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أزماتنا.. آن لها أن تنتهي
يشتد الطوق ويضيق الخناق حول قطاع غزة يومًا بعد يوم، تتعمق األزمات 
وتتعدد والمســتهدف واحد وهو أبناء القطاع ومقاومته الباســلة والمشــروع 
الوطني الفلســطيني، حًقا نحن أمــام أزمات تتهد وحدة المشــروع الوطني 
الفلســطيني، إن استمرار االنفصال واالنقســام بين الضفة الغربية المحتلة 
وقطــاع غزة المحاصر ينذر بأننا ســنكون أمام انفصــال تاريخي يهدد وحدة 

المشروع الوطني، ويفتك بالقوة والهيبة الوطنية. 
غــزة تتصدر -ربما العالــم كله- في أزماتها المتالحقــة والمتتالية ويتداعى 
عليهــا القاصي والداني من أجــل إضعافها واخضاعها وجلبهــا لبيت الطاعة 
األمريكي والصهيوني، ألنها هي المنطقة الوحيدة على وجه الكرة األرضية ال 
تخضع للنفوذ األمريكي وال تحسب حسابًا لقوى الشر واإلمبريالية الغاشمة، 
حًقا ما قضّت غزة مضاجع األمم والشــعوب إال ألنها تشكل قوة نامية قابلة 
للتصاعد والتطوير وهي بمثابة تهديد نوعي لالحتالل ومستقبله على أرضنا 

المباركة. 
االحتالل من طرفه يعلم علم اليقين أنه يغتصب األرض الفلسطينية ويحتلها 
منذ عقود باإلضافة لعلمه أنه لن يعمّر كثيرًا في بالدنا طالما أنه هناك من 
يطالب بحقوقه ويسعى لتحرير أرضه، في هذه السياقات المختلفة والمتعددة 
تأتي تصعيد األزمات وتشديدها على قطاع غزة بهدف اضعافها، غير أن غاية 
الغرابــة تكمن بموقف الســلطة في رام اهلل التي مــن المفترض أنها تحمي 
القطــاع لكونه جزء من أراضيهــا، لكن الحقيقة كانت غير ذلك فهي تصطف 
بجانب أعــداء غزة وتحرض اإلقليم عليها، عــالوة على تحريضها لالحتالل، 

وهذه في منتهى الغرابة، وهو أمر يجب أن يتوقف على جناح السرعة. 
أزمــات القطاع متعددة أهمها الكهرباء، ملوحة مياه، اغالق المعابر، البطالة، 
انعدام األمل في نفوس الشــباب واألجيــال الصاعدة، باإلضافة ألزمات تكاد 
ال تنتهــي وتحــدق بالقطاع وأهله، معظمها ناجم عن مشــكلتي االنقســام 
واالحتالل، ولو نظرنا بعين فاحصة ومعمقة لتلك األزمات لوجدنا أن جزء منها 

يأتي في إطار المناكفة السياسية بين الفرقاء والخصوم.
أيها القــادة، أيتها األحزاب والفصائل والقوى والفعاليات والشــخصيات ليكن 
معلومًا لديكم أن المناكفات السياســية والحزبية وسياسة تبادل االتهامات 
ومحــاوالت إلقاء الكرة الملتهبة في الملعب األخر ال تجدي نفعًا البتة، عليكم 
أذا أرتم أن تساهموا في إيجاد الحلول أن تنبذوا الخالف وتتخلوا عن المناكفة، 
وتغلبوا المصلحة العامة، وتضعوا جانبًا المصالح الحزبية الضيقة ولو مؤقتًا 
حتــى يتمكن المواطن من التقاط أنفاســه التي باتت معــدودة، بل ويالحقه 

االحتالل عليها. 
مــاذا يحــدث لو توحدنــا وألقينا بخالفاتنا "فــي بحر غزة"، مــن أجل الوطن 
ومصلحة المواطن، كل الدنيا تدعونا للمصالحة وانهاء االنقسام وتتمنى لنا 
الوحدة وإعادة اللحمة ونحن ما زلنا مصرين على التفرق والتشرذم والضعف، 
وحيال أزماتنا المعمقة فإنني أقترح على السادة المسؤولين أن يبادروا لعقد 
لقاء العاجل على أرض غزة لممثلين عن القوى والفصائل كافة واالعالن عن 
نبذ الخالف وانهاء االنقسام دون وساطات من أحد ألننا كفلسطينيين ينبغي 

أن نكون قادرين على تجاوز خالفاتنا لوحدنا.
علينا المضي قدمًا نحو تشكيل حكومة وطنية أو توسيع الحكومة الحالية بما 
يضمن مقدرتها على التحضير لالنتخابات العامة القادمة، ومن ثم لتُشــكَل 
خلية أزمة موحدة تمثل كل القوى مهمتها أـــن تجوب الدنيا بأسرها وتعمل 

على إيجاد الحلول المناسبة والدائمة ألزمات القطاع.
فعــاًل آن ألزماتنــا أن تنتهــي، ولخالفاتنا أن تتالشــى، وهو أمــر رغم كونه 
صعب غير أنه ليس مســتحياًل ويمكن تحقيقه أذا شهد العالم توحدنا وانهاء 

الخالفات بيننا.   
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

عقدت لجنــة التربية والقضايــا االجتماعية 
بالمجلس التشريعي جلسة استماع لرئيس 
قطاع الصحة في اللجنة اإلدارية الحكومية 
د. باســم نعيم، وحضر الجلسة رئيس لجنة 
التربية النائب عبد الرحمن الجمل، وشــارك 
فيها ُكاًل من النواب: خميس النجار، يوســف 
الشــرافي، ســالم ســالمة، محمد شــهاب، 
جميلــة الشــنطي، وهــدى نعيــم، وناقش 
النواب مع "نعيم" سُــبل النهوض بالقطاع 
الصحــي والمشــكالت التي تعتــرض عمل 

المستشفيات العامة.
وأوضح "الجمل" أن الجلســة تأتي في إطار 
متابعــة القطــاع الصحــي واالطــالع على 
العامــة،  الصحيــة  المؤسســات  مشــكالت 
وبهدف االســتماع لرئيس القطاع والوقوف 
على رؤيته لمعالجة مشكالت المستشفيات 
فــي ظل التحديــات واألعباء التــي تواجهها 

الوزارة.
بدوره أشــار "نعيم" بالعديد من اإليجابيات 
والنجاحات التي حققتهــا وزارة الصحة على 
الرغــم مــن محدوديــة اإلمكانيــات ومنها 
نجاح عشــرات األالف من العمليات الجراحية 
النوعيــة فــي العديــد مــن االختصاصــات 
الصحية ومنها عمليات جراحة القلب المفتوح 

واألوردة وزراعة الكلية والقوقعة.
وأشــار الى النقص في االختصاصات وعدد 
األطبــاء والممرضيــن والموظفين واألجهزة 
والتجهيزات واألدوية والمســتهلكات الطبية 
وزيــادة فــي العــبء الوظيفي لــدى الكادر 
الطبــي، والنقص في مخصصــات النفقات 
التشــغيلية وعــدم انتظام األوامــر المالية، 

محذرًا من مشكلة نقص الوقود.
ونــوه "نعيــم" إلــى أن خطتــه قائمــة على 
االســتغالل األمثــل للطاقــات الموجــودة، 

مؤكدًا على ضرورة تعزيز وتنظيم وتنسيق 
العالقة مع القطاع الصحــي الخاص وإيجاد 
بدائل لتجويد وتحســين وتوفيــر الخدمات 

الصحية.
من جانبهــم أكد أعضاء اللجنة على ضرورة 
تحديد مواقــع الخلل وتحديد المســئوليات 
الطبية والصالحيات كل في مجال اختصاصه 
وتنظيــم وتحســين مســتوى الخدمــة في 
المستشفيات والعيادات الخارجية وإيجاد آلية 
الكترونيــة فيما يتعلق بالطوابــع والتقارير 

وصور األشعة من خالل شبكة الحاسوب.
 وأكــد النواب علــى ضــرورة تقديم خطط 
واضحــة للمانحيــن والعمل علــى اقناعهم 
بتزويــد المستشــفيات بالوحــدات الصحية 
وأقســام  الطبيــة  والمختبــرات  المســاندة 
االشعة في كل مستشفى، وذلك بما يضمن 

تقديم خدمة صحية متكاملة للمرضى.

د. بحر لدى تقديمه واجب العزاء لوالد الشهيد أنس أبو شاويش

"لجنة التربية" تستمع لرئيس قطاع الصحة 
حول سبل النهوض بالقطاع الصحي 
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لجنة الداخلية واألمن 
تستمع لرئيس قطاع 

الحكم المحلي والخدمات 
باللجنة اإلدارية الحكومية

التشريعي يدعو أحرار العالم لتحمل مسؤولياتهم القانونية واألخالقية 
0405تجاه األسرى والنواب المختطفين

0607

يهنئــون  التشــريعي  نــواب 
نادي الصداقة بحصوله على 
بطولة القطــاع لكرة القدم 

للدرجة الممتازة 

النائب "الشنطي" تهاتف المحررة 
"الجربوني" مهنئة باإلفراج 

اختطاف النائــب "عطون" يرفع 
عدد النواب في سجون االحتالل 

لثالثة عشر نائبا 

خالل جلسة بمناسبة يوم األسير

عقــد المجلس التشــريعي جلســة خاصــة صباح يــوم االثنين 
الموافق 2017-4-17م والذي يوافق يوم األســير الفلسطيني، 
فــي مقر وزارة األســرى فــي مدينة غــزة بحضور وكيــل وزارة 
األســرى، وأســرى محررين وذوي األسرى في ســجون االحتالل، 
ولفيف من المهتمين بقضية األسرى والمحررين، واستمع النواب 
خالل الجلســة لتقريــر لجنة التربية والقضايــا االجتماعية حول 
أوضاع األسرى في السجون، وندد أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي في مستهل كلمته بإجراءات سلطة السجون 
الصهيونية بحق أســرانا، كما ندد بموقف رئيس الســلطة تجاه 
غــزة، وقال:" تهديدات "عباس" ضد غــزة تأتي في إطار تقديم 
القرابين بين يدي لقاءه القادم مع الرئيس األمريكي، مؤكدًا أن 
مدته القانونية منتهية ووجوده في رئاسة السلطة غير شرعي. 
من ناحيته تال النائب محمد شــهاب تقرير لجنة التربية بشــأن 
أوضــاع األســرى، مــوردًا احصائيــات مرعبــة حولهــم، داعيًا 
لتشكيل ائتالف عالمي من برلمانيين ومؤسسات حقوق اإلنسان 
إلطــالق حملــة عالمية ضــد سياســة االعتقــال اإلداري والعزل 
االنفــرادي واإلهمال الطبي التي يمارســها االحتالل الصهيوني 
بحق األســرى، فيما أوصى النواب لدى مداخالتهم ومناقشاتهم 
للتقريــر بضرورة تنبيــه العالم والقوى المحبة للســالم لمعاناة 
أســرانا األبطــال من خالل ترجمــة التقرير وايصاله للســفارات 
والقنصليات األجنبية والمؤسســات الدولية، داعين ألوسع حملة 
تضامن معهم على المســتوى الوطني واإلقليمي والدولي، وفي 

النهاية الجلسة أقر النواب تقرير اللجنة باألجماع. 

التشريعي يشارك بسلسلة فعاليات وينظم أخرى تضامنا مع األسرى 
المجلــس  نــواب  شــارك 
بسلســلة  التشــريعي 
فعاليات، فيما نظم فعاليات 
أخــرى إحيــاًء ليوم األســير 
الفلســطيني، ودعــا نــواب 
حمــالت  ألوســع  المجلــس 
إلبــراز  ودوليــة  وطنيــة 
أســرانا، مع  التعاطــف مــع 
ضرورة تشكيل لجان دولية 
لالطــالع علــى أوضاعهــم 
المأســاوية وفضــح جرائــم 

االحتالل بحقهم.
وفي هــذا اإلطار نظم نواب 
الزيــارات  عديــد  المجلــس 
األســرى،  رمــوز  لبيــوت 
الشــهداء  بيــوت  ولبعــض 
الذيــن قضــوا ســنوات من 
القضبان،  خلــف  أعمارهــم 
ضــرورة  علــى  مشــددين 
أمام  محاكمة قادة االحتالل 
الرتكابهم  الدولية  المحاكم 

جرائم بحق أسرانا. 
كما شاركت رئاسة المجلس بحفالت نظمتها وزارة 
األســرى ومؤتمــرات أخرى نظمتها قــوى وفصائل 

لتكريــم األســرى وبعــض األســرى المحررين من 
الســجون، وأجرت رئاســة المجلس ممثلــة بالنائب 
األول سلسلة اتصاالت مع عمداء األسرى المحررين، 

وفي مقدمتهم المحررة لينا الجربوني التي هنأتها 
رئاســة المجلس بالحرية بعد قضاء "15" سنة في 

السجون.
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لجنة الداخلية تستمع لرئيس قطاع الحكم المحلي والخدمات
عقدت لجنة الداخلية واألمن جلسة استماع لرئيس 
قطــاع الحكم المحلــي والخدمات باللجنــة اإلدارية 
الحكوميــة م. رفيق مكي، الذي رافقه رئيس بلدية 
غــزة نزار حجــازي، وناقــش أعضاء اللجنــة معهما 
مشكالت المواطنين وشكواهم المتعلقة بالخدمات 

التي تقدمها بلديات القطاع وخاصة بلدية غزة.  
من ناحيته أشار رئيس لجنة الداخلية واألمن والحكم 
المحلي بالتشريعي النائب إسماعيل األشقر إلى أنه 
دار نقاش موســع حول األراضــي المحاذية لمدخل 
مينــاء الصياديــن، وكذلــك األراضــي المخصصــة 
للميناء، منوهًا إلى أنــه تم االتفاق على إحالة هذا 
األمــر لجهات االختصاص لتقديــم رؤية متخصصة 
ومعمقــة فيه، على أن تنعقد اللجنة للنظر في هذا 

األمر مرة أخرى.   
كمــا ناقــش أعضــاء اللجنة مــع "مكــي وحجازي" 
كل مــا يتعلــق بضريبــة المنــازل واألمــالك التي 
تســتوفيها بلدية غــزة من الموطنيــن، األمر الذي 
أوضح "حجازي" أنه يأتي وفًقا للقانون الفلسطيني 
الصادر سنة "1998"م، منوهًا إلى أن بلديته تقوم 

باستيفاء رسوم رمزية من المواطنين وليست النسبة 
التــي نص عليها القانون وذلك مراعــاة للظروف التي 

هنأ وفد من نواب المجلس التشريعي نادي 
الصداقة الرياضي بمناســبة حصوله على 
بطولة قطاع غزة لــدوري الدرجة الممتازة 
لكرة القدم، وكان رئيــس وأعضاء مجلس 
إدارة النــادي فــي اســتقبال النــواب لــدى 
زيارتهم لمقــر النادي الواقــع غرب مدينة 
غزة، وشــارك فــي الزيارة ُكاًل مــن النواب: 
أحمــد بحر النائــب األول لرئيس المجلس، 
أحمد أبــو حلبية، محمد فرج الغول، وجمال 

نصار. 
وتمنــى النواب مزيدًا مــن التقدم والنجاح 
لنادي الصداقة الرياضي وفرقه المختلفة، 
وقدموا الشــكر إلدارة النادي على جهودها 
المســتمر وصواًل لهذه الدرجــة من اإلنجاز 

أكد عــدد من نــواب المجلس التشــريعي 
وبرلمانيــون إيرلنديون علــى أن االحتالل 
يمارس أبشــع جرائم الحرب بحق الشــعب 
الفلسطيني، مشددين على ضرورة تقديم 
هذه الجرائــم للمحاكــم الدولية لمالحقة 

ومحاكمة قادة االحتالل.
واستعرض النواب خالل لقاء برلماني مشترك 
جمعهــم مع مجموعة أصدقاء فلســطين في 
البرلمان اإليرلندي عبر تقنية "ســكايب" في 
مقر المجلس التشــريعي بغزة ومقر مجلس 
مدينة دبلــن اإليرلندية أخيــرًا، آثار الحصار 
المدمــرة علــى الشــعب الفلســطيني والتي 
طالــت مناحي الحيــاة كافة بفعل سياســات 
االحتالل اإلســرائيلي التعسفية، مؤكدين أن 
الوضع في غــزة أصبح كارثــي، مؤكدين أن 
االحتالل يمارس "األبارتهايد" ويصدر قوانين 
ظالمــة بحــق األرض والمقدســات ووصلــت 

جرائمه لمنع األذان واختطاف النواب.
حقنا في المقاومة

التشــريعي  نــواب  أكــد  جهتهــم  ومــن 

يعانيها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة. 
بدوره أشــار "مكي" إلــى أن انقطاع التيــار الكهربائي 
يؤثر سلبًا على الخدمات التي تقدمها بلديات القطاع، 

والنجــاح والتــي توجــت بحصولهــم على 
البطولة، مشــيدين بكل الجهــود المبذولة 
والهادفة لوصول النادي لمنصات التتويج، 
معربين عن فخرهم الكبير بالنادي وإدارته 
والعبيه والطواقــم الفنيــة واإلدارية التي 
واصلت الليل بالنهار من أجل الوصول لهذا 

االنجاز. 
بدوره رحب رئيس مجلس النادي د. سعيد 
الغــرة بالنواب وشــكرهم علــى زيارتهم، 
وأكد أن اإلنجاز الذي حققه فريق كرة القدم 
بالنادي كان نتاج جهود وعمل دؤوب استمر 
لســنوات حتى تمكن الفريــق من الصعود 
للدرجــة الممتــازة، معبــرًا عــن ســعادته 

باإلنجاز الذي يتحقق للمرة األولى. 

اللقــاء فــي مداخــالت  المشــاركين فــي 
منفصلــة على حق الشــعب الفلســطيني 
فــي الدفــاع عــن النفس وتحريــر األرض 
الحرية واالســتقالل،  ونيــل  والمقدســات 
مشــددين أن الدفاع عن الحقوق ال يشكل 
إرهابــًا كما يدعــي االحتــالل الصهيوني، 
ومثمنيــن اللقاء الــذي يشــكل دلياًل على 
وقــوف الشــعب اإليرلنــدي مــع القضيــة 
الفلســطينية، وموضحيــن بــأن الشــعب 
الفلسطيني قدم الكثير من التضحيات من 

أجل الحصول على حريته واستقالله.
وضع كارثي

وتطرق النــواب آلثار الحصار اإلســرائيلي 
والحروب المســتمرة علــى قطاع غزة التي 
طالــت كافــة مناحــي الحيــاة االقتصادية 
واالجتماعيــة واإلنســانية، موضحيــن أن 
غــزة تعاني وضعــًا إنســانيًا كارثيــًا، وأن 
الحروب علــى غزة أثرت على عجلة اإلنتاج 
المحلي وزادت من معدل البطالة، منددين 

باستمرار إغالق معبر رفح.

دعم القضية الفلسطينية
من جانبهم أكــد أعضاء الوفــد البرلماني 
اإليرلنــدي على دعــم بالدهم المســتمر 
للشــعب الفلســطيني وخاصة ألهل غزة، 
موضحيــن التضامن الشــعبي مع القضية 
الفلسطينية، من جانبه أكد النائب بوتريك 
عضو البرلمان االيرلندي عن حزب الشين، 
على ضرورة الوحدة الفلسطينية، موضحًا 
أن قضية خصــم الرواتب عــن الموظفين 
واالنقسام الفلســطيني يخدم من يمارس 

الظلم ضد الفلسطينيين.
كما أكد النــواب اإليرلنديين في مداخالت 
متعــددة على ضــرورة الوصــول للمحاكم 
الدولية مــن خالل األمم المتحدة لمحاكمة 
جرائم االحتالل، مشــيرين إلــى أن الوضع 
فــي غزة محبــط ولكــن شــجاعة وإصرار 
الشعب الفلسطيني ســتتقدم على الظلم 
اإلســرائيلي، موضحيــن أنهــم جاهزيــن 
لتوفير الدعــم للقضية الفلســطينية في 

كافة األوقات.

وال ســيما التعامل مع مياه الصرف الصحي سواء على 
صعيــد التكرير أو التصريف، األمر الذي يدفع البلديات 
لضخهــا في البحر، مــع إدراك البلديات لآلثــار البيئية 

والصحية السلبية المترتبة على ذلك. 
"الحمــد اهلل"  النائــب "األشــقر" حكومــة  وحمّــل 
المســؤولية الكاملة عن قطع الكهربــاء وما يترتب 
عليه من معاناة لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، 
مطالبًا الدول المانحة بالتوقف عن تمويل السلطة 
لكونها تتســبب بمشــكالت لغزة، وتوجيه التمويل 
مباشــرة للبلديات في قطاع غزة ولمشاريعها حتى 

تتمكن من تنفيذ مهامها اإلنسانية. 
واعتبر "األشقر" إجراءات رئاسة السلطة وحكومتها 
تجاه قطاع غزة بمثابة جريمة سياســية وإنســانية 
تمس قــوت العائــالت الفلســطينية، وتعرض كل 
شــيخ وطفــل وامرأه داخــل المجتمع الفلســطيني 
للخطر المحدق، داعيًا كل الفعاليات والقوى المؤثر 
للعمل على اســقاط وتالشي رمزية "عباس" لكونه 
يمــارس العنصرية ضد غزة مــن خالل مواقعه في 

رئاسة السلطة ومنظمة التحرير. 
وأضــاف:" مــا يجــري مــن تهديــدات بالمزيــد من 
االجراءات يمثــل انحياز كامل من قبل "عباس" الى 
جانب االحتالل فيه مزيد من الضغط والحصار على 
الشعب الفلســطيني وانتزاع المواقف السياسية التي 

يريدها االحتالل وهذا لن يكون".

نواب التشريعي يهنئون 
دوري  ببطولــة  الصداقــة  نــادي 

الدرجة الممتازة

النواب يعقدون لقاء برلماني فلسطيني 
إيرلندي ويدعون لمحاكمة قادة االحتالل كمجرمي حرب
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3 أخبار ومقاالت

أسرانا األبطال..
 وقود الحرية وقادة التحرير

قيــل الكثيــر في حق أســرانا األبطال في ســجون االحتــالل، مدحا وثناء، وأســهب 
الجميــع طويــال في شــرح معاناتهم وفضح ســلوك وإجــرام االحتــالل بحقهم، إال 
أن لغــة الــكالم والشــعارات هيمنــت علــى ســائر المعالجــات حول هــذه القضية 
التــي تعتبــر من أهم وأخطــر القضايا التي تمس حياة شــعبنا وقضيتــه الوطنية.
لقد آن لشعبنا اليوم أن ينتفض بقوة وأن يتحمل كل منا مسؤولياته لنصرة األسرى، وآن 
إلخواننا وأشقائنا العرب والمسلمين أن يتحركوا بكل جد وفاعلية إلنقاذ أسرانا األبطال 
الذين ضحوا بزهرات أعمارهم فداء لدينهم وشعبهم وأمتهم، وآن للمجتمع الدولي 
الذي يتشدق بالحرية والديمقراطية أن ينبذ سياسة النفاق والمكاييل المزدوجة في ظل 
تنكر الصهاينة لكل القوانين والمواثيق الدولية واإلنسانية الحافظة لحقوق األسرى.
إننــا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكد أن أول ما نحتــاج إليه في مواجهة 
الجرائم الصهيونية بحق األسرى يكمن في توحيد الموقف الفلسطيني الداخلي، وسد 
كل الثغرات الفلسطينية التي يستغلها االحتالل لمواصلة إجرامه البشع بحق األسرى.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه موقفا جادا ومسؤوال من قبل السلطة الفلسطينية 
وحركة فتح إزاء قضية األسرى فوجئنا بالموقف األخير للسيد محمود عباس وتهديداته 
الخطيرة التي توعد فيها أهالي قطاع غزة بإجراءات غير مسبوقة، وتساوقه المباشر 
مــع المؤامــرة اإلقليمية والدولية التي تســتهدف تركيــع غزة ومقاومتها الباســلة.
أيــن الســلطة الفلســطينية وحركة فتح من قضية األســرى؟! وأين الســيد محمود 
عبــاس من أبنائنا وإخواننا األســرى الذين يشــكلون منارة التضحيــة والفداء ودرة 
التــاج لشــعبنا وقضيتنا؟! أهكــذا يتــم التعامل مع قضية األســرى وباقــي قضايا 
شــعبنا؟! أم أن تسليم المستعربين والمستوطنين للكيان الصهيوني أولى وأهم!!؟؟
إن حاجتنــا إلــى إعادة صياغــة الموقف الفلســطيني الداخلي على أســس وحدوية 
ســليمة تشــكل مقدمــة ضرورية لتحشــيد الدعــم العربــي واإلســالمي والدولي 
لقضية األســرى وكافة قضايا شــعبنا، ومهما بُذل من جهد على المســتوى العربي 
واإلســالمي والدولي للدفاع عن كرامة وحقوق األســرى الفلســطينيين فإنه يبقى 
ناقصا ومجروحا في ظل انقســام الموقف الفلســطيني الداخلي، وفي ظل السلوك 
الخطيــر الذي ينتهجه الســيد محمود عبــاس وحركة فتح وانخراطهــم في مؤامرة 
تركيع شعبنا وتصفية قضيتنا، وتعاونهم األمني مع االحتالل واجتراح كل المواقف 
والسياســات التي تمس بشــكل خطيــر حقوق شــعبنا وثوابته وكرامتــه الوطنية.
لــذا، فإننا اليوم مدعوون، قوى وفصائل وشــخصيات وطنية ومؤسســات رســمية 
وأهلية ومنظمات مجتمع مدني وشــرائح مجتمعية، للتصــدي للنهج الكارثي الذي 
يقوده السيد محمود عباس وحركة فتح، وإجباره على احترام حقوق وكرامة شعبنا، 
وااللتزام بالقيم والمبادئ الوطنية واألخالقية واإلنسانية في التعاطي مع غزة وأهلها 
الصامدين، والعمل على وضع خطة شاملة ومنظمة إلطالق أوسع حملة تضامن فعلي 
مع األســرى، داخليا وخارجيا، بما يؤسس لبرامج متكاملة تهدف إلى استنفار طاقات 
شعبنا، واســتنهاض العمق العربي واإلسالمي، وتحشــيد الجهود الدولية الممكنة، 
بما يعود بأفضل النتائج على قضية أسرانا األبطال ويخفف من آالمهم ومعاناتهم.
إن األمم المتحدة والمؤسســات الدولية يجب أن تفتح عينيها على انتهاكات وجرائم 
االحتالل بحق أسرانا األبطال، ولن يتأتى ذلك إال عبر جهد برلماني عربي وإسالمي 
مؤثــر تبتدره البرلمانات العربية واإلســالمية بحيث يشــكل قــوة ضاغطة ودافعة 
باتجاه إرغام المجتمع الدولي على التعاطي المنصف مع القضية الفلسطينية بكافة 
ملفاتها وقضاياها، ومن بينها قضية األســرى، ونحن في المجلس التشريعي نعلن 
عن اســتعدادنا التام للتعــاون مع كل الجهات والمؤسســات للعمــل على رفع ملف 
األســرى الفلســطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة قادة االحتالل على 
جرائمهم البشــعة بحق أسرانا وأســيراتنا داخل الســجون والمعتقالت الصهيونية.
ومن هنا فإننا نؤكد لشعبنا وللعالم أجمع أن المجلس التشريعي سوف يبقى األكثر 
اهتماما وتفاعال مع قضية األسرى، واألشد حرصا على رعاية كل الفعاليات الوطنية 
التضامنية مع األسرى، ولن يتوانى عن تحمل مسئولياته في نصرة إخواننا األسرى ورفع 
الظلم والمعاناة التي يكابدونها حتى ينالوا الحرية ويظفروا بالفرج والخالص بإذن اهلل.
ومع ذلك، فإننا نؤكد أن كل الجهود المبذولة لنصرة األسرى ال تغني عن الجهد العسكري 
المقاوم القادر على إيالم االحتالل وإجباره على التنازل والرضوخ وتحرير األســرى، 
وكلنا ثقة أن المرحلة القادمة ســوف تشــهد إنجاز صفقة وفاء األحرار 2 التي تشرق 
فيها شمس الحرية على أسرانا البواسل وينكسر فيها قيد السجن والسجان بإذن اهلل. 
وختامــا.. فإن تجارب الواقع وســنن التاريخ تؤكــد أن المؤامــرة اإلقليمية والدولية 
على غزة ســوف تســقط كما ســقطت كل المؤامرات الســابقة، وأن أسرانا األبطال 
الذين أعلنــوا اضرابهم المفتوح في 17/4 ســينتصرون في معركتهم مع االحتالل 
الصهيوني وســيكتب لهم اهلل تعالى الفرج والخالص عما قريب كي يشــكلوا وقود 
المعركة الفاصلة التي سيســقط فيها االحتالل ويزول رجســه عن أرضنا المباركة. 

"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

النائب "الشنطي" تهاتف المحررة "الجربوني" 
وتشيد بصمود األسيرات في سجون االحتالل

اختطاف النائب "عطون"..
ًثالثة عشر نائبا في سجون االحتالل 

هاتفــت النائــب جميلة الشــنطي يوم 
لينــا  المحــررة  األســيرة  األول  أمــس 
الجربونــي التــي أفرج عنهــا االحتالل 
أخيــرًا مــن ســجونه بعد اعتقــال دام 
"15" ســنة، وهنأت النائب "الشــنطي" 
المحررة "الجربوني" بمناســبة االفراج 
عنهــا وتحررها من األســر، متمنية أن 
يتــم االفراج العاجل عن بقية األســرى 

واألسيرات قريبًا. 
وأشادت "الشــنطي" بصمود األسيرات 
في سجون االحتالل، موضحة أن قضية 
األسرى واألسيرات تشكل أولوية مهمة 

اختطفــت قــوات االحتــالل فجــر يوم 
األربعــاء الماضــي النائب المقدســي 
المبعــد للضفــة أحمــد عطــون، بعد 
اقتحــام منزلــه والعبــث بمحتوياتــه 
ومصادرة بعض األجهــزة االلكترونية 
بالنائب وعائلتــه، وباختطاف  الخاصة 
"عطون" يرتفع عدد النواب في سجون 
االحتالل إلــى "13" نائبًا، منهم "11" 
من قائمة التغيير واإلصالح البرلمانية، 
باإلضافة للنائب عن حركة فتح مروان 
البرغوثي، والنائب أحمد سعدات أمين 
عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
إلــى ذلك هاتــف د. أحمد بحــر النائب 
األول لرئيس المجلس التشريعي زوجة 
النائــب "عطــون"، منــددًا باختطافه 
وترويــع أفــراد عائلته، وشــدد "بحر" 
لــدى مكالمتــه مع "أم مجاهــد" زوجة 
النائب "عطون" على أن االحتالل يعمد 
لسياسة تغييب النواب لما يتمتعون به 
من تأثير في المجتمع، وبهدف إفشال 
الحياة التجربة البرلمانية الفلسطينية، 
منوهًا إلــى أن اختطاف النواب مخالف 
للقوانيــن الدوليــة واإلنســانية وهــو 

بمثابة اعتداء على الحصانة البرلمانية 
التي من المفترض أن النواب يتمتعون 

بها. 
بدورها تقدمت "زوجة عطون" بالشكر 
لـ"بحــر" لمبادرتــه بالتواصــل معهــا 
واالطمئنــان على أحوال أســرتها بعد 
اختطاف االحتــالل لزوجها، مؤكدًة أن 
زوجها يتمتــع بمعنويــات عالية، وهو 
يعلم أن الســجن واالختطــاف إنما هو 
ثمن الحرية وزوال االحتالل، الفتة إلى 
أن االحتالل كان قد أبعد زوجها وعائلته 
مــن مســقط رأســه مدينــة القــدس 
إلــى محافظة رام اهلل بســبب انتخابه 
فــي المجلس التشــريعي ونشــاطاته 
السياسية والبرلمانية، مؤكدة شكرها 
لغــزة وأهلهــا الذيــن يبــدوُن دومًــا 
التعاطــف الكبير مع أهلهم وشــعبهم 
في الضفة الغربية المحتلة التي تعاني 

من تعسف االحتالل وأعوانه.
يذكــر أن االحتــالل كان ســابًقا قــد 
اختطــف "عطــون" أكثر من مــرة وزج 
به في الســجن وحكم عليه بالســجن 

اإلداري لعدة مرات متتالية.

الفلسطيني،  التشريعي  جدًا للمجلس 
مســتنكرة جرائم االحتالل الصهيوني 
بحق األســيرات وتعذيبهــن في ظروف 
تتنافــى مــع مبــادئ حقوق االنســان، 
مطالبــة المؤسســات الحقوقيــة كافة 
بالســعي لإلفــراج عنهــن لما يشــكل 
استمرار اعتقالهن من وصمة عار على 

جبين اإلنسانية جمعاء.
بدورهــا شــكرت "الجربونــي" للنائبة 
"الشنطي" مبادرتها باالتصال وتقديم 
التهنئة لهــا، ونقلت تحيات األســيرات 
في ســجون االحتالل وفــي مقدمتهن 

النائبة في المجلس التشريعي سميرة 
الحاليقة للشــعب الفلســطيني كافة، 
وشــرحت أوضاع األســيرات ومــا يقوم 
به االحتالل من إجــراءات يومية بهدف 
التضييــق عليهن، مؤكدة أن ســلطات 
أبســط  تصــادر  الســجون  مصلحــة 
الحقوق اإلنســانية لألســيرات وتتعمد 
ممارسة سياسات مذلة بحقهن، داعية 
المؤسســات الدوليــة والحقوقية لبذل 
أقصى الجهود من ترتيب زيارات دورية 
لألســيرات واالطــالع علــى أوضاعهن 

التي وصفتها بغير اإلنسانية.  

المحررة/ لينا الجربونيالنائب/ جميلة الشنطي
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تقرير

التشريعي يدعو لتشكيل لجنة دولية لالطالع على معاناة األسرى   عقد جلسة خاصة بمناسبة يوم األسير الفلسطيني

بحر: تهديدات "عباس" لغزة مرفوضة ومدة واليته 
منتهية بحكم القانون وقراراته غير شرعية  

النواب: ندعو برلمانات العالم وأحراره كافة لتحمل 
مســؤولياتهم القانونية واألخالقية تجاه األســرى 

والنواب المختطفين

معركة األمعاء الخاوية
مــن ناحيته اســتهل د. أحمد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي كلمته في مقدمة الجلسة بتوجيه 
التحية لألسرى واالسيرات البواسل في سجون االحتالل 
الصهيونــي والذيــن ســطروا ويســطرون اســمي آيات 
التضحيــة والفــداء، مشــيرًا إلــى االضــراب األكبر عن 
الطعام الذي يخوضه األســرى ويشــارك فيــه أكثر من 
ألف أسير، على راســهم النواب: مروان البرغوثي، أحمد 
ســعدات، وحسن يوسف، مبرًقا بالتحية لروح الشهيدين 
الدكتــور عبد العزير الرنتيســي، وخليــل الوزير، الذين 
توافق ذكرى استشــهادهما يوم األســير الفلســطيني، 
وحيا "بحر" عميدة األســيرات المحررة لينا الجربوني من 
بلدة عرابة بأراضي 48 والتي أفرج االحتالل عنها أخيرًا 

من سجونه بعد قضاءها "15" سنة. 
إجراءات تعسفية

ألحــكام المــادة )36( مــن القانون 
األساسي الفلســطيني وتعديالته، 
مشددًا أن كل أعماله وقراراته غير 
شــرعية وباطلة وتدل على إصراره 
بإنهاء القضية الفلســطينية خدمة 
ً لالحتــالل الصهيونــي وهــي غير 
ملزمة لشــعبنا لكونهــا صادرة عن 
شخص فاقد للشرعية والمسؤولية 
الوطنيــة واألخالقية، مؤكــدًا أنها 
تعبر عــن إفالس سياســي، داعيًا 
أبناء شــعبنا فــي الداخــل والخارج 
نصــرة  بالفعاليــات  لالســتمرار 
لألســرى، ومهيبًــا بالمقاومة بكل 
أذرعها وفصائلها أن يظل ســالحها 
مشــرعًا حتــى تحريــر أســرانا من 

سجون االحتالل. 
تقرير لجنة التربية

بــدوره تــال النائــب محمد شــهاب 
مســؤول ملف األســرى تقرير لجنة 
التربية والقضايــا االجتماعية حول 
أوضاع األسرى في سجون االحتالل 
للعام األخير، معتبرًا أنه من أســوأ 
األعــوام التي مرَّت على األســرى، 
وشهد تصاعدًا كبيرًا في االعتقاالت 

من مدن وقــرى وأحياء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، 
وارتفاعًــا ملحوًظا في إصــدار القرارات اإلدارية لألســرى، 

وكذلك استهداف النساء الفلسطينيات بكثافة.
إحصائيات مفزعة 

إلــى ذلك وصف "بحر" تصرفات الســلطة في رام اهلل بحق 
شعبنا باإلجراءات التعســفية والقاسية، منددًا باالعتقاالت 
السياسية ومالحقة المقاومين في الضفة واعتقال األسرى 
المحررين وتسليم المستعربين والمستوطنين المتسللين 

لمناطق السلطة.
ونــدد بقطــع رواتب الموظفيــن في قطاع غــزة ومواصلة 
قطع التيــار الكهربائي، وفرض ضريبــة "البلو" على وقود 
محطــة التوليد، وقال:" واألغرب قطع مخصصات الشــؤون 
االجتماعيــة لمئات األســر الفقيــرة في غــزة فجميع هذه 
اإلجــراءات مخالفة ألبســط المبــادئ القانونيــة والوطنية 

واألخالقية واإلنسانية". 
تحركات مشبوهة

ووصف إجراءات الســلطة فــي رام اهلل والتهديدات الصادرة 
عــن أبو مــازن وزمرتــه ضد غــزة بالتحركات المشــبوهة 
مؤكــدًا على أن والية عباس انتهت منــذ يناير 2009 وفقا 

وأشــار "شــهاب" لوجود حوالي )7034( أســير في ســجون 
االحتالل، منهم )337( من قطاع غزة، 

فــي حين بلغ عدد األســرى مــن الداخل المحتــل والقدس 
)663( أســيرًا، أمــا أســرى الضفــة الغربية فبلــغ عددهم 
)6000( أســيرًا، أما األســرى العرب فقد بلــغ عددهم )34( 

بــدوره نــدد النائب محمــد فــرج الغول 
بمحاوالت الســلطة الهادفة لمنع األسرى 
والشــهداء وذويهم من حقوقهم المالية، 
معتبــرًا تلــك الخطوات بمثابــة جريمة، 

داعيا الســتخدام كل السبل لإلفراج عن 
االسرى، مدينًا تســليم السلطة في رام 
اهلل جنــود االحتالل ومســتوطنيه الذين 
يضلون الطريق ويدخلون مناطق تسيطر 
عليها السلطة، مشددًا على ضرورة إعادة 
االعتبار لقضية االســرى بتســمية وزارة 
االســرى كما كانت وإلغاء تسمية "هيئة" 
رافضًــا كل المؤامرة الراميــة للتضييق 

على أسرانا البواسل.
وحــذر "الغــول" مــن المســاس بحقــوق 

األسرى المالية، مشددًا على ضرورة فضح جرائم االحتالل 
بحق المرضى واألطفال والنســاء من األسرى، دعيًا لتقديم 
قادة االحتالل للعدالة الدولية ليحاكموا كمجرمي حرب أمام 

محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية األخرى. 
حصانة مضيعة

من ناحيتها اعتبرت النائب جميلة الشنطي اختطاف االحتالل 
للنواب والزج بهم في الســجون جريمة صهيونية، ومخالفة 

واضحــة للقوانيــن الدولية واإلنســانية، داعية النزال أشــد 
العقوبــات بحق قــادة االحتالل الذي يعتــدي على الحصانة 
البرلمانيــة للنــواب، منددة بإجــراءات االحتــالل ومالحقته 
لألخــوات نائبــات المجلس التشــريعي اللواتــي اختطفهن 
االحتــالل وما زال يالحــق بعضهن، ومنهــن النائبات: منى 
منصــور، مريم صالح، خالدة جرار، وســميرة الحاليقة التي 
يغيبهــا االحتالل في ســجونه حتى هــذه اللحظة ويرفض 

نفاق لمن يدّعــون نضالهم ودفاعهم عن حقوق االنســان 
طالما أنهم يقابلون جرائم االحتالل بالصمت المطبق. 

ودعا "الزهار" لتشــكيل لجنة وطنية موســعة لحماية أســر 
األســرى ورعايتهم وحمايتهــم من تغول الســلطة عليهم 
وعلــى حقوقهــم، معبرًا عن أملــه بترجمــة التقرير للغات 
أجنبيــة وتســويقه عبر وســائل االعــالم ليصل إلــى دعاة 
الديمقراطيــة في أوروبــا وأمريكا الذيــن وصفهم بأنهم ال 

يعرفون من الديمقراطية سوى اسمها. 
مشاريع خيانة 

بدوره اعتبر النائب ســالم سالمة أن السلطة تسعى لتنفيذ 
مشــاريع وصفها بالخيانية وهي تستهدف النيل من صمود 
شعبنا الفلسطيني ومصادرة حقوق أسراه األبطال، مضيًفا:" 
إن يوم األسير الفلسطيني يتزامن مع ذكرى الشهداء الكبار 
"الرنتيســي، والوزيــر" وغيرهم من شــهداء شــعبنا الذين 

االفــراج عنهــا، وأضافــت "الشــنطي":" نســتنجد باهلل ثم 
بالمقاومــة وال نعتمــد علــى الهيئــات العالميــة والدوليــة 
ألنهــا أخرت قضية األســرى وتأمرت على الشــعب والوطن 

والقضية".
إبراز المعاناة 

أمــا النائب محمــود الزهار رئيــس كتلة التغييــر واإلصالح 
البرلمانية فقد اعتبر التقرير في غاية األهمية، داعيًا إلبراز 
حجم معاناة األســرى والضغط على الســلطة بكل الســبل 

والوســائل للمحافظة على حقوقهم كافة، منددًا بالتعاون 
مع االحتالل وتنسيق أجهزة أمن الضفة معه.

وتوعد "الزهار" االحتالل بالهزيمة الســاحقة قريبًا، منوهًا 
إلى أن شــعبنا بات ينتظــر وعد األخرة ودمــار وانهيار دولة 
االحتالل، مؤكدًا أن شعبنا قادر على صناعة النصر وتحرير 
أرضه ووطنه الســليب، معتبرًا معاناة أسرانا بمثابة شهادة 

اب
نو

ت ال
خال

دا
م

عقد المجلس التشــريعي جلسة خاصة صباح يوم االثنين الموافق 2017-4-17م والذي 
يوافق يوم األســير الفلسطيني، في مقر وزارة األســرى في مدينة غزة بحضور وكيل 
وزارة األســرى، وأسرى محررين وذوي األسرى في سجون االحتالل، ولفيف من المهتمين 
بقضية األسرى والمحررين، واســتمع النواب خالل الجلسة لتقرير لجنة التربية والقضايا 
االجتماعية حول أوضاع األســرى في السجون، وندد "بحر" في مستهل كلمته بإجراءات 
ســلطة الســجون الصهيونية بحق أســرانا، كما ندد بموقف رئيس الســلطة تجاه غزة، 
وقال:" تهديدات "عباس" ضد غزة تأتي في إطار تقديم القرابين بين يدي لقاءه القادم 
مع الرئيس األمريكي، مؤكدًا أن مدته القانونية منتهية ووجوده في رئاسة السلطة 

غير شرعي، وفي نهاية الجلسة أقر النواب تقرير اللجنة باإلجماع.
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تقرير

التشريعي يدعو لتشكيل لجنة دولية لالطالع على معاناة األسرى  
شهاب: "7000" أسير فلسطيني في السجون، 
والسلطة واالحتالل شركاء في قهر شعبنا 

النواب: ندعو برلمانات العالم وأحراره كافة لتحمل 
مســؤولياتهم القانونية واألخالقية تجاه األســرى 

والنواب المختطفين

أسيرًا من جنسيات مختلفة.
ونوه أن )41( يعتبروا من عمداء األسرى، وهم الذين أمضوا 
أكثر من )20( عامًا في السجون، ومنهم )21( أسيرًا أمضوا 
أكثــر من ربع قرن، و)10( أســرى أمضوا أكثــر من ثالثين 
عامًا، وأقدمهم األسيران "كريم وماهر يونس" المعتقالن 

إبراهيم دحبور، وأحمد عطون، باإلضافة للنائب عن حركة 
فتح مروان البرغوثي، الذي يقضي حكمًا بالسجن المؤبد، 
والنائــب عــن الجبهة الشــعبية أحمــد ســعدات، المحكوم 

بالسجن "30" سنة. 
 شهداء الحركة األسيرة

ارتفعت قائمة شــهداء الحركــة الوطنية األســيرة، لتصل إلى 
"210" شهيدًا منذ عام 1967، استشهد منهم )74( نتيجة القتل 
العمــد، و)71( نتيجة التعذيب، و)58( نتيجــة اإلهمال الطبي، 

و)7( معتقلين استشهدوا نتيجة إطالق النار عليهم مباشرة.
قوانين عنصرية

إلى ذلك أصــدر االحتالل عدة قوانين عنصرية وتعســفية 
بحق أسرانا في السجون كان منها، قانون مكافحة اإلرهاب 
الذي يهدف لتشــديد العقوبات بحق األسرى، وقانون إعدام 
االســرى الذي يهــدف لفرض عقوبة اإلعدام بحق األســرى 
الذي شاركوا في قتل إسرائيليين، وقانون معاقبة األطفال 
وهو يســمح باعتقال األطفال قبل بلغوهم سن "14" سنة 

ومحاكمتهم بالسجن الفعلي. 
سياسة القمع واالعتداء

أشــار التقرير إلى أن سياسة القمع والتنكيل واالعتداء على 
األسرى تصاعدت خالل السنة األخيرة في سجون االحتالل، 
حيــث بلغت )250( عملية اقتحــام ومداهمة، أصيب خاللها 

)80( أسيرًا برضوض وجروح واختناقات جراء الغاز. 
االعتقال السياسي

بلغت حاالت االعتقال السياسي )1008( حالة في محافظات 
الضفــة الغربية، ومن هــؤالء المعتقلين سياســيًا: )372( 
أســيرًا محررًا، و)294( طالبًا جامعيًا، )76( مدرسًا، و )8( 
مدراء مدرسة، و)21( صحفيًا، )10( مهندسًا، )5( محاضرًا 

جامعيًا، )2( محاميًا، )7( مهنة طبية، )9( إمام مسجد. 

منــذ )34( عامًا، ومن بين األســرى 
)350( طفــاًل لم تتجــاوز أعمارهم 
 )7( بينهــم  مــن  الثامنــة عشــرة، 
أطفال أســيران إداريان، باإلضافة لـ 
)57( امرأة وفتــاة، بينهن )14( فتاة 
قاصرة، وأســيرتان إداريتان، و)12( 
أســيرة جريحة أثناء اعتقالها، و)29( 
بأحــكام مختلفة،  أســيرة محكومة 
ووصل عــدد األســرى المرضى إلى 
)1200( أســيرًا مريضًا، ومن بينهم 
)21( أســيرًا يعانون من الســرطان 
و)32( معاقــًا حركيًا ونفســيًا، و)8( 

أسرى يعانون الفشل الكلوي.
مالحقة المحررين 

وأشار التقرير إلى أن االحتالل صعَّد 
سياســة االعتقــاالت فــي صفــوف 
األســرى المحرريــن وخاصة المفرج 
عنهم في صفقة وفاء االحرار، حيث 
ال يزال يعتقل )57( منهم، وقد أعاد 
االحتالل األحكام السابقة على )53( 
منهــم، بينمــا ارتفع عدد األســرى 
المحكومين بالمؤبدات في ســجون 

االحتالل ليصل إلى )500( أسيرًا.
 اختطاف النواب

يختطف االحتالل في ســجونه )13( نائبــًا، منهم )11( من 
كتلة التغيير واإلصالح وهم ُكاُل من النواب: حســن يوسف، 
محمد أبو طير، عزام ســلهب، أحمد مبارك، محمد النتشة، 
خالد طافش، أنور الزبون، ســميرة حاليقــة، محمد الطل، 

التوصيــات  أوصى التقرير بما يلي: 
1.دعــوة المؤسســات الدوليــة وخاصة مجلــس حقوق 
اإلنسان باألمم المتحدة تكليف لجنة دولية لالطالع على 
أوضاع األسرى في سجون االحتالل، ومعاينة االنتهاكات 

الصارخة للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف.
2.دعا التقرير إلى تشكيل ائتالف عالمي من مؤسسات 
حقــوق اإلنســان إلطــالق حملــة عالمية ضد سياســة 
االعتقــال اإلداري والعــزل االنفــرادي واإلهمال الطبي 
التي يمارسها االحتالل الصهيوني بحق األسرى، ومعاناة 

األسرى من األطفال والنساء والمرضى والجرحى.
3.دعــوة جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة المؤتمــر 
البرلمانيــة  واللجــان  العالــم  وبرلمانــات  اإلســالمي 
واالتحــادات البرلمانيــة لعقد جلســة خاصة لمناقشــة 
األوضاع المأساوية لألســرى عامة والنواب المختطفين 
ومقاطعتــه  الصهيونــي  االحتــالل  وتجريــم  خاصــة، 

ومحاكمته دوليًا.
لتنظيــم  واإلســالمية  العربيــة  الســفارات  4.دعــوة 
اعتصامات تضامنية نصرة لألســرى، وإصدار نشــرات 
للتعريف بقضية األســرى ومعاناتهم وجرائم االحتالل 

بحقهم، ودعم حقوقهم اإلنسانية المشروعة.
5.دعــوة برلمانــات العالــم إلــى تحمل مســؤولياتهم 
القانونية واألخالقية واإلنسانية تجاه زمالئهم من نواب 

الشعب الفلسطيني في سجون االحتالل الصهيوني.
6.ثمن التقرير جهود المقاومة الفلســطينية ومساعيها 
لتحرير أســرانا البواســل، ونناشــدها بعدم تقديم أي 
معلومة عن أسرى االحتالل حتى يفرج أواًل عن األسيرات 
كافة، وعن محرري الصفقة الذين أعاد اعتقالهم، وإنهاء 

حاالت العزل االنفرادي، واالعتقال اإلداري.

تحفظهم ذاكرة األجيال جيدًا". 
ونوه "ســالمة" لعدم وجود وزارة لألســرى في كل حكومات 
العالم ســوى لدينا نحن ألننا شــعب ما زال تحت االحتالل، 
وأكــد أن شــعبنا يرفــض الظلــم والضيم ويأبــى االحتالل 
وسيواجه كل المشاريع التصفوية بشدة وقوة وصالبة، كما 

واجه االحتالل ومشاريعه على مدار قرابة قرن من الزمان.
وأكد ســالمة أننا على موعد مع صفقة كبيــرة يعز اهلل بها 
أســرانا ومجاهدينا ويــذل أعدائنا، منــددًا بادعاء االحتالل 
إضاعة جثامين الشهداء المحتجزة لديهم في مقابر األرقام، 
داعيًــا لترجمــة التقريــر وارســاله للســفارات والقنصليات 

العربية والدولية واألجنبية. 
تضامن مطلق 

من طرفــه أعلن النائب خليــل الحية عــن تضامنه الكامل 
والمطلق مع أســرانا البواسل في ســجون االحتالل وخاصة 
الذيــن يخوضــون االضــراب عن الطعــام، وقــال:" إذا عجز 
النظام السياسي في الضفة عن حمايتهم بل وتأمر عليهم 
فإننا في غزة لن نتخلى عنهم وسنعمل من أجل تحريرهم 

واالفراج عنهم قريبًا بإذن اهلل". 
ودعا النظام السياسي العربي لحمل قضية األسرى والدفاع 
عنهم بشــكل حقيقــي، داعيًا إلرســال التقريــر لبرلمانات 
العالــم، وللســفارات والقنصليــات والمؤسســات الدوليــة 
والحقوقية بهدف فضح جرائم االحتالل بحق شعبنا وأسرانا، 
مهيبًا بتجمع الفلسطينيين في أوروبا لتبني قضية األسرى 
وتوكيل محامين دوليين للدفــاع عنهم نظرًا لعجز النظام 

السياسي في رام اهلل وتخليه عن قضايا شعبه. 

وشــدد على ضرورة حشد الطاقات الوطنية الفاعلة للوقوف 
ضد ظاهــرة التنســيق األمنــي واالعتقال السياســي الذي 

تمارســه أجهزة أمن الضفة الغربية المحتلــة، مثمن جهود 
المقاومة الرامية لإلفراج عن األسرى.   
وكيل وزارة األسرى

بــدوره أكد وكيل وزارة األســرى بهاء المدهون أن األســرى 
يتعرضون لعملية اســتهداف مبرمج ومخطط تستهدف كل 
مكونات االنسان النفسية والجسدية والمعنوية واالجتماعية، 
محذرًا من محــاوالت االحتالل بالعودة لواقع الســجون إلى 
ســبعينيات القــرن الماضــي، من حيــث مصــادرة الحقوق 
وممارسة الوحشية والعنف ضد األسرى وعزلهم عن العالم. 
وأشــار إلــى أن األوضــاع تزداد قســوة في الســجون، حيث 
الحرمــان مــن زيــارة األهــل ومصــادرة أبســط الحقــوق 

اإلنســانية، منوهًا إلى أن االنتهاكات بحق األســرى يشارك 

فيها كل مكونات دولة االحتالل وجميع السلطات فيها وأعلى 
المستويات السياســية، فهي حرب معلنه تستهدف األسرى 
وحياتهم بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، مشــيرًا إلى 
أن العــد يضرب بكل المعاهــدات الدولية التي ترعى حقوق 

االنسان بعرض الحائط.
وأكد "المدهــون" أن االحتالل اعتقل خالل انتفاضة القدس 
"3200" طفــل، و"308" من النســاء، باإلضافة لوجود "78" 
قــرار بالحبس المنزلــي بحق أطفال القدس في اســتهداف 

واضح لمدينة القدس وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. 
كلمة ذوي األسرى

إلى ذلك ألقى جواد عويضة والد األسير في سجون االحتالل 
مجد عويضة الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة "9" سنوات، 

كلمة ذوي األســرى في السجون، وأشار فيها إلى أن سلطات 

االحتالل تتعمد انتهاج أكثر الممارسات بشاعة وقسوة بحق 
أسرانا األبطال بهدف االنتقام منهم ومن شعبنا الفلسطيني.
وشدد بأن الممارســات غير اإلنسانية لالحتالل بحق أسرانا 
هي مخالفــة للقانون الدولــي والقانون الدولي اإلنســاني، 
باإلضافة لكونها ممارســات تتبرأ منها الضمائر اإلنســانية 
الحيــة، الفتًــا إلــى أن أحــدث هذه الممارســات هــي عدم 
االســتجابة لمطالب األســرى والقمــع المتزايد للمســيرات 
المؤيــدة لحقوقهــم فــي الضفة الغربيــة المحتلــة، واثارة 
االشــاعات والضغط النفســي على ذويهم ومنــع المحامين 
من الدفاع عنهم أمام المحاكم الصهيونية العنصرية، دعيًا 
الشــعب الفلســطيني الى التوحد على ثوابت شــعبنا التي 

اريقت في سبيلها دماء الشهداء والجرحى االسرى.
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التشريعي يناشد أحرار العالم لــــضمان اإلفراج عن أسرى شعبنا وتعرية سياسة االحتالل شارك بسلسلة فعاليات تضامنية 
بمناسبة يوم األسير الفلسطيني 

شارك نواب المجلس التشريعي بفعاليات 
يوم األســير الفلســطيني الــذي يصادف 
الســابع عشــر مــن شــهر إبريــل مــن كل 
عــام، وبهــذه المناســبة زار وفد برلماني 
منزل عائلة الشــهيد الدكتــور عبد العزيز 
فقهــاء،  مــازن  والشــهيد  الرنتيســي، 
لكونهما أســيرين محرريــن، كما زار الوفد 

منزل عائلة األسير اللواء فؤاد الشوبكي 
الذي يقضي حكًما بالسجن لمدة عشرين 
ســنة، كما شــارك النــواب بفعالية تكريم 
ذوي األســرى الذي أقامته حركة حماس 
فــي محافظــة الشــمال، وكانــت رئاســة 
التشــريعي قــد شــاركت بحفــل اإلعــان 
عــن فعاليــات يوم األســير الفلســطيني 

للقــوى  األســرى  لجنــة  نظمتــه  والــذي 
والفصائــل الوطنيــة واإلســامية أمــام 
منــزل األســير في ســجون االحتــال عبد 
الحليم البلبيسي بمخيم جباليا، باإلضافة 
التشــريعي  ونــواب  رئاســة  لمشــاركة 
بفعاليــات أخرى، البرلمان تتبعت أنشــطة 

النواب وأعدت التقرير التالي  

"الرنتيسي" في ذكرى استشهاده
إلــى ذلك زار وفد من نواب المجلس تقدمه د. أحمد 
بحر منزل الشهيد عبد العزيز الرنتيسي في ذكرى 
استشــهاده التي توافق يوم األســير الفلســطيني، 
وأشــادوا بجهوده الوطنية وصفاته القيادية، وضم 
الوفــد ُكاًل مــن النواب: محمد شــهاب، إســماعيل 
األشــقر، محمد فرج الغــول، هدى نعيــم، وجميلة 

الشنطي.  
مــن ناحيته أشــاد "بحر" بجهــود الشــهيد الدكتور 
عبد العزيز الرنتيســي في خدمــة الوطن والقضية 
مشــيرًا ألنه كان يتمتع بصفات قيادة متميزة جدًا 
نقلته للصفوف األولى في قيادة شــعبنا، وكان في 
اســتقبال الوفد لفيــف من عائلة الرنتيســي وذوي 

الشهيد وأبناءه وشخصيات وطنية وقيادية عديدة.
وقال بحــر من داخل بيــت الرنتيســي:" إن الزيارة 
تأتي وفاًء لروح الشهيد القائد الذي حمل روحه على 
كفه وجاهد في ســبيل ربه من أجــل تحرير وطنه 

فلسطين".
وشــدد أن "الرنتيســي" تميــز منذ صغــره بصفات 
أهلته للقيــادة وهيئته ليكون قائــدًا وطنيًا ناجحًا 
حظــي بثقة أبناء شــعبه وقــادة الفصائــل والقوى 

الشــهيد وجهــاده أثناء فترة ســجنه خلــف قضبان 
االحتــالل البغيــض، منوهين إلى أن دماء الشــهيد 
"فقهــاء" لن تذهب هــدرًا، وســيتم القصاص من 
الجنــاة طال الزمن أم قصر، وأبــرق النواب بالتحية 
لوالدي الشــهيد وذويــه بالضفة الغربيــة المحتلة، 
مشــددين أن غــزة كلهــا هــي بمثابة أهل وســند 

للشهيد وعائلته.
ودعا النواب المشــاركين بالزيــارة األجهزة األمنية 
في غزة لتكثيف جهودها من أجل إلقاء القبض على 
الجناة قتلة مازن، وإنــزال أقصى العقوبات بحقهم 
حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، وحتى نضمن استمرار 

حالة االستقرار األمني في البالد. 
زيارة عائلة الشوبكي

وفي ســياق متصل زار ًكاًل من النــواب: أحمد بحر، 
محمد شــهاب، وإســماعيل األشــقر، ديــوان عائلة 
األســير اللواء فؤاد الشــوبكي البالغ من العمر "77" 
عامًا، ويقضي حكمًا بالسجن لمدة "20" سنة، وهو 
معتقل منذ العام "2006" ومن أكبر األســرى ســنًا 
وقــد أنهى عامه الحادي عشــر ودخــل عامه الثاني 
عشر على التوالي في سجون االحتالل، وكان لفيف 
من عائلة "الشوبكي" في استقبال الوفد وأكدوا أن 

الوطنية واإلسالمية األخرى. 
واســتذكر "بحر" مواقف وطنية للقائد "الرنتيسي" 
ذكر منهــا حرصه الشــديد على الوحــدة الوطنية، 
وتصريحاته الجريئة أثناء رحلة االبعاد لمرج الزهور 
قبل أكثر من عشــرين عامًا، منوهًا أن دماء القادة 
والشــهداء الكبار الذين مضوا إلى ربهم في ســبيل 
اهلل لــن تضيع هدرًا وهي منــارة تضئ لنا الطريق 

نحو القدس والمسجد واألقصى المبارك. 
بدورهــا رحبت عائلة الرنتيســي بوفد التشــريعي 
شــاكرة للوفد وفاءه لدماء الشــهيد القائد ومؤكدة 
على سيرها على خطاه المباركة حتى تحرير وطننا 

السليب من رجس االحتالل.
زيارة منزل فقهاء

وفي ذات السياق زار الوفد منزل الشهيد مازن فقهاء 
الــذي اغتالته يــد العمالة األثمة أخيرًا، وهو أســير 
محرر ضمن صفقة وفاء األحرار أبعده االحتالل إلى 
قطاع غزة، وكانت زوجة "فقهاء" في استقبال الوفد 
البرلماني وتقدمت بالشكر للوفد على زيارته، كما 
تقدمت بالشــكر للمجلس التشريعي رئاسة ونواب 
لمســاندتهم ووقوفهم بجوار العائلــة منذ اللحظة 
األولى الستشــهاد "مــازن"، وأشــاد الوفــد بجهود 

اللواء "الشــوبكي" قد تقدم في السن، وبات يعاني 
من عدة أمراض في حين يرفض االحتالل وسلطات 
الســجون تقديــم العالجــات واألدويــة الالزمة له، 
مناشــدين أحرار العالم ومؤسســات حقوق االنسان 
لبذل مزيدًا من الجهود من أجل ضمان االفراج عنه 

لدواعي تقدمه في العمر، وألسباب صحية.
يذكر أن االحتالل اعتقل اللواء "الشــوبكي" بتاريخ 
14/3/2006، بعــد اقتحامــه لســجن أريحــا الــذي 
تشرف عليه السلطة الفلسطينية بمساعدة ضباط 
أمريكييــن وبريطانيين، واتهمه االحتــالل بتوريد 
األســلحة للمقاومة الفلســطينية في القضية التي 
عرفــت باســم " ســفينة كيــرن أيه " وحكــم عليه 

االحتالل بالسجن لمدة 20 عامًا.
وأفــاد أقــارب اللواء األســير "الشــوبكي" بأنه رغم 
معاناته الصحية ومرضه وســنه المتقــدم غير أنه 
يتمتع بالحيوية والنشاط والهمة العالية ولديه ثقة 
كبيرة بربه ثم شعبه، مؤكدين أنه يرى يوم االفراج 
عنه وعودته ألهله وذويه هو وبقية أسرانا األبطال 

قريبًا وال شك فيه. 
يشــار إلى أن المحكمة العســكرية الصهيونية في 
ســجن "عوفر" قررت في شــهر ســبتمبر من العام 

نواب التشريعي يكرمون عائلة الرنتيسي في ذكرى استشهاده نواب التشريعي يكرمون زوجة الشهيد "فقها"
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التشريعي يناشد أحرار العالم لــــضمان اإلفراج عن أسرى شعبنا وتعرية سياسة االحتالل

2015 خصم 3 سنوات من حكم األسير "الشوبكي" 
لتصبــح 17 عام، بــدل 20 عام، بعــد تقديم أكثر 
من طلب اســتئناف نتيجة ظروفه الصحية الصعبة، 
بينمــا عقدت له جلســة أخــرى في شــهر مايو من 
العام الماضي للنظر في الحكم الصادر بحقه، وتم 

تأجيلها إلى وقت غير محدد.
تكريم ذوي األسرى بمحافظة الشمال

وعلى صعيد أخر شاركت رئاسة المجلس التشريعي 
ممثلــة بالنائب األول لرئيس المجلــس أحمد بحر، 
وبحضور ُكاًل من نواب محافظة شمال القطاع وهم: 
محمد شهاب، يوسف الشرافي، وإسماعيل األشقر، 
في حفل أقامته حركة "حماس" في شــمال القطاع 
لتكريم ذوي األســرى مــن أبنــاء المحافظة، حضر 

الرواتب وقطع الكهربــاء منوهًا أن هذه التهديدات 
تدل على حراك سياســي وضعــف تنظيمي تعاني 
منــه حركة "فتــح" وهي تهديدات جوفــاء ال تخيف 
حركة "حماس" وال حتى أصغر شبل فلسطيني في 

قطاع غزة.
"الجربوني" أيقونة الصمود

  إلــى ذلك أجرى "بحر" اتصااًل هاتفيًا مع األســيرة 
المحررة لينــا الجربوني، مهنًئا باإلفــراج عنها بعد 
قضائها "15" ســنة في ســجون االحتــالل، ووصف 
"بحر" عميدة األسيرات الفلســطينيات "الجربوني" 
بأنها أيقونــة النضال والصمود وأســطورة التحدي 
للســجن والســجان، لكونها قضت أطول مدة حكم 
متواصلة ألســيرة فلســطينية في تاريخ الســجون 

الحفل رؤســاء بلديات الشــمال، وأعيان المحافظة 
باإلضافة لذوي األسرى المحتفى بهم.

بدوره خاطب "بحر" أهالي األســرى بقوله:" أعلموا 
أن موعد النصر والتحرير قد بات قريبًا، وأن األســر 
لن يطول وســنجبر االحتالل على تحريرهم رغمًا 
عــن قادته، من خــالل صفقة جديــدة لتحريرهم، 

وسيخضع االحتالل لشروط المقاومة". 
ودعــا "بحــر" الــدول العربيــة وزعماء العالــم الحر 
للوقوف إلى جانب قضية األســرى العادلة، وأكد أن 
المقاومة وصفقات تبادل األسرى هي الحل الوحيد 
لتحرير كامل أســرنا األبطال من سجون االحتالل، 
مستنكرًا المؤامرة االقليمية الدولية على المقاومة 
الفلســطينية والضغوطــات علــى غــزة بتقليــص 

الصهيونية. 
ودعــت  االتصــال  "الجربونــي"  شــكرت  بدورهــا 
لتضافر الجهــود الوطنية واإلقليميــة والدولية من 
أجل الضغط علــى االحتالل إلرغامــه على االفراج 
عن األســرى في ســجونه وفي مقدمتهم األسيرات 
الفلسطينيات، وتقدمت بالشكر ألهالي قطاع غزة 
على جهودهم وفعالياتهــم المتواصلة والمناصرة 

لألسرى في السجون. 
وكانــت "الجربوني" البالغة من العمر "40" عامًا قد 
اعتقلت في العام 2002 بتهمة مشاركتها بعمليات 
مقاومة بالداخل الفلســطيني المحتل، وقضت في 
ســجون االحتالل مدة حكمهــا البالغــة "15" عامًا، 

وهي من بلدة عرابة في الداخل الفلسطيني. 

د. بحر لدى مشاركته في الحفل الوطني الذي أقامته وزارة األسرىنواب التشريعي لدى مشاركتهم بتكريم ذوي األسرى في محافظة الشمال

نواب التشريعي يهنئون األسير " الحاج" بمناسبة اإلفراج عنه نواب التشريعي لدى زيارتهم ديوان عائلة األسير " الشوبكي"


