
العدد الثالث8

حذر النائب جمــال الخضري رئيس 
اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار من 
أن إجراءات االحتالل اإلسرائيلي في 
الضفة الغربية، مقدمة لحصار شامل 
ــى الضفة مشــابه لحصــار قطاع  عل
غزة، حيث قررت ســلطات االحتالل 
اإلسرائيلية السماح لـ(١٤٠٠) مسافر 
مــن كال االتجاهين بالمــرور عبر 
جسر الكرامة إلى األراضي األردنية، 
وذلك أيام الجمعة والسبت القادمين. 
وقال النائب الخضري إن هذه خطوة 
ــة االحتــالل إجراءاته  تجــاه مواصل
التعسفية في كافة محافظات الضفة، 
ــة المداهمات وإغالق  وامتدادًا لحمل
ــة في  ــة والمدني ــات الخيري الجمعي
الضفة. وأشار الخضري، إلى تواصل 
جــدار الفصــل العنصري والتوســع 
االســتيطاني في الضفة، مشددًا على 
ــه يأتي ضمــن التضييق  أن هــذا كل
على ســكان الضفة، وتشــديد قبضة 

استنكرت النائب راوية الشوا الهجمة استنكرت النائب راوية الشوا الهجمة 
المتواصلة التي تشنها قوات االحتالل المتواصلة التي تشنها قوات االحتالل 
في الضفة الغربية على المؤسســات في الضفة الغربية على المؤسســات 
ــة,  الخيري ــات  والجمعي ــة  ــة, المدني الخيري ــات  والجمعي ــة  المدني
ومــا يرافقها من تخريــب وتدمير ومــا يرافقها من تخريــب وتدمير 
واعتقــاالت. وأعتبرت النائب الشــوا واعتقــاالت. وأعتبرت النائب الشــوا 
أن ما يقــوم به قــوات االحتالل في أن ما يقــوم به قــوات االحتالل في 
الضفة وخاصة مدينة نابلس, يهدف الضفة وخاصة مدينة نابلس, يهدف 
إلــى تدمير مــا تبقى مــن مقومات إلــى تدمير مــا تبقى مــن مقومات 
االقتصاد الفلسطيني, وحرمان آالف االقتصاد الفلسطيني, وحرمان آالف 
ــا المحدود  ــا المحدود األســر من مصادر دخله األســر من مصادر دخله
ــع واهية  ــع واهية أصــًال, تحــت حجج وذرائ أصــًال, تحــت حجج وذرائ
طالما استخدمتها لتبرير ممارساتها طالما استخدمتها لتبرير ممارساتها 
ــون الدولي. وأكدت  ــون الدولي. وأكدت المنافية للقان المنافية للقان
النائب الشــوا أن حكومــة االحتالل النائب الشــوا أن حكومــة االحتالل 
ــا ال تريد التقدم  ــا ال تريد التقدم تثبت كل يوم أنه تثبت كل يوم أنه
خطــوة واحدة باتجاه عملية ســالم خطــوة واحدة باتجاه عملية ســالم 
حقيقية تتوافق وقرارات الشــرعية حقيقية تتوافق وقرارات الشــرعية 

الدولية.

@ãõ©a@fibª@kˆb‰€a
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ــر الضفة على  (إســرائيل) على معاب
غرار القطاع.

وحذر من خطوات إســرائيلية أخرى 
على هذا الصعيد، مشددًا على ضرورة 
مواجهة هذه الخطوات بكل الوســائل 
كل  (إســرائيل)  لتعــود  والســبل، 
الشــعب  الألخالقية بحق  ــا  خطواته

الفلسطيني في كافة المناطق.
وأشار إلى الشعب الفلسطيني يناشد 
ــم بالوقــوف ضــد هذا  أحــرار العال
العــدوان والحصــار الــذي اســتباح 
كل شــيء ســواء في الضفة الغربية 
أو قطــاع غزة، وطــال كافة مناحي 

الحياة.
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ÒÜby@ÚÓzñ@Úÿ«Ï€@üã»nÌ@Ú»ª@“ãíc@kˆb‰€a
تعرض النائب عن حركة فتح أشــرف 
ــة، أدخلته  ــة قوي جمعــة لوعكة صحي
مستشــفى الشــفاء بغزة، بهدف إجراء 
ــة شــاملة، وقــد نصح  فحوصــات طبي
األطباء النائب جمعة بالسفر والعالج في 
الخارج قبل أن يصاب بالوعكة الصحية، 
إال أنه لم يتمكن من الســفر عبر معبر 
رفح الحــدودي مع مصر لعدم حصوله 

علي تنسيق للسفر. يشار إلى أن إسرائيل 
منعت النائب جمعة من السفر عبر معبر 
بيت حانون "إيريز" الذي تسيطر عليه، 
ــة. ويعاني  وذلــك بحجة أســباب أمني
النائــب عــن حركة فتح مشــاكل في 
القلب منذ عام، وأجرى فحوصات طبية 
مختلفــة، إال أن النتائــج بينت ضرورة 

سفره للخارج وإجراء عملية عاجلة .

@Ú‘–ñ@¿@!a@lçy@ıaÜdi@áÓìÌ@˝Ëí@Ïic@kˆb‰€a
µÓ‰Ó�è‹–€a@µ‹‘n»æa@Åaãé@÷˝†hi@k€b�ÌÎ@fiÜbjn€a

ــور فيصل أبو  وصف النائــب الدكت
شهال عضو المجلس التشريعي صفقة 
تبادل األسرى بين إسرائيل وحزب اهللا 
باالنجاز العظيم للمقاومة واألســرى 
ــا إلى العمل  العــرب واللبنانيين، داعي
الجاد والحقيقي من اجل إطالق سراح 
والفلسطينيين  العرب  األسرى  جميع 

من السجون والمعتقالت اإلسرائيلية.
ــو شــهال المجتمــع الدولي  ودعــا أب
إلى الضغــط على إســرائيل من اجل 
إطالق ســراح أكثر من ١١ ألف أسير 
فلسطيني يقبعون في ظروف اعتقالية 
وصحية صعبة للغاية, محمال المجتمع 
الدولــي مســؤولية عــدم وضــع حد 
لقوات االحتالل التي تعتقل العشرات 

من الفلسطينيين يوميا بدون ذنب.
ــه ال يعقل أن يســتمر آالف  وقــال ان
الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية 

دون تدخــل أو مطالبة دولية إلطالق 
دول  جنــدت  وقــت  فــي  ســراحهم 
ومنظمات دولية إلطالق سراح جثتين 

لمقاتلين إسرائيليين.
وشدد أبو شــهال على ضرورة إطالق 
ــع األســرى من ســجون  ســراح جمي
االحتالل اإلســرائيلي وإعادة جثامين 
الشهداء إلى ارض الوطن قبل التوقيع 
ــى أي اتفــاق نهائــي مــع الجانب  عل

اإلسرائيلي.
وأدان أبو شــهال قيام إســرائيل بمنع 
دفن جثامين الشــهداء الفلســطينيين 
في وطنهم وخصوصا جثمان الشهيدة 

دالل المغربي.
اهللا  حــزب  منظمــة  ــى  عل ــى  وأثن
إلصرارهــا على اإلفــراج عن جثامين 
لشهداء فلسطينيين سقطوا على ارض 

فلسطين.

@“b�nÇa@ÚÓ„Ï„b”@‚á«@á◊˚Ì@ãÌäb«ç€a@kˆb‰€a
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ــل- فلســطين اآلن- طالــب النائب  الخلي
باسم الزعارير عضو المجلس التشريعي 
الفلسطيني عن حركة حماس والمفرج 
ــه حديثًا من ســجون االحتالل رئيس  عن
الفلسطيني عن حركة حماس والمفرج 
ــه حديثًا من ســجون االحتالل رئيس  عن
الفلسطيني عن حركة حماس والمفرج 

ــاس بالتدخــل من  الســلطة محمــود عب
أجل إطالق ســراح رئيس بلدية السموع 
جمال أبو الجدايل المختطف لدى جهاز 
ما يســمى باألمــن الوقائي فــي الخليل 
والمضرب عــن الطعام منذ عشــرة أيام 
حســب زوجة أبو الجدايل. وأكد النائب 
ــاب رســمي وجهه  ــر كت الزعاريــر عب

ــاس عــدم قانونية هذا  ــى الرئيس عب إل
االختطاف، وناشده التدخل وإطالق سراح 
جميع المختطفين السياسيين في سجون 
السلطة كبادرة حسن نّية لمبادرة الحوار 
الوطني التي أطلقها قبل حوالي الشــهر .  
وشــدد الزعارير أن مثل هذه الممارسات 
تتناقض ودعوة الرئيس للحوار وال تظهر 
حسن النية االمفترضة أن تكون قبل بدء 
أي حوار قــادم يؤدي في نهايته إلى إنهاء 
حالة االنقســام الموجودة وإعادة اللحمة 

بين كافة أبناء الشعب إلى سابق عهدها.
Ú–õ€bi@fi˝ny¸a@pbébÓé@Âfl@äâ•@äÏó‰fl@kˆb‰€a

أكدت منى منصور النائب في المجلس 
التشريعي، على أن ممارسات االحتالل 
المتمثلة باستهداف النساء والجمعيات 
ــة  ــة والتعليمي والمؤسســات الخيري
ــة واالعتقــاالت  والمراكــز التجاري
المســتمرة تمثل رسالة لكل المجتمع 

الفلسطيني.
وأشــارت النائــب منصــور إلى حملة 
االعتقاالت األخيرة التي طالت العديد 
من الرموز االجتماعية بمدينة نابلس 
شــمال الضفــة، باإلضافة إلــى إغالق 
الجمعيات والمؤسســات وأثرها على 
المجتمع والدور المطلوب من السلطة 

الوطنية إزاء ذلك.
ــى أن  وشــددت النائــب منصــور عل

ــا االحتالل ضد  السياســة التي يتبعه
أنباء الشــعب الفلسطيني معقدة "فهي 
باتت ال تفرق بيــن صغير وال كبير 
ومتخبطة ألبعد الحــدود وتدل على 
ــة في التعامل  مدى الحقد والعنصري

مع المواطن الفلسطيني" .
وقالــت :"سياســة االحتــالل المتبعة 
شراســتها  ازدادت  ــة  حديث قديمــة 
مؤخرا مستغلة بذلك أجواء التهدئة 
فــي القطاع، فلذالك وجدناها تشــن 
حملة شعواء ضد المؤسسات الخيرية 
والجمعيات التي مــن المعروف عنها 
ــا الحضــن الدافــئ لكل شــرائح  بأنه
المجتمع الفلســطيني وال سميا طلبة 

العلم والفقراء واليتامى".

@’Óè‰n€a@—”Î@Ú�‹è€a@Ï«ám@äaãu@@Òá€bÇ@kˆb‰€a
fi˝ny¸a@…fl@pböÎb–æaÎ@paıb‘‹€aÎ@?fl˛a

الســلطة  ــدة جــرار  النائــب خال دعــت 
الفلسطينية إلى تحمل مسئولياتها ووقف 
التنسيق األمني، واللقاءات والمفاوضات مع 
االحتالل اإلسرائيلي، الضارة بشعبنا والتي 
ــة عدوانه  يســتغلها االحتالل في مواصل
وبطشــه بحــق المناضلين والمؤسســات 
ــة. جاءت دعوة النائــب جرار خالل  األهلي
زيارة قامت بها إلــى مدينة نابلس، حيث 
اطلعت على أوضاعها في ظل االنتهاكات 

اإلســرائيلية بحق مؤسســات وممتلكات 
ــن، والتــي كان آخرها اقتحام  المواطني
ومصادرة سوق نابلس ( المول واستمالكه 
ــى بلدية نابلــس ومصادرة  واقتحام مبن
العديد مــن أجهزة الحاســوب والملفات 
والخرائط ومقر لجنة المرأة الفلسطينية 
ــة أصدقاء المريض ومســتوصف  وجمعي
التضامن والعديد من المؤسسات التعليمية 

والصحية والخيرية.





المجلس التشريعي الفلسطينيالمجلس التشريعي الفلسطينيالمجلس التشريعي الفلسطينيالمجلس التشريعي الفلسطينيالمجلس التشريعي الفلسطينيالمجلس التشريعي الفلسطينيالمجلس التشريعي الفلسطينيالمجلس التشريعي الفلسطينيالمجلس التشريعي الفلسطينيالمجلس التشريعي الفلسطيني
نشرة نصف شهرية تصدر عن المجلس التشرعي الفلسطيني

.

@“b�nÇa@Û‹«@Êbflb«
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يتقدم الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
باإلنابة واألخوة النواب موظفو المجلس التشــريعي بالتعزية 

من زميلهم المختطف النائب علي رومانيين بوفاة والده








 " "

ــور احمد بحر رئيــس المجلس التشــريعي باإلنابة  يتقــدم الدكت
واألخوة النواب وموظفو المجلس التشــريعي بالتهنئة والتبريكات 

إلى كافة الناجين في امتحان الثانوية العامة وخاصة 


سائلين المولى العلي القدير لهم التوفيق والنجاح لبناء وطنهم.



ــة أن المجلس  ــور احمد بحــر رئيس المجلس التشــريعي باإلناب ــن الدكت أعل
التشــريعي ام اتصاالته مع العديد من الدول العربية واإلســالمية للقيام بجولة 
ــة والدولية على الحصار المفروض  ــة ودولية الطالع البرلمانات العربي عربي

على الشعب الفلسطينية.

رفــض الدكتور أحمــد بحر رئيس 
المجلس التشريعي باإلنابة فكرة نشر 
قوات دولية في األراضي الفلسطينية 

االحتــالل،  لخدمــة  أداة  باعتبارهــا 
وليست ذات جدوى، وتجربة التواجد 

ــر رفح دليل  األوروبي في معب



@ÔÿÌãfl˛a@ÏnÓ–€aÎ@ÚÓ€Îá€a@paÏ‘€a@ÜÏuÎ@ùœã„@Zã¢
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وأضاف بحر أن المجلس التشــريعي تلقى العديد من الدعوات من قبل رؤســاء 
البرلمانات المتوقع زيارتها، وتوقع بحر أن تتم الزيارة نهاية الشهر الحالي وأنه 
تم تشــكيل الوفد، وكشف بحر عن محاوالت من بعض األطراف إلعاقة الزيارة 

إال إصرار رؤساء البرلمانات العربية واإلسالمية على إتمام الزيارة افشل 

أجرى الدكتور عزيز دويك رئيس 
المجلس التشــريعي نهاية األســبوع 
ــة جراحية لمعاناته من  الماضي عملي
وجــود حصوة فــي المــرارة، ووفقا 
ــة  العملي فــان  ــه  وعائلت ــه  لمحامي
أجريت في ظروف صحية ســيئة في 
مستشفى الســجن الصهيوني وقد تم 

ــد اليدين  نقــل الدكتور دويك مقي
والقدمين وبحراسات أمنية مشدده.

وقد عبرت رئاسة المجلس التشريعي 
ــا لخطــورة الحالة  ــغ قلقه عــن بال
ــور دويــك، حيث  ــة للدكت الصحي
أبلغت رئاسة المجلس من خالل عائلة 

الدكتور دويــك انه تم إجراء 

ŸÌÎÜ@çÌç«@äÏn◊á‹€@ÚÓyaãu@ÚÓ‹‡«@ıaãug@Ùãé˛a@fiÜbjm@Ú‘–ói@kyãÌ@Ô»Ìãìn€a@ê‹1a
ÚÓ‰Ó�è‹–€aÎ@ÚÓ„b‰j‹€a@ÚflÎb‘‡‹€@äbón„a@bÁ5n»ÌÎ

قدمــت رئاســة المجلس التشــريعي 
ــى األشــقاء  ــكات إل ــة والتبري التهنئ
اللبنانيين والمناضل ســمير القنطار 
بعد اإلفراج عن من ســجون االحتالل 
ــن عامــا من  ــة بعــد ثالثي الصهيوني
األسر، وكذلك قيادة حزب اهللا على 
انجازهم التاريخي الــذي يضاف إلى 
سجلهم األبيض الناصع في المقاومة.

ورأت رئاســة المجلس التشريعي في 
ــان الصهيوني  ــة التبادل مع الكي عملي
انتصــار للمقاومــة الفلســطينية في 
مواجهة االحتالل الصهيوني وسقوط 
وشــعاراته  ــة  الصهيوني للغطرســة 
الزائفة ضــد المقاومين بعد أن أفرج 
عن المناضــل العربي الكبير ســمير 
ــد األســرى العرب في  القنطــار عمي

سجون االحتالل.
دعمهــا  المجلــس  رئاســة  وجــددت 

للمقاومــة الفلســطينية وخاصة في 
ــدي الصهيوني األســير  ــة الجن قضي
والمطالب الفلســطينية باإلفراج عن 
األسرى الفلسطينيين، وان اإلفراج عن 

جثامين الشــهداء الفلسطينيين 

7ìj€a@ã‡«@êÓˆã€a@áö@ÚÓ€Îá€a@ÚÓˆb‰ßa@Ú‡ÿ0a@äaã”@ÂÌáÌ@Ô»Ìãìn€a@ê‹1a
دانت رئاسة المجلس التشريعي بشدة 
القــرار الســافر الصادر عــن محكمة 
ــات الدولية ضــد األخ الرئيس  الجناي
السوداني عمر البشير، وتعتبره قرار 
ظالم،واعتداء ســافر على سيادة دولة 
الســودان الشــقيق، واهانة ضد العرب 

والمسلمين.
ــر احمد بحــر  رئيس المجلس  واعتب
ــة أن هــذا القــرار  التشــريعي باالناب
امتداد لسياســة االنحياز األعمى الذي 
تمارســه األمم المتحدة والمؤسسات 
ــة لصالح المواقــف األمريكية   الدولي

والعداء للدول العربية واإلسالمية.

واستغرب بحر قرار المحكمة الدولية 
فــي ظــل تجاهــل مجرمــي الحرب 
ــة الذين يســتقبلون بحرارة  الصهاين
ــا على الرغم من أن أيديهم  في أوروب
ملطخه بدماء األطفال في فلســطين 
والعرب والمسلمين، وارتكبوا مجازر 
بشعة ضد اإلنســانية على مدار ستين 

عاما.
ودعا بحــر جامعــة الــدول العربية 
ومنظمة المؤتمر اإلســالمي لموقف 
موحد لرفض القــرار الظالم والعمل 
على إصــدار قــرارات ضــد مجرمي 

الحرب الصهاينة.
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قدم د. بحــر التهاني الخالصة باســم 
ــى الخريجات  المجلس التشــريعي إل
وذويهــم, وإلى مجلس األمناء وعميد 
ــة بهــذا الصرح العلمــي الكبير,  الكلي
وأضــاف " لقــد أعــادت هــذه الكلية 
ــى أذهاننا الحضارة اإلســالمية في  إل

عصورها المزدهرة ".
كما وصف د. بحر االحتفال بتخريج 
الفوج التاسع  لطالب كلية المجتمع 
ــوم التطبيقية بغــزة باالنتصار  والعل
ــر, مشــيرًا إلــى تحــول كلية  الكبي
المجتمع إلى الكلية الجامعية للعلوم 
ــاره خطــوة رافدة  ــة باعتب التطبيقي
وداعمة لمسيرة التنمية على مستوى 

الوطن.
وأشاد بحر بالخدمات التعليمية التي 
ــى أهميتها  تقدمها الكلية مشــددا عل
للمجتمع وخاصة العلوم التربوية التي 
ترتقي بدور المرأة وتعززه واضاف، 
مؤكدًا على دور المرأة الفلســطينية 
الرائد في جميع المجاالت, ومشــيرا 
ــاء المجتمع  ــة العلم في بن ــى أهمي إل

واالرتقاء به نحو األفضل.
وفي كلمة له أعرب النائب المهندس 
جمال الخضري رئيس مجلس األمناء 
عن اعتزازه بهؤالء الخريجين الذين 
يعكســون بعطائهــم ووصولهم لهذه 
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ــى  ــة إصــرارًا فلســطينيًا عل المرحل
ــاة بعــزة وكرامــة رغــم كل  الحي
ظروف الحصار، مؤكدًا أن هذا الفوج 
هو فوج كســر الحصــار ألن الكلية 
بكل هيئاتها وطواقمها قد تمكنت من 
ــة دورها ونجحت في إفشــال  مواصل
سياسة الحصار باالستمرار في تقديم 
أفضل الخدمات وصــوًال إلى تخريج 
سياسة الحصار باالستمرار في تقديم 
أفضل الخدمات وصــوًال إلى تخريج 
سياسة الحصار باالستمرار في تقديم 

هذه الكوكبة الجديدة من الخريجين 

والخريجات.
وأشاد باألداء المتميز لكل العاملين في 
هذه الكلية وعلى اختالف مستوياتهم, 
كما اعــرب الخضري عن الطموحات 
العالية لمجلس امناء الكلية بان تستمر 
في خطتها وتوسعها افقيا ورأسيا وان 
ــى أن تكون أول  نصل فــي القريب إل
جامعة للعلوم التطبيقية في فلسطين.

وانتهــت مراســم االحتفــال بتكريم 

الطالبة غادة سمير فايق الترك األولى 
ــة، كما  ــوم التربوي ــى قســم العل عل
ــة درع تقدير للدكتور  قدمــت الكلي
بحر لمشــاركته في االحتفال ثم قام 
الخريجون بأداء القسم ونشيد الكلية 
في مشهد رائع, زينته أصوات األلعاب 
ــي زينت ســماء االحتفال،  النارية الت
االحتفاالت  ــات  فعالي ــاء  انته ــة  معلن

بتخريج الفوج التاسع.
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ــداءات األجهزة األمنية  تتواصل اعت
ــة ضد المواطنين  في الضفة الغربي
ــواب، في انتهاك  وخاصة عائالت الن
واضــح وصريــح لحقوق اإلنســان 
ــد  والتقالي ــادات  للع ومخالفــة 
الفلســطينية وتســاوقا مع أساليب 

االحتالل الصهيوني.
ففي صباح هذا اليوم األحد الموافق 
٦-٧-٢٠٠٨ أقــدم جهاز األمن الوقائي 
في مدينة الخليل على احتجاز األخ 
الشــيخ محمد زيتــون حاليقة زوج 
ــة ســميرة الحاليقة،  األخــت النائب
مــع  ترافــق  االحتجــاز  هــذا  وان 
احتجاز العديد مــن المواطنين من 
مدينة الخليل وبينهم رئيس إحدى 

البلديات.
إن رئاســة المجلس التشريعي تدين 
وتستنكر اســتمرار سياسة االعتقال 
السياســي من قبل األجهــزة األمنية 
في الضفــة الغربية واشــتدادها في 
أعقاب خطاب الرئيس محمود عباس، 
والذي يظهر أن األجهزة األمنية في 
الضفــة الغربية تعمل وفــق أجندة 
خاصة مرتبطة بمالحقة المواطنين 

على خلفية االنتماء السياسي.

وتحمل رئاســة المجلس التشريعي 
جهــاز األمــن الوقائي المســؤولية 
الكاملة عن حياة األخ محمد الحاليقة 
وغيره من المعتقلين في سجونه في 
الضفة الغربية، وندين األسلوب غير 
الالئق الصادر عن مدير جهاز األمن 
الوقائــي في الخليل عند استفســار 
الحاليقة  النائــب ســميرة  األخــت 
عن ســبب االختطاف وتهديدها بان 
األجهزة األمنية ستبقى تالحقهم، مع 
العلم أن النائب الحاليقة تســكن في 
منطقة تخضع لالحتالل اإلسرائيلي 
ويتم االســتدعاء بالتنســيق الكامل 
ــن األجهــزة األمنية فــي الخليل  بي
وســلطات االحتالل، ضمن الساســة 
المشــتركة في مالحقة المواطنين 
وخاصة المقاومين. نطالب الرئيس 
محمود عباس بإصدار أوامر واضحة 
وصريحــة لتنظيف ســجون الضفة 
الغربية من المعتقلين السياســيين، 
المتواصلة  ــداءات  ووضع حد لالعت
من قبل األجهزة األمنية ضد عائالت 
النواب والتــي كان أخرها احتجاز 
ــاء ابنة النائب  ــة خديجة فقه الطفل

عبد الجابر فقهاء.
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ــة رئيس الوزراء إســماعيل  زار دول
ــة، المحافظة الوســطى، وتفقد  هني
والبريــج  ــح  البل ــر  "دي ــات  بلدي
والمغراقــة والزوايدة، ومستشــفى 
ــة الدعــوة  شــهداء األقصــى وكلي
اإلســالمية التابعة لوزارة األوقاف، 
وافتح مســجدًا وزار أم جبر وشــاح 
أم األســير اللبناني المحرر ســمير 

القنطار بالتبني.
واســتمع رئيس الوزراء، إلى شــرح 
ــات حول  مفصل من رؤســاء البلدي
عملها وسبل تطوير األداء للتخفيف 
عن المواطنين في المنطقة الوسطى، 
والمعيقــات التي تقف في وجه عمل 
العديد من المشاريع الهامة وخاصة 
الحصار اإلســرائيلي وقلة اإلمكانات 

المادية.
ــر الحكم  ورافقه فــي الزيارة، وزي
ــاد الظاظــا،  ــي المهنــدس زي المحل
وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور 
محمــد عــوض، ورئيــس المكتــب 
ــو  اإلعالمــي الحكومــي د. حســن أب
حشــيش، والناطــق باســم الحكومة 

طاهر النونو. 
ــة دير البلح  ــرع هنية، إلى بلدي وتب
بمبلغ ٥٠ ألف دوالر، وبلدية الزوايدة 
بمبلغ ٣٠ ألف دوالر، وبلدية البريج 
بمبلغ ٤٠ ألف دوالر، وبلدية المغراقة 
بمبلغ ٣٠ ألف دوالر، وكرم نحو ٥٠ 
من موظفــي وعمال البلديات األربع 
ــكل منهم نظرا  بواقــع مائة دوالر ل
لتفانيهــم في خدمــة المواطنين في 

مواقعهم المذكورة. 

األقصــى،  شــهداء  مستشــفى  وزار 
وكان فــي اســتقباله وزير الصحة 
ــم ولفيف من  ــور باســم نعي الدكت
والمستشــفى،  الصحة  مدراء وزارة 
وأطلع على سير العمل في المستشفى 
تقديم مســاعدة  واحتياجاته، وقرر 
عاجلة إلى المستشفى بقيمة ٥٠ ألف 
ــه وزيادة  ــر العمل في دوالر لتطوي
ــه االســتيعابية وخاصة خدمة  قدرت

الوالدة. 
كمــا زار عدد مــن المرضى وأطلع 
على أوضاعهم الصحية، مشــيرًا إلى 
أهمية هذا المشــفى فــي هذا المكان 
وتقديمــه الخدمــة للمصابين جراء 
عــدوان االحتالل في ظــروف بالغة 

الصعوبة.
في ســياق متصل، افتتح دولة رئيس 
إبراهيم  الشــهيد  ــوزراء مســجد  ال
المقادمة في مخيم البريج لالجئين، 
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التقى الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشــريعي 
ــة الدكتور أحمد بحــر وفد يمثل  الفلســطيني باإلناب
ــة العالقين في قطاع غزة، وذلك في مكتبه بمقر  الطلب

المجلس بغزة.
ــو هربيد، ورامي  وضــم الوفد كل من الطلبة حامد أب
ــة معاناتهم  ــدو، ووائل الداية وشــرح ممثلي الطلب عب
الناتجــة عن الحصار ومنعهم من الســفر ، معربين عن 
تخوفهــم من عــدم تمكنهم مــن االلتحــاق لجامعاتهم 

وضياع حقهم في إكمال تعليهم الجامعي. 
مــن جانبه أكد الدكتور أحمد بحــر وقوف المجلس 
إلى جانب قضية الطــالب، والعمل على تفعيل قضيتهم 
مع جهات االختصاص ســواء على المســتوى المحلي أو 
ــي  حتى يتمكنوا من الســفر إلكمال دراســتهم،  الدول
وأشــار الدكتور بحــر إلى أن االحتالل يســعى جاهدا 
لتجهيل الشــعب الفلســطيني إال انه سيفشل في ذلك، 
ــق الجامعات في الماضــي في محالة  ــا إلى أنه أغل الفت

فاشلة لتجهيل أبناء شعبنا.

وألقــى كلمة حاشــدة في المصلين 
أشــاد فيها بصمــود المواطنين رغم 
الحصار والعدوان، وشدد على التزام 

الحكومة بالثوابت وبحقوق الشــعب 
بناء  الفلسطيني، وتبرع الســتكمال 

المسجد مبلغا بقيمة ٣٠ ألف دوالر.
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غزة/ 
أنهــت  وحــدة التدريــب والتطوير 
في المجلس التشــريعي الفلسطيني 
دورة تدريبية تحت عنوان" المعارف 
القانونية والبرلمانية" واســتهدفت 
الدورة العديد من موظفي المجلس 
التشريعي، حيث احتوت على العديد 
مــن المواضيع المهمــة التي تخص 
موظفــي المجلس بهــدف االرتقاء 

بأدائهم.
وأوضح مدير التدريب في المجلس 
نبيل الخالدي أن هــذه الدورة تأتي 

ضمــن سلســة مــن الــدورات التي 
نظمتها وحــدة التدريب للموظفين، 
موضحا أن الوحدة تعكف على إعداد 
ــدورات التخصصية  ــد مــن ال العدي

لموظفي المجلس.
ــي  مدرب ــأداء  ب الخالــدي  وأشــاد 
ــور نافــذ المدهون  ــدورة الدكت ال
رئيس الدائــرة القانونية بالمجلس 
التشــريعي والمدرب فواز السوسي، 
ــز فــي إيصال  ــى أدائهــم الممي عل
المتعلقة بالدورة بالشكل  المفاهيم 

المطلوب.



3العدد الثالث

ــة الداخلية واألمــن والحكم  اســتعرضت لحن
المحلي حالة عمل األجهزة األمنية والشرطية 
ــه للمجلس التشــريعي، بعد  فــي تقرير رفعت
ــارات إلى  ــة بالعديد من الزي أن قامــت اللجن
مقرات األجهزة األمنية، واإلطالع على جهود 
األجهزة في ضبط األمن وما تقدمه من واجب 
ــي ووطني تجاه أبناء شــعبنا مــن توفير  دين
ــام والحفاظ  ــة النظام الع األمــن وفرض حال
على االســتقرار والهدوء والدفاع عن شــعبنا، 
وبعد أن عقدت اللجنة جلســة استماع لمدراء 
األجهزة األمنية والشــرطية فــي قطاع غزة، 
لوضع اللجنة في آخر المستجدات والتطورات 

في عمل هذه األجهزة.


ــدوره بين النائب اســماعيل األشــقر رئيس  ب
ــة األمــن والداخلية والحكــم المحلي أن  لجن
الشــرطة وضعت خطط عمل لجهاز الشرطة 
ــا وبدأت  بالتنفيذ لهذه  المدنية بكافة فروعه

الخطة في الميدان وعلى أرض الواقع،
كما قامت بإعداد خطــة وبرنامج تدريب في 
الشرطة والعمل به وتنفيذه، وقال "بدأ العمل 
ــة الجنائية والطواقم  ــل دائرة األدل على تفعي
الفنية للمعابر خاصة التجارية منها"، مشــيرا 
إلــى تطوير عمل الشــرطة النســائية وزيادة 
الكفــاءة ألفرادها، واالهتمام بوحدات شــرطة 

المرور وحفظ النظام العام.
وأشاد النائب األشقر خالل تقرير لجنته الذي 
اســتعرضه أمام نواب المجلس خالل جلســته 

الماضية  بتميز عمل جهاز المباحث العامة في 
مالحقة الجريمة وتجار المخدرات، وأكد أن 
تنظيم العمل  في مراكز التوقيف وتنظيمها 

وترتيبها يسير وفق األصول القانونية.
ــى الحاجــة الشــرطة لزيادة  كمــا ولفت إل
ــة  ــة والحقوقي ــة القانوني الــدورات التأهيلي
للشرطة المدنية، وحاجتها إلى زيادة االهتمام 

بالشرطة النسائية وزيادة عدد أفرادها.


كما استعرض النائب األشقر في التقرير الذي 
أعدته لجنة األمن والداخلية عمل جهاز األمن 
الوطني التابع لوزارة الداخلية، مبينا أن الجهاز 
وضع خطط عمــل لحماية الحــدود وحماية 
المؤسســات والبدء في تنفيذهــا، والعمل على 
إعداد الجنــدي في الجهاز من حامي لخطوط 
التمــاس مع االحتــالل إلى مقــاوم يدافع عن 
وطنه، كما أشار إلى فصل مهام األمن الوطني 
وتحديدها في مهامها األساســية وهي الدفاع 
عن الحدود وحماية المؤسسات الوطنية،  الفتا 
إلى عدم وجود رؤية مســتقبلية لعمل الجهاز 
مــن حيث التواجد في المعابر نتيجة األوضاع 

السياسية الحالية حسب رأي قائد الجهاز.


تحدث األشقر عن تشكيل جهاز القضاء العسكري 
ــل دوره وبدء العمل به، وتشــكيل نيابة  وتفعي
عســكرية، والعمل على تعزيز ســلطة القضاء 
العسكري، الفتا إلى تشكيل هيئة قضاء عسكري 
ومحكمة عسكرية عليا برئاسة مقدم حقوقي 

ومحكمة عســكرية دائمة ومحكمة عســكرية 
مركزية تختص بالمخالفات لمنتســبي قوى 

األمن الفلسطينية.
وتحدث عــن معيقات عمل القضاء العســكري  
ــذ المذكرات  متمثلة بعدم الســرعة في تنفي
ــاد والتســليح  ــة، ونقــص فــي العت القضائي
ــات الحركة ألفــراد الجهاز، ونقص  ومركب
في األجهزة المكتبية الضرورية إلنجاز العمل 
خاصة الطابعــات الملونة وكاميرات الفيديو 
ــون والتعرف  ــر الخارجين عــن القان لتصوي

عليهم.


أوضح تقرير اللجنة أنه تم إعادة تشكيل جهاز 
الدفاع المدني بعد اســتنكاف ٩٠٪ من العاملين 
فيه وأصبح عدد منتسبيه ٥٠٠ فرد، وبين وجود 
ــوع في مهنية أفــراد الدفــاع المدني حيث  تن
يشتمل على األطباء والممرضين واإلطفائيين 
والمهنيين، مشــيرا إلى وجود تعــاون تعاون 
بيــن جهاز الدفاع المدني وبين المؤسسســات 
ــل أفراد الدفــاع المدني، وقال  المدنية لتأهي
" يوجــد نقص فــي الســيارات اإلدارية وعدم 

توفيرها لمدراء مراكز الدفاع المدني".


كما بين النائب األشــقر في تقرير اللجنة أن 
جهــاز األمن والحماية وضــع خطة لمالحقة 
ــات للعمل  ومتابعــة العمــالء كما ضع أولوي
ــي، والعمــل مــن خالل التنســيق بين  الميدان
األجهزة األمنية في كافة القضايا والمجاالت، 

ــى تطوير وتأهيل ورفع  إضافة إلى العمل عل
ــة ألفــراد الجهــاز والعمــل من خالل  المهني
ــرات قصيرة  القانــون ووضع خطة عمل  لفت
تتحدد بمدد زمنية من ٣ شــهور إلى ٦ شهور، 
وأوضح أن الجهاز يقوم بالتنســيق مع القوى 

واألذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية.
وعــن معيقــات عمــل جهــاز األمــن الداخلي 
ــة الموارد البشــرية  قــال النائب األشــقر" قل
واإلمكانيات اإلدارية والمكتبية الالزمة لعمل 
ــاز، فهو يعمل بنســبة ١٠٪ من اإلمكانيات  الجه
الالزمة، وعدم توفير الحماية والتسليح الالزم 

ألفراد التحقيق والعاملين في الجهاز".


ــة األمــن أن جهــاز األمن  ــن رئيــس لجن وبي
ــة وضــع مجموعــة مــن الخطــط  والحماي
الحالية و المســتقبلية بالتنســيق الكامل مع 
باقــي األجهزة األمنية والشــرطية، كما فتح 
مكتــب تســجيل لألجانب بحيث يتم تســجيل 
الوافدين للوطن، التنســيق المباشــر مع امن 
عمليات الوكالة والصليب األحمر ومع غالبية 
ــة وتعريفهــم  ــة الصحفي الــوكاالت األجنبي

بالمكاتب الخاصة بالجهاز وأرقام الطوارئ.
ــام الجهاز متابعة وحماية  وأوضح أن أحد مه
جميع الوفود والشخصيات المهمة من األجانب 
وتوفير الحماية ألماكن إقامتهم وتواجدهم، 
إضافة إلى وضع خطط التدريبات المســتمرة 
والدورية وبشــكل منظم وجيد لتأهيل أفراد 

الجهاز بشكل يضمن المهنية.

ــي مــن عــدم مراعاة  ــن أن الجهــاز يعان وبي
نســبة المنتســبين في منطقة نزول الضيوف 
واألجانب، حيث أن هناك صعوبة في اســتدعاء 
العناصر من مناطق ســكناهم، كما أن الجهاز 
يعاني من نقص في عدد األفراد المنتسبين له 

في محافظة غزة ألداء المهام. 


وناشــد النائب األشــقر المجلس التشــريعي 
ــه إلــى وزارة الداخلية  برفــع توصيات لجنت
واألمن الوطني ، متمثلة في توفير اإلمكانيات 
الضرورية من عتاد ومركبات نقل وتســليح 
لألفراد بما يضمن ســير عمل فــروع أجهزة 
األمــن والشــرطة وبصــورة توفــر األمــن 
واالستقرار للوطن والمواطن، وتوفير أجهزة 
ــر الخاصة لعمــل جهاز  الحاســوب والتصوي

القضاء العسكري.
إضافة إلى معالجــة القضايا اإلدارية والمالية 
التي تعيق المشــتريات وصــرف فواتيرها من 
وزارة المالية، والعمــل على زيادة األفراد في 
‘ فروع األجهزة األمنية التي تتطلب ذلك، ‘ فروع األجهزة األمنية التي تتطلب ذلك، ‘ إلى 
جانب عقــد دورات تأهيلية وتطويرية ألفراد 
ومنتسبي األجهزة األمنية والشرطية، والعمل 
على زيادة أفراد الشــرطة النسائية واالهتمام 
بتأهيلهم. كما أوصى بضرورة توفير الحماية 
الشــخصية لذوي األعمال الخاصة في أجهزة 
ــذ األحكام  األمن والشــرطة، واإلســراع بتنفي
الصــادرة من القضاء العســكري بحق العمالء 

والخونة والمخالفين للقانون.
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اجتمــع رئيس اللجنة االقتصادية  في 
المجلس التشــريعي الدكتور عاطف 
عدوان مع وفد من نادي صناع الحياة 
تناول مناقشة مشاريع وأفكار الطاقة 

البديلة، وذلك في مقر اللجنة بغزة.
وطــرح الوفد الذي ضم رئيس النادي 
سامي عكيلة ومسئول دائرة المشاريع 

ايهاب الكرد
وعضو الدائرة حســام ســكيك بعض 
ــي تم انجازهــا بنجاح  المشــاريع الت
وبعض األفكار التي هي بحاجة لدعم 
مادي ومعنوي لتحويل لتلك األفكار 

إلى تجارب ومشاريع ناجحة.
من جهته أعــرب رئيس النادي عكيلة 
عن أمله في إيجاد جهات وطنية راعية 
وداعمــة لتلــك المشــاريع التي تم 
ــح إنتاج وطني  تجربتها بنجاح لتصب

الفلسطيني،  الشــعب  يفخر بصناعته 
الذي يعيش في ظل حصار خانق على 

قطاع غزة منذ أكثر من عامين.
وتحدث مســئول دائرة المشاريع عن 
ــرة المياه  مشــروع إنتاج جهاز لفتل
ــة يعمــل بالطاقة الشمســية،  المعدني
إضافة إلى مشروع إنتاج السوالر من 
الكيميائية  والمــواد  المخلفات  بعض 
المتوفرة في القطاع، كما استعرض 
فكرة مشروع تم العمل به وهو عبارة 
عن جهاز لصهر المعادن يعمل بالطاقة 

الشمسية.
بدوره استعرض حسام بعض المشاريع 
التي هــي قيد الدراســة وبحاجة إلى 
ــل إنتاج الكهرباء  تمويل لتنفيذها مث
باســتخدام الريــح، مؤكــدا وجــود 
العديد من الشــباب الفلسطيني الذي 

يمتلك أفكار مشاريع جديدة ومثمرة 
وتشــكل ركائز أساسية لدعم اإلنتاج 
الوطني، مشــددا على ضــرورة تبني 

تلك الطاقات من الجهات المسئولة.
من جهته رحب  رئيس الدائرة النائب 
الدكتور عاطف عدوان باألفكار التي 
ــاة مثمنا  ــاع الحي ــادي صن طرحها ن
الدور الكبير الذي يقوم به النادي من 
أجل احتضان الطاقات الشــاب والعمل 
على تطوير أفكارهم وتنفيذها لتصبح 
مشــاريع وتجارب ناجحة على ارض 
الواقع، كما وعد النائب عدوان بالعمل 
على دعم وتسويق تلك المشاريع من 
اجــل أن تصبح اســتثمارية وصناعات 
وطنية فلســطينية من خــالل البحث 

عن ممولين لتلك األفكار.
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غزة/ الدائرة اإلعالمية:
استعرض النائب يحيى العبادسة رئيس 
لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان والحريات 
العامــة فــي المجلس التشــريعي حالة 
ــات العامــة في فلســطين خالل  الحري
العام الماضي، موضحا مســاحة الحرية 
الكبيرة التي يعشــها المواطن في قطاع 
ــاق على  ــق والخن غــزة مقابل التضيي
ممارســة أي نشاط سياســي في الضفة 

الغربية.
وبين النائب العبادسة خالل ورشة عمل 
نظمتها مؤسســة الضمير حــول واقع 
الحريات العامة في فلسطين أن االنقسام 
السياسي في الحالة الفلسطينية كان له 
تداعيات كثيرة جدا وتدخالت إقليمية 
ــة فرضــت أجندات في الســاحة  ودولي
ــا دور كبير في  الفلســطينية، كان له
التأثير على حالة حقوق اإلنســان داخل 
األراضــي الفلســطينية فــي الضفــة و 

القطاع.
ــزة لحقوق  ــى أن أهم ركي وشــدد عل
اإلنســان هي اســتقالل الجهاز القضاء 
واستقالل المؤسســات الرقابية، وقال " 
حالة حقوق اإلنســان تأثرت باالنقسام 
الســلبي القائم، ومنذ االنقسام خرجت 
مراسيم رئاســية وقرارات عطلت مرفأ 
القضــاء والنيابة العامة، وعطلت مرفق 
القضــاء فــي  وقف العمل فــي القضايا 
الجزائية مع ســبق اإلصــرار حتى تعم 
الفوضى في قطاع غزة، وتابع   "تعطيل 

تنفيذ أحكام القضــاء مخالفة صريحة 
لنصوص القانون األساسي الذي يحاكم 
من يعطــل تنفيذ أحــكام القضاء" الفتا 
إلى أن الحالة القصرية ألزمت الجهات 
ــر بالبدائل والعمل  التشــريعية للتفكي
إليجاد قضــاء ونيابة لتســيير مصالح 
الناس.  كما استعرض النائب العبادسة 
المراسيم التي صدرت من قبل الرئيس 
محمود عباس  لدفع الناس حتى ال تعمل 
في الوظيفــة العامــة وتعطيل مصالح 
الناس، ومضى يقول "واهم ا اعتداء على 

الحقوق العامة تعطيل مرفق الصحة".
ــى أن االعتقال السياســي طال  ولفت إل
ــد من عناصر حمــاس في الضفة  العدي
ــة، واخطر ما فيه أن الذين صدر  الغربي
بحقهم قــرارات من القضــاء باإلفراج 
عنهم ما زال لهم شــهور في المعتقالت 
ــاس، مؤكــدا أن  التابعــة ألجهــزة عب
ــل وجود  المجلــس التشــريعي لن يقب
اعتقال سياســي في قطاع غزة، مشــددا 
على خلو الســجون فــي القطاع من أي 
سجين سياسي. ومضى يقول "المؤسسات 
األهلية في مدن الضفة الغربية تعرضت 
ــداء اما بوقــف الترخيص أو  ل ٢٩٧ اعت
التدمير وســلب المحتويات في الضفة 
ــة األقصى  ــا منع فضائي ــة، منه الغربي
من البث واعتمال العمــل معها جريمة 
ــي  ــع صحيفت ــون، ومن مخالفــة للقان
فلسطين والرســالة من الطباعة ومنع 
النشــاطات الحزبية  في مــدن الضفة"، 

وتابع مســتغربا "ال يمكــن عمل عرس 
جماعي في مدن الضفة والحريات العامة 
ــداءات عليها بشــكل كبير"   ــاك اعت هن
كما اســتعرض النائب العبادســة حالة 
حقوق اإلنسان في قطاع غزة مشيرا إلى 
انخفض استخدام السالح وإنهاء ظاهرة 
الفلتان األمني منوهــا إلى وجود حالة 
من السلم األهلي بين المواطنين كانت 
مفقودة في العهود الســابقة للحكومات 
المختلفــة. وقال "هناك تحســن كبير 
في خفض مســتويات الجريمة، وهناك 
لحركة نشــطة في محاســبة العمالء 
ومالحقتهم ومحاسبة تجار المخدرات"، 
الفتا إلى أن التجاوزات في القطاع تكون 
ــا، إما في الضفة  ــة ويتم معالجته فردي
نتعامل مع سياسات وحالة منهجية وفق 
تخطيط واســتقواء بمراسيم والتعامل 
بتنسيق كامل لحماية العملية السياسية 
بإشراف أمريكي".  وأشاد بالتحسن الكبير 
في أداء عمل األجهزة األمنية في قطاع 
غزة، كما وجه نقد للمنظمات العاملة 
في حقوق اإلنسان التي ال تعمل بدورها 
بتدريب عناصــر األجهزة األمنية، وفي 
ســياق آخر أكد أن المجلس التشريعي 
ــدوره بمراقبة أماكن التوقيف  يقوم ب
ــوزارة الداخلية باســتمرار،  التابعــة ل
ــع حالة حقوق اإلنســان في  وقال "نتاب
تلك المراكز والمجلس التشريعي له 
حرية كاملة للقيام بدوره في االطالع 

والمحاسبة والمراقبة". 
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المجلــس  فــي  ــة  اإلعالمي الدائــرة  غــزة- 
التشريعي:

ــا  والقضاي ــة  التربي ــة  لجن ــوم  الي ناقشــت 
االجتماعية في المجلس التشــريعي مشــروع 
قانون رعاية الشاب الفلسطيني بحضور النائب 
هــدى نعيم المكلفة بملف الشــباب في اللجنة 
ــة د. خميس النجــار، و النائب  ومقــرر اللجن
جميلة الشــنطي، والنائب مشير المصري، إلى 
جانب عــدد من المؤسســات الراعية للشــباب 
ــن، وذلــك في مقر  ــن والقانونيي والمختصي

المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة.
ــا  والقضاي ــة  التربي ــة  لجن رئيــس  وأكــد 
ــد الرحمن  ــة النائــب الدكتور عب االجتماعي
الجمــل خالل افتتاح ورشــة العمل الثانية من 
ــا على أهمية الــدور الفاعل والمحوري  نوعه
للشباب في مجتمعنا الفلسطيني،  الفتا إلى أن 
هذه الورشة تأتي في إطار اهتمام اللجنة بهذه 
الشــريحة المهمة وشــعورًا منها بالمسؤولية 

تجاه الشــباب وضرورة استصدار قانون ينظم 
عمل المؤسسات والمراكز الشبابية.    

وبين  النائب الجمل أن مشروع قانون الشباب 
يهــدف إلى تعميق والء الشــباب لهــذا الوطن 
تربية وثقافة وسياســة من اجل المساهمة في 
بنائه وتطويــره والدفاع عنه ومقاومة الغزاة 
والمحتلين، إضافة إلى تنمية النزعة القيادية 
ــون والمســئولية المدنية  ــل روح القان وتقب
والحياة الديمقراطية واالحترام المتبادل مع 

اآلخرين.
كما أوضح أن القانون يهدف إلى تنمية الكفاية 
البدنية والفكرية والعقلية وصيانتها ثم ترقية 
النمو االنفعالي وترسيخ العمل الجماعي لدى 
الشــباب بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في بناء 
الوطن والتنمية البشــرية المستدامة، وتنمية 
وتعزيز روح المبادرة البناءة واإلبداع القافي 

والعلمي لدى الشباب.
ــون أن وزارة الشــباب والرياضة  ــن القان وبي

مســئولة عن تحقيق األهــداف العامة لرعاية 
الشباب ووضع السياســة العامة لها وتنفيذها 
واإلشــراف عليها ولهــا ألجل ذلــك التعاون 
والتنســيق مع المؤسسات الرســمية واألهلية 

الخاصة برعاية الشباب.
ــون الشــباب من ســتة  ويتكــون مشــروع قان
فصول و٦٨ مادة، تشــمل أحــكام عامة وتعرف 
المتعلقــة  المصطلحــات  لبعــض  تعريفــات 
بالشباب والرياضة، وحقوق الشباب، والتدابير 
ــة لوقاية الشــباب ودور  ــي تتخذها الدول الت
ــة في إعداد  وســائل اإلعالم والتعليم والتربي
ــة الشــباب مــن أي إجــراء  الشــباب، وحماي
تعســفي والتأهيل واالندماج االجتماعي، كما  
يتحــدث عن المؤسســات الشــبابية وإجراءات 

تسجيلها،واإلشراف والرقابة عليها.
وأبــدى عدد مــن الحضــور مالحظاتهم حول 
بنود مسودة مشروع القانون، فيما وعد النائب 

الجمل بأخذ المالحظات بعين االعتبار .

لجنة التربية والقضايا االجتماعية في التشريعي 
تلتقي مع وزير التربية والتعليم

غزة/ الدائرة االعالمية:
عقــد اليوم لقاًء بين لجنة التربية و القضايا 
ــة فــي المجلــس التشــريعي مع  االجتماعي
د.محمد عســقول وزير التربية والتعليم في 
مقر الوزارة بغزة لمناقشــة ومتابعة العديد 

من القضايا التي تهم المسيرة التعليمية.
ــد الرحمــن  ــواب د. عب  و وضــم الوفــد الن
الجمــل رئيس اللجنة و د. خميس النجار ود. 
يوسف الشــرافي و هدى نعيم المكلفة بملف 
المعاقين. واســتعرض عســقول أمــام الوفد  
آخر المســتجدات المتعلقة بنتائج امتحانات 
ــوزارة انتهت  ــة العامة  مؤكدا أن ال الثانوي
من تصحيح أوراق االمتحانات في قطاع غزة، 
ــا أن التصحيح ما زال مســتمرا في مدن  الفت

الضفة الغربية.
وأوضح أن إعالن نتائج الثانوية العامة سيتم 
فور االنتهاء من التصحيح، وإدخال المعادالت 
الالزمة، وقال "ســيتم اإلعالن عنها بالتنسيق 
مع المعنيين فــي الوزارة مــن اجل الظهور 
بالمستوى الالئق أمام العالم وليعكس الصورة 

االيجابية والحضارية ألبنائنا الطلبة".
كمــا تطرقت إلــى ملف الوظائــف الخاصة 
بشــريحة المعاقين والنسبة المخصصة لهم 

ــون، ومن جانبه  حســب ما كفلها لهم القان
وعد الوزير عسقول بااللتزام بما بنص عليه 
القانون ودراســة موضوع شريحة المعاقين 
ــى طبيعة الوظيفة من  بحيــث أن ال يؤثر عل
جهــة ونوع ودرجــة اإلعاقــة والتأثير على 

المعاق من جهة أخرى 
ــداب موظفين  وحــول موضــوع إمكانية انت
في مؤسسات تابعة لوزارة التربية والتعليم 
وعد الوزير عسقول بالعمل من اجل مساعدة 
المعاقين واألخذ بعين االعتبار البعد اإلنساني 
للمعــاق كذلك أبدى الوزير اســتعداد لعد 
اجتماع عام والتواصل مع المجلس التشريعي 
من اجل متابعة قانون الخدمة المدنية والشق 

الخاص بالمعلمين 
من جهتها شــرحت النائب هدى نعيم أوضاع 
ــن في القطــاع وحاجة المؤسســات  المعاقي
ــن إلى عدد من  التي تعنى بشــئون الموظفي
ــن فيها من اجــل تأهيل  ــن العاملي الموظفي
هؤالء المعاقين ودمجهم في المجتمع بشكل 
سليم، كما طرحت النائب نعيم ملف  معالجة 
قضايا األمومة الخاص بالمدرسات وإمكانية 
استفادة بعض المواطنين في مناطق التماس 

مع قوات االحتالل من وظائف البطالة.

غزة/
ــة المجلس التشــريعي  ــة الرقاب أوصــت لجن
بضرورة الطلب من السلطة التنفيذية االلتزام 
الكامل بقانون مراكز اإلصالح والتأهيل الذي 
اقره المجلس التشــريعي وما نــص عليه من 
ــزام الكامل بقانون  حقوق للموقوفين، واإللت
ــة وإتباع الطرق القانونية  اإلجراءات الجزائي

في عمليات الضبط والتوقيف والتحقيق.
جاءت توصيات اللجنة خالل جلســة المجلس 
التشــريعي الماضية بعد اســتعراض تقريرها 
حــول مراكــز الحجــز و التوقيــف التابعة 

لوزارة الداخلية.
وشــدد النائب يحيى موســى خالل استعراضه 
ــى ضــرورة إزالة ســجن  ــه عل تقريــر لجنت
غــزة المركــزي وتخصيــص قطعــة ارض 
في المحــررات لبناء مركــز إصالح وتأهيل 
عصري يحافظ على حقوق اإلنســان، وإدخال 
تحســينات على مراكز التوقيف من عمليات 
ــة ودهان وتوفير مســتلزمات  ــم وتهوي ترمي

الحياة الكريمة للموقوفين.
ورفعت اللجنة توصياتها بعدة زيارات ميدانية 
لمراكــز التوقيــف التابعة لجهاز الشــرطة 
الفلســطينية في رفح – خان يونس –الوسطى 
- العباس – الجوازات – سجن غزة المركزي 
وكذلــك مراكــز التوقيف التابعــة لجهاز 
األمن الداخلي ( المشتل – السرايا ) وكذلك 

مركز الربيع لرعاية األحداث.
مراكز التوقيف التابعة للشرطة الفلسطينية

ــارات ميدانية لمراكز  قامــت اللجنة بعدة زي
التوقيف التابعة للشرطة في المناطق المختلفة 
من قطاع غزة حيث وقفت اللجنة على أوضاع 
هذه المراكز وكانــت لها بعض المالحظات 
تمثلت في أن معظم أماكــن التوقيف قديمة 
جدا ومتهالكة وبحاجة إلى إعادة ترميم، كما 
بينت أن سجن غزة المركزي بحاجة إلى إزالة 
نظرا لتهالك بنيانه وارتفاع نســبة الرطوبة 
وعدم مالئمته لحياة صحية للموقوفين، كما 
ــدة وغير مناســبة وتطالب  ــة غير جي التهوي
اللجنة بتوســعة الشــبابيك لتحسين التهوية 
ــى أن درجة عالية من الرطوبة  فيها، إضافة إل

وعدم اإلنارة الجيدة.
ــة وجود ازدحــام في مركز  والحظــت اللجن
ــل واإلصالح في الســرايا، وتابع النائب   التأهي

العبادسة في تقريره "هناك ما يسمى القبو في 
مركز توقيف الجوازات وهو عبارة عن غرف 
توقيف انفرادية تحت األرض وهي غير مالئمة 
للحياة البشرية إطالقا وتطالب اللجنة بإغالقه 
نهائيا"، مشــيرا إلى وجود بعــض القصور في 
بعض حقوق الموقوفين مثل الرعاية الصحية 

والرعاية الثقافية والفورات.
وأكد النائب العبادسة لم ترصد اللجنة خالل 
زياراتها أي من حاالت التعذيب رغم ورود عدد 
من الشكاوي بخصوص تعرض بعض الموقوفين 
للتعذيب ســابقا، وقال "رصدت اللجنة تحسن 
فــي اإلجــراءات القانونية مــن ناحية الضبط 
ــى النيابة  واالعتقــال والتوقيف والعرض عل
رغم وجود بعض المخالفات أو القصور الناتج 
ــرة والتدريب الكافي إضافة إلى  عن عدم الخب
اإلهمال أحيانا وعدم االنضباط"، وتابع "هناك 
تغطية من بعض ضباط الشرطة في المراكز 
على زمالئهم الذين يقومون بإجراءات مخالفة 

للقانون ضد بعض الموقوفين".
وشدد النائب العبادسة على أن لجنته لم ترصد 

وجود أي معتقل سياسي في مراكز التوقيف 
ــع الموقوفين على خلفيات  المختلفة بل جمي
ــة وفــي هــذا الصــدد تؤكد  ــة أو أمني جنائي
اللجنة على قرارات المجلس التشريعي السابق 
بتحريم االعتقال السياسي من أي جهة كانت 








 –





وفي اإلطــار ذاته قامت اللجنة بعــدة زيارات 
لمراكــز التوقيــف التابعــة لجهــاز األمــن 
الداخلي التابع لوزارة الداخلية والتقت اللجنة 
مع مسئولي الجهاز وضباط التحقيق واطلعت 
ــة المتبعة في  منهم على اإلجــراءات القانوني
االعتقــال والتوقيــف والتحقيــق وكذلــك 
ــة والمعيشــية للموقوفين  الظــروف الحياتي

لديهم.
وأوضح النائب العبادسة أن اللجنة قامت بزيارة 
تفقدية للموقوفين وااللتقاء معهم وســؤالهم 
عن التهم المنسوبة لهم وهل تعرضوا لتعذيب 
أو ما شابه ذلك واطلعت اللجنة على أحوالهم 

المعيشية .

ولفــت النائب العبادســة خالل تــالوة تقرير 
اللجنة أمــام المجلس إلى إن طريقة االعتقال 
لبعض الحاالت كانت تتم بطريقة تشــبه إلى 
ــد عمليات االختطاف مــن الطريق أو  حد بعي
ــان وانه لم يكن  مــن مكان عام في بعض األحي
بحوزتهــم أي أمر قانوني أو مذكرة قانونية 
تعطيهم الحــق في تقييد الحرية مما يشــكل 
ــة ولقد برر  خروجــا عن الضوابــط القانوني
ــم إال لمن هم  المســئولون آن الخطــف ال يت
خطرون أو من يتم بعث عدة اســتدعاءات ولم 

يمتثل لها أو من هناك خوف من هروبه.


ــب الموقوفون لــدى الجهاز أنهم لم  أكد اغل
يتعرضوا للتعذيــب أو الضرب وإنما تعرضوا 
ــات الشــبح  ــل عملي لبعــض الضغوطــات مث
والحرمان من النوم وذلك النتزاع االعترافات 
منهم وجزء قليل منهم أفاد انه تعرض للضرب 

ــى األقدام ( الفلكة )، كمــا الحظت اللجنة  عل
أن غرف الموقوفين لدى جهاز األمن الداخلي 
ــا بحاجة إلــى عملية  ــدة نوعــا مــا ولكنه جي
ــم ودهان وكذلــك دورات المياه جيدة  ترمي
وكذلك الطعام ويســمح للموقوفين بطهي 
الطعام الخــاص بهم وكذلــك توجد رعاية 
صحية جيدة ويسمح لهم بالتواصل مع ذويهم 
ــارات واالتصال التليفوني وكذلك  عبر الزي
الســماح لمؤسسات حقوق اإلنســان بزيارتهم 
والســماح لمحامين موكلين عن الموقوفين 

بزيارتهم وااللتقاء بهم وفقا للقانون.


ــة الرقابة وحقوق اإلنســان   كما قامــت لجن
ــع الذي يوجد  ــارة ميدانية لمركز الربي بزي
ــح أو مخالفات  به األحــداث الذين ارتكبوا جن
واطلعــت اللجنة على أحوالهم المعيشــية من 
مأكل ومشــرب وملبس وتعليم ورأت اللجنة 
أن الظروف الحياتية جيدة ولكن هناك من تم 
توقيفهم لمدد طويلة دون عرض على النيابة 
العامة وهناك بعــض من الموقوفين طلب من 
أهاليهم توقيع كفاالت واخذ أبنائهم إال أنهم 
رفضوا كذلك الحظت اللجنة إن الموظفين 
ــون في المؤسســة هــم على بند  الذيــن يعمل
البطالة ويتم تغييرهم كل شهرين مما يؤثر 

على الخدمات المقدمة لألحداث. 


وأوصــت اللجنة في تقريرها بالعمل على حل 
مشكلة االزدحام في مركز التوقيف واإلصالح 
في السرايا، والنظر في ملفات الموقوفين منذ 
ســنوات طويلة واإلســراع بتقديمهم للقضاء، 
والنظر في برنامج الزيارات البيتية للموقوفين 
الذين يثبت حســن سيرهم وسلوكهم، إضافة 
ــادة مخصصــات مراكــز اإلصــالح  ــى زي إل
والتأهيل وتحسين نوعية الطعام المقدم كما 
ونوعا، والسماح لذوي الموقوفين ومحاميهم 
بزيارتهم بكل حرية دون أي معيقات كذلك 

السماح للمؤسسات الحقوقية بالزيارات. 
فرز موظفين دائمين للعمل في مؤسسة الربيع 

لرعاية األحداث وليس عمال بطالة مؤقتة.
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5العدد الثالث

الحديث عن ممثلي الشرعية الفلسطينية خلف القضبان هو الحديث عن الحركة الوطنية األسيرة، ونظرة ألهمية 
هذه القضية باعتبارها الجرح النازف في خاطرة الشعب الفلسطيني وكل فصائله، فهناك ضرورة لتعزيز العمل 
الوطني الداعم لقضية األسرى وتوحيد الصفوف والجهد المشترك للتخفيف من معاناتهم وتسليط الضوء عليها 

٠والحفاظ على هذه القضية حية في نفوس ووجدان الشعب الفلسطيني وكل أحرار وشرفاء العالم.
يعتبر األستاذ أحمد محمد عطون (أبو مجاهد) ابن زهرة المدائن وسليل األسرة المجاهدة واحدا من بين خمسين 
نائبا ووزيرا من ممثلي الشرعية الفلسطينية ال زالت إسرائيل تحتجزهم خلف القضبان وتغيبهم في بطن الحوت 

منذ التاسع  والعشرين من حزيران | يونيو عام ٢٠٠٦ م.
الحديــث عن أبو مجاهد ال يمكن أن يتم بمعزل عن الحديث عن زهرة المدائن والعواصم وأولى القبلتين وثالث 

الحرمين وهي التي تسكن روح ووجدان أبو مجاهد وعائلته وكل المؤمنين واألحرار والشرفاء والمخلصين.
األســتاذ أحمد عطون، ســليل األسرة المجاهدة التي ال زالت تدفع ثمن ُحبها وتمســكها بالقدس، وهي ترفع لواء 
مواجهــة مخاطــر تهويد القدس والوقوف في وجــه المحاوالت المتكررة ولطمس الهوية اإلســالمية والعربية 
للمدينة، فوالد أبو مجاهد الحاج محمد أحمد عطون، والذي تجاوز الستين من عمره وفي إحدى المرات وجهت له 
تهمة تربية أبناءه على التطرف والعنف، وقد زج به ألكثر من عام خلف القضبان، ويفتخر ويعتز األستاذ احمد 

أنه ولد ونشأ وترعرع في بيت علم وتقول يغرس في أبنائه القيم اإلسالمية والوطنية واألخالقية.
خالل اعتقالي قبل األخير التقيت األخ أبو مجاهد في سجن "زيالون" الرملة وعشت معه في غرفة واحدة حوالي 
أســبوع في صحبة ثلة من ممثلي الشــرعية الفلسطينية  األستاذ محمد طاهر بدر، د. إبراهيم أبو سالم المهندس 
خالد أبو عرفة، األستاذ علي رومانين، المهندس وائل الحسيني، واألستاذ باسم الزعارير، وكان أبو مجاهد الناطق 
باسم القسم والمكلف بالتواصل مع إدارة السجن لتحقيق مطالب القسم وقد وجنا فيه األخ المجاهد المحب إلخوانه 
والمتفاني في  خدمتهم يســهر ويعمل على راحتهم والتخفيف عنهم فترك أثرًا طيبا في نفوس الجميع والذين 

أحبوه وعايشوه على مدار الساعة.
ــو مجاهد يتقن اللغة العبرية، قراءة، وكتابة، ومحادثة، ويقبع اآلن في ســجن نيتســان/ الرملة، كما ويقبع  أب
شــقيقاه محمود وإياد في ســجون أخرى. فمحمود الذي يحمل البكالوريوس من كلية الدعوة وأصول الدين / 
جامعة القدس والمحكوم عليه بالسجن المؤبد أربع مرات مضافا إليها أربعون سنة منذ عام ١٩٩٩٣. حيث وجهت له 
المحكمة العسكرية تهمة قتل ثالثة جنود والمشاركة في اختطاف وقتل ضابط حرس الحدود نسيم طوليدانو 

بتاريخ ١٣ – ١٢ – ١٩٩٢
العملية التي أبعدت سلطات االحتالل ٤١٥ مجاهد من قيادات الشعب الفلسطيني الى مرج الزهور في جنوب لبنان 
على أثرها لمدة عام بتاريخ ١٧ – ١٢ – ١٩٩٢. محمود الذي يبلغ من العمر أربعين عاما والمعتقل منذ خمس عشرة 
سنة والمعزول منذ سبع سنوات والممنوع من زيارة ذويه ورؤيتهم منذ ذلك الحين، يعيش اآلن في عزل انفرادي 

يتجدد سنة بعد سنة.
زياد شقيقه الثاني إياد والذي أمضى في السابق أكثر من أربعة أعوام خلف القضبان فقد اعتقل منذ سنة ونصف 

وال زال موقوف على خلفية أنشطة في الجمعيات الخيرية واإلسالمية ومراكز تحفيظ القران في القدس.
أبو مجاهد الذي تفتحت عيناه على الدنيا ورأى النور ألول مرة في القدس في الرابع والعشرين من كانون الثاني 
/  يناير عام ١٩٦٨م. في قرية صور باهر. متزوج وله من األبناء (مجاهد ومحمد، ومحمود) ومن البنات واحدة وهي 
مريم، وقد أتم دراســته األساسية اإلعدادية في مدارس صور باهر وحصل على الثانوية العامية (التوجيهي) أدبي 
وشــرعي بتفوق عام ١٩٨٦. األمر الذي مكنه من الحصول على منحة دراســية في جامعة القدس، ونظرا للظروف 
التي مرت بها األراضي الفلسطينية المحتلة خالل االنتفاضة األولى حيث أغلقت الجامعة لفترات طويلة وتعرضه 
لالعتقــاالت الكثيرة والمتكررة فلم يتمكن مــن التخرج والحصول على البكالوريوس من كلية الدعوة وأصول 
الدين إال عام ٢٠٠٠. بعد أربعة عشر عاما، كما ولم يتوقف طموح أبو مجاهد عند هذا الحد وهو المنحدر من بيت 
علم، فقد التحق عام ٢٠٠٢ بقسم الدراسات العليا وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات اإلسالمية المعاصرة، 
كما وأنهى عام ٢٠٠٥ دراسة دبلوم عالي من الجامعة العبرية في القدس في مجال إدارة المؤسسات المدنية، ويسعى 
على الدوام لتطوير مهاراته ومواكبة كل جديد في عالم اإلدارة، وقد اجتاز دورة لمدة ستة شهور في مؤسسة 
w.c (دبل يو ســي) لالستشــارات في تطوير المهارات اإلدارية والمالية كما واجتاز دورة أخرى في اإلعالم من 
األكاديمية الفلسطينية الدولية، هذا اإلصرار على مواكبة العلم يعكس حرص واهتمام أبو مجاهد لخدمة بأبناء 
شعبه الفلسطيني، وقد جاء ذلك بالرغم من رحلة المعاناة الطويلة مع االحتالل التي كانت قاسية ومريرة حيث 
كانت البداية عام ١٩٨٨ وبعد اقل من عام على اندالع انتفاضة األقصى األولى وأمضى أربعة سنوات، وكانت المرة 
الثانية عام ١٩٩٤. وبعد ســنتين من إطالق سراحه وأمضى في السجون ثالث سنوات وبعد اقل من سنة من اإلفراج 
ــه اعتقل عام ١٩٩٨ إداريًا لمدة عام وقد خضع بين الســجن واألخرى للتحقيق العنيــف عدة مرات وفي أوقات  عن
الثانية عام ١٩٩٤. وبعد ســنتين من إطالق سراحه وأمضى في السجون ثالث سنوات وبعد اقل من سنة من اإلفراج 
ــه اعتقل عام ١٩٩٨ إداريًا لمدة عام وقد خضع بين الســجن واألخرى للتحقيق العنيــف عدة مرات وفي أوقات  عن
الثانية عام ١٩٩٤. وبعد ســنتين من إطالق سراحه وأمضى في السجون ثالث سنوات وبعد اقل من سنة من اإلفراج 

مختلفة منها ما هو شهر أو أكثر وخاصة بعد اعتقال شقيقه محمود عام ١٩٩٣بعد اختطاف الجندي اإلسرائيلي 
"طوليدانو". أما المرة األخيرة فقد جاءت بعد عملية الوهم المتبدد في غزة حيث قامت سلطات االحتالل باختطاف 
ممثلي الشــرعية الفلسطينية في التاسع والعشرين من حزيران يونيو عام ٢٠٠٦م. وال يزال يقبع في السجن منذ 
حوالي سنتين، وبذلك يكون أبو مجاهد قد قدم أكثر من عشر سنوات من عمره المديد والمبارك ، وشبابه، ألجل 
القضية وألجل األقصى  واألقصى وهو لم يشعر يوما من األيام بالندم بل كان على العكس يعتبر سنوات سجنه من 
أغلى تجارب حياته والتي أثرت في شخصيته الكثير، فصقلتها وهذبتها أكثر على قيم الصبر واالحتساب والعطاء 
والتضحيات وأكســبتها الكثير حيث شارك خالل هذه الســنوات في العديد من اإلعمال والمهام التنظيمية داخل 
السجن سواء كان على صعيد عالقة الفصائل ببعضها أو على صعيد تمثيل األسرى أمام إدارات السجون، ويعتبر أبو 
مجاهد اسعد أيام حياته وأجملها تلك التي جمعته وعاش فيها مع القادة والدعاة الكبار والعظام في نفس السجن 
ونفس الغرفة، فقد تأثر بهؤالء الرجال وتعلم منهم الكثير بل وعمل معهم أحيانا أمثال األخوة الكرام والنجوم 
الساطعة من المجاهدين الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والمهندس إسماعيل أبو شنب والشيخ صالح شحادة الذين 
اغتالهم قوات االحتالل اإلســرائيلي ومنهم أيضًا أســطورة الصمود والجهاد والعطاء الشــيخ محمد أبو طير "أبو 
الساطعة من المجاهدين الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والمهندس إسماعيل أبو شنب والشيخ صالح شحادة الذين 
اغتالهم قوات االحتالل اإلســرائيلي ومنهم أيضًا أســطورة الصمود والجهاد والعطاء الشــيخ محمد أبو طير "أبو 
الساطعة من المجاهدين الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والمهندس إسماعيل أبو شنب والشيخ صالح شحادة الذين 

مصعب الخير" الذي يعيش معه اآلن في نفس السجن والجدير بالذكر أن أبو مصعب الخير أمضى ما مجموعه 
سبع وعشرون سنة خلف القضبان، وعندما يستذكر أبو مجاهد هؤالء العظام يستذكر تلك األيام الرائعة بالرغم 

من الم القيد وظلم السجان.

""
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وصف النائب االسير جمال الطيراوي صفقة تبادل 
االسرى بين اســرائيل وحزب اهللا بالنصر الكبير 
لجميع االســرى المتعطشــين للحرية وبانه يوم 
عيد وطني لكافة االسرى ليس فقط في فلسطين 
ولبنان وانما في العالم باســره والذين ينشــدون 
الحرية وخاصة اولئك الذين امضو فترات طويلة 
في السجون االسرائيلية . وشدد االسير الطيراوي 
على ضرورة رفع سقف التطلعات في صفقة شاليط 


من مواليد رام اهللا عام ١٩٥٩

حاصل على شهادة الماجستير في العالقات الدولية.
تــرأس النائــب البرغوثي قائمــة حركــة التحرير الفلســطيني فتح 
لالنتخابات التشــريعية، وهو معتقل من نيســان ٢٠٠٢ الذي حكمت عليه 
محكمة إســرائيلية بســجنه مدى الحياة ، واحدا من أكثر الشخصيات 

القيادية في اإلنتفاضة ، واحد من مهندسي انتفاضة األقصى الثانية.
شــغل البرغوثي منصب أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

فتح في الضفة الغربية.
ومن الجدير ذكره أن البرغوثي عاد إلى األراضي الفلسطينية بمقتضى 
اتفاقات اوسلو بعد فترة ابعاد في العديد من الدول العربية بسبب نشاطه 

في مقاومة اإلحتالل اإلسرائيلي خالل اإلنتفاضة األولى.
وكان البرغوثي قد بدأ نشــاطه السياسي عندما كان طالبا في جامعة 
بيرزيــت . وتم انتخابه عضوا في المجلس التشــريعي الفلســطيني عام 
١٩٩٦. وســاهم البرغوثي في التفاوض على تنفيذ الفصائل الفلسطينية 

لهدنة من جانب واحد والتي أعلنتها الفصائل في يونيو/حزيران ٢٠٠٣.
الزال النائــب البرغوثي يعتقل في زنزانة انفرادية وال يســمح لعائلته 

بزيارته إال في أوقات قليلة.

أكــد النائب األســير عمــاد محمــود نوفل أن 
االنقســام الداخلي والتجاذبات السياســية تلقي 
بظاللها الثقيلة على وضع المواطنين وأوضاعهم 
وتســبب لهم المعاناة واأللم الكبيرين، مشــددًا 
على أن وحدة الصف الفلسطيني "تقوي خطابنا 
السياســي أمام المجتمع الدولي لحماية شعبنا 

ومشروعنا". 
وقال نوفل في رسالة وجهها إلى أبناء محافظة 
قلقيلية، بمناسبة مرور عامين على اختطافه،:"إن 
اختطاف ممثلي الشعب ونوابه من قبل االحتالل 
ــن واألعراف  ــكل القواني هــو إجــراء مخالف ل

والمواثيق الدولية واإلنسانية".
وشــدد النائب نوفل على ضــرورة "العمل الجاد 
والسريع إلعادة الوحدة الوطنية وإعادة اللحمة 
ــة والسياســية واالجتماعية لجناحي  الجغرافي
الوطــن وال بد من التقاط واســتثمار كل جهد 
طيب ومبارك إلنهاء هذه الحالة الغريبة والشاذة 

التي يمر بها شعبنا". 
وأضاف "كلي أمل أن تشهد الساحة الفلسطينية 
ــا بما يوحــد صفنا  عــودة لألمور إلــى نصابه
الداخلي وجبهتنا الداخلية ويرص صفنا ويوحد 
ويقوي خطابنا السياســي أمام المجتمع الدولي 
لحماية شعبنا ومشروعنا والحفاظ على ثوابتنا 
ــا ومنجزات شــعبنا وخياره المســتقل  ومبادئن
وحتى تعود الحياة لتدب من جديد في المجلس 
التشــريعي الفلســطيني ليقوم بممارسة دوره 

ÔqÏÀ5€a@ÊaÎãfl@kˆb‰€a
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توفي الحاج سليم رومانين البالغ من العمر (٦٧عامًا) 
والد النائب المختطف لدى االحتالل اإلسرائيلي علي 
رومانين عضو المجلس التشريعي عن محافظة أريحا 
األحد ١٣-٧-٢٠٠٨ دون السماح ألبنه النائب إلقاء نظرة 

الوداع عليه أو المشاركة بمراسم التشييع والدفن.
وقال المجلس التشــريعي انه يتقــدم بالتعزية إلى 
النائب رومانين بوفاة والده المجاهد سالم رومانيين 
بعد طول انتظار لنجله الذي يقبع في سجون االحتالل 
منذ عامين.وأضافت رئاســة المجلس التشــريعي أن 
ــد النائب رومانيين قدم نمــوذج للصبر ومعاناة  وال
األسرى وخاصة النواب وحرمانهم من رؤية أبناءهم 
ــن، ودانت رئاســة المجلس قرار ســلطات  المعتقلي
االحتــالل بمنع النائب روانيين من المشــاركة في 
تشييع والده بعد أن حرم من لقاءه على مدار عاميين 

بسبب االختطاف في سجون االحتالل. 
ــر واإلصالح في  مــن جانبها، اعتبــرت كتلة التغيي
المجلس التشــريعي عدم ســماح االحتــالل للنائب 

ــن المختطف في ســجونها من رؤية  ــي رومانيي عل
ــه انتهاكا صارخا لحقوق  والده المريض قبل وفات
اإلنســان خصوصًا أن النائب رومانيين تقدم بنفسه 
ــارة والده وهو في النــزع األخير من حياته إال  لزي
أن االحتالل لم يســمح بذلك، كما لم يسمح العدو 

للنائب رومانيين ومسيرة دفن والده أو العزاء. 
ــر واإلصالح فــي المجلس  ــة التغيي وكانــت كتل
التشريعي تقدمت من النائب في المجلس التشريعي 
عــن محافظة أريحــا علي رومانين بأحــر التعازي 
وأعمــق معاني المواســاة بوفاة والده الحاج ســليم 
رومانيين عن عمر يناهز ٦٧ عامًا، الذي وافته المنية 
وأعمــق معاني المواســاة بوفاة والده الحاج ســليم 
رومانيين عن عمر يناهز ٦٧ عامًا، الذي وافته المنية 
وأعمــق معاني المواســاة بوفاة والده الحاج ســليم 

اليوم األحد.
وأكــدت الكتلة أن والد النائب رومانيين توفي دون 
أن يتمكــن من رؤيته على مدار العاميين الســابقين 
الن والده كان ممنوع مــن الزيارة، برغم الطلبات 
الكثيرة التي تقدم بها والده لزيارته إال أن ســلطات 
االحتالل كانت دائمًا ترفض إعطاء التصريح الالزم 
الكثيرة التي تقدم بها والده لزيارته إال أن ســلطات 
االحتالل كانت دائمًا ترفض إعطاء التصريح الالزم 
الكثيرة التي تقدم بها والده لزيارته إال أن ســلطات 

للزيارة.
وطالبت الكتلة كافة المؤسسات الدولية ومنظمات 
حقوق اإلنســان بضرورة التدخــل الفوري والعاجل 
للضغــط على االحتالل من أجــل اإلفراج عن جميع 
النواب والوزراء إلطالق ســراحهم الذين يعيشــون 
ــة الصعوبة. بدورهــا؛ نعت جمعية  ظــروف في غاي
واعد الحاج ســليم رومانين والد النائب المختطف 
علي رومانين والذي توفي صباح اليوم دون السماح 
البنه النائب برؤيته، في انتهاك صارخ لكافة األعراف 

والمواثيق الدولية.
 وأكــدت جمعية واعد أن ســلطات االحتالل اتبعت 
سياسة حرمان األسرى من زيارة األهل بعد عام ١٩٩٦ 
ــررات أمنية حيث فرضت قوانين  وتحت ذرائع ومب
ــى الزيارة تتمثل بعدم الســماح بالزيارة  جديدة عل
ــى (األب واألم  ــة األول لــذوي األســير إال مــن الفئ
والزوجة واألوالد) أما األشقاء فيسمح لمن لم يبلغ 

الـ١٦ عامًا.

ÂÌ7j◊@%cÎ@Òb„b»∑@kjènÌ@‚bè‘„¸a@Z›œÏ„@Üb‡«@7é˛a@kˆb‰€a
الحقيقي في التشريع والرقابة". 

ــم على  وأكــد "أن اإلرادة واإلصــرار والتصمي
اســتعادة الحقوق واإليمان بذلك، رغم كل ما 
يمر به شعبنا بشكل عام نوفل ومحافظة قلقيلية 
على الخصوص سيجعلنا نوقن بما ال يدع مجاال 
للشــك بعودة الحقوق ألصحابها يوما ما وهذا 
األمل الذي يحب أال نفقده في زحمة هذا الواقع 
الذي نحياه ويجب أن تبقى البوصلة تشير فقط 

إلى الوطن". 
ــاه إلى حجم المعاناة   ولفت النائب نوفل االنتب

ــه محافظات الضفة الغربية، من  التي تتعرض ل
تضييق وحصــار اقتصادي خانق يشــل مختلف 

قطاعات الحياة وجوانبها.
وأضاف "هذا الجدار العنصري الغاشم الذي أكل 
أخصب وأفضل أراضي المحافظة وخنق المدينة 
وأحــاط بها كمــا يحيــط الســوار بالمعصم، 
المتواصــل  األراضــي  ومصــادرة  والحصــار 
واالعتداء على المرافــق االقتصادية والزراعية 
والصناعية وهــدم البيوت ومنع المزارعين من 

الوصول إلى مزارعهم بحجة التصاريح".

@fiÜbjm@Ú‘–ñ@—óÌ@Îa7�€a@7é¸a@kˆb‰€a
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واالستفادة من التجربة اللبنانية ومن عملية تبادل واالستفادة من التجربة اللبنانية ومن عملية تبادل 
الجليل التي جرت عام ٨٥ والتركيز على االحكام الجليل التي جرت عام ٨٥ والتركيز على االحكام 
العالية وخاصة سعيد العتبة والتركيز على قضية العالية وخاصة سعيد العتبة والتركيز على قضية 
ــواب خاصــة ان عزيز دويــك يخضع لعملية  ــواب خاصــة ان عزيز دويــك يخضع لعملية الن الن
جراحية االن والتركيز على االسيرات واالطفال جراحية االن والتركيز على االسيرات واالطفال 
والمرضى. ودعا النائب الى الثبات في هذه القضايا والمرضى. ودعا النائب الى الثبات في هذه القضايا 
والتي ان كتب لها النجاح فستكون الصفقة معبرة والتي ان كتب لها النجاح فستكون الصفقة معبرة 

عن امال الشعب اال في الحرية واالستقالل.



العدد الثالث6

غزة/
أكدت النائب في المجلس التشريعي سميرة 
الحاليقة أن زوجها محمد زيتون الحاليقة، 
ينفذ إضرابًا عن الطعام منذ تاريخ ٢٠٠٨/٧/٧م 
ــوم الذي اختطف فيه على يد جهاز  وهو الي

األمن الوقائي في الخليل. 
وأضافت النائب سميرة أنها تمكنت من زيارة 
ــا في مقر الجهاز في منطقة العمارة  زوجه
سابقًا، حيث شــاهدت انخفاضًا ملموسًا على 
ــا في مقر الجهاز في منطقة العمارة  زوجه
سابقًا، حيث شــاهدت انخفاضًا ملموسًا على 
ــا في مقر الجهاز في منطقة العمارة  زوجه

ــرًا على صحته العامة،  وزنه وتراجعًا كبي
ــى أن الجهاز لم يوجــه لزوجها  مشــيرة إل
تهمة محددة حتى اآلن ولم يعرضه على أي 

محكمة. 
ــا، معتبرة أن  واســتنكرت اختطــاف زوجه
جهاز األمن الوقائي تجاوز القانون األساسي 
وقانون المحاكمــات في عملية االختطاف 
والمحاكمة، وأشارت إلى أن الجهاز انتزع 
قرارًا بالتمديد من هيئة القضاء العســكري 
فــي رام اهللا فــي حين لم يقــم بعرضه على 

محكمة مدنية. 
ــت جهاز الوقائي المســئولية الكاملة  وحمل
عن حياة زوجها وحياة رئيس بلدية السموع 
ــل، الذي يخوض  األســتاذ جمال أبو الجداي
أيضــًا إضرابًا عن الطعام منذ ذلك التاريخ، 

ويعاني هزاًال واضحًا في جسمه. 
أيضــًا إضرابًا عن الطعام منذ ذلك التاريخ، 

ويعاني هزاًال واضحًا في جسمه. 
أيضــًا إضرابًا عن الطعام منذ ذلك التاريخ، 

 واعتبرت أن ما حدث لزوجها وعائلتها من 
اختطافات واعتقاالت هو استهداف شخصي 
لها وابتزاز سياســي، واعتبرت أن االعتقال 
ــى خلفية الــرأي السياســي، حيث  جــاء عل
يتعرض االثنين إلى تحقيق قاس في زنازين 

الجهاز. 
وأكدت الحاليقة أن جهــاز األمن الوقائي 
اســتدعى زوجها في وقت ســابق، ولم يثبت 
عليه أي تهمه من تلك التي وجهت إليه أثناء 

المسائلة وأغلق الملف في حينه. 
وطالبت كافة الجهات الحقوقية واإلنسانية 
المحلية والدولية ورئيس السلطة محمود 
عباس التدخل الفوري مــن اجل إنهاء ملف 
االعتقــال السياســي واإلفــراج عــن كافة 
ــارة هؤالء  ــت أيضا بزي ــن، وطالب المعتقلي
المعتقلين واإلطالع عن كثب على أحوالهم 

االعتقالية. 
وكان جهــاز األمن الوقائــي قد وجه طلب 
حضور إلى الشــيخ محمد زيتون الحاليقة 
زوج النائــب الحاليقــة بتاريــخ ٢٠٠٨/٧/٥ 
ــذ ٢٠٠٨/٧/٦،  واحتجزه فــي مقر الجهاز من
إلى ذلك قام نفس الجهاز باالتصال برئيس 
بلدية الســموع األســتاذ جمال أبو الجدايل 
ودعاه لشرب فنجان من القهوة ثم ابلغوه انه 

قيد االعتقال. 
اختطاف جهــاز األمن الوقائي التابع للرئيس 
عباس في الضفة الغربية للسيد محمد حاليقة 
ــم يكن أول  زوج النائــب ســميرة الحاليقة ل
اعتداء تقوم به أجهزة السلطة التابعة للرئيس 
ــواب المجلس  ــي ن ــاء وأهال ــاس على أبن عب
التشــريعي في مدن الضفة الغربية، فالقائمة 
تطول في ســياق اعتداءت ممنهجة ومتعمدة 
تطال أهل وذوي النواب الذين اختارهم الشعب 

لينوب عنهم ويحمل مشاكلهم.
وتأتي االعتداءات المتكررة من أجهزة عباس 
في محاولة بائسة ويائسة للتقليل من هيبة 
النواب وتجــاوزا للحصانة البرلمانية التي 
أعطيت للنواب بحسب المادة ٥٣ من القانون 
األساسي الذي نص على عدم التعرض للنواب 

والوزراء  الممثلين للشرعية الفلسطينية
 وعدم المساس بممتلكاتهم ومنازلهم، لكن 
ــم تلتزم بالقانون  أجهــزة الرئيس عباس  ل
ال روحــًا وال نصًا فقد نظمت تلك األجهزة 

العديد من عمليات االعتداء ضد أبناء وبيوت 
وعوائل ومكاتب الموظفين التابعين لمكاتب  
النواب المختطفين في سجون االحتالل ولم 

يراعوا في ذلك إًال وال ذمة.
النواب المختطفين في سجون االحتالل ولم 

يراعوا في ذلك إًال وال ذمة.
النواب المختطفين في سجون االحتالل ولم 




١١/٦/٢٠٠٧م: مسلحون من فتح يطلقون النار 
ــى مكتــب التغيير واإلصــالح في مدينة  عل

نابلس، ويحرقونه بالكامل في ٦/١٤.
٢٢/٦/٢٠٠٧م: مســلحون مــن فتح يختطفون 
وزير العدل الســابق في الحكومة العاشرة 
ــور أحمد الخالدي من أمام مســجد  الدكت

الجنيد في نابلس بعد صالة الجمعة ..
٢/٧/٢٠٠٧م: مســلحون مــن األجهزة األمنية 
يختطفون النائب الشــيخ أحمد الحاج علي 
ضمن وفــد من حركة حماس كان خارجًا 
يختطفون النائب الشــيخ أحمد الحاج علي 
ضمن وفــد من حركة حماس كان خارجًا 
يختطفون النائب الشــيخ أحمد الحاج علي 

مــن اجتماع مــع قادة األجهــزة األمنية في 
الضفة عقد في سجن جنيد بنابلس.

٣/٧/٢٠٠٧م: مســلحون مــن األجهزة األمنية 
يختطفون نمر الخراز المراســل في مكتب 

تشريعي نابلس من بيته.
ــاز الشــرطة  ١٨/٧/٢٠٠٧م:عناصــر مــن جه
ــى النائب  ــح يعتدون عل ومســلحون من فت
ــي بالدفع والشــتائم أثناء  أحمــد الحاج عل
مشاركته في اعتصام ألهالي المعتقلين في 

سجون السلطة..
٨/٩/٢٠٠٧م: مســلحون مــن األجهزة األمنية 
الفلســطينية يختطفون الطالــب الجامعي 
"محمد أنس" حسني البوريني أثناء مغادرته 
ــرة الشــمالية من منطقة  إلــى قريته عصي
المساكن الشعبية وهو نجل النائب األسير 

حسني البوريني.
ــاز الشــرطة  ٢٢/٩/٢٠٠٧م: عناصــر مــن جه
ــى النائب منى منصــور بدفعها  يعتدون عل
ورش الغاز بشكل مباشر عليها مما أدى إلى 

إصابة يدها بحروق .. 


١٦/٦/٢٠٠٧م: مســلحون مــن فتح يقتحمون 
مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام 
اهللا . ويعتدون على النائب حســن خريشــة  

ويحطمون صورة الدكتور عزيز دويك.
ــح واألجهزة  ١٨/٦/٢٠٠٧م: مســلحون من فت
ــة يقتحمون منــزل رئيس المجلس  األمني
التشريعي المختطف الدكتور عزيز دويك 

في رام اهللا ويقومون بإضرام النار فيه .
٢١/٦/٢٠٠٧م: مســلحون من األجهزة األمنية  
يقتحمون منزل النائب الشيخ األسير حسن 
يوسف في رام اهللا ويصادرون وثائق وملفات 

هامة من المنزل. 
١/٧/٢٠٠٧م: مســلحون مــن األمــن الوقائي  
يختطفون فراس عابد مدير األمن في مكتب 
رئيس المجلس التشــريعي فــي رام اهللا من 

منزله.
٢/٩/٢٠٠٧م: مســلحون مــن األجهزة األمنية  
يقتحمون مكتب النائب مريم صالح في رام 
اهللا أمام وفود أجنبية ويقومون باعتقال أحد 

الضيوف من المكتب (محمد أبو لبدة).
ــو عدي" من كتائب  ٧/٩/٢٠٠٧م: المدعــو "أب

عبرت رئاســة المجلس التشريعي عن إدانتها 
واستنكارها للسياسة العنصرية التي تقوم بها 
ســلطات االحتالل الصهيوني ضد المؤسسات 
الفلســطينية الخيرية في الضفــة الغربية، 
والتي تظهر قسوة اإلجراءات الصهيونية ضد 

المواطنين.
واعتبرت أن إغالق المؤسســات الخيرية في 
الضفــة الغربية هــي اعتداء صــارخ وفاضح 
ــن الفلســطينيين ومخالــف  ضــد المواطني
كافة المواثيق واألعراف اإلنسانية، وخاصة 
أن غالبية المؤسســات المغلقة هي مؤسسات 
ــة وتعليمية وصحية تقــدم الخدمات  تربوي
آلالف األســر الفقيرة والمحتاجين واآلالف 

من اليتامى.
واستغربت رئاسة المجلس الموقف الصامت 
للرئاسة الفلسطينية تجاه هذه الساسة ، والتي 
جاءت استكمال إلغالق المؤسسات الخيرية من 
قبل السلطة الفلســطينية وتم إغالق بعضها 
سابقا من قبل الســلطة الفلسطينية، لذلك 
نتوجه إلى السيد الرئيس محمود عباس بان 
يعلن موقفا واضحا من االعتداءات الصهيونية 
واإلسراع في تحمل المسؤولية في إعادة فتح 
المؤسسات التي أغلقتها السلطة الفلسطينية 
لمواصلة دورها في رعاية األســر المحتاجة 

واليتامى."
حيث أنه منذ الســادس والعشــرين من شهر 
ــغ أكثر مــن أربعة آالف  آذار الماضــي أبل
يتيم يدرسون في المدارس التابعة للجمعية 
الخيرية اإلسالمية وجمعية الشبان المسلمين 
فــي الخليل، ويســكنون فــي بيــوت األيتام 

المخصصة لهم.. أبلغوا بالقرار اإلســرائيلي 
القاضي بإغالق مدارسهم وملحقاتها من بيوت 
ومكتبات ومخابز ... بمعنى آخر يقول األيتام ' 

قررت إسرائيل تشريدنا في الشوارع'.
وتضمن القرار اإلســرائيلي الــذي نفذ بعد 
هجمة واسعة على عدد كبير من الجمعيات 
الخيرية والمــدارس والمراكز التابعة لها 
ومصادرة محتوياتها، إغالق الجمعية الخيرية 
اإلسالمية بكافة فروعها ومراكزها وبيوتها 
وكذلك جمعية الشــبان المســلمين ونقل 
ــا ومصادرة وإغــالق كافة المرافق  ملكياته
والممتلكات التابعة لها، ووضع اليد على هذه 

الممتلكات من قبل سلطات االحتالل. 
من جهته اســتنكر النائب محمد فرج الغول 
رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي 
قيام قوات االحتــالل الصهيوني بإغالق عدد 
من الجمعيات الخيرية بالضفة الغربية والتي 
تختص  بتقديم المساعدات اإلنسانية للشعب 

الفلسطيني المحاصر.
وأوضح النائب الغول أن هذا اإلجراء مخالف 
ــن الفلســطينية ومخالــف  ــع القواني لجمي
للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، وأن هذه 
الهجمة الصهيونية الشرســة على الجمعيات 

تعتبر استمرارا لحصار الشعب الفلسطيني.
ودعا النائب الغول الدول العربية واإلسالمية 
ومؤسســات حقوق اإلنسان الدولية بالتدخل 
الســريع إلجبار االحتــالل الصهيوني بوقف 
هــذه الهجمــة الشرســة و أن يقــوم بفك 

الحصار عن الشعب الفلسطيني.
واعتبر هذا اإلجراء هو جريمة ضد اإلنسانية 

وجريمة حرب يشنها االحتالل الصهيوني ضد 
األيتام واألطفال والنساء والشيوخ والفقراء 
والمساكين من أبناء الشعب الفلسطيني وضد 
األعمــال الخيرية واإلنســانية، وهي جريمة 
حرب يتحتم معها وقــوف المجتمع الدولي 
واإلنســاني وأحرار العالم ومؤسسات حقوق 
اإلنســان إليقــاف هذه الحرب اإلســتئصالية 
التي يشنها االحتالل ضد الشعب الفلسطيني 
في حرب إبادة جديدة تســتوجب المحاكمة 
الدولية ولجم االحتالل الصهيوني وإزاحته 

عن أرضنا وشعبنا.
ــه اســتنكر د.عبد الرحمــن الجمل  من جانب
االجراء الصهيوني بشــدة الحملة العدوانية 
الهمجية والالأخالقية على الجمعيات الخيرية 
والمــدارس والمراكز الصحية والمجمعات 
التجارية في الضفة الفلسطينية تحت ادعاءات 
واهية ال عالقة لهذه المؤسسات فيها وأوضح 
د.عبد الرحمــن الجمل رئيس اللجنة أن هذه 
المؤسســات تمثل شــرائح المجتمع المدني 
ــن واألعــراف  ــق والقواني ــت المواثي وتكفل
الدولية لها ممارســة أنشطتها اإلنسانية وان 
ما يجري هو انتهاك صريح ألبســط حقوق 
اإلنســان بل أن هــذه الحملة تأتــي في إطار 
العدوان المتواصل لالحتالل ضد أبناء شعبنا 
المحاصر والنيل من صموده وإرادته القوية 
ــل على العقلية  فــي تحقيق حريته وهذا دلي
ــة لالحتــالل وفشــله السياســي في  الهمجي
تحقيق أهدافه من اجل فرض سياسة االبتزاز 

السياسي التي تنفذها قوات االحتالل .
ووصف أن ما يجري اآلن هو بمثابة جريمة 

حــرب بشــعة ترتكب ضــد أبناء شــعبنا من 
األطفال األيتام والشيوخ و المرضى واألسر 
ــرة والمحتاجين أمــام أعين المجتمع  الفقي

الدولي دون أن يحرك احد منهم  ساكنًا.
ودعــا د. الجمــل األمة العربية واإلســالمية 
قادًة وشــعوبًا والمجتمع الدولي ومؤسسات 
حقوق اإلنسان وجميع أحرار العالم  للوقوف 
أمــام مســؤولياتهم تجاه الكارثة اإلنســانية 
التي يتعرض لها أبناء شــعبنا المحاصر من 
جــراء العدوان الهمجــي لالحتالل على هذه 

المؤسسات والجمعيات .
  وكانت قوات االحتالل اإلســرائيلي أغلقت 
عدد من الجمعيات الخيرية التابعة لحركة 
"حمــاس" فــي نابلس، لمــدة ٣ ســنوات، بعد 
ــا ومصــادرة أموال وحواســيب من  اقتحامه
داخلها. وقال مصدر أمني فلسطيني في نابلس 
أن القوات اإلسرائيلية اقتحمت جمعية "كافل 
اليتيم ونادي التضامن الخيرية" و"المدرسة 
اإلسالمية لالناث" في رفيدا، و"جامع الروضة 
ومســتوصف التضامن"، و"مديرية األوقاف" 

في منطقة رفيدا غرب المدينة.
وحظيت خطة اغالق الجمعيات على موافقة 
رئيس حكومة االحتالل ايهود اولمرت ووزير 
الدفاع ايهود باراك ورئيس األركان ورئيس 
الشاباك، وتســتهدف المؤسسات والجمعيات 
ــة المقربة من  ــة والمصالح التجاري المدني
حركــة "حمــاس"، بمــا في ذلــك مصادرة 
ممتلكات وإغالق مدارس وحضانات ومراكز 
صحية ودور أيتام ومؤسسات مالية ومصالح 

تجارية ومراكز خدمات اجتماعية.
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متى تنتهي اعتداءات األجهزة األمنية في الضفة  الغربية ضد عائالت النواب؟!


شــهداء األقصى فــي رام اهللا يقــوم بتهديد 
النائبتين في التشــريعي مريم صالح ومنى 
منصور باالختطاف واالعتقال عبر االتصال 

الخلوي.
١٢/١١/٢٠٠٧م: األجهزة األمنية تحتجز اآلنسة 
ســناء خصيب مديرة مكتب النائبة د. مريم 
صالــح وتحقيق معها لســاعات وذلك بعد 
دقائق من إفراج قوات االحتالل اإلسرائيلي 

عنها.


١٤/٦/٢٠٠٧م: مســلحون مــن فتح يقتحمون 
مكتب نواب التغيير واإلصالح في ويصادرون 

محتوياته ويحرقونه.


ــح يحرقون  ١٦/٦/٢٠٠٧م مســلحون مــن فت
مكتب المحاســب للنائــب المعتقل إبراهيم 

دحبور في جنين .


١٤/٦/٢٠٠٧م: مسلحون من فتح يحرقون فرع 
مكتب نواب المجلس التشريعي الفلسطيني 

في بلدة بديا من محافظة سلفيت ..
١٥/٦/٢٠٠٧م: مســلحون من األجهزة األمنية 
يختطفــون شــادي مطــر مرافــق النائــب 
ــرازق وزير المالية  ــور عمر عبد ال الدكت

األسبق في الحكومة الفلسطينية العاشرة.


ــح يداهمون مكتب  ١٧/٦/٢٠٠٧م: مســلحو فت
النواب ويصادرون جهاز كمبيوتر وفاكس 

وطابعة وملفات وإحراق المكتب. 
٢٥/٦/٢٠٠٧م: مســلحون من األجهزة األمنية 
ــو عرة مديــر مكتب  يختطفــون محمد أب

النواب في طوباس.
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ــر واإلصالح في  دانــت كتلة التغيي
المجلس التشــريعي التهــم الباطلة 
للرئيــس الســوداني عمر البشــير 
تمهيدًا الســتصدار قرار قبض عليه، 
مؤكدة على  سيادة السودان الشقيق 
ــه وعــدم جواز  واســتقاللية قضائ

التدخل في شئونه الداخلية.
ــة التغيير واإلصالح  واعتبرت كتل
في مؤتمر صحفــي عقدته في غزة 
تــاله الدكتــور صــالح البردويل 
حمــاس  ــة  كتل باســم  الناطــق 
ــة، هذه الخطوة  تكريســًا  البرلماني
لنهج الهيمنة والغطرسة األمريكية 
ــات  وبالتآمــر مــع محكمــة الجناي
الدولية، والتي  وجهت األخيرة تهمًا 
ــة لفخامة الرئيس الســوداني  باطل

غزة/
ــة القانونية بالمجلس  قامت اللجن
ــارة تفقدية لمقر  التشــريعي بزي
جهاز األمــن الداخلي بغزة، وكان 
في استقبالهم مدير عام جهاز األمن 

الداخلي وعدد من مدراء الجهاز.
وضم وفد اللجنة القانونية  النائب 
محمد فرج الغــول رئيس اللجنة، 
والنائب د. مروان أبو راس، والنائب 
د. يونس األسطل ، والنائب د. محمد 
شــهاب والنائب د. أحمد أبو حلبية 
والنائب. جميلة الشنطي ، واألستاذ 
ــة  محمــد الشــنطي مقــرر اللجن

القانونية.
وشــرح مديــر عــام جهــاز األمن 
بالجهــاز  العمــل  ــة  آلي ــي  الداخل
والعقبات التي تواجه عمل الجهاز، 
ــارة تفقدية ألقســام  من خالل زي
الجهاز، كما توجــه الوفد لزيارة 
سجن المشتل بالسرايا وتم اإلطالع 
على أوضاع المعتقلين ، مؤكدين 
عــدم وجــود  أي نوع من أشــكال 

ــا تخضع لســلطة االحتالل  ــى أنه عل
وتنفــذ قراراته، والمجتمــع الدولي 
عــن  الحصــار  يرفــع  أن  مطالــب 
قطاع غــزة، وأن ينســحب االحتالل 

اإلسرائيلي من الضفة الغربية.
وأضــاف بحــر خــالل لقــاءه وفــدا 
أمريكيا من مركز كارتر للســالم 
أن المشكلة األساســية هي في وجود 
االحتــالل اإلســرائيلي فــي الضفــة 
ــة وحصــاره المتواصــل على  الغربي
قطــاع غــزة، ويجــب أن تعتمــد أي 
ــادرة على أســاس إعــادة الحقوق  مب

الفلسطينية.
ــي  الوطن بالحــوار  ــق  يتعل وفيمــا 
ــات المتحدة  أوضح بحــر  أن الوالي
ــة تمــارس دورا ســلبيا في  األمريكي
الفلســطيني وال  الحــوار  اســتئناف 
ــو األمريكي ضد أي  زالت تضع الفيت
حوار فلسطيني داخلي وهو مل يعيق 
ــة لحــل األزمة  أي محــاوالت عربي

الداخلية الفلسطينية.

وجدد بحر دعوة المجلس التشريعي 
ــدء حوار فلســطيني  الفلســطيني لب
ــة، لمواجهــة  ــة عربي شــامل برعاي
شــعبنا  ضــد  الصهيونــي  العــدوان 
الفلســطيني، وضــرورة بدء خطوات 
ــح  ــر رفــح وفت ــح معب ــة لفت داخلي
المعابر، وأن حكومة فلســطينية يتم 
تشــكيلها وفــق توافق وطني شــامل 
يناقش كافة القضايا ســواء تشــكيل 
حكومة وحدة وطنية وكذلك إعادة 
ــة وفق رؤية  تشــكيل األجهزة األمني

مهنية.
الرئيــس  بمواقــف  بحــر  ورحــب 
األمريكــي الســابق جيمــي كارتــر 
وخاصــة إدانته للحصــار الصهيوني 
لقطاع غــزة، والتي تعبر عن مواقف 

جريئة ضد االحتالل اإلسرائيلي.
ــر رئيس الوفــد عن اســتنكاره  وعب
ــى قطــاع  للحصــار اإلســرائيلي عل
ــة في  المتواصل غــزة، واإلجــراءات 
الضفــة الغربية وإغالق المؤسســات 

الفلسطينية.
واســتعرض رئيــس الوفــد موقــف 
ــر والمركــز لحل  الرئيــس كارت
الفلســطينية  ــة  الداخلي األزمــة 
وكذلك فيمــا يتعلق برفع الحصار 
ــة المركز  عن قطــاع غــزة، ورؤي

للتهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي.
ــر النائــب الدكتور  مــن جانبه اعتب
عاطف عــدوان أن الموقف األمريكي 
يشــكل مشــكله كبيرة فيمــا يتعلق 
اإلســرائيلي  االحتــالل  ــاز  باالنحي

الحــوار  األمريكــي ضــد  ــدو  والفي
الفلســطيني ممــا يضاعــف األزمــة 

الداخلية.
ــى أن الوفــد األمريكي ضم  يشــار إل
رئيس مركز كارتر في واشــنطن 
ــن في  ومــدراء المركــز التنفيذيي
الشرق األوســط وضد اللقاء النواب 
ــور عاطف عدوان و الدكتور  الدكت
ــو راس و الدكتور صالح  مــروان أب
البردويل والمهندس إسماعيل األشقر 

واالستاذه جميلة الشنطي.

......

...

عملية خاصة للدكتور عزيز دويك 
في مستشــفى الســجن هذا اليوم في 
ظــروف صعبة للغاية، بعــد أن عاني 
ــرة مــن وضع  خــالل األشــهر األخي
صحي ســيئ نتيجة ظروف االعتقال 

الصعبة.
واستنكرت رئاسة المجلس قرار إدارة 
السجون الصهيونية بحجز الدكتور 
دويك لمدة شــهرين في مستشــفى 
السجن بســبب تدهور وضعه الصحي 
ــه لتلقى العالج  بدال مــن اإلفراج عن
الالزم له في ظروف صحية مناســبة 
وفق مــا نصت عليه كافــة األعراف 

والمواثيق اإلنسانية والدولية.
ووجهــت رئاســة المجلــس صرخة 
عاجلة إلى السيد عمرو موسى األمين 
العام لجامعــة العربية واألمين العام 
العاجل  بالتدخــل  المتحــدة  لألمــم 
لإلفراج عــن الدكتور عزيز دويك 
وإخراجه من مستشــفى السجن سيئ 
ــت رئاســة المجلس  الســمعة. وحمل
حكومة االحتالل والقيادة الصهيونية 
المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور 
عزيــز دويــك، وان أي مــس بحياة 
ــور عزيز دويك ســتكون له  الدكت

نتائج قاسية على الكيان الغاصب.

جهود بعض األطراف على إعاقتها.
يشار إلى أن هذه الزيارة تعتبر الثانية 
من نوعها حيث تم خالل العام الماضي 
ــارة مصــر والســودان واإلمارات  زي
وسلطنة عمان. ووفقا لبحر فان الوفد 
سيحمل عدة ملفات في مقدمتها رفع 

الحصار عن قطاع غزة وملف الحوار 
ــة  الفلســطيني وســبل توفــر الرعاي
العربية وكذلك ملف النواب األسرى 
في سجون االحتالل والعالقات الثنائية 
بين المجلس التشــريعي والبرلمانات 

العربية.

... 
ــة  المناضل وخاصــة  والعــرب 
الشــهيدة دالل المغربي هو دليل 
على تعانق المقاومة الفلسطينية 
الهــدف  ووحــدة  ــة  واللبناني

والمصير.
واعتبــرت رئاســة المجلــس ان 
الصفقة انتصــار تاريخي وحدث 
تاريخي إلذالل الكيان الصهيوني 

بفعــل المقاومة، ويؤكد على أن 
العــدو ال يفهم ســوى لغة القوة 
إلعــادة الحقــوق ألصحابها، وان 
ــم يملك أي  الكيان الصهيوني ل
خيارات ســوى اإلذعــان لمطالب 
الفلسطينية في إطالق  المقاومة 
األســرى الفلســطينيين وإعــادة 

الحقوق لشعبنا الفلسطيني.
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التعذيب.
وفي سياق متصل توجه وفد اللجنة 
الوطني  األمن  ــارة  البرلمانية لزي

وكان فــي اســتقبالهم مدير عام 
جهاز األمن الوطني وعدد من مدراء 
ــام الوفد  بجولة داخل  الجهاز ، وق

أقسام الجهاز ، حيث تم اإلطالع عن 
قرب حول ســير العمل والمعيقات 

التي تواجه عمل الجهاز.

عمر البشــير تمهيدًا الستصدار قرار 
قبض من مجلــس األمن الدولي الذي 

توجهه الواليات المتحدة والصهيونية 
العالمية.

وقال البردويل " إننا نشكك في أهداف 
محكمة الجنايات نفســها وفي قضاتها 
ــدًا,  الذيــن ال يشــكلون طاقمــًا محاي
محكمة الجنايات نفســها وفي قضاتها 
ــدًا,  الذيــن ال يشــكلون طاقمــًا محاي
محكمة الجنايات نفســها وفي قضاتها 

فليس فيهــم قاِض من دولة عربية أو 
إسالمية, وهي محكمة قضاياها منتقاة 

لخدمة المشروع الصهيوأمريكي.
ودعت كتلة التغيير واالصالح األمة 
العربية واإلســالمية التخاذ الموقف 
الســريع والحازم إلدانة هذا العدوان 
الجديد على السودان ألن السكوت على 
مثل هذا االســتهتار والتحدي المزيد 
ــى الزعمــاء والدول  مــن العدوان عل
ــة الواحد تلو اآلخر والســيما  العربي
الزعماء الرافضين للهيمنة األمريكية.

 .
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أكــد النائب د. أحمد أبو حلبية، مقرر 
لجنة القدس في المجلس التشــريعي، 
ورئيس مؤسســة القــدس الدولية أن 
االحتالل االسرائيلي يخطط لتحويل 
مقبرة باب الرحمة إلــى حدائق عامة 
والتي تقع في الجهة الشرقية الجنوبية 
من المسجد األقصى. وأشار أبو حلبية 
ــى أن االحتالل يقــوم بنقل المقبرة  إل
ــة، بهــدف تحويلها  إلــى جهة مجهول
إلــى حديقــة عامــة، وذلــك لطمس 
المعالم اإلســالمية واآلثار سواء التي 
تخص المســلمين أو المسيحيين دخل 
ــرة باب الرحمة  ــة القدس، ومقب مدين
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ــرة باب األســباط ومثل مقابر  مثل مقب
متعــددة فــي مدينة القدس التي تشــكل 
معالم وآثار مهم في التاريخ اإلســالمي. 

وبين أبو حلبية إلى أن االحتالل يقوم 
بإزالة جميع القبور التي بداخلها حيث 
ــى أكثر مــن ثالثين قبر  تحتوى عل
ــا رفات بعض  ــرة تضم بينه في المقب
الصحابة رضوان اهللا عليهم والتابعيين 
. وطالب أبو حلبية من المملكة األردنية 
الهاشمية، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، 
وجامعة الدول العربية التدخل الفوري 
والعاجــل لوقف سياســة التهويد التي 
ــة القدس  ــا االحتــالل في مدين يتبعه
ولوقف الخطة الممنهجة، والتي يهدف 
االحتــالل من خاللها طمــس المعالم 

اإلسالمية و المسيحية داخل القدس .

 .


