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بازار رمضان للتسوق 2010
من بازار فلسطني الى بازار رمضان للتسوق 2010

من املستورد الى املستهلك
توفير بال حدود

اكبر جتمع جتاري وسط مدينة رام الله
حتت رعاية معالي الدكتور خالد فهد القواسمي وزير احلكم احمللي

ومبشاركة مجموعة ضخمة من الشركات املصنعة واملستوردة
وذلك يوم االربعاء 11 / 8 الى 18 / 8 / 2010  
من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى السحور

في مجمع بلدي التجاري الواقع بني شارعي القدس واملعارف
 مقابل محطة أسو للمحروقات.

مواد غذائية -  حلويات بكافة انواعها - ادوات 
منزلية -  مالبس -  احذية  -اكسسوارات - 

اكسسوارات منزلية والعاب ترفيهية

ال تنسوا اخليمة الرمضانية واالفطارات اجلماعية مبناسبة حلول شهر اخلير
لالستفسار: تلفون  0569191918

الراعي الرسمي- مجموعة السوق احلرة

الدميقراطية تطلق احلملة الوطنية للتضامن مع األسرى من غزة ودمشق 
غزة ، دمشق – ملراسل ے اخلاص ، وفا 
-دعت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني 
الوطنية  احلملة  إطللاق  إلى  ودمشق  غزة  في 
إبراهيم أبو حجلة  القائد  للدفاع عن األسير 
فللي سجون  ورفللاقلله  الللسلليللاسللي  مكتبها  عللضللو 
االحتال اإلسرائيلي، تزامنا مع احلمات التي 
أطلقت في رام الله وبيروت من خال مؤمتراٍت 
التحضيرية  اللللللجللنللة  لللهللا  دعلللت  وملللللتللقلليللات 
وطنية  شخصية   342 بعضوية  شكلت  التي 

واجتماعية وثقافية وسياسية ونقابية.
فللفللي غلللزة مللؤمتللر كلللرس إلطللللاق احلملة 
الوطنية لإلفراج عن القائد إبراهيم أبو حجلة 
السياسي للجبهة الدميقراطية  املكتب  عضو 
الدكتور  مبشاركة   ورفاقه،  فلسطني  لتحرير 
التنفيذية  اللجنة  عللضللو  اخلللضللري  ريلللاض 
ملنظمة التحرير والشخصيات الوطنية وممثلي 
ونخبة  املهنية  والنقابات  الشعبية  االحتادات 
والقانونيني  واإلعللاملليللني  األكللادميلليللني  مللن 
املناضلني  عائات  من  وحشد  الفلسطينيني 
أسرى احلرية واألسرى احملررين،  وحتت شعار: 
أبللو حجلة  إبللراهلليللم  الللقللائللد  احلللريللة لألسير 

ورفاقه.
وأجمعت مداوالت املشاركني في هذا املؤمتر 
االرتقاء  وضلللرورة  أهمية  على  الللهللام  الوطني 
بالفعل الوطني واجلماهيري مع قضية أسرى 
احلرية باعتبارها قضية وطنية تعني جميع 
أبناء شعبنا وكل الغيورين على كرامة اإلنسان 

وحريته.
وشدد املشاركون على أولوية هذه القضية 
حترير  يتم  حتى  الوطني  النضال  سياق  في 

أسرى احلرية .
السياسي  املكتب  عضو  زيللدان  صالح  ورأى 
للجبهة الدميقراطية أن استنهاض أوسع حترك 
ضاغط وعلى كل املستويات احمللية والعربية 
، ال يعالج فقط خلًا  والللدوللليللة  واإلسللاملليللة 
حملة  إطللاق  أن  بل  االنقسام،  أحدثها  وثغرة 
وطنية فاعلة للدفاع عن أبو حجلة ورفاقه ، 

إمنا يصب في الضغط إلنهاء االنقسام. 
وشللدد على أن ال حل وال سللام إال بإطاق 
مفاوضات  وال  الللبللواسللل  أسللرانللا  جميع  سلللراح 
والشامل  الللتللام  الللوقللف  إال بعد  إسللرائلليللل،  مللع 
الغربية  الللضللفللة  فلللي  لللاسللتلليللطللان  والللكللامللل 
والقدس، وتصحيح آلية اتخاذ القرار السياسي 
الفلسطيني من خال تشكيل مرجعية وطنية 
إلدارة املفاوضات مع إسرائيل على أساس قرارات 
الللشللرعلليللة الللدوللليللة، ودعللللا الجللتللمللاع عاجل 
للمجلس املركزي الفلسطيني لدراسة خيارات 

أخرى تفتح األفق أمام حقوقنا الوطنية.
إلى تهيئة األجللواء بإطاق  الدعوة  ووجلله 
غزة  فللي  السياسيني  املعتقلني  جميع  سللراح 
والضفة، ووقف احلمات اإلعامية والتجاوزات 
واالنتهاكات للحريات واحلقوق، وادان االعتقال 
السياسي واملاحقات وتقييد حرية الصحافة 
والتظاهر واالجتماع، واالعتداء على مؤسسات 

املجتمع املدني. وفرض القيود على حق السفر 
والتنقل وطالب بحق احلصول على جواز سفر 

دون متييز.
بلللللدوره، أكلللد مللديللر مللركللز املللليلللزان حلقوق 
املنظمات  كلمة  فللي  يللونللس  عللصللام  اإلنلللسلللان 
النضال  أوجلله  أحللد  أن األسللرى هم  احلقوقية 
الطيف  ألللللوان  كللل  تللوحللد  الللتللي  الفلسطيني 
السياسي اوتعمل على متتني اجلبهة الداخلية، 
وقال أن ما تقوم به إسرائيل من ممارسة املزيد 
الستكمال  يللأتللي  األسلللرى  على  التضييق  مللن 
مسلسل القمع الذي يبدأ بحرمان األسرى من 
الزيارات، وكثافة املعتقلني في السجون، وعدم 

توفير احلياة الكرمية لهم داخل املعتقات.
اإلسللرائلليللللليللة بحق  اإلجلللللللراءات  أن  وذكللللر 
األسرى شكل من أشكال االبتزاز للضغط على 
ومشيرا  شاليط  اإلسللرائلليلللللي  اجلللنللدي  آسلللري 
بأن  مذكرًا  التحقيق،  يستوجب  األمللر  أن  إلى 
هذه االنتهاكات واملمارسات ترتقي إلى مستوى 

جرائم احلرب.
وفلللى كلللللمللة األسللللرى احمللللرريلللن دعلللا هشام 
عبد الرازق عضو املجلس الثوري حلركة فتح، 
اإلنسان  حللقللوق  ومللؤسللسللات  الللدولللي  املجتمع 
إجللراء حتقيق دولي وعاجل، للكشف عن  إلى 

اجلرائم التي ترتكب بحق األسرى.
وأضاف: يجب أال تكون إسرائيل دولة فوق 
بالتعاطي  إلزامها  العمل على  القانون، ويجب 
مع األسرى وفق القانون الدولي. ودعا الشعب 
الللصللفللوف خلللللف قضية  الللتللوحللد ورص  إللللى 
األسللللرى الللعللادلللة، داعللليلللًا إللللى حتللريللك كافة 
املؤسسات والفعاليات ليعرف العالم أن الشعب 

الفلسطيني لم يترك أسراه.
وشدد عبد الرازق على ضرورة أن تتحرك 
التخاذ  األحللمللر  للصليب  الللدوللليللة  اللللللجللنللة 
خطوات عملية وجادة، من أجل إجبار إسرائيل 
على حتسني أوضاع األسرى والسماح لعائاتهم 
بالزيارة وخاصة األسرى احملرومني من الزيارة 

منذ عدة سنوات .
واخللتللتللم املللؤمتللر أعللمللاللله بللبلليللان ختامي 
في  اإلعلللام  أسللتللاذ  عابد  زهير  الدكتور  تللاه 
الكبير  تقديره  عللن  أعللرب  األقللصللى،  جامعة 
لصمود وتضحيات أسرى احلرية، وأكد املؤمتر 
الفلسطيني  الللصللراع  مللفللاوضللات حلللل  أيللة  أن 
جديا  اهتماما  تولي  أن  يجب  اإلسرائيلي   –
سراحهم  إطلللاق  تضمن  وأن  األسلللرى  لقضية 
جميعا دون قيد أو شرط باعتبار ذلك ضرورة 

ال غنى عنها من أجل إحال السام. 
وأوصى البيان باعتماد اللجنة العليا للحملة 
الوطنية لإلفراج عن القائد إبراهيم أبو حجلة 
وطنية  شخصية   342 مللن  املللشللكلللللة  ورفلللاقللله 
جلنة  بلللدورهلللا  اعللتللمللدت  والللتللي  فلسطينية 
متابعة يومية يرأسها محمد زهدي النشاشيبي 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو 
املتكامل للدفاع عن  الوطني  في سياق اجلهد 
قضية أسرى احلرية ككل. وكلف املؤمتر جلنة 

االسير احملرر جرادات لـ "ے": منذ 19 عاما لم أَر شقيقي 
الرأي محمود احملكوم مدى احلياة حتى جمعنا القدر لنلتقي في السجن  حلشد  حتللرك  بللرنللامللج  بللوضللع  املتابعة 

العام مبختلف الوسائل والفعاليات للدفاع عن 
قضية األسرى وحقهم في احلرية،ودعا جماهير 
شعبنا في الوطن والشتات إلى املشاركة الفاعلة 
في هذه التحركات، وكذلك توجه إلى الشعوب 
العربية واإلسامية وكل أنصار احلرية والعدل 
الضغط  أجل  من  للتحرك  العالم  في  والسام 
األسرى  حقوق  لضمان  إسرائيل  حكومة  على 
كأسرى حرب والدعوة إلى إطاق سراحهم دون 

قيد أو شرط ودون متييز..
السياسي  املكتب  عضو  ناصر  صالح  وكللان 
للجبهة قد أدار جلسات املؤمتر الذي عقد في 
قاعة الهال األحمر بغزة، وأكد أن االعتداءات 
العقلية  طلللبللليلللعلللة  تلللكلللشلللف  األسلللللللللرى  ضلللللد 
اإلسرائيلية، التي تصر على أن تضرب بكافة 

املواثيق والقوانني الدولية عرض احلائط.
إلبراهيم  النضالية  السيرة  نللاصللر  وقلللدم 
أبو حجلة الذي يقضي حكمًا بالسجن الفعلي 

ملدة 30 عامًا .
وفي دمشق عقد امللتقى في قاعة الشهيد 
خالد نزال في مخيم اليرموك، وحضره عدٌد 
من ممثلي فصائل منظمة التحرير وشخصيات 
وعدٌد  ونقابية،  واجتماعية  وثقافية  وطنية 
آخر من األسرى احملررين في سورية الذين أدلوا 

في امللتقى بشهاداتهم واستذكروا رفاقهم الذين 
ما زالوا يقبعون في زنازين االحتال .

وقال عضو املكتب السياسي للجبهة عضو 
املجلس الوطني، عبد الغني هللو: ان موضوع 
املفاوضات  أهمية  عن  أهمية  يقل  ال  األسللرى 
وعاصمتها  فلسطينية  دوللللة  قلليللام  أجللل  مللن 
أساسية  قللضلليللة  األسلللللرى  فللقللضلليللة  اللللقلللدس، 
الفلسطيني  الصف  جتمع  أن  يجب  ومطلبية 
بكافة أطيافه السياسية، وبالتالي إنهاء حالة 
والتوجه  الفلسطيني   - الفلسطيني  االنقسام 

نحو الوحدة الوطنية'.
اللجنة املركزية حلزب الشعب  وقال عضو 
الفلسطيني في سوريا مصطفى الهرش: نحن 
كحزب شعب دعونا إلى عقد اجتماع استثنائي 
لللكللافللة الللقللوى الللوطللنلليللة واإلسللاملليللة لبحث 
الفلسطينية،  قضيتنا  تللهللدد  الللتللي  املللخللاطللر 
وخاصة في ضوء األجواء والتصعيد والتهديد 
التي  االشتباكات  آخرها  كان  التي  اإلسرائيلي 
لللبللنللان، وحللصللار غلللزة، وتنفيذ كل  متللت فللي 
املطالب الدولية من أجل كسر احلصار عن غزة 
ورفعه بشكل كامل، وفتح كافة املعابر التي مت 
تقزميها إلى تقدمي بعض املساعدات وإدخال 
بعض املواد التموينية، فقضية األسرى هي من 

أهم النتائج السلبية لانقسام الفلسطيني .

وقال عضو املكتب السياسي جلبهة النضال 
أن  نتمنى  قاسم معتوق:  الفلسطيني  الشعبي 
أن تتمكن  نللأمللل  الللتللي  احلللمللات  هللذه  تستمر 
أبو  رأسهم  وعلى  أسرانا جميعهم  تخليص  من 
بني  حريتهم  وينالوا   ، جميعًا  ورفاقه  حجلة 
نسقنا  وخارجه،  الوطن  داخل  وشعبهم  أهلهم 
مللشللاورات بني فصائل  من خللال  امللتقى  لهذا 
تضامنية  حملة  لتشكيل  سورية  في  م.ت.ف 
مع األسرى، هدفها جدية كافة القوى والفصائل 
احلمات  هللذه  فللي  باالستمرار  الفلسطينية 
التي  واألساليب  األشللكللال  بكافة  التضامنية 

ميكن العمل بها حتى حتقيق احلرية .
وحذر علي جمعة، وهو أسير محرر من رابطة 
األسلللرى احملللرريللن فللي سللوريللا، مللن االستثمار 
وقال:  األسلللرى  لقضية  املللوسللمللي  أو  السياسي 
'أسرانا قدموا منوذجًا جميًا لسنوات طويلة 
في استيعاب كل اخلافات السياسية فاالنتماء 
السياسي كان يغيب متامًا رغم اعتزاز اجلميع 
واستطاعوا  والفصائلي،  الفكري  بانتمائهم 
االحتال  ملواجهة  واحللدة  بوتقة  في  التجمع 
التضامن  اللليللوم  واجللبللنللا  وملللن  اإلسللرائلليلللللي، 
يرقى  وطني  بعنوان  عنهم  والتحدث  معهم 
واملطالبة  وإعاء صوتهم  إلى مستوى نضالهم 

بإطاق سراحهم والتمتع بحريتهم .

ل "رأيت املعاناة بأم عيني  جنني ل علي سمودي 
لم  عذابا  وتذوقت  املرضى  االسللرى  معاناة  سمعت 
يشعر  مبثله احد، خلف جدران ذلك السجن الذي 
واحبائنا"  ذوينا  وعن  اخلارجي  عاملنا  عن  يعزلنا 
بهذه الكلمات سرد لنا االسير احملرر محمد سعيد 
السيلة احلارثية تفاصيل  جللرادات )28 عاما( من 

معاناة االسرى التي ال زالت تؤثر على حياته.
وبدأت رحلة معاناة جرادات، باالعتقال االول في 
1998، وقال: "اعتقلت من سهل مرج بن عامر وانا 
بعمر ال17 عاما، اعتقلت ومت نقلي ملركز الناصرة 
وهناك حكم علي بالسجن ملدة عامني ونقلت منه 
لتلموند لفترة عام وبعدها لبئر السبع والذي مكثت 

فيه ملدة عام ليفرج عني في عام 2000".
االعتقال الثاني 

االعتقالية  :"ان حياتي  قائا  واضاف جرادات 
لم تنته، فبعد االفراج عني مت اعتقالي مرة اخرى 
من املنزل في 2003، ونقلت الى سالم الذي مكثت 
يقول:  وتللابللع  التحقيق"،  فللي  شهرين  فللتللرة  فيه 
"مررت بظروف صعبة للغاية فمدة الشهرين التي 
قضيتها تعرضت خالها للضرب من قبل احملققني، 
وتركز الضرب على ظهري مما سبب لي أملا شديدا 
وبعد انتهاء التحقيق حكمت بالسجن الفعلي ملدة 

38 شهرا".
االعتقال الثالث  واملفاجأة  

الكبرى
والللثللانللي يقول  بللني االعللتللقللال االول  االصللعللب 
الضغوطات  شتى  بحقي  "مللورسللت  انللله:  جللللرادات 
النفسية، فبعدما اعتقلت من داخل اخلط االخضر 
في عام 2007 نقلت مباشرة لتحقيق اجللمة ومكثت 
فيه مدة 70 يوما تعرضت خالها لضغوطات نفسية 

واستفزاز واالهانات من طاقم التحقيق."
واضاف: "مت عزلي في اقبية التحقيق لوحدي 
ملدة شهر كامل لم ار خالها احد حتى انني لم اعرف 
االسرائيلية  السلطات  ورفللضللت  النهار،  مللن  الليل 
االقلللللرار مبللكللان وجلللللودي الهلللللللي، وقلللللررت سلطات 
وبعدها  شهور   7 مجدو  سجن  الللى  نقلي  االحللتللال 
لم  الللذي  بشقيقي  والتقي  التفاجأ  جللبوع  نقلت 

اره منذ 19 عاما."
العمر  اصعب حلظات  :"كانت  جللرادات  ويتابع 

يقول، فلم اتوقع ان التقي به داخل السجون  ولم 
خارجه،  وامنللا  السجن  داخللل  معه  امكث  ان  اتوقع 
الوقت  نفس  في  كانت  لكنها  كبرى  مفاجأة  كانت 
مؤملة ومفرحة ولم اصدق انني معه او حتى انني اراه 
وان غرفة واحدة جتمعنا معا لم يصدق كل واحد 
منا اللقاء بهذه الصورة املؤملة وفي داخل االسر، وفي 
االعتقال الرابع واالخير اعتقلت عن حاجز قرب رام 
الله في  شهر 12/ 2009  النقل الى الدامون ومتت 

محاكمتي ملدة 3 اشهر". 
ويقول :"قللررت ادارة سجن اجللمة نقلي ملجدو 
المكث فيه مدة 5 اشهر، كانت االيام االصعب التي 
رأيتها من قبل السجانني، كنت اعاني من وجود كيس 
شعر في ظهري، وقدمت طلبا الدارة السجن ملتابعة 
ملستشفى  نقلي  بدورها  االدارة  لي  وسمحت  وضعي 
الرملة لتلقي العاج وكان من املفترض ان يتم اجراء 
عملية الزالة الكيس لكن دون جدى، وفور االفراج 
عني تابعت عاجي واجريت العملية ومتت ازالته 

في عام 2009 ".
اصعب مستشفى

ويضيف: "رأيللت املللوت مللرارا وتللكللرارا في ذلك 
املستشفى الذي يحوي اسرى مرضى مصابني بأمراض 
ايحتملها  ل  صعبة  ومعاناة  سيئة  اوضللاع  مزمنة، 
واخرين  والكلى  السرطان  يعاني  من  فمنهم  انسان 
ملدة  اخللرى، مكثت فيه  وامراضا  والسكري  الضغط 

يومني ومتت اعادتي ملجدو مرة اخرى".
وقلللال جللللرادات: "كللنللا  نعيش فللي سجن مجدو 
املكون من 10 اقسام بأوضاع صعبة، فالغرف داخل 
القسم ليست سوى زنازين معتمة ل اتصلح للعيش 

وتسبب لنا االمراض".
تفرض  مللجللدو  سللجللن  ادارة  ان  جلللللرادات  وبلللني 
اجراءات تعسفية  ضد االسرى فهي ترفض ادخال 
املابس واالغطية وهي من االشياء اخلاصة باالسير، 
املللرضللى كحالة  االسلليللر خالد  وتللرفللض عللاج  كما 
اصابات  من  يعاني  فهو  باملؤبد،  احملكوم  الشاويش 
مقعد  فهو  السير  على  يقوى  وال  جسده  كافة  في 
ويللعللانللي مللن اعللاقللة فللي يللديلله وهللو بحاجة لعاج 
ابو  ويعيش على املسكنات، وكذلك االسير عثمان 
يعاني  املؤبد  بالسجن  واحملكوم  الزبابدة  من  خرج 
من مرض مزمن واليعرف طبيعة او نوع املرض الذي 

يعاني منه وهو مرض معدي. 

طعام ليس للبشر 
واضاف االسير احملرر جرادات قائا:"ان معاناتنا 
لم تتوقف حلد االهمال الطبي او حتى التنقات، 
السوء  في  غاية  فهو  لبشر  ليس  املقدم  فالطعام 
وغير مائم فاالدارة تقدم طعاما قليا، فاملعكرونة 
املقدمة مملوءة بالسوس واالرز كمية قليلة لعشرة 

اسرى، اما الشوربة املقدمة لنا فهي غريبة".
كانت  الفطور  وجبة  ان  جلللرادات  يقول  وتابع 
عبارة عن ملعقة واحدة من اللنب لكل اسير وبدون 
خبز، اما وجبة الغداء فهي بسيطة جدا وال تكفي 
قطعة  مللن  مكونة  الللعللشللاء  وجللبللة  بينما  لللاسللرى 
من احلللاوة لكل شخص وبيضة واحيانا قليل من 
مفاجئ   وبشكل  تلجأ  السجن  ادارة  ان  وقال  املربى. 
االدارة  وتقوم  ومهني  عار  بشكل  االسللرى  لتفتيش 
مبلللصلللادرة اغللللراض االسللللرى اخلللاصللة بللهللم برفقة 

الكاب البوليسية. 
وناشد االسير احملرر جرادات نادي االسير ووزارة 
شؤون االسرى وكافة املؤسسات احلقوقية واالنسانية 
والدولية واجلهات املختصة بحقوق االسرى االهتمام 
االمراض  يعانون  والذين  املرضى  االسللرى  بقضايا 
املزمنة واالدارة تهمل عاجهم والعمل على الوقوف 
بجانب االسرى جميعا على حد سواء ومتابعتهم .

االسير احملرر محمود جرادات

السلطات االسرائيلية جتدد االعتقال 
اإلداري لرئيس مجلس قروي قبيا

جنني - علي سمودي - جددت سلطات االحتال االسرائيلي االعتقال اإلداري للشيخ عبد 
الثانية  املرة  الله ملدة ستة أشهر وهي  رام  احلافظ السعدي رئيس مجلس قروي قبيا مبحافظة 

التي يتم متديد اعتقاله فيها.
وبحسب عائلته، تعرض االسير غيظان املعتقل منذ  2010/2/2، الجراءات تعسفية ممنهجة 
من سلطات االحتال، حيث كان اخرها قيام محاميه بعقد صفقة مع النيابة واحملكمة بدفع 
كفالة مقدارها 15 ألف شيكل شريطة اإلفراج عنه، إال أنه فوجئ بنكث احملكمة اتفاقها وتراجعها 
بعدما مت دفع املبلغ املذكور، وإنكار دفع أي مبالغ وعدم االعتراف باألوراق التي تثبت ذلك ومت 

إعادة حتويله لاعتقال اإلداري.
وحرم االحتال االسير غيظان من مشاركته ابنتيه بفرحة إحداهما في النجاح بالثانوية 
العامة، وعقد قران األخرى على عريسها وتأجيل الزواج بسبب غياب والدها في سجون القهر 

والظلم، فقد رفضت إمتام مراسم الزواج إال بعد خروج والدها من األسر .
األولللى عام 1995 ومكث في  مللرات،  اعتقلت غيظان عدة  اللسرائيلية قد  السلطات  وكانت 
التحقيق العسكري ثاثة شهور تعرض خالها ألبشع صور التعذيب والتنكيل وعلى إثرها حول 
إلى مستشفى الرملة إلجراء عملية جراحية من شدة وآثار التعذيب القاسي، ومت بعدها حتويله 
إلى االعتقال اإلداري ملدة ثاث سنوات، والثاني عام 2002 وجرى حتويله لاعتقال اإلداري ملدة 
عشرة شهور، بينما الثالث اعتقل ملدة زمنية قصيرة ومت اإلفراج عنه، أما االعتقال الرابع فكان 
عام 2005 م ملدة أربعة شهور إداري، واخلامس عام 2008 م ملدة ستة شهور إداري، واالعتقال األخير 

الذي مير به اآلن.
والشيخ عبد احلافظ غيظان من قبيا)48 عاما(، متزوج وله تسعة أبناء، أربعة منهم يدرسون 

في اجلامعات وله ابنة جنحت في الثانوية العامة هذا العام في الفرع العلمي مبعدل %85 .
ويحمل غيظان درجة البكالوريوس في الشريعة اإلسامية وهو خريج اجلامعة اإلسامية في 
املدينة املنورة بالسعودية، حيث عمل في سلك التدريس 25 عامًا في املدارس الثانوية في رام الله 

ويحمل درجة املاجستير في اإلدارة العامة، ويحضر اآلن لدرجة الدكتوراه في إدارة املؤسسات.

االسرى يثمنون دور نادي االسير في 
االعداد للمؤمتر الدولي في املغرب

اخلليل – مراسل القدس اخلاص - ثمن االسرى في سجون االحتال اجلهد الكبير الذي بذله 
نادي االسير الفلسطيني لعقد املؤمتر الدولي لاسرى  في املغرب ، واشادوا بامللك محمد السادس، 
التي يبذلها  للحفاظ على  املتواصلة   املؤمتر اجلهود  القدس الستضافة  بصفته رئيسا للجنة 

الطابع الديني واحلضاري للقدس.
وافاد االسرى  انهم يعلمون على اعداد وثائق ورسائل تتعلق مبا يتعرضون له من عمليات قمع 

وتنكيل من قبل ادارة السجون لتقدميها كوثائق على اجلرائم التي ترتكب بحقهم 
 وطالب االسرى كافة مؤسسات حقوق االنسان واجلمعيات العاملة توثيق كافة اجلرائم التي 
ترتكب بحق االسرى  متهيدا لتقدميها في املؤمتر الدولي املزمع عقده في الفترة بني 15 حتى 

17 تشرين من العام 2010م .

ورشة عمل في عقابا حول "اتفاقية جنيف واالسرى" 
والدميقراطية  اإلنللسللان  حقوق  مركز  أمللس  نظم  ل  سللمللودي  علي  ل  طللوبللاس 
وذلك  الفلسطينيون"،  واألسللرى  جنيف  "اتفاقية  حول  عمل  ورشللة  "شمس" 
عدة  وممثلي  االسللرى  اهالي  مبشاركة  طللوبللاس،  محافظة  في  عقابا  بلدة  في 

مؤسسات وفعاليات .
وافتتح الورشة ثائر الديك مقدما نبذة تعريفية عن املركز وبرامجه والفئات 
سجون  في  يعانون  الفلسطينيني  األسللرى  "أن  الديك  وأكللد  يستهدفها،  التي 
االحتال من انتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان، حيث متارس بحقهم أبشع أساليب 
التنكيل والتعذيب اجلسدي والنفسي بشكل مخالف للقوانني واألعراف الدولية 
التي حددت حقوق األسرى ال سيما اتفاقية جنيف الثالثة حول معاملة أسرى 

احلرب التي وقعت في الثاني عشر من أب 1949م".
العربية  اجلامعة  في  الدولي  القانون  أستاذ  فللارة  أبو  سعيد  الدكتور  وقللدم 
األمريكية بجنني ورقة عمل تناول فيها اتفاقية جنيف الثالثة وحقوق األسرى 
الفلسطينيني منذ حلظة وقوعه في األسر وحتى اإلفراج عنه، والتي ال يحق 

لألسير التنازل عنها حتت أي ضغط ميكن أن ميارس ضده.
وأوضح أن االتفاقية تقتضي عدم تعريض األسير للتشويه البدني نتيجة 
التعذيب الوحشي الذي سبب لألسرى الفلسطينيني عاهات مستدمية كالعمى 
والشلل واألمراض املختلفة حيث سجلت على األقل حالتي إصابة بالعمى نتيجة 
وضعهم في غرف معزولة ال تدخلها أشعة الشمس، وأيضًا هناك ) 18( أسيرًا 
أسيرًا  و)40(  بالسكري،  مصابون  أسيرًا  و)80(  املتحرك،  الكرسي  يستخدمون 
يعانون إصابات بالشظايا والرصاص أثناء اعتقالهم وقبله، و)41( أسيرًا يرقدون 

في ما ميسى مشفى سجن الرملة بشكل دائم.
وبني الدكتور في القانون الدولي.

وأوضح أن االتفاقية تكفل عدم استخدام أسرى احلرب في التجارب الطبية 
أو العلمية كما هو في املادة )15(، إال أنه على النقيض، تقوم سلطات السجون 
االسرائيلية باعتماد األسرى كفئران جتارب تختبر عليهم الصناعات الدوائية 
والتي كان لها تأثير خطير على صحة األسرى وفقًا ملا ذكرته تقارير حول هذا 
املوضوع، ناهيك عن استخدام أدوية منتهية الصاحية، وقال: "بلغت حصيلة 
األسرى الشهداء نتيجة اإلهمال الطبي املتعمد وعدم تقدمي العاج لألسرى من 
قبل سلطات االحتال )50( شهيدًا، و)78( شهيدًا جراء القتل بعد االعتقال، و 
)70( شهيدًا نتيجة التعذيب الوحشي الذي ميارس من قبل السجان بحق األسرى 

كالشبح لساعات طويلة والضرب املبرح والرش باملاء الساخن والبارد تباعًا ".
وأشار أبو فارة، الى أن االحتال ينتهج سياسة اإلهمال الطبي كأداة لتحطيم 
األسير، وأضاف انه في حال حظي األسير الفلسطيني بفرصة للعاج فإنه ال 
في  الصحية  أوضاعهم  تفاقمت  األسللرى  من  والعديد  املناسب،  العاج  يتلقى 
من  أكثر  سجل  حيث  السجن،  داخللل  بللاألمللراض  أصيب  مللن  ومنهم  املعتقات 
)1600( حالة مرضية تستوجب العاج في صفوف األسرى الفلسطينيني، من 

بينهم )550( أسيرًا يحتاجون عمليات جراحية عاجلة، و )160( أسيرًا يعانون 
أمراضًا خطيرة، منهم )15( أسيرًا مصابون بالسرطان، والعدد أخذ باالزدياد وفق 
تقارير تفيد بأن أمراض السرطان تغزو املعتقات االسرائيلية، حيث يكتشف 

األسير إصابته بهذا املرض اخلبيث بعد اإلفراج عنه.
اجلهات  من  ودبلوماسي  قانوني  جهد  إلى  بحاجة  األسللرى  قضية  وقلللال:"إن 
الرسمية الفلسطينية والعربية ومؤسسات املجتمع املدني الفلسطينية والعربية 
والدولية، ومن كافة املناصرين لقضايا التحرر الوطني، للعمل بجد، على تطوير 
املادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لتشمل فئة املدنيني املقاومني لاحتال 

كأسرى حرب". 
استصدار  إمكانية  في  جيدًا  والتفكير  ومبهنية،  بجد  العمل  ويجب  كما 
والعمل  الفلسطينيني  األسللرى  قضية  لنصرة  الدولية  العدل  محكمة  من  قرار 
الهدف يبقى حلمًا ما لم يتم  على وقف معاناتهم وإطاق سراحهم. لكن هذا 
ومنها  احلديثة  القضايا  ملائمة  اإلنساني  الدولي  القانون  تطوير  على  العمل 

االحتال طويل األمد.
وناقش املشاركون وضع األسيرات الفلسطينيات وما يعانينه من االحتال، 
موضحني أن األسيرات ال يزال ميارس بحقهن سياسة التفتيش العاري لتحطيم 
التفتيش،  بحجة  النوم  لغرف  واملتكررة  الفجائية  واالقتحامات  معنوياتهن، 
باإلضافة للتكبيل بالسرير أثناء الوالدة ، وناهيك عن همجية اعتقال األسيرة 
مراعاة  أدنللى  دون  عنها  الزيارة  ومنع  وتعذيبها  سجنها  وظللروف  الفلسطينية 
جلنسها منتهكني في كل ذلك املادة )14( التي تنص على "تعامل النساء األسيرات 
بكل اعتبار الواجب جلنسهن، ويجب على أي حال أن يلقني معاملة ال تقل مائمة 

عن املعاملة التي يلقاها الرجال".
وطالب احلضور بضرورة حماية األسير الفلسطيني في سجون االحتال من 
جميع أعمال العنف أو التهديد التي متارسها قوات االحتال اإلسرائيلي ضده، 
اتفاقية  األخللص  وفي  الدولية  واالتفاقيات  القوانني  جميع  خالها  منتهكني 
جنني الثالثة التي متنح األسير حقوقا إنسانية وقانونية منذ وقوعه في يد 

العدو وحتى اإلفراج عنه.
وأوصى املشاركون ،بضرورة االهتمام بأهالي األسرى ورعايتهم، وطالبوا السلطة 
الوطنية الفلسطينية ومؤسسات املجتمع املدني بتكثيف العمل لتأمني ذلك.كما 
طالبوا منظمة األمم املتحدة مبختلف هيئاتها وكذلك منظمة الصليب األحمر 
القيام مبا متليه عليهم  الدول األطللراف في معاهدات جنيف  الدولية وكافة 
مسؤولياتهم وأحكام القانون الدولي ذات العاقة وخاصة معاهدات جنيف لعام 

1949 الثالثة والرابعة.
وشددوا على أهمية اإلعام احمللي واألجنبي في خضم العمل من أجل األسرى، 
في  اجلهات  مختلف  بني  والتنسيق  املصطلحات،  وتوحيد  بتدقيق  وطالبوا 

التغطية اإلعامية بالداخل واخلارج لكل القضايا املتعلقة بحقوق األسرى.


