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أ.ف.ب رام	الله/	جانب	من	املواجهات	التي	شهدتها	قرية	النبي	صالح	عقب	املظاهرات	األسبوعية	املناهضة	لإلستيطان.	

اإلنسان	 ح��ق��وق	 إع����ام	 م��رك��ز	 ن��ظ��م	 	 	- س���م���ودي	 –علي	 قلقيلية	
على	 الدميقراطية	 للرقابة	 جنيف	 ومركز	 "شمس"	 والدميقراطية	
القوات	املسلحة	مؤمترًا	بعنوان	)آليات	الترابط	ما	بني	النوع	االجتماعي	
والسلم	األهلي(	في	قاعة	بلدية	قلقيلية	بحضور	احملافظ	العميد	ربيح	
اخلندقجي	واملقدم	رباح	زيدان	مدير	هيئة	التوجيه	السياسي	والوطني	
والرائد	معاذ	جبر	ممثًا	عن	مدير	شرطة	احملافظة	والدكتور	عمر	رحال	
مدير	مركز	"شمس"		ونكوال	ماسون		نائب	مدير	مكتب	مركز	جنيف	
وأعضاء	جلنة	العاقات	العامة	واإلعام	للمؤسسة	األمنية	ومدراء	وممثلي	
املؤسسات	والبلديات	واملجالس	احمللية	والقروية	واجلمعيات	وأكادمييني	

ومثقفني،ومحامون	وخبراء	في	القوانني	واألنظمة	الدولية	.
وافتتح	املؤمتر	الدكتور	سعد	رستم	عميد	كلية	الدعوة	اإلسامية	في	

قلقيلية	الذي	أكد	على	أهمية	وأهداف		املؤمتر.
اجللسة	األولى

وفي	كلمة	احملافظ	اخلندقجي،	اكد	فيها	أن	تطبيق	القوانني	واألنظمة	
هو	فعل	حضاري	يعكس	ثقافة	املجتمع	ووعيه	لتطبيق	النظام	من	اجل	
بناء	مجتمع	متقدم	تسوده	العدالة	وتتحقق	فيه	املساواة	بني	جميع	أفراد	
الشعب	الن	القانون	هو	احلماية	للمجتمع	بكل	مفرداته.	وقال"	أن	احترام	
القانون	وتطبيق	النظام	أفضل	من	الفوضى	الن	الفوضى	وعدم	تطبيق	
القانون	يتيح	لذوي	النفوس	الضعيفة	هتك	حرمات	اآلخرين	والتصرف	
كا	على	هواه"	.	ورأى	إن	موضوع	السلم	األهلي	والنوع	االجتماعي	يرتبط	
واالقتصادية	 واالجتماعية	 الفردية	 واملتغيرات	 العوامل	 من	 بالعديد	
والنفسية	والبيئية	األمر	الذي	يجعل	منه	موضوع	دائم	البحث	والنقاش	
والنوع	على	أساس	اجتماعي	 التمييز	بني	مفهومي	اجلنس	 أن	 ،	وقال"	
ثقافي	وليس	بيولوجي		يختص	مفهوم	النوع	بالفروقات	واالختافات	
بني	أدوار	الرجال	والنساء	التي	تتشكل	اجتماعيًا	عبر	الثقافة	السائدة	
واملتغيرة	تاريخيا".	و	أشار	احملافظ	للتعاون	الكبير	بني	املؤسسات	كافة	
وخاصة	احلقوقية	منها	واحملافظة	في	موضوع	السلم	األهلي	.	وأوضح	أن	
املشاركة	في	جلان	احملافظة	 في	 وفعاال	 كبيرا	 دورا	 للمرأة	في	احملافظة	
املختلفة،	مبينا	وجود	دائرة	تعنى	باملرأة	والطفل	باإلضافة	إلى	االهتمام	
الكبير	بحقوق	املرأة،	مشيرا	إلى	وجود	بعض	من	املمارسات	السلبية	بحق	

املرأة	والتي	تتعلق	في	الزواج	واإلرث	والعمل	وغيرها	.
القوانني	والتشريعات	

	من	جانبه	،	تطرق		نيكوال	ماسون	نائب	مدير	مكتب	مركز	جنيف	
األهلي	 السلم	 لتناول	موضوع	 اخلاصة	 لألهمية	 الدميقراطية	 للرقابة	
ومدى	ارتباطه	بالنوع	االجتماعي	وعاقة	ذلك	بالسلم	األهلي،	وقال"	أن	
القوانني	والتشريعات	تعتبر	األم	احلاضنة	للحقوق	على	تعددها	وغرار	
التشريعات	العربية،	رسم	املشرع	الفلسطيني	حدود	احلقوق	والواجبات	
لكل	املواطنني	الفلسطينيني،من	منظور	النوع	االجتماعي".	واضاف	"	أن	
القانون	يعتبر	املظلة	واملرجعية	للحقوق	والواجبات	في	الدولة،	لذا	تنبع	
السياسات	االجتماعية		التي	على	الدولة	أن	تتبناها	من	اجل	حماية	املرأة	
الفلسطينية	وصيانة	حقوقها	االجتماعية	،	من	نصوص	قانونية	ملزمة	

للدولة	وللمؤسسات	التي	توفر	احلماية	والرعاية	االجتماعية		للمرأة.
	واكد	انه		ال	تختلف	احلقوق	االجتماعية	للمرأة	الفلسطينية	كحقوق	
إنسانية	مستندة	إلى	شرعة	حقوق	اإلنسان	عن	احلقوق	املمنوحة		لغيرها	
من	نساء	العالم،	لكن	واقع	النساء	االجتماعي	يضفي	بضالة	وفقا		لتباين	
مضيفا"	 والقانونية،	 والثقافية	 واالجتماعية	 االقتصادية	 األوض��اع	
بالتشرد	واالحتال	 واملتمثلة	 الفلسطيني	 بالشعب	 التي	حلت	 فاملأساة	
من	حروب	 له	 تعرض	 وم��ا	 واملمتلكات،	 األراض��ي	 وم��ص��ادرة	 واالستيطان	
واعتداءات	وقمع،	تركت	تأثيراتها	اخلاصة	على	واقع	املرأة	وظروف	املرأة	

الفلسطينية،	مبا	في	ذلك	على	واقع	حقوقها	االجتماعية".
من	جانبها	،	جارانس	ستتلر	مسؤولة	قسم	مشاريع	إفريقيا	والشرق	
األوسط	في		مركز	جنيف	،	حتدتث	عن	مفهوم	عاقة	النوع	االجتماعي		
،موضحة	أنه	يرتبط	عمومًا	بحاالت	الامساواة	في	الّنفوذ	وفي	إمكانية	
للنساء	 املختلفة	 امل��واق��ع	 ان	 ،	مبينه	 وامل���وارد	 اخل��ي��ارات	 م��ن	 االس��ت��ف��ادة	
والرجال	تتأثر	باحلقائق	التاريخية	والدينية	واالقتصادية	والثقافية.	
وميكن	لتلك	العاقات	واملسؤوليات	أن	تتغير،	وستتغير	حتما	عبر	الزمن.	
وقالت"	أن	النوع	االجتماعي)اجلندر(	يركز	على	وصف	اخلصائص	التي	
باالختافات	 لها	 ال	عاقة	 اجتماعية	 كصفات	 وامل��رأة	 الرجل	 يحملها	
العضوية،	باعتبار	أن	الهوية	اجلندرية	ليست	ثابتة	بالوالدة	كذكر	أو	
أنثى"،واضافت"	فاألدوار	االجتماعية	التي	يناط	بها	كل	من	الرجل	واملرأة	
والنفسية	 والثقافية	 واالقتصادية	 االجتماعية	 للعوامل	 تبعًا	 تتحدد	
القابلة	للتغير	من	بيئة	ألخرى	ومن	حقبة	زمنية	حلقبة	تالية،	وتأثيرات	
تلك	العوامل	تتغلغل	في	بنيان	الطفل	الفكري	وتشكل	ثقافته	تدريجيًا	
مرتبطة	مبراحل	منوه،	وفي	ظل	متغيرات	كهذه	تشهد	املجتمعات	املعاصرة	
متييزا	وعدم	تكافؤ	ومساواة	في	أداء	األدوار	االجتماعية	بني	الرجل	واملرأة	
االجتماعية	 األدوار	 من	 محدود	 متاح	 في	 ويحصرها	 امل��رأة	 يقصي	 مما	

مقارنة	بالكثير	املتاح	للرجل".	
اجللسة	الثانية

وحتدث	فيهااحملامي	فادي	توما	مدير	املشروع		النوع	االجتماعي	في	
مركز	جنيف	،	موضحا	ان	املرأة	الفلسطينية	وصلت	في	طموحها	وجدارتها	
إلى	أعلى	املراتب	املجتمعية،		وهى	في	ذلك	ال	تقل	عن	الرجل	في	كفاءته	
ومقدرته،	واضاف	"رغم	ذلك	مازالت	ال	تستطيع	بحكم	القانون	أن	تقوم	
الفلسطينية	 الدساتير	 جميع	 أن	 ال��رغ��م	 على	 األع��م��ال	 م��ن	 بالعديد	
املتعاقبة	وأخرها	القانون	األساسي	نصت	على	مبدأ	املساواة	بني	الرجل	
املعاهدات	 وكافة	 الدولي	 القانون	 عليه	 نص	 ما	 إل��ى	 باإلضافة	 	 وامل���رأة،	
واملواثيق	الدولية	تنص	جميعها	على	مبدأ	عدم	التمييز	بني	الرجل	واملرأة	
في	كافة	مناحي	احلياة،		خصوصًا	في	احلقوق	والواجبات.		وقال	"	هناك	
عوامل	اخرى	لعدم	املساواة	بني	الرجل	واملرأة	كالعادات	والتقاليد	املتوارثة	
واملفاهيم	اخلاطئة	التي	حتكم	وتتحكم	في	أفراد	املجتمع	عامة	والنساء	
بخاصة"	.	واكدت	على	ضرورة	مراجعة	منظومة	القوانني	مبجملها	والتي	
ويشكل	استمرار	العمل	بها	انتهاكًا	مستمرًا،	بل	وشرعيًا	حلقوق	املرأة	ونأمل	

في	تعديلها	مبا	يضمن	إنهاء	كافة	أشكال	التمييز	ضد	املرأة	وعدم	مساواتها	
بالرجل.			وقال"	أن	السلم	االجتماعي	يجب	أن	يسود	بني	جميع	الفئات	
االجتماعية	في	املجتمع	.	وبالتالي	فإن	الفصل	بني	الرجل	واملرأة	على	
أساس	اجلنس	سيعمق	املشكلة	،	فاملطلوب	هنا	هو	صياغة	األولويات	في	
القوانني	وفي	املؤسسات	مبا	فيها	األحزاب	السياسية	فليست	املسألة	فقط	
مشاركة	املرأة	في	الكوتة	فقط	،وقال	إن	هناك	فجوة	كبيرة	في	الواقع	فيما	
يتعلق	بنظرة	املجتمع	للمرأة".	وطالب	توما	بضرورة	التركيز	على	القيم	
االيجابية	واالبتعاد	عن	القيم	السلبية	في	املجتمع	،مشددًا	على	أهمية	
دعم	املرأة	للمرأة	وأن	تقوم	املؤسسات	األهلية	بالعمل	الدائم	والتراكمي	

مع	النساء	سيما	املهمات	منهن.

دور	الشرطة		
	من	جانبها،	حتدثت	حترير	بصات	من	مرتب	قسم	شرطة	األحداث	في	
شرطة	قلقيلية	عن	عمل	جهاز	الشرطة		مع	كافة	املؤسسات	الرسمية	وغير	
الرسمية	واملجتمع	احمللي	ملد	جسور	الثقة	وتقويتها	مع	كافة	شرائح	املجتمع	
الفلسطيني	،مؤكدة	أن			الشرطة	تعمل	وفق	رؤية	مستقبلية	وخطة	واضحة	
وضعت	من	قبل	القيادة	احلكيمة	في	اجلهاز	وبناء	على	رؤية		اللواء	حازم	عطا	
الله	مدير	عام	جهاز	الشرطة	بالتواصل	مع	كافة	مؤسسات	املجتمع	املدني	
،	وذكرت		أن	الشرطة			هي	املؤسسة	السباقة	في	استحداث	قسمي	األحداث	
ووحدة	النوع	االجتماعي	وحماية	األسرة	فكرا	وممارسة	على	ارض	الواقع	
.	وذكرت	انها	وفرت	فرص	عمل	واسعة	ملشاركة	املرأة	الفلسطينية	املناضلة	
من	خال	دمجها	بالعمل	األمني	لتصبح	عنصرا	فعاال	في	عملية	بناء	األمن	
االجتماعي	والسلم	األهلي	دون	متيز	عن	الرجل	بل	املرأة	عملت	بعمل	توافقي	
جنبا	إلى	جنب	الرجل	بالنضال	وبناء	الدولة	ومؤسساتها،	مؤكدة	أن	تأسيس	
دائرة	حماية	األسرة	دائرة	النوع	االجتماعي	يهدف	لتحقيق	رؤية	ورسالة	
املؤسسة	الشرطية	مبا	أنها	مؤسسة	وجدت	خلدمة	املواطنني	باإلضافة	إلى	
عملها	في	حماية	املواطنني	وتوفير	األمن	واألمان	لهم	واحلفاظ	على	أرواحهم	

وممتلكاتهم	وتنفيذ	القانون	وتطبيقه.
وقالت	أن	جهاز	الشرطة	يعمل	ومن	خال	إدارة	العاقات	العامة	واإلعام	
املجتمع	 مؤسسات	 مع	 ومتينة	 وقوية	 شراكة	حقيقية	 بناء	عاقات	 في	
املدني	كافة	وذلك	ألهمية	مراعاة	النوع	االجتماعي	وتعميم	مفاهيمه	عبر	
واملشاركات	 واللقاءات	 العمل	 الصحيح	وورش	 والتوجيه	 واإلرشاد	 التوعية	
مؤكدة	 مناسباتهم	 كافة	 في	 املواطنني	 مشاركة	 املناسبات	حتى	 كافة	 في	
تعمل	 وإناثا	 ذك��ورا	 ومنتسبيها	 وك��وادره��ا	 بقيادتها	 الشرطية	 املؤسسة	 أن	
احتياجات	 لتلبية	 السباقة	 وهي	 للمواطن	 األفضل	 اخلدمة	 تقدمي	 على	
املجتمع	بكافة	فئاته	عبر	حتملها	املسؤولية	الكاملة	عن	امن	وأمان	الوطن	
واملواطن	حيث	أنها	جتمع	بني	الدور	األمني	والتنموي	واالجتماعي	أي	أنها	
شريك	حقيقي	مع	كافة	املؤسسات	في	بناء	دولة	املؤسسات	والقانون	لتكون	
أنحاء	 وبكافة	 األمنية	 املؤسسة	 في	 به	 يحتذى	 ال��ذي	 احلقيقي	 النموذج	

محافظات	الوطن	وفي	العالم	.
حنان	غشاش

والطفل	في	محافظة	قلقيلية"	إن	 امل��رأة	 دائ��رة	 وقالت	حنان	غشاش	مدير	
قضايا	حترر	املرأة	ومساهمتها	في	احلياة	االجتماعية	واالقتصادية	ونيلها	حقوقها	
النظام	 بطبيعة	 وتتأثر	 بأكمله،	 املعني	 املجتمع	 قضايا	 من	 جزء	 تعتبر	 كاملة	
واضاف	 املجتمع".	 ذلك	 في	 السائدة	 العاقات	 وبنوع	 االجتماعي	 االقتصادي-	
"مبا	أن	قضية	املرأة	ال	ميكن	أن	تبحث	بصورة	مجردة	ومبعزل	عن	قضايا	املجتمع	
ككل،	باعتبار	أن	قضية	املرأة	هي	جزء	من	قضايا	املجتمع،فأن	النهوض	باملرأة		ال	
ميكن	أن	يتم	إال	في	إطار	مشروع	تنموي	وطني	متكامل	يضمن	املساواة	والعدالة	
االجتماعية	مما	يؤمن	التوظيف	األمثل	للموارد	البشرية".	وقالت	"أن	عمل	املرأة	
ضرورة	وطنية	الن	حرمان	نصف	املجتمع	من	العمل	وبالتالي	جعلها	غير	منتجة	
الوطني	وعرقلة	منوه.	لكن	اإلق��رار	بحق	 ومستهلكة	فقط	معناه	شل	االقتصاد	
املرأة	بالعمل	ومطالبتها	به	ال	يكفي	تؤمن	لها	التسهيات	وإزالة	العوامل	املعرقلة	
لعملها.	وينبغي	لنا	أن	نعلم	أواًل	أن	التنمية	االقتصادية	لكي	تتم	البد	من	حل	

مشكلة	البطالة	والتخفيف	من	وطأة	اإلجراءات	واإلصاح.
العنف	ضد	املراة	

وقالت	حنان	"	إن	اإلشكالية	األخرى	التي	تعاني	منها	املرأة	هي		العنف	املمارس	
ضد	املرأة	والذي	يعتبر	سلوكًا	مؤذيًا	وضارًا	وغير	معلن	في	الغالب	إال	بصورته	
القصوى	وهي	العنف	اجلسدي".	وذكرت	انه	غالبا	ما	تكون	املرأة	هي	أكثر	الفئات	
تعرضا	له	وذلك	الحتالها	املكانة	الدنيا	والضعيفة	في	سلسلة	بناء	القوة	دخل	
العنف	 نرى	 أن	 واضافت	"	فا	عجب	 س��واء،	 واملجتمع	على	حد	 األس��ري	 النسق	
األسري	يأخذ	أشكاال	متنوعة	من	السلوك	الذي	يعبر	عن	حالة	انفعالية	تنتهي	
بإيقاع	األذى	أو	الضرر	باآلخر	سواء	كان	هذا	األذى	بدنيا	أو	عاطفيا	أو	اقتصاديا	
أو	تربويا	أو	جنسيا".	واكملت"	أن	املنظور	االجتماعي	للعنف	شامل،	وواسع	وميكن	
وصفه	بأنه	أوسع	واشمل	من	املنظور	القانوني	له،	الن	املنظور	القانوني	يقتصر	
على	الفعل	اجلرمي	نفسه	مغفا	في	أحايني	كثيرة	الظروف	البيئية	واملجتمعية	
احملتمة	لظهور	وانتشار	العنف	وتباين	أشكاله	وأمناطه	وحجمه"،وإضافة	إلى	هذا	
فإن	املنظور	القانوني	للعنف	غالبا	ما	يغفل	العديد	من	أمناط	العنف	املنتشرة	

في	املجتمع	ولكنها	غير	مجرمة	قانونيًا.	
التوصيات

بتضمني	 الفلسطينية	 الوطنية	 السلطة	 صعيد	 على	 امل��ش��ارك��ون	 واوص���ى	
الوطنية	ونشرها	 التشريعات	 الدولية	واملاحق	في	 االتفاقيات	والبروتوكوالت	
بني	 التي	متيز	 "التمييزية"	 القوانني	 مراجعة	 ض��رورة	 	، احمللي	 املستوى	 على	
الرجل	واملرأة،	لتتاءم	مع	أحكام	االتفاقيات	الدولية،	وتعديل	القوانني	التمييزية	

اخلاصة	باألحوال	الشخصية	مبا	يضمن	املساواة	بني	اجلنسني	داخل	العائلة.
وعلى	الصعيد	التشريعي	،	طالبوا		بسن	التشريعات	أو	تعديل	النافذ	منها،	
ويعزز	 املختلفة،	 املجاالت	 في	 امل��رأة	 التمييز	ضد	 مظاهر	 إلغاء	 في	 يساهم	 مبا	
دورها	في	بناء	املجتمع	وتقدمه.	ويشمل	ذلك	قوانني	واألحوال	الشخصية	وقانون	

العقوبات،وإلغاء	أو	تعديل	أي	نص	يشكل	متييزًا	ضد	املر
وعلى	الصعيد	القانوني	والقضائي	،	طالبوا	بضمان	اعتبار	"جرائم	الشرف"	
والعنف	في	العائلة	جرائم	جنائية	خطيرة	،		وهذا	يقتضي	اتخاذ	إجراء	فوري	
من	أجل	إلغاء	مواد	قانون	العقوبات	التي	تنص	على	توقيع	عقوبات	متساهلة	
برجل	يقتل	أنثى	قريبة	له	أو	يعتدي	عليها	بدافع	"الشرف"،	واوصى	املشاركون	
ب	تدريب	رجال	الشرطة	وأعضاء	النيابة	والقضاة	وغيرهم	من	املسؤولني	،على	
قضايا	النوع	االجتماعي	ومراقبة	فعالية	التدريب	في	إحداث	تغييرات	في	نظام	

القضاء	اجلنائي	حلماية	حقوق	املرأة.

خال	مؤمتر	نظمه	مركزا	"شمس"	و"جنيف"

الدعوة إلى ضرورة مراجعة القوانني التي متيز بني الرجل 
واملرأة  لتتالءم مع أحكام االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان

ج��ن��ني	– ت��ق��ري��ر	ع��ل��ي		س��م��ودي-	ال	زالت	
بعد	 احملررين	 ترافق	 املعاناة	 من	صور	 الكثير	
تنسمهم	ه��واء	احلرية	ورغ��م	ذل��ك	ف��ان	هموم	
احلياة	لم	تنسيهم	واجبهم	جتاه	قضية	اخوانهم	
الصمود	 م��ع��رك��ة	 ي��واص��ل��ون	 ال���ذي���ن	 االس�����رى	

والتحدي	خلف	القضبان	.
احملرر	املستقل	اياد	ابو	خيزران	الذي	حترر	
في	صفقة	وفاء	االحرار	بعدما	قضى	20	عاما	
خلف	القضبان	يكرس	جزءا	كبيرا	من	حياته	
التي	 االس��رى	 واي��ص��ال	قضية	 ومتابعة	 الث��ارة	
يعتبرها	امانة	في	عنقه	ولدى	كل	فلسطيني	
كما	يقول	حتى	حترير	اخر	اسير	من	السجون	
للحصول	 السعي	 مواصلته	 وبني	 االسرائيلية	
منفاه	 في	 كرمية	 حياة	 وتامني	 حقوقه	 على	
من	 وح��رم	 اليها	 ابعد	 التي	 غ��زة	 ف��ي	 القسري	
ال��ع��ودة	الس��رت��ه	ف��ي	مدينة	ط��وب��اس،	يقضي	
	قسطا	كبيرا	من	يومه	في	عقد	 ابو	خيزران	
والفعاليات	 االعتصامات	 وتنظيم	 اللقاءات	

املؤيدة	لاسرى	.
	شهر	االنتصارات	

ابو	 ش���ارك	 	، والتضامن	 االع��ت��ص��ام	 ف��ي	خيمة	 	
خيزران	بكل	الفعاليات	مضربا	ومعتصما	مع	االسرى	
في	معركة	االمعاء	اخلاوية	واحتفل	بانتصارهم	الذي	
النكبة	 ذك��رى	 رغم	 يقول	 كما	 بشرى	خير	 اعتبره	
"		ففي	الشهر	اجلاري	أيار	تصادف	محطات	كثيرة	
من	االنتصارات	واألحزان،		ففيه		انتصرت	املقاومة	
البلد	 في	جنوب	لبنان	وحتقق	االستقال	في	هذا	
الفلسطيني	 الشهر	عاش	شعبنا	 	وفي	هذا	 األم��ني،	
مأساة	النكبة	التي	ال	زالت	تبعاتها	في	شتى	أصقاع	
ال��ع��ال��م	ت��ض��رب	ج���ذوره���ا	م��ن	م��ج��ردي��ن	والجئني	
ومقتلني	وأسرى	ومشتتني	في	داخل	وخارج	فلسطني	

التاريخية".
	واضاف	"	وفيه		جاء	إضراب	الكرامة	الذي	يؤكد	
اننا	سنحيا	أعزاء	متاشيا	وانسجاما	مع	األفكار	التي	
االس��رى	جميعا		 إن	 وسنبقى	 زلنا	 وال	 كنا	 نعتقدها	
سيكتب	لهم	الفرج	القريب	بإذنه	تعالى		كما	كتب	
فالسجن	 النفق	 داخ���ل	 م��ن	 ال��ن��ور	 ن��رى	 أن	 لنا	 ال��ل��ه	

واالحتال	الى	زوال	".
احملرر	ابو	خيزران	الذي	عاش	عذابات	االصابة	
واالهمال	الطبي	وشطب	اسمه	من	كل	الصفقات	حتى	
حترر	في	صفقة	شاليط	،	تابع	مخاطبا	االسرى	"	إن	
كنا	اليوم	نآزركم	في	إضرابكم	ومعركتكم	التي	توجت	
باالنتصار	بعدما	فشلت	كافة	املؤامرات	في	النيل	من	
عزميتكم	بفضل	مؤازرة	ودعم		الشرفاء	واملخلصني	
من	ابناء	وطنكم	وشعبكم	،	فاننا	نعاهدكم	مبواصلة	
لنبقى	جدار	قوي	ومتني	يسندكم	ويقوي	 املسيرة	
واحلرية	 الفرج	 لكم	 سيكتب	 الله	 وب��إذن	 شوكتكم	
وإخوتكم	 وآب��ائ��ك��م	 أمهاتكم	 أح��ض��ان	 ف��ي	 وتعيشوا	
وبناتكم	ومحبيكم	فاملخلصني	 وأبنائكم	 وأخواتكم	

سيكتب	لهم	نور	احلرية	ولو	بعد	حني"	.
احلياة	في	غزة	

الذي	 الكبير	 واالم���ل	 رف��اق��ه	 ح��ري��ة	 وبانتظار	 	
،	يواصل	 اح��رارا	با	قيود	 يعمر	قلبه	باستقبالهم	
احملرر	ابو	خيزران	شق	خطواته	في	احلياة	اجلديدة	
بعد	حتقق	بداية	االحام	والتي	يعتبرها	بشرى	ملن	
ال	زالوا	في	االسر	،	ويقول	"	كنا	حتى	االمس	نعتقد	
احلرية	حلم	بحاجة	ملعجزة	فاستجاب	الله	لدعوات	
امهاتنا	وكرمنا	بعد	رحلة	الصمود	والتحدي	باحلرية	
لنستمر	 لعودتكم	 تدعوا	 وقلوبنا	 املشوار	 لنواصل	

سويا	ونكمل	االحتال	".
والدته	وشاركته	مع	 ،	حتقق	حلم	 فبعد	حت��رره	
والده	واسرته	التي	صمدت	لعقدين	في	حفل	زفافه	
في	غزة	،	ويقول	"	بحمد	الله	كتب	الله	لي	أن	اقترن	
بزوجة	من	آل	مهنا	في	غزة	ولنا	مولود	اسمه	املهدي	
سيكتب	له	الله	أن	يرى	النور	قريبا	ظاهرا	وباطنا	
بشتى	 	 	 لدعم	صمودكم	 نشاطي	 أتابع	 إنني	 كما	 	،
األشكال	با	ملل	وال	كلل	إميانا	مني	بصوابية	الطريق	
وإخاصا	ملبادئ	الرسالة	احملمدية	عشرات	املؤسسات	
في	غزة	وعبر	االنترنت	من	سفارات	وجاليات	وتلفاز	
قضيتكم	 لدعم	 الله	 ش��اء	 إن	 بها	 نشارك	 ومجات	

لتصبح	جزءا	من	القانون	الدولي	".

في	احلرية	
اب��و	خيزران	على	مواصلة	 ومنذ	حت��رره	ح��رص	
من	 م��زي��د	 ع��ل��ى	 واحل���ص���ول	 التعليمية	 م��س��ي��رت��ه	
مستشارا	 عينت	 	" وي��ق��ول	 ال��ع��ل��م��ي��ة،	 ال��ش��ه��ادات	
ل��ألك��ادمي��ي��ة	األم��ري��ك��ي��ة	"م��ت��ط��وع��ا"	ب��ا	مقابل	
األكادميية	 ف��ي	 السياسة	 ب��رن��ام��ج	 على	 ،وم��ش��رف��ا	
إعداد	 ب��رام��ج	 وتعمل	 متوسطة	 ق���درات	 ذات	 وه��ي	
البرمجة	 ف��ي	 أول	 مستوى	 دب��ل��وم	 ال��ق��ادة،وأن��ه��ي��ت	
للسجون	 سأرسله	 بحثا	 وقدمت	 العصبية،	 اللغوية	
وهو	اآلن	بالضفة	عن	الشئون	اإلسرائيلية	والثورة	

املصرية	ألمنح	درجة	مستشار".

معاناة	مستمرة	
ويؤكد	احملرر	ابو	خيزران	،	انه	وباقي	احملررين	
يعيشون	اشكال	معاناة	متعددة	الوجوه	،	ويقول	"		
احلكومة	املقالة	في	غزة	لم	تصرف	لنا	أي	راتب	أو	
نستطيع	 ال	 التي	 للسيارات	 أو	جمرك	 للزواج	 دعم	
واضاف	 	، أعلم"	 والله	 ملقربيها	 فقط	 أص��ا	 شرائها	
"حكومة	غزة	املقالة	صرفت	لنا	مبلغا	ملرة	واحدة		
بدل	عفش	أو	جهاز	أو	ترتيب	حياة	مع	حفلة	الزواج	
أدفع	 فانا	 يكفي	 ل��م	 ذل��ك	 ك��ل	 ولكن	 ب��دل	سكن،	 أو	
عليها	 وي��ض��اف	 األول	 بالعقد	 سكن	 شهريا	 	$450
150$	كهرباء	تصل	إلى	200$	فقط	كهرباء	وأحيانا	

أقل	ويضاف	إليها	اخلدمات.
أنهم	يزوجون	 "م��ا	يدعونه	 اب��و	خ��ي��زران	 وق��ال	
وقد	 والقاعات	على	حسابهم	غير	صحيح	 األس��رى	
وجهت	رسالة	للمجلس	التشريعي	وذهبت	ملكتبهم	في	
غزة		وطرحت	شكواي	لكن		الوعود	موجودة		اال	انهم		

ال	ينفذون	شيئا	إال	ألبنائهم	حسب	ما	يقال	".
واوضح	ابو	خيزران،انه	وجه	رسالة	عبر	محافظ		
الدكتور	س��ام	فياض	 	 ال���وزراء	 ال��ى	رئيس	 طوباس	
وسلمه	اياها	يوم	زيارته	لطوباس	وتضمنت	املطالبة	
في	تعويض	عن	بيتنا		)املهدوم(	لي	والبن	مجموعتي	
الراتب		 ال��ذي	ال	ي��زال	ف��ي	السجن،	اض��اف��ة	الك��م��ال	
وص��رف		منحة	السكن		وص��رف	بدل	خدمة	حسب	
قانون	كل	سنة	بسنتني	لنستطيع	أن	نعيش	كراما	
بعد	أن	قضينا	نصف	حياتنا	في	السجون	ونضالنا	
ال	يحتاج	إلى	شهادة	أحد"،	واضاف	"	اضافة	ملعاجلة	
وتغطية	نفقات	الزيارات	الن	أهالينا	عندما	يزورونا	
عبر	 للسفر	 ال����دوالرات	 يحتاجون	الالف	 غ��زة	 ف��ي	

األردن	ومصر	وغزة	"
وطالب	ابو	خيزران	السلطة	الفلسطينية	بصرف	
جميع	مستحقاته	ليتمكن	من	تأدية	العمرة	والسفر	
لألردن	للعاج،	موضحا	أن	التحويلة	وقع	عليها	من	
احلكومة	في		رام	الله	ولكن	لم	يصرف	أي	مبلغ	للسفر	

وللسكن	،	مؤكدا	انه	ال	زال	يتقاضى	نصف	راتب	.
والرئيس	 الفلسطينية	 احمل��ررال��س��ل��ط��ة	 ودع���ا	
احملررين	 وه��م��وم	 ق��ض��اي��ا	 ملتابعة	 ع��ب��اس	 م��ح��م��ود	
صعيده	 حلها،وعلى	 على	 والعمل	 عامه	 املبعدين	
قال	"	مساعدتي	في	تغطية	تكاليف	العاج،فكيف	
نصف	 وقضية	 رصاصة	 	12 وف��ي	جسدي	 ساتعالج	
ح��ي��ات��ي	ب��ال��س��ج��ون	ول���ي���س	ل���ي	م���ص���در	دخ����ل	او	

مساعدة.
من	 	 االردن	 م��ع	 بالتنسيق	 اط��ال��ب	 	" واض����اف	
خال	السفارة	الفلسطينية	الستئجارأو	شراء	بيت	
بعمان	لاقامة	حيث	يعيش	عدد	من	افراد	اسرتي	
زيارة	 ولتسهيل	 وأب��ن��ائ��ه��م	 وع��م��ت��ي	 اخ��ت��ي	 وم��ن��ه��م	
والدي	وعمرهم	أكثر	من	سبعني	عام	فذلك		أسهل	
لزيارتهم	من	طريق	مصر	غزة،	فنحن	نطلب	رؤية	

أهلنا	وحقوقنا		".
تكتل	فلسطني	مستقبلنا	

امل���ب���ادرة	والوفاء	 ل����روح	 	ورغ����م	ذل���ك	وت��ع��زي��زا	
احملرر	 يقول	 	، السياسية	 املشاركة	 	 على	 واحل��رص	
وطاقات	 محررين	 كمجموعة	 بادرنا	 	" ابو	خيزران	
فلسطني	مستقبلنا	 باسم	 تكتل	 	 لتشكيل	 شبابية	
وعبر	االنترنت	يوجد	موقع	في	الضفة	والقطاع	،	
وهو	مفتوح		لكل	من	يريد	االنتماء	لفلسطني	رغم	
اختافنا	الفكري	ورغم	اختاف	قراءتنا	للنصوص	
فان		تعددنا	وظفناه	خلدمة	قضيتنا	ووحدة	شعبنا	
وأمتنا	مبذاهبها	وأعراقها"،	واضاف	"		نتفق	مع	من	
الصلح	 ألن	 بالعكس	 والعكس	 فلسطني	 م��ع	 يتفق	
مع	 والصلح	 فلسطني	 مع	 الصلح	 يقتضي	 الله	 مع	
يشرد		 وال	 املعتدون	 ال	مينح	 أن	 يقتضي	 فلسطني	

الثابتون"	.
التركيز	الكبير	على	 ويؤكد	احملرر	ابو	خيزران	
ابراز	واثارة	قضية	االسرى	في	كافة	املجاالت	،	ويقول	
"	إن	إحساسنا	باملسئولية	اجتاه	معاناتكم	رغم	انتصار	
فوق	 أرواحكم	 وعلو	 والتعسف	 الظلم	 على	 إرادتكم	
متطلبات	أجسادكم	يجعلنا	أكثر	مسئولية	النتزاع	
طاملا	 املنقرضة	 الديناصورات	 أنياب	 من	 حريتكم	
	"إن	سر	قوتكم	هو	 بقي	أجحاف	وظلم	"،	واض��اف	
مع	 متفقني	 الدولي	 القانون	 حسب	 تقاتلون	 أنكم	
بنوده	أولها	حق	تقرير	املصير	للشعوب	التي	تعيش	
حتت	االحتال	والقانون	الدولي	مينحكم	حق	تطبيق	
اتفاقية	جنيف	الرابعة	حلقوق	األسرى	حسب	الرتب	
املمنوحة	لكم	كذلك	القانون	الدولي	مينحكم	القرار	
قرار	 األرض	حسب	 ملكية	 حيث	 م��ن	 	194 و	 	181
التقسيم	ولعودة	الاجئني	إلى	أماكن	سكناهم	وهذا	
لنا	 التنكر	 يستطيع	 ال	 ال��دول��ي	 القانون	 أن	 يعني	
أمريكية	 	 اسرائيلية	 قوة	ضغط	 أم��ام	 عاجز	 لكنه	
واصطناعيا	 واق��ت��ص��ادي��ا	 سياسيا	 ال��ع��ال��م	 احتلت	
وفضائيا	وعسكريا	حتى	قسمة	اجلغرافية	الواحدة	

والدميوغرافية	إلى	صنوف	مختلفة	".
وتابع	يقول	"	رسالتي	لكم	إن	القلوب	الصادقة	
صفقة	 بعد	 وخاصة	 مبأساتكم	 تشعر	 كانت	 التي	
ال��ت��ب��ادل	ال��ت��ي	ال	ش��ك	ان��ه��ا	أس��س��ت	ل��ق��واع��د	ميكن	
من	 أكثر	 إن	 بحريتكم	 ال��ه��دف	 م��ن	خالها	حتقيق	

	يواصل	عهد	الوفاء	لألسرى	

احملرر املبعد الى غزة إياد أبو خيزران :
 ننتظر تنفيذ الوعود لتوفير حياة كرمية لنا 

ثاثمائة	مؤبد	مقابل	جندي	هو	انتصار	وإن	حرية	
اسرانا	احملررين	لوحده	انتصار	إن	قاسم	واجلربوني	
وأشبالنا	وشيوخنا	وزهراواتنا	حريتهن	واجب	وليس	

منة	من	أحد"	.
	احلراك	الشعبي	

ويقول	احملرر	ابو	خيزران	"	إن	ما	نشهده	اليوم	من	
انتصار	معركتكم	متزامنا	مع	بدء	تشكيل	حكومة	
الوحدة	وبدء	جلنة	االنتخابات	باالستعداد	للخيار	
ال��دمي��ق��راط��ي	ه��و	ج��زء	م��ن	احل���راك	ال��ع��رب��ي	،و	إن	
النزاهة	 األنظمة	والثورات	لم	حتمل	أي	جهة	منها	
الكاملة	فمثا	ال	للحصر	ال	ميكن	اعتبار	ان	الرسول	
أن	 ك��ان	ممكن	 ان��ه	 العلماء	 بعض	 ق��ال	 كما	 "ص"	
يستعني	بالناتو	لو	كان	حيا	لديكتاتورية	األنظمة	
وإجرامها	قد	نتفق	لو	قلنا	أن	التدخل	األمريكي	في	
أظافر	 تقليم	 جوهره	 كان	 ولو	 والهرسك	 البوسنة	
الروس	وأمن	أوروبا	إال	أنه	كان	عما	بظاهره	إنسانيا	
ولكن	حجم	اإلجرام	الصربي	أعطى	الضرورة	لقبول	
التدخل"،	واضاف	"		لكن	ال	ميكن	قياس	هذا	األمر	
سببا	 ليكون	 وإجرامه	 القذافي	 ديكتاتورية	 على	
في	االستعانة	بالناتو	مع	بن	غازي	فعندما	تختلف	
االستعانة	 في	 تعميم	 ال	 األحكام	 تختلف	 املعايير	
لكن	الواضح	اليوم	أن	أبو	عزيزي	قائد	ثورة	تونس	
بعد	أن	أهانته	شرطية	ثار	لكرامته	كما	ثار	األسرى	
لألسرى	 حلل	 ع��زي��زي	 ألب��و	 حلل	 فمن	 لكرامتهم،	
إستخدام	األسلوب	االخير	إلعادة	الكرامة	لألسرى	
وللمعزولني	بشكل	خاص	وعلى	رأسهم	محمود	عيسى	
وعبدالله	 حامد	 وإبراهيم	 والعارضة	 الهيجا	 وأب��و	
البرغوثي	وضرار	أبو	سيسي	و	أبو	غسان	وغلمة	وكل	

املخلصني	لشعبهم	وأمتهم	".
االخاص	واالنتماء	

	ويقول	احملرر	ابو	خيزران	"	إن	اإلخاص	
والصدق	واالنتماء	عما	سلوكيا	ال	خطابات	
فقط	مادة	نفيسة	قليلة	لكنها	موجودة	"إن	
التيه	الذي	تعيشه	األمة	العربية	واإلسامية	
وحزبيا	 مذهبيا	 البوصلة	 حتريف	 سببه	
وإقليميا	عندما	رفض	اليهود	دخول	القدس	
ت��اه��و	ف��ي	س��ي��ن��اء	وال���ع���رب	ال��ي��وم	يتيهون	
الباب	 بدخول	 	 الله	 أم��ر	 خالفوا	 كمسلمون	
لسان	حالهم	يقول	إذهب	أنت	وربك	"،واضاف	
"إن	الصفقة	مع	الله	تقتضي	اإلخاص	قدر	
الله	وال	 االستطاعة	ال	نتلقى	أوامرنا	إال	من	
نركع	إال	لله	نتمنى	لكم	الوحدة	مع	التعدد	
واإلخ���اص	واحمل��ب��ة	وال��ث��ب��ات	حتى	يقضي	
ال��ل��ه	أم���را	ك���ان	م��ف��ع��وال،		إن	ح��ي��اة	الضنك	
والتعب	من	أجل	فلسطني	وأطفالها		فلسطني	
سواء	 	 ومنكوبيها	 	 وم��ش��ردي��ه��ا	 ومقدساتها	
األسرى	داخل	السجون	أو	خارج	السجون	هو	
من	أجل	فلسطني	متعة	لنا	وسببا	لسعادتنا	

األبدية	"

عائلته	تنتظر	حريته	بعد	صموده	في	معركة	االضراب	

األسير حسن الصفدي: اللقاء 
قريب وسأعود كما ولدت حرا

جنني	– تقرير	علي	سمودي	-	في	منزلها	مبدينة	نابلس	تتابع	الوالدة	ام	فريد	اخبار	جنلها	
االسير	حسن	الصفدي	الذي	علق	اضرابه	عن	الطعام	الذي	استمر	73	يوما	بعد	توقيع	االتفاق	
بني	قيادة	االسرى	وادارة	السجون	،	وبني	الصاة	والدعاء	تقضي	الوالدة	يومها	بانتظار	االطمئنان	
على	صحة	ابنها	التي	تدهورت	خال	اضرابه	الذي	رافقه	امتناعه	عن	الطعام	لعدة	ايام	.	وتقول	
"	ال	يوجد	اصعب	من	االنتظار	ولكن	ال	منلك	سوى	الدعاء	لله	ليثبت	ابني	ومين	عليه	بالصحة	
والعافية	حتى	يتحقق	الفرج	بعد	رحلة	املعاناة	والعذاب	الطويلة	التي	جترعها	خلف	القضبان	
دون	تهمة	او	محاكمة	وبذريعة	امللف	السري	".وتضيف	"	نتابع	االتصال	مع	نادي	االسير	وكافة	
املؤسسات	ملتابعة	وضع	ابني	وكافة	اخوانه	والتاكد	من	التزام	السلطات	االسرائيلية	بعاجه	حتى	

تنتهي	هذه	الفترة	العصيبة	من	عمري	".
معاناة	ال	توصف

وتبكي	ام	فريد	من	شدة	خوفها	كلما	تذكرت	اللحظات	املؤملة	خال	اضراب	ابنها	وتفاقم	معاناته	
والتي	بلغت	ذروتها	وفق	تقرير	لنادي	االسير	عندما	تعرض	للعزل	االنفرادي	واملعاملة	السيئة	،	
وتقول	استمروا	باالنتقام	من	حسن	ورغم	حاجته	املاسة	للرعاية	الطبية	ونقلوه	بتاريخ	2012/4/6	
إلى	سجن	مستشفى	الرملة	،	ولم	تراع	االدارة	وضعه	بعد	مرور	شهر	على	اضرابه	جردوه	من	مابسه،	
واعتدوا	عليه	افراد	الوحدة	اخلاصة	لسلطة	خدمات	السجون		النحشون	عليه	بالضرب	املبرح	مما	

ادى	لفقدانه	الوعي	واصابته	مبضاعفات	جديدة	".
ردا	على	ذلك	اعلن	رفض	تناول	احملاليل	الطبية	،	وتضيف	"	رغم	فكه	لاضراب	اشعر	بقلق	
شديد	الن	حالته	وصحته	تدهورت	واصبح	يعاني	من	أوجاع	شديدة	في	الكلية	اليسرى،	وانخفاض	

نسبة	السكر	والضغط	في	الدم".
اصعب	اللحظات

ورغم	هول	تلك	الصور	،استعادت	الوالدة	ام	فريد	االمل	بنجاة	ابنها	كما	تقول	"	منذ	ابلغنا	
احملامي	جواد	بولص	مدير	الوحدة	القانونية	في	نادي	االسير	ان	حسن	واخوانه	االداريني	علقوا	
اعتقاله	 بعدم	جتديد	 االسرائيلية	 السلطات	 من	 تعهد	 على	 وحصولهم	 االتفاق	 بعد	 اضرابهم	
يزداد	 يوم	ميضي	 كل	 	" وتتابع	 	،" لتحققه	 ونصلي	 في	حياتي	 اجمل	خبر	سمعته	 انه	 االداري	
قلقي	فقد	اعتقل	حسن	مرات	عديدة	ولكن	هذه	املرة	االصعب	واالقسى	ونامل	ان	يتوج	انتصاره	
واالسرى	باحلرية	ليعود	الينا	ومنسح	هذه	احملطة	املؤملة	من	حياتنا	والتي	عاش	فيها	ابني	خطر	

املوت	مرات	عديدة	".
وتضيف	"	حزني	ال	تصفه	كلمات	فحتى	عندما	استشهد	ابني	فريد	في	هبة	نفق	االقصى	عام	
1996	،	لم	ابك	واحزن	كهذه	اللحظات	،أمضى	حسن	10	سنوات	في	اعتقاالته	املتعددة	في	السجون	
،وقد	اعتقل	اخوانه	مبا	فيهم	ابنتي	نيللي	وقضيت	سنوات	طويلة	على	بوابات	السجون،	ولكن	
اعتقاله	االخير	كان	اصعب	محطات	حياتي	،ففي	كل	حلظة	اتخيل	التعذيب	والضرب	الذي	تعرض	
له	عندما	انتزعوه	من	بيتي	في	2011/6/29،	،	ومرحلة	املوت	واخلطر	التي	وصل	اليها	خال	اضرابه	

فمتى	ينتهي	الفراق	والعقاب	والعذاب	ونتخلص	من	جحيم	السجون	؟".
معنويات	عالية	وبشرى

ونقلت	محامية	نادي	االسير	شيرين	ناصر	البشرى	والرد	للوالدة	من	جنلها	حسن	الذي	زارته	امس	
في	سجن	مستشفى	الرملة	)مراش(	،	والذي	قال	"	ابشر	امي	واجلميع	ان	اللقاء	قريب	وسيتحقق	

االمل	ونكسر	القيد	ونعود	من	جديد	احرارا	".
التي	 العقابية	 االج��راءات	 رغم	 اضرابه	 فترة	 ط��وال	 ال��ذي	متتع	مبعنويات	عالية	 الصفدي	
فرضتها	ادارة	السجون	بحقه	ال	زال	يتمتع	بنفس	الروح	ورباطة	اجلاش	والعزمية	حتى	اليوم	كما	
تقول	محامية	النادي	"	فقد	دخل	الى	غرفة	الزيارة	وهو	مبتسم	ومتماسك	،و	قال	لي	أن	وضعه	
الصحي	جيد	واحلمد	الله	رغم	أنه	قد	نزل	وزنه	خال	فترة	إضرابه	الذي	استمر	73	يوما	حوالي	

36	كيلو	".
الوضع	الراهن

املياه	 نتيجة	الحتباس	 القدمني	 كلتا	 في	 انتفاخات	 من	 اعاني	حاليا	 أنني	 	" الصفدي	 األسير	 وأض��اف	
ولكني	وبحمد	الله	اتعافى	حتى	أنني	اقوم	بارشاد	طبيب	السجن	على	طريقة	التعامل	مع	وضعي	الصحي	
واملضاعفات	التي	جنمت	عن	اضرابي	ألن	الطبيب	ال	خبرة	لديه	عن	كيفية	عاج	انسان	أضرب	عن	الطعام	

لهذه	الفترة	الطويلة	".
وافادت	محامية	النادي	،	ان	األسير	الصفدي	يتناول	منذ	تعليق	اضرابه	العديد	من	الفيتامينات	ويحرص	
على	جتاوز	مرحلة	املرض	سريعا	قبل	انتهاء	حكمه	االداري	،	واضافت	"األسير	أعلمني	انه	في	البداية	كان	يتقيأ	

باستمرار	ووجد	صعوبة	في	بقاء	ما	يتناوله	في	املعدة	ولكن	اآلن	واحلمد	الله	الوضع	أفضل	بكثير	".
،	ان	الصفدي	وبعد	فك	إضرابه	مباشرة	تناول	مياه	دافئة	فقط	حتى	تتقبلها	املعدة	 وذكرت	احملامية	

واجلسم	،و	بعدها	واظب	على	نظام	غذائي	عبارة	عن	كأس	من	الشاي	ومن	ثم	مرقة	دجاج	.
حلظات	ال	تنسى

وعبرت	الوالدة	ام	فريد	عن	فرحتها	اثر	زيارة	محامية	نادي	االسير	البنها	،	وقالت	"	ابني	معتقل	اداريا	
وطوال	فترة	اعتقاله	لم	يوجه	له	الئحة	اتهام	وخال	اخر	جلسة	عقدتها	احملكمة	العليا	االسرائيلية	للنظر	
في	التماس	احملامي	ضد	قرار	اعتقاله	والتي	تزامنت	مع	دخوله	اليوم	اخلمسني	من	االضراب	رفضت	االفراج	

عنه	وتعرض	للمعاملة	القاسية	".
واضافت	"	ال	زالت	تتردد	في	اذني	الكلمات	القاسية	لقاضي	احملكمة	االسرائيلي	الذي	قال	البني	وهو	في	
وضع	صحي	خطير	""	ال	نتحمل	املسؤولية	عن	اضرابك	،	في	السجن	نوفر	لك	الطعام	واملاء	والدواء،واذا	اردت	
االضراب	لتصبح	اسطورة	للشعب	الفلسطيني	فانت	حر	"،	واضاف	القاضي	االسرائيلي	"	بناء	على	امللف	
السري	املعروض	امامي	،	انت	تشكل	خطرا	على	االمن	االسرائيلي	ويجب	ان	تبقى	في	السجن	واضرابك	ال	يهم	

دولة	اسرائيل،	ونحن	نقدم	لك	احملاليل	وال	عاقة	لنا	بحياتك".
اكتمال	الفرحة

تعانق	ام	فريد	صورة	حسن	وتقول	"	اصلي	لله	لتكتمل	الفرحة	وينتصر	ابني	على	هذا	الظلم	،	فقد	
رفض	االبعاد	لغزة	وصمم	على	معركته	وباذن	الله	سيعود	الينا	منصورا	بعدما	اصبح	رمزا	واسطورة	افخر	

به	ومعي	كل	شعبنا	الفلسطيني	".
ومن	جانبه	،	قال	رئيس	نادي	االسير	قدورة	فارس	"	ان	روح	املعنويات	العالية	التي	يتمتع	بها	الصفدي	
وباقي	االسرى	تعتبر	سر	االنتصار	الذي	سنحتفل	باكتماله	بعد	الصمود	االسطوري	الذي	جسده	ابطال	
معركة	احلرية	"،	واضاف	"	ان	طواقم	ومحامي	النادي	مستمرين	مبتابعة	اوضاع	االسرى	املضربني	املرضى	
في	مستشفى	سجن	الرملة	حتى	يتحقق	املنا	جميعا	بانتصارهم	الكبير	في	احلرية	وكسر	والغاء	االعتقال	

االداري	".


