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بضرورة التدخل إلنهاء عزلهما االنفرادي بعد 
أن نكثت حكومة إسرائيل بالتزامها مع الراعي 
املصري بإنهاء العزل لكافة األسرى خالل االتفاق 
وإدارة السجون  الذي وقع بني قيادة اإلضراب 

وبرعاية مصرية يوم 2012/5/16.
وقال عوض الصعيدي حملامي وزارة األسرى 
رامي العلمي الذي زاره في سجن الرامون "انه 
موجود في العزل منذ تاريخ 2012/4/5 بسبب 
على  وق��ع  ال���ذي  الوحشي  االع��ت��داء  على  رده 
السيد عندما كان موجودا في  االسير عباس 
سجن جلبوع"،موضحا وأن أربعة ضباط قاموا 
باالعتداء على االسير عوض بالضرب املبرح 
وبالعصي على كافة أنحاء جسمه بسبب قيامه 

يضرب أحد الضباط.
وأشار الى أنهم قدموه إلى محاكمة في شرطة 
بئر السبع واتخذ قرار بعزله في السبع، ومن ثم 
نقل إلى عزل الرامون وأن الئحة اتهام قدمت له 

من أجل احملاكمة.
الصعيدي )33 عاما ( من مخيم النصيرات 
العزل  إلى  إضافة  انه  ،اف��اد  واحملكوم 15 عاما 
فإنه معاقب باحلرمان من الكنتني ملدة 6 شهور، 
واحلرمان من الزيارات 6 شهور أخرى وأن زنزانة 

العزل التي يتواجد فيها سيئة للغاية.
من جانب آخر، قال االسير ضرار السيسي 
املعزول في سجن عسقالن حملامي وزارة األسرى 
صحية  مشاكل  م��ن  يعاني  "ان��ه  عجوة  ك��رمي 
النظر وال يتم  ف��ي  الضعف  وخ��اص��ة  ع��دي��دة 
العالج من قبل طبيب  االستجابة ملطلبه في 

السجن".
واف����اد، أن���ه بسبب ال��ع��زل ي��ع��ان��ي م��ن آالم 
شديدة في الظهر والركبة اليسرى ومن األزمة، 
والرطوبة  احل��رارة  وش��دة  الزنزانة  وأن ظ��روف 

تزيد من سوء وضعه الصحي.
ويذكر أن االسير ضرار السيسي 42 عاما من  
سكان غزة اختطف  بينما كان في  أوكرانيا يوم 

2011/2/19 وهو متزوج وأب لستة أوالد.
االسير موقده يهدد باالضراب عن الطعام 
  ب���دوره ه��دد األس��ي��ر منصور م��وق��ده من 
سلفيت باإلضراب املفتوح عن الطعام نتيجة 
لوضعه الصحي واهمال عالجه بشكل متعمد 

.
األس��ي��ر م��وق��ده ه��و أح���د األس����رى املرضى 
وامل��ق��ع��دي��ن امل��ق��ي��م��ني ف���ي  س��ج��ن" ال��رم��ل��ة " 
بأمعاء  وي��ع��ي��ش  امل���ؤب���د  ب��ال��س��ج��ن  واحمل���ك���وم 
بالستيكية بعد تعرضه إلصابة قبل اعتقاله 
من رصاص جيش االحتالل ،ونتيجة لظروف 
أبلغ   ، تتفاقم  وال��ت��ي  بها  التي مي��ر  امل��أس��اوي��ة 
محامي النادي أنه يفكر جديا بإعالن إضراب 

مفتوح عن الطعام .
في  قال   ،  2002-7-2 منذ  املعتقل  موقده 
رسالة من سجنه، " امام اهمالي وعدم متابعة 
ماساتي وصلت إلى مرحلة إما يتم اإلفراج عني 
أو أن أختار املوت ألنني ال أستطيع العيش هكذا 

واكتفيت من احلياة والعذاب".
متنى  موقده  لألسير  رسالة  النادي  ووج��ه 
ال��دخ��ول ف��ي إض���راب مفتوح عن  عليه ع��دم 
للغاية  أن حالته صعبة وحرجة  كون  الطعام 
في  النادي  محسومة،وتعهد  ستكون  واملعركة 
أجل  م��ن  اجل��ه��ود  كافة  ببذل  لألسير  رسالته 
م��ع��اجل��ة ق��ض��ت��ه وزم���الئ���ه ف���ي ع���ي���ادة سجن 

"الرملة" .
 »سواسية«: املطالبة بالتحقيق حول تقدمي 

ادوية كالب لعدد من االسرى
االنتهاكات  ف����ي  خ��ط��ي��ر  ت���ط���ور  وح������ول   
االس��رائ��ي��ل��ي��ة حل��ق��وق االس�����رى  ط��ال��ب مركز 
الدولي  امل��ج��ت��م��ع  اإلن���س���ان  س��واس��ي��ة حل��ق��وق 
واملؤسسات احلقوقية الدولية والعربية بضرورة 
انتهاكات  ض��د  وال��ع��اج��ل  ال���ف���وري  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
حقوق األسرى في السجون اإلسرائيلية والتي 
ك��ان آخ��ره��ا إع��ط��اء بعض م��ن األس���رى املرضى 
م  ُقِدّ أن��ه  تبني  حيث   ، بالكالب  خ��اص��ًا  دواًء 

لعالج عدد من احل��االت املرضية في السجون 
وامل��ع��ت��ق��الت اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ح��س��ب إف����ادة احد 
احمل��ام��ني ، وأخ��ره��م أح��د األس���رى وال���ذي كان 
يعاني من آالم في الظهر، وخالل احتجازه في 
املسئول  الطبيب  ل��ه  ص��رف  "رمي����ون"  سجن 
عن العيادة دواء "الكالب" ، والذي استمر في 
تناوله لعدة سنوات ، بعد نقله قبل أسبوعني 
 ، املذكور  الدواء  للعيادة؛ وذلك للحصول على 
وبعد  ال���دواء،  اس��م  الطبيبة  استغربت  حيث 
ال���دواء  ق��ي��ام��ه��ا بفحصه أخ��ب��رت��ه ب���أن "ه���ذا 
املعتقلني  وباقي  األسير  "أن  و  بالكالب  خاص 
حيث  ش��دي��د،  وغضب  بصدمة  أصيبوا  معه 
السجون،  ملصلحة  عاجلة  شكوى  األسير  ق��دم 
يتناول  أسير  م��ن  أكثر  أن  تبني  ذل��ك  وخ��الل 
الدواء نفسه، وبعد فحص الطبيبة مللف األسير 
وجدت بأنه لم يذكر أنه يتناول ذلك الدواء"، 
مشيرة إلى أن األسرى أبلغوها بأن الدواء املذكور 
تناوله عدد من املرضى بناء على وصفه طبية 

طبيب مصلحة السجون.
التعسفية  أن ه��ذه اإلج���راءات  املركز  وأك��د 
السجون  إدارة  مت���ارس���ه���ا  ال���ت���ي  وال��ق��م��ع��ي��ة 
اإلسرائيلية بحق األسرى الفلسطينيني باتت 
مقلقة ومتكررة وخطيرة على حياتهم وان إدارة 
السجون تتعمد اعطاءهم هذه االدوية بهدف 

القتل العمد لهم .
ه��ذا ب��اإلض��اف��ة ال��ى جملة م��ن اإلج����راءات 
التي  احلقوق  أبسط  من  وحرمانهم  التعسفية 
وتضرب  الدولية  واالتفاقات  القوانني  كفلتها 
واتفاقيات  القوانني  هذه  كل  احلائط  بعرض 
مبعاملة  االحتالل  دولة  تطالب  التي  جنيف 
األسير مبا يكفل كرامته وآدميته و احملافظة 
على حياته وضمان تقدمي العالج الالزم له و 
توفير االحتياجات واحلياة الكرمية التي تكفل 

حقوق األسير اإلنسانية
بالغة  ب��خ��ط��ورة  ينظر  امل��رك��ز  ف��ان  وعليه 
السجون  إدارة  متارسها  التي  اإلج���راءات  لهذه 
على األسرى ويعتبر ذلك أيضا مبثابة جرمية 
قتل وتعذيب منظمة يجب محاسبة إسرائيل 
التعذيب  مناهضة  الت��ف��اق��ي��ات  وف��ق��ا  عليها 
جتاه  يتحرك  ب��أن  العالم  ويطالب   ، الدولية 
هذه القضية إنصافا لألسرى وحلقوقهم ، كما 
ويدعو اللجنة الدولية للصليب األحمر بتحمل 
مسؤوليتها األخالقية والقانونية جتاه قضية 
األسرى وإرسال جلنة لتقصى احلقائق واالطالع 
على أوض��اع األس��رى اخلطيرة داخ��ل السجون 
اإلسرائيلية والتحقيق فى تلك اجلرائم وإصدار 
قادتها  تقدمي  وتكفل  إسرائيل  تدين  تقارير 
للمحاكم الدولية ، كما ويرى ضرورة أن تقوم 
بإثارة  والدولية  العربية  اإلعالم  وسائل  كافة 
هذه القضية إعالميا وفضح اإلج��راءات التي 
األوضاع  على  والتركيز  األس���رى  ض��د  مت��ارس 

املأساوية داخل السجون اإلسرائيلية .
 »واعد« تطالب اجلامعة   العربية بخطوات 

عملية إلنقاذ األسرى
لألسرى  واع���د  جمعية  ط��ال��ب��ت  ب���دوره���ا   
واملندوبني  العربية  ال��دول  جامعة  واحمل��رري��ن 
الدائمني فيها الذين يعقدون اجتماعا طارئا   
األسرى  قضية  دع��م  سبل  ملناقشة  ال��ث��الث��اء 
الطعام  عن  واملضربني  والعرب  الفلسطينيني 
خ��اص��ة ب���أن ت��أخ��ذ ق��رارات��ه��م ال��ط��اب��ع اجلدي 

والعملي.
على  االجتماع  ه��ذا  التئام  واع��د  ووصفت 
مستوى املندوبني الدائمني خطوة جيدة ولكنها 
يتم  ل��م  إن  واملضمون  القيمة  ف��اق��دة  ستكون 
كافة  وتطبيق  وحقيقي  جاد  بشكل  التحرك 
االجتماع،  ه��ذا  التي قد تصدر عن  ال��ق��رارات 
مبينة أن جميع القرارات ذات الصلة التي مت 
اتخاذها سابقا لم تدخل حيز التنفيذ ولم ترى 

النور ألسباب عدة.
ومتنت واعد أن تكون هناك إرادة سياسية 
مطور  بشكل  األس���رى  قضية  لتبني  عربية 

ليالمس  واخل��ط��اب��ات  ال��ل��ق��اءات  ع��ن  يبتعد 
حقيقة الوجع واأللم الذي يعانيه األسرى في 
سجون االحتالل، خاصة وأن الظروف احلالية 

التي متر بها السجون لم يسبق لها مثيل.
ودعت واعد إلى أن يكون عام 2013 هو عام 
ا  التحرك العربي في االجت��اه القانوني إلدان��ة 
اسرائيل  إزاء  انتهاكاتها التي يرتكبها يوميا 
بحق األسرى، موجهة الدعوة لكافة املندوبني 
لزيارة  العربية  ال���دول  جامعة  ف��ي  الدائمني 
بيوت األسرى وعائالتهم في فلسطني وتوثيق 
كافة امللفات املتعلقة بحقوقهم متهيدا لطرحها 

في احملافل الدولية.
إلى  ي��ح��ت��اج��ون  األس����رى  أس���رى فلسطني:   

خطوات عملية وليس شعارات عاطفية
 وعبر مركز أسرى فلسطني للدراسات عن 
أمله، بان يكون اجتماع جامعة الدول العربية 
امس على مستوى املندوبني الدائمني ملناقشة 
أوض�����اع األس�����رى ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني ف���ي سجون 
االحتالل متميزا وليس كسابقه الذي عقد في 
العام 2009 ، مشددا على أن األسرى يحتاجون 
إلى خطوات عملية تخفف من معاناتهم وليس 

شعارات عاطفية ومظاهرات إعالمية .
وأوضح مدير املركز الباحث رياض األشقر 
بان اجتماعًا مماثال ملجلس اجلامعة العربية، 
في دورته غير العادية على مستوى املندوبني 
ال��دائ��م��ني   ك��ان ق��د سبق ع��ق��ده ف��ي القاهرة 
املمارسات  ل��ب��ح��ث   ،  2009/11/14 ب��ت��اري��خ 
واالن��ت��ه��اك��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��واص��ل��ة بحق 
 ، وال��ع��رب  الفلسطينيني  واملعتقلني  األس���رى 
واقر فى حينه توصيات كثيرة أهمها تكليف 
املجموعة العربية في نيويورك بتقدمي طلب 
للجمعية العمومية لألمم املتحدة، الستصدار 
العدل  محكمة  من  استشاريا  رأيا  بطلب  قرار 
ال��وض��ع القانوني  ال��دول��ي��ة ف��ي اله����اي، ح���ول 
سجون  ف��ي  وال��ع��رب  الفلسطينيني  ل��ألس��رى 
ذات  الدولي  القانون  ألحكام  وفقا  االح��ت��الل، 
احلق  ولهم  ح��رب،  أس��رى  باعتبارهم  الصلة، 
طالب  وكذلك  االحتالل،  مقاومة  في  املشروع 
ب��إج��راء االت��ص��االت وامل��ش��اورات لعقد  املجلس 
اجتماع للدول  املوقعة على اتفاقيات جنيف، 
هذه  تطبيق  ورفضها  إسرائيل  امتناع  لبحث 
االتفاقيات في األراضي الفلسطينية احملتلة، 
مسؤولياتها  حتمل  ال���دول  ه��ذه  م��ن  وال��ط��ل��ب 
ال��س��ي��اس��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة مب��وج��ب امل����ادة األولى 

املشتركة من اتفاقية جنيف الرابعة.
كما طالب املجلس، اللجنة الدولية للصليب 
مسؤولياتها  ب��ت��ح��م��ل  ج��ن��ي��ف،  ف���ي  األح���م���ر 
وترتيب  األس��رى،  جتاه  واإلنسانية  القانونية 
واملعتقالت  للسجون  دوري���ة  تفتيش  زي���ارات 
للمعايير  مطابقتها  من  للتأكد  اإلسرائيلية، 
الدولية  واملعاهدات  لالتفاقات  وفقا  الدولية، 
في هذا الصدد، وضمن توصياته ايضًا تكليف 
بعثات اجلامعة العربية في اخلارج، بتكثيف 
للتعريف  واإلع��الم��ي��ة  السياسية  حمالتها 
سراحهم  ب��إط��الق  واملطالبة  األس���رى  بقضية 

وتخفيف معاناتهم .
مشيرًا إلى أن ايًا من تلك التوصيات  املهمة 
لم تتم متابعته أو تنفيذه على ارض الواقع ، 
ونخشى بان يكون االجتماع اليوم مجرد إضافة 
مركز  قام  وبالتالي  االجتماعات،  لتك  رقمية 
اجتماعات  بعقد  يطالب  ال  فلسطني  أس��رى 
جديدة ، إمنا يناشد اجلامعة العربية بتطبيق 

ما مت إقراره في ذلك االجتماع قبل 3 أعوام .
أن  العربية  بان على اجلامعة  وقال األشقر 
قضايا  تتبنى  وان   ، ال��ري��ادي  دوره��ا  تستعيد 
العرب املهمة بقوة ، وان تسعى إليجاد احللول 
وفى   ، العرب  لكل  اجلامع  اإلط��ار  بصفتها  لها 
مقدمة تلك القضايا قضية األسرى في سجون 
 ، البطئ  للموت  يتعرضون  ال��ذي��ن  االح��ت��الل 
وخاصة األسرى املضربني عن الطعام ، داعيًا إلى 
خطوات عملية وليس إلى شعارات عاطفية .

»سواسية« تطالب بالتحقيق حول تقدمي ادوية كالب لعدد من االسرى املرضى

معاقبة االسرى املضربني عن الطعام وعزلهم
مناشدة الرئيس إثارة قضيتهم في القمة االسالمية

محافظات - مراسلو القدس - ناشد األسرى 
امل��ض��رب��ون ع��ن ال��ط��ع��ام ف��ي س��ج��ون االحتالل 
يلتقي  س��وف  وال��ذي  عباس  محمود  الرئيس 
بالرئيس املصري عشية القمة اإلسالمية في 
التعسفي  اعتقالهم  أن يدرج قضية  القاهرة، 
على جدول أعمال هذه القمة، مطالبني جامعة 
الدول العربية متابعة قضيتهم لكي يخففوا 
من املعاناة وإنهاء ملف العذاب املتواصل لهذه 
كاهلها قضية  التي حملت على  املؤمنة  الثلة 
الدفاع عن آالف األسرى الذين ميثلون شرف 

األمة وكرامة الشعب الفلسطيني.
زي�����ارة م��ح��ام��ي م��ؤس��س��ة "مهجة  وخ�����الل 
الدين، طارق  للمضربني جعفر عز  القدس"، 
قعدان واألسير يوسف شعبان ياسني، الثالثاء  
الفحوصات  يقاطعون  زال���وا  م��ا  أن��ه��م  اب��ل��غ��وه 
الطبية منذ أكثر من عشرة أيام مما دفع إدارة 

سجن" مجدو" لنقلهم الى سجن الرملة.
وذك����روا أن��ه وم��ن��ذ حلظة وص��ول��ه��م لسجن 
غرف  في  بعزلهم  السجن  إدارة  قامت  الرملة 
محكمه ووضعت لوحا زجاجيا عازال للصوت 
إلى  والهواء كإجراء عقابي لهم. وأشار األسرى 
أن أحد ضباط االستخبارات أخبرهم بأن إدارة 
لثنيهم  تنوي تضييق اخلناق حولهم  السجن 

عن مواصلة إضرابهم عن الطعام.
واش��ار األس��رى الى  أن إدارة السجن أقدمت 
على اتخاذ إجراءات عقابية متمثلة بالتفتيش 
اليومي املذل وسحب كافة احلاجات الضرورية 
ول��م ي��ب��ق  معهم س��وى غ��ي��اري��ن م��ن املالبس، 
م��ش��دده  على باب  ق��ام��وا بوضع ح��راس��ة  كما 
على  ملراقبتهم  فيها  يقبعون  ال��ت��ي  ال��غ��رف��ة 
مدار 24 ساعة ومنع أي أحد من السجناء من 

التحدث إليهم.
إضرابهم  أنهم مستمرون في  األس��رى  واك��د 
وشهدها،  احل��ي��اة  م��اء  ع��رض عليهم  ل��و  حتى 
مؤكدين في نفس الوقت "أننا لن نقبل بذلك 

حتت أي ظرف من الظروف ولن يساومنا أحد 
على ذلك".

األسرى  وزارة  رسالتهم  في  األس��رى  وطالب 
ونادي األسير والضمير وامليزان وكافة املؤسسات 
التي  القضية  ه��ذه  على  تعمل  أن  احلقوقية 

أصبحت أكثر قداسة من باقي القضايا.
اضراب اسرى »ايشيل« و »هشارون« 

"ايشيل"  سجني  في  املعتقلون  ونفذ  هذا 
و"ه���ش���ارون " ام��س اض��راب��ا ع��ن ال��ط��ع��ام ملدة 
يوم احتجاجا على االجراءات التعسفية التي 
ادت  والتي  بحقهم  السجون  مصلحة  فرضتها 

لتدهور اوضاعهم االعتقالية بشكل كبير .
واف�����اد ن����ادي االس���ي���ر، ان االس�����رى ه����ددوا 
بتصعيد خطواتهم خالل االيام القادمة اذا لم 
تتراجع االدارة عن الغاء العقوبات التي فرضت 
بحقهم والتي شملت العزل في الزنازين ومنع 
40 اسيرا في ايشيل من زيارة االهل ملدة شهرين 
والتفتيش  ال��ده��م  ل��وق��ف ح��م��الت  اض��اف��ة   ،

والتنكيل باالسرى .
قيامهم  ال��ى  السجنني،  ف��ي  األس���رى  واش���ار 
اقدام  على  احتجاجا  الطعام  وجبات  بإرجاع 
يتمثل  ج��دي��د  اج�����راء  ف����رض  ع��ل��ى  االدارة 
بتزويدهم بخضار مقطعة وليست كاملة وفق 
بذريعة  املاضية  السنوات  ط��وال  سائد  هو  ما 
لتهريب مواد  ان األسرى يستخدمون اخلضار 

تخصهم .
ونفى االسرى تلك املزاعم، مؤكدين ان موجة 
التصعيد بحقهم في تزايد مستمر وفق خطط 

مبرمجه تستهدف سحب اجنازاتهم .
يطالبان  والسيسي  الصعيدي  امل��ع��زوالن 

بالتدخل املصري
 من ناحية اخرى وجه األسيران ضرار أبو 
وعوض   ، عسقالن  سجن  ف��ي  امل��ع��زول  سيسي 
نداء   رام��ون  سجن  في  املعزول  الصعيدي  زك��ي 
مستعجال للرئيس املصري واملخابرات املصرية 

قلقيلية - غسان الكتوت - الرواد للصحافة 
اإلنسان  إع��الم حقوق  - عقد مركز  واإلع��الم 
والدميقراطية "شمس" امس ورشة عمل في 
كلية الدعوة اإلسالمية في قلقيلية، بعنوان 

"دور املدافعني عن حقوق اإلنسان".
الورشة ميادة زيداني من مركز  وافتتحت 
شمس معرفة مبركز شمس ونشاطات املشروع، 
الورشة تأتي ضمن  نشاطات  وذك��رت أن هذه 
مشروع تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان واحلكم 
الصالح لطلبة كليات الشريعة في اجلامعات 
مؤسسة  م��ن  ومت��وي��ل  ب��دع��م  الفلسطينية، 

املستقبل.
من جانبه، أكد الناشط احلقوقي سمير أبو 
شمس من الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، أن 
الدور األساسي للمدافعني عن حقوق اإلنسان 
يتجلى في الدفاع عن حقوق اإلنسان والوقوف 
ب��ح��زم أم����ام االن��ت��ه��اك��ات، وال��ق��ي��ام بحمالت 

إلنصاف الضحايا.
تبّنت  امل��ت��ح��دة  األمم  أن  شمس  اب��و  وق���ال 
ف��ي ال��ع��ام 1998 اإلع����الن ع��ن امل��داف��ع��ني عن 
أول اعتراف رسمي  حقوق اإلنسان، وكان ذلك 
بكينونة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وكذلك 
أول التزام للمجتمع الدولي وللدول األعضاء في 
األمم املتحّدة بالدفاع عن حقوق أولئك الذين 
كرّسوا حياتهم للدفاع عن حقوق اآلخرين، ولم 
يهدف ذلك اإلعالن إلى وضع حقوق جديدة، 
الدولية  املعايير  لتطبيق  ال��دع��وة  إل��ى  وإمن��ا 
عن  املدافعني  حقوق  حتفظ  وال��ت��ي  امل��وج��ودة 

حقوق اإلنسان.
واوض��ح ان اإلع��الن بحّد ذاته ليس وثيقة 
ملزمة، وإمنا يشمل سلسلة من املبادئ واحلقوق 
ملزمة  دولية  اتفاقيات  في  ووردت  التي سبق 
املدنية  ب��احل��ق��وق  اخل����اص  ال���دول���ي  ك��ال��ع��ه��د 
وال��س��ي��اس��ي��ة، وك��ذل��ك ال��ع��ه��د ال��دول��ي اخلاص 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
وان ال��ت��ص��دي��ق ع��ل��ى ه���ذا اإلع����الن ه��و إق���رار 
اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  وج��ود  بشرعية 
األسس  يحدد  ان��ه  كما  لنشاطاتهم،  وتعزيزًا 
من  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  متّكن  التي 
االرتكاز عليها في تصّديهم لالنتهاكات املرتكبة 

في حقهم.
املدافعني عن  أن مفهوم  أبو شمس  وأوضح 
والعاملني  الصحفيني،  يضم  اإلنسان  حقوق 

البيئة،  ونشطاء  والنقابيني،  االجتماعيني، 
وأوض����ح أن ه���ؤالء امل��داف��ع��ني ه��م أش��خ��اص أو 
على  تعمل  منظمات  أو  الناس  من  جماعات 
تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها عبر الوسائل 

السلمية وغير العنيفة.
وقال ابو شمس أن هناك العديد من العقبات 
التي تواجه املدافعني عن حقوق اإلنسان بسبب 
عديدة  دول  ف���ي  ي��ت��ع��رض��ون  ف��ه��م  ع��م��ل��ه��م، 
وُيضطهدون  والتعذيب،  بالقتل  للتهديدات 
يتم  حيث  القضائي،  النظام  استخدام  عبر 
كما  بالقيود،  تتسم  قوانني  بواسطة  إسكاتهم 

أنهم يتعرضون لالختفاء أو القتل.
اإلنسان  ح��ق��وق  ع���ن  امل��داف��ع��ني  أن  وق����ال 
يتمتعون بعدة صفات مشتركة، فهم جميعًا 
أن  أي  للعاملية،  األس��اس��ي  ب��امل��ب��دأ  يتمسكون 
واحلقوق،  الكرامة  البشر متساوون في  جميع 
بصرف النظر عن النوع االجتماعي أو العرق 
أو اإلثنية أو أي وضع آخر، كما أنهم ملتزمون 
اإلنسان،  ال��دول��ي��ة حل��ق��وق  امل��ع��اي��ي��ر  ب��إن��ف��اذ 
في  وحرياتهم  اآلخ��ري��ن  ح��ق��وق  ويحترمون 
والتحركات  األنشطة  أن  على  مشددًا  أفعالهم 
اإلنسان  حقوق  عن  املدافعون  بها  يقوم  التي 
باإلعالن  تتقيد  لكي  سلمية  تكون  أن  يجب 
ولكي  اإلنسان،  حقوق  عن  باملدافعني  اخلاص 
تستخدمه  كما  املصطلح  نطاق  ضمن  تندرج 

منظمة العفو الدولية.
وقال أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يعملون 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ضحايا  متثيل  على 
العدالة  أجل  من  كفاحهم  في  منها  والناجني 
واإلنصاف، وعلى نشر املعلومات حول انتهاكات 
ح��ق��وق اإلن��س��ان، وع��ل��ى تعليم م��ب��ادئ حقوق 
وعلى  الدراسي،  املنهاج  ضمن  وقيمها  اإلنسان 
تنظيم املجتمعات لكي تتخذ موقفًا ضد تهديد 
مستوى  على  بحمالت  والقيام  رزق��ه��ا،  مصدر 
القاعدة، وإلى كسب تأييد املؤسسات احلكومية 
أو الدولية، وبناء قدرات املجتمعات احمللية على 
فهم حقوقها واملطالبة بها، وإلى تقدمي خدمات 
بفعل  املهجرين  األشخاص  إلى  إنسانية  إغاثة 

الن�زاعات أو الكوارث الطبيعية.
دعم  ه��و  احلكومات  م��ن  املطلوب  أن  وق��ال 
باعتبارهم  اإلن���س���ان،  ح��ق��وق  ع��ن  امل��داف��ع��ني 
شريكًا أساسيًا في التنمية، وأن تشهد الساحة 
الدولية حتركًا فاعاًل من قبل الدول األعضاء 

ملنظومة  الشامل  لإلصالح  املتحدة  األمم  في 
األمم املتحدة بشكل عام، وملجلس األمن بشكل 
أكثر أجهزة  خ��اص، حيث يعد مجلس األم��ن 
األمم املتحدة خضوعًا للتسييس والزدواجية 

املعايير.
وامل���ط���ل���وب ع��ل��ى امل���س���ت���وى ال���ع���رب���ي دعم 
اإلن��س��ان وحت���رك من  ع��ن ح��ق��وق  للمدافعني 
قبل احلكومات لتحقيق عدة اجنازات ملموسة 
ال  حيث  امل��داف��ع��ني،  م��ن  الكثير  بها  يطالب 
تزال معظم الدول العربية غير مصادقة على 
البروتوكوالت االختيارية التي تعطي األفراد 
على  متحفظ  وأغلبها  الشكاوي،  تقدمي  حق 
اإلنسان  حقوق  اتفاقيات  في  جوهرية  م��واد 
من  القصد  أحيانًا  تخالف  والتي  األساسية، 
إنشاء هذه املعاهدات، وحتتاج منظمات املجتمع 
على  ليأتي عملها  أكثر  العربي حلرية  املدني 
املستوى املطلوب، أما املؤسسات الوطنية املعنية 
بحقوق اإلنسان، فهي على قلتها لن تؤدي  عملها 

إن لم تنعم باالستقاللية املطلوبة.
وفي نهاية اللقاء، أوصى املشاركون بضرورة 
املدافعون  به  الذي يقوم  األساسي  الدور  دعم 
ع���ن ح���ق���وق اإلن����س����ان، وض�������رورة االع���ت���راف 
اإلنسان،  حقوق  عن  املدافعني  عمل  بشرعية 
والسياسات  ال��ق��وان��ني  ك��اف��ة  إل��غ��اء  وض�����رورة 
التي تنتهك حقوق اإلنسان، وتلك التي تهدد 
املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان واتخاذ 
املوجودة  املبادئ  لتطبيق  الالزمة  اإلج��راءات 
باملدافعني  اخل����اص  امل��ت��ح��دة  األمم  ب��إع��الن 
جديدة  آليات  وتطوير  اإلن��س��ان،  حقوق  عن 
من  للجهات  فاعلية  أكثر  مساءلة  لتحقيق 
غير الدولة عن انتهاكاتهم ضد املدافعني عن 
حقوق اإلنسان، وكذلك ضمان توفير متساوي 
للمدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان في 
الوصول للعدالة والتحقيقات القضائية، وأن 
مطابقة  ضدهم  القضائية  اإلج���راءات  تكون 

للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما اوصوا باالعتراف بأن النساء املدافعات 
ع��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان ج��زء م��ن امل��داف��ع��ني عن 
حقوق اإلنسان فيما يتعلق بحقوقهن، وضرورة 
وحمايتهن  أمنهن  يخص  فيما  استشارتهن 
ك��امل��داف��ع��ني ع��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان، كما اوصوا 
في  اإلنسان  بحقوق  مختصة  محكمة  بإنشاء 

املنطقة العربية.

الدعوة إلى إنشاء محكمة مختصة
بحقوق اإلنسان في املنطقة العربية

- نظم  اخل��اص  مراسل ے   – اخلليل 
بلدية  و  ال��ش��ه��داء  ألس���ر  ال��وط��ن��ي  التجمع 
الشهيد  ي���وم  إح��ت��ف��ااًل مب��ن��اس��ب��ة  اخل��ل��ي��ل 
السابع من كانون  الذي  يوافق  الفلسطيني 
الثاني من كل عام، ويأتي االحتفال برعاية 
رئيس بلدية اخلليل الدكتور داود الزعتري 
، والذي حمل شعار " كي ال ننسى"، مبشاركة 
جودي أبو إسنينه نائب رئيس بلدية اخلليل 
ومحمد عمران القواسمي ويوسف اجلعبري 
سر  أم��ني  بحضور  و  البلدي،  املجلس  عضو  
حركة فتح إقليم وسط اخلليل كفاح العويوي 

وذوي الشهداء و جمع غفير .
مجمع  ف��ي  أقيم  ال��ذي  اإلحتفال  أفتتح 
ل��ب��ل��دي��ة اخلليل،  ال��ت��اب��ع  ال��ط��ف��ول��ة  إس��ع��اد 
بايات معطرة من الذكر احلكيم تالها مقرئ 
نايف  الشيخ  الشريف  اإلبراهيمي  احل��رم 
للسالم  حتيًة  احلضور  وق��ف  ثم  صبيح  أب��و 
على  الفاحتة  وق��راءة  الفلسطيني  الوطني 

ارواح الشهداء .
وفي كلمته عبر امني سر التجمع الوطني 
ألسر الشهداء عواد اجلندي.عن قدسية هذه 
الذكرى التي حتمل رمزية الشهيد وما قدمه 
من تضحيات فداء للوطن ولكرامة اإلنسان، 
وقدم شكره إلى كافة رؤساء البلديات وخاصة 
بلدي  املجلس  وأع��ض��اء  ال��زع��ت��ري  ال��دك��ت��ور 

اخلليل على وقفتهم ورعايتهم لهذا احلفل.
هذا  ع��ن  القواسمي  حت��دث  جانبه  وم��ن 
اليوم املشهود الذي يتزامن مع ذكرى إنطالقة 
التاريخ  سجلها  التي  الفلسطينية  ال��ث��ورة 
وأجسادهم  ب��دم��ائ��ه��م  ال���ش���ه���داء  وص��ن��ع��ه��ا 
ال���ط���اه���رة، ك��م��ا وج���ه خ��ال��ص حت��ي��ات��ه إلى 
خرجوا  الذين  غزة  أهالي  من  اآلالف  مئات 
لإلحتفال بذكرى اإلنطالقة، مؤكدًا أن هذه 
احلشود ُتعد تخليدًا لذكرى أرواح الشهداء .

ال��ق��واس��م��ي على  أك��د  وف��ي س��ي��اق كلمته 
جتديد العهد والوفاء لدماء الشهداء واملضي 
التحرير  الوطنية في  أهدافنا  نحو حتقيق 
وعاصمتها  املستقلة  الدولة  وبناء  والسيادة 

القدس الشريف.
الوقوف  ال��ق��واس��م��ي على ض���رورة  وش���دد 
إلى جانب أسر الشهداء واألس��رى في سجون 
والوسائل  الُسبل  بكافة  ودعمهم  اإلحتالل 

وأننا لن ننساهم وسنبقى دائما سندًا لهم .
وأش�����اد ال��ع��وي��وي ب��ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى هذا 
اإلح��ت��ف��ال، و ق��ال اننا ف��ي ه��ذا ال��ي��وم الذي 
الطاهرة،  ش��ه��دائ��ن��ا  ألرواح  جت��س��ي��دًا  ج���اء 
ال��ذي��ن أك����دوا ل��الح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ل��ي بأن 
فلسطني ال تغلو عليها دمائنا وتضحياتنا، 
حتى  مفتوحة  امل��ق��اوم��ة  أش��ك��ال  أن  م��ؤك��دًا 
الله، وفي نفس السياق أضاف  التحرر بإذن 

العويوي " الشك أننا حصلنا على إعتراف 
أممي كدولة مراقب غير عضو، ولكن نريد 
الواقع،  أرض  على  اإلعتراف  هذا  جنسد  أن 
تكون  وس��وف  شهدائنا  أرواح  ننسى  ل��ن  ل��ذا 
الوفاء  و  املسؤولية جماعية برعاية ذويهم 

بالعهد لدمائهم ".
وفي كلمة التجمع الوطني السر الشهداء 
قال محمد صبيحات االمني العام للتجمع " 
الفلسطيني سوف  الشهيد  أن فعاليات يوم 
تستمر ملدة أسبوع في كافة محافظات الوطن، 
وفاء للذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن"، 
و  إلهتمامها  باحلكومة  صبيحات  اش��اد  كما 
شاكرًا  الشهداء،  ألس��ر  مخصصات  توفيرها 
اجل��م��ي��ع ع��ل��ى م��س��ان��دت��ه��م وخ��اص��ة بلدية 
اخلليل على رعايتها وتقدميها كافة الُسبل 

إلجناح اإلحتفال.
ك��رم��ت بلدية  ن��ه��اي��ة االح��ت��ف��ال  ف���ي  و 
اخلليل والتجمع الوطني ألسر الشهداء أسرتي 
الشهيدين حمدي الفالح و محمد السالمية. 
خالل  اخلليل  مدينة  في  استشهدا  اللذين 

االشهر الثالثة املاضية .
يذكر ان االحتفال تخلله فقرات فنية من 
فرقة ترقوميا للدبكة الشعبية و مجموعة 
إعجاب  نال  مسرحي  بسكتش  األطفال  من 

احلضور.

إحياء يوم الشهيد الفلسطيني في اخلليل

السفير عريقات يبحث مع مؤسسة »أنيرا« 
األنشطة اخلاصة بالالجئني الفلسطينيني

واشنطن- وفا-بحث رئيس املفوضية العامة ملنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير 
معن رشيد عريقات، مع رئيس مؤسسة 'أنيرا'، ومديرها التنفيذي بيل كوركوران، أنشطة املؤسسة 

املعنية بإعانة الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى.
يشار إلى أن مؤسسة 'أنيرا' تقدم العديد من اخلدمات الصحية، والتعليمية، والتنموية للتذليل 

من معاناة الفلسطينيني في مخيمات الشتات منذ 40 عاما.
وفي لقاء آخر، اجتمع السفير عريقات مع املدير التنفيذي لرابطة مراكز العلوم والتكنولوجيا 
الرابطة وجامعة  تعاون بني  إطار احلديث عن مشروع  أنثوني بدرك، في   )ASTC( األميركية

القدس في فلسطني.
يذكر أن )ASTC( جتمع العديد من مراكز البحوث واملتاحف العلمية من جميع أنحاء العالم، 

لتعزيز تواصل اجلماهير مع التطورات والبحوث العلمية.

الهيئة النسائية للسريان االرثوذكس 
تقيم حفلها السنوي امليالدي

 القدس - ابو انطون سنيورة - أقامت الهيئة النسائية للسريان االرثوذكس، احلفل التقليدي السنوي 
مبناسبة اعياد امليالد املجيد ورأس السنة امليالدية اجلديدة، حتت رعاية املطران مار سويريوس ملكي 

مراد، في قاعة نادي السريان االرثوذكس داخل البلدة القدمية بالقدس.
 وقامت جوقة الترانيم الدينية بعزف الترانيم امليالدية بحضور طالب وطالبات مدارس االحد 

وابناء الطائفة، ثم قام املطران مار سويريوس ملكي مراد بتوزيع الهدايا عليهم.
 وحضر احلفل مختار الطائفة سامي برصوم واعضاء جلان امللة السريانية واألباء األجالء رهبان 

الدير وحشد كبير من ابناء ووجهاء ورجال وسيدات املجتمع السرياني.
 وقامت كشافة السريان االرثوذكس بعزف انغام الترانيم امليالدية والكشفية والوطنية.

ورشة عمل  مبناسبة اختتام 
"مشروع نساء قادرات على التغيير"   

 
بيت حلم – جنيب فراج - اختتم مركز اإلرشاد النفسي واالجتماعي للمرأة أنشطة " مشروع نساء 
قادرات على التغيير " والذي اشرف على اقامته على مدى الثالثة اعوام املاضية والذي نفذ بالشراكة 
مع املعهد الدولي لتضامن النساء في االردن ومؤسسة نساء وآفاق داخل اخلط االخضر  وبتمويل من 

االحتاد االوروبي.
وبهذا الصدد نظم املركز ورشة عمل في مدينة بيت حلم   ضمت ممثالت عن املراكز النسوية في 
عشرين موقعا في الضفة الغربية حيث مت استعراض األنشطة التي نفذتها هذه املراكز خالل الثالث 

سنوات املاضية باإلضافة لعرض خططها املستقبلية .
وقالت مشرفات على هذا املشروع انه حقق اجنازات على صعيد تقوية املراكز النسوية القاعدية في 
الريف في عشرين موقع في الضفة الغربية وساعد في تصويب أوضاعها اإلدارية وايجاد كادر نسوي 
قادر على االنخراط في احلياة العامة حيث استطاعت 7 نساء من اللواتي تلقني التدريب خالل فترة 
تنفيذ املشروع أن يفزن بعضوية املجالس احمللية واالنتخابات األخيرة هذا باإلضافة لتنظيم العديد 

من احلمالت التي ساهمت في تسليط الضوء على قضايا مجتمعية ونسوية هامة .

محيسن يبحث مع مدير األمن العام 
اللبناني اوضاع الالجئني الفلسطينيني

العام لألمن  املدير  املركزية حلركة فتح جمال محيسن، مع  اللجنة  وف��ا- بحث عضو   - بيروت   
النازحني  وموضوع  لبنان،  في  الفلسطينيني  الالجئني  اوضاع  ابراهيم،  اللواء عباس  اللبناني  العام 

الفلسطينيني من سوريا.
وشكر محيسن لبنان رئيسا وحكومة وشعبا الستضافتهم النازحني الفلسطينيني من سوريا، مؤكدا 

ضرورة عودتهم السريعة الى منازلهم فور توفر الظروف املالئمة لذلك.
وحضر اللقاء: سفير فلسطني في لبنان اشرف دبور، وأمني سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
وحركة فتح في لبنان فتحي ابو العردات، وأمني سر حركة فتح في سوريا سمير الرفاعي، وأعضاء 

املجلس الثوري حلركة فتح: بالل عزرائيل، وعدالة االتيري، وهيثم احلسن.

تركيب أجهزة لتعقيم مياه الشرب 
في بعض مدارس األغوار

 
رام الله  - وفا- انتهت اجلمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية واملستدامة من تركيب أجهزة لتعقيم 
مياه الشرب بواسطة الطاقة الشمسية وباستخدام األشعة فوق البنفسجية في أربع مدارس حكومية 

في منطقة األغوار، وهي: النويعمة وفصايل واجلفتلك وفروش بيت دجن.
وأوضحت اجلمعية في بيان صحفي   أن تركيب هذه األجهزة يأتي في إطار مشروع تنفذه اجلمعية 
بتمويل من التعاون البولندي واملمثلية البولندية في رام الله وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم 

والصحة املدرسية.
وأشارت إلى أن املشروع ينص على تزويد بعض املدارس بأجهزة لتعقيم مياه الشرب بواسطة الطاقة 
الشمسية وباستخدام األشعة فوق البنفسجية. وقال مدير اجلمعية رياض هودلي إن املشروع يندرج في 
إطار تعميم استخدام الطاقات املتجددة في خدمة التنمية املستدامة في املجتمع الفلسطيني. مشيرا 
إلى أن هذه األجهزة متثل منوذجا تعليميا ملموسا للتوعية باستخدامات الطاقة الشمسية. وأوضح أن 
اجلمعية ستقوم بعقد املزيد من ورشات العمل في مدارس األغوار للتعريف والتوعية بوسائل تعقيم 
املياه بالطاقة الشمسية ومنها الطريقة الطبيعية املمثلة بتعبئة املياه في أواني زجاجية أو عبوات 
بالستيكية وتعريضها لألشعة الشمسية ملدة ال تقل عن عشر ساعات، أو بواسطة األشعة فوق البنفسجية 

املركزة والتي يتم إنتاجها بواسطة ملبات يتم إنارتها من تيار تنتجه خاليا شمسية.


