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يدين مرآز آارتر إعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدآتور عزيز دويك، وآذلك .... أتالنتا، جورجيا
   .ماساعتقال ثالثة نواب آخرين وأحد الوزراء السابقين عن حرآة ح

يناير بالقرب من مدينة رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة، /آانون الثاني 19 فقد تم اعتقال الدآتور دويك يوم الخميس،
يناير باالعتقال االداري لمدة ستة اشهر دون ان يوجه /آانون الثاني 24وحكمت عليه محكمة عسكرية اسرائيلية يوم 

آانون الثاني، عضو المجلس  20 ت االسرائيلية في الساعات االولى من صباحآما واعتقلت القوا .له أي اتهام يذآر
ثم الحقت ذلك باعتقال  .التشريعي الفلسطيني من آتلة التغيير واإلصالح، خالد ذويب، بالقرب من مدينة بيت لحم

لقدس الشرقية حيث النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد ابو عرفة من مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في ا
واسُتكملت سلسلسة االعتقاالت باعتقال عضو المجلس  .لجأ االثنان منذ اآثر من عام بعد إلغاء إقامتهم في القدس

 .يناير من منزله في مدينة رام اهللا/آانون الثاني 24 التشريعي عبد الجابر فقهاء في الساعات األولى من صباح يوم

تفعيله المرجو في األسابيع  جلس التشريعي الفلسطيني بالنسبة للمصالحة إذ يعتبرنود التنويه هنا الى اهمية الم 
المقبلة معلما هاما في الجهود القائمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية واالنتخابات المقبلة، مع العلم ان المجلس 

 .2006 التشريعي الفلسطيني لم ينعقد بكامل هيئته منذ عام

هؤالء الرجال ال ذنب لهم سوى الفوز بمقعد برلماني في " الرئيس األميرآي األسبق جيمي آارتر ان وقد قال  
فعلى ما يبدو أن اعتقال الدآتور  ".2006 انتخابات مفتوحة ونزيهة، والتي تمت مراقبتها من قبل مرآز آارتر عام

سطينيين ما هو اال محاولة لشل حرآة المجلس دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وغيره من النواب الفل
إننا نحث على إطالق سراح جميع النواب  .التشريعي من أجل منع المصالحة الفلسطينية واالنتخابات المرتقبة

القانون الدولي على إسرائيل،  وآذلك ندين إبعاد السادة طوطح و أبوعرفة قسرا عن القدس اذ يحظر والوزير السابق
 .آما أن اإلستخدام المتواصل لالعتقال اإلداري مقلق جدا . القائمة باالحتالل، ابعاد المواطنينبوصفها السلطة

عن حرآة  24 ويقبع حاليا سبعة وعشرون عضوا من المجلس التشريعي الفلسطيني في السجون اإلسرائيلية، من بينهم
عد المجلس التشريعي الفلسطيني والتي آان آتلة التغيير واإلصالح أغلبية مقا 2006 وقد منحت انتخابات عام .حماس

إن هذه االعتقاالت  .تقييم المرآز للعملية االنتخابية إيجابي ووجد أن النتائج تمثل اإلرادة الحقيقية للناخبين الفلسطينيين
 .هي محاولة صارخة لتقويض الديمقراطية الفلسطينية


