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مطالبة بحملة برلمانية قوية ذات أبعاد قانونية وإعالمية شاملة لفضح الكيان الصهيوني
ضرورة تحريك مؤسسات المجتمع الدولي لوقف معاناة األسرى وتبيان عدالة قضيتهم


وطالبت رئاســة التشــريعي في رســالة لها بمناسبة 
يوم األســير الفلسطيني رؤســاء البرلمانات العربية 
واإلســالمية بقيادة حملة برلمانية موجهة تســتهدف 
المؤسســات  وكافــة  المتحــدة  األمــم  تحريــك 
ــات الدولية والجهــات ذات العالقة من أجل  والبرلمان
ــة األســرى الفلســطينيين أمــام مختلف  طرح قضي
المحافــل الدولية، مؤكــدة أن الحاجة تبدو ماســة 
للغاية لصوغ وإرســاء خطة منهجية إلقناع المجتمع 
ــي بعدالة قضية األســرى الفلســطينيين ومدى  الدول
الظلم واإلجرام اإلســرائيلي الذي يواجهونه، وكشف 
ــي تمارس  الممارســات اإلســرائيلية الالإنســانية الت
بحقهــم بعيدا عن كافــة القيم اإلنســانية والقوانين 

الدولية واإلنسانية.
وأضافت رئاســة التشــريعي إن "نصرة قضية األسرى 
الفلسطينيين تشكل واجبا دينيا وقوميا، وهي أمانة في 
أعناقكم وأعناق أبناء أمتنا العربية واإلسالمية جمعاء، 
فنحــن جزء أصيل وحيــوي ومتقدم من نســيج هذه 
األمة ورأس حربتها فــي مواجهة أعدائها والتحديات 
الخطيرة التي تنهشــها وتتربص بها، ومن حقنا على 
ــا أن تبادر لنصرتنا ودعمنا بكل الوســائل وتعزز  أمتن
صمود شــعبنا ما اســتطاعت إلى ذلك سبيال"، مشيرة 
إلى أن قضية األســرى تحتل مكانة رئيسية ومتقدمة 
في ســياق قضايانا الوطنية وهي أحــوج ما تكون إلى 

حاضنة عربية وإسالمية لرعايتها والدفاع عنها.


وحذرت رئاســة التشريعي من أن المعاناة التي يكابدها 
أسرانا األبطال في سجون االحتالل بلغت حدا ال يوصف، 
وبات من الصعب السكوت على استمرار آالمهم في ظل 
الهجمة اإلسرائيلية الحاقدة ضدهم دون أي التفات إلى 
وازع إنساني أو قانون دولي أو عرف أخالقي. وأوضحت 





ال نفتأ صدحا بأهمية قضية األســرى صباح مســاء، ونتبارى كثيرا 
في إظهار تضامننا وتعاطفنا مع األســرى، وننســج هياكل رائعة من 
الكلمــات والعبارات الجميلة التــي تصلح للعرض والتصدير في كل 

المناسبات.
ال نقلل من أهمية البعد اإلعالمي لتفعيل قضية األسرى، لكن استمرار 
لوك الكلمات والتعامل مع القضية على أساس شعاراتي ظرفي محض 
شــيء، والعمل اإلعالمي الذي ينتظم في إطار خطة شــاملة ذات أبعاد 

سياسية وإعالمية وجماهيرية وقانونية شيء آخر تماما.
شبع األسرى كلمات ووعودا، وُأتخموا مدحا وإطراء، ولم يعد يعنيهم 

سياسية وإعالمية وجماهيرية وقانونية شيء آخر تماما.
شبع األسرى كلمات ووعودا، وُأتخموا مدحا وإطراء، ولم يعد يعنيهم 

سياسية وإعالمية وجماهيرية وقانونية شيء آخر تماما.

ســوى بارقة األمل التي تحملهم إلى فضــاء الحرية وفجر الخالص، 
وما سوى ذلك أضحى لديهم ترفا زائدا ال يقدم وال يؤخر في ميزان 

بنائهم المعنوي وشعورهم الوجداني.
بعيدا عن المقاومة المحاربة في الضفة والمجمدة في غزة، وبمعزل 
عن دعوات المصالحة البعيدة، من الممكن –بحق- أن نثبت لألســرى 
أن الكلمات يمكن أن تتحول إلى قنابل متفجرة، وأن الجهد التضامني 
المبذول يمكن أن يتمخض عن إنجاز حقيقي، وأن الشعارات المرفوعة 
قد تؤتي أكلها وُتنبت نبتا مثمرا يسهم في تغيير واقع المعاناة الذي 

يغرق فيه األسرى يوما بعد يوم، وصوال إلى فجر الحرية الموعود.
بالتأكيد فإن العمل الموســمي لن يصب باتجــاه تحقيق هذا الهدف، 
كما إن الجهد المبعثر الُمشــّتت الذي ال يفيء إلى خطة واضحة لن 
يقفز بنا نحو الواقــع المأمول، وإن كان ذلك ال يعني إمكان تحقق 
ــة قاصرة عن  ــة، إال أنها تبقــى إنجازات ظرفية مؤقت إنجــازات معين
القدرة على مراكمة الجهد واإلنجاز، وســرعان ما تزول آثارها مع 

سيرورة األحداث والمستجدات.
ــى إرادة نفســية ومعنوية كبرى كقاعــدة ارتكاز  ــاج اليوم إل نحت
لمعالجات شمولية ينبثق عنها عمل دائم في مختلف المجاالت، وتشارك 
فيه مختلف الشرائح والقطاعات الشعبية والوطنية، وُتفرد له ميزانية 

معتبرة تليق بمستوى قضية األسرى والتحديات المفروضة.
ال يمكن أن نتنســم عبق النجاح في أية معالجــة ما دام جهدنا منغلقا 
على اإلطار المحلي، وما دامت معالجاتنا تركن إلى العمل التقليدي 
البحــت الذي يســتثني البعد اإلقليمــي والدولي من دائرة نشــاطاته 
ــه اللهم إال من النداءات اللفظية والدعوات الشــعاراتية التي  وفعاليات

نتقن فّن اجتراحها على الدوام.
هل يعقل أن يحدث ما يحدث بحق األسرى دون أن يتشكل وفد لخوض 
جولة خارجية لشــرح أبعاد القضية وفضح الصهاينة إقليميا ودوليا 
بلغة الوثائــق واألرقام، ودون أن نتقدم بدعــوى قانونية واحدة ضد 

الصهاينة لدى المحاكم ومؤسسات العدالة الدولية حتى االن؟!
ال زال أمامنا فرصة لالستدراك.. فهل نتحرك ونعتبر؟      

فرصة لالستدراك!








.

أن المضايقات الشــخصية والعقاب الجماعي وممارسة 
التعذيــب والتفتيش العــاري والحرمان مــن الزيارة، 
تشكل غيضا من فيض الممارسات التعسفية واإلجراءات 
القهرية التي ترتكبها إدارات السجون اإلسرائيلية بحق 
أســرانا األبطال صباح مساء، في محاولة لكسر إرادتهم 
وعزمهــم وتحويلهــم إلى أرقام صمــاء ال وزن لها في 
قافلة العمل الوطني الفلســطيني. وتابعــت قائلة: "إننا 
نخط إليكم بمداد القهر واأللم رسالة النصرة العاجلة 
والتدخل الســريع إلنقــاذ إخواننا وأبنائنا في ســجون 
ومعتقــالت االحتالل اإلســرائيلي الذيــن يربو عددهم 
عن ثمانية آالف أســير وأسيرة فلسطينية، ويخوضون 
ــل حقوقهم  ــة في محاولة لني معــارك األمعاء الخاوي
المشروعة ومطالبهم اإلنسانية التي تشكل الحد األدنى 
الســتمرار الحياة اإلنســانية والعيــش اآلدمي، في ظل 
معاناة بالغة القســوة وممارسات ٍإســرائيلية عنصرية 
وإجراءات الإنسانية تمارسها إدارات السجون على مرأى 

ومسمع من العالم أجمع".


وشددت على أنه مع كثافة القمع والضغط والتضييق 
اإلسرائيلي، وتجاوزه كل حدود اإلنسانية وطاقات 
احتمال البشــر اآلدمية، لم يجد أســرانا البواســل 
ــاء الخاوية ومواجهة  بّدا من خوض معركة األمع
الصلف والعسف اإلسرائيلي، يحدوهم األمل الكبير 
في وقفة عربية وإســالمية ودولية مشــرفة تردع 
المحتل اإلسرائيلي عن غّيه، وتحجزه عن مواصلة 
قمعه، وتقدم أبسط معاني التضامن لهذه الشريحة 

المغّيبة وراء قضبان األسر واالعتقال.
وأكدت رئاســة التشريعي أن شــدة األوضاع التي 
يواجهها أســرانا األبطال بلغت نقطة الالعودة، وأنه 
بات لزاما على كل عربي ومســلم غيور أن يشــمر 
عن ســاعد الجد واالجتهاد في سبيل نصرة األسرى 
الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، وإنقاذهم من براثن 
النازية الصهيونية التي ســلبتهم حريتهم، وتحاول 

اليوم سلبهم كرامتهم وانتمائهم الوطني.
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ال يزال أســرانا األبطــال يتجرعون مــرارة القيد 
والحرمان على مرأى ومسمع من العالم المتحضر 
أجمع، لكنهم في الوقت ذاته يحملون روح التحدي 

والمواجهة والثورة دون أي كلل أو فتور.
الهمــة عالية، والعــزم متقد، واإلرادة راســخة، فال 
شــيء يحول اليوم دون أســرانا البواسل ومطالبهم 

المشروعة.
ال نشك إطالقا في مدى جلد وإرادة إخواننا وأبنائنا 
األســرى، فقد خُبرناهم منذ وقــت طويل، وتعلمنا 
منهم الصبر والثبات والصمود في أحلك الظروف.

ــا، وطبيعة  ــوم يتعلق بشــعبنا وأمتن مــا يعنينا الي
اآلمال المعقودة عليها، وما ننتظره منها من حراك 
حقيقي وتدخل فاعل لنصرة مثمرة ألسرانا األبطال 

وقضيتهم العادلة.
قد يكون من نافلة القول أن نعرض لدور شعبنا، فهو 
منخرط في قلب المعركة مع االحتالل، ويتفاعل 
مــع قضاياه لحظة بلحظة، إال أننا ننشــد توســيع 
دائرة المشــاركة والتضامن الجماهيري في إطار 

الفعاليات المتواصلة حتى بلوغ األهداف المرجوة.
عربيا وإسالميا، ال زلنا نطلب الكثير، فالدعم العربي 
واإلسالمي، الرسمي والشعبي، ال زال دون المستوى 
بكثير، ونحن نطمح إلى دور وجهد عربي وإسالمي 
فاعل ومؤثر في مختلف المجاالت بهدف ممارســة 
الضغط على الكيان الصهيوني وإجباره على احترام 

الكرامة اإلنسانية لألسرى وإنفاذ مطالبهم العادلة.
لماذا ال تتحرك المنظومة الرسمية العربية باتجاه 
األمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلنقاذ األسرى 
الذين ينغمســون في أتون معارك األمعاء الخاوية 
ويواجهون القمــع واإلذالل والحرمــان، رغما عن 
ــات والمناشــدات التي ُرفعــت إليهم،  كل المطالب
وكل النداءات واإليضاحات التي ُأوصلت لهم، حتى 
ــات والمناشــدات التي ُرفعــت إليهم،  كل المطالب
وكل النداءات واإليضاحات التي ُأوصلت لهم، حتى 
ــات والمناشــدات التي ُرفعــت إليهم،  كل المطالب

ــوا فيها على يقيــن من األوضــاع الكارثية التي  بات
يعيشها األسرى ومدى اإلجرام الصهيوني المقترف 

بحقهم؟!
ــي للجامعة العربية  لمــاذا لم نلمس أي حراك فعل
ولمنظمة المؤتمر اإلســالمي لنصرة األسرى ومد 
ــد العون لهم في محنتهم الكبــرى التي يرزحون  ي

فيها حاليا؟!
لقد أرســلت رئاســة المجلس التشــريعي رســائل 
خاصة لرؤســاء البرلمانات العربية تناشدهم فيها 
التدخل الفوري والعاجل لنصرة األسرى من براثن 
اإلذالل واإلجرام الصهيوني، وكلنا أمل في استجابة 
واضحــة لهذا النداء تجد صداهــا على أرض الواقع 

دون تأخير.
إن األمم المتحدة والمؤسسات الدولية يجب أن تفتح 
عينيها على انتهاكات وجرائم االحتالل بحق أسرانا، 
وأن ُتفــرد لها من األهمية ما تســتحق، ولن يتأتى 
عينيها على انتهاكات وجرائم االحتالل بحق أسرانا، 
وأن ُتفــرد لها من األهمية ما تســتحق، ولن يتأتى 
عينيها على انتهاكات وجرائم االحتالل بحق أسرانا، 

ذلك إال عبر جهد برلماني عربي وإســالمي مؤثر 
يشــكل قوة ضاغطة ودافعة باتجاه إرغام المجتمع 
الدولــي على توازن الرؤية والمعالجة إزاء القضية 
الفلســطينية بكافة ملفاتها وقضاياهــا، ومن بينها 

قضية األسرى ومعاناتهم التي ال توصف.
ــا  ولكنن وإســالميا،  ــا  عربي تحــركا  ســننتظر 
كفلســطينيين لن تخمد لنا حركة أو يطرف لنا 
جفن بإذن اهللا ما دامت معاناة األسرى مستمرة، وما 
ــان.. حتى ينالوا  دام هناك أســير واحد خلف القضب
ــة ويمن اهللا عليهم بالفــرج والخالص.. وما  الحري

ذلك على اهللا بعزيز.



د. بحر:  الفعاليات التضامنية سوف تأخذ طابعًا استراتيجيًا ولن تقتصر على المعالجات الظرفية أو الموسمية

    ""

الغول: العالم ال يلتفت آلالف أسرانا فيما يقيم الدنيا وال يقعدها من أجل أسير صهيوني واحد
ــن المجلس التشــريعي األحــد (١١-٤) عن  أعل
إطالق فعاليات األسبوع التضامني مع األسرى 
الفلسطينيين في سجون االحتالل الصهيوني, 
ــة الوطنية العليا  وذلــك بالتعــاون مع اللجن

لنصرة األسرى.
معالجات استراتيجية

وأوضح د. أحمــد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي, في مؤتمر صحفي عقده 
ــر العــدل ورئيس  في غــزة بمشــاركة وزي
ــة الوطنية لنصرة األســرى محمد فرج  اللجن
الغول, أن سلســلة الفعاليات التضامنية سوف 
تأخذ طابعًا استراتيجيًا, مؤكدًا أنها لن تقتصر 

على المعالجات الظرفية أو الموسمية.
ــى أن برنامج عمل شــامل  وأكــد د. بحــر عل
سويف ينظم ساحة العمل الوطني الفلسطيني 
خالل المرحلة المقبلة في سبيل حشد الجهود 
المحلية والدولية لنصرة األســرى, وكشــف 

انتهاكات االحتالل بحقهم داخل السجون.
وحذر ســلطات االحتالل الصهيوني من مغبة 
التمادي في إجراءاته القمعية والعنصرية بحق 
األسرى الفلســطينيين األبطال، مشيرًا إلى أن 
الحركة الفلســطينية األســيرة سوف تبقى 
ماضية على طريــق األمعاء الخاوية حتى نيل 
ــا العادلة التي أقرتها كافة االتفاقيات  مطالبه

والقوانين الدولية واإلنسانية.
حملة برلمانية ودبلوماسية

ــى اختالف قواه  ودعا الشــعب الفلســطيني عل

وشــرائحه إلى إبداء أقصــى مظاهر التضامن 
ــا األولوية ودرجة  مع قضية األســرى ومنحه
ــات العربية  الصــدارة، داعيًا كافــة البرلمان
واإلســالمية والدولية إلى عقد جلسة طائرة 
لبحث قضية األسرى، مطالبا بتشكيل محكمة 
خاصة لمحاكمة مجرمــي الحرب الصهاينة 
على جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني 
ــه مقررات قمــة عمان  ــًا لمــا أكدت علي وفق
على جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني 
ــه مقررات قمــة عمان  ــًا لمــا أكدت علي وفق
على جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني 

ــة بمحاكمة  من وجــوب العمل على المطالب
مجرمي الحرب استناًد لقواعد العدالة الدولية 

التي يجب أن تنصاع لها سلطات االحتالل.
ــى  ــات بالضغــط عل وطالــب بحــر البرلمان
ــام بحملة دبلوماســية على  حكوماتهــم للقي
ــي للمطالبة بإطالق ســراح  المســتوي الدول
األســرى الفلســطينيين، داعيا إلى العمل على 
إصدار تشريعات وطنية لمتابعة الجرائم التي 
ــا ُمجرمو الحرب اإلســرائيليون بحق  يرتكبه

الفلسطينيين ومقدساتهم.
ودعــا د. بحــر الجامعــة ومنظمــة المؤتمر 
ــادة تحرك إقليمــي ودولي  اإلســالمي إلى قي

فوري لكشــف حقيقة الممارسات اإلسرائيلية 
بحق األســرى, والعمل على طرح هذه القضية 
ــف المحافل الدولية وعلى رأســها  أمام مختل
مؤسسات األمم المتحدة، مستهجنا دعوة نوعام 
شــاليط والد الجندي اإلســرائيلي األسير في 
غزة "جلعاد شاليط" إللقاء كلمة أمام مجلس 

حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.
أين الضمير العالمي؟!

بدوره حمل وزير األســرى الغــول, المجتمع 
الدولــي مســؤولية مــا يتعرض له األســرى 
الفلســطينيون في ســجون االحتالل, مؤكدًا 
أن ســلطات االحتــالل تتصــرف وكأنها فوق 
القانون وتنتهك حقوق اإلنسان وانتقد رئيس 

اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى.
وانتقد الغول زيارة بان كي مون ألهل شاليط 
ــي األســرى في غزة  فيمــا رفــض زيارة أهال
ــارة أبنائهــم, مؤكدًا أن  المحروميــن من زي
فعاليات التضامن مع األسرى ستبقي مستمرة 

حتى يتم اإلفراج عن كافة األسرى.
ــر العالمي  ــًال: أين الضمي وتســاءل الغول قائ
وأين حقــوق اإلنســان وأين الــدول العربية 
واإلسالمية من معاناة اٍألسرى؟ كما استهجن 
التفات العالم وتدخل الوســاطات لإلفراج عن 
الجندي اإلسرائيلي شاليط, دون أن يلتفت أحد 
لمعاناة األسرى الفلسطينيين الذين يواجهون 
أشرس أنواع أساليب التعذيب على يد سلطات 

االحتالل.

@ÚÌÎb©a@bËˆb»fldi@Ùáznm@Ò7é˛a@ÚÓ‰Ó�è‹–€a@Ú◊ã®a
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شــارك النواب اإلسالميون في الضفة الغربية مساء الجمعة (٤/١٦) في إضاءة شعلة الحرية 
لألســرى في المهرجان الذي نظمته وزارة األسرى بالضفة بالتعاون مع عائلة األسير نائل 
البرغوثــي في قرية كوبر قضــاء مدينة رام اهللا، فيما حرموا من إلقــاء كلمة لهم أثناء 

المهرجان الذي يجيء بمناسبة يوم األسير الفلسطيني.
 وشــارك من النواب اإلســالميين كال من م.عبد الرحمن زيدان وأحمــد مبارك ومحمود 
ــد الجواد وفضل  مصلح وحاتم قفيشــة والشــيخ حامد البيتاوي وريــاض رداد وناصر عب
حمدان ومحمد ماهر بدر وياسر منصور وفتحي قرعاوي وحسني البوريني ورياض عملة 
وداوود أبو ســير وخالد يحيى وإبراهيم دحبور ومريم صالح وإبراهيم أبو ســالم ووائل 
الحسيني وأحمد عطون، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبوعرفه ووزير العمل السابق 

محمد البرغوثي.
ورغم الحضور الالفت والواضح  للنواب اإلســالميين في المهرجان إال أن وزارة األســرى 
التابعة لســلطة رام اهللا رفضت تخصيص كلمة لهم ومنعتهم من حق الكالم والتعبير عن 
تضامنهم مع األســرى، غير أن نواب حماس أكدوا أن قضية األســرى توحد كل الفصائل 
والقوى الفلسطينية واإلسالمية وتجعلهم يقفون أمام مسؤولياتهم تجاه األسرى وذويهم.

 وفي ختام الحفل شارك نواب حماس في إشعال شموع الحرية معلنين انطالق فعاليات يوم 
األســير الفلســطيني، مؤكدين على تضامنهم مع عائلة البرغوثي (أقدم أسير في العالم) 
ومع كافة عوائل األســرى، مشددين على أن قضيتهم ســتبقى حاضرة في أعماق الوجدان 

الفلسطيني وأنه لن يكون هناك أية حلول إال بتحريرهم وتبييض السجون منهم. 

صحيفة نصف شهرية تصدر عن اِّـجلس التشريعي الفلسطيني
العدد السابع والثالثون

الخميس  4 جمادى األوُّـ 1431هـ أبريل/نيسان 2010م
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وشعًبا) مع قضية األسرى في سجون االحتالل 
الصهيوني مادام القلب ينبض بالحياة، متابًعا: 
"نحــن مــع األســرى، ألن هذا واجب شــرعي 
ووطني ولن نســتقيل عن ذلــك، ألننا نحمل 

قضية األسرى، قضية الجهاد والنضال".
ولفت إلى أن العديد من المؤامرات تحاك ضد 
األسرى إال أن جميعها يتم تكسيرها على صخرة 
صمود األسرى، مشــدًدا على مواصلة الصمود 
واالستمرار على درب الشهداء واألسرى وعدم 
ــكل فصائلها وخاصة  التخلي عــن المقاومة ب

حركة المقاومة اإلسالمية "حماس".
ه بأن األمين العام لألمم المتحدة لم يكن  ــوَّ ون
ــه قابل والد  ــا بحق األســرى، خاصة أن منصًف
األســير الجندي جلعاد شاليط ورفض مقابلة 
أهالي األســرى، كما أنه دعا والد شاليط إلى 
أن يأتــي لمقــر األمــم المتحدة، مــن أجل أن 
يتحدث عن ابنه الذي تم أسره على ظهر دبابة، 
ونســى ١١ ألف أسير يعانون من أبسط حقوق 
اإلنســانية هم وذووهم، ومــع ذلك لم ينظر 

لقضيتهم".
وطالــب بحــر الفصائــل اآلســرة  لشــاليط 
االســتمرار في التمسك بشــروطها من أجل 
حرية األسرى في سجون االحتالل الصهيوني.
النواب اإلسالميون يدعمون خطوات 

األسرى االحتجاجية
بدورهم أعرب النواب اإلسالميون عن تأييدهم 
ومؤازرتهــم خطــوات األســرى في ســجون 
ــم  ــة والرافضــة للظل االحتــالل االحتجاجي
والحرمــان الذي يعيشــونه، والذي تمارســه 

إدارات السجون بحقهم وحق ذويهم. 
وأكــد النائب ياســر منصــور، فــي تصريٍح 
ــى حق األســرى  ــاء (٧-٤)، عل صحفــي األربع
وأكــد النائب ياســر منصــور، فــي تصريٍح 
ــى حق األســرى  ــاء (٧-٤)، عل صحفــي األربع
وأكــد النائب ياســر منصــور، فــي تصريٍح 

باستخدام كافة السبل للحصول على حقوقهم 
ــل الغاصــب, وأضاف: "مــن يعش  مــن المحت
حياة الســجن يفهم ويعرف ويحس باألسرى 
ومعاناتهم وظــروف اعتقالهم الصعبة التي ال 

يمكن السكوت عنها". 
ورأى النائب ياسر منصور في خطوة األسرى 
االحتجاجية الموحدة "أمًال في انتزاع األسرى 
ورأى النائب ياسر منصور في خطوة األسرى 
االحتجاجية الموحدة "أمًال في انتزاع األسرى 
ورأى النائب ياسر منصور في خطوة األسرى 

ــا من حقوقهم وحقوق األســيرات", داعًيا  بعًض
ٍة تضامنيٍة إلنجاح فعاليات األسرى في  إلى هبَّ

السجون. 
من جانبها لفتت النائب منى منصور إلى الواقع 
المرير الذي تعيشه األسيرات الفلسطينيات في 
سجون االحتالل, من ســلٍب للحقوق وحرماٍن 
من أبســط مقومــات الحياة, وقالــت منصور: 
"األسيرات جرح كبير؛ فحتى عند احتجاجهن 
ــن بحرمان حقوق  ــة بحقوقهن ُيعاَقب للمطالب
أخــرى, فــي اســتغالٍل صريٍح مــن االحتالل 

لضعفهن". 
أخــرى, فــي اســتغالٍل صريٍح مــن االحتالل 

لضعفهن". 
أخــرى, فــي اســتغالٍل صريٍح مــن االحتالل 

سات الحقوقية  وطالب النائبان منصور المؤسَّ
والمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنســان 
ٍك فاعــٍل لرفع الظلم عن األســرى في  بتحــرُّ
ســجون االحتالل, كما طالبا ســلطة رام اهللا 
ٍك فاعــٍل لرفع الظلم عن األســرى في  بتحــرُّ
ســجون االحتالل, كما طالبا ســلطة رام اهللا 
ٍك فاعــٍل لرفع الظلم عن األســرى في  بتحــرُّ

ــي يواجهها أســرانا  ــة الت الهجمــة الصهيوني
البواسل في سجون القمع الصهيوني.

ودعت رئاســة التشــريعي الجامعــة العربية 
ومنظمة المؤتمر اإلســالمي إلى قيادة تحرك 
عربي وإســالمي فاعل من أجــل طرح قضية 
األسرى الفلســطينيين أمام المحافل الدولية 
ومؤسســات األمم المتحدة، مؤكــدة أن فتح 
ــر الدولية أمام والد الجندي الصهيوني  المناب
األســير "شــاليط" يجب أن يســتحث النخوة 
والهمــة العربية واإلســالمية إلرســاء خطة 
ــة للدفاع عن حقوق اآلالف من إخواننا  منهجي
ــن داخل الســجون  ــا األســرى المغيبي وأبنائن

الصهيونية العنصرية. 
بحر يطالب الفصائل اآلسرة للجندي 

الصهيوني التمسك بمطالبها
أكــد د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس 
المجلس التشــريعي على ضرورة  التمســك 
بقضية األسرى، مطالًبا العالم بالنظر لمعاناة 
األسرى التي تزيد يوًما بعد يوم، وقال: "اليوم 
نخــوض مــع األســرى واألســيرات معركة 
"األمعاء الخاوية" للتصدي لممارسات االحتالل 

التي تهدف للضغط على إرادة األسرى".
جاء ذلك خالل الوقفة التضامنية التي نظمها 
اإلثنين (١٢-٤) المجلس التشريعي بالتعاون مع 
ــة الوطنية العليا لنصرة األســرى ٢٠١٠،  اللجن
ــل الفلســطينية في مقر  ولفيــف من الفصائ
"الصليب األحمر" بمدينة غزة بحضور عدد من 

ممثلي الوزارات ونواب المجلس التشريعي.
وأضاف  بحــر: "نقول للعالم الــذي يقف مع 
الجانــي ضد الضحية فيقف مع االحتالل الذي 
يتحدى كافــة قوانين العالم بظلمه يفكر أنه 
مــن يمتلك القوة إال أننا نقول له: ال ونحمله 
المســؤولية الكاملة لما يحدث لألســرى على 
مــا يفعله من إجرام بحق األســيرات النســاء، 
واألطفــال والمرضى، كل ذلــك أمام عيون 

العالم".
وأشــار إلى أن الشــعب الفلســطيني (حكومة 

رئاسة التشريعي: التضامن مع األسرى 
واجب ديني ووطني وأخالقي وإنساني

رئاسة التشريعي: التضامن مع األسرى 
واجب ديني ووطني وأخالقي وإنساني

رئاسة التشريعي: التضامن مع األسرى 

أعلنــت رئاســة المجلس التشــريعي تضامنها 
التام  مع إضراب أســرانا األبطال في ســجون 
االحتالل الصهيوني، مؤكدة أنها تشكل واجبا 
شــرعيا ووطنيا وأخالقيا وإنسانيا، خاصة أنه 
يتعلق بمطالب إنســانية بحتة يتم مساومتهم 
وابتزازهم عليها من قبل إدارات الســجون، في 
مسعى صهيوني إلبقائهم على حال من اإلرباك 
وعدم االستقرار، وإبقائهم في مواجهة الكثير 
ــات المختلفــة بهدف  مــن العوائــق والصعوب
إشــغالهم عــن التفــرغ للتفاعل مــع القضايا 

الوطنية.
وشــددت رئاســة التشــريعي في بيان صحفي 
على أن سلطات االحتالل لن تنجح في المساس 
بإرادة وعزم أســرانا األبطال، ولن تتمكن من 
إخمــاد أو إضعــاف روح الثــورة واإليمان في 
نفوســهم مهما بلغت حدة ودرجة ومســتوى 

اإلجراءات القمعية التي تمارسها يوميا.
ودعت الرئاسة شعبنا الفلسطيني على اختالف 
ومؤسســاته  ــة  االجتماعي وشــرائحه  قــواه 
الرســمية واألهلية إلى أوســع مشــاركة في 
الحمــالت التضامنية مع أســرانا األبطال في 

سجون االحتالل. 
ودعت رئاسة التشريعي المؤسسات الحقوقية 
ــة المهتمــة  ــة والدولي والمنظمــات اإلقليمي
بالديمقراطية وحقوق اإلنســان إلى االنسجام 
مع الشــعارات والمبادئ القانونية واإلنسانية 
التي ترفعها وتروج لها، وااللتفات إلى معاناة 
أســرانا داخل ســجون االحتالل الذين ُتمتهن 
كرامتهم وآدميتهم وحقوقهم األساسية دون 
أي بادرة حراك حقيقية من أي جهة أو منظمة 
ــه تدخالت  كانت فــي الوقت الذي نشــهد في
ســريعة ومعالجات فورية لهذه المنظمات في 
أكثــر من منطقــة وإقليم مــن العالم تتعلق 
بقضايا إنســانية ذات مستوى وأهمية أدنى من 
ــر، وال ترقى إلى حجم ومســتوى  ذلك بكثي

بأخذ دوٍر إيجابيٍّ في نصرة األسرى ودعم أية 
خطوة تضامنية معهم ال قمعها. 

بأخذ دوٍر إيجابيٍّ في نصرة األسرى ودعم أية 
خطوة تضامنية معهم ال قمعها. 

بأخذ دوٍر إيجابيٍّ في نصرة األسرى ودعم أية 

كمــا أكد النائــب م. عبد الرحمــن زيدان أن 
ــرا يصل إلى حــد الجريمة بحق  هناك تقصي
قضية األسرى التي لم تطرح في يوم من األيام 
بشــكل جدي في أي مفاوضات، مــا يثبت أنها 
مفاوضات عبثية تنازلية ال تطالب أو تســترد 
حقوقًا. مضيفا أن االحتالل كلما شعر بسلبية 
السلطة وإهمالها في التعامل مع قضية األسرى 
وضعف التفاعل الشعبي معها زاد من التضييق 
على األســرى وحرمانهم مــن االنجازات التي 
ــا بأمعائهــم ودمائهــم على مر  ــوا عليه حصل

السنين.
وأشار إلى أن قضية األسرى هي الجرح النازف 
في جســم الشــعب الفلســطيني وهي مؤشــر 
حيوية القضية الفلســطينية في نفوس أبنائها 
ــر عائالتهم, وهــي ضمانة  وصمودهــم وصب
التمســك بالحقوق والثوابت الوطنية التي ال 
تقبل المســاومة، وتابع: " يجب أن يســتيقظ 
ضمير العالم المنافق الذي يتباكى على جندي 
تم أســره في دبابته وهو فــي حالة اعتداء وال 
يحزن على أالف األســرى الذين يدافعون عن 

حقهم ضد العدوان".
وأضاف إن التنازل عن الحقوق الوطنية الثابتة 
في األرض والمقدســات وحق عودة الالجئين 
إلى ديارهــم األصلية خيانة لمعاناة األســرى 
والسنين التي قضوها في غياهب السجون مهرًا 
لحريتهم وحرية شعبهم. مضيفًا: " األسرى لهم 
والسنين التي قضوها في غياهب السجون مهرًا 
لحريتهم وحرية شعبهم. مضيفًا: " األسرى لهم 
والسنين التي قضوها في غياهب السجون مهرًا 

أمهات وزوجات وأبناء، وهم بشر، ولكل منهم 
قصة وقضية ومشاعر وليسو مجرد أرقام". 

وجدد زيدان استنكاره الشديد العتقال األسرى 
المحررين من قبل األجهــزة األمنية، مؤكدًا 
أن هذه السياســة إنما هي " عار وطني وخيانة 

لقضية األسرى وخدمة لالحتالل".
في ذات الســياق وجه النائب حاتم قفيشة نداء 
للمؤسسات المهتمة بشــؤون األسرى لسرعة 
العمل الجاد من أجل إنقاذ حياة األسرى الذين 
يخوضون معركة األمعاء الخاوية مع المحتل 
ــا إلى وقف االعتداء  والتي يهدفون من خالله

الذي تمارسه مصلحة السجون على كرامتهم 
ــارة كما يهدف  ــاء الزي وكرامــة ذويهم أثن
أيضا إلى الحفاظ على مكتســباتهم وحقوقهم 

وتحسين ظروف اعتقالهم.
ودعا قفيشــة اللجنة الدولية للصليب األحمر 
لتحمل مسؤولياتها اإلنسانية والمكفولة دوليا 
ــي تتعرض  من أجــل إنقاذ حياة األســرى الت
للخطــر مــن جــراء خوضهم لإلضــراب عن 
ــام، منتقدا في الوقــت ذاته عدم التحرك  الطع
الجــاد من بعــض المؤسســات الدولية وحتى 
ــي لم ترتقــي بــردود أفعالها  ــة والت المحلي
لمستوى معاناة األسرى اليومية ومعاناة أهلهم 

الدائمة أيضا.
ــاء زيارته بيوت  جاءت تصريحات قفيشــة أثن
مجموعــة من األســرى للتضامن مــع ذويهم 
ــرا منه  ــد احتياجاتهــم وتقدي والوقــوف عن

لجهادهم ونضاالتهم.

... ويزورون أهالي األسرى واِّـعتقلني 
السياسيني َّـ بلدة بيت لقيا

زار وفــد من النواب اإلســالميين فــي رام اهللا 
المحتلة األربعاء (٧-٤) عددًا من عوائل األسرى 
فــي ســجون االحتــالل الصهيوني والســلطة 
الفلســطينية في بلدة بيت لقيا إلى الغرب من 

المدينة. 
 وقال النواب إن هذه الزيارة والتي تأتي ضمن 
برنامج زيارات موسع ألهالي األسرى وبالذات 
ذوي األحكام العالية ما هي إال تعبير بسيط من 
النواب على ما قــدم هؤالء األبطال وعائالتهم 
من النضاالت والتضحيات المستمرة في سبيل 

اهللا والوطن. 
وضم الوفد كًال مــن: النائب محمود مصلح، 
الشيخ فضل حمدان، أحمد عبد العزيز مبارك، 

د. إبراهيم أبو سالم، ود. مريم صالح.
ــع الوفــد على  ــة أيضــًا اطل وفــي ذات الجول
معاناة المختطفين في ســجون الســلطة وما 
لحق بأهلهم بســبب تعســف األجهزة األمنية 
واستمرارها في االعتقاالت، عوضًا عن التعذيب 

وفد التشريعي خالل زيارته منزل األسير  تيسير البرديني

وفد التشريعي خالل زيارته لمنزل األسير خالد الجعيدي



سابعالعدد السابعالعدد السابع والثالثون
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والســيما  ووزراء،  ــواب  ن مــن  الفلســطيني 
تعرضهم ألبشــع األســاليب والتنكيل بهم من 
خالل إهانتهم وإذاللهــم وتعذيبهم، باإلضافة 
إلى حرمانهم من أبســط حقوقهم اإلنســانية، 
مما يشــكل انتهــاكا صارخا لكافــة القوانين 

واألعراف الدولية واإلنسانية.
"التشريعي" يزور أهالي عمداء األسرى 

َّـ محافظتي خان يونس ورفح
زار وفــد مــن المجلــس الشــريعي برئاســة 
ــور أحمــد بحر النائــب األول لرئيس  الدكت
المجلس التشــريعي أهالي عدد من األســرى 
المعتقلين في ســجون االحتــالل من مختلف 
الفصائل الفلســطينية وقدم لهــم درع الوفاء 
لألســرى. وزار وفد المجلس كال من عائالت 
األســرى خالد الجعيــدي وتيســير البرديني 
ومازن النحال من محافظة رفح، كما زار كل 
من عائلة األســرى يحيى السنوار وضياء األغا 

ومصطفى رمضان من محافظة خان يونس.
وأكد بحر خالل زيارته ألهالي األســرى أن 
هذه الزيارة تشكل واجبا وطنيا وتأتي لتؤكد 
على تضامن المجلس ووقوفه إلى جانب قضية 
األسرى، مؤكدا أن المجلس يعمل على جميع 
المســتويات المحلية والدولية لإلفراج عنهم 

من سجون االحتالل.
ــى أن قضية األســرى تحتل ســلم  وشــدد عل
أولويات المجلس التشريعي الفلسطيني، الفتا 
إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية لن تدخر 

جهدا لإلفراج عن األسرى.
وضم وفد المجلس التشريعي كل من النواب 
د. سالم سالمة د. عاطف عدوان، د. محمد شهاب، 
النائب جمال نصار، د. خميس النجار، د. سيد أبو 
مسامح، د. يونس األســطل، د. يحيى العبادسة، 

ووزير العدل النائب محمد فرج الغول. 
... و يتفقد عوائل قدامى األسرى 

باِّـنطقة الوسطى
كما نظم "التشــريعي" سلســلة من الزيارات 
ــاء (١٤-٤) لعوائــل قدامــى  ــة األربع التضامني
األســرى في ســجون االحتالل الصهيوني من 

أبناء المحافظة. 
وضم وفد "التشــريعي" النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الدكتور أحمد بحر إلى 
ــر واإلصالح عن المحافظة  جانب نواب التغيي
ممثال بكل من الدكتور سالم سالمة والدكتور 
عبد الرحمن الجمل، باإلضافة إلى عدد من قادة 
حركة حماس بينهم القيادي موسى السماك، 

وقادة األجهزة األمنية بالمحافظة. 
وشــملت الزيارات عوائل قدامى األســرى في 
المحافظة الوســطى من بينهم عائلة األســير 
حســن المقادمة من مخيم البريج، واألسرى: 
عبد الهــادي غنيم وجالل صقر وخميس عقل 
ومحمد دخان من مخيم النصيرات، واألســير 
حازم العايدي وعيد مصلح من مخيم المغازي، 
واألسير توفيق أبو نعيم وعمر الغول ومحمد 
حســان من المغراقة، واألســير أحمد الفليت 
من دير البلح، واألســير حمــادة الديراوي من 

الزوايدة. 
... ويزور عوائل األسرى َّـ شمال 

تحولت إلى غرف شبيهة بغرف العزل. 
وتحدث رمضان عن الخطوات االحتجاجية التي 
وضعها األســرى في جميع الســجون ووزعت 
من خالل تعميم وطني على الســجون كافة، 
ــت تلك اإلجــراءات بمقاطعة الزيارات  وتمثل
خالل شهر نيسان "ابريل" الجاري، واإلضراب 
عن الطعام خالل أيام ٧و١٧و٢٧ نيسان وإرجاع 

الوجبات الثالثة. 
ــع األســرى ومن كل  وقــال رمضــان: "جمي
الفصائل أجمعوا على تلك الخطوات ونّسقوا 
ــزاع حقوقهم التي بدأ  فيما بينهم من اجل انت
االحتالل بســحبها والتراجع عنها شيئا فشيئا، 
ــة مــن الكفــاح والنضاالت  بعــد عقــود طويل

واإلضرابات التي خاضها األسرى". 
ــة  وناشــد رمضــان وســائل اإلعــالم العربي
ــة والجماهير الفلســطينية الوقوف  والعالمي
إلى جانب األســرى في خطواتهــم تلك، وأن 
ــات على مشــاركة عوائل  ال تقتصــر الفعالي

األسرى فقط. 
الحملة الدولية تدعو إُّـ تضامن عاِّـي 

مع األسرى والنواب اِّـختطفني
الحملة الدولية تدعو إُّـ تضامن عاِّـي 

مع األسرى والنواب اِّـختطفني
الحملة الدولية تدعو إُّـ تضامن عاِّـي 

 من جهتها وجهت الحملة الدولية لإلفراج عن 
النواب المختطفين العديد من الرسائل لرؤساء 
ــة والعربية واإلســالمية  ــات الدولي البرلمان
دعتهم فيها إلى التضامن مع إضراب األســرى 
بتحمــل  وطالبتهــم  المختطفيــن  ــواب  والن
مســئولياتهم وإصــدار مواقف عملية تســهم 
فــي الضغط على االحتالل اإلســرائيلي لوقف 
انتهاكاته المستمرة بحق النواب المختطفين 

واألسرى.
ــة في رســائلها  إلــى وضع حد  ودعــت الحمل
لالحتالل اإلســرائيلي الذي مــا يزال يتجاوز 
الخطــوط الحمراء في انتهاكاته بحق النواب 
واألسرى في سجونه، مما دفعهم إلى اإلضراب 
المفتوح عن الطعام احتجاجا على الظروف الال 
إنسانية التي يعانون منها في سجون االحتالل.

ــى الظروف المعيشــية  ــة إل وأشــارت الحمل
ــي  ــي يعان والنفســية الســيئة والقاســية الت
منها األســرى وفــي مقدمتهم رموز الشــعب 

الــذي تمارســه بحقهــم في ســجونها وأقبية 
ــه األجهزة  تحقيقها، مســتنكرين مــا تقوم ب
ــة من حمالت مداهمــة واختطاف بحق  األمني
األســرى المحررين والبيوت اآلمنة وترويع 

ساكنيها.
النائبان األسريان سلهب ورمضان: 

األسرى مَوَحدون خلف مطالبهم
فيمــا أكد النائــب األســير عزام ســلهب أن 
األسرى في جميع السجون الصهيونية، قرروا 
موَحدين خوض عدة خطوات نضالية من أجل 
تحسين أوضاعهم المعيشية، وأنهم قد حددوا 
مطالبهم في نقاط وســلموها إلدارة مصلحة 

السجون الصهيونية. 
وأوضح النائب األسير في تصريحات لمحامي 
مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان نشرت 
الثالثاء (١٣-٤) األسباب التي دفعت األسرى إلى 

اتخاذ خطواتهم االحتجاجية األخيرة. 
وقال إن مطالب األســرى "تتمثل في تحســين 
أوضاعهــم بشــكل عــام والســماح لألهالــي 
ــن مــن الزيارة، والعمــل على وقف  الممنوعي
اإلجراءات الصهيونية التعســفية بحق األهالي 
أثناء زيارة ذويهم، باإلضافة إلى السماح ألهالي 
غزة بالزيارة والموافقــة على إدخال أغراض 

تخص األسرى ومطالب أخرى متفرقة". 
وشدد على أن مطلب دمج األسرى المعزولين 
والبالغ عددهم (١٨) أسيرا مع بقية األسرى في 
الســجون الصهيونية، هي من األمور األساسية 
ــي تم أدرجها على ســلم المطالب، مشــيرا  الت
إلى أن عزل األســرى من أقسى العقوبات التي 
تنتهجها إدارة السجون، وهي سياسة تستهدف 
ــل البطيء الجســدي والمعنوي لألســير  القت

الفلسطيني. 
وفــي ذات اإلطار، أكــد النائب األســير نزار 
رمضان لمحامي "التضامــن الدولي" أن إدارة 
ســجن "عوفر" ألغت قســم الخيام من السجن 
ــت على توزيع األســرى على بقية غرف  وعمل
المعتقل؛ مــا أدى إلى حدوث اكتظاظ كبير 
داخــل الغرف؛ بحيــث وصل العــدد في بعض 
ــم أن الغرفة  الغــرف إلى ١٢ أســيرا مــع العل
الواحدة بالكاد تتســع لـ ٨ أســرى فقط، كما 

القطاع
فــي ذات الســياق زار وفــد مــن "الشــريعي" 
ــي عــدد مــن األســرى  برئاســة بحــر أهال
المعتقلين في ســجون االحتــالل من مختلف 
الفصائل الفلســطينية، وقدم لهــم درع الوفاء 
لألســرى، كما قدم التهاني لألســير المحرر 
محمود عيســى بعد قضاء ٦ سنوات في سجون 

االحتالل.
وضم وفد المجلس التشريعي كل من النواب: 
د. عاطــف عــدوان ، د. محمــد شــهاب، وجمال 
نصار، د.يوسف الشرافي، ووزير شئون األسرى 

والمحررين فرج الغول.
وزار الوفد البرلماني كال من عوائل األسرى: 
مجــدي حماد، وفاء البس، بســيم الكرد، وعبد 

الرحمن شهاب.
من جهتهم ثمن أهالي األسرى زيارة المجلس 
التشــريعي، معبريــن عــن ســعادتهم بتلــك 
الزيارة التي تأتي للتواصل بين الشعب ونوابه، 
مؤكدين أن قضية األسرى في السابق لم تكن 
تحظى بأي اهتمام في ظل الحكومات السابقة 
ــام المجلس  ــوم من قي بخــالف مــا يحدث الي
ــي  التشــريعي والحكومــة الفلســطينية بتبن

قضيتهم والدفاع عنها.
وثمن أهالي األســرى دور المجلس التشريعي 
في خدمة قضايا األســرى والســعي في جميع 

المحافل لتخفيف معاناتهم وإطالق سراحهم.
رئاسة التغيري واإلصالح تزور األسري 

اِّـحرر  الحشاش
وفي ذات الســياق نظمت رئاسة كتلة التغيير 
واإلصالح في المجلس التشريعي زيارة لعائلة 
األسير المحرر محمد نهاد الحشاش من مخيم 
البريج والذي أفرج عنه مؤخرا بعد اعتقال دام 

٢٠ عاما في سجون االحتالل .
وترأس الوفد م.اسماعيل األشقر نائب ريس 
الكتلة بمشــاركة كال من د.سالم سالمة 
ود.عبد الرحمن الجمل ود.يوسف الشرافي 
ود.محمد شــهاب ومشير المصري م.جمال 
ســكيك الذيــن أكــدوا دعمهــم لقضية 
األســرى في ســجون االحتــالل والوقوف 
بجانبهم في معركة األمعاء الخاوية التي 

يخوضها األسرى ضد اإلجراءات التعسفية 
التي تمارســها إدارة الســجون الصهيونية 

بحقهم.
وأكد النائب مشــير المصري فــي كلمة له 
دعمه لألســرى في ســجون االحتالل، مؤكدا 
وقوف النواب معهــم في معركتهم ضد إدارة 
الســجون، مشــددا على أن األســرى يخرجون 
في الســجون الصهيونية أكثــر إصرارا على 
مواصلة طريــق الجهاد والمقاومــة، مضيفا: 
"هكذا أســيرنا محمد الحشاش وكل األسرى 
ال يمكن أن يتراجعوا تحت ضغط المحتل، وال 
يمكن أن يفت العدو في عضدهم ومن مســيرة 

جهادهم بل يخرجون إلى صهوة جهادهم.
وأرســل المصري التحية لألســير الحشــاش 
ولكل األسرى في سجون االحتالل، متمنيا لهم 
الخروج في صفقة تبادل مشرفة مع االحتالل 

في القريب العاجل.
نواب شمال غزة يزورون عوائل 

األسرى
ــر واإلصالح  ــة التغيي ــواب كتل كمــا نظم ن
بمحافظة شــمال غــزة (٤/١٢) ضمــن فعاليات 
ــة زيارات  أســبوع التضامن مع األســرى حمل
األســرى ذوي  عائــالت  لعــدد مــن  واســعة 
ــة في ســجون االحتالل  ــات العالي المحكومي
ــا مــع األســرى داخــل  ــي، وتضامن الصهيون
ســجون االحتالل في معركة األمعاء الخاوية 

وإضرابهم عن الطعام والزيارات.
ــارات عوائل  وشــملت الجولة األولى من الزي
األســرى: جالل اللوح والمحكوم مدى الحياة 
ــان  والمحكوم ٤١  وعائلة األســير عماد أبو ري
عام وعائلة األسير محمود نمر شاهين وكلهم 

من محافظة شمال غزة.
وشــملت الزيارات أكثر من ٢٠ عائلة أســير 
كمرحلة أولى، وسيتبعها مراحل أخرى تشمل 

زيارات بقية عوائل األسرى. 
 وقدم النواب دروعا تكريميا لعوائل األســرى، 
وأكــدوا وقوفهــم ودعمهم الكامــل لقضية 
ــة الطريــق والعمــل حتى  األســرى ومواصل
تحريريهــم كافــة مــن زنازيــن وســجون 

االحتالل. 

وفود برلمانية تزور عوائل األسرى على امتداد الضفة والقطاع وتقدم لها دروع الوفاء والتضحية والعرفان

وفد التشريعي خالل زيارته منزل األسير  تيسير البرديني

وفد التشريعي خالل زيارته لمنزل األسير خالد الجعيدي
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• مواليد ١٩٦٨م - بيت ساحور "قضاء بيت لحم". 
•  متزوج وله ثالثة أبناء وبنتان. 

•  حاصل على شــهادة البكالوريــوس في الفيزياء من 
جامعة القدس. 

•  مدرس للفيزياء في مدرسة بيت ساحور الثانوية. 
• رئيس جمعية اإلصــالح الخيرية في بيت لحم منذ 

تأسيسها. 



• مواليد: ١٩٦٦م - سنجل "قضاء رام اهللا".
• متزوج وله خمسة أبناء.

• حاصل على شــهادة البكالوريوس في التاريخ من 
جامعة بيرزيت.

• اعتقل عدة مرات في سجون االحتالل.



• مواليد: ١٩٥٤م - قرية الجانية "غرب رام اهللا".
• متزوج وله تسعة أبناء.

• حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من جامعة القدس.
• أبعد إلى مرج الزهور عام ١٩٩٢م.

• عضــو في لجنة القــوى الوطنية واإلســالمية في 
محافظة رام اهللا والبيرة.

عضــو في لجنة القــوى الوطنية واإلســالمية في 
محافظة رام اهللا والبيرة.

عضــو في لجنة القــوى الوطنية واإلســالمية في 

• اعتقل ١٤ مرة في سجون االحتالل.



• مواليد: ١٩٦٠ - الخليل.
ــى درجة الماجســتير في الدراســات  • حاصــل عل

اإلسالمية من جامعة القدس "أبو ديس". 
• كاتب وباحث.

• أبعد إلى مرج الزهور عام ١٩٩٢.
• اعتقل عدة مرات من قبل االحتالل.

• شغل منصب أمين سر جمعية اإلحسان الخيرية.


• مواليد: ١٩٥٨ – الخليل. 

• حاصل على درجة بكالوريوس في الشريعة اإلسالمية.
عمل مدرسًا للتربية اإلسالمية في رابطة الجامعيين 

حاصل على درجة بكالوريوس في الشريعة اإلسالمية.
عمل مدرسًا للتربية اإلسالمية في رابطة الجامعيين 

حاصل على درجة بكالوريوس في الشريعة اإلسالمية.
عمل مدرسًا للتربية اإلسالمية في رابطة الجامعيين • عمل مدرسًا للتربية اإلسالمية في رابطة الجامعيين • 

لمدة عشرة سنوات.
• أبعد إلى مرج الزهور عام ١٩٩٢.

اعتقل سياسيًا لدى السلطة منذ عام ١٩٩٨ إلى ٢٠٠١.
أبعد إلى مرج الزهور عام ١٩٩٢.

اعتقل سياسيًا لدى السلطة منذ عام ١٩٩٨ إلى ٢٠٠١.
أبعد إلى مرج الزهور عام ١٩٩٢.

 •
• اعتقــل عــام ٢٠٠٢ وحكم عليه بالســجن ٨ ســنوات 

ونصف وال يزال قيد االعتقال.



• مواليد: ١٩٥٨ – دورا "قضاء الخليل".
• حاصل على الماجســتير في القضاء الشرعي من 

جامعة الخليل.
• رئيس مكتب رابطة علماء فلسطين فرع الخليل.

• اعتقل عدة مرات لــدى االحتالل وأبعد إلى مرج 
الزهور عام ١٩٩٢.



• مواليد: ١٩٦٢ - السموع "قضاء الخليل".
• حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال 

من جامعة بيرزيت.
• عمل في المجلس المحلي لبلدة السموع.

 .
• مواليد: ١٩٦٥ - الخليل.

• دكتوراه في الشريعة اإلسالمية.   
• عضو في مجلس التعليم العالي لمدة سنتين.

ــد كلية الشــرعية في جامعــة الخليل لمدة  ــد كلية الشــرعية في جامعــة الخليل لمدة • عمي ــد كلية الشــرعية في جامعــة الخليل لمدة • عمي عمي
سنتين.

• نائب رئيس الجمعية الخيرية اإلسالمية.
• اعتقل عدة مرات لــدى االحتالل وأبعد إلى مرج 

الزهور عام ١٩٩٢.
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د. بحر يدعو إُّـ تحرير األسرى بكل 
الوسائل وتفعيل قضيتهم محليا 

وعربيا ودوليا

هنية يدعو إُّـ تحقيق اِّـصالحة واستئناف 
اِّـقاومة َّـ الضفة الغربية وإنشاء صندوق 

تضامني عربي لدعم األسرى 

النواب يقرون باإلجماع تقرير لجنة الرتبية بخصوص األسرى، ويطالبون اِّـقاومة بأسر اِّـزيد من الجنود الصهاينة
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د. بحر: تحرير األسرى بكل 
الوسائل

وترأس الدكتور أحمد بحر النائب األول 
لرئيس المجلس التشريعي الجلسة، ملقيا 
ــواب المجلس كلمــة طالب فيها  أمام ن
الشعب الفلســطيني باالنتفاض في وجه 
الغطرســة الصهيونية بحق األسرى في 
سجون االحتالل، داعيا إلى تفعيل قضية 
األســرى بحيث تأخــذ حيزا واســعا في 
سجالت وأجندة األمة العربية واإلسالمية 

والمجتمع الدولي والعالمي. 
وبين بحر أن األســرى يعانون من موت 
بطــيء وانتهاك صارم أمــام نظر العالم 
وبصــورة واضحــة في ظــل صمت غير 
ــم المجتمع  مرغــوب فيه مــن قبل العال

الدولي.
ونعى بحر الشهيد األسير رائد أبو حماد 
ــوم الجمعــة الماضي في  الــذي ارتقى ي
سجون االحتالل بعد صراع من المرض 
معه وقال : "إن معركة األمعاء الخاوية 
لن تنتهــي حتى لو بلغ الشــهداء مليون 
ــة عادلة  شــهيدا فقضية األســرى قضي

وستنتصر قريبا". 
 وجدد بحر دعوته للفصائل التي تأســر 
ــاد شــاليط)  ــي (جلع ــدي الصهيون الجن
ــى االحتالل وعــدم التخلي  بالضغط عل
عن قضية األســرى في أي ظرف،  مشددا 

على ضرورة تكثيف الجهود السياســية 
لإلفراج عن األسرى في سجون االحتالل 

وتحريرهم بكل الوسائل. 
ودعا بحر البرلمانات العربية واإلسالمية 
والدولية بعقد جلســة طارئة لمناقشــة 
موضوع األســرى والنواب المختطفين 
وإبراز معاناتهم والضغط على حكوماتهم 
لتحريــك قضية األســرى والعمل على 

تحريرهم.
كمــا طالب الجامعــة العربية ومنظمة 
المؤتمر اإلسالمي بطرح قضية األسرى 
في المحافل الدولية وتقديم قادة العدو 
الصهيونــي كمجرمــي حــرب على ما 
اقترفــوه مــن مخالفــات قانونية بحق 

أسرانا البواسل.
وفي ذات السياق طالب بحر األمين العام 
ــان كي مون بأال يكيل  لألمم المتحدة ب
ــن، متســائال: "لماذا زار أســرة  بمكيالي
شاليط ورفض الحديث مع األسرى حين 
زار غزة، ولماذا قدم والد شاليط ليتحدث 
في األمم المتحــدة أما معاناة أكثر من 

عشرة أالف أسير فلم يلتفت إليهم؟".
تقرير شامل حول األسرى

ــف  وقــدم د. محمــد شــهاب رئيــس مل
األسرى في إطار لجنة التربية والقضايا 
االجتماعية بالمجلس التشريعي تقريرا 
إحصائيا شــامال ومفصال حــول أوضاع 

األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون 
االحتالل، مؤكدا أن قضية األسرى تشكل 
قضية مركزية لشعبنا وأمتنا، فهي قضية 
دينية ووطنية وإنسانية، وهي تمثل معلمًا 
قضية مركزية لشعبنا وأمتنا، فهي قضية 
دينية ووطنية وإنسانية، وهي تمثل معلمًا 
قضية مركزية لشعبنا وأمتنا، فهي قضية 

رئيسًا من معالم جهاده ومعاناته، ورمزًا 
دينية ووطنية وإنسانية، وهي تمثل معلمًا 
رئيسًا من معالم جهاده ومعاناته، ورمزًا 
دينية ووطنية وإنسانية، وهي تمثل معلمًا 

من رموز صموده وثباته وشرفه.
وقال شــهاب إن إنقاذ أســرانا من سجون 
وإن  وتحريرهــم،  ــم  الظال االحتــالل 
التضامــن معهم وتبنــي حقوقهم ودعم 
صمودهم ورعاية ذويهم هو واجب أسمى 

دينيًا ووطنيًا وقوميًا وإنسانيًا.
صمودهم ورعاية ذويهم هو واجب أسمى 

دينيًا ووطنيًا وقوميًا وإنسانيًا.
صمودهم ورعاية ذويهم هو واجب أسمى 

وأكد أن قضية األسرى تحتاج إلى إبداع 
ــا وإنســانيتها، ويجب أن  ــوازى عدالته ي
نتمكن من إيصال رسالتهم للعالم وحتى 
ننجح فــي تحريك الضمير اإلنســاني 
وحتى تصبح قضية أسرانا حاضرة على 
ــدوام، وحتى تفرض نفســها في صدر  ال
المســرح السياســي وفــي كل األروقة 

المحلية والعالمية.
ووجه شــهاب التحية ألســرانا البواسل 
الصابرين المرابطين الذين حولوا محنة 
السجن إلى منح ربانية، وجعلوا من غرف 
الســجن وخيام المعتقل فصول مدارس 
وقاعــات جامعــات ومراكــز تحفيظ، 
ومعاهــد ثقافــة وفكــر تخــرج القادة 
والوزراء والعلماء والدعاة والمجاهدين.  
وسجل شــهاب اعتزاز التشــريعي البالغ 
ــر وثقته العالية بأســرانا  وفخره الكبي
وأسيراتنا؛ بثباتهم وصمودهم ووعيهم، 
مؤكدا التزام التشريعي مع هذه القضية 
العادلة والمقدسة، مشددا على أن جهادنا 
سيستمر حتى تحرير األسرى من سجون 

االحتالل.
ــات تقريره  وطالــب شــهاب فــي توصي
ــى  عل المتعاقــدة  ــة  الدولي األطــراف 
االتفاقيات والمعاهدات اإلنسانية العالمية 
والدولية وخاصة اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية 
مناهضــة التعذيب لتحمل مســؤولياتها 
القانونية واألخالقية، والعمل على إلزام 
حكومة االحتالل بكل القوانين واالتفاقات 
ــة، لضمــان حقــوق األســرى  ذات الصل

والمعتقلين.
كما طالب هيئة الصليب األحمر بتكثيف 
جهودهــا باتجــاه أداء دورهــا المطلوب 
ــق بمعاناة األســرى  كامــًال فيمــا يتعل
وذويهــم، وممارســة الضغــط العالمي 
إللزام حكومة االحتالل بحقوق األسرى 

التي أقرتها المواثيق الدولية أعاله.
ودعا شهاب قادة الدول العربية واإلسالمية 
وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر 
اإلســالمي واتحادات البرلمانيين واتحاد 
المنظمات األهلية والعلماء وقادة الفكر 
واألدب واإلعــالم بتبني قضية األســرى 
ــا في كل المحافل، والدفاع عن  وإحيائه

حقوقهم المشروعة.
كمــا دعا الســلطة الفلســطينية وكل 
القوى والفصائل الفلسطينية إلى تعزيز 
الجهــود الصادقــة والجــادة والهادفــة 
ــي والمصالحة  ــق الوفــاق الوطن لتحقي
الوطنية الصادقة وإعادة اللحمة الوطنية 
على أسس عادلة وقوية ومتينة، موضحا 
أن ذلك يتطلب منهم العمل على تذليل 
ــات وتهيئة المناخ العام الالزم  كل العقب

مداخالت النواب
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• مواليد: ١٩٥٩م - رام اهللا.
• متزوج وله أربعة أوالد.

ــي شــهادة البكالوريوس فــي التاريخ  • حاصــل عل
والعلوم السياسية.

• حاصــل علي شــهادة الماجســتير فــي العالقات 
الدولية.

• تعرض لالعتقال عدة مرات في سجون االحتالل.
اعتقل بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٥م من مدينة رام اهللا وحكم 

تعرض لالعتقال عدة مرات في سجون االحتالل.
اعتقل بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٥م من مدينة رام اهللا وحكم 

تعرض لالعتقال عدة مرات في سجون االحتالل.
اعتقل بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٥م من مدينة رام اهللا وحكم • اعتقل بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٥م من مدينة رام اهللا وحكم • 

عليه بالسجن خمسة مؤبدات وأربعين عامًا.
اعتقل بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٥م من مدينة رام اهللا وحكم 

عليه بالسجن خمسة مؤبدات وأربعين عامًا.
اعتقل بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٥م من مدينة رام اهللا وحكم 



• مواليد: ١٩٥٣م - رام اهللا.
• متزوج وله أربعة أبناء .

تخرج من معهد المعلمين في رام اهللا عام ١٩٧٥م.
متزوج وله أربعة أبناء .

تخرج من معهد المعلمين في رام اهللا عام ١٩٧٥م.
متزوج وله أربعة أبناء .

 •
• تعددت مرات اعتقاله منذ عام ١٩٦٨.

• بعد اغتيال األمين العام أبو علي مصطفي , انتخب 
أمينُا عامُا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

بعد اغتيال األمين العام أبو علي مصطفي , انتخب 
أمينُا عامُا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

بعد اغتيال األمين العام أبو علي مصطفي , انتخب 

• يرأس قائمة الشــهيد أبوعلي مصطفي النتخابات 
المجلس التشريعي. 

• بتاريــخ ٢٠٠٦/٣/١٤ اعتقلته ســلطات االحتالل من 
سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية.


• مواليد: ١٩٦٨م - القدس.
• متزوج وله أربعة أبناء.

• حاصل علي شهادة الماجستبر في إدارة األعمال.
عمل مشــرفًا عامًا علي مراكــز تحفيظ القرآن 

حاصل علي شهادة الماجستبر في إدارة األعمال.
عمل مشــرفًا عامًا علي مراكــز تحفيظ القرآن 

حاصل علي شهادة الماجستبر في إدارة األعمال.
 •

الكريم في منطقة القدس.
• محاضر فــي دائرة إدارة األعمال والتســويق في 

جامعة القدس.
عضو مجلس أمناء وأمين سر مؤسسة اقرأ لرعاية • عضو مجلس أمناء وأمين سر مؤسسة اقرأ لرعاية • عضو مجلس أمناء وأمين سر مؤسسة اقرأ لرعاية 

القرآن والسنة في القدس.



مواليد: ١٩٦٠ - العوجا " أريحا".
• متزوج ولديه ٣ أبناء.

• حاصــل على شــهادة البكالوريوس في الشــريعة 
اإلسالمية.

• اعتقل أربعة أعوام ونصف في سجون االحتالل.
عمل مدرسًا للتربية اإلسالمية في مدارس أريحا.

اعتقل أربعة أعوام ونصف في سجون االحتالل.
عمل مدرسًا للتربية اإلسالمية في مدارس أريحا.

اعتقل أربعة أعوام ونصف في سجون االحتالل.
 •

ناشــط فــي المجــال الدعــوي وصاحــب حضور 
جماهيري كبير.



• مواليد: ١٩٥٢ - القدس.
• متزوج وله ابنان وخمس بنات.

• حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة.
• اعتقل عدة مرات منذ عام ١٩٨٨ حيث بلغ مجموع 

اعتقاالته أكثر من ٢٠ سنة.
• خطيب وإمام مسجد أم طوبا الكبير.

• ناشط اجتماعي متميز.



• مواليد: ١٩٦٦م - مخيم بالطة "نابلس".
• متزوج ولديه ستة أوالد.

ــه أربع مرات وأمضي مــا مجموعه ١٤  • تم اعتقال
عاما في سجون االحتالل.

• الناطق اإلعالمي لكتلة فتح البرلمانية.



• مواليد : ١٩٦٣ - طوباس
• متزوج وأب لثالثة بنات

• حاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة 
دلهي في الهند 

• عضو مجلس بلدي عن محافظة طوباس 
• محاضر في جامعة القدس المفتوحة وكلية العلوم 

التربوية في رام اهللا  
محاضر في جامعة القدس المفتوحة وكلية العلوم 

التربوية في رام اهللا  
محاضر في جامعة القدس المفتوحة وكلية العلوم 

• عضو المجلس التشريعي الفلسطيني نائب عن 
عن قائمة اإلصالح والتغيير طوباس

ÚÓ‰†Ï€a@pbÌÏ€Î˛a@·‹é@ëcä@Û‹«@·ËnÓõ”@…õÌÎ@?Ó�è‹–€a@7é˛a@‚ÏÌ@Újéb‰∑@ÚñbÇ@Úè‹u@¿@Ùãéˇ€@ãón‰Ì@"Ô»Ìãìn€a"

هنية يدعو إُّـ تحقيق اِّـصالحة واستئناف 
اِّـقاومة َّـ الضفة الغربية وإنشاء صندوق 

تضامني عربي لدعم األسرى 

د. شهاب يوصي بجهد سياسي وإعالمي 
وقانوني وكفاحي انتصارا لألسرى  

النواب يقرون باإلجماع تقرير لجنة الرتبية بخصوص األسرى، ويطالبون اِّـقاومة بأسر اِّـزيد من الجنود الصهاينة

إلنجاحها.
وطالب شهاب في توصياته بوقف عملية 
التفاوض والتنســيق األمني مع حكومة 
االحتالل وإطالق سراح جميع المعتقلين 
السياسيين، وأسرى المقاومة وأنصارها 
ومؤسساتها في الضفة الغربية المحتلة، 
مذكرا بأن ذلك مناقــض لميثاق م. ت. 
ف، ومبادئ الثورة الفلسطينية ودستور 
ــون األســاس)  ــة (القان الســلطة الوطني

ووثيقة الوفاق الوطني.
وطالب السلطة الفلسطينية أيضا تكليف 
ــات واتخاذ  ــن دوليين لوضع آلي قانونيي
إجــراءات جادة لالســتفادة مــن تقرير 
ــا ضــد قادة  جولدســتون ورفــع قضاي
االحتالل السياســيين والعسكريين لدى 
محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل 
العليا في الهــاي بتهمة ارتكابهم جرائم 

الحرب الصهيونية بحق شعبنا وأسرانا.
وفي ختام توصيات تقريره طالب شهاب 
فصائل المقاومة الفلسطينية بالتركيز 
على خيار أسر جنود العدو ومستوطنيه 
بهــدف مبادلتهــم بأســرانا، فهــو خيار 
مشــروع من باب المعاملة بالمثل، كما 
ــا أن تصمــد وتصبر وتتمســك  طالبه
بشــروطها المشــروعة إلجــراء صفقة 
تبادل مشرفة مقابل الجندي اإلسرائيلي 
جلعاد شاليط، حيث يعلق األسرى آمالهم 

بذلك بعد اهللا تعالى.
مداخالت النواب

وفي كلمته دعا النائب إســماعيل هنية 
ــوزراء إلى اســتئناف المقاومة  رئيس ال
الفلســطينية في الضفة الغربية لتلتحم 

بالمقاومــة في قطاع غــزة التي ال زالت 
فاعلة فــي الميدان وتدافــع عن األرض 
الفلســطينية وترفــع مــن شــان قضية 
األسرى وتدافع عنها بالقوة وتضعها في 

أول سلم أولوياتها.
ــة أن المقاومة الشــعبية لها  وأكد هني
اهيمة كبيرة ولكن يجب أن تكون موجعة 
للعدو اإلسرائيلي وتدفع بالتفكير جديا 

لتحرير األسرى خلف القبطان. 
وأيد هنية كل الجهود التي تبذل لتحقيق 
المصالحة الفلسطينية، مثمنا الخطوات 
االيجابية التي تقوم بها وزارة األســرى 
من اعتصامــات ورفع المناشــدات لرفع 
المعاناة عن األســرى ومساندة معركة 

األمعاء الخاوية التي يخوضونها. 
ــى األمــة العربية  ــه عل ــة أن ــن هني وبي
واإلســالمية أن تساند الشعب العربي من 
أجــل تحقيق المصالحة، مجــددا دعوته 
ــو األمريكي عن  إلــى ضرورة رفع الفيت
ــا بالشــروط  المصالحــة وعــدم أثقاله
السياسية وتحقيق رؤية عربية إسالمية 
ــق المصالحــة بين أبناء الشــعب  لتحقي

الواحد. 
ــة بتوفير دعــم مادي  كما طالــب هني
وقانوني وإنســاني،  مســتغربا من عدم 
إنشــاء صنــدوق تضامني لألســرى في 
الجامعة العربية على الرغم من المناشدة 

والوعود المسبقة. 
وأضاف هنية "إن األســرى يدافعون عن 
قضية األمة وشــرفها لذلك واجب على 
ــا أن الحكومة  الرعــب مســاندهم"، مبين
الفلسطينية تسعى بكل جهد لرفع القضية 

ــم وبيان الجريمة التي تنتهك  إلى العال
بحق األسرى.

وتحــدث النائب محمد فرج الغول وزير 
األســرى الفلســطينيين ورئيس اللجنة 
ــا لنصــرة األســرى عن  ــة العلي الوطني
انتهاكات االحتالل بحق األسرى، مبينا أن 
االحتالل يشرع فوانيين للتعذيب وانتهاك 
حقوق االسيبر وتجاوز القانون الدولي 
وحتى على مستوى المحاكم الصهيونية 

تشجع االنتهاك بحق األسرى".
 وثمــن الغول الرســالة التضامنية التي 
ــن للمجلس،  أرســلها اتحــاد البرلمانيي
داعيا المؤسســات والمنظمات الحقوقية 
إلى التعاطي مع القضية بايجابية وعدم 
الصمــت والوقــوف بعجز أمــام قضية 
األســرى التي هي قضية عربية إسالمية 

فلسطينية.  
النائب عبد الفتاح دخــان أكد أن قضية 
األســرى تشــكل قضية هامة من قضايا 
ــا  الشــعب الفلســطيني، وال ينفــع معه
المسيرات وال االجتماعات وال الخطابات 
وال المناشــدات لكل التنظيمات الدولية 
واإلنســانية واالجتماعية، ألن إســرائيل 
دولة متمردة على كل القوانين الدولية 
واإلنسانية والقيمية، موضحا أنه أمام هذه 
الصلف والتمرد ال بد من بدائل لتحرير 
األسرى، وأنه ال بد لكل فصيل من فصائل 
المقاومــة أن يخصــص مجموعة تعنى 

كليا بتحرير األسرى. 
أمــا النائب د. يوســف الشــرافي فأوضح 
ــة تجاوزت  أن طبيعــة العــدو اإلجرامي
كل الخطوط الحمر، مســتنكرا ما قام 
ــام لألمم المتحــدة تجاه  ــه األمين الع ب

األسرى. 
وقال: "عدونا لم يتجرأ على مقدســاتنا 
ــل المقاومة في  وأســرانا إال بعــد تكبي
الضفة الغربية وعلى سلطة فتح أن تطلق 

ــد المقاومة لتوقــف المحتل عند حده  ي
وتمرغ أنفه في التراب".

وطالب الشــرافي الحكومة الشرعية في 
ــة والتعليم بوضع  غــزة ووزارة التربي
مادة علمية تتحدث عن شأن األسرى في 
اإلســالم وحقوقهم في القوانين الدولية 

وواجب األمة نحوهم.
فيما طالب النائب د. سالم سالمة بتشديد 
القبضة على الجندي اإلسرائيلي األسير 
وتفعيل قضية األســرى وإبراز قضيتهم 
في كل المحافــل الدولية والعمل على 
ــم الفعاليات والندوات، مســتهجنا  تنظي
ــى أســير  ــه إل ــم والتفاتت اهتمــام العال
واحد فــي مقابل تجاهل آالف األســرى 
الفلسطينيين، مطالبا بخطف المزيد من 
ــل اإلعالم العربي وقضية  الجنود وتفعي

األسرى العرب. 
من جهته أشــار النائب د. يونس األسطل 
إلى أن السجن يعتبر آخر مراحل االبتالء 
ــة االعتقال أراد بها اهللا أن يهيئ  وأن محن
ــة التمكين  الشــعب الفلســطيني لمرحل

والخالفة.
وأكد أن المالمة ال نتوجه بها لالحتالل 
ــا إلى الذيــن تجاهلوا  وإنمــا نتوجه به
األســرى في كل االتفاقيات ألن األسرى 
ــو خرجوا لعكــروا الدور  مجاهدين ول

األمني الذي تمارسه السلطة.
بدوره اقترح النائب د. خليل الحية إقامة 
يوم دراســي فــي المــدارس والجامعات 
وغيرهــا حــول موضوع األســرى حتى 
تبقي القضية حية وماثلة، موصيا بطباعة 
التقرير في إطار دراسة شاملة وموثقة 

بحيث يوزع على المؤسسات التعليمية. 
ووجه الحية رســالة إلى األسرى برفض 
سياســة اإلبعاد وعدم إعطاء االحتالل أي 
فرصة للتوهين من موقفهم وعزيمتهم.  
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هل تعتقد أن الفعاليات التي ينظمها 
اِّـجلس التشريعي بالتعاون مع اللجنة 
العليا لألسرى ستؤتي ثمارها وتحقق 
أهدافهــا أم أنهــا ســتمضي إُّـ حال 
ســبيلها عقب االنتهــاء منها كغريها 

من الفعاليات السابقة؟ 
هذه الفعاليات واألنشطة هي أقل الواجب 
الــذي يمكــن أن نقوم به تجاه األســرى، 
ونحن نبذل كل ما نستطيع وما يقع تحت 
إمكانياتنا، وجزء من الفعاليات يقع ضمن 
خطة اللجنة العليا لنصرة األســرى هذا 
العام، وهذه الفعاليات الخاصة بالمجلس 
التشريعي داخل هذه الخطة تمتد ألسبوع 
واحــد، وهي ضمن فعاليات اللجنة والتي 
بدأت عملها مــن بداية شــهر إبريل إلى 
نهايته، وتشــارك فيها كل قوى الشــعب 
الفلسطيني والمؤسسات ذات العالقة وهي 
وزارة األسرى ووزارات أخرى، وبالطبع 
هذه األنشــطة وحدها ســتؤتي األهداف 
ــا والموضوعــة لها وبال  المرجــوة منه
شــك أن أهدافها ليس تحرير األســرى، 
ولكن الهدف األساســي هــو إبراز قضية 
األسرى على المستوى المحلي والمستوى 
العالمي بما يليق مع هذه القضية الوطنية 
المقدســة، وهذا الهــدف يتفرع عنه عدة 
ــل فــي فضــح جرائم  أمــور: األول يتمث
االحتــالل بانتهــاك حقــوق أســرانا في 
الســجون وحقوقهم كأســرى وكبشر 
لهم حقوق إنســانية. واألمر الثاني هو أن 
ندفع باتجاه رفع قضايا من قبل قانونيين 
ــن لرفع قضايا فــي محكمة العدل  دوليي
ــات الدولية في  الدولية ومحكمة الجناي
الهاي ضد قادة االحتالل، واألمر الثالث أن 
نضع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف 
أمام مســئولياتها لتضغــط على حكومة 
االحتــالل التي تنتهك هــذه المعاهدات 
ــة، واألمر الرابع هو  واالتفاقيات الدولي
أن نتضامن مع أســرانا ونقدم لهم الدعم 
ــوي والنفســي بحيث ال يشــعرون  المعن
أنهم وحيدون أمــام تغول االحتالل على 
حقوقهم وأنهم ليســوا نســيا منســيا أو 
وحيدون في معاناتهم، وهذا الدعم النفسي 
مهم بالنسبة لألســرى جميعًا ألنه يعزز 
وحيدون في معاناتهم، وهذا الدعم النفسي 
مهم بالنسبة لألســرى جميعًا ألنه يعزز 
وحيدون في معاناتهم، وهذا الدعم النفسي 

صمودهم ويعزز ثباتهم ويعزز صبرهم، 
ــي يواصلون طريقهــم، ومن هنا  وبالتال
فإننا نشكل بهذه الفعاليات ضغطًا إعالميًا 
ــي يواصلون طريقهــم، ومن هنا  وبالتال
فإننا نشكل بهذه الفعاليات ضغطًا إعالميًا 
ــي يواصلون طريقهــم، ومن هنا  وبالتال

ــًا نحاصــر فيه حكومــة االحتالل  موازي
بهدف أن يرفع االحتالل كف الضغط عن 

أسرانا بانتهاك حقوقهم وإهانتهم.

بصفتكــم رئيــس ملــف األســرى َّـ 
اِّـجلس التشريعي.. ما الذي فعلتموه 
لنصرة األسرى خالل اِّـرحلة السابقة؟
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نحن نشــارك في اعتصام األسرى بشكل 
أســبوعي، ونشــارك في كافة الفعاليات 
ــا وزارة األســرى، وأيضا  التي تقــوم به
المؤسسات الحقوقية في كافة المناسبات 
ــارة ذوي  بهــذا الخصوص، ونقــوم بزي
األسرى في المناسبات المختلفة، وخاصة 
في األعياد والتهنئة باإلفراج عمن يتحرر 
من السجن، وأيضا نقوم بالمشاركة مع 
رئاسة المجلس التشريعي ووزارة األسرى 
باستقبال أهالي األســرى واالستماع إلى 
شــكواهم ومطالبهــم واإلشــكاالت التي 
ممكن أن تواجههم من موضوع المحامين 
والمحاكمــات ومصاريــف ومشــاكل 

الكنتينة. 
أيضا يعقد المجلس التشــريعي جلســة 
خاصة بمناسبة يوم األسير بشكل سنوي، 
وتقوم اللجنة بتقديم تقرير عن أوضاع 
األســرى خالل العام في هذا اليوم، ويتم 
مناقشة هذا التقرير والمصادقة عليه من 
ــواب المجلس، كمــا أنه في بعض  قبل ن
األحداث والمناسبات التي تقع في السجون 
يعقد المجلس جلسات طارئة بخصوص 
األســرى، وفي هــذه الجلســات الطارئة 
كانت لجنة األسرى تقدم تقاريرها حول 
األحداث، وذلك بهــدف إثارة الموضوع 
المطــروح محليا ودوليا وإطالع اإلعالم 
عما يحــدث داخــل الســجون، وقد عقد 
المجلس عدة جلســات بهــذا الخصوص. 
مثــال عندمــا حاولت ســلطات االحتالل 
فرض الزي البرتقالي على كافة األسرى، 
وأيضا حينما حدث اختطاف النواب كانت 
هناك جلســة طارئة، وعندما تم االعتداء 
على األسرى، إضافة إلى إقامة مهرجانات 
ســنوية تحيي ذكرى األســرى والنواب 
المختطفين وورشــات العمل التي تبحث 
فــي كيفية النهــوض بقضية األســرى 
ــًا من أجل تكويــن رأي عام عالمي  عالمي
فــي كيفية النهــوض بقضية األســرى 
ــًا من أجل تكويــن رأي عام عالمي  عالمي
فــي كيفية النهــوض بقضية األســرى 

رسمي وشــعبي أوروبي من أجل الضغط 
لإلفراج عن كافة المعتقلين. 

أيضــا اهتمت اللجنة بموضوع األســرى 
النواب لما يمثلون من رمزية، وبالتعاون 
مع لجنة العالقــات العامة والتواصل مع 
الجهــات الخارجية تم تأســيس الحملة 
الدولية لإلفراج عن النواب األسرى، ولها 
فروع في كل الساحات األوروبية ولديها 
ــى االنترنت، وهــذا جاء لجهود  موقع عل
سابقة، وكان موضوع األسرى بشكل عام 
واألسرى النواب بشكل خاص على أجندة 
رئاسة المجلس حيث يتم طرحه في كل 
كافة اللقــاءات والمناســبات مع الوفود 
ــارة المجلس،  ــي لزي ــة التي تأت األجنبي
فضال عن أنه تم طرح موضوع األســرى 
بشكل كبير خالل الجولة الخارجية التي 
ــا النائب األول لرئيــس المجلس  قام به
التشــريعي، وبصفتي أحمل هــذا الملف 

ســافرت إلى اليمن إلحياء أسبوع األسير 
الفلســطيني، وكان في اليوم الواحد ما 
يقــارب خمس فعاليات ما بين مهرجانات 
ولقاءات ودراســات وكان أسبوعا حافال 
ــى اإلعالم اليمني فــي العام  اســتحوذ عل
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ما تقييمكم لدور اِّـؤسسات الحقوقية 
واِّـؤسسات العاملة لنصرة األسرى َّـ 

الضفة والقطاع؟
أرى أن هذه المؤسسات تقوم بجهد طيب 
ومشكور لكنه ال يزال دون المستوى، ألن 
ــا في اإلطار  هذه المؤسســات تعمل غالب
ــة وصوتها ال  المحلي والســاحة المحلي
ــم، وحتى هذه اللحظة لم  يصل إلى العال
ننجح نحن وهذه المؤسسات في أن نحدث 
هزة في الضمير العالمي تجاه قضية آالف 

األسرى داخل السجون ومعاناتهم. 

ما تقييمكم لدور وزارة األسرى َّـ غزة 
بخصوص العمل على نصرة األســرى 
وتفعيــل قضيتهــم والتخفيــف مــن 

معاناتهم؟
ــر في هذا  وزارة األســرى لها دور كبي
ــا وزارة مســئولة، ونحن  المجال لكونه
ــه وزارة  ــد الــذي يوجد في ــد الوحي البل
لألسرى، ومن حســن طالع هذه الوزارة 
أن الذين تعاقبوا على هذه الوزارة هم من 
األســرى المحررين الذيــن عانوا ويالت 
األســر واالعتقال، ولذلك كان يشــهد 
لهم حرصهم على نصرة قضية األســرى 

والتخفيف من معاناتهم.
ــل دخولنا إلى   وحقيقــة كانت هناك قب
المجلس التشــريعي برامج مدعومة من 
ــل األســرى والمحررين،  الخــارج لتأهي
ــدة وناجحة،  ــاك برامج عدي وكانت هن
ولكن لألســف فإن هــذه البرامج نفتقد 

إليها اآلن بســبب الحصار وامتناع الدول 
ــم الدعــم لمثل هذه  المانحــة عن تقدي

المشاريع. 
لقد نجحت الوزارة في االلتحام المباشرة 
وعن قرب مع أهالي األسرى، كما نجحت 
ــوزارة من قبل في رفع معنويات أهالي  ال
األســرى وذويهم برغم تعطل الكثير من 
ــة، ولكن نفس  ــل والرعاي برامــج التأهي
ــاد والمقاومــة في الحكومة  وروح الجه
الفلســطينية وفي المجلس التشــريعي 
أعطى دعما كبيرا لألســرى، فمن خالل 
ــي الحكومة  هــذا الدعم المعنــوي وتبن
لقضايا المقاومة، والفعاليات االجتماعية 
وإبرازها، كل ذلك أعاد لقضية األسرى 
أولويتها، وألول مرة تشهد قضية األسرى 

اهتماما على المستوى المحلي والدولي. 

كيــف كنتــم تتابعــون كلجنــة أوضاع 
النواب اِّـختطفني َّـ سجون االحتالل، 

وهل هناك آليات للتواصل معهم؟ 
ــم مــع  ــة بالتواصــل الدائ تقــوم اللجن
الحركة األســيرة داخل الســجون عبر 
وسائل متعددة، منها اتصاالت مباشرة عبر 
ــة والتي تحدث  وســائل االتصال الخلوي
ســرًا من داخل المواقــع االعتقالية، ومن 
خالل المحامين في الضفة الغربية الذين 
يسمح لهم بمقابلة األسرى، وكذلك من 
ــارات المحدودة لذوي األســرى في  الزي
الضفة الغربية، ومن خالل االطالع على 
مواقع االنترنت والمؤسســات المختصة 
بشــئون األســرى، وبالتعاون مــع وزارة 
األسرى، كل ذلك يؤدي لمعرفة أوضاع 
وواقع المعتقالت داخل السجون ووضوح 
ــا يمكن القــول أن لنا  الصــورة، ومن هن
ــن داخل  ــواب المختطفي تواصــال مع الن

السجون.

هــل تعتقــد أن إســرائيل نجحــت َّـ 
تســويق روايتها للعالم حيال األسرى 
الفلســطينيني أم أنها تشــهد اليوم 

انتكاسة وتراجعًا ملحوظا؟
إسرائيل كانت وال زالت تمتلك ماكنة 
ــة ضخمــة، تعمــل على تشــويه  إعالمي
المشــروع الوطني المقاوم، وتعمل على 
ــة فيمــا يتعلق  ــا الباطل تســويق روايته
بالقضية الفلســطينية عمومًا وبالصراع 
ــي. وكان لموضــوع  الفلســطيني العرب
األســرى نصيب كبير من هذا التشويه، 
ــم أنها دولة  حيث تظهر إســرائيل للعال
ــة وتلتــزم بحقوق اإلنســان  ديمقراطي
ــا دولة متحضرة وأنها دولة معتدى  وأنه
عليها مــن قبل هــؤالء اإلرهابيين، وأنها 
تدافع عن نفسها، وال زالت تسمي جيشها 
بجيــش الدفــاع اإلســرائيلي، ولكن هذه 
اإلمبراطورية اإلعالمية شهدت منذ فوز 
حركة حمــاس تآكال وانهيارا تدريجيا 
فضح زيف دعاوى االحتــالل، ثم إن قيام 
ــواب  إســرائيل باعتقــال واختطــاف الن
وقيامها بحرب ومجازر في غزة، أضعف 
الرواية اإلعالمية والسياسية الصهيونية 
كثيرا، حيث اســتطاعت ماكنة اإلعالم 
الفلسطينية والمقاومة أن تفضح الكيان 
الصهيوني حيث اعترف بهزيمته إعالميا 

مؤخرا.

هل ترى أن الربنامج اِّـطروح للتفاعل 
مــع قضية األســرى قادر علــى تحريك 
الشارع الفلسطيني والعربي اإلسالمي 
أم أن هنــاك قصورا أو خلال ما َّـ هذا 

اإلطار؟
ــا يمثل رؤية  البرنامج المطــروح حالي
إســتراتيجية واضحة حــول اإلفراج عن 
كافة األســرى، ولكن البرنامج المعمول 
ــام هو برنامج  به لهــذه الفترة وهذا الع
ــاك إرادة داعمــة  ــر وشــامل وهن كبي
لتنفيذ هــذا البرنامج، ونحن واثقون من 
أنها ســوف تنجح لدرجــة كبيرة ليس 
بتحريك الشارع الفلسطيني فقط ألنه 
ذاق مــرارة األســر، بل كذلك الشــارع 
العربي والعالمي، ونطمح في المزيد ألن 
النقص من سمة أي عمل إنساني، ونطمح 
ــد من الجهد والدعم، وال شــك أن  لمزي
هذه الجهود تحتاج إلى دعم مالي كبير، 
واإلرادة موجــودة، والعزيمــة موجودة، 
وقــوة الدفــع الذاتية موجــودة، وهناك 
قرار وإجماع محلي وفصائلي على تفعيل 

قضية األسرى في مختلف الساحات.
ولكن للحقيقة الشــيء الذي ينقصنا هو 
فقــط توفر الدعــم المالي الــذي يكفي 
إلنجاز هــذه الطموحــات، فلدينا خطط 

ــا نهيب بأهل  ومشــاريع جاهزة، ومن هن
ــراء بذل المال من أجــل هذه القضية  الث
ــإذا كان في  وتقديم الدعم لألســرى، ف
ــداء األســرى بالمال  اإلســالم أوجب افت
فال أقــل أن يقوم أهل المال ســواء المال 
الرسمي في الحكومة أو المال الشخصي 
أن يقوموا بدعم هــذه الجهود والخطط 
التي نقوم على تقديمها وهذا واجب ديني 

واجب أخالقي ووطني وإنساني.  

تشكل قضية األسرى واحدة من أهم 
القضايــا اِّـحوريــة ذات الحساســية 
لشــبعنا الفلســطيني، ما هــي أهم 
للمواطــن  يفــرتض  التــي  الواجبــات 
الفلســطيني االضطــالع بهــا لنصرة 
أســراه الذيــن يكابدون القهــر واأللم 

واِّـعاناة َّـ سجون االحتالل؟
المواطن الفلسطيني مطلوب منه أن يعيش 
هم أســراه ألن األســرى هــم المقاتلون 
والفدائيون الذين افتدوا دينهم ووطنهم 
ــوا هــذا الواجب  بأنفســهم وقامــوا ليلب
المقدس فكان قدرهم أن يكونوا في األسر، 
وليس من الشرف أن نتركهم وأن نسلمهم 
ــى كل مواطن أن  لعدوهــم، وبالتالي عل
يحمل هذا الهم، إن كان طالبًا في جامعته 
ــى كل مواطن أن  لعدوهــم، وبالتالي عل
يحمل هذا الهم، إن كان طالبًا في جامعته 
ــى كل مواطن أن  لعدوهــم، وبالتالي عل

ومن خــالل اســتخدام وســائل االتصال 
االنترنت كوسيلة  الحديثة واســتخدام 
لشــرح األبعاد اإلنسانية والقانونية لهذه 
القضية وكذلك أبعادها السياسية التي 
تساهم في نشــر وتشكيل رأي عام عربي 
وأجنبي من أجل التعريف بقضية األسرى 
ونشرها على مواقع االنترنت، وكذلك 
فإن الكاتب والصحفي كل يســتطيع أن 
ــذل جهده فــي هذا الموضــوع، وهكذا  يب

بالنسبة لبقية شرائح المجتمع.

هل تعتقد أن فجر األمل والخالص قد 
دنا وأن األســرى سوف يتنسمون عبق 

الحرية قريبا؟ 
المؤمن ال يعرف اليأس والقنوط سواء 
كان أسيرا أو حرا أو في شّد أو كرب، 
وهو ال يفقد األمل على اإلطالق، ونحن 
واثقون أن قضية األسرى تعلو وتشتد في 
كل المحافل، وهناك جهود متكاتفة من 
كل الجهات، وفصائل المقاومة تخطط 
ليل نهار لإلفراج عن األســرى، وما زال 
ــد المقاومــة للعام  شــاليط يقبع في ي
الرابع على التوالي من أجل اإلفراج عن 
رموز المقاومة ومــن حملة المؤبدات، 
والمقاومة ما زالت متمسكة بشروطها 
من أجل اإلفراج عن كل األسرى، ومن 
هنا فإننا متفائلون تماما بأن فجر األمل 
والخالص سوف يكون قريبا إن شاء اهللا. 
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إن مــا جرى ويجري اليوم بحق األســرى الفلســطينيين، الشــموع التي 
تحترق لتضيء طريق الحرية، ومواصلة احتجازهم واعتقالهم، في أجواٍء 
صعبة ومأساوية، بحيث ال يستطيع اإلنسان العيش أو االستمرار في الحياة 
ضمن هذه األجواء، والظروف التي ترسم وتوضع خططها التدميرية من 
قبل طواقم متخصصة في ظل ظروف مأســاوية، اضطر خاللها عشــرات 
اآلالف من األسرى الفلسطينيين والعرب تحمل أسابيع متواصلة بل أشهر 
عديدة يرزحون تحت التعذيب وسياط جالدي االحتالل في أقبية التحقيق، 
ويتجرعون القهر ســنواٍت عديدة على أيدي السجانين في غرف السجون، 
فهؤالء األسرى المجاهدون الذين حملوا معاناة شعبهم وأمتهم وهمومها 
أخذوا على عاتقهم الدفاع عن حقوق شــعبهم التي أقرها القانون الدولي، 
وحمايــة كرامته وصيانة حريته، رغم الظروف التي يعجز اللســان عن 
ــا وتدمي القلب وتدمع العين، في محاولة النيل من إرادة وكرامة  وصفه
اإلنسان وإمعاٍن من المحتل في ممارسة أحقاده ونازيته، فال زالت الحركة 
الفلسطينية األسيرة تسطر أمثلة إنسانية فيها معاني البطولة و الصبر و 

الثبات في وجه المحتل. 
ــم الحديث عن طريق إنفاذ ميثاق  ففــي الوقت الذي تمضي فيه دول العال
حقوق اإلنســان، وترتقي شعوبها نحو المزيد من التحضر واالنفتاح على 
الديمقراطية والعدالة والمساواة،..... يعيش شعبنا الفلسطيني أسوأ ظروف 
إنســانية يشهدها اإلنســان المعاصر وتمارس ضده أقصى وأبشع الجرائم 
واالنتهاكات، التي ستبقى وصمة عار في وجه المجتمع الدولي ومنظماته 

الساكتة على ظلم االحتالل وجرائمه ضد شعب مدني أعزل. 
ــغ إذ قلنا بأن  ــا، وال نبال وقائمــة االنتهــاكات طويلة جــدًا ال إحصاء له
المبادئ التي تحتكم لها إدارة ســجون االحتالل في تعاملها مع المعتقلين 
الفلســطينيين تنص على أن ال حقوق لهم، والقاعدة انتهاكات بال حدود، 
فيما ال وجود ألوجه مقارنة أو تشــابه ما بين الواقع المرير، والنصوص 

الجميلة التي تتضمنها المواثيق الدولية. 
فقضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ليست قضية رقمية فهم 
أناس لهم مشاعر وأصحاب قلوب ولهم أهل وأحبة، ومأساتهم المتواصلة 
التي ازدادت عقب أســر شــاليط حيث تصاعدت الهجمة بقسوة بشكل غير 
مسبوق وربما تكون األشد واألقصى منذ عقود طويلة، من خالل منظومة 
ــي تعتبر بمجملها انتهاكات فظة  من اإلجراءات والقوانين التعســفية الت
للقانون الدولي اإلنســاني ولمجمل االتفاقيات الدولية (ال ســيما اتفاقية 

جينيف)، بل وفي بعض األحيان تصعد إلى جرائم حرب. 
برغــم كل ذلك فإننا نؤمن بأن القضية الفلســطينية غالية وغالية جدا 
وأهــم ما فيها قضية المســرى ( المســجد األقصى) واألســرى، فالقدس 
والمسرى واألســرى هي قضايا مباركة وغالية وثوابت ال يمكن التخلي 

عنها. 
- يجب على الجميع أن يعمل بكافة الوسائل من أجل نصرة قضية األسرى 

والعمل باإلفراج عنهم. 
- عقد مؤتمر شــعبي ســنوي على مســتوى الوطن لنصرة قضية األسرى 

إلبقائها حية بالذهن والوجدان. 
- تشكيل وفد من أهالي األسرى لنقل معاناتهم في المحافل الدولية ومن 

خالل الوفود الرسمية والشعبية والدولية. 
- بلورة إستراتيجية وطنية فلسطينية للتحرك على أساسها لنصرة قضية 

األسرى على المستويات المختلفة السياسية واإلنسانية. 
- العمل على فضح وتعرية االنتهاكات اإلســرائيلية بحق األسرى وأهلهم 
أمام الرأي العام الدولي، وبوســائل اإلعالم المختلفة ومالحقة االحتالل 

قانونيا في المحاكم والمحافل الدولية النتهاكاتهم بحق األسرى. 
-  توحيد الجهود بين جميع القوى وبعيدًا عن التجاذبات السياسية الرسمية 

والشعبية والتكامل في العمل من أجل خدمة الحركة األسيرة. 
- رفض ومحاربة فكرة خصخصة قضية األســرى (أسرى الضفة، القدس، 
غزة، الجوالن، أسرى العرب...) ألن قضية األسرى قضية جامعة غير مشتتة 

ويجب التعامل معها على هذا األساس. 
- العمل على توفير الدعم المادي لألســرى، ولذويهم من خالل كفاالت 

لعوائل األسرى وكفايتهم. 
ــة في الذهن  - وضــع خطة إعالمية مســتمرة إلبقاء قضية األســرى حي

والوجدان لدى األجيال القادمة حتى يتم تحرير كافة األسرى. 
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سابعالعدد السابعالعدد السابع والثالثون

أشاد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، بقدرة 
األســرى الفلســطينيين على جمع صــف الفصائل الفلســطينية في يومهم 

السنوي.
ودعا الخضري، في تصريح صحفي صدر عنه الســبت ١٧-٤-٢٠١٠، األســرى - 
رغــم آالمهم وقوتهم في نفس الوقت- إلى مزيد من العمل إلنهاء االنقســام 

وإطالق مبادرات جديدة كما سابقاتها للوفاق الوطني.
وأكد الخضري، على أن الشــعب الفلســطيني كان ومــا زال يتعلم الصبر 
والصمود والتحدي والثبات من األسرى، وهم محاصرين في سجنهم وعزلهم 
االنفرادي منذ ســنين عدة، لكنهم مــا زالوا ثابتين على مواقفهم الشــجاعة 

والجريئة.
وحيا الخضري، األســرى القابعين في سجون االحتالل والذي فاق عددهم ٨ 
آالف أسير بينهم نساء وأطفال وكبار سن، إلى جانب المرضى جراء اإلهمال 
الطبي والمعاقين والقدامى الذي فاقت ســنين عمرهم العشــرين والثالثين 

عاما.
ــن يقدم أحد أي إنجاز على األرض في  وقال إن "االنقســام ضعف وتراجع ول

ظل وجوده، مشددًا على ضرورة التوحد في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.
وأشار إلى أنه على مدار الساعة يعمل االحتالل على استهدف الشعب والقضية 
الفلســطينية بتشــديد حصار قطاع غزة وإغالق الضفة الغربية ومحاوالت 

تهويد القدس وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم.
وشدد رئيس اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار، على ضرورة التوحد خلف 
األســرى الذيــن توحدوا في ســجونهم رغم ما يعيشــوه مــن أوضاع صعبة 
وظروف قاهرة، الفتًا إلى ما يتفق عليه الشعب والفصائل أكثر من يختلفون 
األســرى الذيــن توحدوا في ســجونهم رغم ما يعيشــوه مــن أوضاع صعبة 
وظروف قاهرة، الفتًا إلى ما يتفق عليه الشعب والفصائل أكثر من يختلفون 
األســرى الذيــن توحدوا في ســجونهم رغم ما يعيشــوه مــن أوضاع صعبة 

عليه لذلك يجب اإلسراع في إنهاء االنقسام والتوافق الوطني.

دعا النائب د. خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
"حماس"، للوحدة والتماســك خلف األسرى والوقوف في خانة واحدة "من 
أجل تحقيق أهدافنا المشروعة"، مشددًا على أن حركته ستبقي مدافعة عن 

األسرى ورافعة لقضيتهم العادلة. 
وقال الحية خالل مؤتمر صحفي ختامي لفعالية خيمة اإلضراب عن الطعام 
والتضامن مع األسرى، بمدينة غزة التي شارك فيها رئيس الوزراء ووزراء 
ونواب المجلس التشــريعي وشخصيات وفصائل وطنية، السبت (١٧-٤): "لن 
نحقق أهدافنا والمتمثلة في حــق العودة والالجئون وتحرير الوطن بدون 
وحــدة حقيقية تقف خلف برنامج مقاوم حقيقــي يقوم على كنس وطرد 

وإزاحة االحتالل عن أرضنا، وهو برنامج األسرى". 
وأضاف القيادي في "حماس"، أن قضية األسرى كباقي القضايا تحتاج لجهد 
فلسطيني مقاوم بكل إشكاله الشعبية والمسلحة، داعيًا فصائل المقاومة بأن 
وأضاف القيادي في "حماس"، أن قضية األسرى كباقي القضايا تحتاج لجهد 
فلسطيني مقاوم بكل إشكاله الشعبية والمسلحة، داعيًا فصائل المقاومة بأن 
وأضاف القيادي في "حماس"، أن قضية األسرى كباقي القضايا تحتاج لجهد 

"تأخذ دورها في فك قيد أسرانا.. فنحن نعتمد عليكم". 
وفي ســياق آخر، طالب النائب في التشــريعي إلى تبيض سجون سلطة رام 
اهللا من أي ســجين اعتقل على خلفية سياســية أو حزبية، قائًال: "عار علينا 
وفي ســياق آخر، طالب النائب في التشــريعي إلى تبيض سجون سلطة رام 
اهللا من أي ســجين اعتقل على خلفية سياســية أو حزبية، قائًال: "عار علينا 
وفي ســياق آخر، طالب النائب في التشــريعي إلى تبيض سجون سلطة رام 

ــوا لنعيد الوحدة للصف  أن يعتقــل أي فلســطيني على تلك الخلفية، فتعال
الفلســطيني، ألنها مطلب شــعبي وحزبي ووطني، ويجب أن نرسخها ونبي 

جسورها ونفتح شوارعها". 
ــا فيتو أمريكي يجب كســره وتحطيمه وإزاحته  ــع: "المصالحة عليه وتاب
ــن، لكي نزيح كابــوس الحقد والبغضاء من بيننا". وتســاءل: "هل  مجتمعي
ننتظــر أن تبقي الشــحناء والكره فيمــا بيننا وقضايا ووطننا ومقدســاتنا 

تنتهك كل يوم؟!". 
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أكــد النائب محمد فــرج الغول وزير 
األســرى والمحررين؛ أن األســرى في 
ســجون االحتالل الصهيوني يتعرضون 
للقتل البطيء نتيجة القهر واالضطهاد 
ــه من ِقَبل ســلطات  الــذي يتعرضون ل
االحتالل وإدارات الســجون، في إشارٍة 
إلى الواقع األليم الذي يعيشــه األسرى 
وســوء أحوالهم.  وطالب الغول الدول 
سات  العربية والمجتمع الدولي والمؤسَّ
االحتالل  ــى  عل بالضغــط  ــة،  الحقوقي
لوقــف جرائمه بحق األســرى، والعمل 

ــى العدالة الدولية  على تقديم قادته إل
الحــرب  ــم  ــى جرائ لمحاكمتهــم عل
المنظمة التي يرتكبونها بحق األســرى 
ا  البواســل في ســجون االحتــالل.  وحيَّ
الغــول األســرى البواســل في ســجون 
االحتالل على صمودهــم وثباتهم أمام 
غطرســة االحتالل وإدارات الســجون، 
ــة التــي  مشــيًدا بمعركتهــم النضالي
يخوضونها "معركة األمعاء الخاوية"، 
ــى أن الفرج  مشــيًرا فــي ذات الوقت إل
ــإذن اهللا، وقــال: "ما  ــا ب ســيكون قريًب

ــا عرٌق ينبض، ومــا دامت هناك  دام فين
مقاومة، ومــا دام هناك أحرار؛ ســيتم 
ا  اإلفراج عن أســرانا البواسل".  كما حيَّ
ــى صمودهم  الغول أهالَي األســرى عل
أمــام المعاناة الكبيرة التي يعيشــونها، 
ــأن الفــرج قريب بإذن  مبشــًرا إياهم ب
مه  ــا الدور البارز الذي تقدِّ اهللا، موضًح
والمجلــس  الفلســطينية  الحكومــة 
التشريعي الفلسطيني في مساندة قضية 
األسرى ونصرتهم ودعمهم، والشد على 

أياديهم في معركتهم النضالية. 
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 أعرب النواب اإلسالميون في الضفة الغربية عن غضبهم وقلقهم الشديدين على استشهاد 
األســير المريض رائد أبو حماد (٣١عام), من بلدة العيزرية قضاء القدس المحتلة والذي 
استشهد في عزل سجن أيشل جنوب فلسطين المحتلة مؤخرا.  وقال النواب: "استشهاد أبو 
حماد ومن قبله ١٩٨ أسير توفوا في السجون اإلسرائيلية لم تجد قضيتهم تحركا كافيا, 
في وقت ال يكف العالم عن المطالبة بإطالق سراح جندي إسرائيلي أسر من داخل الدبابة".  
وحمل النواب ســلطات االحتالل المسؤولية عن استشــهاد األسير أبو حماد، مؤكدين أن 
استشهاده جاء نتيجة حتمية لسياسة التضييق والقمع واإلهمال الطبي التي تنتهجها إدارة 
الســجون الصهيونية ضد األسرى.   وشــد النواب على يد الحركة األسيرة في خطواتها 
االحتجاجية ضد إدارة الســجون, مؤكدين أن األسرى يعيشون ظروفا غاية في الصعوبة 
ال يمكن الســكوت عنها.   وناشد النواب المؤسســات الحقوقية والدولية بضرورة التدخل 
الســريع إلنقاذ األسرى وعلى رأســهم المرضى والمعزولين, محذرين من تزايد الخطر 

الذي يهدد حياة عدد من األسرى.

أكد النائب جمال ســكيك أن قضية األســرى تشــكل إحدى 
العناوين البارزة للقضية الفلسطينية، وأنها تمثل معلما بارزًا 
على طريق الكفاح والحرية واالستقالل، موضحا أن سلطات 
االحتــالل تحاول قهر األســرى وكســر إرادتهــم وإضعاف 

انتمائهم الوطني بكل الوسائل 
وأشار سكيك إلى أن معركة األمعاء الخاوية التي يخوضها 
األسرى في سجون االحتالل تعبر عن مستوى اآلالم والمعانة 
ــي يواجهــه األســرى، مؤكدا على  واإلذالل والحرمــان الت
ضــرورة دعم األســرى والعمل على إســنادهم فــي مختلف 

المحافل اإلقليمية والدولية 
ودعا سكيك إلى بلورة خطة منهجية لتفعيل قضية األسرى 
محليًا وعربيا ودوليًا ، مشــيرًا إلى أن الظروف التي يعيشها 

األسرى ال يمكن السكون عليها بأي حال من األحوال.
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