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لألســف بــات مــن الواضــح أن ســلطة الضفــة الغربيــة ليســت ســوى مجموعــة 
مــن المنتفعيــن وجوقــة مــن "المطبليــن" الذيــن ال هــمّ لهــم غيــر مصالحهــم 
بــل  الكبــرى  الوطنيــة  قضايانــا  يهمهــا  يعــد  لــم  الســلطة  إاّل!!  ليــس  الخاصــة 
وأزالمهــا.  الســلطة  تآمــر  مــن  القضايــا  هــذا  ســلِمت  إذا  محظوظيــن  ســنكون 
ومــن أهم القضايــا الوطنية الكبرى أســرانا األبطال في ســجون االحتــال البغيض 
والــذي قــارب عددهم على "5000" أســير؛ خلــف كل واحد منهم ألــف حكاية ورواية؛ 
ومنهم الشــيوخ والمرضى والنســاء والفتية األشــبال، هذا الجرح الغائر بحاجة لجهود 
منظمــة ومســتمرة بهــدف نصرة األســرى وقضيتهم، لكــن الواقع غير ذلــك والحال 
يغنــي عن الســؤال فلدينا ســلطة في الضفة الغربيــة وأجهزتها األمنيــة العاملة في 
خدمة االحتال عبر التنســيق معه بما يخدم أهداف االحتال وبرامجه االســتراتيجية. 
السلطة في الضفة لم تعمل لمصلحة األسرى ما هو مطلوب منها فهي لم تدول القضية 
ولم تتقدم أي خطوة فيما يخص محكمة الجنايات الدولية ومحاكمة قادة االحتال وخاصة 
فيما يتعلق بجرائمهم بحق األسرى األبطال، وهي كذلك لم تحرر واحدًا من األسرى بأي 
طريقة كانت، ولم تبذل جهدًا دبلوماسيًا مؤثرًا وال فاعًا نصرة لألسرى األبطال، ناهيك 
عن حياكة المؤامرات الضارة بشــعبنا وقضايانا الوطنية األخرى والتقارب مع االحتال 
بل التماهي معه في كثير من القضايا والموضوعات والمستجدات اليومية والسياسية.

إن مــا حــدث مؤخــرًا فيمــا يخص أبطــال نفق الحريــة في "جلبــوع" ومــا رافق ذلك 
مــن أحــداث ومســتجدات خاصــة بحــق األســيرين البطليــن "كممجــي وانفيعــات" 
وعمليــة إعــادة اعتقالهمــا مــن مدينــة جنيــن الواقعــة شــمال الضفــة الغربية ثم 
انســحاب قــوات االحتــال مــن المدينــة بســهولة وهــدوء لهــو أكبــر دليــل علــى 
عــدم حاجــة الشــعب الفلســطيني لســلطة ال ترعــى مصالحــه وال تحمــي أبطالــه. 
ومقابل ســلوك الســلطة هذا تجد الشــعب الفلســطيني شعبًا حرًا يعشــق فلسطين 
ويعمــل مــن أجلهــا ليل نهــار ولديــه االســتعداد للتضحية بــكل غالــي ونفيس من 
أجــل الحريــة والعيش بكرامــة واالنعتاق مــن االحتال، شــعبنا متوحد خلف أســراه 
األبطــال األحــرار وتــواق لحريتهــم وملتــف حــول المقاومــة ويدعــم كل إجراءاتها 
الهادفــة لتحريرهــم بل وينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، ال شــك أن شــعبنا وأســرانا 
يســتحقون قيــادة أفضــل وعلينا العمــل من أجل اســتبدال ســلطة أوســلو بغيرها 
تؤمــن بعدالــة القضيــة وتعمل لتحقيــق طموحات الشــعب الفلســطيني وتطلعاته. 
بديلــة  قيــادة  وجــود  هــو  حكمهــا  وانهــاء  الســلطة  اســتبدال  متطلبــات  ومــن 
الدولــي  الرضــى  واســتجاب  السياســية  المنــاورة  علــى  وقــادرة  وقويــة  فاعلــة 
أجــل نصــرة  الــخ مــن  واللوجســتية..  والماليــة  البشــرية  األمــة  وحشــد طاقــات 
فلســطين ورفــع اســمها عاليــًا فــي المحافــل الدوليــة ودحــض روايــات االحتال. 
القــوى  بعــض  فــي  نســبي  بشــكل  متوفــرة  الذكــر  ســابقة  المتطلبــات  ولعــل 
الفلســطينية غيــر أنــه ينقصها التعاطــف الدولي وخاصــة من قبل المجتمــع الدولي 
والــدول اإلقليميــة الكبــرى والمؤثــرة، وهنــا مــن الواجــب الوطنــي علــى القيــادة 
الفلســطينية البديلــة الصبــر والعمــل الدؤوب مــن خــال عاقاتها الدولية لتتســع 
تلــك العاقــات وتتراكــم يومــًا بعــد يــوم لصالــح فلســطين وشــعبها وقضيتهــا. 
بقــدر مــا كانــت هــذه القــوى الحــرة والشــريفة قــادرة علــى نســج مزيــد مــن 
وإقنــاع  عاقاتهــا؛  فــي  األوروبيــة  الــدول  حلبــة  واقتحــام  الدوليــة  العاقــات 
المجتمــع الدولــي بعبثيــة وجــود الســلطة ومــدى انتهاكها لحقــوق االنســان.. الخ، 
ســتكون أقــرب مــن التأثير فــي معادلــة تجــاوز الســلطة وازاحتها عن ســدة الحكم 
األبطــال.  وأســراها  ومقدســاتها  وشــعبها  فلســطين  أجــل  مــن  المطلــوب  وهــو 
وفي الختام ال بد من اإلشارة إلى أحدث استطاع رأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث 
السياســية والمســحية بالتعاون مع مؤسســة كونراد أديناور في رام اهلل وأظهر تأييدًا 
واســعًا من قبل الشــعب الفلســطيني لحركة حماس وأنها هي األجدر بتمثيل وقيادة 
الشــعب الفلســطيني، ومطالبة أغلبية المواطنين باســتقالة رئيس الســلطة محمود 
عباس، حيث بلغت نســبة المطالبين باستقالته %80 من إجمالي المستطلعة آراؤهم.

لجنة الصياغة تبحث مشاريع قوانين جديدة وتعديل أخرى

بحثــت لجنة الصياغة بالمجلس التشــريعي عددًا 
من مشــاريع القوانين الجديدة، ومشاريع لتعديل 
قوانين أخرى؛ جاء ذلك أثناء اجتماع دوري عقدته 
اللجنــة يوم أمس األول برئاســة رئيســها النائب 

محمد فرج الغول، ولحضور أعضائها كافة. 
ولفــت النائــب الغول؛ أنــه جرى خــال االجتماع 
التدقيــق النهائــي على مشــروع قانــون التنفيذ 
الشــرعي، فــي ضــوء ورش العمل التــي عقدت 
مؤخــرًا لمناقشــة المشــروع وانضاجــه، مؤكــدًا 
أن مشــروع القانــون بــات جاهزًا للعــرض على 
المجلس التشــريعي للقراءة الثانية، وأنه سيكون 
جاهــزًا للتنفيذ في المحاكم الشــرعية خال نحو 

شهر تقريبًا.
كما ناقشــت اللجنة المقترحــات الخاصة بالقراءة 
الثانية لمشــروع قانــون إلغاء ضريبة اإلشــغال، 
والمقــرة بموجب قانــون البلديات رقم 1 لســنة 
1934، والذي ســبق للمجلس التشــريعي أن أقر 
مذكرة المناقشة العامة لمشروع المذكور، والذي 
يســتهدف تجميــد ضريبــة اإلشــغال المفروضة 
مــن أجــل االنتفــاع مــن العقــار حيــث خلصــت 
اللجــان المختصة في المجلس التشــريعي لعدم 

قانونيتها، وبالتالي أجمع على إلغائها.

التشريعي  المجلس  رئاسة  أدانت 
تمديــد االحتال االعتقال اإلداري 
للنائب عن محافظة الخليل نايف 
الرجــوب، وقالــت فــي تصريــح 
صحفــي مقتضــب:" إن االحتال 
الشــعب  نــواب  تغييــب  يتعمــد 
الفلســطيني في ســجونه بهدف 
الديمقراطيــة  التجربــة  تخريــب 
الناخــب  ومعاقبــة  الفلســطينية 

الفلسطيني على اختياره".
ودعت رئاســة المجلس برلمانات 
اإلنســانية  ومؤسســاته  العالــم 

والحقوقية للعمل على فضح ممارســات االحتال 
وانتهاكاتــه القانونيــة الجســيمة وضربه بعرض 
الحائط للحصانة البرلمانية التي من المفترض أن 
النواب يتمتعون بها أســوة بزمائهم البرلمانيين 

ودققــت لجنــة الصياغة مشــروع قانــون معدل 
لقانون األسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004، 
والــذي يهــدف لتقليــص الخصــم الســنوي مــن 
ضريبة الدخل على رواتب األسرى المعتقلين في 
ســجون االحتال من %8 إلى %6، تمهيدًا لعرضه 

على المجلس التشريعي للقراءة الثانية.
وناقشــت اللجنــة مشــروع قانون معــدل لقانون 
المخــدرات والمؤثرات العقلية، وذلك الســتدراك 
بعــض أوجه القصــور التي كشــفتها الممارســة 
العمليــة، حيــث تــم إضافــة بعــض النصــوص 
الجديــدة لتواكــب الصــور المســتحدثة لجريمة 
المخدرات، وقررت اللجنة عقد ورشــة عمل قريبًا 
لبحــث مشــروع القانــون المعــدل بحضــور كل 

الجهات ذات العاقة.
إلى ذلــك قررت اللجنــة عقد ورشــة عمل لبحث 
مشــروع قانون معــدل لقانــون التقاعــد رقم 7 
لسنة 2005، لبحث تطوير القانون والوقوف على 
مســتجداته ومواده كافة بمشــاركة الجهات ذات 

االختصاص.
الجدير ذكره أن لجنة الصياغة تسعى بشكل دائم 
نحو موائمة التشــريعات الفلســطينية وتحديثها 

بما يتناسب مع مفرزات الحياة العصرية.

في كل العالم. 
الجديــر ذكره أن محكمة االحتال 
كانت قــد مددت االعتقال اإلداري 
للنائــب الرجوب لمدة "4" أشــهر 
وذلــك أثنــاء جلســة عقدتها يوم 
األحــد الماضــي؛ ويبلــغ الرجوب 
"63" عامًا من عمره وكانت قوات 
االحتال قــد اختطفتــه من بيته 
في الخليل بتاريــخ 19 مايو/ آيار 
المنصرم ومنــذ ذلك الحين وهي 

تمنع ذويه من زيارته.
وتعــرض النائــب نايــف الرجوب 
للعديــد من االعتقاالت لدى االحتال، وأمضى في 
ســجون االحتال ما يزيد عن 12 عامًا على فترات 
متفرقــة، أكثر مــن نصفها في االعتقــال اإلداري 

بحجة وجود ملف سري.

التشريعي يدين تمديد االعتقال
اإلداري للنائب نايف الرجوب
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الخميس
06

لجنة التربية تناقش معايير 
اختيار مدراء المدارس مع 

وكيل وزارة التعليم

د. بحر: على "األونروا" التراجع الفوري عن كل القرارات 
واالتفاقيات الجائرة بحق الالجئين، وعدم تقليص خدماتها 

والرتبية  القانونيــة  اللجنتــان 
تستكمالن األعمال التحضريية 
إلعداد مشــروع قانون التنفيذ 

الشرعي
03

لدى لقائهما مــع النائب العام.. 
والرقابــة  القانونيــة  اللجنتــان 
تطلعان على سري العمل بالنيابة 

العامة 
03

القــدس واألقصى تحذر  لجنة 
اقتحامـــــات  من استمـــــــرار 

املستوطنني للمسجد األقصى
07

اللجنتــــــــــان االقتصاديــــــة 
رئيــس  تلتقيــان  والقانونيــة 

سلطة األراضي
07

خالل جلسة عقدها أمس رفضا التفاقية "إطار التعاون" بين األونروا وأمريكا

ندد نــواب المجلــس التشــريعي باتفاقية 
اإلطار التي تم توقيعها بين األونروا وإدارة 
بايدن، ووصفوها باالنتهاك الصارخ للقانون 
الدولي؛ داعين إلسقاطها، "البرلمان" تابعت 

وقائع الجلسة وأعدت التقرير التالي:   
هذا وقال رئيس المجلس التشريعي باإلنابة 
د. أحمــد بحر؛ أثنــاء كلمة له في مســتهل 
الجلسة:" إن الشعب الفلسطيني فوجئ في 
منتصف شــهر يوليو الماضي بتوقيع اتفاق 
إطــار بين وكالــة غوث وتشــغيل الاجئين 
"األونــروا" واإلدارة األمريكيــة ينــص على 
اســتئناف الدعم المالــي األمريكي لألونروا 
تحت شروط مذّلة وغير قانونية تجعل منه 

اتفاق إلحــاق وتبعية يُخــرج "األونروا" عن 
مهامها األساسية، ويحرف مسارها الوظيفي 
لخدمــة الاجئين الفلســطينيين والنهوض 

بأوضاعهم في مختلف المجاالت".
تنزلــق  أن  المؤســف  مــن  إنــه  وأضــاف:" 
"األونروا" إلى مثل هذا االتفاق الذي حوّلها 
إلى أداة سياســية ووكيل أمني بامتياز تابع 
لإلدارة األمريكية المنحازة تمامًا لاحتال"، 
وطالــب األمــم المتحــدة والــدول المانحة 
بتحمــل مســؤولياتها تجاه معالجــة األزمة 

المالية التي تعاني منها وكالة الغوث.
ودعا بحر رئاســة "األونروا" للتراجع الفوري 
عن كل القــرارات واالتفاقيات الجائرة التي 

تجافــي حقــوق الاجئيــن الفلســطينيين، 
وعــدم إجــراء أي تقليصــات علــى أي مــن 
القطاعات الخدمية التــي تقدمها لاجئين، 
والعمل على تطوير مســتوى وآليات الدعم 
والخدمات بدال من تقليصها، والنأي بنفسها 
عن مخططات التصفيــة والتوطين والتآمر 

ضد قضية الاجئين الفلسطينيين.
ودعــا إلــى بلــورة أوســع حــراك برلمانــي 
وسياســي، إقليمــي ودولي، بهــدف إبطال 
اتفــاق اإلطار، مطالبًا بعــزل "األونروا" عن 
ســهام التأثير والنفوذ األمريكي الا قيمي 
والــا قانوني الذي يهــدف إلى تفريغها من 
مضامينها األساســية وأهدافها اإلنســانية 

لصالح المشــروع الصهيوني في فلسطين 
والمنطقة، مشيرًا إلى أن التشريعي خاطب 
كل البرلمانات العربية واإلسامية والدولية 
وجامعة الــدول العربية، ومنظمــة التعاون 
الحقوقيــة  المؤسســات  وكل  اإلســامي، 
واإلنســانية والمنظمات الدوليــة واألممية، 
للتصــدي لهــذه المؤامــرة التي تســتهدف 
الاجئين الفلســطينيين والعمــل من أجل 

إحباطها.
ودعا جماهير شــعبنا الفلســطيني في كل 
مكان، إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه 
المؤامــرة، والخروج في مســيرات شــعبية 

02عارمة من أجل إحباطها. البقية

المجلس التشريعي يقر ملحق الموازنة للسنة المالية 2021
أقر المجلس التشريعي في جلسته 
المنعقدة بتاريخ 22 أيلول 2021، 
ملحق الموازنة للسنة المالية 2021 
المقــدم مــن لجنة متابعــة العمل 
الحكومــي للمجلــس التشــريعي، 
والمقدر بمبلغ )7.8( مليون شيقل.

وجــاء الملحــق بإضافة مخصصات 

جديدة على بنــد الرواتب واألجور 
التشــغيلية. النفقــات  وبنــد 
وتركز الملحــق في بنــد الرواتب 
االحداثــات  خــال  مــن  واألجــور 
والبالــغ  الجديــدة  الوظيفيــة 
)5.44( مليــون شــيقل،  قيمتهــا 
جانب من اجتماع رئيس اللجنة القانونية مع االئتالف األهلي المطالب بتعديل قانون األحوال الشخصيةأي مــا نســبته %70 مــن الملحق.
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تقرير لجنة شئون الالجئين حول
اتفاقية إطار التعاون بين الواليات المتحدة األمريكية ووكالة غوث وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين "األونروا"

تــا رئيــس لجنــة شــؤون الاجئيــن فــي 
المجلس التشــريعي النائــب عاطف عدوان، 

تقرير لجنته على النحو التالي: 
أواًل: مخاطر تنفيذ االتفاقية

الغــوث وفــق االتفاقيــة  1.تخضــع وكالــة 
للقوانيــن األمريكيــة بما ينفــي عنها صفة 
األمميــة، ويتماهى مــع الرؤيــة الصهيونية 

للصراع، ورغبة االحتال في إنهاء دورها. 
2.توافــق وكالة الغــوث بموجــب االتفاقية 
على تجريــم النضال الفلســطيني، وتصفه 
باإلرهــاب، مــن خــال خضــوع االتفاقيــة 
إلى المــادة I30 )ج( من قانون المســاعدات 
الخارجيــة األمريكيــة لعــام 1961 الخــاص 

بمكافحة اإلرهاب.
3.تلتــزم وكالــة الغوث ببنود تجعلها أشــبه 
بوكالة اســتخبارية تابعــة للواليات المتحدة 
األمريكية، حيث تقوم وفق االتفاقية بإجراء 
عمليــات تفتيــش حيادية كل ثاثة أشــهر 
لكافة منشآتها وموظفيها والمستفيدين من 
خدماتها، وتقوم بإنشاء نظام خاص بمراقبة 
المســتفيدين من خدماتهــا المختلفة للتأكد 
من عــدم انتهاكهم للحياديــة، ورفع تقرير 
نصف سنوي حول أنشطتها لوزارة الخارجية 
األمريكيــة، إضافــة إلــى الســماح للواليات 
المتحــدة بمراقبة أنشــطتها من خال طرق 

متعددة وبشكل مستمر.
4.تشكل اتفاقية اإلطار تهديدًا مباشرًا ألكثر 
مــن ثمانية وعشــرين ألف موظــف يعملون 
في وكالــة الغــوث غالبيتهم مــن الاجئين 
الفلســطينيين، وتحظــر عليهــم مناهضــة 

االحتال، أو نصرة النضال الفلسطيني.
5.تهدد االتفاقية ارتباط الجيل الفلسطيني 
الناشــئ بقضيتــه الفلســطينية العادلة من 
خال التزام وكالــة الغوث بمراجعة وتعديل 
المناهــج التعليميــة، وإدراج مــواد تعليــم 
النزاعــات  وحــل  اإلنســان  تشــمل حقــوق 
والتســامح، ونشــر هذه المناهــج التعليمية 
عبر شبكة االنترنت، بما يعزز فكرة التعايش 

مع االحتال.
ثانيًا: التوصيات

1.يدين المجلس التشــريعي توقيع اتفاقية 
اإلطار بيــن الواليات المتحــدة ووكالة غوث 

د. بحر يطالب األمم المتحدة 
بمعالجة األزمة المالية لألونروا 

وعدم السماح بأي اتفاقيات 
تحرفها عن دورها

النائب عدوان: ندين اتفاقية 
"اإلطار" ونعتبرها مقدمة عملية 

إللغاء حق العودة

النواب: اتفاقية "اإلطار" تشكل انتهاك 
صارخ للقانون الدولي، وحرفًا لوكالة 

الغوث عن دورها اإلنساني 

ويعتبرها  الفلسطينيين،  الاجئين  وتشغيل 
مقدمة عملية إللغاء حق العودة الفلسطيني.

2.يطالب المجلس التشــريعي وكالة الغوث 
بالتراجــع عن التزامها بتنفيــذ بنود اتفاقية 
اإلطــار مــع الواليــات المتحــدة لمــا توقعه 
هذه االتفاقية من ضــرر بالغ على الاجئين 

الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.
الواليــات  بيــن  اإلطــار  اتفاقيــة  3.اعتبــار 
المتحدة ووكالة الغوث تشكل انتهاكًا صارخًا 
للقانــون الدولــي، وتتنافى مع مــواد القرار 
302 لعــام 1949 القاضــي بإنشــاء وكالــة 
غــوث وتشــغيل الاجئيــن لتوفيــر الحماية 
والمســاعدات لاجئيــن الفلســطينيين إلى 

حين إنهاء معاناتهم.
4.التأكيــد على أن بنــود االتفاقية تشــكل 
خرقًا لمبدأ حيــاد المنظمات الدولية، وتعدي 
واضــح علــى حقــوق الموظفيــن العاملين 
في مؤسســات وكالــة الغوث مــن الاجئين 

الفلسطينيين.
5.التأكيد على أن اتفاقية اإلطار تشكل حرفًا 
لوكالة الغوث عن دورها اإلنســاني، وتجعل 
منهــا وكيــًا أمنيــًا أمريكيــًا للرقابــة على 

الاجئين الفلسطينيين.
6.الرفــض التــام ألي تدخــل أمريكــي في 
تعديــل المناهــج التعليميــة فــي مــدارس 
لدفــع  محاولــة  بوصفــه  الغــوث،  وكالــــة 
الاجئين الفلســطينيين للقبــول بالتعايش 

في ظل االحتال.
7.دعــوة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحدة 
إلــى اتخاذ قــرار عاجل بإلــزام وكالة الغوث 
بصفتهـــــا مؤسســة أممية بإلغاء اتفاقيتها 

مع الواليات المتحدة األمريكية.
8.الرفــض التــام لمنــح الواليــات المتحدة 
أي وصايــة مباشــرة أو تدخّــل فــي وضــع 
السياســات الناظمـــة لعمــل وكالــة غــوث 

وتشغيل الاجئين الفلسطينيين.
الحقوقيــة،  المؤسســات  كافــة  9.دعــوة 
القيــام  إلــى  الاجئيــن  دعــم  ومؤسســات 
بــــدورهم الفاعل في الضغــط على وكالة 
الفلسطينيين  الاجئين  وتشغيل  غــــــــوث 
ودفعهــا للتراجــع عــن اتفاقيــة اإلطــار مع 

الواليات المتحدة األمريكية.

مداخالت النواب
النائب أشرف جمعة

أشــرف  النائب  وقــال 
جمعة فــي مداخلته:" 
االتفاقيــة  إن 
بمثابة  هي  المذكورة 
إعان حــرب من قبل 
األمريكيــة  اإلدارة 
ومحاولة  شعبنا،  على 

لتخلص من التزامات وقرارات األمم المتحدة 
بخصوص شعبنا لتصفية قضيتنا، فالواليات 
المتحدة تعمل من أجل إنهاء عمل االونروا".

وأضاف:" االطار الرسمي الفلسطيني خاصة 
منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تتحمل 
مســؤولياتها وتحرك قضية الاجئين دوليًا، 
لذا علينا العمل وفق اســتراتيجية لتحشــيد 

العالم مع قضيتنا العادلة".
وتابع:" نحن كأعضاء فــي المجلس الوطني 
الفلســطيني نطالــب بعقــد لقــاء افتراضي 
لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة المؤامرة، 

وندعو ألكبر حملة دولية إلسقاط االتفاق".
النائب إبراهيم المصدر

بــدوره؛ قــال النائــب 
المصــدر:"  إبراهيــم 
إنه ال يجــوز للواليات 
التدخــل  المتحــدة 
بعمل األونــروا، فهي 
على  الضغط  تحــاول 
لربط  الــدول  بعــض 

تمويلها لألونروا بتمرير بعض األفكار، ألنها 
تدرك أن عصــب القضية الفلســطينية هم 

الاجئين واألونروا شاهد على ذلك".
وطالب الســلطة الفلسطينية وجامعة الدول 
العربيــة والدول العربيــة لرفع وحمل قضية 
الاجئيــن، والعمل علــى الدفاع عن القضية 
الفلسطينية من أي مؤامرة، قائًا: "فقضيتنا 
قضية تحرر وليســت قضية أوضاع معيشية 

صعبة".
النائب سالم سامة 

بــدوره؛ أوضح النائب 
أن  ســامة  ســالم 
يشــكل  اإلطار  اتفاق 
لصاحيــات  تجــاوزًا 
قبولها  وأن  األونــروا، 
لهــذه االتفاق يقوض 
والرســالة  حيادهــا، 

التي أقيمت من أجلها، معتبرًا األزمة المالية 
التي تعلنهــا األونروا دومًا هــي مفتعلة من 
أجــل االرتباط باتفاقــات تغير عمل ومامح 

األونروا".
وبيــن أن اتفــاق االطــار يــراد مــن خالــه 
تخلي الفلســطينيين من حقهــم في العودة 

للوطن، األمر الذي لن ينجح، مطالبًا الشعب 
الفلســطيني التاحم من أجل اســقاط هذا 

المخطط التصفوي للقضية الفلسطينية.
النائب هدى نعيم

بينــت  جهتهــا؛  مــن 
النائــب هــدى نعيــم 
الحاليــة  اإلدارة  أن 
لألونــروا هي األســوأ 
تأسيســها،  منــذ 
وقــد تكــون مخترقة 
صهيونيــًا، األمر الذي 

يتطلب الوقوف في وجهها لعدم الســماح لها 
بتمريــر أي اتفاقات من شــأنها تقويض حق 

العودة.
وأكدت النائــب نعيم على ضــرورة أن تلزم 
األونــروا برفض أي تمويل مشــروط عليها، 
وأن تبحث عن تمويل ال يتســبب في المس 
االبتــزاز  بهــا، ورفــض  المناطــة  بالمهــام 

السياسي.
النائب يونس األسطل

مــن ناحيته؛ تســاءل 
يونــس  النائــب 
ســبب  عن  األســطل 
إصــرار األونــروا على 
االســتخباري  العمــل 
بحــق شــعبنا، مؤكدًا 
أي  رفــض  ضــرورة 

مساعدة أمريكية مشــروطة، والتوجه لألمة 
العربيــة واإلســامية لتوفير الدعــم الازم 

لألونروا.
وأوضــح النائب األســطل أن البعــض يريد 
تقزيم القضية الفلســطينية، مؤكدًا على أن 
كل المؤامرات لن تنجح في تصفية القضية 

الفلسطينية.
النائب محمد فرج الغول

محمــد  النائــب  أمــا 
فــرج الغــول أكــد أن 
اتفاقية االطار مخالفة 
الدولــي،  للقانــون 
الحياد  مبــدأ  وتنتهك 
وهو مــن أهم مبادئ 
ان  األونــروا، معتبــرًا 

الواليــات المتحدة الوجــه االخر من االحتال 
خاصة أن االتفاقية تجعل من األونروا كمخبر 
ووكيل خاصة لاحتــال والواليات المتحدة.

وقــال النائب الغــول:" إنه ال يليــق لألونروا 
وعليهــا  االتفاقيــة،  هــذه  علــى  التوقيــع 
التراجع فورا عنها ألنها جريمة ضد الشــعب 
الفلســطيني"، مطالبــا البرلمانــات العربية 
االتفــاق،  إلســقاط  والدوليــة  واإلســامية 
وتحريــك مؤسســات حقــوق االنســان لرفع 

قضايا ضده".
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األسرى الستة.. حكاية أمل وشموخ نحو الحرية
عندمــا يُذكر النفــق، يُذكر معه النور في نهايــة النفق. هكذا يفهم الفلســطينيون معركتهم 
الممتــدة مع االحتــال إلى أن يحــرروا وطنهم ويدحروا االحتال، وســوف يواصلــون الحفر في 
كل نفــق يثقــون بأنه ســينتهي إلى النور فــي إطار عقود مــن الصراع أظهرت معدن الشــعب 
الفلســطيني الــذي اعتصم باإليمان بعدالــة قضيته وحتمية انتصاره، وانطــوى على صبر أكبر 
مــن الصبــر، ومنســوب إعجازي هائــل من البســالة واإلباء والشــموخ، وتأكد اآلن بمــا ال يقبل 
الشــك أن االحتــال بكل إجراءاتــه ومخططاته، وبــكل صولجانه وعربدتــه، ال يمكنه أن يلغي 
الهويــة الفلســطينية والكفاح الوطنــي الفلســطيني أو أن يُخرج أصحاب القضيــة من التاريخ.

االحتــال  أعــاد  وإن  الســتة،  الفلســطينيون  األســرى  صنــع  الحيــة  وإرادتهــم  بأظفارهــم 
اعتقالهــم، تاريخــا فلســطينيا ســيبقى فــي ذاكرة شــعبهم وأمتهــم طويا، وأشــعلت عملية 
"انتــزاع الحريــة" فــي آذانهم وعقولهــم األمل الامحــدود بالحريــة، وبثــوا روح المقاومة في 
كثيــر مــن النفــوس الخاملــة حين قهــروا المســتحيل ونفــذوا بأدوات بســيطة مشــبعة بروح 
االبتــكار والتخطيــط والتنفيــذ، عملية انتــزاع للحرية من أكثر الســجون الصهيونيــة تحصنا.

حفــر األنفــاق ليــس وليــد اللحظــة، فللمقاومــة، التــي ينتمــي إليهــا األســرى الســتة، بــاع 
طويــل فــي العمــل المقاوم التي يشــكل حفــر األنفاق جــزءا مهما مــن جهدها المقــاوم، فقد 
أبدعــت المقاومــة فــي غزة فــي كســر الحصــار والعــدوان العســكري الصهيونــي واالنطاق 
بالعمــل المقــاوم خلــف خطــوط العدو عبــر شــبكة كبرى مــن األنفــاق الدفاعيــة والهجومية 
بالرغــم كــم كل أشــكال المراقبــة الصهيونيــة على مدار الســاعة فــي إطار مشــروع مقاوم 
يعمــل بــكل قــوة نحــو شــق الطريــق نحــو شــمس الحريــة واالنعتــاق مــن نيــر االحتال.

ال يعــي مــدى التأثيــر العميــق لنفــق الحريــة فــي ســجن جلبــوع علــى الــروح المعنويــة 
الفلســطينية ســوى أصحــاب األرض وأهــل القضيــة ومحبيهــم مــن أبنــاء األمــة وفــي كل 
مــكان، فعمليــة انتــزاع الحريــة لم تكــن مجــرد عملية تســجّل عالميــا في ســجات اختراق 
الســجون األمنيــة فحســب، بــل كانت، وســتبقى، فــي الوعــي الجمعــي الفلســطيني، حكاية 
اختــراق احتــال غاشــم واالســتهزاء بترســانة عســكرية كبــرى وضــرب منظومــة أمنيــة 
واســتخبارية متطــورة تركــت آثارها العميقــة على المنظومة السياســية الصهيونيــة برمتها.

 لقــد كان وصــول األســرى الســتة إلــى مــروج فلســطين التاريخيــة بمثابــة إحيــاء جديــد 
لألمــل بحــق العــودة لماييــن الاجئيــن الفلســطينيين، وهــو أمل يمثــل تصميمــا منقطع 
وعقــول  أرواح  مــن  نزعــه  وحلفاؤهمــا  األمريكيــة  واإلدارة  االحتــال  يســتطيع  ال  النظيــر 
الفلســطينيين بخطــط اقتصاديــة تافهــة لــم تنجــح فــي إعطــاء األمــل لفقــراء أمريــكا، 
فكيــف ســتخمد الثــورة في روح شــعب يقــاوم المحتــل بكل قــوة وعنفــوان وشــموخ وإباء؟!

لقــد بنــى العــدو الصهيونــي دفاعه االســتراتيجي مســتندا إلى امتاكــه تفوقا تقنيــا وعلميا 
عســكريا ظــنّ أنــه ال يُختــرق، ففــي خدمتــه تعمــل كل مراكــز البحــث العلمــي العالميــة 
بحيــث  واالســتخبارات،  واالســتطاع  واالستشــعار  المراقبــة  تقنيــات  أفضــل  لــه  وتنتــج 
أوحــت لــه أنهــا تــزوده بصــوت دبيــب النمل فــي أي مــكان فــي العالــم، ويســتطيع اختراق 
منظومــات االتصــاالت العالميــة عبــر وســائط تقنيــة وبرامــج اتصــاالت مجانيــة متطــورة.

من هنا فقد أحدثت عملية انتزاع الحرية لألســرى الســتة هزة في الوعي والاوعي الصهيوني 
على حد ســواء، بل إنها أضافت ملحمة جديدة من ماحم الكفاح الفلسطيني، وحتى عندما أعاد 
االحتال اعتقالهم، فإن ثقتهم بالحرية لم تَِهنْ ولم تخر، بل، وكما نقل عنهم، فإنهم اآلن أكثر 
يقينا بها، فهم يعلمون أن وراءهم مقاومة باســلة ستحررهم على رأس أي صفقة تبادل قادمة 
رغم أنف االحتال، ووراءهم شعبا عظيما لن يخذلهم ولن يذرهم وحيدين في الداخل الفلسطيني 
عام 1948، وفي القدس، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي مخيمات اللجوء وساحات الشتات.
وختاما.. لقد حقق ستة شبان فلسطينيين أسرى ما لم يحققه قادة وسياسيون فلسطينيون منذ عقود 
من ذوي الفكر التسووي المنهزم، ومن الضروري االستفادة من هذه التجربة الرائعة عبر ضرورة 
قيام السلطة الفلسطينية بمغادرة مربع الهزيمة والتعاون مع االحتال، والقناعة بالقدرة الهائلة 
لشعبنا الفلسطيني وإرادته الفتيّة ومخزونه الثوري الذي ال ينضب، وإحداث مراجعة شاملة للحال 
والمسار الوطني عبر تكريس استراتيجية وطنية موحدة تدير برنامجا كفاحيا لمقاومة االحتال، 
وتُرسي رؤية وطنية جامعة تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني والبيت الفلسطيني الداخلي 
من جديد، وتقرّبنا أكثر فأكثر من إنجاز مشروع التحرير والعودة واالستقال الوطني بإذن اهلل.

ُقوُلوَن َمَتٰ ُهَو ۖ ُقْل َعَسٰى َأن َيُكوَن َقرِيًبا " " َويـَ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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اللجنتان القانونية والتربية تستكمالن األعمال 
التحضيرية إلعداد مشروع قانون التنفيذ الشرعي

اللجنتان القانونية والرقابة تلتقيان النائب العام

عقــدت لجنتي القانونيــة والتربية، ورشــة عمل 
الســتكمال األعمــال التحضيرية إلعداد مشــروع 
قانــون التنفيــذ الشــرعي تمهيــدًا لعرضه على 

المجلس التشريعي للقراءة الثانية. 
وحضــر اللقاء النواب: محمــد فرج الغول، ومروان 
أبــو راس، وســالم ســامة، ومشــير المصــري، 
ومحمد شــهاب، ومجموعــة من قضــاة المحكمة 

الشرعية العليا، ومحامين وحقوقيين مختصين.
وأوضح النائب الغول؛ أن أهــم المامح التي جاء 
بها مشــروع القانون هي الحفــاظ على الضوابط 
واُلمحددات األساســية المطلوبــة لتنفيذ األحكام 
النهائيــة والمتمثلــة في وجوب إخطــار المحكوم 
عليه لحّثــهِ على التنفيذ الطوعــي، وإمهاله مدة 
لاعتــراض؛ ثــم االنتقال إلــى التنفيــذ الجبري 

عقــدت اللجنتيــن القانونيــة والرقابــة وحقــوق 
االنســان والحريات العامة جلسة اســتماع للنائب 

العام المستشار ضياء الدين المدهون. 
وحضر الجلســة رئيــس اللجنــة القانونية النائب 
محمد فــرج الغول، ورئيس لجنــة الرقابة النائب 
هدى نعيم، ومقرر اللجنة القانونية النائب مشير 
المصــري، وأعضــاء مــن اللجنتين وهــم ُكًا من 
النواب: عبــد الرحمن الجمل، ومــروان أبو راس، 
ومحمد شهاب، وباإلضافة إلى مدير مكتب النائب 

العام محمد مراد.
وأشــاد النائب الغــول؛ بتطور العمل فــي النيابة 
العامة، وجهودها الكبيرة في حفظ األمن والسلم 
المجتمعي، مؤكدًا على ضرورة استمرار التواصل 
بيــن المجلس التشــريعي والنيابــة العامة خدمة 

للمجتمع وتذليًا للعقبات وتسهيًا للعمل.
مــن جهتها؛ أشــادت النائــب نعيم بعمــل النيابة 
العامــة وتطوره، مؤكــدة على ضرورة اســتمرار 

العمل في تطوير مرفق النيابة.

بحقه.
 وبيــن الغول؛ أن مشــروع القانــون كفل لكل ذي 
مصلحة الحق في استئناف قرارات قاضي التنفيذ 
لدى محكمة االستئناف، وحرص على اعتماد مدد 
وإجــراءات نظر ســريعة لنظر االســتئناف، ونظم 
مدة قصوى لحبس المدين خال السنة الواحدة.

يذكــر أن اللجنين عقدتا ثــاث ورش عمل وعدة 
لقاءات مع المختصين وذوي العاقة بهدف إنضاج 
مســودة مشــروع القانــون وتجويــده، ومراعــاة 
انســجام الصيغــة المقترحــة مــع عمــل الدوائر 
التنفيذية في المحاكم الشــرعية، وكان المجلس 
التشريعي قد أقر مشروع قانون التنفيذ الشرعي 
بالمناقشة العامة بتاريخ 14/7/2021، وبالقراءة 

األولى بتاريخ 17/8/2021.

جاء ذلك بعد أن استعرض النائب العام المستشار 
المدهــون؛ آليــة العمــل اليومي بالنيابــة العامة 
واإلجــراءات المتبعة فيهــا، وخاصة فيمــا يتعلق 
بالقضايــا الماليــة والجرائــم المختلفة، ونســب 

الجرائم في السنوات الخمس األخيرة.
هــذا وناقــش الجانبــان تقاريــر ديــوان الرقابة 
الماليــة واإلدارية الــواردة للمجلس التشــريعي، 
فيمــا يختص بعمل النيابة العامــة، وتم التوافق 
علــى جملة إجراءات من شــأنها تحســين وتجويد 

العمل في النيابة.
وخلــص االجتماع إلى توصيات مهمة من شــأنها 
تســريع محاكمــة المتهميــن فــي جرائــم القتل 
خاصة، والعمل على إيجاد محكمة جنايات كبرى، 
أو علــى األقــل تشــكيل هيئة أو هيئــات جنايات 
كبرى متخصصة، لإلســراع في البــت في قضايا 
الجنايــات الكبــرى، والمطالبــة بضــرورة تنفيــذ 
األحــكام لتكون رادعة وزاجــرة للمجرمين، ولمن 

تسول لهم أنفسهم بارتكاب أية جرائم.



العــدد4
)326( A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

23 سبتمبر / أيلول 2021 م تقرير

خالل جلسة عقدها التشريعي

د. بحر: األبطال الستة مرّغوا 
أنف االحتالل ومنظومته 

األمنية في وحل العار

النواب: االحتالل ال يعرف سوى لغة 
القوة ومقاومتنا ستجبره على 

صفقة تبادل مشرفة

كلمة رئيس المجلس باإلنابة
هــذا ولفت رئيــس المجلــس باإلنابة د. 
أحمد بحر؛ إلى أن شــعبنا خاض باألمس 
القريب معركة ســيف القــدس البطولية 
التــي أذلــت وقهــرت عنجهيــة وطاغوت 

االحتال.
ونوه خال كلمة له في مستهل الجلسة؛ 
أن األبطال الستة هزّوا الكيان الصهيوني 
وانتزعوا حريتهــم انتزاعا من بين أنياب 
االحتــال، ومرّغــوا منظومتــه األمنيــة 
فــي وحل العار، وقــال:" إن إعادة اعتقال 
األسرى األبطال ليس نهاية المطاف، بل 
هــو محطٌة مهمــٌة من محطــات الصراع 

الدامي مع الكيان الصهيوني".
وشــدد بحر؛ على أن األســرى الســتة قد 
أســقطوا هيبة الســجون الصهيونية في 
نظــر العالــم إلى األبــد، وزلزلــوا بينيت 
واألمنية  العسكرية  وحكومته ومؤسسته 
واالســتخبارية، مســتدركًا بالقول:" لعل 
مــن أقــدار اهلل أن تتزامن عمليــة انتزاع 
الحريــة مع الذكرى الســنوية السادســة 
عشــر الندحار االحتــال الصهيوني عن 
قطــاع غزة عام 2005 رغم أنف شــارون 

الذي قال نتساريم كتل أبيب".
وأكد أن قضية األسرى ستبقى على رأس 
سلم األولويات الوطنية حتى تحريرهم، 
وأن المقاومــة الباســلة لن يقــرّ لها قرار 
ولــن يغمض لهــا جفــن إال بإنجاز صفقة 
تبــادل مشــرفة تقــرّ بها عيــون وقلوب 
أســرانا األبطال، مثمنًا وعد المقاومة بأن 
األســرى الذين تــم اعتقالهم ســيكونوا 

على رأس أي صفقة تبادل قادمة. 
وقال بحر؛ في ختام كلمته:" إن المجلس 
التشريعي ولجنة األســرى ووزارة شؤون 
األســرى، ســنبقى في حالة انعقاد دائم 
األســرى،  قضيــة  تطــورات  لمتابعــة 
وســنبذل قصارى جهودنا لحشــد ودعم 
وتأييــد برلمانات العالم ومنظمات حقوق 

اإلنســان واألمم المتحــدة لصالح قضية 
األســرى العادلة، وخاصــة نواب المجلس 
التشــريعي المختطفين وسنعمل مع كل 
القــوى والفصائــل الوطنية واإلســامية 
على تفعيل قضية األسرى وإبقاءها حيًة 

متقدًة".
تقرير لجنة التربية والقضايا االجتماعية 

حول: 
تحرير األبطال الستة، وأوضاع األسرى 

في سجون االحتالل الصهيوني 
بدوره تا النائب يوسف الشرافي؛ التقرير 
الذي تناول آخر تطورات قضية األســرى 
الفلســطينيين في ســجون االحتال من 
بعد ذكرى يوم األســير )16/4/2021م( 
الماضي إلــى يومنا هذا، وهو على النحو 

التالي:
أواًل: إحصائيات األسرى

ولفت الشــرافي؛ إلــى أن أكثر من مليون 
أســير فلســطيني ذاقوا مــرارة االعتقال 
منذ العــام )1967م(، وال زال منهم أكثر 
مــن )4800( أســيٍر قيــد االعتقــال، من 
بينهم األســيران نائل البرغوثي وكريم 
يونس الًلذان أمضيا في سجون االحتال 
أكثر من أربعين ســنة، إضافة إلى ســتٍ 
و)230(  فلســطينية،  أســيرة  وثاثيــن 
طفًا من بينهم خمســة وخمسون طفًا 
لــم تتجــاوز أعمارهم أربعة عشــر عامًا، 
وأحد عشــر نائبًا ثمانية منهم يخضعون 
لاعتقــال اإلداري، وثمانية وأربعون من 
محرري صفقة وفاء األحرار أعاد االحتال 
اختطافهــم، وأكثــر مــن )750( مريضــًا 
منهــم ســتة عشــر أســيرًا يعانــون من 
مرض الســرطان وأمراض خطيرة أخرى، 
وأربعمائة وأربعون أســيرًا تحت االعتقال 
اإلداري، كمــا طالــت االعتقــاالت العديد 
من المســنين كان أبرزهم المســن عبد 
الرحيم بربر )ثمانون عامًا( من حي رأس 
العامود، والمسن إســحاق يونس )سبعة 
وسبعون عامًا( من رام اهلل، والمسن فؤاد 

الشوبكي )واحد وثمانون عامًا(.
ثانيًا: شهداء الحركة األسيرة

دفــع مائتــان وســتة وعشــرون شــهيدًا 
حياتهــم ضريبــة العزة واالنتصــار، منذ 
عــام )1967م(، منهــم: ثاثة وســبعون 
أســيرًا استشــهدوا تحــت التعذيــب في 
الســجون، وواحد وسبعون أســيرًا نتيجة 
اإلهمال الطبي، وخمســة وسبعون أسيرًا 
نتيجة القتل العمد بعد االعتقال مباشرة، 
وسبعة أسرى بعدما أصيبوا بأعيرة نارية 

وهم داخل المعتقات.
ثالثًا: عمداء األسرى

وهم من أمضوا في سجون االحتال أكثر 
من عشرين ســنة وعددهم )90( أسيرًا، 
منهم أربعة عشر أسيرًا تجاوزوا الثاثين 
سنة وأقدمهم األســيران نائل البرغوثي 
من القــدس، وكريم يونس من األراضي 

المحتلة عام 48.
رابعًا: اعتقال النواب

واصل االحتال اســتهداف نواب المجلس 
التشــريعي باالســتدعاءات واالعتقــاالت 
زال  وال  وتفتيشــها  منازلهــم  واقتحــام 
أحد عشــر نائبًا قيد االعتقال في سجون 
االحتــال، وهــم: )نــزار رمضــان، أحمد 
مبــارك، محمد الطل، خالد طافش، حاتم 
قفيشــة، محمد ماهر بدر، ياسر منصور، 
نايف الرجــوب، مــروان البرغوثي، أحمد 
ســعدات، خالــدة جــرار( علمًا بــأن جميع 

النواب معتقلون إداريا عدا ثاثةٍ منهم.
خامسًا: اعتقال النساء والفتيات

تعرضــت أكثــر مــن ســتة عشــر ألــف 
فلســطينية لاعتقال منذ العام 1967م 
وحتــى اليوم، ورصــد هــذا التقرير مائة 
وعشــرين حالــة اعتقــال ألســيرات من 
بينهن: أقدم أســيرة في سجون االحتال 
وأمل طقاطقة، واألســيرة المصابة إسراء 
جعابيــص، التي يتراجــع وضعها الصحي 

يومًا بعد يوم. 
سادسًا: أبطال نفق الحرية الستة

األبطال الســتة أصبحوا أيقونــة للحرية 

أكد نواب المجلس على أن فرار األسرى 
الســتة قد شــكل صدمة لاحتال؛ وأن 
المقاومــة ســتجبره قريبــًا على صفقة 
تبــادل مشــرفة تضمن الحريــة للكثير 
مــن أســرانا فــي مقدمتهــم األبطــال 
الســتة؛ جــاءت تلــك التصريحات خال 
جلسة عقدها التشريعي مؤخرًا لمتابعة 
مستجدات األسرى في سجون االحتال، 
وأعــدت  الجلســة  تابعــت  "البرلمــان" 

التقرير التالي:

ونموذجًا يُحتَذى لنيلهــا، وجميعهم من 
جنين القسام وهم:

1.األســير البطل محمد قاســم العارضة، 
والمحكوم بثاثة مؤبدات وعشرين سنة.
2.األســير البطل يعقوب محمود قادري، 
والمحكــوم بمؤبديــن وخمــس وثاثين 

سنة.
3.األســير البطــل أيهم فــؤاد كمَمْجي، 

والمحكوم بمؤبدين.
4.األسير البطل محمود عبد اهلل العارضة، 
والمحكوم بالســجن المؤبد وخمسة عشر 

سنة.
الزبيــدي،  زكريــا  البطــل  5.األســير 

والموقوف منذ 2019م.
6.األسير البطل مناضل يعقوب نفيعات، 

الموقوف منذ 2019م. 
لألسرى  الســابقة  المحاوالت  ســابعًا: 
ر من سجون االحتالل لكسر القيد والتحرُّ

وأورد التقريــر أبــرز محــاوالت األســرى 
بهدف كســر القيــد والتحــرّر وهي على 

النحو التالي:
1.تنفيذ األســرى أكبر عمليــة تحرّر من 
ســجن "شــّطة" الصهيوني سنة 1958م 
أســيرًا  عشــر  أحــد  خالهــا  استشــهد 
وُقتِل ســجانان صهيونيان،  فلسطينيًا، 
ونال سبعٌ وسبعون من األسرى حريتهم 

آنذاك.
2.تمكن األســير حمزة يونس من مدينة 
حيفا من كســر القيد والتحرر من سجون 
االحتــال ثاث مرات خال أعوام 1964، 
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النائب الشرافي: نحمل االحتالل 
الصهيوني المسؤولية الكاملة 

عن حياة األسرى في سجونه

النواب: االحتالل ال يعرف سوى لغة 
القوة ومقاومتنا ستجبره على 

صفقة تبادل مشرفة

و1967، و1971م قبــل أن يتــم اعتقاله 
من جديد.

3.تحرر األسير محمود عبد اهلل حماد من 
سجن رام اهلل سنة 1969م.

4.تحرر األســير ناصر عيســى حامد من 
محكمة االحتال برام اهلل سنة 1983م.

5.تحرر ســتة مــن األســرى األبطال من 
سجن غزة المركزي سنة 1987م.

6.تحرر ثاثة أسرى من سجن نفحة سنة 
1987م.

7.تحرر األسير عمر النايف أثناء نقله إلى 
مستشفى بيت لحم سنة 1990م.

8.نجح أســيران فلســطينيان في التحرر 
من ســجن "كفار يونا" الصهيوني ســنة 

1996م.
9.حاول ســتة عشــر أســيرًا فلســطينيًا 
التحرر من ســجن عسقان سنة 1996م 
قبل أن يتم اكتشاف عمليتهم البطولية.

ثامنًا: معاناة األسرى في سجون 
االحتالل

وأوضح النائب في تقريــره أبرز المعاناة 
في ســجون االحتال، والتــي تتمثل في 

النقاط اآلتية:
1.عدم مناسبة الســجون للحياة اآلدمية، 
من ضيق الغرف والزنازين، وتواجد أعداد 
كبيرة بها، وعدم دخول الشــمس والهواء 
النقي لها، وانتشــار الرطوبة بشكل كبير 

مما يسبب لهم األمراض.
2.عــدم توفيــر مابس كافية لألســرى 
)شــتوية أو صيفيــة(، أو حتــى الســماح 

لألهل بإدخالها عبر الزيارة، وعدم توفير 
أغطية شــتوية فــي فصل الشــتاء تقي 

األسرى البرد القارس.
الطبــي  اإلهمــال  3.اســتخدام سياســة 
المتعمد، لترك األسرى فريسة لألمراض.

4.حرمــان األســرى مــن الزيــارة لفترات 
طويلــة تصل إلى ســنوات، ومنعهم من 

االتصال الهاتفي مع ذويهم.
5.إجراء تنقات تعســفية من ســجن إلى 
آخر، أو من قســم إلى آخر، إلحداث إرباك 

وتوتر لدى األسرى ومنع استقرارهم.
6.عقاب األســرى ألتفه األســباب بالعزل 
االنفــرادي الســيء، لفتــرات تصــل إلى 

سنوات في ظروف قاهرة.
7.اســتخدام التحقيق العســكري المحرم 
دوليًا ضد األسرى، وفيه تستخدم أساليب 

عنيفة جدًا قد تؤدي إلى الموت.
اإلداري  االعتقــال  8.اســتخدام سياســة 

التعسفية بحقهم.
9.اعتقال األســيرات في ســجن الدامون 
ســيء الذكر، في ظروف قاسية، ويحرمن 
من كافة حقوقهن البسيطة بما فيها حق 

التعليم والزيارة والعاج.
تاسعًا: التوصيات

وجــاءت توصيــات التقريــر علــى النحو 
التالي:

1.نحمّــل االحتــال المســؤولية الكاملة 
عن حياة األسرى، وعن كل العذابات التي 
تحدق بهم بعد تمكن األبطال الستة من 

الفرار.

2.نطالــب المنظمــات الحقوقية، بالعمل 
الجــاد لإلفراج عــن األســرى باعتبارهم 
قــوة مقاومــة مشــروعة طبقًا للشــرائع 

السماوية، والقانون الدولي. 
3.نطالــب الصليب األحمر الدولي بالقيام 
بواجبه تجاه األسرى، وتكثيف زيارته لهم، 
والضغط على االحتال لتحســين شروط 

حياتهم والسماح ألهلهم بزيارتهم.
4.نطالب بتفعيــل قرارات األمم المتحدة 
ولجــان حقــوق اإلنســان وخاصــة حقوق 
األســير، وذلك من خــال تفعيل الفصل 
المتحــدة  األمــم  ميثــاق  مــن  الســابع 
باســتخدام القــوة إلجبار االحتــال على 

اإلفراج عن أسرانا البواسل.
5.ندعو الدول العربية واإلسامية وأحرار 
العالــم لماحقة ضباط مخابــرات وقادة 
االحتــال ومقاضاتهــم أمــام المحاكــم 
لممارســتهم سياســة  المختصة  الدولية 
الجســدي والنفســي لألطفال  التعذيــب 

المعتقلين، باعتبار ذلك جريمة حرب.
6.ندعــو الــدول األعضــاء فــي مجلــس 
األمــن لعقــد جلســة طارئــة لمناقشــة 
فــي  الفلســطينيين  األســرى  أوضــاع 
الســجون الصهيونية في ظل االنتهاكات 
االحتــال  يمارســها  التــي  الاإنســانية 

المجرم ضد أسرانا األبطال.
7.ندعــو برلمانــات العالم إلنشــاء لجنة 
لتقصــي الحقائق حول اعتقــال األطفال 
االتفاقيات  والتي تخالف  الفلســطينيين، 

الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
8.ندعو أحرار العالــم لتبني حملة دولية 
لإلفراج عن األســرى الفلسطينيين كافة 

من سجون االحتال.
9.ندعو وســائل اإلعام وخاصة اإلعام 
الجديد لتنفيذ حمات الكترونية واســعة 
للتضامن مع األســرى، وتســليط الضوء 

على معاناتهم.
مداخالت النواب

النائب يونس األسطل
النائب  أكــد  بــدوره 
األســطل،  يونــس 
فــي مداخلتــه على 
األنفــاق  ســاح  أن 
أهم  من  والخنــادق 
التــي  األســلحة 
قوتها  دومــًا  تثبــت 

ونجاعتهــا، وأن انتصار األســرى الســتة 
بالفرار تعد جولة جديدة من معركة سيف 
القــدس، مشــددًا علــى ضــرورة العمل 

مــن أجل تحرير كل األســرى عبر ســعي 
المقاومة نحو أسر المزيد من جنود العدو 
بهدف تبييض سجون االحتال من أسرانا 

البواسل.
النائب جميلة الشنطي

مــن ناحيتهــا؛ اعتبــرت النائــب جميلــة 
قــام  مــا  الشــنطي 
به األســرى الســنة 
كبيــر،  انتصــار 
يمكــن  ال  قائلــة:" 
األســرى  نتــرك  أن 
هذه  فــي  وحدهــم 
فــكل  المعركــة، 

الشــعب الفلســطيني مطالبــون بالقيام 
بواجبهــم بحــق األســرى والوقــوف إلى 
جانبهم، ولذا يجب تشكيل حالة استنفار 
وطنــي رســمية وأهليــة لتعزيــز صمود 

األسرى وذويهم".
ودعت المقاومة لاستنفار خدمة لألسرى 
والقيام بواجبها في حال اعتدى االحتال 

على األسرى وذويهم.
النائب محمود الزهار

مــن جهته؛ أشــاد النائب محمــود الزهار 
بعملية فرار األسرى 
الســتة مــن ســجن 
مؤكــدًا  جلبــوع، 
علــى أهمية اســناد 
وحمايــة  األســرى 
ظهورهــم، مطالبــًا 
كل برلمانات العالم 

بتفعيــل لجــان تقصــي الحقائــق حــول 
داخــل  الفلســطينيين  األســرى  معانــاة 

سجون االحتال خاصة األطفال.
وطالب الزهار؛ المنظمات الدولية أن تأخذ 
دورها حتى تحقق العدالة في فلسطين، 
داعيًا ارســال نســخة مــن التقريــر لكل 
برلمانات العالم حتــى تطلع على جرائم 
االحتــال والعمل إلنهــاء الظلــم الواقع 

عليهم.
النائب مروان أبو راس

بدوره؛ طالب النائب 
راس  أبــو  مــروان 
األســرى  بوضــع 
اعتقالهــم  المعــاد 
بعــد فرارهــم مــن 
خــال نفــق الحرية 
صفقة  قائمة  ضمن 

تبــادل جديــدة، معتبرًا أن عمليــة الفرار 
هي صفعة على وجــه االحتال لن يفيق 



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

العــدد
)326( A L  -  P  R  L  M  A  N

23 سبتمبر / أيلول 2021 م أخبار 6

لجنة التربية تناقش معايير اختيار مدراء المدارس مع وكيل وزارة التعليم 
ناقشــت لجنة التربيــة والقضايــا االجتماعية 
دورة تأهيــل مــدراء المــداس التــي عقدتهــا 
علــى  للوقــوف  باإلضافــة  مؤخــرًا،  الــوزارة 
معاييــر وآليــات اختيــار المرشــحين لمنصب 
مدير مدرســة، جــاء ذلك خال زيــارة نظمها 
رئيــس وأعضــاء اللجنة لوكيــل وزارة التربية 
والتعليــم د. زيــاد ثابــت، وضم وفــد اللجنة 
النائبيــن عبــد الرحمن الجمل، وهــدى نعيم. 
بدوره أوضح د. ثابت؛ أن وزارته تســعى دومًا 
الختيار مــدراء مــدارس من أصحــاب الكفاءة 
والتجربــة لما فــي ذلك من أهميــة وانعكاس 
إيجابي على العمليــة التربوية والتعليمية في 
قطاع غزة، الفتًا لمهنية وموضوعية المعايير 
وشــفافية مجريات عملية االختيــار والتعيين.     
وفــي ســياق متصــل أثنــى النائــب الجمل، 
على جهــود وزارة التربية والتعليــم في إدارة 
العملية التعليمة، خصوصًا في ظل الصعوبات 
والتحديــات التي تواجه عمــل الوزارة في ظل 

منها أبدًا، وأن اســتمرار محــاوالت الفرار 
تسبب ألم بليغ لاحتال، الفتًا إلى نجاح 
المحاولــة المذكورة يزيــد من ثبات وقوة 

أسرانا وشعبنا.
النائب سالم سالمة

أما النائب ســالم ســامة؛ فقد أشار إلى 
 45 مــن  أكثــر  ان 
نــواب  مــن  نائبــًا 
الفلسطيني  الشعب 
تعرضــوا لاختطاف 

من قبل االحتال.
المقاومــة  وطالــب 
العمل  مــن  بمزيــد 

من أجل تحرير أســرانا وأرضنــا، معتبرًا 
أن المقاومــة والقــوة هي اللغــة الوحيدة 
التي يفهمها االحتال، مســتذكرًا اندحار 
االحتــال عــن قطاع غــزة، والتــي كان 
يعتبــر المســتوطنات فيها جــزء ال يتجزأ 
من أراضيه، ولكنه اندحر وهذه بشــريات 

بأن األسرى واألرض 
سيتم تحريرها.

النائب عاطف 
عدوان

أكــد  ناحيتــه؛  مــن 
عاطــف  النائــب 
عــدوان، أن فــرار 6 

أســرى من ســجون االحتال انجــاز يدل 
على أن شعبنا تواق للحرية والحياة، وهو 
انجاز يحســب ألســرانا وشــعبنا، موضحًا 

العملية أصابت االحتال بمقتل.
وأشــار إلى أن فرار األســرى الســتة وحد 
أبنــاء شــعبنا الفلســطيني، وبيــن مدى 
التفــاف شــعبنا حــول القضايــا الوطنية 
الكبرى خاصة األســرى، مطالبًا بمخاطبة 
العالــم أســره وخاصــة البرلمانــات حول 

معاناة األسرى في سجون االحتال.
النائب محمد فرج الغول

بــدوره؛ أشــاد النائب محمد فــرج الغول 
األســرى  بإنجــاز 
واصفــًا  الســتة، 
تمكنهــم مــن فرار 
البطولية  بالعمليــة 
إعــادة  رغــم 
مبينــًا  اعتقالهــم، 
الــذي  التعذيــب  أن 

مورس عليهم هو جريمــة حرب، مطالبًا 
برفع قضايا علــى االحتال في المحاكم 
الدولية والوطنية لمحاسبته على الجرائم 
التي يرتكبها بحق األسرى، خاصة العقاب 
الجماعــي الــذي ينتهجه االحتــال بحق 

األسرى.
وقــال الغــول:" نحــن بحاجــة لتحويــل 

التوصيات لبرنامــج عمل وتنفيذها على 
األرض ومتابعة تنفيذها بلجنة مشتركة 
بين المجلس التشــريعي ووزارة شــؤون 

األسرى والمحررين".
وكيل وزارة األسرى والمحررين 

من جهته؛ أشاد وكيل وزارة األسرى بهاء 
المدهــون  الديــن 
باهتمــام المجلــس 
بقضية  التشــريعي 
موضحــًا  األســرى، 
انتصروا  األسرى  أن 
عندما  كبيــرًا  نصرًا 
هشاشــة  كشــفوا 

مبينــًا  األمنيــة،  ومنظومتــه  االحتــال 
أن قضيــة األســرى ركيــزة وطنية توحد 
الجميع األمــر الذي بات جليــًا في التفاف 
جميعًا حول أبطال النفق، مشــيرًا إلى أن 
النفق قضــى على ما تبقى مــن اتفاقية 

أوسلو.
وقــال المدهون:" الواقع داخل الســجون 
يســوء يومــًا بعــد يــوم، والمعركة ضد 
األســرى تشــتد، واالحتال يحــول حياة 
األســرى إلى جحيم، فقــد أوقف االحتال 
كل مظاهر الحيــاة المنقوصة أصًا لدى 
األســرى، وكثفت إدارة ســجون االحتال 
الهجمــة علــى األســرى وفــي إجــراءات 

عقابية جماعية".
األسير المحرر محمود شحدة أبو عيشة

بدوره شــرح األسير 
محمــود  المحــرر 
شــحدة أبو عيشــة؛ 
التــي  المعانــاة 
األســرى  يعيشــها 
خاصــة في ســجون 
فــر  الــذي  جلبــوع 

منه األسرى الســتة، حيث هناك إجراءات 
أمنية مشــددة، موضحًا أن األسرى الستة 
أخذوا على عاتقهم كســر هيبة االحتال 
وســجن الخزنة كما يطلق عليه ليحققوا 
المعجزة حيث أن هناك وضع أمني معقد 
بالســجن، الفتًا أنه يتم عد األسرى ثاث 
مــرات باليــوم، وأيضًا هنــاك عملية دق 
الشــبابيك حيث يخرج السجانون األسرى 
من الزنازيــن ويبدؤوا يطرقــوا بالعصي 
علــى األرض والجدران وكل شــيء حتى 
يتأكــدوا من ســامتها وأنــه ال يوجد أي 

شيء غريب.
وأضــاف المحــرر كمــا يوجد فــي جلبوع 
التفقــد الليلــي حيث يمر الســجانون كل 
نصــف ســاعة علــى الزنازيــن للتأكد أن 
األســرى نيام، ويمنع على األسير تغطية 

جسده حتى يتمكن السجان من رؤيته.

جائحة كورونا.
وفي معرض رده على تســاؤل النواب حول ما 
جرى مؤخرًا في مدرســة غازي الشوا الثانوية 
للبنيــن في بيت حانون؛ أشــار ثابت لتفاصيل 
الحادثــة، ونتائــج وتوصيــات لجنــة التحقيق 

التي تم تشــكيلها، وآليــات معالجة الوزارة لها 
واإلجــراءات المتخــذة لضمان عدم تكــرار ما 

حدث.
وتعقد اجتماعًا دوريًا

إلــى ذلك عقدت اللجنة اجتماعــًا دوريًا حضره 

رئيــس وأعضــاء اللجنة النواب: عبــد الرحمن 
الجمل، ويوســف الشــرافي، ومحمد شــهاب، 

وخميس النجار.
تصاعــد  اجتماعهــا  خــال  اللجنــة  وبحثــت 
منحنى أعــداد وفيــات كورونا، وتــم التوافق 
علــى المتابعة مع وزارة الصحــة للتعرف على 
إجراءاتها في مواجهة انتشــار الموجة الجديدة 

من الجائحة.
من ناحية أخرى ناقشــت اللجنــة طرح قانون 
التنفيذ الشرعي على المجلس إلقراره بالقراءة 
الثانية، وقضية تقليص وزارة التربية والتعليم 

لحصص التربية اإلسامية في المدارس.
كمــا بحــث النــواب توصيــات مؤتمــر ديوان 
الموظفيــن العــام الخــاص بإعان إجــراءات 
توظيف األشــخاص ذوي اإلعاقة في الوظائف 
الحكوميــة المنعقــد مؤخــرًا، مؤكديــن أنهم 
يبذلــون أقصــى الجهــود المســتطاعة بهدف 

خدمة ذوي اإلحتياجات الخاصة.

بحثوا التعاون المشترك.. اعالم التشريعي يزور مؤسسة بيت الصحافة
زار وفد مــن اإلدارة العامة لإلعام والعاقات 
العامــة بالمجلس التشــريعي مؤسســة بيت 
الصحافــة فــي مدينــة غــزة، والتقــى الوفد 
الزائر مــع رئيس المؤسســة بال جــاد اهلل، 
وبحثوا معه آليات التعاون المشــترك وخاصة 
فيما يتعلــق بتدريب االعاميين، وضم الوفد 
مدير الدائرة اإلعامية ماجد أبو مراد، ومدير 

العاقات العامة حسام أبو جحجوح.
مــن ناحيتــه أشــاد وفــد اعــام التشــريعي 
بالــدور الوطنــي والمهني المهــم الذي تقوم 
به مؤسســة بيت الصحافة وخاصة ما يتعلق 
بدعــم وتأييــد الرواية الفلســطينية ودحض 

الدوليــة،  المحافــل  فــي  االحتــال  روايــات 
مشــيدين بالدعــم المهنــي والتدريبي الذي 
توفــره المؤسســة لإلعامييــن والصحفيين 

الفلسطينيين. 
بدوره رحب جاد اهلل؛ بالوفد معبرًا عن اعتزازه 
بالزيــارة ومؤكــدًا على اســتعداد مؤسســته 
لتوفيــر الدعــم المهنــي والتدريبــي الــازم 
ألي مؤسســة إعامية فلســطينية والعاملين 
فيها؛ الفتًا للدور المهم الذي يؤديه الصحفي 
الفلســطيني فــي مجابهة روايــات االحتال، 
ومقــدرًا الجهود اإلعامية التي ينفذها اعام 

المجلس التشريعي.   

بقيــــــة المداخـــــالت
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لجنة القدس واألقصى: استمرار اقتحامات 
المستوطنين للمسجد األقصى ينذر بحرب دينية

اللجنتان االقتصادية والقانونية تلتقيان 
رئيس سلطة األراضي

حذرت لجنة القدس واألقصى من دعوات ما 
يســمى باتحاد منظمات الهيكل الصهيوني 
للمســتوطنين القتحامات واســعة للمسجد 
األقصــى المبــارك أثنــاء مــا يســمى "عيد 
الغفــران" عنــد اليهــود، الفتة إلــى أن ذلك 
يهدف إلــى تمكيــن الصهاينــة المقتحمين 
مــن أداء الطقــوس التلمودية في ســاحات 
األقصى بشــكل علني وجماعي بقيادة كبار 
حاخاماتهــم، ومن هذه الطقوس المزعومة: 
أداء صلوات التوبة العلنية الجماعية، وتكرار 
نفــخ البوق فــي األقصــى؛ محــذرة من أن 

التمادي في ذلك سيفجر حربًا دينية.
جــاءت تصريحــات اللجنة فــي بيان صحفي 
أصدرته مؤخرًا ودعت فيه أهلنا في القدس 
والضفة والداخل المحتل للرباط واالحتشــاد 
في ســاحات األقصــى ليفشــلوا مخططات 

االحتال الصهيوني ومستوطنيه.

التقــت لجنتــي االقتصاديــة والقانونية في 
المجلس التشريعي برئيس سلطة األراضي 
د. عمــاد الباز، لاطاع على تطورات العمل 
في ســلطة األراضي وآلياتــه، والوقف على 
أبــرز اإلنجــازات والمشــاريع التــي نفذتهــا 

السلطة خال الفترة األخيرة.
وحضــر اللقــاء رئيــس اللجنــة االقتصادية 
النائــب يحيــى العبادســة، ورئيــس اللجنة 
القانونية النائب محمد فرج الغول، باإلضافة 
ألعضــاء اللجنتين النواب: يونــس أبو دقة، 
وســالم ســامة، ومحمد شــهاب، ويوســف 

المقاومــة  بيانهــا  فــي  اللجنــة  ودعـــت 
الفلســطينية الباســلة لتأخذ زمام المبادرة 
دفاعًا عن األقصى المبارك وحاضنته مدينة 

القدس.
ودعــت برلمانــات العالم للوقــوف في وجه 
االحتال الصهيوني الذي يستمر في تدنيس 
المقدســات اإلســامية وانتهــاك القوانيــن 

والمواثيق واألعراف الدولية.
وطالبــت األردن الشــقيق ملــًكا وبرلمانًــا 
وحكومة وشــعبًا أن يكون لهم دور بارز في 
لجـم المستوطنين ومنع تدنيسهم لألقصى، 
من خال تقوية وجودهم في متابعة شئون 
المســجد األقصى وتكثيف أعمــال الترميم 
والصيانة، وعدم االنصياع إلماءات االحتال.

وحــذرت اللجنــة فــي بيانهــا من اســتمرار 
اســتفزازات المســتوطنين وجنــود جيــش 

االحتال. 

الشرافي، وأحمد أبو حلبية.
وأشاد النواب بعمل سلطة األراضي وتطوره 
في اآلونــة األخيرة، مؤكديــن على ضرورة 
حفظ حقــوق المواطنيــن، وحماية األراضي 
الحكومية من أي تعديات محتملة، مشددين 
على ضرورة االلتزام بالقوانين والتشريعات.

بدوره قدم الباز؛ شرحًا مفصًا حول سياسات 
تســوية األراضي غير المسجلة لدى سلطة 
األراضــي؛ موضحــًا أنهم يعملــون في إطار 
القانون وبما يخدم المصلحة العامة ويحقق 

مصلحة المواطنين.

 لجنة الرقابة تبحث واقع مراكز التأهيل 
واإلصالح والنظارات وأماكن التوقيف  

د. بحر: نسعى الستراتيجية وطنية لتبيض السجون 

بحثت لجنة الرقابة العامة والحريات وحقوق 
اإلنسان بالتشريعي حالة حقوق االنسان في 
مراكز التأهيل واالصاح والنظارات ومراكز 
التحقيق والتوقيف في قطاع غزة، وذلك لدى 
استضافتها وفد من الهيئة المستقلة لحقوق 
االنســان، باإلضافــة لبحــث ســبل التعاون 

المشترك بين الهيئة واللجنة. 
وحضــر اللقــاء رئيــس لجنــة الرقابــة في 
المجلس النائب هــدى نعيم، وعضو اللجنة 
النائــب يحيــى العبادســة، فيمــا حضر عن 
الهيئــة مديرهــا جميل ســرحان، ومنســق 
التحقيقــات فيهــا بكــر التركمانــي، ومدير 

مكتب غزة والشمال رأفت صالحة.
وأشــادت النائب نعيم؛ بالتعاون والتنســيق 
المشترك بين لجنة الرقابة والهيئة، مؤكدة 
أن التعــاون المذكور يأتي في ســياق خدمة 
المواطن الفلسطيني وتدعيم حالة وقواعد 
حقوق اإلنسان في المجتمع، مشيرة لشراكة 
اللجنــة مــع كل المؤسســات التــي تهــدف 

لترسيخ حالة حقوق اإلنسان.
وأشــاد الطرفــان بواقع حقوق اإلنســان في 
مراكز التحقيق والنظــارات ومراكز التأهيل 

اعتقــال  إعــادة  بحــر؛  أحمــد  د.  أدان 
االحتــال لألســيرين الفاريــن مناضــل 
أن  وأيهــم كممجــي، معتبــرًا  انفيعــات 
رســالتهم وقضيتهم وصلــت للعالم كله 
وهــي أنهــم تواقــون للحريــة والحيــاة 
الكريمــة، حتــى مــع أعــادة اعتقالهــم، 
مؤكــدًا أن الــكل الوطني يســعى ضمن 
لتحريــر  شــاملة  وطنيــة  اســتراتيجية 
األســرى وتبيــض الســجون ومحاســبة 

االحتال على جرائمه بحقهم.
وقــال بحر؛ فــي تصريح صحفــي عقب 
عمليــة إعــادة اعتقالهمــا:" إن اعتقــال 
األســرى الســتة الــذي فروا من ســجن 
جلبوع عبر نفق الحريــة، ال يعني نهاية 
المطــاف، بــل ال زالــت الصفعــة التــي 
وجهوهــا لاحتــال مدوية، ولــن تمحى 
آثارها أبدًا، حيث زعزعت أركان وصورة 

واإلصــاح، واالســتقرار وتطــور العمل في 
تلك المراكز، واتفق الجانبان على اســتمرار 
التنسيق بينهما لمتابعة حالة حقوق اإلنسان 
في كل مرافق ومواقع العمل الرســمية في 

قطاع غزة.
وتعقد اجتماعًا دوريًا 

وفي ســياق منفصل عقدت اللجنة اجتماعًا 
دوريًا بحضور رئيس وأعضاء اللجنة النواب: 
هدى نعيــم، وعبد الرحمــن الجمل، ويحيى 
العبادســة، وناقشــوا قضايا تســتحوذ على 
اهتمــام المواطنين ومنهــا: مخرجات زيارة 
رئيس اللجنة لمدير عام قوى األمن الوطني 
اللواء محمــود أبو وطفة، والعميد بهجت أبو 

سلطان.
كما ناقش النواب توصيات ومخرجات اجتماع 
رئيس اللجنــة مع مدير عــام اإلدارة العامة 
لمكافحة المخــدرات، والتحديات التي تواجه 
عملهم، وسبل حلها، ومساهمة المجلس في 
ذلك من خال التنســيق بيــن لجنة الرقابة 
ولجنــة الداخليــة واألمــن الوطنــي، وبحث 
النــواب بعض الشــكاوى الــواردة للجنة من 

بعض المواطنين ووضعوا توصيات لحلها.

أمن االحتال، وأبدت هشاشته".
وأضاف:" إن انتصــار أبطال نفق الحرية 
ســيكون ملهمًا لكل األســرى وللفصائل 
الفلسطينية، وأن ما جرى سيكون وقودًا 
لــكل الفلســطينيين مــن أجــل العمــل 
علــى تحريــر األســرى وتبيض ســجون 

االحتال".
تأخــذ  أن  علــى ضــرورة  بحــر؛  وشــدد 
فصائــل المقاومــة زمــام المبــادرة في 
تحرير كل األسرى وخاصة أبطال عملية 

اعتقالهم. المعاد  الحرية  نفق 
التشــريعي  المجلــس  رئيــس  ودعــا 
العربية واإلســامية  البرلمانات  باإلنابة 
واتحادات البرلمانات إلى تســليط الضوء 
الفلســطينيين  األســرى  معانــاة  علــى 
والعمــل على إنهائها وحاســبة اإلحتال 

بحقهم. جرائمه  على 

أثناء لقاء مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

تعليقًا على إعادة اعتقال "انفيعات وكممجي"

لجنة الداخلية لدى اجتماعها مع وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح ومساعده اللواء محمود أبو وطفة


