــب  العســكري 
لوزارة الداخلية, وآلية استصدار 

جوازات السفر.
أوضح الوزير أن العالقة تتسم 
المستمر  والتنســيق  باالنسجام 
لتحقيق الصالح العام، والوزارة 
ــى تجديد جــوازات  تعتمــد عل
الســفر وال يوجــد أي إصــدار 
اهللا  رام  حكومــة  الن  ــد  جدي
ــع قطاع غزة من حصته من  تمن

جوازات السفر.
ــة اللقاء حــث أعضاء  فــي نهاي
ــة الوزير على العمل على  اللجن
تفعيل جهاز الشــرطة النسائية 
ــة المرأة  بمــا يحفظ خصوصي
الموقوفة ويتناســب مــع ديننا 

الحنيف.

b‰j»í@Úflá©@bË‰fl@ÒÜb–né˝€@Ï«áÌÎ@paäã0a@ÒäaÜhi@áÓìÌ@ã¢.Ü
ــام الدكتور أحمد بحــر النائب األول  ق
لرئيس المجلس التشــريعي الفلسطيني 
ــا  ــة زار خالله ــي بجول ووفــد برلمان
المحــررات جنــوب قطاع غــزة وذلك 
ــر  ــي عب ــاء ٢٠٠٩/٧/١٥ ،والت ــوم األربع ي
ــزازه بالجهود  د. بحــر عن فخــره واعت
الكبيرة المبذولة إلعادة تشجير وإعمار 
المحــررات، وقال: نعتز بهذا المشــروع 
ــر مشــروع إنتاجــي الــذي  الــذي يعتب
سيجعلنا نتوجه إلي االكتفاء الذاتي من 
الفواكه والخضــروات المزروعة فيها, 
وأضاف: سوف نستغني بعدها عن الكيان 
الصهيوني الذي يرسل لنا الثمار الفاسدة 

بعد اإلغالق المتواصل للمعابر. 
 وضم الوفد كل من الدكتور أحمد بحر 
النائب األول لرئيــس المجلس و النائب 
د. عاطــف عــدوان وأ. مصطفى الصواف ' 
رئيس تحرير صحيفة فلسطين اليومية 
' وكان فــي اســتقبالهم وفــد من كتلة 
التغيير اإلصالح عن محافظة خان يونس 
ضم النائبان د. يونس األسطل ود. خميس 
ــادي في حركــة حماس  النجــار والقي
الشــيخ محمد النجــار باإلضافــة الي أ. 
إسماعيل محفوظ ' وكيل وزارة المالية 
ورئيس مجلس اإلدارة العامة للمحررات' 
وأ. حمــاد الرقب 'مدير عــام المحررات'.  
واصطحب أ. إســماعيل محفــوظ الوفد 
الزائر في جولة تفقدية حول المحررات 
مستعرضًا آخر انجازات دائرة المحررات 
الزائر في جولة تفقدية حول المحررات 
مستعرضًا آخر انجازات دائرة المحررات 
الزائر في جولة تفقدية حول المحررات 

من خالل زراعة مســاحة ٢٠٠٠ دونم من 
والحمضيات,  الفواكه  بأشجار  األراضي 
إلى جانب اســتصالح الدفيئات الزراعية 
ــا, وإقامــة المشــاتل الزراعية  وزراعته
ــا بعشــرات اآلالف من شــتالت  وزراعته
المانجــا والزيتون والخــوخ والجوافة, 
ــة منطقــة خزانات  كما شــملت الجول
ــاه الكبرى في المحــررات ثم انتقل  المي
الوفــد إلــى محــررة نيتســاريم جنوب 
مدينة غزة.   وقال د.بحر:' باســم الشعب 

الفلســطيني والمجلس التشريعي نتقدم 
بجزيل الشــكر من اإلخوة القائمين على 
العمل في المحــررات وإدارتها'، وأضاف 
بحر: أن الشــعب الفلســطيني الذي أبدع 
في مجــال المقاومة ها هــو اليوم يبدع 
في مجال الزراعة. وتوقع بحر أن تمضي  
ثــالث ســنوات ويصبح قطاع غــزة لديه 
االكتفــاء الذاتي من الثمرات التي تزرع 
في المحــررات, وقال: أتمنى من اهللا بعد 
خمس سنوات أن نصبح نصدر هذه الثمار 

خارج القطاع.
من جانبه طالــب النائب د. عاطف عدوان 
ــة االقتصادية في المجلس  ' رئيس اللجن
التشــريعي ' المســئولين القائمين على 
هذا المشــروع العمل على زيادة مساحة 
ــى ١٠٠٠٠  المزروعــة مــن ٢٠٠٠ دونم إل
ــة كافة احتياجــات قطاع  ــم لتغطي دون
غزة من المنتجات الزراعية وإلى إضافة 
أصناف جديدة مــن المزروعات إلى هذا 

المشروع.

د.بحر خالل حفل تكريم أوائل الثانوية العامة

د.بحر والنواب خالل زيارته للمحررات



العدد السابع عشر

ثقافة قانونية
إعداد: أمجد األغا / المقرر اإلداري للجنة القانونية

نســتعرض هنا أهم المواد القانونية التي نص عليها القانون األساســي الفلســطيني المعــدل والنظام الداخلي لعمل 
المجلس التشريعي الذي يتناول صالحيات ومهام مكتب هيئة رئاسة المجلس التشريعي.

50
" ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيســًا ونائبين للرئيس وأمينًا للســر يكونون هيئة مكتب رئاسة المجلس، وال 

يجوز الجمع بين عضوية هذا المكتب وبين رئاسة السلطة الوطنية أو الوزارة أو أي منصب حكومي آخر".
نصت المادة (٤) من النظام الداخلي:  

" تتألف هيئة المكتب من رئيس ونائبين للرئيس وأمين الســر، ينتخبهم المجلس باالقتراع الســري في بدء انعقاد 
المجلس للدورة السنوية األولى، وتمتد مهمته إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية، وإذا شغر منصب أحدهم ينتخب 

المجلس خلفًا له وفقًا للمواد (٨، ٩، ١٠) من هذا النظام ". 
16

" يعقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته العادية السنوية األولى على فترتين مدة كل منهما أربعة 
أشــهر تبدأ األولى في األســبوع األول من شهر آذار (مارس) والثانية في األسبوع األول من شهر أيلول أو في دورات 
غير عادية بدعوة من رئيســه بناء على طلب من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدُع رئيس 

ــر االجتماع منعقدا حكما بالمكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب  المجلــس إلى مثل هذا االجتماع يعتب
مجلس الوزراء".


• بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١١ وعلى إثر أحداث ٢٠٠٧/٦/١٤ التي شــهدها قطاع غزة، دعا رئيس السلطة الفلسطينية آنذاك السيد/ 
محمود عباس المجلس التشريعي لالنعقاد في دورته العادية الثانية استنادا للمادة(١٦) من النظام الداخلي المذكورة 
أعاله، لكن رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة د/ أحمد بحر قام آنذاك بالدعوة إلى البدء بدورة غير عادية بناء على 

طلب ربع أعضاء المجلس استنادا للمادة (١٦) من النظام الداخلي المذكورة أعاله.


- تجديد انتخاب هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي (الرئيس ونائبيه وأمين السر) يرتبط بانعقاد الدورة العادية 
للمجلس بفترتيها األولى والثانية فقط.

- تمتد مهمة هيئة مكتب المجلس إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية حســب المادة (٤) من النظام الداخلي، وحيث 
إن الدورة العادية الثانية تعذر انعقادها بسبب الظرف السياسي فإن هيئة مكتب المجلس تمتد واليتها للحيلولة دون 

إحداث فراغ في إدارة المجلس حتى تنعقد الدورة العادية التالية.
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اســتنكر النائب د.عاطــف عدون قــرار االحتالل بمحو 
األســماء العربية للشــوارع والمناطق داخــل األراضي 
ــة ، وأكد  ــة عام ٤٨ واســتبدالها بأســماء يهودي المحتل
د.عــدوان ان القــرار خطــوة في سلســلة لتهويد أرض 
فلسطين يهدف لجعل يهودية الدولة أمرا واقعا .  وقال 
د.عدوان في تصريح صحفــي :'هذا القرار الذي اتخذته 
حكومة االحتالل الصهيوني يراد منه ان يكون خطوة في 
سلسلة الخطوات التي اتخذتها لتهويد فلسطين وخاصة 
فيما يتعلق برغبة الحكومة الصهيونية ان يعترف العرب 

بيهودية الدولة .
وأشار عدوان أن االحتالل يرغب في ذلك محو الثقافة 
والتاريخ الفلسطيني واالنتماء لألرض الفلسطينية من 
أذهان الشعب الفلسطيني .وقال:' يريدوا ان يجعلوا من 
يهودية الدولة أمرا واقعا.'  واســتهجن عدوان الصمت 
العربي واإلسالمي تجاه ما يجري لألرض الفلسطينية 
المحتلة وقال:' لألســف حتى هــذه اللحظة لم يصدر 
حتى تنديد واحد من قبل السياســيين والفلسطينيين 

وبعض الجهات العربية واإلسالمية



…Ó”Ïn€a@ÊÎÜ@fiby@ÚÓ‰fl˛a@bËmçËuc@pbéäbøÎ@|nœ@o‰»m@Âÿ€@Úflá‘nfl@ÚuäÜ@∂g@@›ñÎ@äaÏ®a…Ó”Ïn€a@ÊÎÜ@fiby@ÚÓ‰fl˛a@bËmçËuc@pbéäbøÎ@|nœ@o‰»m@Âÿ€@Úflá‘nfl@ÚuäÜ@∂g@@›ñÎ@äaÏ®a…Ó”Ïn€a@ÊÎÜ@fiby@ÚÓ‰fl˛a@bËmçËuc@pbéäbøÎ@|nœ@o‰»m@Âÿ€@Úflá‘nfl@ÚuäÜ@∂g@@›ñÎ

ÚÓiãÃ€a@Ú–õ€a@¿@?Ó�è‹–€a@äaã‘€a@fi˝‘néa@ÒäÎãö@Û‹«@›‡»€a@k∞





.


مواليد1957 مدينة الوالدة رفح فلسطين

درس الحقــوق في جامعة القاهرة، وحصل على درجة الماجســتير من 
جامعة العالم األمريكية في القانون الدولي وحقوق اإلنســان، ودراسات 

عليا في معهد الدراسات اإلسالمية.
ــر من مؤسســي الجمعية اإلســالمية بقطاع غزة هــو أمين عامها  يعتب
الحالي. أحد مؤسســي الكتلة اإلســالمية لنقابة المحاميين، وشغل عدة 

مناصب إدارية داخلة النقابة، قد اعتقل في السجون اإلسرائيلية.
مؤسس ورئيس مؤسسة دار الحق والقانون لحقوق اإلنسان، عضو اتحاد 

المحاميين الدوليين ، عضو اتحاد المحاميين العرب .
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة  التغيير واإلصالح  

انتخب نائبا عن غزة وحصل على 71492 صوت

وبين الغول أن عدم االعتراف بشرعية 
د.دويك هــي محاولة أخرى للهروب 
من االســتحقاق الدستوري والقانوني 
لتولي د.عزيز دويــك منصب رئيس 
المجلس التشريعي  وكرئيس السلطة 
ــة مؤقتا خلفًا للســيد محمود  الوطني
المجلس التشريعي  وكرئيس السلطة 
ــة مؤقتا خلفًا للســيد محمود  الوطني
المجلس التشريعي  وكرئيس السلطة 

عباس رئيس الســلطة السابقة منتهي 
ــة من باب خير وســيلة للدفاع  الوالي
الهجوم،  مشددا على أن شرعية منصب 
رئاســة المجلس التشريعي للدكتور 
عزيز ال يلغيها ادعــاءات فتح البطالة 
وال حتى أي اتفاقات بعيدة عن القانون 

األساسي والنظام الداخلي.
وأكد على أن محاوالت منع د. دويك 
ــل المجلس تأتي في ســياق  مــن تفعي
ــى جرائم األجهزة األمنية  التغطية عل
فــي الضفة التي ترتكب جرائم فظيعة 

بحــق المقاومــة ولتمريــر تنازالت 
ــي بعيدًا  جديــدة لالحتــالل الصهيون
عن المســاءلة المؤسســاتية الرسمية 

(المجلس التشريعي ) .
وتابع الغول "إن التصرفات الحمقاء لما 
يدعى إبراهيم خريشة ومن وراءه من 
منع د. عزيز دويــك دخول المجلس 
ــل المجلس إال وســيلة  ومنعهم تفعي
رخيصــة تصب في مصلحــة االحتالل 
ــه من خالل  ــى تعطيل الــذي يعمل عل
اختطاف النواب وارتكاب جرائم حرب 

ضد الدبلوماسية والحصانة الدولية".


وحمــل النائــب الغــول حركــة فتح 
المســؤولية عن فشــل جوالت الحوار 
الحكومــة  أن  مؤكــدًا   الســابقة 
الفلســطينية  وحركة حماس أكدت 

على أن نجاح الحوار هدف استراتيجي، 
ــاء االنقســام وكســر الحصار،  وإنه
ــى  ــى أن الحــوار وصــل إل ولفــت إل
نقــاط متقدمة وصلت إلى حد اقتراب 
ــى اتفــاق المصالحــة إال  ــع عل التوقي
موقف فتح المتعنت ورفضها التوقيع 
ــى اتفــاق المصالحة واســتمرارها  عل
ــر األجواء في الضفة الغربية  في توتي
من خــالل ممارســتها أبشــع الطرق 
المقاومة  لمالحقــة واعتقال رجــال 
الفلســطينية وتعذيبهم وصلت آلالف 
ــن، دون موافقتهــم لتبيــض  المعتقلي
السجون استجابة للمصالحة الوطنية 
العليا وإنهاء االنقسام بحجج ارتباطهم 
ــون  ودايت االحتــالل  مــع  ــق  بمواثي
والتنســيق األمني مــع االحتالل، مما 
يؤكــد ضرورة العمل على اســتقالل 

القرار الفلسطيني في الضفة الغربية 
ــاك من  وإنقــاذ ســلطتنا وشــعبنا هن
ــة حتى تعود  ــة الصهيوأمريكي الهيمن
اللحمة، وال زال األمل الكبير واللجان 
تعمل وتتواصل حتى انجاز هذا الوفاق 
الوطني االستراتيجي فليس أمامنا إال 

الوفاق واالتفاق إلنهاء االنقسام .


وطالــب النائب الغــول بوقف ظاهرة 
االعتقال السياســي في الضفة الغربية 
ــن  موضحــا وجــود فــرق شاســع بي
المعتقلين السياســية في الضفة الذي 
ــة والذي  طــال اآلالف بصــورة دوري
ــه مقاومتهــم  ــى خلفي ــون عل يعتقل
ورفضهــم  الصهيونــي  لالحتــالل 
أن  ــن  وبي باالحتــالل،  ــراف  االعت
االعتقــاالت القلية في غزة تمارســها 
ــن  الحكومــة الشــرعية ضــد متهمي
بمحاولة ارتكاب جرائم جنائية مثبته 
في اعترافاتهم الواضحة للعيان، ورغم 
ذلك فإن الحكومة والحركة في غزة 
تدعو إلى تبيض السجون وإعادة اللحم 
للشــعب الفلســطيني وإنهاء االنقسام 

وتحريم االعتقال السياسي .



ولفت النائب الغــول إلى جهود جبارة 
ــر واإلصالح في  تبذلهــا كتلة التغيي
ــة لإلفراج عن  حملة التضامن الدولي
النواب المختطفين، ولقد وجدت هذه 
ــة برلمانية  الدعــوات اســتجابة دولي
المســتويين  ــى  عل النطــاق  واســعة 
اإلقليمين والدولي، وقال "هناك عددًا 
ــة  ــات المنســقة والمرتب مــن الفعالي
ــة قوية  والمنظمــة بصــوره حضاري
ــزداًد يومًا بعــد يوم وهــذه الحملة  ت

كل يوم في اتساع ونشــاطاتها تزداد 
بصورة مضطردة، تفضي للضغط على 
االحتالل وفض ممارســاته اإلجرامية 
ضد الدبلوماســية والحصانة الدولية، 
ــى األقــل إلــى  ونأمــل أن تــؤدي عل
محاكمــة االحتالل أمــام المحاكم 

الدولية على هذه الجريمة النكراء".


ــن النائب الغول أن ملف األســرى  وبي
طويل ففي كل يوم يرتكب االحتالل 
الصهيوني مجزرة جديدة بحق القانون 
الفلسطيني،  الدولي وحقوق األســير 
يتصرف االحتالل وكأنه فوق القانون 
الدولــي مدعومــًا بالموقف األمريكي 

المنحاز.
واستعرض معاناة ما يزيد عن ١١ ألف 
أســير فلســطيني منهم ما يقارب ٣٥٠ 
طفل و٨٧ امــرأة وعشــرات المرضي 
ومئات كبار الســن ومنهم من قضى 
أكثر من ٣٢ ســنه في معاناة مستمرة 
وهم عمداء األســرى، فضــالًً عن منع 
أكثر من ٣٢ ســنه في معاناة مستمرة 
وهم عمداء األســرى، فضــالًً عن منع 
أكثر من ٣٢ ســنه في معاناة مستمرة 

ــارات ألكثر من ٧ ســنوات لعدد  الزي

من األهالي وأكثر من عامين ألهالي 
قطاع غزة في عقــاب جماعي منقطع 
ــر، باإلضافة إلى وضــع العديد  النظي
ــن في زنازين لســنوات  مــن المعتقلي
عديدة، واستهجن ما يقوم به االحتالل 
من أعلى مستويات تشريعية وقضائية 
على مستوى الكنيست ومحاكمه العليا 
التي تشــرع التعذيب والعزل واألبعاد 
مما يؤكد أن االحتالل ال يفهم إال لغة 

واحدة.
ودعــا الغــول الفصائل الفلســطينية 
األسرة لشاليط أن تصر على مواقفها 
ومطالبها حتى يتم اإلفراج عن أسرانا 
البواسل ، كما ال بد من الضغط لعدم 
الجلوس مع االحتالل والتفاوض معه 
ــه ومطالبته باإلفراج  بل الضغط علي
عن كل أســرانا البواســل ، وال بد من 
تحريك المجتمع الدولي ومؤسسات 
حقــوق اإلنســان واألمــم المتحــدة ، 
ــم  والصليــب األحمــر وأحــرار العال
ــاء هذه  ــى االحتالل وإنه للضغــط عل

المأساة المعاناة.


