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ما بني احلزن على اخوانه والفرح بتحرره واعالن الدولة 

احملرر املقدسي املبعد ابراهيم عليان : فرحتي 
منقوصة حتى حرية االسرى وعودتي للقدس

 طولكرم - ملراسل ے - شيع االالف من ابناء محافظة طولكرم يوم 
امس جثمان الشهيد حامت مصطفى شديد في بلدة عالر ، وانطلق املوكب 
اجلنائزي للشهيد من امام مستشفى الزكاة بطولكرم باجتاه بلدة عالر 

البلدة حمل على االكتاف من ثلة  الى وس��ط   وف��ور وص��ول اجلثمان 
العائلة  والقت  اجلنوبي  احلي  في  العائلة  منزل  الى  الوطني  االم��ن  من 
نظرة الوداع االخيرة عليه وبعد الصالة عليه في املسجد اجلديد حمل 
الفلسطيني مخترقا شوارع عالر  اجلثمان على االكتاف ملفوفا بالعلم 
قوات  مبمارسات  وتندد  الشهداء  حتيي  التي  الهتافات  املشاركون  وردد 
الذي  الشهيد شديد  بحق  ارتكبتها  التي  النكراء  وباجلرمية  االحتالل 
قتل بدم بارد من قوة اسرائيلية في الثالث من الشهر اجلاري قرب مفرق 

بيت ليد شرق طولكرم
الرئيس  من  الزهور  اكاليل  حملة  للشهيد  اجلنائزي  املوكب  وتقدم 
اللجنة  وعضو  فياض  س��الم  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  ورئ��ي��س  عباس  محمود 
املركزية حلركة فتح الدكتور محمد شتية واللواء صالح شديد رئيس 
واملؤسسات  الهيئات  ممثلي  من  واكاليل  العسكريني  املتقاعدين  هيئة 

والفعاليات .
اعمال محافظة طولكرم  الثرى نقل مسّير  م��واراة  اجلثمان  وخالل 
جمال سعيد تعازي الرئيس محمود عباس السرة وعائلة الشهيد وعموم 
اهالي عالر وندد باجلرائم التي ترتكبها قوات االحتالل بحق ابناء شعبنا 
في  شعبنا  اه��داف  لتحقيق  وص��وال  املسيرة  سيواصل  شعبنا  ان  مؤكدا 

احلرية واالستقالل

العمل  والقى مؤيد شعبان امني سر حركة فتح كلمة باسم فصائل 
شعبنا  ابناء  بحق  ترتكب  التي  اليومية  باجلرائم  فيها  ن��دد  الوطني 
ومعاهدا الشهداء على مواصلة النضال واملقاومة وصوال لتحقيق االهداف 
التي سقط من اجلها االالف من الشهداء على درب احلرية ونتوجه شعبان 

بالتحية الى عائلة واسرة الشهيد
والقى سفيان شديد رئيس بلدية عالر كلمة ندد من خاللها بجرمية 
قتل الشاب داعيا املؤسسات احلقوقية الى االستمرار في حتقياقتها وصوال 

للحقيقة مؤكدا ان الشهيد قتل بدم بارد.
الشهيد  خاللها  من  نعى  كلمة  االسالمي  اجلهاد  حركة  ممثل  والقى 
ودعا حركتي فتح وحماس النهاء حالة االنقسام انتصارا لدماء الشهداء 

وملواجهة التحديات
 وام بيت العزاء اخلاص بالشهيد االالف من ابناء شعبنا معبرين عن 

استنكارهم الشديد للجرمية .
الليلة  شديد  الشهيد  جثمان  سلمت  قد  االحتالل  سلطات  وكانت 

قبل املاضية.
وأعربت 'فتح ' عن إدانتها واستنكارها لهذه اجلرمية البشعة، التي 
تأتي في إطار سلسلة اجلرائم التي يرتكبها االحتالل ضد شعبنا األعزل 

بهدف إرهابه.
وطنه،  أرض  ف��ي  وثباته  ص��م��وده  سيواصل  شعبنا  أن  البيان  وأك��د 
وعاصمتها  املستقلة  دولتنا  إق��ام��ة  حتى  وكفاحه  بحقوقه  ومتسكه 

القدس الشريف.

تشييع جثمان الشهيد حامت شديد في عالر 

طولكرم/ مواطنون يشيعون جثمان الشهيد حامت شديد »37« عاما الذي قضى بنيران اجلنود االسرائيليني على مفرق بيت ليد.       ا.ف.ب

البحث مستمر عنه ... 

عائلة الشاب زائد عون تناشد 
الرئيس التدخل ملعرفة مصيره

 جنني – علي سمودي - من مؤسسة الخرى تتنقل عائلة الشاب زائد فريد عوض عون )24 
عاما( من جنني للبحث عن مصير ابنها الذي اختفت اثاره وانقطعت اخباره منذ 21-11 وفشلت 
كافة اجلهود في معرفة مكانه ، والده الذي يواصل حملة البحث عنه في عمان التي توجه اليها 
زائد لتجهيز جواز سفره للتوجه للسعودية ، يقول : "نعيش حالة من اخلوف والقلق على حياته 
فال يوجد أي اخبار عنه وكان اخر مرة حتدث الينا عبر الهاتف اخللوي خالل سفره من جسر 

اللنبي الى اجلهة االردنية من اجلسر ".
فرحة لم تكتمل 

اجواء رهيبة تسود في اوساط عائلة عون الذي كان يعيش الفرح بعدما فاز بعقد عمل في 
السعودية ، ويقول والده " ابني مجتهد ولديه طموح وارادة وعزمية ويحمل شهادة البكالوريس  
في تخصص العلوم املصرفية من جامعة القدس املفتوحة ، وشارك في مسابقة للوظيفة اعلنتها 
مؤسسة سعودية وجنح فيها "، واضاف " سافر في 21-11 لعمان الخراج  جواز سفر اردني الننا 

نحمل اجلنسية االردنية ليجهز نفسه للسفر الى السعودية لتحقيق حلمه اجلميل والكبير ".
ودع زائد عائلته وتوجه القاربه في العاصمة عمان وطوال الرحلة كان يواصل االنصال مع 
عائلته ، ويقول والده " استمر باالتصال معنا خالل سفره ولكن بدأ القلق يساورنا مع مرور ساعات 
طويلة دون أن نتلقى أي مكاملة منه بعدما عبر احلدود االردنية حيث فقدنا كل سبل االتصال 

معه وجهازه اخللوي مغلق  ".
بحث وقلق 

انتظرت العائلة بقلق وتوتر اتصال زائد الذي لم يأت بعد انتظار يوم كامل فسارعت لالتصال 
اش��ارة حول  أي  نتلق  لم  وال��ده " حتولت فرحتنا لكوابيس رعب بعدما  ، ويقول  والبحث عنه 
مصير ابني وبعد التوجه لالرتباط الفلسطيني اكد نظيره االسرائيلي انه عبر نحو االردن ولم 

يعتقل لديهم ".
ل��الردن ف��ورا وراج��ع ادارة املعابر واالجهزة االمنية  ، ان وال��ده سافر  اب��و  عون  وذك��رت عائلة 

واملستشفيات االردنية ولكن الصورة لم تتغير وما زال مصير ابنها مجهوال .
امام ذلك ، وجهت العائلة نداء للرئيس محمود عباس للتدخل شخصيا وتكليف اجلهات املعنية 

مبتابعة قضية ابنها وناشدت السلطات االردنية التدخل ومساعدتها ملعرفة مصيره  .

لقاء في جامعة القدس بعنوان 
" القيمة القانونية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان" 

 "حريات " تطالب بادخال طبيب متخصص 
ملتابعة الوضع الصحي لالسير عالء الهمص 

جنني –علي سمودي  - طالب مركز "حريات 
ال��وض��ع  ملتابعة  متخصص  طبيب  ب��ادخ��ال   "
الصحي لالسير عالء ابراهيم علي الهمص )38 
التي طرأت على وضعه  املخاطر  عاما ( بسبب 
الصحي واهمال ادارة السجون عالجه وتشخيص 

حالته بشكل رسمي .
 " ل�  العناتي  ابتسام  املركز  محامية  واف��ادت 

القدس " ، اثر زيارة  االسير في سجن "رميون "، 
انه يعيش حالة صعبة بسبب قلقه من السياسة 
التي متارسها ادارة السجون بحقه وخاصة اهمال 
وتشخيص  مناسب  دواء  حتديد  وعدم  عالجه 
مرضه ،  االسير الهمص من رفح واحملكوم بالسجن 
انه   " العناتي  للمحامية  قال  عاما،   29 الفعلي 
يعاني من اصابة في اسفل الظهر في العصب مما 
يسبب له آالم دائمة واحيانا يصبح عاجزا عن 
احلركة "، موضحا انه واثناء تواجده في العزل 
مت اصابته بالتهابات في العني اليسرى ، وبعد 
خروجه من العزل جرى نقله لسجن نفحة لكن 
االلتهابات في عينه اليسرى اشتدت الى درجة 

انتقالها الى عينه اليمنى  .
واوضح ، انه كان هناك اهمال في عالجه ملدة 
شهور ، فقام االسير برفع شكوى ضد ادارة السجن 
غزة  في  امليزان  مركز  قبل  من  عالجه  الهمال 
واستجابوا بعد 7 شهور لعالجه وجرى  حتويله 
ان  الطبيب  اخبره  وهناك  العيون  طبيب  الى 
لديه انتكاسة في البصر االمر الذي قد يؤدي 
مضيفا   ، م��ف��اج��ىء  بشكل  البصر  ف��ق��دان  ال��ى 
انني  الطبيب  ق��ال  الفحوصات  اج���راء  بعد   "
اصابة  في  السبب  وه��و  السل  بفيروس  مصاب 
اليسرى  عيني  ف��ي  البصر  ففقدت   ، العينني 

بنسبة %70 ". 
للمحامية  رواي���ت���ه  ال��ه��م��ص  االس��ي��ر  وت��اب��ع 
الى سجن ه��دارمي ثم  ، وقال " نقلوني  العناتي 
وهناك  اخلضيرة  مدينة  ف��ي  طبي  مركز  ال��ي 
التقيت ببروفيسور الذي قام بتشخيص حالتي 
وهو   %18 بنسبة  السل  بفيروس  مصاب  انني  
جسمي  مناعة  ان  اال  وخطير  متطور  فيروس 
مسيطرة على الفيروس حتى اللحظة"، واضاف 
احملامي "في املركز مت صرف عالج لالسير وهو 
ايزو نيسيد 300 مل وجرى فرضه على مصلحة 
السجون لصرفه له ،  وهو دواء قوي جدا و استمر 
في تناوله لستة شهور االمر الذي ادى الى اصابته 
بقرحة في املعدة وتبول الارادي وحتى اللحظة 
يطالب االسير بالعالج وبالتالي فهو بحاجة الى 

طبيب عيون وباطني" .
وم����ن ج��ان��ب��ه ، اك����د ح��ل��م��ي االع�����رج م��دي��ر 
"حريات "، ان الوحدة القانونية تعتبر قضية 
الهمص اولوية خطيرة بسبب التشخيص الذي 
ال��ى ض��رورة  واش��ار   ، يهدد حياته ويدفع ثمنه 
حياته  وان��ق��اذ  لعالجه  للمستشفى  ف��ورا  نقله 
ادارة السجون من االستفراد به وحرمانه  ومنع 

من حقه ملشروع في العالج .
ابراهيم  االسير   ، العناتي  احملامية  وقابلت 
ب��ارود )50  عاما ( من معسكر  مصطفى احمد 
بالسجن 27  واحمل��ك��وم  غ��زة  ق��ط��اع  ف��ي  جباليا 
عاما واملعتقل منذ 9-4-1986 ، والذي اكد على 
ضرورة االهتمام مبلف االسرى اكثر مما هو جاري 
العمل به ، والتركيز على املرضى ورفع شكاوي ضد 

اسرائيل لالفراج عنهم او توفير العالج لهم .

إع��الم  - عقد مركز  - دمي��ا دعنا  ال��ق��دس 
حقوق اإلنسان والدميقراطية " شمس" لقاء 
في كلية الشريعة في جامعة القدس بعنوان 
حلقوق  العاملي  لإلعالن  القانونية  القيمة   "
اإلنسان" ، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز 
مفاهيم حقوق اإلنسان واحلكم الصالح لطلبة 
الفلسطينية  اجلامعات  في  الشريعة  كليات 

بدعم من مؤسسة املستقبل.
افتتح الورشة إبراهيم العبد من مركز شمس 
الالمنهجية  ونشاطاته  شمس  مبركز  معرفا   ،
التي تصب في تعزيز  وأهدافه  املركز  وأهمية 
وتعميق  ال��وع��ي  وزي����ادة  الشبابية  امل��ش��ارك��ة 

الثقافة في مجاالت حقوق اإلنسان.
محمد  جبريل  الباحث  ق��ال   ، جهته  وم��ن 
إن أهمية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تنبع 
من كونه اجنازًا تاريخيًا ملسيرة حقوق اإلنسان 
، ك��م��ا يعتبر اخل��ط��وة  ال��ع��امل��ي  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى 
األولى واللبنة األولى لتنظيم احلماية حلقوق 
اإلنسان على املستوى الدولي وهو مكمل مليثاق 
هيئة األمم املتحدة إذ أن اإلعالن أكمل بعض 
بنود امليثاق التي وجهت لها بعض االنتقادات 
الوطنية  السمة  يحمل  ال  اإلع���الن  أن  كما   ،
لدولة بعينها أو خصائص امة ما فهو يتجاوز 
الدستور  وهو مبثابة   ، الواحدة  الدولة  نطاق 
والتي  امللزمة  الدولية  االنتقادات  من  لعديد 
جاءت شارحة ومفسرة ملواده مثل العهد الدولي 
ال��دول��ي  وال��ع��ه��د  السياسية  ب��احل��ق��وق  اخل���اص 
 ، واالقتصادية  االجتماعية  باحلقوق  اخلاص 
واتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة واتفاقية 

حقوق الطفل .
العاملي حلقوق اإلنسان  إن اإلع��الن   ": وقال 
وما  الثانية  العاملية  احل��رب  انتهاء  بعد  ج��اء 
لها  تعرضت  جسيمة  انتهاكات  من  ذلك  رافق 
البشرية سواء بإزهاق ماليني األرواح وعشرات 
واجلرحى  واملتضررين  املهجرين  م��ن  امل��الي��ني 
كما أنه جاء بعد إصدار ميثاق األمم املتحدة 

جاء  فقد  ال��دول��ي��ة  املنظمة  تشكيل  بعد  أي 
التي  امليثاق  لبنود  ومكمال  وموضحا  مفسرا 
شابها بعض القصور ، وهو أيضًا انعكاس للدور 

اجلديد للتنظيم الدولي.
لإلعالن  القانونية  القيمة  إن    : وأض���اف 
قانونيا  ج��دال  أث���ارت  اإلن��س��ان  حلقوق  العاملي 
حيث أن هناك رأيني أو اجتاهني وهناك جدل 
مدى  ح��ول  املعاصر  الدولي  الفقه  في  قانوني 
إل��زام��ي��ة اإلع���الن العاملي حل��ق��وق اإلن��س��ان من 
اإلع��الن ال يتمتع  أن  ي��رى  عدمها فهناك من 
بقوة اإللزام طاملا لم يأخذ صورة معاصرة دولية 
حيث أن التوصية صدرت عن اجلمعية العامة ، 
والبعض أيضا يستند إلى حكم احملكمة العليا 
األمريكية التي لم تقر العفة اإللزامية لإلعالن 
وكذلك فعل مجلس الدولة الفرنسي ، وبالتالي 
مواد اإلعالن هي اقرب إلى املثل العليا واملبادئ 
التحفظات  إلى  اإلش��ارة  علينا  كذلك  العامة. 
التي صدرت عن ثمان دول اجتاه بعض نصوص 
اإلعالن، هذه التحفظات ال ميكن أن تقبل لو 
كانت مخالفة ملوضوع االتفاقية والغرض منها، 
معاهدة  أو  دولية  اتفاقية  بصدد  كنا  لو  هذا 
أو  أحكاما  أو  م���وادا  ل��م ينظم  اإلع���الن  أن  كما 
أي توصيات تشير أو جتدد الوسائل القانونية 
ف��ي حالة  إليها  ال��ل��ج��وء  ال��ت��ي ميكن  ال��دول��ي��ة 
كما   ، دول��ة  أي  قبيل  اإلن��س��ان  حقوق  انتهاك 
أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان صدر بشكل 
املتحدة،  ل��أمم  العامة  اجلمعية  عن  توصية 
معاهدة  بشكل  يؤخذ  ول��م  ملزم  غير  أن��ه  أي 
وتعريفات  مصطلحات  ملزمة.وحسب  دولية 
الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان فإن اإلعالن 
ال يعدو كونه مجموعة من أفكار ومبادئ عامة 
ال تتمتع بالعفة اإللزامية ،بل له قيمة أدبية 
ومعنوية وتتمتع بالثقل السياسي واألخالقي 
،إذا ما صدرت عن هيئة دولية مثل اجلمعية 
العامة لأمم املتحدة فاإلعالن يعد من قبيل 
العرف الدولي ،وكون أن اإلعالن صدر في ظروف 

استثنائية ونص على مبادئ ذات أهمية كما هو 
احلال بالنسبة لإلعالن العاملي فإن ذلك يعطيه 

أهمية كبيرة .
العاملي  ب��اإلع��الن  فيرى  الثاني  االجت��اه  أم��ا 
حلقوق اإلنسان أن اإلعالن يتمتع بقوة اإللزام 
في حدود معينة مبعنى انه من الصعب جتريد 
فضال  قانونية  قيمة  أي��ة  من  العاملي  اإلع��الن 
الوطني  املستوى  على  الفكرية  تأثيراته  عن 
والدولي ، فقد حرصت العديد من دول العالم 
أن��ه��ا ت��ل��زم ب��اإلع��الن العاملي  على اإلش����ارة إل��ى 
حل��ق��وق اإلن��س��ان ف��ي دس��ات��ي��ره��ا،ب��ل إن بعض 
ال��دول تبنت نصوصا وم���وادا من اإلع��الن في 
دساتيرها ،فضال عن أن محكمة العدل الدولية 
إلى  وفتاويها  أحكامها  من  العديد  في  أش��ارت 
االتفاقيات  م��ن  العديد  أن  وااله���م   ، اإلع���الن 
ومستندة  وم��ف��س��رة  مكملة  ج���اءت  ال��دول��ي��ة 
باحلقوق  اخل��اص  الدولي  العهد  قبل  لإلعالن 
اخل��اص  ال��دول��ي  وال��ع��ه��د  وامل��دن��ي��ة  السياسية 
واتفاقية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق 
مناهضة التمييز ضد املرأة ، واتفاقية حقوق 
الطفل وعشرات االتفاقيات الدولية ذات الصلة 

بحقوق اإلنسان.
العاملي  اإلع��الن  بنود  أن  جبريل  وأوض��ح 
وتشكل  بينها  فيما  تتكامل  اإلنسان  حلقوق 
التي تضمن  األساسية  احلقوق  من  مجموعة 
هناك  أن  يعني  ال  وترتيبها  اإلنسان،  كرامة 
أولوية لنبذ على حساب اآلخر، بل إنه ترتيب 
في  احلقوق  ه��ذه  ضبط  محاولة  إل��ى  يهدف 
والدت��ه  منذ  اإلن��س��ان  ي��واك��ب  تسلسلي  نسق 
مع  فيه  يتعايش  مجتمع  وسط  حياته  وفي 

غير ويعمل وينتج ويتعاون .  
اإلن��س��ان،  حقوق  قيم  كانت  إذا   : وأض���اف 
ك��امل��س��اواة وال��ع��دل وال��ك��رام��ة اإلن��س��ان��ي��ة قد 
وجدت من قدمي في األديان والفلسفات، فال 
شك أنها كفلسفة، ومفهوم، وتدوين دستوري 
ألكثر  قدمه  في  يرتقي  ال  ملبادئها  وقانوني 

من قرنني أو ثالثة على األكثر، وهي في هذا 
كله تكونت في سياق جتربة أوروبية فكرية 
وسياسية، بحيث ميكن التساؤل دائما عما هو 
خاص وما هو إنساني عام في حقوق اإلنسان 

كما أصبح متعارفا عليها عامليا
واشار الى إن اإلقرار لإلنسان مبا هو إنسان 
ب��ح��ق��وق أص��ي��ل��ة ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ف��روق 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة واجل��ن��س��ي��ة يحيل 
إل���ى م��ف��ه��وم »احل���ق ال��ط��ب��ي��ع��ي« وه���و مفهوم 
مركزي، مرجعي في الفكر السياسي األوروبي 
الكالسيكي، وقد استعمله منظرو هذا الفكر 
فكما  للملوك.  اإللهي«  »احل��ق  فكرة  نقد  في 
مي��ك��ن أن ت��ك��ون م��رج��ع��ي��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان 
أيضا  تكون  أن  ميكن  علمانية،  أو  ليبرالية 
على  التوافق  ه��و  وامل��ه��م  دينية،  مرجعيتها 
تتضافر  وأن  نفسها  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  م��ب��ادئ 

لالعتراف بعامليتها مختلف الثقافات.
وف����ي ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ، أوص����ى امل��ش��ارك��ون 
بضرورة ضمان املساواة في كافة احلقوق بني 
الرجل واملرأة ، ومصادقة دولة فلسطني على 
االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ب��ش��أن ح��ق��وق اإلن��س��ان 
حقوق  ع��ن  ال��دف��اع  حل��رك��ة  السلطة  ودع���م 
لنشر  الرسمي  اإلع���الم  واستعمال   ، اإلن��س��ان 
الشاملة  وامل��راج��ع��ة   ، اإلن��س��ان  حقوق  ثقافة 
ب��امل��س��اواة  يسمح  مب��ا  امل��ت��ح��دة  األمم  مليثاق 
وطغيان  لهيمنة  ح��د  وج��ع��ل  ال��ش��ع��وب  ب��ني 
ال�����دول ال��ع��ظ��م��ى مب���ا ي��ض��م��ن ح���ق ال��ش��ع��وب 
والبيئة  وال��ت��ض��ام��ن  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��س��ل��م  ف��ي 
السليمة والكرامة اإلنسانية ومواجهة سياسة 
ال��دول  ط��رف  من  املنتهجة  مبكيالني  الكيل 
العظمى في تعاملها مع النزاعات الدولية ومع 
انتهاكات حقوق اإلنسان ووضع حد لالحتالل 
اإلسرائيلي لفلسطني ولباقي األراضي العربية 
في  حقه  من  الفلسطيني  الشعب  ومتكني   ،
العودة وتقرير املصير وبناء دولته املستقلة 

بعاصمتها القدس .

جنني – تقرير علي سمودي - في ميدان غزة 
مع اجلماهير الفلسطينية احلاشدة صدح صوته 
امتزجت  دموع  وسط  واحلرية  لفلسطني  يهتف 
فيها مشاعر احلزن والفرح عندما اعلنت نتائج 
عباس  محمود  ال��رئ��ي��س  طلب  على  التصويت 
وذك��رات��ه   امل��ت��ح��دة  االمم  ف��ي  فلسطني  لعضوية 
تستعيد شريط طويل من الصور تبدأ من منزل 
السجون  ال��ق��دس ومت��ر عبر ج���دران  ف��ي  عائلته 
التي اقتطعت من عمره 26 عاما وصوال للحظة 
فتحققت  ح��را  يعيشها  ان  متنى  التي  احلقيقة 
رغم الم االبعاد ولكنها ما زالت ناقصة كما يقول 
" ولن تكتمل اال بكسر القيود وحترير باقي االسرى 
والتئام الشمل ووحدة الوطن لنتوج انتصارنا بفرح 
العمر الذي نتخلى عنه بعدما رسمناه بالدم في 

القدس عاصمة دولة فلسطني ".
كلمات صدح بها عبر مكبرات الصوت االسير 
ابو  عليان  علي  حسني  ابراهيم  املقدسي  املبعد 
خليل  ) 48 عاما ( وهو يشارك ابناء شعبه في غزة 
فرحة ما يسميه " االنتصار املؤزر بقبول فلسطني 
واخل��الص  ب��احل��ري��ة  امل��ت��ح��دة كبشرى  االمم  ف��ي 
االعتقال  وفي مقدمتها  وسياساته  االحتالل  من 
واالبعاد ، فاليوم دولة وغدا حرية ووحدة وبعدها 
االسرى واملبعدين والالجئني والقدس وكل حقوقنا 

التي ال تنازل عنها ".

عرفات واالسرى 
، اخ��ت��ار املبعد  ال��ق��س��ري ف��ي غ��زة  م��ن منفاه 
اللحظات  تفاصيل  يعيش  ان  عليان  امل��ق��دس��ي 
التي سلبته اياها السجون بحرية مع كل املؤمنني 
ان تغيب عنه حلظة صور  والدولة دون  بالنصر 
انتظرنا  ، ويقول " طوال عمرنا  اخوانه االس��رى 
احلرية  نحو  الطويلة  معركتنا  في  اجلولة  تلك 
لذلك خرجت للشوارع وامليادين احمل معي الم 
تركناهم  ممن  اسير  كل  وحلم  وصرخة  ومعاناة 
ال��ق��ض��ب��ان "، وي��ض��ي��ف "  ذرف����ت عيني  خ��ل��ف 
الدموع عندما سمعت  نتائج التصويت وتذكرت 
هذه املعاناة الطويلة لشعبنا الفلسطيني والسرانا 
وتذكرت شهدائنا وذويهم والرئيس الشهيد احلي 
ابو عمار النه كان يحلم بهذا اليوم وقد حتقق "، 
و تابع " انها اجمل فرحة ونامل ان تكتمل بهزمية 
وانهاء  ال��وح��دة  االس��رى وحتقيق  بتحرير  اخ��رى 
هذا  لتجسيد  اجلهود  توحيد  وعلينا  االنقسام 
وغير  ناقما  الزال  ال��ذي  االحتالل  وافشال  القرار 
راض عن النتائج العسكرية والسياسية التي مني 
بالهزائم التي وجهها له شعبنا الصابر الصامد ".

محطات من الذاكرة   
من محطات نضاله الطويلة التي  صمد فيها 
تنقل  التي  اعتقاله  رحلة  عبر  وحت��دى  عليان 
وامل��ع��ت��ق��الت يستمد روح  ال��س��ج��ون  ب��ني  خ��الل��ه��ا 
الصمود والثبات في انتظار حتقق احللم االجمل 
يعتبرها  ال��ت��ي  وق��دس��ه  وعائلته  ملنزله  ال��ع��ودة 
روحه وحياته ، ويقول " رغم ان غزة تعد جزءا 
اسيرة  زال��ت  ما  ارواحنا  ولكن  ونحبها  الوطن  من 
ول���ن ت��ت��ح��رر ح��ت��ى ت��ط��أ اق��دام��ن��ا ارض االس����راء 
واملعراج وهذا املنفى القسري لن يقتل ذلك احللم 
 " "، ويضيف  فينا  احل��ي��اة  ال��ذي يغذي  واالم���ل 
حلظة احلقيقة عندما نصلي في جنبات املسجد 

االقصى ". 
ف��ف��ي م��ن��زل��ه اجل��دي��د ف��ي غ���زة ، تتضاعف 
يوميا مشاعر الشوق واحلنني كما يقول ابراهيم 
" اليامنا واحالمنا وحياتنا التي عشتها في حي 
وب��دأت  ونشأت  تعلمت  حيث  سلوان  في  ال��ث��وري 
ملنزل  بعودتي  ستتوج  والتي  النضالية  مسيرتي 
خالل  املعاناة  صنوف  كل  جترعت  التي  عائلتي 
اسمي  شطب  توالي  مع  االكبر  والعذاب  اعتقالي 
من الصفقات واالفراجات "، ويستطرد "ما مييز 
اللحظة  ومنذ  لذلك  واالم��ل  الصبر  الفلسطيني 
االولى العتقالي في 19-10-1986 بتهمة تنفيذ 
كتيبة  اس��ت��ه��دف��ت  ال��ت��ي  امل��غ��ارب��ة  ب���اب  عملية 
لم  عاما   26 م��دار  وعلى  االسرائيلية  جيفعاتي 

افقد االمل بفجر احلرية يوما ".

خلف القضبان 
السجن مدى احلياة حكمت محكمة االحتالل 
خلدمة  حياته  تكريس  ق��رر  ال���ذي  عليان  على 
الصفوف  وق��اد  املعارك  كافة  في  فشارك  االس��رى 
اصبح  حتى  التنظيمية  وامل��واق��ع  امل��رات��ب  وتبوا 
ممثال لهم في بعض السجون فأثر وتأثر ، ويقول 
كبيرا  ت��أث��ي��را  للسجن   ف��إن  االن��س��ان  ك��ان  "مهما 
كنا  ب��أن��ن��ا  وخ��اص��ة  شخصية  ن��واح��ي  م��ن  عليه 
االي��ام  تلك  ف��ي  وظ��روف��ا صعبة  اوض��اع��ا  نعيش 
مضاف اليها البعد عن االهل واالحبة"، ويضيف 
ال��ث��ورة  ح��ي��اة  لنعيش  واق��ع��ن��ا  خلق  استطعنا   "
انفسنا بشكل وطني صحيح  وان نصبر  والعطاء 
وخاصة اننا دخلنا هذه املعتقالت وكان لنا اخوة 
من الرعيل االول الذين خطوا لنا الطريق لنبقى 
وعمر  ي��ون��س  ك��رمي  مثل  ومتكاتفني  ص��ام��دي��ن 

القاسم رحمه الله ".
ع��ل��ي��ان ال����ذي ت��ع��رض ل��ك��ل اص���ن���اف ال��ق��م��ع 
والعقوبات ، يتابع " هزمنا االحتالل في معركة 

االسر وحولنا السجون ملراكز وجامعات اصبح لها 
دور ايجابي في صقل الشخصية املناضلة لالسير 
يخط  ان  ويستطيع  نفسه  ع��ل��ى  يعتمد  ال���ذي 
طريقه بنفسه بقوة وثقة عالية ليواصل مشواره 

حتى احلرية ".

طريق احلرية 
على مدار 26 عاما ، جترع عليان ككثير من 
االسرى القدامى مأساة الشطب والرفض واملعايير 
واس��رى  املقدسيني  استهدفت  التي  االسرائيلية 
الداخل ولكنه يقول " امياننا بقضيتنا ورسالتنا 
ش��ك��ل س��ر ص��م��ودن��ا وحت��دي��ن��ا ل��ذل��ك ل��م نتنازل 
الصفقة  توقيع  بشرى  وكانت  حريتنا  عن  يوما 
لالحتالل  ج��دي��دة  لهزمية  ع��ن��وان��ا  وتطبيقها 
ان تكتمل بتحريرهم جميعا "،  ونعاهد االسرى 
ويضيف "عندما اعلنت االسماء كنت في سجن  
للوهلة  السجن   السبع، وحلظة خروجي من  بئر 
االول��ى كان هناك اشتباك وص��راع داخلي  وسط  
مزيج من مشاعر احلزن والفرح ! فكيف نفرح في 
ظل عدم االفراج عن كل القدامى  كمحمد الصباغ 
وعيسى عبد ربه واحمد عوض وفيصل ابو الرب 
؟! وبالتالي لم يكن باالستطاعة الفرحة بالشكل 
ويتابع   ، داخلية"  املسالة  ه��ذه  وبقية  املطلوب 
" لكن  اول��ئ��ك االس���رى ال��ق��ادة وب��اص��راره��م على 
كان  عنهم  االف��راج  عدم  رغم  خلروجنا  تهنئتنا 
مبثابة قنبلة انفجرت بداخلي  لذلك فرحتي ما 

زالت اسيرة معهم ".

سأعود للقدس 
مع اقتراب املوعد للحرية ، جتاوز االسير عليان 
صدمة قرار االبعاد لغزة بالصالة والدعاء والصبر 
، ويقول " كانت مفاجأة مؤملة النني كنت رسمت 
خطوات حلمي في رحاب املسجد االقصى ولكني 
قلت احلمدلله انني ما زلت في هذا الوطن ال فرق 
بني غزة والقدس والضفة الغربية وقريبا سأعود 
"، ويضيف " الميكن ان اتخلى عن حقي بالعودة 
النه من الثوابت الوطنية والشخصية وسأعود الى 

القدس يعني الى القدس "، 
ورغم  السجن  من  خرجنا  عندما   : "ويتابع 
ابعادنا من القدس الى القطاع احلبيب ظن هذا 
االحتالل انه سيكسرنا بهذا البعد عن االهل اال 
مشوارنا  في  واندمجنا  الطريق  هذا  خطينا  اننا 
وال��وان��ه حتى  ال��غ��زاوي بكافة اط��ي��اف��ه  وواق��ع��ن��ا 

نعود ".

في غزة 
بالدموع ودع عليان االسرى واستقبل احلرية 
في غزة وهو يتمنى لقاء والدته وعائلته ، ويقول 
" في الباصات مر امامي كل شيء في حياتي وما 
نغص علي ب��ق��اء اخ��وان��ي ف��ي االس���ر وب��ع��دي عن 
شعبنا  من  ال��رائ��ع  االستقبال  ولكن   ، واهلي  ام��ي 
معنوياتنا  رف��ع  وال��ق��وى  وال��ق��ي��ادات  ومؤسساتنا 
القوة "، ويضيف " شعرنا بحب شعبنا  ومنحنا 
لالسرى وكانت حلظات جميلة جدا شعرنا فيها 

ان كل شخص في غزة اهلنا ". 
خالل الفترة املاضية ، انهمك عليان في ترتيب 
امور حياته وجتاوز كل املعيقات والهموم فارتبط 
بعالقات وطيدة مع املجتمع والناس في غزة وبدأ 
واالجتماعي  والوطني  السياسي  ودوره  نشاطه 
 ، منزله  جهز  بعدما  الثانية  للمرحلة  لالنتقال 
الله  بالزواج وكرمني  امي  ويقول " حققت حلم 
وافقت  ورائعة  عظيمة  بفلسطينية  باالرتباط  
ان تكون رفيقة دربي  هي الصحفية نداء الترك 
التي تشاركني بناء حياتنا واحالمنا ". ويضيف 
باذن  القادم  الشهر  اننا ننتظر  " واخلبر االجمل 
للطفل  بالتجهيزات  نقوم  ونحن  املنشود  الطفل 
طلب  على  بناء  خليل  وليس  اش��رف  وسأسميه 
الوالدة ام علي التي امل ان جنتمع بها لنعوضها عن 

ايام احلزن وااللم على بوابات السجون ".  

ملف االسرى 
وس���ط ذل���ك ك��ل��ه ، ل��م ي��ن��س ع��ل��ي��ان االس���رى 
، فيشارك في  الدائمة  اليومية وحياته  قضيته 
في  صوتهم  ويعلي  التظاهرات  ويقود  املسيرات 
املنابر لذلك اصبح مسؤول ملف االسرى في  كل 

في  فتح  بحركة  والتنظيم  التعبئة  مفوضية 
القطاع، ويقول " االسرى هو  امللف الذي ال ميكن 
بل  نشاط  مجرد  ليس  فهو  نتناساه  او  ننساه  ان 
منا وفينا مبأكلنا ومشربنا وهوانا وحديثنا فقط 
نتكلم عن االسرى والسجون وسنبقى على العهد 
مع اخواننا حتى يتم اطالق سراحهم جميعا "، 
مع  العمل  ب��دأت  عني  اف��رج  عندما   " ويضيف 
بقضايا  تعنى  هيئة  لتشكيل  احملررين  اخواني 
االسرى في قطاع غزة الن الظروف السائدة اثرت 
لالسرى  وذات��ي��ات  ملفات  على  نعثر  ول��م  كثيرا 
في  التنظيم  مكتب  ف��ي  خ��اص��ة   جلنة  فأسسنا 
وابراز  ورعايتهم  ونعمل بكل جهد لدعمهم  غزة 

قضيتهم ". 

االسرى اوال  
ومن واقع جتربته وخبرته خالل االسر وبعد 
التحرر ، يقول عليان " نضالنا لن يتوقف ما دام 
اسير خلف القضبان وحتى انهاء هذا امللف الشائك 
املاضية  التجارب  كل  من  نستفيد  جتربتنا  وفي 
خاصة في خلق اليات عمل وضغط لالفراج عن 
االسرى القدامي الذين تعاملت اسرائيل مع ملفهم  
كابتزاز سياسي للضغط على املفاوض الفلسطيني 
بالعمق  االحتالل  واص��اب��وا  اث��روا  الذين  وخاصة 
حينما نفذوا عمليات عسكرية ولم تكن اسرائيل 
عندها االستعداد الطالق سراحهم من اجل السالم 

وعملية السالم".
وتفاصيل  وتاريخ  اسماء  الذي يحفظ  عليان 
ح��ي��اة ك��ل االس���رى ال��ق��دام��ى ، ي��ؤك��د ان اخلطوة 
التالية بعد االعتراف بالدولة وضع اليات وخطط 
عملية لالفراج عن  هؤالء الثوار املناضلني االوائل 
لوال  الرئيس محمود عباس"   قال عنهم  الذين 
هؤالء املناضلني ملا اخذنا اليوم اعتراف بالدولة 
يحتم  ذل��ك  حتقيق   " واض���اف   ،" الفلسطينية 
ونبذل  اجلهود  كل  نعمل  ان  وشعبا  قيادة  علينا 
وخاصه  حتريرهم  اج��ل  من  باستطاعتنا  ما  كل 
انه بات للعيان بأن هذا االعتراف الدولي سيكون  
بان  احل��ق  لهم  يجعل  قانونيا  سيفا  للمناضلني 
وبالتالي يستطيعون    ،  " اسرى حرب   " يكونوا 
مالحقة احملتل والسجان على اجلرائم التي اقترفها 

داخل السجون واملعتقالت والزنازين".
جلنة  لتشكيل  الرئيس  املبعد  احمل��رر  ودع��ا 
خ��اص��ة ل���دراس���ة ق��ان��ون��ي��ة االع���ت���راف ب��االس��رى 
امل��ن��اض��ل��ني ك���أس���رى ح���رب وال��ع��م��ل ع��ل��ى اط���الق 
سراحهم من جانب ومن جانب اخر العمل قانونيا 
ملالحقة السجانني ومن يقف وراءهم في اجلرائم 
ال��س��ج��ون ب��ح��ق املناضلني  ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت داخ���ل 
حصولنا  ان   " مضيفا   ، الفلسطينيني  واالس��رى 
على  غ��زة  ف��ي  املقاومة  وانتصار  االع��ت��راف  على 
احملتل كانت لالسرى محطة تغيير واعتزاز بعد 

سنوات من االنتكاسات العربية".
واملؤمترات  واالعتصامات  للمسيرات  واضافة 
املفوضية في غزة  ف��رع دائ��رة  ان   ، ، ذك��ر عليان 
يقود حملة واسعة النطاق في سبيل االسرى على 
جميع االصعدة  االعالمية واملؤسساتية والعربية 
والدولية ، كما وجه مذكرات  لدول العالم تضمنت  
براش  محمد  حكاية  ت��روي  التي  االس��رى  رسائل 
الكفيف احملكوم بالسجن مدى احلياة واملقعد في 
الرملة منصور موقدي واملعزول ضرار ابو سيسي ، 
مشيرا الى تشكيلها فروع في كافة مناطق القطاع 
للتواصل مع اهالي االسرى ودعمهم اضافة لتكرمي 

االسرى القدامى واحملررين .
، يواصل عليان االتصاالت   في نفس الوقت 
مشتركة  فعاليات  لتنفيذ  االس��رى  مع  املباشرة 
تخدم قضيتهم وحتقق االهداف السامية، داعيا  
ك��اف��ة اجل��ه��ات ل��الل��ت��ف��اف ح���ول ق��ض��ي��ة االس���رى 
املوحدة جلميع االطياف ،مؤكدا انه ال يجوز ادخال 

اي خالفات في هذه القضية.

امنيات وامال 
في حلمه الكبير ، يتمنى املبعد عليان اجناز 
الوفاء   " ويقول   ، احلرية  ابطال  حترير  مسألة 
دقيقة  كل  نعمل  ان   يتطلب   وال��وط��ن  للواجب 
الطالق سراحهم وفي ظل الظروف  احلالية يجب 
والرئيس   غزة  انتصار  واستثمار  اجلهود  تكثيف 
بالشكل املطلوب من اجل هؤالء االبطال ليكونوا 
احل��رة وعاصمتها  دول��ة فلسطني  بيننا فعال في 
القدس الشرقية "، وفي امنياته  الوطنية ، يقول 
 ، الواقع  " حلمي رؤي��ة وح��دة وطنية على ارض 
ونامل ان نرى ما جتسد في صمود ومعركة غزة في 
امليدان من خالل زيارة  الرئيس واالمناء العامني 

في كافة الفصائل لغزة وانهاء االنقسام ".
القدس  الذي يتواصل مع عائلته في  عليان 
عبر الهاتف ، يقع على رأس طموحاته الشخصية 
انتظر  عشت  عاما   26  " ويقول   ، والدته  عناق 
ق��ب��الت وح��ض��ن ام��ي ال��ص��اب��رة  ،وام��ن��ي��ة حياتي 
والدتي  واحتضان  للقدس  ف��ورا  وزوجتي  العودة 
لنعيش معا وتربي طفلي "، واضاف " دوما كانت 
حتلم وتقاوم املرض بهذه االمنية  فهي متاملة دوما 
لغيابي وشوقها لي بينما لم تتمكن من رؤيتي سوى 
مرة واحدة منذ االفراج عني ، ولن نفقد االمل ما 

دام الله معنا ".  


