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واصل نواب كتلة التغيير واالصالح ممارسة دورهم في التشريع 
والرقابة وس��ن القوانني واملس��اءلة وجلس��ات االستماع في 

النص��ف األول م��ن الع��ام املاض��ي قبل تش��كيل 
حكومة الوفاق وساهموا في اجناح عمل جلان اجمللس 
التش��ريعي، بدءاً من س��ن القوانني والتش��ريعات 
وصوالً ملمارسة دورهم التشريعي والرقابي على أداء 
احلكومة الفلس��طينية رغم التحديات واملعوقات 
الكبيرة التي شكلت عائقاً رئيسياً في عمل اجمللس 
التش��ريعي ممثلة بتعطيل عمله واستمرار التنكر 
من قبل الس��يد محمود عباس بدعوة التش��ريعي 
لالنعقاد بعد ش��هر م��ن تش��كيل احلكومة ودفع 
استحقاق املصاحلة إلى  جانب احلملة الصهيونية 
الشرس��ة التي  ال تزال تطال الن��واب في الضفة 
الغربي��ة والقدس من اختط��اف ومالحقة 

وإبعاد. 

اجلل�سات والقوانني
فقد أشار التقرير السنوي لكتلة التغيير واإلصالح 
البرملاني��ة أن النواب ش��اركوا في جلس��ات اجمللس 
التش��ريعي الت��ي عقدت خالل الع��ام املاضي وهي 

ثمانية جلسات بواقع 11 يوم عمل وذلك من بداية العام حتى 
شهر مايو إلى أن توقفت اجللسات بسبب التوقيع على اتفاق 
املصاحلة والذي نص على تفعيل عمل اجمللس بعد ش��هر من 
تش��كيل حكومة الوف��اق األمر الذي لم يتم حت��ى اآلن، وبني 
التقرير بأن جلسات التشريعي تناولت مناقشة تقارير اللجان 
ومشاريع القوانني وكذلك املصادقة على تعديل مجلس أمناء 

هيئة الزكاء. 

كما أش��ار التقرير بأن النواب ش��اركوا بأغلبية ف��ي إقرار 13 
قانون��اً خالل العام املاضي 2014م كانت منها إحالة خمس��ة 

قوانني للمناقش��ة العامة وإحالة أربعة قوانني للقراءة األولى 
وأربعة قوانني للقراءة الثانية وأبزرها قانون التجارة املقدم من 
مجلس ال��وزراء وقانون تعديل ايجار العق��ارات وقانون معدل 
لقانون مزاولة مهنة تدقيق احلس��ابات وقانون معدل لقانون 

العقوبات.
 كما بلغ عدد القرارات التي اتخذها اجمللس التش��ريعي خالل 

الع��ام املاضي 24 ق��راراً تناولت القضايا الت��ي تهم القضية 
واجملتمع الفلسطيني. 

اجتماعات وجلــ�سات 
اال�ستماع

وبني التقرير أن نواب الكتلة من خالل عملهم 
في جلان اجمللس التشريعي والبالغة تسعة جلان 
وهي جلنة ش��ؤون اجمللس واللجنة االقتصادية 
والتربي��ة  واملوازن��ة  والقانوني��ة  والرقاب��ة 
والسياسية والقدس والداخلية عقدوا العديد 
من االجتماعات وجلس��ات االس��تماع وأعدوا 
التقاري��ر ومش��اريع القوان��ني وقام��وا بزيارات 

ميدانية مختلفة.
أن��ه مت عق��د 39 اجتم��اع  التقري��ر  وأوض��ح 
للج��ان اجملل��س التش��ريعي على م��دار العام 
املاض��ي ، فيم��ا عقدت 40 جلس��ة اس��تماع 
لوزراء ومس��ئولي ومؤسس��ات ف��ي احلكومة 
الفلس��طينية قبل اتفاق املصاحلة وتشكيل 
احلكومة الوفاق كما مت القيام ب� س��بع زيارات 
ميدانية على مؤسسات وجهات ملراقبة العمل فيها وإكمال 
عمل اجمللس التش��ريعي، ومت إعداد 116 تقريراً من جلان اجمللس 

ورفع 8 مشاريع قوانني أخرى . 
أما على صعيد الش��كاوى واملرس��الت فبني التقري��ر أن جلان 
اجمللس اس��تقبلت خالل العام 104 ش��كوى موزعة على جلان 
اجمللس فيما مت  291 مراسلة جلهات حكومية وأهلية مختلفة.   

2014م  .. نواب التغيير واإلصالح يشاركون بقوة في 
إنجاح عمل لجان المجلس التشريعي 

اإقرار13 قانونًا و  24 قراراً و39 جل�سة ا�ستماع  ولنا كلمة

النائب امل�ست�سار حممد فرج الغول
رئي�س كتلة التغيري واالإ�سالح

اهلل، رس��ول  عل��ى  والس��الم  والص��الة  هلل،  احلم��د 
 يق��ول تعال��ى )إِْن أُرِي��ُد إاِلَّ اإلِْص��الَح َم��ا اْس��َتَطْعُت 
لْ��ُت وَإِلَْي��ِه أُنِيُب(. ِ َعلَْي��ِه تََوكَّ

وََم��ا تَْوِفيِق��ي إاِلَّ بِ��اهللَّ
ْم(. َ ال يَُغيِّ��رُ َم��ا بَِقْوٍم َحتَّى يَُغيِّرُوا َما بِأَنُْفِس��هِ )إِنَّ اهللَّ

في الوق��ت الذي ت��رزح  فيه القضية الفلس��طينية، 
قضي��ة األقصى واملس��رى، حتت االحت��الل الصهيوني 
والدول��ي  اإلقليم��ي  واالخت��الل  البغي��ض،  اإلرهاب��ي 
اخمل��دوع أحيان��ا واملتآم��ر أحيان��اً أخ��رى عل��ى حق��وق 
الش��عب الفلس��طيني في تواطء واضح مع االحتالل 
الصهيون��ي املدع��وم م��ن الغ��رب املضل��ل الظالم... 
وأم��ام مس��توى سياس��ي رس��مي هابط مم��ن تصدر 
للمش��هد الفلس��طيني زورا ًوبهتان��اً جعل القضية 
الفلس��طينية ش��ركة اس��تثمارية مصلحية حزبية 
تكرش��ت فيها بطونهم وانتفخ��ت جيوبهم أضاعوا 
وال زال��وا وباع��وا وال زالوا ما تبقى م��ن ثوابت للقضية 
الفلس��طينية فتنازل��وا عن أكثر م��ن %78 عن األرض 
لالحت��الل الصهيوني وتنكروا حلق الع��ودة املؤيد دولياً 
بأكثر من 114 قرار أممي وألول سابقة في تاريخ القضية 
الفلس��طينية يتم الطرح ومن اجلانب الفلس��طيني 
املتآم��ر يجعل الق��دس حتى الش��رقية منها عاصمة 
للفلس��طينني ولالحت��الل البغيض. وتنك��روا حلقوق 
األسرى والعمل على حتريرهم . فضال ًعن السكوت عن 
يهودية الدولة مضافاً إليه التنس��يق األمني )التعاون( 
ومالحقة املقاوم��ة وتقدمي اخلدم��ات اجملانية لالحتالل.

 وأم��ام هذا الوض��ع املظل��م القائم، بزوغ ن��ور الفجر 
متمثالً في كتل��ة التغيير واإلص��الح .... بالنور الرباني 
الثابت اجملاه��د املضحي ليحمل الراي��ة ويوقف الزيف 
ويضيء الطريق من جديد يحافظ على الثوابت ويؤكد 
على حقنا الفلس��طيني في كامل تراب فلس��طني ال 
يل��ني وال يس��تكني يحمى ظه��ر املقاومة ب��ل ويحول 
مؤسساتنا الوطنية والشعبية إلى مقاومة من خالل 
الفق��ه القانوني املق��اوم فأصبح اجمللس التش��ريعي 
مجلس��اً يش��كل صمام أمان للثوابت الفلسطينية 
مم��ا جعل االحت��الل الصهيوني والذين ينس��قون معه 
أمنياً وميارس��وا ارهاب الدولة ضد النواب وخاصة أبناء 
كتل��ة التغيي��ر واإلص��الح، فاغتال��وا الش��هيد الوزير 
النائب/س��عيد صي��ام رحم��ة اهلل عليه وه��دم بيوت 
العدي��د من الن��واب د.ص��الح البردوي��ل، د.خليل احلية، 
د.محم��ود الزه��ار، ومرمي فرح��ات وجميلة الش��نطي، 
د.اسماعيل هنية، وفتحي حماد، م.اسماعيل األشقر، 
وقت��ل ع��دد م��ن ذوي النائب خلي��ل احلية م��ن اخوانه 
وابن��ه وزوج��ة ابنه وقت��ل ابن��ا النائب محم��ود الزهار 
واسش��هاد والدة النائب محمد فرج الغول، واختطاف 
االحت��الل للن��واب ف��ي الضف��ة الغربية وال��ذي وصل 
إل��ى أكثر من 45 نائباً من كتل��ة التغيير واإلصالح من 
بينهم رئيس اجمللس التش��ريعي د.عزيز دويك، ومارست 
الس��لطة إغ��الق اجمللس التش��ريعي في وج��ه النواب 
وعطلته ومارس��ت جملة من االنته��اكات بحق نوابنا 
ومكاتبه��م وبيوته��م وذوويه��م والتضي��ق عليه��م 
بتنس��يقا وتع��اون أمن��ي بغيض وس��لبت صالحيات 
اجملل��س وإعطائه��ا لغير الش��رعي ومن ال يس��تحق.

كل ذل��ك لم يثن��ي كتلة التغيير واإلص��الح من حتمل 
مس��ئولياتها وأداء دورها والثبات على احلق وتش��غيل 
اجمللس التشريعي مبا يستطاع من األدوات واالمكانيات 
على املستويني التشريعي والرقابي حتى غدت الكتلة 
خط��اً أحمراً ال ميكن جتاوزه على املس��تويني الش��عبي 
والرس��مي وما ه��ذا التقرير الس��نوي لعم��ل الكتلة 
إال غي��ض من فيض له ما بع��ده. وأصبحت أمل األمة 
لتحقي��ق عزت��ه وكرامت��ه وحتري��ر أرضه ومقدس��اته 
وس��تبقى عند حسن ظن أهلنا وشعبنا جنوداً هلل ثم 
للوطن مخلصني وخدماً لهم ما حيينا أبداً ال نقيل وال 
نستقيل... والنصر قادم وامللتقى في القدس بإذن اهلل.

ش��كلت الدائ��رة اإلعالمي��ة ف��ي كتل��ة 
التغيي��ر واالص��الح خ��الل الع��ام املاضي 
الركيزة األساس��ية للتعبي��ر عن املواقف 
الرس��مية والسياس��ية جت��اه األح��داث 
السياس��ية والتط��ورات ف��ي املنطقة ال 
س��يما قبل وأثن��اء وبعد الع��دوان األخير 
على غزة والذي استمر “51” يوماً متواصالً 
، اذ ش��هد العام املاض��ي أحداثاً هاماً كان 
أبرزه��ا اتفاق املصاحلة ، واحل��رب على غزة 
وأحداث��اً سياس��ية ومتغي��رات وتطورات 
على الصعيدي��ن احمللي من جهة والدولي 

من جهة أخرى.   

املوؤمترات والت�سريحات
األح��داث  اإلعالمي��ة  الدائ��رة  فواكب��ت 
والتطورات واملس��تجدات على الس��احة 
الفلس��طينية والعربية والدولية، فعلى 
الصعيد الفلس��طيني نظم��ت مؤمتران 
صحفي��ان رس��ميان مركزي��ان أحدهم��ا 

تندي��داً بإع��ادة اعتق��ال د.عزي��ز دوي��ك رئي��س اجملل��س 
التش��ريعي وآخراً لإلعالن عن تفعيل اجمللس التشريعي 
، ووقف��ة تضامنية مع النائب املس��ن واملطارد الش��يخ 
أحمد احلاج علي, حيث أش��ار التقرير الس��نوي الصادر 
عنها أنها أصدرت)107( تصريحاً صحفياً رس��مياً حول 
القضاي��ا الوطنية والتط��ورات الهامة على الس��احة 
الفلس��طينية ال س��يما في احلرب الصهيونية األخيرة 
على قطاع غزة وقضايا سياس��ية واح��داث مختلفة ، 
ومتابعة قضية النواب اخملتطفني في س��جون االحتالل 
واحلمالت املستمرة والظاملة بحقهم في الضفة الغربية 
احملتلة، وسجلت االحصائيات تصريحات النواب جتاه تلك 

القضايا سالفة الذكر )252( تصريحاً صحفياً خملتلف نواب 
الكتلة وزعت ونشرت عبر وسائل اإلعالم اخملتلفة. 

الفعاليات واالأن�سطة
رت الدائرة )58( خب��راً صحفياً ركزت على أخبار النواب  وصدَّ
اخملتطفني في س��جون االحتالل س��واء باالعتق��ال أو متديد 
االعتقال إداري��اً أو االعتداءات على الن��واب أو اضراب النواب 
عن الطع��ام أو احملاكمات اخملتلفة ، وكذلك إعداد)12( تقريراً 
برملاني��ة خاصاً بن��واب الضفة والق��دس اخملتطفني وقضايا 

برملانية أخرى.
وقامت الدائرة بتغطية أنشطة النواب في كافة محافظات 

خب��راً   )308( عدده��ا  وبل��غ  غ��زة  قط��اع 
شملت املش��اركة في الفعاليات والزيارات 
واملشاركات الرسمية وغيرها، وكما ونشرت 
)28( تقريراً وخبراً صحفياً خاصاً بأنش��طة 
الن��واب املركزية في قطاع غزة , فيما قامت 
بترتيب )219( لقاءاً إعالمياً مختلفاً للنواب 
مع وس��ائل االعالم اخملتلفة احمللية والعربية 

والدولية.
فيما قامت بنشر وتوزيع)32( مقاالت للنواب 
تناولت موضوعات ذات أهمية نشرت كلها 
ف��ي معظم وس��ائل اإلع��الم, وأرس��لت ما 
لإلعالمي��ني    SMSرس��الة  )5566( يق��ارب 
وكاف��ة وس��ائل اإلع��الم تضمن��ت مواقف 
وتصريحات رس��مية للكتل��ة والنواب حول 
أحداث ميدانية وسياسية وأخبار مختلفة.

في س��ياق متص��ل فق��د واصل��ت الدائرة 
مل��دراء  تكرميي��اً  لق��اءاً  بتنظي��م  عمله��ا 
املؤسس��ات االعالمية العامل��ة وكرمتهم 

تقديراً جلهودهم املتواصلة بحضور قيادة الكتلة. 
كما أص��درت الدائرة عدداً خاصا بعنوان )الش��رعية في 
دائرة االستهداف( ركز على االنتهاكات الصهيونية بحق 

النواب في الضفة وغزة خالل حرب العصف املأكول .
ووصل��ت الدائ��رة عملها بتغطي��ة خاصة للجلس��ات 
الرسمية للمجلس التشريعي ، إضافة الستقبال الوفود 

والشخصيات والفعاليات املركزية.
 وف��ي معركة العصف األك��ول واصلت الدائ��رة تصدير 
املواقف الرس��مية حول اجمل��ازر الصهيونية ضد األطفال 
املدينني واجلرائم املنظمة بحق الش��عب الفلس��طيني 

وصلت ألكثر من 50 موقفاً رسمياً.

كّرمت موؤ�س�سات اإعالمية وُتطلق موقعها بحلة جديدة

اإلعالم البرلماني ..نحو »400« موقفًا رسميًا 
وتصريحًا واكبت األحداث

النواب يف اإحدى جل�سات املجل�س الت�سريعي بغزة 

لقاء تكرميي ملدراء املوؤ�س�سات االإعالمية يف غزة
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الزيارات واللقاءات
فعلى صعيد الزيارات واللقاءات فقد نظم نواب الكتلة في 
كافة محافظات القطاع )764( فعالية كانت منها )316( 
لقاءاً م��ع النخب واخملاتي��ر والوجهاء ورج��ال اإلصالح في 
املناطق الطالعهم على آخر املستجدات السياسية، كما 
نظمت مكاتب النواب العديد من اللقاءات التواصلية مع 

العائالت والدواوين في مختلف احملافظات في قطاع غزة.
كم��ا نظم النواب في كافة احملافظات )448( زيارة تفقدية 
ملؤسسات حكومية وغير حكومية على مدار العام لالطالع 
على طبيعة س��ير العمل فيها، وش��ملت الزيارات كافة 
ال��وزرات واملديريات في احملافظات، كما عقد النواب جوالت 
ميدانية شملت اجلامعات والكليات واملستشفيات، كما 
تفقد الن��واب امتحانات الثانوية العام��ة وتفقدوا  نقاط 
الشرطة املنتشرة واملرابطني ومخيمات الفتوة باإلضافة 
لزي��ارة عدد كبير من ش��هداء وجرح��ى معركة العصف 

املأكول وعوائل البيوت املدمرة جراء احلرب ومراكز االيواء.

امل�ساركات والفعاليات
وعلى صعيد املش��اركات ش��ارك النواب ف��ي العديد من 
الن��دوات واالحتفاالت والفعالي��ات واجملامالت االجتماعية 
فق��د رص��د تقرير الكتلة الس��نوي ب��أن النواب ش��اركوا 
ف��ي )2624( فعالية، حيث ش��ارك النواب ف��ي )918( ندوة 
وفعالية في كافة احملافظات كانت أبرزها ندوات سياسية 
حول الوضع السياسي الراهن وأخرى لقاءات مع مسئول 
ولقاءات مع الوجهاء ورجال اإلصالح، باإلضافة للمشاركة 

وأتراحهم تارة أخرى. 

ا�ستقبال اجلمهور
ويش��ير التقرير الس��نوي لكتلة التغيي��ر واإلصالح لعام 
2014 أن مكاتب النواب في محافظات القطاع استقبلت 
ما يقرب من 20 ألف موطن شملت مواطنني ذوي مشاكل 
س��واء مع املؤسس��ات احلكومية أو الشرطية أو العائلية 
وكذلك مواطن��ني ذوي احتياجات خاصة جل��أوا للمكاتب 
طلب��اً للمس��اعدة، حي��ث كان��ت منه��ا 511 وف��داً زائراً 
للمكاتب و3658 مواطن من أصحاب الش��كاوي و15738 

مواطن من ذوي احتياجات مت مساعدتهم.
ويفي��د التقري��ر ب��أن املكاتب وم��ن خالل متابع��ة النواب 
والتواصل مع اجلهات اخملتلفة فقد مت حل 2223 مش��كلة 
حالً نهائيا من الش��كاوي الت��ي مت تقدميها ملكاتب النواب، 
كما مت إعداد 107 مخاطبة حول جتاوزات لدى املؤسس��ات 
احلكومية ومت متابعتها بش��كل رسمي، كما مت التنسيق 
م��ع جهات مختصة لتلبي��ة احتياج��ات املواطنني حيث 
مت تلبي��ة 2178 طلب��اً ملواطن��ني ذوي احتياجات إنس��انية 

مختلفة.
وحول تقدمي املساعدات أوضح التقرير السنوي للكتلة بأن 
مكاتب النواب قامت بتقدمي مساعدات ل)10348( مواطناً، 
أما بخصوص قيمة املساعدات املقدمة من خالل مكاتب 
النواب فقد بلغت مجمل املساعدات )437177( ألف دوالر  
منه��ا )300( ألف دوالر م��ن النواب مباش��رة والباقي عبر 

املؤسسات األخرى

ف��ي مهرجان��ات تك��رمي ش��هداء معركة العص��ف املأكول 
واحتف��االت تخ��رج دورات الش��رطة وحفظة الق��رآن الكرمي 
واملش��اركة في افتتاح مش��اريع خدماتي��ة نفذتها البلدية 
كما شارك النواب بشكل مستمر في اعتصامات وفعاليات 
تخص األس��رى منها االعتصام األس��بوعي ألهالي االسرى 

أم��ام مق��ر الصليب األحمر، إل��ى جانب ذلك ش��ارك النواب 
بتكرمي العديد من املؤسس��ات والهيئات جلهودهم املبذولة 

خالل احلرب األخيرة.
ويبني التقرير السنوي للكتلة بأن النواب شاركوا في )1706( 
مجاملة اجتماعية ملشاركة أبناء شعبهم في أفراحهم تارة 

ا�ستقبلوا  )20 ( األف مواطنًاً وقدموا )300( األف دوالراً  م�ساعدات

النواب يف اإحدى زيارة مل�ست�سفى ال�سفاء لالطالع على الو�سع ال�سحي يف قطاع غزة

نواب كتلة التغيير واإلصالح ينحتون في الصخر لخدمة الناس 

لم يأُل نواب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية جهدًا ومنذ فوزهم في انتخابات المجلس التشريعي في عام 2006م في أداء األمانة التي 
حمّلها لهم شعبهم الذين منحهم األغلبية في البرلمان، ففي العام الماضي ورغم ما تعرضت له غزة من حرب صهيونية شرسة شنها 
االحتالل على القطاع ورغم المؤامرات اإلقليمية المختلفة على القطاع والمساهمة في الحصار وعدم تحمل حكومة الوفاق الفلسطيني 
مسئولياتها تجاه قطاع فقد استمرت مسيرة عطاء النواب ومكاتبهم على  جميع األصعدة والمجاالت للوقوف إلى جانب شعبهم، ويسطر 

هذا التقرير أبرز أنشطة وانجازات كتلة التغيير واإلصالح ونوابها ومكاتبها عن العام الماضي.
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املخاطبات وال�سكاوى

امل�ساعدات االن�سانية

والزيارت  امل�ساركات 
واللقاءات 

لقاءات مع اجلمهور والنخب جمامالت اجتماعية زيارت ميدانية للموؤ�س�ساتالندوات والفعاليات

اأ�سحاب ال�سكاوىالوفود الزائرة

خماطبات حول جتاوزات لدى 
املوؤ�س�سات احلكومية

التوا�سل مع اجلهــات املخت�سة 
حلل �سكاوى املواطنني

قيمة امل�ساعدات التي قدمت من قبل املوؤ�س�سات  االأخرىقيمة امل�ساعدات التي قدمت من قبل النواب

ذوو احتياجات ان�سانية
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 موؤمترات وور�س عمل
ش��اركت كتلة التغيير واالصالح في العدي��د من املؤمترات 
وورش العمل رغم اس��تمرار احلصار املشدد على القطاع، إذ 
متكن ن��واب الكتلة من القيام بعدة زيارات وجوالت خارجية 
تلبية لدعوات تلقتها من جهات خارجية مختلفة ، وأوضح 
التقرير الس��نوي للهيئة بأن الزيارات شملت كال من الدول 
التالي��ة )تون��س، تركيا، قط��ر، ماليزيا، لبن��ان، اجلزائر(، وبني 
التقرير بأن الزيارات هدفت حلش��د الدعم والتأييد للقضية 
الفلس��طينية وتعزيز املصاحلة الفلس��طينية، إلى جانب 
وضع اجلهات عند مسئولياتها إزاء املمارسات الصهيونية، 
كم��ا هدفت إلى تدعي��م الروابط مع املنظم��ات البرملانية 

واألحزاب واملؤسسات الدولية. 
كما ش��ارك نواب الكتل��ة مبؤمترات خارجية ون��دوات وورش 
عم��ل، قدم من خالله��ا النواب أوراق عمل تش��رح القضايا 
املهمة على الس��احة الفلس��طينية، وب��ني التقرير أن أبرز 
املش��اركات كانت في مؤمتر األسرى الدولي بلبنان، وملتقى 

ال��رواد االس��المي مباليزيا، وكذلك املش��اركة في ورش��ة عمل 
بعنوان »اس��تراتيجيات املقاومة« بتركيا، واملشاركة بفعاليات 
دعم الق��دس باجلزائر، وندوة حول القضية الفلس��طينية في 
تون��س، واملؤمتر البرملاني الدولي لدعم فلس��طني بتركيا، فيما 
تعذر النواب من تلبية دعوات أخرى نظراً للتطورات في املنطقة.

مرا�سالت ولقاءات
وواصل��ت الهيئة تواصلها بكافة الس��بل املتاح��ة مع العالم 
اخلارجي بهدف وضعه في صورة مجريات األحداث في املنطقة 
واملطالبة بالتحرك لوق��ف حرب غزة، واالنتهاكات بحق النواب 

اخملتطفني، وآثار احلرب على غزة.
 فق��د رص��د التقرير ب��أن  الهيئة خ��الل الع��ام املاضي قامت 
بالتواصل مع العالم اخلارجي من خالل ارس��ال »360« مراسلة 
رسمية وجهت للعديد من رؤساء البرملانات واملنظمات العاملية 
بشأن االنتهاكات الصهيونية وأبرز هذه اجلهات )البرملان الدولي، 
البرملان األوروبي، أعضاء املؤمتر العشرين لالحتاد البرملاني العربي 
بالكوي��ت، مجلس حقوق اإلنس��ان التابع ل��أمم املتحدة، جلنة 

حقوق االنس��ان في البرمل��ان األوروبي( إضافة ل� »13« رس��الة 
شكر وتقدير جلهات برملانية مختلفة ورسائل التعزية وبرقيات 
التهنئة كان أبرزها )رئيس اجمللس التأسيس��ي ورؤساء الكتل 
البرملانية التونس��ية، رئي��س حزب العدال��ة والتنمية ، رئيس 
ال��وزراء التركي��ة أوردوغ��ان(، والعديد من االتصاالت املباش��رة 
مع املس��ئولني بهدف وضع العالم في ص��ورة التطورات على 

الساحة الفلسطينية، وتعزيز التواصل مع البرملانيني في 
أنحاء العالم. 

كما اس��تقبل نواب الكتل��ة كال من الس��فير النرويجي، 
والس��فير التركي، وممثل اللجنة الدولية للصليب االحمر، 
ومنس��ق وكالة الغوث، وقافلة أميال من االبتس��امات 26، 

وناقشوا معهم العديد من القضايا الهامة.

العالقات الخارجية.. مشاركات رسمية فاعلة ولقاءات ومراسالت 
لبرلمانات واتحادات عربية ودولية 

رغم احل�سار والعزلة ال�سيا�سية

تس��تمر س��لطات االحتالل ف��ي سياس��تها االجرامية 
بتغيب نواب الشرعية الفلسطينية خلف القضبان، وما 
أن يخرج نائب من السجن إال ويعيد اختطافه مرة أخرى. 

بل وميعن في إصدار األحكام اجلاهزة بحقهم.

حملة �سعواء
أب��رز هذه االنتهاكات التعس��فية ، إع��ادة اختطاف رمز 
الش��رعية الفلس��طينية د.عزي��ز دوي��ك رئي��س اجمللس 
التش��ريعي الفلس��طيني منتص��ف الع��ام املاض��ي، 
واس��تمرار مالحقة النائب املس��ن الش��يخ أحمد احلاج 
عل��ي، واملطارد منذ تاري��خ 12/6/2014 وحتى يومنا هذا ، 
وش��ن حملة اختطافات شعواء خالل احلرب الصهيونية 
األخي��رة عل��ى غزة حيث طال��ت )14 نائب��اً ( في الضفة 
الغربية ، ناهيك عن قصف منازل نواب في قطاع غزة بلغ 

عددها عشرة منازل. 
وبحس��ب االحصائية فق��د أظهرت أن مجم��وع النواب 
اخملتطف��ني العام املاضي )28( نائباً اجل��زء األكبر من تلك 
االنته��اكات طال��ت نواب كتل��ة التغيي��ر واإلصالح في 
الضف��ة الغربية والقدس احملتلة اس��تهدفت فيها )28( 

نائباً ال يزال )15( منهم رهن االختطاف.

)15( نائبًا
وتش��ير اإلحصائية أن )15( نائباً ال يزالون رهن االختطاف 

منذ العامني املاضيني وهم )عزيز دويك، حامت قفيش��ة، نزار 
رمض��ان، محمد ماهر بدر، محمد جمال النتش��ه، محمد 
أبو طير، عبد اجلابر فقهاء، عزام س��لهب، حس��ن يوسف، 

حس��ني البورين��ي، عبد الرحمن زي��دان، ري��اض رداد، نايف 
الرجوب، سمير القاضي، باسم الزعارير(.

أما على صعيد االنته��اكات واألحكام اإلدارية التي صدرت 

بحقه��م فتش��ير اإلحصائي��ات أن س��لطات االحتالل 
أص��درت خالل العام 2014 سلس��لة كبيرة من األحكام 
اإلداري��ة اجملحفة واجلائرة وصل��ت إلى )19( حكم��ا إدارياً 
ما بني أربعة إلى س��تة أش��هر بحق )17( نائباً من كتلة 

التغيير واإلصالح .
ول��م يكتِف االحت��الل باختطاف النواب بل اس��تمر في 
التضيي��ق عليه��م م��ن خ��الل مواصلت��ه لالنتهاكات 
واالعت��داءات الت��ي اس��تهدفت مكاتبه��م وبيوته��م 
وذويهم، إذ تش��ير اإلحصائي��ات أن أكثر من )13( انتهاكاً 
بحق النواب وذويهم ومكاتبهم كان أبرزها اقتحام قوات 
االحت��الل ملنازل النواب )3( مرات ركزت على اقتحام منزل 
النائ��ب ابراهيم دحبور والنائب عماد نوفل والنائب أحمد 
احل��اج، باإلضافة الس��تجواب عدد آخر منه��م واالعتداء 
بالضرب على النائب محمد النتش��ة من مدينة اخلليل 

نتيجة اضرابه عن الطعام .  
وعلى صعي��د االضرابات التي قام به��ا النواب احتجاجاً 
على االح��كام اإلدارية الصادرة بحقهم والعزل االنفرادي 
بل��غ عدده��م )7( نواب وهم : ياس��ر منص��ور، عبد اجلابر 
فقه��اء، ونزار رمضان، ومحمد جمال النتش��ة، ومحمود 
الرمحي، وحامت قفيشة، ومحمد ماهر بدر بسبب العزل  

اإلنفرادي واألحكام اإلدارية التعسفية.

باجُلملة انتقامية  اإدارية  واأحكام  نائبًا   )28( 2014..اختطاف 

إعادة اختطاف رمز الشرعية ومطارة نائب مسن وحملة اختطافات 
وقصف منازل عشرة نواب خالل الحرب على غزة 

د.عزيز دويك رئي�س املجل�س الت�سريعي يف اإحدى جل�سات املحاكمة

واصلت هيئة العالقات الخارجية في كتلة التغيير واالصالح عملها للدفاع عن الديمقراطية 
الفلسطينية منذ فوز الكتلة في االنتخابات ، فقد استمرت في تواصلها الخارجي إلضفاء 
البعد الدولي لها في المحافل الدولية والبرلمانية ودافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني، 
وأبرزت قضية النواب المختطفين في س��جون االحتالل من خالل التواصل المستمر مع 
البرلمان��ات والكتل والهيئات البرلماني��ة والمنظمات العالمية المختلفة، ويس��رد هذا 

التقرير أبزر أعمال الهيئة استنادًا للتقرير السنوي للكتلة.

للتوا�سل: 
هاتف -2825936جوال 0595200034 
Email : islahps414@gmail.com

ت�سدر عن
 الدائرة االإعالمية 

كتلة التغيري واالإ�سالح 

ملزيد من املعلومات 
 www.islah.ps

 www.facebook.com/islah.plc1
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الحصاد السنوي لكتلة التغيير واالصالح لعام 2014م 

النائب �سيد اأبو م�سامح خالل م�ساركته يف موؤمتر برملاين يف تركيا


