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غزة :لجنة األسرى للقوى تتفق
على إحياء يوم األسير بشكل موحد
كتب حسن جبر
اتفقت لجنة االس���رى للقوى الوطنية واإلس�ل�امية
والمؤسس���ات الداعمة لألسرى الفلس���طينيين على
احياء ذكرى يوم االسير الفلسطيني في السابع عشر
من الش���هر الجاري ،بشكل موحد إليصال رسالة دعم
لألس���رى والتحذير من الظروف الصعبة التي يمرون
بها.
وقال جمال فروانة رئيس منظمة أنصار االسرى
ان األيام القادمة ستشهد العديد من الفعاليات
الموح����دة والخاصة لدعم االس����رى في الس����جون
اإلس����رائيلية الفتا الى ان المؤسسات والفصائل
س����تنفذ فعالي����ات تضامنية خاصة مع االس����رى
ال����ى جان����ب المش����اركة الفاعلة ف����ي الفعاليات
المشتركة.
واكد فروانة ل" األيام" ان القوى س���تنظم مس���يرة
جماهيري���ة حاش���دة س���تجوب ش���وارع مدينة غزة
وتتوج���ه ال���ى المؤسس���ات الدولية ف���ي المدينة
لمطالبتها بتوفير الحماية لألس���رى الفلس���طينيين
وتحسين ظروف حياتهم حتى االفراج عنهم.
وكان مرك���ز األس���رى للدراس���ات طال���ب ،أم���س،
المؤسس���ات الحقوقي���ة والدولي���ة بالضغ���ط على
االحتالل االس���رائيلي لاللتزام بمواد وبنود اتفاقيات
جني���ف والقان���ون الدولي االنس���اني فيم���ا يتعلق
بحق���وق األس���رى واألس���يرات الفلس���طينيات في
السجون اإلسرائيلية.
وأك���د الدكت���ور رأفت حمدون���ة مدي���ر المركز أن
أوضاع األس���رى صعبة على كافة المستويات ،محذرا
من إمكانية انفجار الس���جون في أية لحظة بس���بب
قسوة الظروف الحياتية والمعيشية ،وفى ظل تزايد
التنكيل اليومي الذي تمارسه إدارة مصلحة السجون
االسرائيلية.
وقال في تصريح���ات صحافية أن هنالك ما يقارب
من  6500أس���ير يعيش���ون أوضاعا صعب���ة ال تطاق
من حي���ث منع الزيارات ،وسياس���ة العزل االنفرادي،
وتصاعد االعتقاالت اإلدارية ،وتواصل التفتيش���ات،
ومنع التعلي���م الجامع���ي والثانوي���ة العامة ،ومنع
إدخ���ال الكتب ،وس���وء الطع���ام كما ونوع���ا ،والنقل
المفاج���ئ الفردي والجماعي وأماك���ن االعتقال التي
تفتق���ر للحد األدن���ى من ش���روط الحي���اة اآلدمية،
وسياس���ة االس���تهتار الطبي وخاصة لذوى األمراض
المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة ،واقتحامات
الفرق الخاصة للغرف واألقسام.
وأض����اف :هناك م����ا يقارب من  % 26من األس����رى
يعانون من أمراض مختلفة تعود أس����بابها لظروف
االحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية
وهؤالء جميعا ال يتلق����ون الرعاية الالزمة ،منهم ما
يق����ارب من  %10بأمراض مزمن����ة وتحتاج لعمليات
جراحي����ة ومتابع����ة طبي����ة متخصصة كالس����رطان
والقل����ب والكل����ى والغض����روف والضغ����ط والرب����و
والرومات����زم والبواس����ير وزيادة الده����ون والقرحة
ودون أدنى اهتمام.

وأكد حمدونة أن كل من دخل السجون اإلسرائيلية
مورس بحقه أش���كال متعددة من التعذيب النفسي
والجس���دي بال اس���تثناء ،ويبدأ التعذيب منذ لحظة
االعتقال وم���ا يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في
قل���وب األهالي ،حيث يتعمد االحتالل إبراز القس���وة
واألجرام تجاه األس���ير نفس���ه وأم���ام أبنائه وأهله،
والتعم���د في اس���تخدام الق���وة المبال���غ فيها في
التحقيق والقسوة بعشرات الوسائل الممنوعة دوليًا.
وقال :أن دولة االحت�ل�ال تعتقل ما يقارب من 500
معتقل إداري في الس���جون ،بدون تهمه أو محاكمة،
بملف س���ري ال يمك���ن للمعتق���ل أو محاميه اإلطالع
علي���ه ،ويمكن تجديد أم���ر االعتق���ال اإلداري مرات
قابلة للتجديد باالس���تئناف ،وهنال���ك مقاطعة من
قبل االداريون للمحاكم العس���كرية الصورية منذ 60
يومًا متتالية بهدف كسر قرار اعادة االعتقال وانهاء
ملف االداريين.
وأضاف أن هنالك ما يقارب من  62أسيرة  ،ترتكب
دولة االحتالل بحقهن عشرات االنتهاكات كالحرمان
من األطفال ,واالهمال الطبي  ,وأشكال العقوبات داخل
السجن بالغرامة والعزل والقوة  ,واالحتجاز في أماكن
ال تليق بهن الى جانب التفتيش���ات االستفزازية من
قبل إدارة الس���جون وتوجيه الشتائم لهن واالعتداء
عليهن بالقوة عند أي توتر وبالغاز المس���يل للدموع،
س���وء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو
حتى من قسم إلى آخر ،والحرمان من الزيارات أحيانًا،
وفى الع���زل يكون س���جينات جنائي���ات يهوديات
بالقرب من األسيرات الفلسطينيات يؤثرن سلبًا على
مجمل حياتهن .
وش���دد حمدونة على قضية األطفال في الس���جون
والبال���غ عددهم ما يقارب م���ن  350طفل من بينهم
 8أس���يرات قاص���رات دون س���ن ال  18مبين���ًا أنهم
يتعرض���ون النتهاكات صارخ���ة تخالف كل األعراف
والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم
الجس���دية والنفس���ية والتعليمي���ة وتواصلهم مع
ذويه���م ،ويعان���ي القاص���رون من فق���دان العناية
الصحية والثقافية والنفس���ية وعدم وجود مرشدين
داخ���ل الس���جن ،والتخوي���ف والتنكيل به���م أثناء
االعتقال.
وطالب حمدونة بأنهاء سياس���ة الع���زل االنفرادي
والذي يعد أقس���ي أنواع العقوب���ات التي تلجأ إليها
إدارة مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية ضد األس���رى،
حيث يتم احتجاز األس���ير بش���كل منفرد في زنزانة
معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن ال يس���مح له
خاللها االلتقاء باألسرى وبال وسائل اتصال مع العالم
الخارجي.
ودع���ا لوقف العم���ل من قبل االحت�ل�ال بقرار 1651
الغير قانوني ،والذي يسمح لالحتالل بإعادة اعتقال
األس���رى المحررين وتلفيق التهم والملفات السرية
إليهم دون اطالعهم ،األمر الذي يثير مخاوف كبيرة
باس���تهداف كافة المحررين بحجج واهية ،كما حدث
بإعادة اعتقال محرري صفقة "وفاء األحرار ش���اليط"
واعادة األحكام إليهم.

3

ّ
جماهير رفح تشيع أربعة شهداء ارتقوا في انفجار عرضي

جماهير القطاع تشيع جثامين الشهداء.

ّ
ش���يعت جماهير غفيرة من محافظة رفح
رفح -محمد الجمل:
جثامين أربعة ش���هداء من "س���رايا القدس" الجناح المس���لح
لحركة الجهاد اإلسالمي ،في موكب جنائزي مهيب ظهر أمس،
شارك فيه مئات المواطنين من أبناء المحافظة.
وانطلق الموكب من مستش���فى الش���هيد أبو يوسف النجار
الحكومي بالمحافظة ،حيث كان ترقد جثامين الش���هداء :عايد
صالح أحمد الحمايدة " 23عاما" ،أمجد حس���ني محمد القطروس
" 18عاما" ،هش���ام محمد عطوة عبد العال " 22عاما" ،هاشم عبد
الفت���اح عثمان كالب " 18عاما" ،في اتجاه منازل عائالتهم ،وقد

ألقي���ت نظرة الوداع األخيرة عل���ى الجثامين ،قبل أن تنقل إلى
مسجد بدر وسط المحافظة ،لتؤدى صالة الظهر ومن ثم الجنازة
عليها.
بعد ذلك انطلق المشيعون في اتجاه مقبرة الشهداء ،ووريت
الجثامين الثرى ،وسط صيحات التكبير والتهليل.
وش���ارك في التش���ييع ع���دد من قي���ادات حرك���ة "الجهاد
اإلس�ل�امي ،وحماس ،بينهم رئيس المكتب السياسي لحماس
إسماعيل هنية ،إضافة إلى عشرات المسلحين.
وردد المش���يعون هتاف���ات تطالب بتصعي���د المقاومة ضد

الخليل :إحياء ذكرى يوم
األسير في «القدس المفتوحة»
الخليل " -وفا" :نظم مجلس اتحاد الطلبة ،وحركة الش���بيبة الطالبية في جامعة القدس
ً
إحياء لذكرى يوم األس���ير تحت عنوان
المفتوح���ة في الخليل ،أمس ،فعالي���ة تضامنية
"أس���رانا في عيوننا" .وق���ال محافظ الخليل كامل حميد" :إننا كش���عب وكقيادة مدينون
لألس���رى الذين رفعوا لواء الشرف والكرامة واالنسانية" ،مشددا على أن "شعبنا وقيادته
يقف مع األسرى ويدعمهم حتى نيل الحرية والعيش بسالم".
من جهتها ،قالت عضو اللجنة المركزية دالل سالمة ،إن شهر نيسان يحمل في رزنامته
ذكريات مؤلمة قاس���ية ،وتم فيه اس���تهداف قادة الثورة وعلى رأس���هم الشهيد خليل
الوزير ،كما تمر الذكرى الـ 17الختطاف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي.
ودع���ت إلى أن تكون قضية األس���رى "حاضرة ف���ي أذهاننا ،وهم س���جناء حرية ونحن
سنستمر في النضال حتى يحصلون على حريتهم".
بدوره ،أكد رئيس بلدية الخليل تيس���ير أبو س���نينة ،ضرورة االستمرار في دعم قضية
األسرى والوقوف إلى جانبهم وجانب عائالتهم على ما قدموه للوطن والقضية.
وأثن���ى القائم بأعمال رئي���س فرع الجامعة عبد القادر الدراوي���ش ،على جهود مجلس
اتحاد الطلبة وحركة الش���بيبة الطالبية على تنظيم هذا اليوم ،مشيرًا إلى حرص الجامعة
على إقامة مثل هذه الفعاليات الخاصة باألسرى.

قرع أجراس الكنائس في
جنين تضامنًا مع األسرى
جنين " -وفا" :قرع���ت الكنائس في
جني���ن ،أجراس���ها في تمام الس���اعة
العاش���رة صب���اح أم���س ،بالتزامن مع
تواص���ل فعاليات التضامن الش���عبي
والرسمي في جنين ،وذلك إحياء ليوم
األسير الفلسطيني .وقال رئيس نادي
االس���ير في جني���ن ،ومنس���ق اللجنة
الشعبية إلطالق س���راح األسرى ،راغب
أب���و دياك" ،إن فعالي���ات التضامن مع
األسرى داخل سجون االحتالل مستمرة
حتى نهاية شهر نيسان".
من جهته ،أشار مدير نادى األسير
في جنين منتصر سمور ،إلى أن يوم
األس���ير في هذا العام ،يأتي في ظل
عزم األس���رى اإلداريين على تصعيد
خطواتهم االحتجاجية.

االحت�ل�ال ،باعتبارها الس���بيل الوحيد لتحري���ر األرض ،داعين
الفصائل الفلسطينية للتوحد.
كما عدد المتحدثون في موكب التش���ييع ،مناقب الشهداء،
داعين للسير على نهجهم.
يذكر أن الشهداء األربعة وجميعهم من مقاومين من "سرايا
القدس" استش���هدوا ظهر أول من أمس شرق مدينة رفح جراء
انفج���ار كبير وقع في دراج���ة "توك توك" ،كانوا يس���تقلوها،
وقد أعلنت حركة الجهاد اإلس�ل�امي أنهم سقطوا خالل اإلعداد
والتجهيز.

القدس :قرار بإبقاء األسير الطفل
شادي فراح داخل مركز األحداث
القدس " -األيام" :عقدت محكمة االحتالل المركزية في القدس ،أمس،
جلس���ة للنظر في قضية جديدة تقدمت بها نيابة االحتالل بحق الفتى
ش���ادي فراح ( 15عامًا) من القدس ،الدعائها أنه يقوم بعمليات تحريض
داخ���ل مركز أحداث "طمرة" ،حيث تحتجزه س���لطات االحتالل منذ تاريخ
اعتقاله في  30كانون األول .2015
وأش���ار نادي األس���ير ،في بيان صحافي ،إلى أن نياب���ة االحتالل طالبت
خالل جلس���ة أمس ،بنقل الفتى فراح إلى أحد معتقالت االحتالل ،وقررت
المحكم���ة إبقاءه داخل مركز األحداث ،ليقضي م���ا تبقى من ُحكمه وهو
عامان.
وذكر البيان أن محكمة االحتالل حينما حكمت الفتى فراح لم تحتسب
ً
عامًا كامال قضاه في االعتقال قبل النطق بالحكم النهائي العام .2016
ولف���ت النادي إلى ثمانية فتية مقدس���يين م���ن ضمنهم الفتى فراح
تحتجزهم س���لطات االحتالل داخل مراكز خاص���ة باألحداث داخل الخط
األخضر ،حيث يقضون أحكامًا مختلفة بالسجن الفعلي.

