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 رئي�س التحرير :  موؤمن ب�سي�سو

العدد الثالث والخمسون

موؤمن ب�سي�سو 

أعظم الخطايا

المجلس التشريعي يستقبل وفدا من نقابة المعلمين 
وتجمع النقابات المهنية 

لجنة التربية  بالتشريعي تلتقي د. باسم نعيم وعدد من األطباء 
خالل ورشة عمل حول مشروع قانون زراعة األعضاء البشرية

اللجنة االقتصادية في التشريعي تلتقي باتحادي 
الصناعات الغذائية والكيميائية بمقر المجلس بغزة 

ش��ارك رئيس المجلس التش��ريعي د. عزيز دويك والنواب 
اإلس��اميون ف��ي الضف��ة الغربي��ة األح��د )5-12( أهال��ي 
المختطفين المضربين عن الطعام في سجن أريحا اعتصامهم 
أمام مقر الصليب األحمر في الخليل، مطالبين باإلفراج عن 
أبنائهم المختطفين المضربين عن الطعام  في س��جن أريحا 
من��ذ تس��عة أيام  دون أن تكت��رث ميليش��يا المخابرات التي 

تحتجزهم  بالخطر الذي يهدد حياتهم. 
 وأكد النواب خال مش��اركتهم وجود خطر حقيقي يهدد 
حي��اة المختطفين مع دخول إضرابهم عن الطعام األس��بوع 

الثاني دون أي تحرك يوقف معاناتهم ومعاناة ذويهم. 
وطالب النواب بتدخل حقوقي عاجل ومس��ؤول لإلفراج عن 
المختطفين الستة وإنقاذ حياتهم قبل فوات األوان، مشددين 
عل��ى ضرورة  إجب��ار ميليش��يا س��لطة رام اهلل على تنفيذ 
قرارات القضاء واحترام القانون واإلفراج العاجل عن كافة 
المختطفين المحتجزين ظلما في سجون السلطة في الضفة 

الغربية. 
كما سلم أهالي المختطفين المضربين عن الطعام مدير 
الصلي��ب األحمر ف��ي المدينة رس��الة باللغتي��ن العربية 
واالنجليزية إليصالها إل��ى مدير الصليب األحمر الدولي 
ج��اء فيها: "نحن أهالي المعتقلين السياس��يين في س��جن 
أريحا والذين يخوض��ون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 

الس��ابع والعش��رين من ش��هر تش��رين ثاني نستصرخكم 
للوقوف بجانبنا من اجل اإلفراج عنهم حيث أنهم معتقلون 
على ذمة جه��از المخابرات وقد دخلوا ف��ي عامهم الثالث 
دون عرضهم على أي جهاز قضائي أو إجراء أي محاكمة 
لهم، علما أنهم حاصلين على قرارات باإلفراج الفوري من 
محكمة العدل العليا الفلس��طينية منذ ما يقارب العام دون 

أن تنفذ هذه القرارات".

 وأضافت الرس��الة على لس��ان األهالي: "إننا نش��عر بالقلق 
الشديد على حياة أبنائنا المضربين عن الطعام الذين أعلنوا 
أنهم مصممون على االس��تمرار في اإلضراب حتى الموت أو 
اإلفراج، وهم محتج��زون اآلن في مركز دائرة التحقيقات 
المركزية في سجن أريحا وهم معزولون في غرفة واحدة 
ومبعدي��ن عن مكان تواجد أهاليه��م وعائاتهم ويتعرضون 

للمضايقات والتعذيب النفسي اليومي".

اأكدوا وجود خطر حقيقي يتهدد حياتهم

رئاسة التشريعي و النواب اإلسالميون ينظمون اعتصاما تضامنيا مع مختطفي سجن أريحا املضربني

أكد رئيس المجلس التش��ريعي د. عزيز دويك أن 
"فشل المفاوضات بين الحكومة الصهيونية والسلطة 
الفلس��طينية كان نتيج��ة حتمي��ة"، وذل��ك عقب 
تصريح مصدر مس��ؤول في الس��لطة الفلس��طينية 
أن اإلدارة األمريكي��ة أبلغتهم بفش��ل جهودها لدى 
الحكوم��ة الصهيوني��ة لتجديد العم��ل ب�"تجميد" 

االستيطان الستئناف مفاوضات السام". 
ولفت دويك في تصريح صحفي الجمعة )3-12( إلى 
أنه "ومنذ اليوم األول للمفاوضات ما تزال س��لطات 
االحت��ال تماطل وتراوغ وترفض جميع المبادرات 
التي قدمت لها بهدف تحريك عملية السام، وكل 
ذل��ك فقط تحت مس��مى واحد هو كس��ب الوقت 
لفرض المزيد من سياسات األمر الواقع على األرض 

وباألخص في مدينة القدس". 
وأع��رب دويك عن اس��تغرابه "م��ن حديث الجانب 
الفلسطيني المتكرر باعتبار القدس عاصمة للدولة 
الفلسطينية المقبلة"، متسائا: "عن أي دولة تتحدث 

الس��لطة، والحقيقة أن المفاوض الفلسطيني فشل 
ألن إس��تراتيجيته أثبتت عقمها، واألحداث الجارية 
مؤخ��رًا تثبت عقم هذه السياس��ة، وبأنه��ا لن تقود 
الش��عب الفلس��طيني ومركبه بأي ح��ال، وعليهم 
التخلي عن هذه السياسة وإعان فشلهم والبحث عن 

طرق آخر". 
وحول اعتق��ال ن��واب التغيير واإلصاح ق��ال: "إن 
سياس��ة االعتقاالت التي تقوم بها سلطات االحتال 
ته��دف إلجه��اض التجربة اإلس��امية ف��ي العمل 
البرلماني، وإبقاء حالة الفراغ الدستوري بالذات في 

الضفة الغربية". 
وأوض��ح "أن إفش��ال التجرب��ة السياس��ية للش��عب 
الفلسطيني تهدف إلى تثبيت االحتال وأركانه في 
الضفة الغربي��ة، وإزالة أي ص��وت يعارض وجوده 
فيها"، موضحًا أن "جماهير الشعب الفلسطيني تقف 
خلف النواب المعتقلين، وتعلم ما يقوم به االحتال 
من مخططات إفراغ الساحة الفلسطينية من قياداتها 

الحقيقية". 
وزاد بالق��ول: "من��ذ الي��وم األول لنجاحن��ا ف��ي 
االنتخاب��ات التش��ريعية، ق��ام الكي��ان الصهيون��ي 
باالحتي��ال على كافة القوانين، حي��ث اعتقل نواب 
ووزراء الش��عب الفلس��طيني وعطل عمل المجلس 
التشريعي، فيما يزال إلى اآلن 10 نواب قيد االعتقال". 
من جانب آخ��ر أدان دويك االعتقاالت األخيرة في 
صفوف الفلسطينيين سواء في السجون الصهيونية 
أو في سجون السلطة الفلسطينية، موضحًا أن شعبنا 
من حقه أن يحيا حرًا عزيزًا بعيدًا عن أي صورة من 
صور التهديد واالعتقال، مضيفا أن شعبنا في مرحلة 
تحرر وطني وكل االجتهادات يجب أن تبقى قائمة 
أمام الش��عب الفلس��طيني، مؤكدًا أنه "ال يجوز أن 

يعذب الفلسطيني على أيدي أبناء جلدته". 
ودعا رئي��س المجلس التش��ريعي األمتين العربية 
واإلس��امية وأحرار العالم للتصدي ألي مش��روع 
صهيوني يستهدف المقدسات اإلسامية في القدس.  

طالب ال�ضلطة باإعالن ف�ضل املفاو�ضات

د. دويك يدعو األمتني العربية واإلسالمية وأحرار العالم للتصدي للمشروع الصهيوني

خيارات المرحلة، فلس��طينيا، صعبة للغاية وذات انعكاسات ُمقّررة على حاضر 
ومستقبل قضتنا الوطنية.

ال نبالغ حين نضع الوضع الفلس��طيني على مفت��رق طرق, ونحصر الخيارات 
الوطنية في خيارين اثنين ال أكثر:

الخيار األول هو خيار استمرار الوضع الحالي بما له وما عليه, وما يعنيه ذلك 
م��ن إدامة لحال التراجع واالرتكاس الوطني, وانتهاج أس��لوب مغامر في إدارة 
الشأن الوطني ودون أي اعتبار لحاضر ومستقبل القضية الفلسطينية, والوضع 
الكارثي الذي يعيش��ه الفلسطينيون في ظل تعميق االنقس��ام واالنفصال أواًل، 
واهتراء وتضعضع بنية ومفاعيل النظام السياس��ي الفلسطيني المتداعي تحت 

سلطة وهيمنة االحتال ثانيا. 
أما الخيار الثاني فيكمن في دراسة أفضل السبل الكفيلة بحل السلطة والتحلل 
من كل االلتزامات واالشتراطات السياسية واألمنية التي قيدت الفلسطينيين 

منذ أوسلو وحتى اليوم.
قد يستس��هل الكثيرون, وخصوصًا المنتفعون, االنحياز لتكريس الخيار األول, 
ويختلقون في س��بيل ذلك عشرات المبررات والمعاذير, وما َدَرْوا أنهم يبنون 
على خطأ, وأن تدشين البناء على أسس فاسدة وقواعد خربة لن ينتج إال بنيانا 

هشا سرعان ما يؤول إلى السقوط ولو طال الزمن.
تأس��يس السلطة تحت حكم وإش��راف ورحمة االحتال ش��كل أعظم الخطايا 
الفلسطينية منذ النكبة وحتى اليوم, فقد أحال السلطة إلى كيان سياسي هزيل 
منزوع الصاحيات يأتمر بأمر االحتال, وجعل منها أداة إفساد للقيم والمبادئ 

الوطنية ومعول هدم للقضية الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني.
الواقع الفلس��طيني الكارثي الراهن يش��كل إحدى التجليات البائس��ة والثمار 
الخبيثة لمش��روع السلطة المحكومة بس��قف وقيود االحتال, فا قدرة على 
ممارس��ة المقاومة في إطار مس��يرة التحرر الوطني, وال ق��درة على إصاح 
النظام السياس��ي الفلس��طيني مهنيًا ووطنيًا, بفعل س��طوة الفيت��و اإلقليمي 
والدولي, وال قدرة على إعادة القضية إلى مكانتها الدولية المعتبرة، وال قدرة 
على تحسين األوضاع الحياتية والمعيشية للفلسطينيين, وخصوصًا في قطاع 
غزة تحت مطارق العدوان المس��تمر والحصار الدائم, وال قدرة على مواجهة 
تحديات البيئة اإلقليمية والدولية المعادية, وتقديم نموذج حكم يلبي مصالح 
الفلسطينيين. تأسيسا على ذلك يبدو خيار حل السلطة ملحًا واضطراريا, وذو 
كلفة سياسية وأمنية واجتماعية أقل بكثير من كلفة استمرار الوضع الراهن 
بمآس��يه وكوارثه الجس��ام, لكنه يصطدم بعقبة الطبقات المنتفعة سياس��يًا 
ومادي��ًا, التي يرى بعضها في اس��تمرار الس��لطة -أي س��لطة- أولوية وطنية 
قص��وى, فيما يزّي��ن االجتهاد الخاطئ للبعض اآلخر رؤي��ة معطوبة بإمكانية 

إنقاذ الوضع الفلسطيني عبر دوام االنخراط في المؤسسة السلطوية القائمة.
أيا كانت صيغة وآلية حل الس��لطة فإن إدارة الش��ئون الحياتية للفلسطينيين 
ينبغي أن تخضع لهيئة مدنية متوافق عليها بعيدًا عن أي صبغة سياس��ية, فيما 
تؤول إدارة الشأن السياسي والعسكري واألمني إلى توافقات فصائلية في إطار 

صيغة عمل وطني يمكن بحثها الحقًا.
االشتغال بإعادة إحياء المقاومة وتكريس أولوية التحرر الوطني في مواجهة 
االحتال بعيدًا عن الكيان المس��خ الراهن المس��مي "س��لطة" ينبغي أن تتصدر 
المش��هد الوطني خ��ال المرحل��ة المقبلة, فذل��ك –واهلل- أدعى الس��تعادة 

كرامتنا وألق قضيتنا وتحقيق طموحات ومصالح شعبنا.
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دان����ت كل من رئا�صة املجل�س الت�رشيعي وكتل����ة التغيري والإ�صالح الربملانية 
والن����واب الإ�صالميون يف ال�صفة الغربية الإج����راء ال�صهيوين القا�صي باإبعاد 

النائب املعتقل حممد اأبو طري عن مدينة القد�س.
 

"التغيري اإلصالح": قرار عنصري باطل
فقد أكدت كتل��ة التغيير واإلصاح البرلماني��ة أن عملية إبعاد 
النائب طير إلى الضف��ة الغربية هي خطوة خبيثة تهدف إلى فتح 
ب��اب اإلبعاد من جديد وتمري��ر القرارات الصهيوني��ة اإلجرامية 

والعمل على تفريغ القدس من قادتها ومفكريها ورموزها.
وشددت الكتلة في مؤتمر صحفي على أن هذه القرارات هي قرارات 
باطل��ة صادرة عن كي��ان دخيل على أرض فلس��طين مزروع في 
جسد األرض الفلسطينية والعربية بغير وجه حق ، وعليه فإننا لن 
نعترف بأي تبعات له ألنه مخالف لكل الشرائع السماوية والقوانين 
اإلنس��انية. ودعت الكتلة كل المؤسس��ات اإلنس��انية والحقوقية 
العربية واإلسامية والدولية للتحرك الفوري من أجل وقف هذا 
القرار، كما دعت البرلمانات العربية واإلسامية والدولية لتحمل 
مسؤولياتها القانونية اإلنسانية واألخاقية والسياسية لوقف هذا 

المسلسل الصهيوني الخطير باستهداف رموز الشرعية.
وحمل��ت الكتلة العدو الصهيوني أي تداعي��ات ونتائج تترتب على 
هذه السياس��ة الخطيرة، مؤكدة أن شعبنا سيقف لها بكل قوة وأن 
القدس ستبقى عربية إس��امية مهما راهن العدو الصهيوني على 

استهدافها بدءا باستهداف قادتها ورموزها. 
د. بحر: أين دعاة الديمقراطية؟

من جهته دان د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 

الخط��وة الصهيونية بحق النائ��ب أبو طير، مؤك��دا أنها خطوة 
عنصرية تجس��د غطرس��ة االحتال وتهدف إلى ض��رب الوجود 

الفلسطيني العربي واإلسامي في المدينة المقدسة.
ودع��ا بحر ف��ي بيان صحف��ي البرلمان��ات العربية واإلس��امية 
والدولية إلى تحمل كامل مسئولياتها في التصدي لحالة التغول 
الصهيونية ضد نواب الشرعية الفلسطينية، مؤكدا أن المخططات 
واإلجراءات الصهيونية الخاص��ة بالقدس يجب أن تواجه بموقف 
عربي وإسامي ودولي برلماني حازم وقادر على إحباط الهجمة 
الصهيوني��ة المتواصلة ض��د المدينة المقدس��ة وأهلها ورموزها 
الصامدين. وتساءل بحر عن سر الصمت العربي والدولي الرسمي 
إزاء الحرب الصهيونية الخطيرة التي تش��ن ض��د القدس وأهلها 
ومعالمها اإلس��امية، مش��ددا على أن دع��اة الديمقراطية يقفون 
اآلن عل��ى محك االختب��ار العملي لنصرة الق��دس التي تتعرض 
إل��ى هجمة صهيونية غير مس��بوقة. واختتم بحر بيانه بالتأكيد 
على أن خطوة اإلبعاد لن تؤتي أكلها وستفش��ل في كسر اإلرادة 

الفلسطينية الحرة، مشيرا إلى أن شعبنا قد تجاوز مرحلة اإلبعاد 
والتهجير القسري وأن خطوات ومخططات كلها إلى زوال.    

النواب اإلسالميون: حرب معلنة
بدورهم اعتبر النواب اإلساميون في الضفة الغربية قرار محكمة 
االحتال إبع��اد النائب أبو طير إلى الضفة فرضا لسياس��ة األمر 
الواقع الت��ي يطبقها االحت��ال على األرض وإمعان��ا في الحرب 
المعلن��ة من قب��ل االحتال على كل ما هو إس��امي في المدينة 
المقدس��ة بهدف طمس معالمها اإلسامية التي تؤكد أن المحتل 
كان وسيبقى دخيا عليها.  و أوضح النواب بأن تنفيذ قرار اإلبعاد 
بح��ق النائب أبو طير يدق ناقوس الخطر وينذر بعمليات تطهير 
عرقي واسعة بحق الفلسطينيين في القدس خال الفترة القادمة، 
وهو ما يدعو إلى المزيد من القلق تجاه مصير القدس والمواطنين 
الفلس��طينيين فيها.  وأكد النواب أن اس��تهداف االحتال لهم من 
خال االختط��اف واإلبعاد والتضييق لن يج��دي نفعا طالما أنهم 
متمس��كون بالثوابت التي انتخبوا للدفاع عنه��ا، والحفاظ عليها 

إبعاد النائب محمد أبو طري.. العنصرية الصهيونية يف أوضح معانيها 
»التغيري واإلصالح«: الهدف تفريغ القدس من 
رموزها.. ونحمل االحتالل تداعيات سياسته 

العنصرية

د. بحر: ندعللو الربملانات العربية واإلسللالمية 
والدوليللة لتحمللل مسللئولياتها.. وإجللراءات 

االحتالل إىل زوال

النواب اإلسالميون: قرار إبعاد أبو طري تجسيد 
لحرب معلنة ضد ما هو إسالمي وينذر بعمليات 

تطهري عرقي واسعة

أبو طري: سأعود.. وإبعادي قسري عن مدينتي 
ولوال أنهم أخرجوني منها ما خرجت

اأنه���ى وفد املجل����س الت�رشيعي جولت���ه يف ال�صودان واجلزائ���ر ال�صقيقتني قبل 
ارحتال���ه اإىل ليبي���ا بعد زيارت���ني حافلتني بالكثري م���ن الزي���ارات واللقاءات 
والفعاليات الر�صمي���ة وال�صعبية التي لقت تفاعال �صيا�صيا وبرملانيا وجماهرييا 
كبريا وترحيبا �صامال منقطع النظ���ري يف كال البلدين. وكان املجل�س الت�رشيعي 
�رشع يف جولة برملانية خارجية عرب وفد برملاين برئا�صة د.اأحمد بحر النائب 
الأول لرئي�س املجل�س وكال من النواب د.عبد الرحمن اجلمل ود.يون�س الأ�صطل 
ود.حمم���د �صهاب وجميلة ال�صنطي، وذلك عقب اأدائه���م فري�صة احلج بالديار 

ال�صعودية املقد�صة.
مؤتمر التضامن العربي اإلفريقي 

فقد ش��ارك وفد "التش��ريعي"  في فعاليات مؤتمر التضامن العربي 
اإلفريقي الذي انعقد في العاصمة السودانية الخرطوم.

لقاء نائب الرئيس السوداني
كما التقى الوفد البرلماني نائب رئيس الجمهورية الس��وداني علي 
عثمان طه وتباحث معه في س��بل استمرار دعم القضية الفلسطينية 

ومواجهة التحديات التي تستهدفها. 
لقاء "النصرة والصمود" 

كم��ا حل الوفد ضيفا على اللقاء الخ��اص الذي نظمه االتحاد العام 
للطاب الس��ودانيين في العاصمة الخرطوم تحت اسم لقاء "النصرة 
والصم��ود" بحضور ومش��اركة لفيف من السياس��يين والنقابيين 

وع��دد كبير من الطاب الس��ودانيين وأبناء الجالية الفلس��طينية 
والعربية في السودان.

فعاليات مختلفة
كما نظم الوفد البرلماني عددا من الزيارات والفعاليات للعديد من 

المؤسسات والمنظمات السودانية.
لقاء رئيس الربملان الجزائري

 فق��د التقى الوفد رئيس المجلس الش��عبي الوطني الجزائري عبد 
العزي��ز زياري، وتباح��ث معه حول الهموم الفلس��طينية والعربية 
في ضوء التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني واألمة العربية 

جمعاء.
امللتقى العربي الدولي لنصرة األسرى يف الجزائر

فقد ألقى د. بحر كلمة أمام الملتقى العربي الدولي لنصرة األسرى 
في سجون االحتال الذي انعقد في الجزائر مؤخرا.

وطالب بحر البرلمانات العربية واإلسامية والدولية بالضغط على 
حكوماتهم لوضع قضية األسرى على سلم أولوياتهم والقيام بحملة 
دبلوماسية واسعة، كما ناشد البرلمانات العربية واإلسامية بالعمل 
على إصدار تش��ريعات وطنية في بلدانهم لماحق��ة قادة االحتال 
الصهيوني على جرائم الحرب التي ُترتكب بحق الشعب الفلسطيني 
وأسراه البواس��ل إلمكانية ماحقتهم وتقديمهم للعدالة بمجرد أن 

تطأ أقدامهم أي أرض عربية.  ودعا بحر فصائل المقاومة الفلس��طينية 
بأس��ر المزيد من الجنود إلرغام العدو الصهيون��ي صاغرًا على إطاق 

سراح كافة األسرى الفلسطينيين والعرب.
زيارات مختلفة

إل��ى ذل��ك زار الوف��د البرلمان��ي صحيفت��ي "الخب��ر" و"الش��روق" 
الجزائريتي��ن اللتان تعتبران األكثر توزيعا في عموم الباد، كما زار 
العديد من الواليات الجزائرية، والتقى العديد من الشخصيات السياسية 
والمجتمعي��ة الجزائرية، وحل ضيفا على الجالية الفلس��طينية هناك، 

وشارك في العديد من الندوات والمهرجانات، وألقى بعض المحاضرات 
في بعض الجامعات الجزائرية.

إىل ليبيا الشقيقة
ومن ثم يمم الوفد البرلماني وجهه شطر ليبيا الشقيقة الثاثاء الماضي 
في زيارة تستهدف لقاء فعاليات سياسية وبرلمانية ليبية. ومن المقرر 
أن تش��مل جولة الوفد البرلماني العديد من الدول العربية واإلسامية 
في إطار السعي لفضح مخططات االحتال وبحث أفضل السبل لمواجهة 

التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

زار فعاليات �ضيا�ضية وبرملانية وجمتمعية و�ضارك يف ملتقيات وندوات هامة

وفد التشريعي برئاسة د. بحر يصل ليبيا عقب زيارتني مثمرتني للسودان والجزائر يف إطار جولته الخارجية

والتصدي لاحتال، وفضح مخططاته بكافة السبل التي من شأنها 
أن تفش��ل مطامعه تجاه أرضنا وش��عبنا.  وطال��ب النواب بتحرك 
عربي ودولي برلماني رسمي وشعبي وعلى مستوى الحكومات من 
أجل إفشال مخططات المحتل، وردعه في سبيل الوقوف إلى جانب 
الشعب الفلسطيني، والمساهمة في تحصيل حقوقه واستعادة أرضه 

وتحريرها من دنس الصهاينة الغاصبين. 
أبو طري: سأعود

في ذات السياق أكد النائب المبعد أبو طير فور وصوله إلى حاجز 
بيتونيا العس��كري بعد صدور قرار إبع��اده إلى الضفة الغربية أن 
الخط��وة األكي��دة التي تلي ق��رار إبعاده عن مدين��ة القدس هي 
العودة إلى المدينة المقدس��ة من جديد. ورفض أبو طير إجراءات 
المحتل، مشددا على أن قرار إبعاده عن القدس هو قرار قسري وأن 
االحتال أخرجه عنوة ولوال ذلك لما خرج، فالقدس هي مدينته 
وبيته ول��ن يرضى أن يخرج منها بأي حال م��ن األحوال وإبعاده 
عنه��ا اليوم هو إبعاد العودة. وأوضح أبو طير أن قرار إبعاده الزال 
معلقا لدى المحكمة وأن إجراء نقله إلى الضفة جاء بناء على طلب 
الشرطة اإلس��رائيلية التي ادعت أنه متس��لل إلى داخل "إسرائيل" 
وبذلك يجب أن يخرج فورا، وقد اكتفت المحكمة بفترة اعتقاله، 
وقررت حبس��ه مع وقف التنفيذ لمدة )4( أش��هر بعد أن ينقل إلى 
مناطق الضفة الغربية. وش��دد أبو طير على حقه باالستئناف ضد 
قرار إبعاده، مؤكدا أن القرار النهائي حول قضية إبعاده وزمائه 
المعتصمين في الصليب األحمر س��يكون في المحكمة العليا التي 
نظرت في القضية في الس��ادس من ش��هر أيلول الماضي لكنها لم 

تصدر قرارها بشأنهم بعد.

د.بحر يقرتح إضافة بند يدعو املقاومة لخطف الجنود 
لتحرير األسرى إىل توصيات ملتقى األسرى يف الجزائر

د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي لدى لقائه نائب الرئيس السوداني

النائب المقدسي المبعد أبو طير محاطا بعدد من جنود االحتال لدى إبعاده على حاجز بيتونيا العسكري
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م���ا الذي يعنيه اإع���الن القد�س عا�صمة لل�صع���ب اليهودي وفق 
امل�رشوع ال���ذي من املقرر اأن يعر�س عل���ى اللجنة الوزارية 
ال�صهيوني���ة ل�صئون الت�رشيع خالل الأي���ام القليلة القادمة؟ وما 
النعكا�ص���ات ال�صيا�صية املرتتبة على ه���ذا القانون فيما لو مت 
على م�ص���رية الت�صوية وا�صتمرار ال�صلطة يف الرهان على خيار 

املفاو�صات بعد اأن يتم اإخراج القد�س من لعبة الت�صوية؟
"الربمل���ان" حمل���ت هذه الت�ص���اوؤلت لعدد من ن���واب املجل�س 

الت�رشيعي، واأرفقت اإجاباتها �صمن �صياق هذا التقرير.

معالم يهودية
 النائب المقدسي د. إبراهيم أبو سالم رأى أن الكيان الغاصب 
س��نة 1967 حين اس��تولى عل��ى األراضي الفلس��طينية أعلن 
الق��دس عاصمة أبدية وموحدة لما يس��مى دولة إس��رائيل، 
وهو من ذلك اليوم يسعى بكل ما أوتي من قوة لتهويد هذه 
المدينة وعزلها عن محيطها العربي واإلسامي ولعزلها عن 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبي��ن النائ��ب أبو س��الم أن عملية تهويد الق��دس تمت من 
خال تدمير عدد كبير جدا من مباني القدس القديمة مثل 
حي المغاربة، واس��تياء االحتال على الكثي��ر من المباني 
الت��ي تبلغ حت��ى اآلن قرابة 400 مبنى داخ��ل مدينة القدس 
القديمة فق��ط وبعضها أصبح مكاتب للمتطرفين الصهاينة، 
ثم اس��تمر العدوان على س��لوان وحي الش��يخ جراح وعلى 
رأس العام��ود إضافة للحفريات الكثي��رة التي حفرت تحت 
القدس القديمة والمس��جد األقصى، الفتا إلى أن "الهدف من 
كل هذه اإلجراءات تهويد المدينة المقدس��ة وتهجير أهلها 
لتصب��ح يهودية بفع��ل الواقع، فاإلج��راءات المتواصلة ضد 
النواب المقدسيين دليل على هذا المخطط الغاشم من سجن 

ومحاصرة وإبعاد".
وأك��د النائ��ب أبو س��الم أن القدس لم يبق فيها ش��يء يتم 
التفاوض علي��ه، وتابع: "القدس الغربية وهي محتلة س��نة 
1948 ال مج��ال للحديث عنها مطلقا واآلن القدس الش��رقية 

تم تهويدها".

وش��دد عل��ى أن االحتال ل��ن يخرج من الق��دس إال بالقوة 
والمقاومة، وأن مفاوضات التسوية لن تعيد شيئا من حقوقنا 
بل إن االحتال يس��تغل المفاوضات ويق��وم بتكريس واقع 
جديد ف��ي القدس لتبدو معالمها يهودي��ة من حيث المباني 

والسكان والثقافة.

دليل عنصرية
أما النائب محمد أبو جحيش��ة فيرى أن اإلعان عن مشروع 
قانون القدس عاصمة للش��عب اليه��ودي يدل على عنصرية 
االحتال وإمعانه وتغوله على األرض الفلس��طينية والشعب 
الفلس��طيني، معتبرا أن ذلك يثبت بأن الكيان ال يقيم وزنا 
وال اعتب��ارا لحري��ة العبادة وي��دل على إمعان��ه في تهويد 

األرض والمقدسات.
وش��دد النائب أبو جحيش��ة عل��ى أن القدس خ��ط أحمر ال 
يمكن ألحد أن يتجاوزه، قائ��ا: "بعد إقرار هذا القانون فإن 
المراهنات التي تعلقها وتروجها السلطة بأن القدس عاصمة 
دولة فلسطين هذا سيصبح سرابا ال نجني منه شيئا، والسلطة 
تلهث خل��ف المفاوضات وأقصى ما تري��ده أن يبقى الوضع 
عل��ى م��ا كان عليه قب��ل انتفاضة األقصى وه��ذا ما تريده 

السلطة حتى لو لم تتحقق لها دولة".

استبعاد سياسي تام
ب��دوره أش��ار النائب فضل حم��دان أن اليه��ود عمليا هودوا 
القدس إلى حد كبير، فلو قارنت ما بين منظر القدس اآلن 
وقب��ل 67 لوجدت اختافا كبيرا جدا في المظهر العام حيث 
أصبح يهودي��ا، مبينا أن المقصود به��ذا اإلعان هو اإلعان 
النظري ع��ن يهودية القدس واس��تبعادها ع��ن أي ترتيبات 
سياس��ية مس��تقبلية خال أي محادثات تس��وية مع السلطة 
الوطنية وأنها خارج إطار البحث أمام أي فلسطيني مفاوض 

قادم.
وأوض��ح النائب حمدان أن الس��لطة ليس لديه��ا أي خيارات 
أخ��رى غير المفاوضات فهي ال تس��تطيع إعم��ال الخيارات 

األخرى مثل تفعيل المقاومة أو حل السلطة فالسبيل الوحيد 
أمامها أن تبقى في دائرة المفاوضات إلى ما ال نهاية.

وتابع: "إسرائيل أمامها ثاث خيارات مع السلطة، أولها دولة 
إس��رائيلية يتم دمج الفلسطينيين فيها وهذا مستبعد بسبب 
األغلبية الفلس��طينية في المس��تقبل القريب جدا، والخيار 
اآلخر الموافقة على إقامة دولة فلسطينية في حدود الضفة 
الغربية وه��م ال يريدونه ولكن قد يوافقوا على دولة بدون 
قدس وإبقاء المس��توطنات، والخي��ار الثالث أن يبقى الحال 
كم��ا هو وتبقى الس��لطة كم��ا هي تقوم بدوره��ا الحالي 
بحفظ األمن المعروف مقابل أن تعطى مس��اعدات من دول 
عربي��ة وأوروبية وهذا هو األفضل لاحتال بحيث يتم من 
خال سباق الزمن تهويد المزيد من الضفة والقدس وتبقى 

السيطرة العامة إلسرائيل".

انتهاك للقانون الدولي
م��ن جهته أكد النائ��ب إبراهيم دحبور أن مش��روع قانون 
التش��ريع الذي عرض على الكنيس��ت بما يخص القدس هو 
مقدمة لتغيير طبيعة الدولة اإلسرائيلية من دولة مدنية إلى 
دولة يهودية وبالتالي اعتبار القدس عاصمة الشعب اليهودي.

وتابع: "بالنس��بة للجانب الفلسطيني واإلسامي فهي تشكل 
تعديا صارخا على القانون الدولي وعلى االتفاقيات الموقعة 
واعتبار القدس مدينة محتلة، واعتبارها عاصمة دينية يلغي 

فكرة إخائها وعودتها عاصمة لفلسطين".
ولف��ت النائب دحبور إلى أن هذا القانون يش��كل صفعة لكل 
المراهنين على عملية الس��ام، مبين��ا أن هذا القانون إعان 
مس��بق لع��دم إمكانية إبرام حل أو تس��وية ح��ول موضوع 

القدس.

مرحلة خطرية
أما النائب د. أحمد أبو حلبية فيرى أن مشروع القانون يعني 
دخ��ول العدو الصهيوني في مرحلة خطيرة لتهويد ما تبقى 
من مدينة القدس باعتبار هذه المدينة هي عاصمة للش��عب 

اليهودي ومن ثم سيس��رعون في وتيرة التهويد حتى تصبح 
حقيقة يهودية، محذرا من أن اليهود في مخططهم أن يسكنوا 

في هذه المدينة في مقابل طرد الفلسطينيين.
وأك��د النائب أبو حلبية أن الس��لطة ليس��ت معنية وخاصة 
المف��اوض فيها لي��س معنيا بقضية الق��دس وباقي الثوابت 
لش��عبنا الفلس��طيني، الفتا إلى وجود تفاهمات بين السلطة 
واالحتال على أس��اس تأجيل الحوار عن القدس وعدم فتح 
ملفها في المفاوضات، فالمفاوضات أصبحت بحد ذاتها هدفا 

استراتيجيا لدى سلطة رام اهلل.

قمة الغطرسة واالستخفاف
فيما أك��د النائب د. م��روان أبو راس أن مش��روع القانون 
الصهيون��ي يأت��ي في ه��ذه المرحلة ليمثل أقص��ى درجات 
الغطرس��ة واالستخفاف باألمة واس��تغال لهوان المفاوض 
الفلس��طيني، واس��تغال انحي��از المف��اوض الفلس��طيني 
للمش��روع الصهيوني عن طريق التنس��يق األمني ومحاربة 
المقاومة، مبينا أن مش��روع الق��رار الصهيوني في مجمله 
مطب��ق عل��ى أرض الواقع ولكن أن يكون هن��اك قرار علني 
يدرس في دهاليز السياس��ية فهذا اس��تخفاف بكل األعراف 

والقوانين الدولية.
وحذر النائب أبو راس من أن هذا المش��روع سيؤدي إلى 
طرد الفلسطينيين من القدس الشرقية بالكامل وحسمها 
تمام��ا للجانب الصهيون��ي، واعتماده��ا كأرض يهودية 
وليس��ت كأرض إس��رائيلية، متابعا: "مصطلح )يهودية( 
يعن��ي طرد غير اليهودي منها والتعامل معه كأنه دخيل 
فيه��ا ال يحق له اإلقام��ة وال البناء والعب��ادة وهذا ينذر 
بخطر كبير على المقدس��ات اإلسامية وكذلك على 

المقدسات المسيحية".
وأش��ار إلى أن هذا القانون قد يحرج المفاوض الفلسطيني 
لكن��ه لن يجعل��ه يتخذ ق��رارا جريئ��ا بقط��ع المفاوضات 
والتنس��يق األمن��ي بس��بب الهوان ال��ذي يعيش��ه المفاوض 

الفلسطيني.

يف ظل م�ضروع قانون اعتبارها عا�ضمة لل�ضعب اليهودي

القدس يف دائرة التصفية واحلسم املباشر.. وتهجري أهلها مسألة وقت ليس إال  !!

النائب د. أبو حلبية: تهويد القدس 
دخل مرحلة خطرية.. وطرد أهلها 
بات مسألة وقت.. والسلطة غري 

معنية باملدينة املقدسة

النائب د. أبو سالم: لم يبق يف 
القدس شيء يمكن التفاوض عليه 
بعد تهويدها.. واالحتالل لن يخرج 

منها إال بالقوة واملقاومة

النائب أبو جحيشة: دليل 
عنصرية وإمعان يف تهويد األرض 
واملقدسات.. ومراهنات السلطة 

على القدس أضحت سرابا

النائب حمدان: القدس هوّدت 
عمليا إىل حد كبري.. والقانون 

املقرتح يستبعدها من أي ترتيبات 
سياسية مستقبلية

النائب د. ابو راس: يمثل أقصى درجات 
الغطرسة واالستخفاف باألمة والقوانني 

الدولية.. ويجعل الفلسطينيني دخالء 
على مدينتهم 

النائب  دحبور: تشكل تعديا 
صارخا على القانون الدولي.. 
وصفعة لكل املراهنني على 

التسوية

دان د. أحم��د بح��ر النائ��ب األول لرئي��س المجلس التش��ريعي 
الفلس��طيني قيام س��لطات االحتال الصهيوني باختطاف النائب 
نايف الرجوب من منزله بمدينة الخليل، مؤكدا أن تفريغ الضفة 
الغربية من نواب كتلة التغيير واإلصاح يشكل مصلحة سلطوية 
صهيونية مش��تركة. وشدد بحر في بيان صحفي األربعاء )12-1( 
على أن اختطاف النائب الرجوب يش��كل محاولة لتغييب الصوت 
اإلس��امي المقاوم وترك س��احة الضفة الغربية لدعاة التسوية 
المذلة وأتباع التنسيق األمني الذين ال يؤمنون إال بضرورة تأمين 
راحة وأمن واستقرار العدو الصهيوني على حساب حقوق وثوابت 

وكرامة شعبهم.
وأش��ار بحر إل��ى أن س��لطة رام اهلل وحركة فتح تمارس سياس��ة 
عدائي��ة بحق نواب "التغيير واإلص��اح" وأهليهم، تضييقا وماحقة، 
كما االحت��ال الذي ياحقهم، اختطافا واعتق��اال، مؤكدا أن ذلك 
يعّبر عن سياس��ة مزدوجة ومنس��قة بين الطرفين لمحاربة حركة 
حماس والعمل على إفشال تجربتها البرلمانية ومشروعها السياسي 

والوطني.
ودع��ا بح��ر البرلمان��ات العربية واإلس��امية والدولي��ة للخروج 
عن صمتها وس��لبيتها في مواجهة االس��تهداف الصهيوني للش��رعية 
الفلس��طينية، واتخ��اذ مواق��ف واضح��ة للدف��اع عن نواب الش��عب 
الفلس��طيني المختطفي��ن، منوه��ا إل��ى وجود ح��االت ومجموعات 
برلماني��ة عربية ودولية ناش��طة في مج��ال الدفاع عن الش��رعية 
الفلس��طينية ومواجهة الحصار المفروض على غزة إال أن المواقف 
البرلمانية الرس��مية في غالبيتها، عربيا وإس��اميا ودوليا، ال زالت 
تغط في سبات عميق. واعتبر بحر االستخفاف الصهيوني بالقرارات 
واالتفاقي��ات الدولي��ة عبر اس��تمرار اختط��اف واس��تهداف النواب 
المنتخبين، استخفافا باألمم المتحدة ذاتها وبكامل المجتمع الدولي 
الذي يفترض أن يكون قّيما على تطبيق القوانين واالتفاقيات الدولية، 
داعيا األمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف شجاعة عبر 
معاقبة الكيان الصهيوني وعزله سياس��يا ودبلوماس��يا وعدم اعتماد 

سياسة المكاييل المزدوجة في التعامل مع قضايا األمم والشعوب.

دعا االأمم املتحدة واملجتمع الدويل ملعاقبة الكيان ال�ضتخفافه بالقوانني واالتفاقيات الدولية

د. بحر: اختطاف النائب الرجوب محاولة لتغييب الصوت اإلسالمي
 املقاوم وترك الساحة لدعاة التسوية املذلة وأتباع التنسيق األمني

أك��د النواب اإلس��اميون ف��ي الضف��ة الغربية 
المحتلة أن استمرار اعتقال أجهزة سلطة رام اهلل 
لطلبة الجامعات يعتبر ضربة للمسيرة التعليمية، 
الت��ي اس��تهدفها االحت��ال الصهيون��ي على مّر 
الس��نين، مطالبين ب�ضرورة إبعاد الجامعات عن 

المناكفات السياسية. 
وقال الن��واب في بيان صحفي األحد )28-11(: "إن 
اعتقال الطاب وإبعادهم عن المقاعد الدراس��ية 
فترات طويلة يأتي اس��تكمااًل لمشروع االحتال، 
وال��ذي بدأ بتنفيذه منذ اللحظة األولى الحتاله 
لفلسطين لتجهيل الشعب الفلسطيني، لكي يتسنى 

ل�ه تمرير مشاريعه ومؤامراته". 
واستنكر النواب استمرار استهداف طاب جامعات 

الضفة س��واء باالعتقال أو االس��تدعاء المتكرر، 
وحرمانه��م م��ن تقدي��م االمتحان��ات النهائية، 
وتعطيله��م ع��ن الدراس��ة، مطالبي��ن الس��لطة 
وأجهزته��ا األمني��ة بالضفة الكف ع��ن مثل هذه 

الممارسات لتستمر العملية التعليمية بنجاح. 
واستغرب البيان س��كوت الجامعات وإداراتها عن 
هذه االنتهاكات بحق أبنائها، قائًا: "إذا لم تدافع 
الجامعة عن طلبتها في هكذا مواقف فمتى سيكون 
ذلك؟!"، مطالبين الجامعات بضرورة الدفاع عن 

طلبتها. 
ويش��ن أمن سلطة رام اهلل حملة شرسة ضد أبناء 
التي��ار اإلس��امي في جامع��ات الضف��ة الغربية 

المحتلة منذ عدة سنوات.

ا�ضتغربوا �ضكوت اجلامعات واإداراتها عن الدفاع عن طلبتها 

النواب اإلسالميون: اعتقال أمن السلطة طلبة 
الجامعات يعرقل املسرية التعليمية 
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كلمة البرملان

املقاومة وخطف 
الجنود .. أقصر الطرق 

نحو تحرير األسرى

العدد الثالث والخمسون

د. أحمد محمد بحر 

ما حقيقة وأبعاد الحملة األمنية الشرسة التي 
تمارسها الس��لطة ضد الحركة اإلسالمية يف 
الضف��ة الغربية, والت��ي طالت نواب��ًا وقيادات 
وك��وادر وعناصر, بل وطالت الحرائر املاجدات.. 

ما تفسريكم ملا يجري بالضبط؟
 ال يمكن تفسير األمر بمعزل عن التزامات السلطة 
في رام اهلل تجاه االحتال ضمن التنسيق األمني أو 
األخطر من ذلك في إطار الوظيفة المرسومة لها 
ضمن دورها في المنطقة وضمن الرؤية األمريكية 
للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي. ومن ناحية أخرى، 
تلعب رغبة فتح باالس��تئثار بالسلطة )مهما كانت 

وهمية( واالمتيازات، التي تحصل عليها القيادات

 المتنف��ذة مقاب��ل االمتي��ازات، دورا محوري��ا في 
حرص فتح وأجهزتها األمنية على تغييب المنافسين 
وخاصة حماس التي تش��كل تهديدا رئيس��يا لتفرد 

فتح بمقدرات الشعب الفلسطيني.  
 ما مس��تقبل العالقة بينكم وبني سلطة رام 
اهلل وحرك��ة فتح يف ض��وء القم��ع األعمى الذي 
يم��ارس ضدكم.. هل س��وف تس��تمر األمور 
على ما هي عليه أم لكم خيارات أخرى للتعامل 

مع إرهاب السلطة وممارساتها البشعة؟
 ال عاقة بين النواب اإلس��اميين وفتح أو السلطة 
وأجهزته��ا في ظل سياس��تها الحالي��ة ولن يكون 
هناك عاقة ما دامت مس��تمرة في نهجها. وأعتقد 
ان األم��ور ستس��تمر على ما هي علي��ه والمتمثلة 
بالصب��ر على أذى الس��لطة إلى أن تص��ل فتح إلى 
الفه��م الصحي��ح لمعادل��ة الصراع م��ع االحتال 
والمتمثلة بأنه ال يمكن لفتح أن تصل إلى األهداف 
الوطنية بالمس��ار الذي هي عليه وإنما هي بحاجة 
للرجوع إلى الصف الوطني ومشاركته في صياغة 
االس��تراتيجيات التي تخدم القضية الفلس��طينية 
وتواجه اإلج��راءات التهويدي��ة لاحتال الماضي 
في تنفيذ اس��تراتيجياته مس��تغا االس��تكانة التي 
باتت تحاصر خيارات فتح ومستريحا من طموحات 
فتح باالس��تئثار واكتفائها باالمتيازات الشخصية 

والحزبية.
تواردت تقارير مختلفة عن انتشار التعذيب يف 

س��جون الضفة, وصدرت تحذيرات متكررة من 
أساليب تعذيب قاسية يمارسها املحققون يف 
ٌأقبي��ة التحقيق.. أين ما تش��يعه الضفة وفتح 
عن التمس��ك بالقانون األساسي الذي يحرتم 
الحري��ات ويص��ون الحق��وق اإلنس��انية وأي��ن 
ال��دول املانح��ة الت��ي تتش��دق بالديمقراطية 
ويف نفس��ي الوقت تُغرق على السلطة باملال 

السياسي, الذي يمدها بماء الحياة؟
 نعم التعذيب عاد ظاهرة منتش��رة تمارس بسادية 
وفاشية وبدوافع ثأرية من قبل أجهزة أمن السلطة 
في رام اهلل ضد أعض��اء وأنصار حماس والمقاومة 
من طاب جامع��ات ومعلمين وأطباء وأكاديميين 
وأئمة ومشايخ وحرائر. وقد سجلت هذه الظاهرة 
من قبل مؤسسات حقوق اإلنسان المحلية والدولية 
وتم التواصل في الموضوع مع البرلمانات الدولية 
وال��دول المانح��ة للس��لطة والصحاف��ة العالمية. 
ونأمل أن تؤدي الضغ��وط الدولية بوقف التعذيب 
بالكام��ل. أما من حيث الوض��ع القانوني في الضفة 
الغربي��ة فقد ثبت من خال محكم��ة العدل العليا 
ومن خال المنظمات الحقوقية أن كل ما تقوم به 
األجهزة األمنية في الضفة غير قانوني ويتعارض 
مع القانون األساس��ي وقوانين االعتقال والعقوبات 
وغيره��ا. كما ثب��ت أن اعتماد ه��ذه األجهزة على 
المراسيم الرئاسية مرفوض من جهتين: األولى أنها 
مخالفة للقانون األساسي حيث أصدرها الرئيس في 
ظل وجود المجلس التشريعي وإمكانية عقده كما 
أن الحكومة التي تشرف على األجهزة غير قانونية 
حي��ث أنها لم تحصل قط على ثقة ممثلي الش��عب 
الفلسطيني كما ينص القانون األساسي. ومن جهة 
أخرى، فإن إجراءات األجهزة األمنية تتمسك بهذه 
القواني��ن )المراس��يم غير الدس��تورية( أو تدعي 
تطبيقها للدعاية فقط وتخالفها في المضمون وفي 

اإلجراءات وحتى في الشكل!!
كيف تقيّمون املوقف السياسي للسلطة الذي 
أعطى األولوية ومنح الرهان ملس��رية التسوية 
واملفاوضات التي ال يُرجى منها شيء فيما أدار 
ظهره إلنجاز املصالحة الوطنية وتحقيق الوئام 
الداخلي.. وم��ا الذي يدفع بالس��لطة لإلصرار 

على انتهاج هذا الخيار؟
 ليس هناك موقف سياس��ي للسلطة وإنما موقفها 
اس��تجداء لما قد تج��ود به الوالي��ات المتحدة من 
ضغوط قد ت��ؤدي إلى أن تجود حكومة إس��رائيل 
من كرمها بم��ا يحفظ ماء وجه قيادات الس��لطة 
وقيادات فتح. أما االمتيازات فهي كما أسلفت ثمن 
لالتزامات أو الخدمات التي تؤديها الس��لطة تجاه 

األمن اإلسرائيلي.
كيف تش��خصون التعاطي األمريك��ي مع امللف 

الفلسطيني؟
 التعاطي األمريك��ي أو التعاطي األوروبي أو حتى 

التعاطي العربي مرهون بسقف التعاطي الفلسطيني 
)أبو مازن ومعس��كره( مع الملف الفلسطيني الذي 
بات في نظر الرئيس ملفا خاسرا ليس لديه خيارات 
س��وى ما تس��مح به المظلة األمريكي��ة والهامش 
اإلسرائيلي الممنوح للسياسة الخارجية األمريكية.

ه��ل تعتقد أن امللف األمني هو العقدة الكربى 
التي تعرتض سبيل املصالحة أم أن األمر أكرب 
من ذل��ك ومتعلق بفيت��و إقليم��ي دولي كامل 
على املصالحة وأنه لن يتم رفعه إال بعد ضرب 

واستهداف حركة حماس؟
 نعم هناك فيتو أمريكي – إسرائيلي- عربي على 

المصالح��ة كما يوجد هناك ارتياح فتحاوي تجاه 
الوضع القائم ظنا منهم أن أحدا ما س��يخلصهم من 
حماس في غزة إذا ما استمروا في تخليص إسرائيل 

من حماس في الضفة.
        

النائب د. عمر عبد الرازق  اأحد اأبرز قيادات حما�س يف ال�ضفة يف حوار مع »الربملان«:

أح��داث وقضايا متاحقة تعصف بالوضع الفلس��طيني داخليا 
وخارجيا، فالحملة األمنية الشرس��ة ضد حم��اس في الضفة، 
وملفات المصالحة والتس��وية، والعاقة مع االحتال وطبيعة 
التعاطي األمريك��ي مع القضية الفلس��طينية، وغيرها، كلها 

تعبر عن قضايا س��اخنة وملتهبة في إطار مسيرة الصراع مع 
االحتال.

"البرلمان" التقت د. عمر عبد الرازق أحد كبار قادة حماس في 
الضفة عبر سطور هذا الحوار. 

,,
»فتح« تعتقد أن أحدا ما 

سيخلصهم من حماس يف غزة 
إذا ما استمروا يف تخليص 

إسرائيل من حماس يف الضفة

,,
 امللف الفلسطيني خاسر يف نظر 

»أبو مازن«.. وخياراته فقط 
ما تسمح به املظلة األمريكية 

والهامش اإلسرائيلي

ال يمكن عزل الهجمة األمنية على حماس يف الضفة عن 
دور السلطة األمني والوظيفي ضمن الرؤية األمريكية إلدارة الصراع 

ق��ال النائب محم��د الط��ل إن المختطفين من 
حرك��ة حماس في س��جن أريحا لس��لطة رام 
اهلل موجودون في الع��زل كل عنصر بمفرده، 
موضحا أن س��جن أريح��ا عبارة ع��ن زنازين 
صغيرة تتسع كل منها لسجين واحد بمفرده. 

وأكد النائب الطل في تصريح صحفي الجمعة 
)3-12( أن المختطفين يعانون بش��كل متواصل، 
وأن ظروف اعتقالهم أس��وا مما هو موجود في 
س��جون االحت��ال.  وأوضح أن أجه��زة عباس 
تمارس "فلتانا أمنيا بحق المقاومة ورجالها في 
الضف��ة"، حيث أن األجهزة هي القاضي والجاد 
والسجان معا. وأشار النائب اإلسامي إلى أن ما 
يجري في الضفة مخالف ألبسط قوانين حقوق 
اإلنسان، مطالبا المؤسسات الحقوقية بالضغط 

لوقف معاناة المختطفين. 

مبفرده" زنزانة  يف  معزول  خمتطف  "كل 

الطل: ظروف املختطفني 
يف سجون السلطة أسوأ 

من سجون االحتالل

ال نملك إال أن ُنزجي عاطر التحية إلى الجزائر، رئيس��ا وحكومة 
وش��عبا، على احتضانها للهّم الفلسطيني، ورعايتها للملتقى العربي 
الدولي لنصرة األسرى في سجون االحتال الذي انعقد في العاصمة 

الجزائرية مؤخرا.
لقد قدمت الجزائر الشقيقة نموذجا متقدما في مستوى دعم وإسناد 
قضيتنا الفلسطينية، وأثبتت أن الوجدان العربي ال زال ينبض بحب 
الفلسطينيين ويتسع الحتواء واحتضان قضاياهم العادلة، وما ذلك 
بغريب على بلد وثورة المليون ش��هيد التي قدمت تاريخا مش��رفا 
ف��ي خدمة القضي��ة الفلس��طينية، وضّمخت دماء ش��هداؤها أرضنا 
المباركة في إطار معارك الكرامة والدفاع عن األرض والمقدسات.

لقد احتضنت الجزائر ملتقى األس��رى في بادرة عروبية إس��امية 
تعب��ر عن عمق معاني النصرة واالنتماء لقضية األمة األولى، قضية 
فلس��طين، وحجم التعاطف والتأييد مع ش��عبنا الفلسطيني في ظل 
الهجمة الصهيونية التي تستهدف تطويعه وكسر إرادته صباح مساء.

لق��د أثب��ت انعقاد ملتقى األس��رى ف��ي الجزائر أن األم��ة العربية 
واإلس��امية ال زالت بخير، وأن العطاء العربي واإلسامي الفياض 
يمك��ن المراهنة علي��ه دون وجل، فقد كانت القضية الفلس��طينية 
بش��كل عام، وقضية األسرى بشكل خاص، في قلب وجدان األمة على 
تراب الجزائر الش��قيق، وحازت على دعم وإس��ناد هائل يجسد نبل 
وأصال��ة األمة وحرصها على تفعيل جهده��ا الداعم لخدمة مصالح 

الفلسطينيين.
لقد حرصُت خال كلمتي أمام الملتقى على دعوة كافة البرلمانات 
العربية واإلس��امية إلى عقد جلس��ة طارئة مفتوحة لبحث قضية 
األس��رى الفلس��طينيين والع��رب المغيبي��ن في س��جون االحتال 
ومعتقات��ه، كما طالبُت هذه البرلمان��ات بالضغط على حكوماتها 
لوضع قضية األسرى على سلم أولوياتهم والقيام بحملة دبلوماسية 
واس��عة لنصرته��م، والدف��ع باتجاه إص��دار تش��ريعات وطنية في 
بلدانهم لماحقة قادة االحتال الصهيوني على جرائم الحرب التي 
ُترتكب بحق الش��عب الفلسطيني وأسراه البواسل تهيئة لماحقتهم 

وتقديمهم للعدالة بمجرد أن تطأ أقدامهم أي أرض عربية.
لقد أك��دُت أم��ام الملتقى الموق��ف الثابت والمش��رف للمقاومة 
الفلس��طينية اآلس��رة للجندي الصهيوني جلعاد ش��اليط في عملية 
نوعية بأنه س��يظل في األس��ر إلى أن يتم إنجاز صفة تبادل مشرفة 
لألس��رى, كما تقدمُت بنقطة نظام أثناء تاوة التوصيات النهائية 
للملتقى ودع��وت إلى تضمين التوصيات بندا خاصا يدعو المقاومة 
الفلس��طينية لخطف الجن��ود للضغط على االحت��ال لإلفراج عن 
أس��رانا البواسل في س��جون االحتال، فما كان من الحضور إال أن 
صفقوا طويا وأثنوا على هذا المقترح الهام الذي تم اعتماده كبند 

أساسي بشكل رسمي ضمن توصيات المؤتمر.
إن معاناة األسرى في سجون االحتال الذين يتعرضون ألبشع أشكال 
وأصن��اف التعذيب والتنكي��ل والقهر والمعاملة اإلنس��انية على يد 
االحتال الغاصب وعلى نحو ممنهج ومتصاعد وفي ظروف احتجاز 
تفتقر إلى أدن��ى متطلبات احترام الكرامة اإلنس��انية, وتنعدم فيها 
المعايير التي يفرضها القانون الدولي اإلنساني على سلطة االحتال- 
بحاجة إلى تدخل سريع من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر 
اإلس��امي عبر وضع قضية األس��رى في طليع��ة أولوياتهم, وإياء 
قضية األس��رى بأبعادها اإلنسانية واألخاقية والوطنية والقانونية 

األهمية التي تستحق.
إن إطاق فعاليات منظمة ومتواصلة ومس��يرات احتجاج واسعة في 
مختلف الدول العربية واإلس��امية بمبادرات من القوى واألحزاب 
واالتحادات والنقابات والجمعيات وعلماء األمة ورجال الدين وأئمة 
المس��اجد ومختلف مؤسس��ات المجتمع المدني ينبغ��ي أن تتصدر 
جهودنا الهادفة إلى تحريك الش��ارع العربي واإلس��امي دفاعًا عن 
قضية األسرى الفلسطينيين والعرب وللمطالبة بإطاق سراحهم من 

سجون االحتال ومعتقاته. 
وختاما.. تبقى قضية األس��رى واحدة من أقدس القضايا لدى شعبنا 
الفلس��طيني، بل إنها تحتل في قدس��يتها مكانة تفوق قدس��ية مكة 
المكرمة، ما يس��توجب بذل كل أش��كال النصرة والفداء في سبيل 
إع��اء رايتها ومنحه��ا الموقع المرم��وق الذي تس��تحق في إطار 

معركة التحدي والمصير في مواجهة االحتال.

ال تواصل مع فتح حاليا.. ولن تحقق فتح أهدافها إال بقبول 

الشراكة والعودة إىل الصف الوطني

التعذيب يف سللجون الضفة يعرب عن سللادية وفاشية األجهزة 

األمنية.. ونأمل أن تثمر الضغوط الدولية يف إيقافه

النائب / د. عمر عبد الرازق 
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اأنهى وفد املجل����س الت�رشيعي جولته يف ال�ص���ودان واجلزائر 
ال�صقيقتني قبل ارحتاله اإىل ليبي���ا بعد زيارتني حافلتني بالكثري 
م���ن الزيارات واللقاءات والفعالي���ات الر�صمية وال�صعبية التي 
لقت تفاعال �صيا�صيا وبرملانيا وجماهرييا كبريا وترحيبا �صامال 
منقط���ع النظري يف كال البلدين. وكان املجل�س الت�رشيعي �رشع 
يف جول���ة برملانية خارجية عرب وفد برملاين برئا�صة د.اأحمد 
بح���ر النائ���ب الأول لرئي�س املجل�س وكال م���ن النواب د.عبد 
الرحمن اجلمل ود.يون����س الأ�صطل ود.حممد �صهاب وجميلة 
ال�صنط���ي، وذلك عقب اأدائهم فري�صة احل���ج بالديار ال�صعودية 

املقد�صة.
مؤتمر التضامن العربي اإلفريقي 

فقد ش��ارك وفد "التشريعي"  في فعاليات مؤتمر التضامن 
العرب��ي اإلفريق��ي ال��ذي انعقد ف��ي العاصمة الس��ودانية 

الخرطوم.
وألق��ى د. بح��ر كلمة أم��ام المؤتم��ر أكد فيه��ا وحدة 
مصير الش��عوب العربية واإلفريقية في مواجهة التحديات 
الخارجي��ة، داعي��ا إلى أوس��ع تكات��ف للش��عوب العربية 
واإلفريقية في مواجهة أش��كال االستهداف الخارجية التي 

تواجهها.
ودعا بحر المؤتمر إلى إطاق حراك فاعل لنصرة الش��عب 
الفلس��طيني وقضيته الوطنية، والبحث ف��ي آليات جديدة 
لتطوير أش��كال النصرة والتضامن مع الفلس��طينيين في 
مواجه��ة العدوان الصهيوني والحص��ار اإلقليمي والدولي 

المفروض على قطاع غزة.
وأوض��ح بح��ر أمام المؤتم��ر حيثيات وتفاصي��ل الجهود 
األخيرة إلنج��از المصالحة الفلس��طينية الداخلية، ملقيا 
بالائمة على حركة فتح التي عطلت التفاهمات الس��ابقة 
التي تم إنجازها مع حرك��ة حماس، ووضعت "فيتو" أمام 
أي��ة إمكانية لحل عق��د الملف األمني التي تش��كل النقطة 
األخي��رة العالق��ة التي تح��ول دون التوقيع عل��ى الورقة 
المصرية التي تمهد إلنهاء االنقس��ام السياسي والجغرافي 
بين الضفة والقطاع.وش��دد بحر في كلمته على ضرورة 
تح��دي ومواجه��ة كافة أش��كال الهيمن��ة الخارجية على 
ش��عوبنا العربي��ة واإلفريقية، مؤكدا عل��ى أهمية بلورة 
تحالف عرب��ي إفريقي لمواجهة الهيمن��ة األمريكية التي 
تعمل على س��لب قرار وكرامة الش��عوب والسيطرة على 
ثرواتها ومقدراته��ا الوطنية.وأكد بحر في ختام كلمته 
أن المجلس التش��ريعي الفلسطيني سيعمل قدر استطاعته 
عل��ى بلورة جهد وطني فلس��طيني يصب ف��ي إطار خدمة 
وتعزيز العاقات بين الشعوب العربية واإلفريقية، مشيرا 
إلى اس��تعداد "التشريعي" لرعاية فعاليات وحمات في هذا 
االتجاه بما يدعم الموقف الفلسطيني والعربي واإلفريقي 

المشترك في مواجهة التحديات الخارجية.   
لقاء نائب الرئيس السوداني

كم��ا التقى الوف��د البرلمان��ي نائب رئي��س الجمهورية 
السوداني علي عثمان طه وتباحث معه في سبل استمرار دعم 

القضية الفلسطينية ومواجهة التحديات التي تستهدفها. 
وتم اللق��اء على هامش أعم��ال مؤتمر التضام��ن العربي 
اإلفريق��ي، وتناول اللق��اء الحديث عن مخاطر اس��تمرار 
االنقسام الفلسطيني، وأهمية إنجاز المصالحة الفلسطينية 
الداخلية، فضا عن مناقش��ة التحديات التي تواجه الوضع 

الس��وداني وعلى رأس��ها تحديات قضية دارفور والجنوب 
السوداني.

وطم��أن بح��ر والوفد المراف��ق نائب رئي��س الجمهورية 
الس��وداني على أوض��اع الش��عب الفلس��طيني، وخصوصا 
في قطاع غ��زة، مؤكدا على ثبات وصمود الفلس��طينيين 
وتمس��كهم بحقوقهم رغم كل أش��كال الحصار والعدوان 

والمؤامرات التي تستهدفهم.
وش��كر بحر نائب الرئيس الس��وداني على الدعم السوداني 
المتواص��ل للقضي��ة الفلس��طينية، والمواقف الس��ودانية 
األصيلة والمشرفة في مواجهة الحصار اإلقليمي والدولي 

لقطاع غزة.
 لقاء "النصرة والصمود" 

كما حل الوفد ضيفا على اللقاء الخاص الذي نظمه االتحاد 
العام للطاب السودانيين في العاصمة الخرطوم تحت اسم 
لق��اء "النصرة والصم��ود" بحضور ومش��اركة لفيف من 
السياسيين والنقابيين وعدد كبير من الطاب السودانيين 

وأبناء الجالية الفلسطينية والعربية في السودان.
وأك��د د. بحر في كلمته أم��ام اللقاء أن القدس واألقصى 
وفلس��طين حاضرة في قل��ب األمة العربية واإلس��امية، 
مش��يدا بالجهد الس��وداني الكبي��ر في إط��ار خدمة ودعم 

القضية الفلسطينية.
وأشار بحر إلى مستوى الدعم الذي يقدمه السودان الشقيق 
لش��عبنا الفلس��طيني، مؤكدا أن الش��عب الفلس��طيني لن 
يتنازل عن حقوقه وثوابته الوطنية مهما كانت المضغوط 

والمحن والتحديات.
بدوره أكد النائب د. يونس األس��طل في كلمته على عمق 
العاقة بين الش��عبين الفلس��طيني والس��وداني، داعيا إلى 
تعزيز معاني النصرة والتكافل على المس��توى العربي مع 
شعبنا الفلس��طيني خال المرحلة المقبلة، وخصوصا في 

ظل تش��ديد الحصار على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، 
وتصاعد نبرة التهديدات العس��كرية الصهيونية ضد أهالي 

القطاع. 
من جانبه اس��تعرض النائب د. محمد ش��هاب أبرز مطالب 
الش��عب الفلس��طيني من أمته العربية واإلسامية في ظل 

التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن الدعم السياسي الامحدود 
يجب أن يحتل صدارة الدعم العربي لش��عبنا الفلس��طيني 

وقضيته الوطنية.
ف��ي الس��ياق أك��دت النائب جميل��ة الش��نطي أن القضية 
الفلس��طينية هي أمانة في رقبة كل عربي ومس��لم، وأن 
مس��توى الدعم العربي واإلس��امي للفلس��طينيين يجب 
أن يرتقي إلى مس��توى اآلالم والمعان��اة والتضحيات التي 

يقدمها شعبنا الفلسطيني.
فعاليات مختلفة

فقد انتشر النواب على مساجد كبرى في الخرطوم لخطبة 
الجمعة والصاة، وخطب د.أحمد بحر الجمعة في مس��جد 
)الشهيد( الذي صلى فيه كبار رجال الدولة بحضور رئيس 

الجمهورية عمر البشير ونائبه علي عثمان طه.
كم��ا نظم الوف��د البرلماني عددا من الزي��ارات كان من 
أهمه��ا زي��ارة هيئة علماء الس��ودان وعلى رأس��هم رئيس 
الهيئ��ة محمد عثمان، كم��ا حضر الوفد لق��اء مع طاب 
وطالب��ات المعهد التربوي إلعداد الدعاة، ولقاء مع الجالية 
الفلس��طينية، ولقاء نخبة من الخطباء والعلماء المشرفين 
عل��ى فضائية طيب��ة وإذاعة طيب��ة، ولقاء األمان��ة العامة 

للشباب.
كم��ا حضر الوفد لق��اء مع قيادات من الحزب اإلس��امي 
السوداني، وزار الوفد جمعية القران الكريم وإذاعة الفرقان، 
ومنظمة الدعوة اإلس��امية، ومجمع الفقه اإلسامي، ودار 
مصحف أفريقي��ا والمطبعة التي تقوم بطباعته، فضا عن 

زيارة العديد من المؤسسات السودانية.
لقاء رئيس الربملان الجزائري

 فق��د التق��ى الوف��د رئي��س المجل��س الش��عبي الوطني 
الجزائري عبد العزيز زي��اري، وتباحث معه حول الهموم 
الفلس��طينية والعربية في ضوء التحدي��ات التي يواجهها 

الشعب الفلسطيني واألمة العربية جمعاء.
وأش��اد وفد "التشريعي" بالجهد الجزائري في إطار خدمة 
القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب 
الفلس��طيني ينظ��ر بكثير م��ن الفخر واالعت��زاز للدور 
الجزائري المشرف على صعيد خدمة ونصرة الفلسطينيين 
في ظل موجات االس��تهداف التي تستهدف شطب وجودهم 
وتصفية قضيتهم.ووضع الوفد رئيس البرلمان الجزائري 
في ص��ورة األوضاع الصعب��ة والظروف المأس��اوية التي 
يحياه��ا ش��عبنا الفلس��طيني في ظ��ل الحص��ار والعدوان 
الصهيوني، داعيا إلى دور جزائري، رس��مي وشعبي، أكثر 
تطورا وفعالية في إطار دعم القضية الفلسطينية والتصدي 
للمخططات الصهيونية التي تستهدف تركيع وإذالل شعبنا.

إل��ى ذل��ك زار وف��د "التش��ريعي" صحيفت��ي "الخب��ر" 
و"الشروق" الجزائريتين اللتان تعتبران األكثر توزيعا في 

عموم الباد.
امللتقى العربي الدولي لنصرة األسرى يف الجزائر

فق��د ألقى د. بح��ر كلمة أم��ام الملتقى العرب��ي الدولي 
لنص��رة األس��رى في س��جون االحت��ال ال��ذي انعقد في 

الجزائر مؤخرا.
وطال��ب بح��ر كاف��ة البرلمان��ات العربية واإلس��امية 
بالدع��وة إل��ى عقد جلس��ة طارئة مفتوح��ة لبحث قضية 
األس��رى الفلس��طينيين والع��رب المغيبي��ن في س��جون 

االحت��ال ومعتقات��ه. وطالب بحر البرلمان��ات بالضغط 
على حكوماتهم لوضع قضية األس��رى على سلم أولوياتهم 
والقيام بحملة دبلوماس��ية واس��عة، كما ناشد البرلمانات 
العربية واإلس��امية بالعمل على إصدار تشريعات وطنية 
ف��ي بلدانهم لماحقة قادة االحتال الصهيوني على جرائم 
الح��رب التي ُترتكب بحق الش��عب الفلس��طيني وأس��راه 
البواسل إلمكانية ماحقتهم وتقديمهم للعدالة بمجرد أن 
تط��أ أقدامه��م أي أرض عربية. وأكد بح��ر على الموقف 
الثابت والمشرف للمقاومة الفلس��طينية اآلسرة للجندي 
الصهيوني جلعاد ش��اليت في عملية نوعية بأنه س��يظل في 
األس��ر إلى أن يت��م إنجاز صفة تبادل مش��رفة لألس��رى, 
ونفس الس��ياق طالب فصائل المقاومة الفلس��طينية بأسر 
المزيد من الجن��ود إلرغام العدو الصهيون��ي صاغرًا على 
إطاق سراح كافة األسرى الفلسطينيين والعرب. وخاطب 
بحر المؤتمرين قائا: "الزال إخوانكم األسرى في سجون 
االحت��ال يتعرض��ون ألبش��ع أش��كال وأصن��اف التعذيب 
والتنكيل والقهر والمعاملة اإلنسانية, على يد محتل غاصب. 
وعلى نحو ممنه��ج ومتصاعد وفي ظروف احتجاز تفتقر 
إلى أدنى متطلبات احترام الكرامة اإلنس��انية, وتنعدم فيها 
المعايير التي يفرضها القانون الدولي اإلنساني على سلطة 

االحتال وتشكل انتهاكًا صارخًا لقواعده وأحكامه". 
وطالب بحر باسم رئاس��ة المجلس التشريعي الفلسطيني 
جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلس��امي بوضع 
قضية األس��رى الفلس��طينيين ف��ي س��جون االحتال في 
طليعة أولوياتهم, وإياء قضية األسرى بأبعادها اإلنسانية 

واألخاقية والوطنية والقانونية األهمية التي تستحق.
كما طالب بحر -خ��ال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر 
الذي ش��ارك في��ه حش��د كبير م��ن المس��ئولين العرب 
والدوليين- بإطاق فعاليات منظمة ومتواصلة ومس��يرات 
احتجاج واس��عة في مختل��ف الدول العربية واإلس��امية 
بمب��ادرات من الق��وى واألح��زاب واالتح��ادات والنقابات 
والجمعيات وعلم��اء األمة ورجال الدين وأئمة المس��اجد 
ومختل��ف مؤسس��ات المجتمع المدني لتحريك الش��ارع 
العربي واإلس��امي دفاعًا عن قضية األسرى الفلسطينيين 
والعرب وللمطالبة بإطاق س��راحهم من سجون االحتال 
ومعتقات��ه.  وطالب بتش��كيل محكمة خاص��ة لمحاكمة 
مجرمي الحرب الصهاينة على جرائم الحرب التي ُترتكب 
بحق أسرانا في سجون االحتال وبحق الفلسطيني وأرضه 
ومقدس��اته. وطالب المجموعة العربية واإلسامية بطرح 
قضي��ة الفلس��طينيين على أجن��دة مجلس األم��ن الدولي 
والجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنساني 
بجنيف بهدف إجبار العدو الصهيوني المجرم على احترام 
أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949م في معاملة 
األس��رى, وإدانته على جرائم الح��رب التي ُتمارس بحقهم 
وللمطالبة بإنهاء معاناتهم اإلنس��انية المستمرة واإلفراج 
عنه��م دون قيد أو ش��رط. ودعا بحر األمي��ن العام لألمم 
المتحدة بان كي مون لتحمل مس��ؤولياته والقيام بواجبه 
جرائم الحرب واالعتداءات المتواصلة التي يقترفها العدول 
الصهيوني بحق األس��رى الفلسطينيين والعرب وبالضغط 
على العدو الصهيوني المجرم إللزامه على االنصياع ألحكام 
ميثاق األمم المتحدة واتفاقيات جنيف في معاملة األسرى.

وكان الفت��ا وقوف د. بحر أثناء ت��اوة توصيات الملتقى 
في جلس��ته الختامي��ة، واقتراحه إضافة بن��د خاص يدعو 
المقاومة الفلس��طينية لتكثيف جهودها من أجل اختطاف 
مزيد من الجنود الصهاينة للضغط على االحتال لإلفراج 
عن أس��رانا البواسل من س��جون االحتال، حيث القى هذا 
االقتراح ترحي��ب الحضور الذين صفقوا ل��ه طويا، وتم 

اعتماده بشكل رسمي ضمن توصيات المؤتمر.
زيارات مختلفة

إل��ى ذلك زار الوفد البرلماني العديد من الواليات الجزائرية، والتقى 
العديد من الش��خصيات السياس��ية والمجتمعية الجزائرية، وحل ضيفا 
عل��ى الجالي��ة الفلس��طينية هناك، وش��ارك ف��ي العديد م��ن الندوات 
والمهرجانات، وألقى بعض المحاضرات في بعض الجامعات الجزائرية.

إىل ليبيا الشقيقة
ومن ثم يمم الوفد البرلماني وجهه شطر ليبيا الشقيقة الثاثاء الماضي 
في زيارة تستهدف لقاء فعاليات سياسية وبرلمانية ليبية. ومن المقرر 
أن تش��مل جولة الوفد البرلماني العديد من الدول العربية واإلسامية 
في إطار السعي لفضح مخططات االحتال وبحث أفضل السبل لمواجهة 

التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

د.بحر يقرتح إضافة بند يدعو املقاومة لخطف الجنود لتحرير األسرى إىل توصيات ملتقى األسرى يف الجزائر
وفد  التشريعي برئاسة د. حبر يصل ليبيا عقب زيارتني مثمرتني للسودان واجلزائر يف إطار جولته اخلارجية

د. بحر أثناء إلقائه كلمة أمام مؤتمر التضامن العربي واإلفريقي 

وفد التشريعي في إطار لقاء النصرة والصمود الذي نظمه االتحاد العام للطاب السودانيين 



5 العدد الثالث والخمسون

كي��ف تقيم��ون عم��ل وأداء لجن��ة الرقاب��ة وحقوق 
اإلنس��ان يف املجل��س التش��ريعي خ��الل املرحل��ة 

املاضية؟
قبل اإلجابة على السؤال ينبغي االنتباه إلى أننا لسنا في 
دولة مكتملة األركان، وال نعيش حالة من االس��تقال 
والسيادة، ولم نستكمل بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها 
القانوني��ة والحقوقي��ة الكاملة، كما أنن��ا ال زلنا في 
مرحل��ة تحرر وطن��ي وإن ظهر للبع��ض وكأننا في 

مرحلة بناء وتنمية.
هذه األوضاع تعكس نفسها على طبيعة ومجاالت عمل 
لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان والحريات العامة، كما أن 
حالة االنقسام المفروضة على مناطق السلطة بواسطة 
االحت��ال الذي يحاصر غ��زة ويعزلها ع��ن التواصل 
الجغرافي واإلداري مع الضفة، يؤدي إلى تعطل وصول 
لجن��ة الرقابة إلى معالج��ة جمي��ع المظالم وخاصة 
في الضفة الغربية، كما أن حالة االنقس��ام السياس��ي 
الناشئة بس��بب انقاب حركة فتح على الديمقراطية 
وعدم تسليمها بنتائج االنتخابات، وسرقتها لمؤسسات 
السلطة، وبدعم أعداء الشعب الفلسطيني، أرخى بظاله 
على جميع مناحي الحياة اإلدارية والسياسية وأدى إلى 
انحص��ار عمل لجنة الرقابة ف��ي قطاع غزة من ناحية 
وجع��ل لجن��ة الرقابة تعمل في ظ��روف غير مريحة 
وتحت ضغوطات من أطراف متعددة، وذلك بس��بب ما 
تتعرض له الفصائ��ل المقاومة في الضفة الغربية من 
تنكيل وتعس��ف وقهر وتجفيف منابع وظلم، مما جعل 
اللجنة في القطاع تعمل في ظروف حساسة إلى حد ما.

وبالرغم من كل ما سبق إال أننا راضون إلى حد كبير 
عن الدور ال��ذي نبذله في الدفاع عن حقوق اإلنس��ان 
والحريات العام��ة، وعن جميع من يتعرضون لمظالم، 
صغرت أم كبرت دون النظر إلى أية اعتبارات سياسية 
أو حزبي��ة أو جهوية، ف��إن المواطن هو أعز ما نملك 
وهو رأس مالنا، وش��رفنا، وحاضنة مقاومتنا، ولذلك 
فإن كرامته تتقدم على جميع االعتبارات لقوله تعالى 
"ولقد كرمنا بن��ي آدم" وقول عمر بن الخطاب رضي 
اهلل عنه: "متى اس��تعبدتم الن��اس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أح��رارا" وقناع��ة منا بأن نه��ج الديمقراطية يمكن أن 
يس��ع الجميع فأساس عملنا هو أن المواطنين سواء في 
الحقوق والواجبات، ولن نستكمل مشروع التحرير إال 

بمواطن كريم عزيز يثق بنفسه وبقيادته.
كم��ا أحب أن أنوه أن اللجن��ة وفي األوقات المفصلية 
والحساسة قد اتخذت مواقف جريئة، تقدمت فيها على 
جمي��ع المنظمات العامل��ة في ميدان حقوق اإلنس��ان، 
وخاصة في الدفاع عن أبن��اء حركة فتح وفي الدفاع 

عن مؤسس��ات المجتمع المدني التي تم إغاقها، أو في 
مناصرة بعض منظمات حقوق اإلنسان.

م��ا هي أبرز العوائ��ق واإلش��كاليات التي اعرتضت 
عمل اللجنة خالل املرحلة املاضية؟

أعتق��د أنني قد أجب��ت على هذا الس��ؤال، لكن أحب أن 
أؤك��د أننا ما وجدنا من مؤسس��ات الحكومة في غزة 
إال كل دع��م وتقدي��ر ونس��تطيع أن نؤك��د أن غزة 
مثل أي مكان ف��ي الدنيا، بها أخطاء ترتكب جراء حالة 
االحتكاك بين المواطنين والمؤسس��ات األمنية، ولكن 
األخطاء تبقى فردية، وال تعبر عن نهج، بخاف الوضع 
في الضفة، كما أن جميع المس��ئولين ال يسكتون على 
المظالم، بل يحاس��بون أصحابه��ا ويحاولون معالجة 
األمور، ورئاس��ة ال��وزراء دائمًا عينها عل��ى المواطن 

وحقوقه ومصالحه.

تؤك��د الحكوم��ة الفلس��طينية يف غ��زة عل��ى أن 
الحري��ات يف القط��اع تعيش تقريبًا عص��رًا ذهبيًا 
مقارنة باألوضاع السائدة يف الضفة الغربية ، كيف 
تنظرون يف لجنة الرقابة إىل وضع الحريات الراهنة 

يف غزة ؟
نحن ال نقبل أن نقارن بين حقوق اإلنس��ان في القطاع 
والضفة ألن المعيارية ليس��ت في النسبة إلى األوضاع 
الش��اذة واإلجرامية في الضف��ة، فإن الوضع في الضفة 
مرتبط بحالة غير وطنية، فالجريمة في الضفة جزء 
من منهج وخطة شاملة لحماية االحتال وللقضاء على 
المقاومة وذلك برعاية دايتون – مولر وتنفيذ فياض 

– عباس.
ولكن إن أوضاع الحريات العامة في القطاع هي ليست 
هي الحال��ة المثالية التي تمثل طم��وح لجنة الرقابة، 
ولكننا مع ذلك راضون عن األوضاع الحقوقية العامة، 
خاص��ة في ظ��ل تآم��ر رام اهلل، واس��تنكاف العاملين، 
وعبث مؤسس��ات الدع��م الدولي في الوض��ع الداخلي 
وحص��ار وعبث األجهزة األمنية للدول المجاورة التي 
تتآمر عل��ى حماس وغزة، على الرغ��م من كل ذلك 
ف��إن القطاع ينعم بدرجة عالية من األمن ومن احترام 
حقوق اإلنس��ان ورعاي��ة الحريات العام��ة، وليس أدل 
على ذلك من إطاق يد المقاومة س��واء في اإلعداد أو 
التدريب و االحتفاالت للق��وى المعارضة مثل الجبهة 
الشعبية والديمقراطية، األمر الذي يستحيل قبوله في 

رام اهلل.
كم��ا أن منظم��ات حقوق اإلنس��ان تعم��ل بحرية في 

القطاع، بينما هي  تعاني في عملها في الضفة الغربية.

يف املقابل تفاخر سلطة رام اهلل بمستوى الحريات 
القائ��م لديه��ا وتكي��ل ش��عارات كربى ح��ول هذا 
املوضوع.. هل تعتقدون أن هذه الشعارات تتوافق 

مع الواقع الذي تشهده الضفة الغربية حاليًا؟ 
األوض��اع في الضفة مأس��اوية واإلنس��ان ف��ي الضفة 
يس��حق بفعل جرائ��م االحت��ال من ناحي��ة وجرائم 
األجهزة األمنية لدايتون – مولر التي تاحق المقاومة 
وكل أث��ر على األرض لحركة حماس، كمؤسس��ات 
عمل خيرية، مس��اجد، موظفين في السلطة، مقاومين، 
إعاميين، أصحاب أعمال حرة، وحتى النساء واألطفال 
والشيوخ، وبشكل ال أخاقي متعدين على كل الخيوط 
الحم��راء، وكل ذلك يجري بغط��اء أمريكي أوروبي 

صهيوني.

حت��ى أن الجرائ��م المرتكبة ف��ي الس��جون، قد فاقت 
الخي��ال، فالتنكي��ل بالمعتقلي��ن وتعذيبهم ألس��ابيع 
وش��هور النت��زاع االعتراف��ات وتبادله��ا مع س��لطات 
االحتال وتقاس��م التنكيل بين سلطة رام اهلل وأجهزة 

الشاباك والموساد.
يف لق��اءات وجلس��ات اس��تماع س��ابقة م��ع نواب 
املجل��س التش��ريعي أك��د وزي��ر الداخلي��ة ومدير 
األمن الداخلي يف غزة عدم وجود تعذيب يف سجون 
الحكومة الفلس��طينية، يف املقابل نسمع كل يوم 
عن انتهاكات متواصلة حول اس��تمرار التعذيب يف 
سجون الضفة الغربية.. ما رؤيتكم وتقيمكم لواقع 
ممارس��ة التعذي��ب م��ن عدمه يف كل م��ن الضفة 

وغزة؟
م��ن خال الزي��ارات الميدانية والتقارير والش��كاوى 
وجلسات االستماع المتكررة مع وزارة الداخلية وقادة 
األجهزة تبين أن تحس��نًا كبيرًا قد طرأ على المعاملة 
في التحقيق، إذ إن طواقم التحقيق الش��رطية أصبحت 
أكثر مهنية في الوصول إلى الحقيقة وذلك باحترام 
قانون اإلج��راءات الجزائية، وأصبح��ت القيادة العامة 
وأجهزته��ا المختصة تقوم بواجبها في اإلش��راف على 
س��امة اإلجراءات القانونية ومجل��س القضاء األعلى 
يراقب حالة حقوق اإلنس��ان في السجون والمعتقات، 
وهناك عدد من األجهزة الرقابية لدى وزارة الداخلية، 
تس��مح بتصويب األخط��اء المرتكب��ة إن وجدت، ولقد 
ش��اهدنا أكث��ر من م��رة قس��وة رئيس جه��از األمن 
الداخل��ي ورؤس��اء األجه��زة األمني��ة المماثل��ة على 
العناص��ر وك��وادر األجهزة عندم��ا ترتكب مخالفات 

تعذيب أو إساءة معاملة خال التحقيق.
أما في الضفة فإن عباس وفياض ودايتون ومولر ومن 
خلفهم أجهزة الشاباك والموساد، فإنهم جميعًا يغطون 
على جرائم األجهزة األمنية، بل إنهم يدفعون عش��رات 
المايين من الدوالرات لكي يستمر التنكيل والتعذيب 
واإلساءة للمقاومين في سجون الضفة وذلك جزء من 
إستراتيجيتهم في ما يسمى الحرب على اإلرهاب، وغن 
التعاون األمني واضح وجلي البن الشارع العادي، فما ال 
يتمكن االحتال من انتزاعه من معلومات في التحقيق، 
يت��م اإليعاز ألجهزة عباس أن تقوم به والعكس صحيح 

أيضًا في عملية تنسيق واضح ومكشوف.

كيف تقيمون دور القضاء الفلس��طيني يف كل من 
الضفة الغربية وقطاع غزة؟

ال ش��ك أن القضاء الفلسطيني في القطاع يعمل بشكل 
جيد وقد حقق انجازات في جميع المجاالت، فهو يعمل 
بجهد واجته��اد وهمة عالية، وقد توف��رت له ظروف 
ممتازة فهو يعمل بحماية األمن وعنده جهاز ش��رطي 
خ��اص لتنفيذ األح��كام األمر الذي ل��م يتوفر له قبل 

ذلك.
أما في الضفة فنحن نعلم عدم استقالية القضاء بشكل 
كام��ل فهناك القضاء العس��كري ال��ذي ينطق خاف 
اختصاص��ه، ويحاكم المدنيين بش��كل مس��يس ضمن 

تعليمات سياسية بهدف استئصال حركة حماس.
وبالرغ��م من ذلك فإن بع��ض القضاة الذين يحكمون 
ضمائرهم قد أصدروا قرارات باإلفراج عن عدد كبير 
م��ن المعتقلين ولكن األجهزة األمنية لم تحترم ذلك 
ول��م تنفذ هذه األح��كام، وهذا يعطي ص��ورة واضحة 
لغي��اب المؤسس��ة القضائي��ة المحترم��ة، فاألجهزة 
األمنية، تعمل كعصابة سارقة للوطن وتمارس جميع 

أشكال البلطجة واإلجرام ضد أبناء الشعب الفلسطيني. 
ه��ل تعتقدون أن تجربة لجن��ة الرقابة يف املجلس 
التش��ريعي قد آتت أكلها من حيث حجم ومستوى 

قدرتها يف الرقابة على السلطة التنفيذية؟ 
ال ش��ك أن طم��وح اللجنة ال تقف عن ح��د، ولكن مع 
ذل��ك فأعضاء اللجن��ة راضون عن مس��توى اإلنجاز، 
وراض��ون عما حققوا من انج��ازات في ميدان تصويب 
أوضاع حقوق اإلنس��ان في قط��اع غزة وتصويب عمل 

األجهزة الشرطية.
يف املقاب��ل ال مج��ال للرقاب��ة على عمل الس��لطة 
التنفيذي��ة يف الضف��ة بحك��م االنقس��ام.. ولكننا 
نس��مع يف الوق��ت ذاته عن ما يس��مى بمجموعات 
العمل الربملانية هناك.. ما حقيقة هذه املجموعات 
وه��ل تؤدي بالفع��ل عماًل برملانيا وتت��وىل الرقابة 

على السلطة التنفيذية هناك حسب ادعاءاتها؟
ليس هناك في النظام الداخلي للمجلس التش��ريعي، ما 
يغطي عمل ما يسمى بمجموعات العمل البرلماني، إذ أن 
س��لطة رام اهلل لم تكتف بتعطيل المجلس وإنما عملت 
على س��رقة اختصاصات المجلس متس��لحة بإجراءات 
االحت��ال ال��ذي يختطف الن��واب من كتل��ة التغيير 
واإلص��اح وهم يحاولون أن يعط��وا انطباعات كاذبة 
بأنهم يعمل��ون ويراقبون ويحاس��بون والجميع يعلم 
أن ذل��ك ال يح��دث بل على العكس فإنهم س��قطوا في 
التعصب الحزبي وأجرموا في حق شعبنا بمنع المجلس 
التش��ريعي من العم��ل، ويغطون على جرائم وفس��اد 

السلطة وانجرافها في أتون العمالة لصالح االحتال.
كيف تقيمون عمل وأداء منظمات حقوق اإلنس��ان 

يف اآلونة األخرية؟
لقد كان لنا ماحظات منشورة على بعض المؤسسات 
العاملة في ميدان حقوق اإلنس��ان، والتي أخرجت عدة 
تقارير مسيسة لصالح السلطة في رام اهلل، حيث وجدنا 
أنها تنحاز إل��ى المجرمين ويغطون عل��ى جرائمهم، 
ويحاولون أن يثيروا المجتمع الدولي ضد حماس في 
القطاع وكأنهم مع حصار القطاع وتجريم الحركة 

كما حدث في تقرر جولدستون.
ولك��ن نأمل أن تصوب هذه المنظمات عملها وأن تعمل 
بمهنية وشفافية وعدالة وأن تعمل ضمن رؤية وطنية 
غي��ر حزبية وغير متماهية م��ع طلبات الممولين، مع 
ثقتنا بشكل عام بالجميع واستعدادنا المستمر لتوفير 
جميع الظروف المساعدة على أن تعمل المنظمات دون 

ضغط ودون إساءة.
هل ت��رون يف لجنة الرقابة آف��اق أو أرضية مواتية 
لتحسن يف أوضاع الحريات يف الضفة الغربية حال 
إنج��از املصالحة أم أن املحددات وااللتزامات األمنية 
لس��لطة رام اهلل س��وف تبقي عائقًا يف وجه نش��ر 

وإعادة الحريات هناك؟
إنن��ا في لجنة الرقابة متيقنون ب��أن المصالحة كلما 
قربت بعدت وذلك ألنه ال يوجد شركاء في المصالحة، 
فسلطة رام اهلل ال تزال تراهن على المفاوضات، وعاجزة 
عن الفكاك من قبضة الكيان الصهيوني وأمريكا، فكيف 
للمصالحة أن تتحقق، وما دامت األوضاع بهذا الش��كل 
فمن الصعب أن تقوم لجنة الرقابة بالدور المنشود في 

حماية المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية.

النائب يحيى مو�ضى رئي�س جلنة الرقابة وحقوق االإن�ضان يف املجل�س الت�ضريعي يف حوار مع "الربملان":

راضون إىل حد كبري عن أدائنا يف الدفاع عن احلريات العامة وحقوق اإلنسان

أخطاء غزة فردية خالف الضفة التي فاقت 
جرائمهللا الخيال.. ولم نجللد من حكومة 

هنية إال كل دعم وتقدير

دافعنا عن أبنللاء فتح ومنظمات املجتمع 
املدنللي.. ونعمللل بعيدا عللن االعتبارات 

السياسية

مجموعات العمل الربملاني بالضفة سقطت 
يف وحل التعصب الحزبي وأجرمت يف حق 

شعبنا بتعطيل عقد الربملان 

تعترب جلنة الرقابة وحقوق الإن�صان يف املجل�س الت�رشيعي 
من اأهم اللجان الفاعل���ة يف املجل�س التي ت�صطلع باأدوار 
فاعل���ة ومهمة يف الرقابة على ال�صلطة التنفيذية والتحقق 
م���ن حال وظروف وم�صتوى احلريات العامة يف املناطق 

الفل�صطينية.
"الربمل���ان" تتبعت وا�صتك�صف���ت اأداء واأن�صطة واإجنازات 
جلنة الرقابة التي عمل���ت ول تزال يف ظروف ا�صتثنائية 
وحققت الكث���ري يف اإطار اأدائها املثاب���ر، والتقت النائب 
يحيى العباد�صة رئي�س اللجن���ة الذي كان �رشيحا و�صفافا 
كعادته يف احلديث عن اأداء واأعمال وهموم جلنته، وذلك 

عرب �صطور هذا احلوار.

النائب / د. يحيى موسى
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ال حصانة ألحد
النائب رياض رداد أدان ممارسات السلطة ضد 
حرائر الضفة قائا: "هذه القضية ليس جديدة 
على الس��لطة في رام اهلل فه��ي تجاوزت كل 
الخط��وط الحم��راء في الضف��ة الغربية منذ 
زمن، وهذا كله ناتج ع��ن االلتزامات األمنية 
التي التزمت بها السلطة مع الجانب الصهيوني، 
وبكل أس��ف وم��رارة وألم ف��إن الضفة تعاني 
اليوم على مس��توى النس��يج االجتماعي، وهذا 
األم��ر أصبح مس��تباحا وبش��كل كبي��ر جدًا، 
وليس هن��اك أي حصانة ال لطال��ب العلم وال 
للداعية وال للمربية، وهذه األمور تحتاج إلى 
معالج��ة جذري��ة، وينبغ��ي أن تتضافر كافة 
الجهود لوقف هذه الحملة التي تكاد تصل إلى 

كل مواط��ن في الضفة الغربي��ة وليس فقط 
األخوات مثل األخت تمام أبو السعود، بل هناك 

شباب يعذبون بدون سبب وال تهم".
وأكد النائب رداد أن الناظر للواقع في الضفة 
الغربية يجد أن هناك محاولة لتقليم األظافر 
لكل م��ن يتكلم حت��ى من النواب اإلس��اميين 
من المواطني��ن والصحفيين، وينبغي أن يكون 
هن��اك جهد خارجي ضاغط وفاعل ويس��تطيع 
أن يوضح هذه الممارس��ات وأن يش��كل عصبة 
ضاغطة على السلطة لوقف تجاوزاتها، موضحا 
أن هن��اك بع��ض الجهود تمت في الس��ابق عن 
طريق مؤسس��ات حقوق اإلنس��ان الت��ي انعدم 
أداءها اآلن تقريبا نتيجة ضغوط وممارس��ات 
السلطة أيضا عليها، ما يستدعي متابعة خارجية 

م��ن العال��م العرب��ي واإلس��امية لوقف هذه 
الممارسات.

ظاهرة خطرية
بدوره ش��دد النائب حس��ني البوريني على أن 
هذه الهجمة ما هي إال دليل على الحقد الدفين 
إلفشال المصالحة والهروب من استحقاقاتها، 
ألن إقحام النساء ذوي الباع الطويل في العمل 
المجتمعي، إنما يستهدف إثارة حركة حماس 
وجعله��ا تنفض يدها م��ن المصالحة، مؤكدا 
أن��ه ال مبرر لمثل هذه الهجمة ال على الرجال 
وال على النس��اء، معتبرا ذلك "ظاهرة جديدة 
وخطيرة ل��م نعهدها من االحت��ال، فنحن ال 
نب��رر االحتال من جرائمه��م، ولكن ما تقوم 
به الس��لطة اليوم هو أشرس وأفظع وبصورة 

بعيدة عن األخاق" كما قال.
وتابع النائب البورين��ي قائا: "بكل المقاييس 
هذه قضية مرفوضة ويجب على كل األحرار 
في فلس��طين وغيرها أن يكون له��م موقف"، 
متسائا: "أين من ينادي بحقوق المرأة؟ وأين 
هذه الجمعيات والمؤسسات التي تنادي بالدفاع 
عن الم��رأة؟ أليس الذين يت��م االعتداء عليهم 
اليوم هم نساء، وأين مؤسسات حقوق اإلنسان؟ 
وأي��ن الكتل البرلمانية األخ��رى في المجلس 
التش��ريعي أمام هذه الظاه��رة الخطيرة التي 

تمس المجتمع الفلسطيني؟".
مخطط أمريكي صهيوني

فيما أعربت النائب د. مريم صالح عن اعتقادها 
أن ما يحدث هو تنفيذ كامل للمخطط األمني 
األمريك��ي والصهيون��ي، وتهدي��د ليس فقط 
للرجال بل للنس��اء واألطفال أيض��ًا بأن كل 
ش��خص يحاول أن يرفع رأس��ه ه��و مصيره 
الس��جن والتعذي��ب ف��ي س��جون المخابرات 

والوقائي.
وتابعت: "كثير من الناس تطالب الحكومة في 
غزة أن تفعل مثل أفعال هؤالء، ولكن الحكومة 
في غزة أخاقها ال تسمح لها بأن تتعامل بمثل 
ه��ذه الهمجية الت��ي تنفذها الس��لطة في رام 
اهلل، ألنها ليس��ت من أخاق الشعب الفلسطيني 
وآدابه أن يعتقل ويعت��دى على حريات الناس 
واألح��رار"، مؤكدة أنه يجب عل��ى العالم أن 
يتح��رك لوق��ف هذه المه��ازل، فنح��ن اليوم 
نخج��ل بأن نطال��ب باإلفراج ع��ن المعتقلين 
والمعتقات في س��جون االحت��ال في الوقت 
الذي تع��ج فيه س��جون الس��لطة بالمعتقلين 
والمختطفي��ن، ويج��ب أن تقوم المؤسس��ات 
الحقوقي��ة في الضفة بدورها وأال تنظر بعين 

عوراء لما يحدث. 
وأش��ارت النائب صالح إلى أن مواجهة هجمة 
السلطة ضد الحرائر يحتاج إلى هبة جماهيرية 
في الضفة أمام الس��جون والمق��رات األمنية، 
مضيفة: "صحيح أن أي اعتصام وتجمع س��وف 
يتم قمعه في الضفة الغربية، فضا عن صعوبة 
التجمع في الضف��ة وتعرض أهالي المعتقلين 
لابتزاز والتهديد في حال أي حدوث فعاليات 
أو نش��اطات، ولك��ن مطلوب أيضا م��ن الدول 
العربي��ة واإلس��امية أن تتدخ��ل لوقف هذه 

المهزلة".
حقبة تاريخية سوداء

بدوره��ا أك��دت النائب س��ميرة الحايقة أن 
هذه الحمل��ة قديمة جديدة ولك��ن الذي طرأ 
عليها أنها كانت تجري قبل مدة بالسر وعبر 

االستدعاء واالستجواب، وكانت أحيانا تراعى 
فيه��ا بعض أخاقي��ات المجتمع الفلس��طيني 

الذي ينبذ هذه االعتقاالت جملة وتفصيا.
وتابع��ت: "برأين��ا ه��ذه االعتق��االت ج��اءت 
بالتزامن مع اعتقاالت أخرى تقوم بها سلطات 
االحتال ضد النساء الفلسطينيات، فاالحتال 
اعتقل قبل أيام زوجة المواطن س��عدي برقان 
من الخليل التي تجاوز عمرها الخمسين عاما 
وكذلك اعتق��ل المواطنة مريم الهور، وهن 
أمهات لع��دد من األطفال، وكذلك نرى على 
الوجه اآلخر اعتقال األجهزة األمنية لألمهات 
الفلس��طينيات كما حدث م��ع المواطنة ميثم 
س��اودة والمختطفة تمام أبو السعود وقبلها 
الصحفي��ة غف��ران زام��ل التي اكت��وت بنار 

السلطتين في آن واحد". 
وأضاف��ت النائ��ب الحايق��ة أن م��ا تعنيه لنا 
هذه االعتقاالت للحرائ��ر أنها صبغت التاريخ 
الفلس��طيني وهذه الحقبة التاريخية بالسواد 
الت��وت ع��ن ع��ورة كل  وأس��قطت ورق��ة 
المتآمرين، موضحة أن الهدف من هذه الحملة 
هو كس��ر إرادة وصمود المرأة الفلس��طينية 
ومعاقبة لها على تضحياتها في خدمة قضيتها 
وتربي��ة األجيال ال��ذي دافعوا ع��ن ثرى هذا 

الوطن وثوابت القضية الفلسطينية. 
وش��ددت عل��ى أن ه��ذه الحمل��ة تحت��اج إلى 
حملة مضادة لفضح هذا التس��اوق العلني بين 
االحت��ال وس��لطة رام اهلل ولصيانة أعراض 
فلس��طين التي تمتهنه��ا أقبي��ة التحقيق في 
الضفة الغربية، مطالبة المؤسسات الحقوقية 
المحلي��ة والدولية بوقفة صادق��ة مع هؤالء 
الحرائ��ر م��ن أج��ل الحف��اظ عل��ى كرامة 
وإنسانية األم الفلس��طينية التي ضربت أروع 
األمثل��ة في التضحية والف��داء كي تعود إلى 

مكانتها الطبيعية.
 ونوه��ت النائ��ب الحايق��ة إل��ى أن أمهاتنا 
الفلس��طينيات بحاجة إلى م��ن يأخذ بأيديهن 
ويمس��ح على جراحهن وليس من يطعنهن في 
الصمي��م، مخاطبة كل من س��ولت له نفس��ه 
أن يم��س صم��ود وطه��ارة األم الفلس��طينية 
أن كفاك��م غطرس��ة وتس��اوقا مع سياس��ة 
إج��اال  تركع��وا  أن  وعليك��م  المحتلي��ن، 

واحتراما ألحذية هؤالء األمهات. 
نحو منهج مضاد

في ذات الس��ياق أكدت النائب ه��دى نعيم أن 
ه��ذه الهجمة جزء م��ن خطة ومنه��ج مولر 
فياض الجديد الس��تهداف عناص��ر القوة في 
المجتمع الفلس��طيني وتغييبها مثل القيادات 
والنخب واألكاديميي��ن والطاب، إضافة إلى 
دور االحت��ال ف��ي تغييب من يق��در عليهم، 
مش��يرة إل��ى أن ذلك يمنحه��م حرية أكبر 
لتنفيذ برامج منهجهم الذي يعمل على تصفية 
اإلنسان الفلسطيني من كل القيم، واستنساخ 
الفلس��طيني الجديد الذي يعملون ويشرفون 
حالي��ا عل��ى صناعت��ه، بحيث يصبح اإلنس��ان 
الفلس��طيني مخدرًا، ال يتح��رك لضياع أرض 
وال مقدس��ات وال لاعتقال حت��ى ضد المرأة، 
ليصبح هذا اإلنس��ان أكثر اندفاعا نحو الدنيا 
والماهي والس��يارات والرات��ب، موضحة أن 
اعتقال األخ��وات الحرائر في الضفة يأتي في 

ذات السياق.
أن س��لطة رام اهلل  نعي��م  النائ��ب  وأضاف��ت 

أصبحت جزءا ال يتجزأ من المنظومة األمنية 
الصهيوني��ة، فبع��د أن أصبح هن��اك معتقلين 
فلس��طينيين يقض��ون أحكام��ا صهيونية في 
س��جون فلس��طينية، فالعكس أصب��ح صحيح 
اآلن، إذ انتقلن��ا م��ن مرحلة التنس��يق وتبادل 
األدوار إلى مرحلة جزء من الكل، مشددة على 
أن المؤسس��ة األمنية لفتح أصبحت جزءا من 
المؤسس��ة األمنية الصهيوني��ة باعتبار ذلك 
دورها في محاربة المقاومة وأي منهج وطني 

نظيف في المجتمع الفلسطيني.
وتابع��ت: "هذا المنهج ال ب��د أن يواجه بمنهج 
مض��اد وال يكف��ى أن نقوم ببع��ض الفعاليات 
التضامني��ة واالعتصام��ات ك��رد فع��ل على 
االعتق��االت أو االنته��اكات أو الفص��ل م��ن 
الوظيف��ة، وكل هذا يج��ب أن يواجه بخطة، 
وأه��م عناص��ر ه��ذه الخط��ة أن��ه إذا كان 
المس��تهدف هو عقول وثقاف��ة وقيم األجيال 
والناس فيجب أن تكون هذه المواد أهم عناصر 
خطتنا"، مؤكدة أننا لن ننجح في كشف زيف 
سلطة رام اهلل إال بجعل االشتباك مع االحتال 
مس��تمرا، ويأتي اعتقال النواب اآلن والقيادات 
السياسية في الضفة الغربية من قبل االحتال 
للقض��اء عل��ى أي مظلة يمك��ن أن يلجأ إليها 
الش��عب الفلس��طيني في الضفة ك��ي توجهه 
نحو الدفاع عن حقوق��ه وثوابته الوطنية، ما 
يس��تدعي اس��تنهاضا جديدا لطاق��ات جديدة 
وفعالة في مواجهة تغول الس��لطة واالحتال 

معا.
عاطف عدوان : 

من جهت��ه أكد النائ��ب د. عاطف ع��دوان أن 
سلطة رام اهلل برئاس��ة محمود عباس تخطت 
كل الحدود األخاقية والوطنية وصدق فيها 
المث��ل القائل "إذا لم تس��تح فافعل ما ش��ئت"، 
وقد كان العدو اإلس��رائيلي يتح��رج عندما 
كان يذهب العتقال س��يدة أو فتاة أو الدخول 
في المس��اجد، ولكن نرى اليوم أن س��لطة رام 
اهلل وأجهزته��ا األمني��ة قفزت ع��ن كل هذه 
األخاقي��ات الوطنية واالجتماعي��ة والدينية 
وأصبح��ت تضع في اعتباراته��ا كيفية تنفيذ 
السياسات األمنية للعدو الصهيوني دون النظر 

إلى المصلحة الوطنية واالعتبارات الوطنية.
الس��يدات  باعتق��ال  "ه��م يقوم��ون  وتاب��ع: 
والحرائ��ر اللوات��ي يخدم��ن الوط��ن بكل ما 
أوتين من إخاص وجهد، هم ال يتورعون عن 
اعتقال هؤالء النسوة خاصة أن التهم التي يتم 
اعتقالهن عليها هي تهم واهية وفي كثير من 
األحي��ان يعتقلونهن للضغط عل��ى أبنائهن أو 
أزواجهن أو إخوانهن لكي يس��لموا أنفس��هم، 

فليس هناك تهم أمنية حقيقية".
وأوض��ح النائب ع��دوان أن مواجهة هذا النهج 
الس��لطوي الخطير يدخل في إطار المسئولية 
الوطنية العامة وليست مسئولية فصيل محدد، 
إذ يج��ب عل��ى جمي��ع الفصائل والمؤسس��ات 
الحقوقية ووجهاء المجتمع ومنظمات حقوق 
اإلنسان في الوطن العربي والدولي أن يضغطوا 
على سلطة رام اهلل لوقف هذا العار الذي تلحقه 
هذه السلطة بنفس��ها وبالمتجمع الفلسطيني، 
مؤك��دا أنه من غير المعق��ول أن يتم اعتقال 
الم��رأة من أجل ابتزاز زوجها أو أهلها فهذا ال 
نقبله من العدو فكيف إذا كان من سلطة تدعي 

أنها عربية وتدين باإلسام؟!

عندما متتهن كرامة االأم الفل�ضطينية املجاهدة واملربية باأيدي اأرذل القوم

هجمة السلطة على حرائر الضفة.. صفحة سوداء يف تاريخ شعبنا ووصمة عار يف جبني املتآمرين

النائ��ب الحاليقة: نعيش حقب��ة تاريخية 
سوداء تستهدف كسر إرادة وصمود املرأة 
الفلس��طينية.. وانته��اج حمل��ة مض��ادة 
لفضح الس��لطة وتس��اوقها م��ع االحتالل 

أضحى أمرا ملحا 

النائب رداد: السلطة تجاوزت كل الخطوط 
الحمراء ولم تراع حصانة ألحد.. والنس��يج 

االجتماعي يف الضفة أصبح مستباحا

النائ��ب د. صالح: ما يج��ري تنفيذ ملخطط 
أمن��ي صهيوني أمريك��ي.. واألم��ر بحاجة 
لهب��ة جماهريي��ة أم��ام س��جون ومقرات 

الضفة األمنية

النائ��ب البورين��ي: ظاه��رة خط��رية ل��م 
نعهدها م��ن االحتالل.. وأين مؤسس��ات 
حقوق اإلنس��ان واملرأة والكت��ل الربملانية 

األخرى؟!

النائ��ب نعيم: جزء م��ن خطة مولر فياض 
املجتم��ع  يف  الق��وة  عناص��ر  الس��تهداف 
الفلس��طيني.. ونحن بحاج��ة ملنهج مضاد 

وشامل ال يقتصر على ردود األفعال 

النائ��ب د. ع��دوان: الس��لطة تخط��ت كل 
الحدود الوطنية واألخالقية.. ومواجهة هذا 
النه��ج الخطري يدخل يف إطار املس��ئولية 
الوطنية العامة وليست مسئولية فصيل 

محدد

مل تع���د اأمام �صلطة رام الله واأجهزتها الأمنية يف ال�صفة الغربية اأي 
خطوط حمراء وطنيا واأخالقي���ا، فقد جتاوزت ممار�صاتها الب�صعة 
كل حدود املعق���ول يف اإطار مواجهتها وا�صتهدافها حلركة حما�س 

وحماولة تذويبها وتغييبها عن واقع الأحداث.
اآخر تلك املمار�صات امل�صين���ة كان اعتقال احلرائر من املجاهدات 

واملربيات بدون اأي تهمة اأو جناية.
"الربملان" توجهت اإىل جمموعة من النواب ل�صتطالع موقفهم من 
ه���ذه الظاهرة اخلطرية التي انتهجتها �صلط���ة رام الله بعيدا عن اأي 

وازع ديني اأو وطني اأو قيمي اأو اإن�صاين عرب �صطور هذا التقرير.



7 العدد الثالث والخمسون

 اختت��م المجل��س التش��ريعي األحد 
)5-12( دورة تدريبي��ة في التخطيط 
االس��تراتيجي لموظفي��ه، وذلك في 
مق��ر المجلس، بحضور مدير المعهد 
الوطني ل��إلدارة والتدريب في ديوان 
الموظفين العام باس��م شراب، ومدير 
ع��ام التنمي��ة البش��رية ف��ي وزارة 
التخطيط فواز العلمي ومدير وحدة 
التدريب والتطوير في المجلس نبيل 

الخالدي.
وأعرب الخالدي عن أمله في استمرار 
تلك الدورات التي تعمل على تطوير 
الكادر البشري في المجلس التشريعي 

مم��ا يكون له نتائج ايجابية على عمل 
المجلس ولجان��ه ودوائره المختلفة، 
مؤك��دا أن تل��ك ال��دورات تصق��ل 
مواه��ب الموظفين وترتق��ي بالكادر 
الموج��ود إلى أفضل المس��تويات في 
العمل مما سينعكس بشكل واضح على 

عمل المجلس التشريعي.
وتحدث ش��راب والعلمي ع��ن أهمية 
تل��ك ال��دورات في صق��ل المهارات 
ل��دى  اإلداري  الواق��ع  وتطوي��ر 
المؤسسات الرسمية. وفي نهاية حفل 
االختت��ام تم توزي��ع الش��هادات على 

الموظفين المشاركين في الدورة

املجلس التشريعي يختتم
 دورة يف التخطيط االسرتاتيجي

 اس��تقبل المجلس التش��ريعي وف��دا برلمانيا 
أوروبي��ا بمق��ره ف��ي مدينة غ��زة، وكان في 
اس��تقباله عدد من ن��واب المجلس التش��ريعي 

برئاسة النائب م. إسماعيل األشقر.
ورحب األش��قر بالوفد البرلماني، واس��تعرض 
في بداية حديثه الوضع االقتصادي والسياس��ي 
واالجتماعي في غزة نتيجة الحصار المفروض 
على القطاع منذ أكثر من أربع س��نوات، كما 
وجه عددا من الرسائل لدول االتحاد األوروبي، 
أوله��ا معاناة ن��واب القدس المهددي��ن باإلبعاد 
الذي��ن يعانون ظروفا قاس��ية خال اعتصامهم 
ف��ي مقر الصليب األحمر ف��ي القدس لما يزيد 
عن 152 يوما، مناش��دا البرلمانيين األوروبيين 
بالضغط على االحتال اإلسرائيلي للتراجع عن 

قراره الظالم.
كما لفت األشقر لقضية النواب المختطفين في 
سجون االحتال في س��ابقة خطيرة من نوعها 
تشكل تعديا على حصانة النواب واختراق لجميع 
األعراف الدولية والقانوني��ة، وقال: "االحتال 
اختط��ف 47 نائبا وم��ازال منهم حت��ى اآلن 17 
نائبا في الس��جون"، مس��تهجنا إع��ادة اختطاف 
النواب المفرج عنهم، معتبرا ذلك دليا واضحا 
على أن إس��رائيل تضرب بعرض الحائط جميع 

القوانين الدولية وحقوق اإلنسان.
من جهته بين رئيس الوفد البرلماني األوروبي 
دي��روز أن ه��دف زي��ارة وفده تأت��ي في إطار 
تطوي��ر وتعزيز العاق��ة البرلماني��ة القائمة 
بين المجلس التش��ريعي والبرلمان األوروبي، 
مبين��ا أن زيارت��ه تش��مل الضفة وقط��اع غزة 
والق��دس الش��رقية الس��تقراء م��ا يحصل في 
الميدان ومتابعة التطورات السياسية في الساحة 
الفلسطينية ومعرفة الحقائق على األرض لرفع 

التقارير الازمة للمفوضية األوروبية.

وفيم��ا يتعلق بقضي��ة حصار قط��اع غزة قال 
رئيس الوفد: "البرلمان األوروبي موقفه واضح 
حي��ث أنه ندد بالحص��ار، وطال��ب برفعه فورا 
وبدون ش��روط"، مش��ددا على ض��رورة إتمام 
المصالحة الفلس��طينية كبداي��ة لحل القضية 

الفلسطينية.
وف��ي نهاية اللقاء كرم النائب األش��قر رئيس 
الوف��د البرلمان��ي األوروب��ي، مقدم��ا له درع 
المجلس التش��ريعي الفلس��طيني لق��اء اهتمام 

الوفد بالقضية الفلسطينية. 

م. االأ�ضقر حمل الوفد ر�ضائل �ضيا�ضية لالإحتاد االأوروبي

املجلس التشريعي يستقبل وفدا برملانيا أوروبيا

 اس��تقبل المجلس التشريعي األحد 
نقاب��ة  ع��ن  ممث��ا  وف��دا   )12-5(
المعلمين وتجم��ع النقابات المهنية 
في مق��ر المجلس لمناقش��ة بعض 
القضايا والمطالب لنقابة المعلمين 

الحكوميين.
وش��ارك في اللقاء ع��دد من النواب 
برئاس��ة النائب م. إسماعيل األشقر 
القائم بأعمال برئاسة المجلس حيث 
أكد على دعم المجلس التش��ريعي 
الكامل لمطالب وحق��وق المعلمين 
وممثليه��م ف��ي نقاب��ة المعلمي��ن، 
مش��ددا على أن مطالبهم هي حقوق 

المجل��س  مش��روعة يق��ف معه��ا 
التش��ريعي. وخاطب األش��قر الوفد 
الزائر: "أبواب المجلس التش��ريعي 
جمي��ع  وتدع��م  لك��م  مفتوح��ة 

مطالبكم".
من جهته أثنى وفد النقابة على دعم 
المجلس التشريعي لحقوق المعلمين 
لقضاياه��م.  وكان��ت  ومس��اندته 
نقابة المعلمين ق��د أجلت عددا من 
الفعاليات واالعتصامات الجماهيرية 
للمطالبة بحقوق المعلمين انتظارا 
لتلبية الحكومة لمطالبها بعد وعود 

عدد من المسئولين بذلك.

املجلس التشريعي يستقبل وفد نقابة 
املعلمني وتجمع النقابات املهنية

 ق��ام وفد برلماني برئاس��ة النائب م. 
إسماعيل األش��قر بزيارة حجاج بيت 
اهلل الحرام الذين عادوا ألرض القطاع 
بعد أدائهم فريضة الحج. وضم الوفد 
كا من النائب د. سالم سامة والنائب 
د. عاطف ع��دوان والنائ��ب د. خميس 
النج��ار والنائ��ب م. جمال س��كيك، 
والنائ��ب يحي��ى العبادس��ة، والنائب 
د. م��روان أب��و راس والنائب مش��ير 

المصري.  
وزار الوف��د زيارة عدد م��ن الوزراء 
الوف��د  تق��دم  حي��ث  والمس��ئولين، 

بالتهنئ��ة والمبارك��ة إل��ى حج��اج 
بيت اهلل الحرام, الفت��اً إلى أن زيارات 
الحج��اج تأت��ي ضمن نه��ج التواصل 
المجل��س  يتبن��اه  ال��ذي  والتق��ارب 
التش��ريعي مسئولي و جماهير شعبنا 
كاف��ة  ومش��اركته  الفلس��طيني 

مناسباته.
هذا وق��د عبر حجاج بيت  اهلل الحرام 
للزائرين,  تقديره��م وش��كرهم  عن 
التش��ريعي  المجل��س  مثمني��ن دور 
الفلسطيني في إعادة الترابط واللحمة 

بين كافة شرائح الشعب الفلسطيني.

وفد برملاني يزور الحجاج
 لتهنئتهم بأداء فريضة الحج

وأخريا عرفتم!!

النائب / محمد أبو جحيشة 

طلع علينا أعلى المس��تويات السياسية في الضفة الغربية بعد أن ضاق 
ذرعًا بالمحتل ودورياته واجتياحاته وكثرة االس��تئذان عند مغادرة 
المقاطع��ة والرجوع إليها وكثرة الحواجز اإلس��رائيلية التي توقف 
أكبر شنب لتفتيش��ه بدقة وتدقق في بطاقته عدا عن الشعب البائس 
الذي لم يجِن من الحكم الذاتي الهزيل س��وى العذاب وقبضات الهواء، 
وقال: أنا رئيس س��لطة غير موجودة عل��ى أرض الواقع وإذا خرجت 

أخرج بتنسيق وإذا رجعت أرجع بتنسيق وهدد بحل السلطة.
إن هذا الش��عور ليدل على مدى المعاناة النفسية وعلى اليأس بما عند 
اإلس��رائيلي وعلى الش��عور بالمرارة، لكن هذا الموق��ف جاء متأخرا 
كثي��را بعد مفاوض��ات عبثية مضى عليها قراب��ة عقدين من الزمان 
لم يجِن منها الش��عب شيئا، وكان المستفيد هم القطط السمان الذين 
حصدوا الرتب والرواتب والمكاتب واستأس��دوا على الش��عب الصابر 
المس��كين وروعوه وقضوا على مشروعه الوطني وثوابته التي ضحى 

من أجلها بعشرات األلوف من األسرى والشهداء.
لقد نادينا وصرخنا حتى بحت أصواتنا وتقرحت حناجرنا ونحن نقول 
توقفوا عن هذه المفاوضات التي أعطت العدو الشرعية وجعلته يتغول 
على الشعب والقضية وأدخلتم أنفسكم في نفق مظلم فأصبحتم كمن 
بلع س��كينا بحدين، فكان جزاؤنا أن علقتمونا كما تعلق ش��اة الجزار 
وتفننتم في تعذيبنا إرضاًء للمحتل بهدف القضاء على ثوابتنا وحقوقنا 
المش��روعة، ولكنكم أدركتم أخيرا بع��د أن أعمتكم التبعية وبعد أن 
أس��رتكم الرتب والرواتب والمكاتب وظننت��م أنكم أقمتم دولة، وإني 
ألستغرب أن ُيشهر ساحكم في وجه الشرفاء من أبناء شعبكم وإذا مر 
المحتل أو مس��توطنوه نكستموه ال بل سارعتم إلى الفرار واالختفاء 
من أمامه. أال فلتعودوا إلى سربكم لتغردوا فيه وكفى تغريدا خارجه 
فإنه حماية وحص��ن وماذ لكم. لقد هددتم كثي��رًا وعودتمونا على 
التراجع بعد كل تهديد وفورًا هددتم بوقف المفاوضات إذا لم يتوقف 
االس��تيطان ورجعتم وهددتم باالستقالة غير المأسوف عليها ولعقتم 
التهديد ونخشى أن يكون هذا التهديد لتحسين شروط التفاوض كما 
تظنون، وخصوصا أن الس��لطة مصلحة إسرائيلية ودولية وإن قدرتم 
على تنفي��ذ تهديدكم فالبديل موجود وهي ش��خصية أكثر إرضاًء 

للمحتل ولألمريكان وهي قادرة على التنازل.
 لق��د أعطيت��م التنس��يق األمني الكام��ل فكافأكم الع��دو بمزيد من 
المس��توطنات والتي كانت تبنى وأنتم تتهافتون على أعتاب أولمرت 
ولفني, وس��حب الس��ام من بين أيديك��م وأنتم تدرك��ون أن العدو 
يتغ��ول عليكم وأنت��م تتغولون على ش��عبكم وأنه ممع��ن في تهويد 
القدس والمقدس��ات حتى ش��عار المقاومة الس��لمية ال��ذي رفعتموه 
م��زق أمام أعينك��م في بلعين ونعلي��ن والمعصرة وبي��ت أمر وقمع 
الش��عب والمتضامنون يعني أنكم تدركون أن العدو ال يعطي شيئا إال 

بالطريقة التي عرفتموها بقلوبكم.
لق��د صرحت وزارة الخارجية اإلس��رائيلية أن ألفا وأربعمائة عملية 
تنسيق أمني تجري بينكم وبين العدو شهريا العدو أي ما يعادل أكثر 

من أربع عمليات يوميا.
أنتم تقولون بأن التنسيق لحمايتكم لتتمكنوا من بناء مؤسسات الدولة 
المزعومة ونحن نقول ليرضى عنكم المحتل, حتى أن المؤسسات التي 
تتشدقون ببنائها قد نخرها الفساد بشهادة العالم وأنتم تخالفون كل 
حركات التحرر ببنائكم هذه المؤسس��ات وأنتم تحت االحتال الذي 

يخربها وقتما أراد وعلى مزاجه.
ويخرج بعض المستش��ارين ليقول ال نري��د أن نعطي المحتل ذريعة 
اجتي��اح المدن, فمتى كان للمدن ولكل الضفة الغربية حصانة؟؟ فهم 
أي المحتل��ون لديهم حصانة االجتياح واالعتقال متى ش��اءوا وفي أي 
مكان ش��اءوا حتى أنكم في مواقعكم اإللكترونية كما حصل في موقع 
وزارة اإلعام بش��ان إعانكم أن حائط البراق ملك لنا, فش��طبتموه 
الحتجاج اإلس��رائيلي واألمريك��ي وقرار األمم المتح��دة واضح في 

ملكيتنا له.
إن لديكم خيارات أكثر وأقوى مما لوحتم به ولكنها تحتاج إلى جرأة 
وش��جاعة, وهي وقف التنس��يق األمني وإطاق المعتقلين السياسيين 
وإعادة المفصولين واحترام القانون األس��اس وعدم العبث بالقوانين 
والحرص على استقال القضاء وعودة الحياة النيابية وإلغاء المراسيم 
غير الش��رعية وإطاق الحريات السياس��ية وتوفير األجواء المناسبة 
ليقول الشعب كلمته وخياره في ظل ظروف صحية مع العزيمة على 
احترام خيار الشعب، ولتعلنوها صريحة أنكم تريدون المصالحة بحق 

ليتوحد شطري الوطن.

زار النواب اإلس��اميون في محافظ��ة نابلس مقر الصليب 
األحمر الدولي في المدينة, وتداول الطرفان آخر مستجدات 

األوضاع الداخلية في نابلس.
وأعرب النواب للصليب األحمر عن قلقهم من تردي األوضاع 

اإلنسانية داخل المعتقات اإلسرائيلية وسجون السلطة.
وأطل��ع الصليب األحمر النواب على متابعاته لألوضاع على 
الس��احة، مكررا رفضه ألي تجاوز لحقوق اإلنسان وخاصة 

فيما يتعلق باختطاف أجهزة السلطة للنساء.
وثمن الن��واب الدور الفاع��ل للصليب األحم��ر في متابعة 
قضايا المعتقلين والوقوف على أوضاعهم س��واء في سجون 
االحتال أو في سجون الس��لطة والدور اإليجابي والمهني 
والحيادية في التعامل مع قضايا المعتقلين بغض النظر عن 

أماكن اعتقالهم.

النواب اإلسالميون يف نابلس يتداولون 
مع الصليب األحمر أخر مستجدات 

األوضاع يف املدينة


