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    : اإلسرائيلية تجاه األسرى الفلسطينيينواالنتهاكاتاإلجراءات 
 8  أسيراً منذ ما قبل أوسلو 39 أسيراً من القدس في سجون االحتالل بينهم 250: فروانة.2
 8   يرا ينتظرون ساعات فى غرفة ضيقة أس40: رأفت حمدونة.3
 9  "االعتقال اإلداري" يخضعون لـ 20 نائًبا فلسطينًيا أسيًرا من أصل 17:  األسرىوزارة.4
 9  انتهاكات إسرائيلية متواصلة بحق األسيرات.5
 9  النقب بين مطرقة االحتالل وسندان تلوث البيئة وسوء المناخمعتقلو : فروانة.6
 10   األسير رائد حوتري شهرا رغم مرضهعزل.7
 10    المرضى يوجهون رسالة مناشدة الى كي مون النقاذ حياتهماألسرى.8
 11 الطويل تخضع لتحقيق قاسبشرى األسيرة ": مانديال"مؤسسة .9
 11 وثائق جديدة تؤكد أن أجهزة األمن اإلسرائيلية قتلت الكثير من األسرى الفلسطينيين والعرب.10
 12 التوالياالحتالل يمنع الملح عن االسرى المضربين عن الطعام لالسبوع الثاني على .11
 12  سلطات االحتالل تشرع بحملة قمع وعقوبات لكسر شوكة األسرى المضربين عن الطعام: قراقع.12
 12   االحتالل لمطالبهمب إذا لم يستجي بالعصيان المدنيهددوااألسرى : قراقع.13
 13  "الطريقة اإليرلندية"إضراب األسرى يمكن أن يتطور ليحاكي :  عن الحرياتلدفاعامركز .14
 13   أسيرا في سجن مجدو ينضمون لإلضراب عن الطعام960: األسيرنادي .15
 13   لية ضد االسرىالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يدين االجراءات العقابية االحتال.16
 14  أسرى مضربون ينقلون للمستشفيات بعد تدهور أوضاعهم الصحية.17
 14  إلفشال اإلضراب"  لألسرىالنقل الدوار" بدأت تتبع سياسة  اإلسرائيليةإدارة السجون.18
 14    وإدارة السجون جراء اصرار االخيرة على سياسة العزل االنفرادياألسرىاء فشل لق: قراقع.19
 15  معارضة قوى إسرائيلية لهامن رغم على النتنياهو يدافع عن صفقة األسرى .20
 16  رينذ أي اغتيال في صفوف األسرى المحريتنفعدم تتعهد ب" إسرائيل".21
 16  "مخاطر عديدة"وينطوي على " صعب"تبادل األسرى مع حماس قرار : باراك.22
 16  بعد عودة شاليط لبحث منع تكرار حوادث االختطاف" نقاش مستفيض"ليفني تدعو إلى .23
 16  وافق بأغلبية ساحقة على صفقة تبادل األسرى مع حماسالحكومة اإلسرائيلية ت.24
 16  وتنذر بعمليات مستقبلية لخطف إسرائيليين" تصعد اإلرهاب"صفقة التبادل : النداو.25
 17  البرغوثي ليسوا ضمن قائمة األسرىومروان سعدات : رئيس الشاباك.26
 17   صعباً يوما1935ًهذا يوم رمزي بعد : والد ووالدة شاليط.27
 17  الشرطة اإلسرائيلية تلغي زيارة أهل األسرى إرضاء لعائلة شاليط.28
    

    :تحركات ومواقف: الحركة األسيرة
 17  أغسطس/ آب فلسطينًيا خالل 250 اعتقل االحتالل: األسيرنادي .29
 18  اتفاق لتعديل رواتب الموظفين األسرى وفق قانون الخدمة المدنية: نادي األسير.30
 18  الدامون سجن تضيق الخناق على األسيرات في اإلسرائيلية إدارة السجون:نادي األسير.31
 18  والثالثاء المقبل نقطة الفصل..  السجنإدارةجلسة حوار حاسمة االثنين مع : ريمونسجن أسرى .32
 19    يلتحقن باإلضراب المفتوح فلسطينياتأسيرات.33
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 20   شامل األربعاء المقبلالحملة الوطنية لنصرة األسرى تعلن عن اضراب.34
 20  "غير كافية لوقف اإلضراب"وقادة األسرى يعدونها .. االحتالل يوافق على بعض الشروط.35
 21  يبدؤون إضراًبا مفتوًحا عن الطعام غًدا" جلبوع" أسيًرا فلسطينًيا في معتقل 36.420
 21   يهددون بالتوقف عن شرب الماءعن الطعام األسرى المضربين.37
 22  الذي تنفذه الحركة األسيرة انضمام أسرى القدس والجوالن والداخل لإلضراب.38
 22   لمنع وقوع كارثة إنسانيةوطنية لحماية األسرى والتحرك بكافة االتجاهاتوضع خطة : قراقع.39
 23  األسرى ينتقدون تراجع أداء السلطة تجاه قضيتهم:  من اإلضراباً يوم15بعد .40
    

    :الموقف الفلسطيني الرسمي
 23   سرى حرباالسرى أعتبار الخبراء الوظفنا الكثير من : عريقات.41
 24   في مجلس األمن سيرفع المكانة القانونية لألسرىفلسطينقبول عضوية : قراقع.42
 24  أجهزة أمن السلطة تعتقل األسير المحرر حازم خضر الفاخوري: الخليل.43
 24   الجاري28حتجاجية في األسرى في سجون االحتالل يبدأون خطوات ا: قراقع.44
 25   آالف أسيرستةبقي منهم " انتفاضة األقصى" ألف حالة اعتقال منذ 75: ررينوزارة األسرى والمح.45
 25  ردا على التضييق اإلسرائيلي" العصيان الشامل"األسرى يهددون بـ: قراقع .46
 26     لسجونبدأوا بعصيان شامل وتمرد على قوانين إدارة ا األسرى: قراقع.47
 26  لألسرى محاكمة مفتوحة إلرهاب االحتالل" األمعاء الخاوية"معركة : حكومة رام اهللا.48
 27  سجون االحتاللحكومة غزة تحذر من تفجر األوضاع في .49
 27  اإلنسانيةفياض يعلن دعمه لمطالب األسرى .50
 28 تحذير فلسطيني رسمي من المساس باألسرى ومطالبة بحمايتهم.51
 28  لألنظار عن إضراب األسرىزيارة الوسيط األلماني للقاهرة صرف: الحكومة في غزة.52
 29 إضراب األسرى مستمر لليوم الثامن بعد فشل اجتماعهم مع ضباط السجون: قراقع.53
 29  بفضل صمود شعبنا" نقمة إلى نعمة"تحول من  والحصار ال نقبل بوجود معتقلين في السجون: هنية.54
 30   لألسرى تطالب بحماية دولية "التحريرمنظمة ".55
 30   سقوط شهداء من الحركة األسيرة سيخلق كارثة: وكيل وزارة األسرى والمحررين.56
 30  هنية يدعو فصائل المقاومة للتمسك بشروطها لتحرير األسرى.57
 31  بحر يدعو لنصرة األسرى داخلًيا وخارجًيا ويطالب الجامعة العربية بالتحرك العاجل.58
 31  تطلب من السفير منصور طرح قضية األسرى في مجلس األمن"  التحريرمنظمة".59
 31  لعربية والمؤتمر اإلسالمي لجلسة طارئة بخصوص األسرى حماس تدعو الجامعة اكتلة.60
 32  ثنيهم عن اإلضرابل محاوالت  يرفضون أياألسرى :  األسرى في حكومة هنيةوزير.61
 32  حول أوضاع األسـرى" بعثة التواجد الدولي"تسليم مذكرة لـ : الخليل.62
 32 باالستجابة لمطالب األسرى" إسرائيل"ُيطالب المجتمع الدولي إلزام  فياض.63
 33        للجامعة العربية لبحث قضية األسرى اجتماًعا عاجالًتطلبالسلطة الفلسطينية .64
 34     "األقصى" األسرى من سجون االحتالل أولى من تحرير تحرير: البرلمانيةكتلة حماس .65
 34   من األسرى تعرضوا للتعذيب في سجون االحتاللالمائة في 96: فروانة.66
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 35   المئات من األسرى المضربين في خطر حقيقيحياة": صحة رام اهللا".67
 35  سقوط شهداء من الحركة األسيرة سيخلق كارثة: وكيل وزارة األسرى والمحررين.68
 35   يرحب بإتمام صفقة تبادل األسرىعباس.69
 36  لحظة تاريخية" وفاء األحرار" صفقة إتمام: هنية يشكر القاهرة.70
 36  وحدة األسرى تقدم وثيقة وفاق جديدة: الخضري.71
 36   تدعو إلضراب تجاري جزئي الخميس تضامنًا مع األسرىحكومة هنية.72
   

   :موقف الفصائل الفلسطينية
  37   أسيرة27 أسير و1000صفقة التبادل تشمل : مشعل.73
  37  1948عملية تبادل منذ العام  ) 38: ( فروانة .74
 38  حماس تنفي أنباء سير المفاوضات بشأن صفقة تبادل األسرى.75
 39  نتنياهو السبب في تعطيل صفقة شاليط وأوضاع األسرى في السجون متدهورة: حسن يوسف.76
  39  يدعو إلى مسيرات شعبية واسعة لنصرة قضية األسرى بو ليلىأقيس .77
  39    تداعيات ممارساته التعسفية ضد األسرى الصهيونينحمل االحتالل: حماس.78
  40  الشعبيةعزل أسيرات الجبهة االحتالل ي.79
  40 الجهاد تدعو لنصرة األسرى في معركتهم ضد القمع الصهيوني.80
  40 "الوفاء لألسرى"حماس تنظم مسيرة حاشدة في غزة و تطلق حملة .81
  41  دعماً ألسرى فلسطينالجبهة الشعبية تطلق تحركات في لبنان.82
  41  انضمامه إلضرابويؤكدإبراهيم حامد يوجه رسالة من داخل عزله االنفرادي األسير .83
  41  في سجون االحتالل اإلسرائيلي تدعو إلى هبة تضامنية نصرةً لألسرى حماس.84
  42  الباردمخيم نهر  في تقيم اعتصاما تضامنيا مع األسرىحماس  حركة: لبنان.85
  42 يدعو الجاليات الفلسطينية إلى اوسع حملة دولية للتضامن مع الحركة األسيرة: تيسير خالد.86
  43   في سجون االحتالل الصهيونيىالفصائل تدعو لوقفة جادة نصرةً لألسر.87
  43  خليل الحية يدعو إلى الوحدة وتصعيد المقاومة دعًما إلضراب األسرى.88
  44  التصعيد الصهيوني بحق األسرى لن يزيدهم إال صمودا لنيل حقوقهم المشروعة: حماس.89
  44  معركة أسرانا متوازية مع معركتنا الدبلوماسية باألمم المتحدة: فتح.90
  44   تدعو إلى أسر جنود إسرائيليين لإلفراج عن األسرىالمقاومةلجان .91
  45  الشعبية تدعو مجلس أوروبا للتحرك العاجل إلنقاذ حياة األسرى المضربين.92
  45  ماضون في اضرابنا المفتوح عن الطعام حتى تنفيذ مطالبنا: وابو الهيجا احمد سعدات.93
  45   المضربين عن الطعاملألسرىمسيرة في غزة دعما حماس تنظم .94
  46  تصامان تضامناً مع األسرى اع: الفلسطينية في لبنانالفصائل.95
  46   أسيرا16إدارة السجن تعزل ": عوفر"أسرى .96
  46   من حماس والجهاد1897 من فصائل منظمة التحرير و2924ر بينهم ي أس5204: تقرير.97
  47  عالياتها التضامنية مع األسرى في سجون االحتالل فتواصلالفصائل الفلسطينية .98
  47   مسؤولية تدهور صحة أمينها العام"إسرائيل" تحملالجبهة الشعبية .99
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  47  ةتسعدات بأفعى وضعها داخل زنزانأحمد  حاول اغتيال االحتالل: مركز أبو جهاد.100
  48  "إسرائيل"كتائب القسام تعلن اتمام صفقة تبادل األسرى مع .101
  50  وتتم وفق شروط ومعايير المقاومة" إنجاز تاريخي " تبادل األسرىصفقة: أبو عبيدة.102
  50  مةسأستمر في اإلضراب حتى الموت أو الكرا: سعداتأحمد .103
  51  أبو مرزوق ينفي االتفاق مع فتح على أي لقاءات قريبة.104
  51  هناك آليات لضمان تنفيذ الصفقة وأي إخالل سيقابل بالمثل: البردويل.105
  51  ن االحتاللفي سجو  ال تنهي إضراب األسرىصفقة التبادل: حماس.106
  52  حرية األسرى قضيتنا الوطنية ونرحب باالتفاق: فتح.107
  52   معاريف تنشر أسماء كبار األسرى المتوقع إطالق سراحهم.108
  53  ين المضرباألسرىتبادل ستحقق مطالب الصفقة : صالح العاروري.109

   
   : الشعبيالفلسطيني التحرك 

 54  مع زمالئهم المعتقلين بسجون االحتالليتضامنونصحفيو غزة  .110
 54   عن الطعام احتجاجاً على سياسة العزل االنفرادياإلضرابستة آالف أسير يعلنون  .111
 55  االحتالل يرد على معركة األمعاء الخاوية بمضاعفة العقوبات": مؤسسة الضمير" .112
 55  تظاهرة في غزة تضامناً مع األسرى المضربين عن الطعام .113
 55 بالضفة" جمعة األسرى"عشرات اإلصابات في  .114
 56  االحتجاج حتى الموت مالذهم األخير حتى غداً أصبح منظماًاألسرىالتصعيد ضد :جمعيات حقوقية .115
 56 مظاهرة في مدينة الخليل للتضامن مع األسرى المضربين .116
 56  في سجون االحتالل يخوضون إضراباً عن الطعاماألسرى المرضى والمعزولين: قراقع .117
 57 منظمة حقوقية فلسطينية تدعو العالم إلى إنقاذ األسرى .118
 57 إدارة السجون تستغل انشغال األسرى باإلضراب عن الطعام وتنفرد باألطفال: حمدونة .119
 57  تستغل انشغال األسرى باإلضراب وتنفرد باألسرى األطفال اإلسرائيليةإدارة السجون: حمدونة .120
 58  آالف أسير فلسطينية ثالثةإضراب األسرى يدخل يومه السادس بمشارك .121
 58 أسير في سجن النقب يضربون اليوم عن الطعام 1500: سرىتضامنا مع بقية األ .122
 59  تضامني مع النائب المختطف أحمد عطون والحركة األسيرة في إضرابها عن الطعاماعتصام .123
 59 المعزولين إلى اإلضراباألسرى سالمة يدعو األسير حسن  .124
 59  رزمة عقوبات إسرائيلية جديدة بحق األسرى في سجن مجدو: "التضامن الدولي" .125
 60 تطالب بتبني خطة إعالمية لمساندة األسرى الفلسطينيين في إضرابهم" واعد"جمعية  .126
 60 دولة خارج القانون الدولي" إسرائيل"يطالب بحماية دولية لألسرى وإعالن قراقع  .127
 61  مسيرات واعتصامات تعم محافظات الوطن تضامنا مع أسرى الحرية في إضرابهم عن الطعام .128
 61 ق مطالبنالن نتوقف عن اإلضراب حتى تحقي: األسرى .129
 61  سلطات االحتالل ترفض مطالب االسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام: قراقع .130
 62 يجب تشكيل غرفة عمليات لمتابعة األسرى وفشل اإلضراب كارثي: قراقع .131
 62 سرائيلية الخاصة اإل"المتسادا"اشتباكات عنيفة بين أسرى عسقالن ووحدات  .132
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 63  إلسرائيليةحذر من تدهور ستشهده السجون ات "جمعية واعد لألسرى والمحررين" .133
 63 لة أشد قسوة على األسرى الفلسطينيين مرح2009االحتالل دشن منذ ": أصدقاء اإلنسان" .134
 64 "حتى تحقيق مطالبنا أو الشهادة"سنواصل إضرابنا : عميد األسرى الفلسطينيين .135
 64  مسيرة حاشدة بالخليل دعًما لألسرى المضربين عن الطعام .136
 65 في قرية طوبا إضراب شامل في قرى شمال فلسطين المحتلة احتجاجا على إحراق مسجد النور .137
 65 تضامناً مع األسرى في السجون اإلسرائيليةاعتصام في مخيم عين الحلوة : لبنان .138
 65 عن الطعام تضامناً مع إضراب األسرى في سجون االحتاللأسرى محررون يضربون  .139
 66   تضامنا مع االسرى"عوفر"تظاهرات في الضفة وغزة وسخنين ومواجهات أمام معتقل  .140
 66   يضربون عن الطعام ومسيرة نسوية حاشدة تضامناً مع األسرىمواطنون: غزة .141
 67   والتضامن مع االسرىعشرات في مسيرات مناهضة االستيطانالإصابة الضفة الغربية تشهد  .142
 67  أال تدخر جهداً في سبيل تأمين حرية األسرى يطالبون فصائل المقاومة أهالي أسرى غزة .143
 67  إضراب عن الطعام في حيفا لليوم الثاني تضامنا مع الحركة األسيرةاعتصام و .144
 68  "عار"صمت الصحة العالمية وأطباء بال حدود على أوضاع األسرى ": واعد" .145
 68 "اء األحراروف"اتفاق صفقة تبادل األسرى   بإنجازمسيرات حاشدة في قطاع غزة ابتهاجاً .146
 68   فلسطينيا26ًويصيب " عوفر"أمام سجن  االحتالل يقمع اعتصاما تضامنيا مع األسرى .147
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  :مقدمة .1
 قضية األسرى الفلسطينيين من أهم وأكثر القضايا التي ترتبط بتبعات االحتالل اإلسرائيلي، فوفقا تعّد

  . في السجون اإلسرائيلية حالياآلخر اإلحصائيات فإن نحو ستة آالف فلسطيني معتقل 
 منهم لمدة غير محددة ودون أن تقدم إليهم تهمة أو محاكمة، ويتوزع 180وتحتجز السلطات اإلسرائيلية 

وقد .  طفال على سجون ومعتقالت إسرائيلية داخل وخارج الخط األخضر245 امرأة و33أكثر من 
 .1967جون االحتالل منذ عام  شهيدا سقطوا جراء التعذيب في س202أفادت منظمات حقوقية أن 

  :ويركز هذا الملحق الحديث عن محورين في قضية األسرى في سجون االحتالل
  :معركة األمعاء الخاوية*

ال يلجأ األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية إلى اإلضرابات إال في أقسى الظروف، ويترتب 
ت على مدى ترتيبهم لصفوفهم، وحجم مساندتهم حجم اإلنجازات التي يحققونها من وراء هذه اإلضرابا

:  وقد خاضوا إضرابات عديدة على مر السنين، كان أخرها ما اطلق عليه.جماهيريا وسياسيا في الخارج
إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على  شرع األسرى في 27/9/2011معركة األمعاء الخاوية ففي "

ل الشهور األخيرة استجابة لدعوات اليمين الصهيوني الرامية إلى ظروفهم القاسية التي ازدادت قسوة خال
  ).شاليط(الضغط على حركة حماس من أجل اإلفراج عن الجندي الصهيوني األسير 

إنهاء العزل االنفرادي، إعادة التعليم الجامعي، إعادة بث القنوات : من أهم مطالب األسرىكان و
سرى خالل الزيارات، ووقف سياسة العقوبات الجماعية مثل الفضائية الممنوعة، وقف سياسة تكبيل األ
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وتناول الملحق .  وال يزال إضرابهم مستمرا لغاية صدور هذا الملحق.الحرمان من زيارات األهل
  .إجراءات هذا اإلضراب وتداعياته، مع ذكر أبرز ردود األفعال

  )وفاء األحرار(عملية التبادل *
توصلت حركة  11/10/2011مفتوح عن الطعام، وتحديدا في أثناء خوض األسرى في إضرابهم ال

 أسيرا فلسطينيا في سجون االحتالل 1027حماس وإسرائيل بوساطة مصرية التفاق إلطالق سراح 
  .، والتي أطلق عليها عملية وفاء األحرارمقابل إطالق حماس الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط

 على 2006حزيران / يونيو25 ُأسر في -1986 في "سرائيلإ"المولود في نهاريا شمالي -وكان شاليط 
يد مقاومين من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، وألوية الناصر صالح الدين التابعة للجان 

الوهم "المقاومة الشعبية وجيش اإلسالم في عملية عسكرية نوعية أطلقت عليها الفصائل اسم عملية 
 . من أكثر العمليات الفدائية الفلسطينية تعقيداً منذ اندالع انتفاضة األقصى الثانية، والتي اعتبرت"المتبدد

  .ويتناول الملحق الحديث عن هذه الصفقة بكافة تفاصيلها
  

  أسيراً منذ ما قبل أوسلو 39 أسيراً من القدس في سجون االحتالل بينهم 250: فروانة .2
أسيراً من القدس ) 250(صر فروانة، بأن قرابة قال الباحث المختص بشؤون األسرى عبد النا: غزة

أسيراً معتقلين منذ ما قبل أوسلو وقيام ) 39(المحتلة يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، بينهم 
باعتبارهم » األسرى القدامى«، وهؤالء جزء من قائمة يطلق عليها 1994أيار / السلطة الوطنية في مايو

  . عاما17ًتقال اقل واحد منهم أكثر من أقدم األسرى حيث مضى على اع
بضرورة التمسك باطالق سراح » جلعاد شاليط«وطالب فروانة الفصائل اآلسرة للجندي اإلسرائيلي 

أسرى القدس ال سيما كافة القدامى ضمن أي صفقة يمكن التوصل إليها، على غرار ما جرى في إطار 
د استبعادهم واستثنائهم، خاصة أن العشرات منهم ، وعدم السماح بتكرار مشاه1985صفقة التبادل عام 

مضى على اعتقالهم عشرات السنين وأن العديد من األسرى واألسيرات المقدسيين يقضون أحكاما 
بالسجن المؤبد مرة واحدة أو عدة مرات، وأن هؤالء ال فرصة أمامهم بالحرية سوى في اطار صفقة 

  .ز الشروط اإلسرائيلية؟أم ستعز» صفقة شاليط«فهل ستنصفهم » شاليط«
  12/9/2011، السبيل، عمان

  
    أسيرا ينتظرون ساعات فى غرفة ضيقة40: رأفت حمدونة .3

أكد أسرى معتقل مجدو لمركز األسرى للدراسات أن هنالك معاناة شديدة وال تطاق فى غرفة : غزة
النتظار محدودة وال تتسع انتظار محكمة سالم التى تفتقر للتهوية والحياة اآلدمية، وأضافوا أن غرفة ا

 أسيرا دون مراعاة للمرضى وكبار السن ودون وجود مكان 40لعشرة أسرى ويتم ملؤها بما يقرب من 
  .للصالة والطعام وبال تهوية ومكان للجلوس

أكد األسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات وعضو لجنة األسرى للقوى الوطنية و
رة السجون تتعمد بحشر األسرى فى مكان ضيق وقليل التهوية، ويفتقر للحد األدنى من واإلسالمية أن إدا

شروط الحياة اآلدمية رغم وجود غرف فارغة فى نفس المكان لمعاقبتهم والتضييق عليهم، وأضاف 
تشكالن رحلة عذاب » غرفة االنتظار«واالمتناه » سيارة النقل بين السجون«حمدونة أن البوسطة 
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وأن إدارة السجون ال تأبه لمطالب األسرى ومطالبهم للتخفيف من تلك المعاناة المستمرة على لألسرى، 
  .أكثر من صعيد فى هذا الجانب

  12/9/2011، السبيل، عمان
  

  "االعتقال اإلداري" يخضعون لـ 20 فلسطينًيا أسيًرا من أصل نائًبا 17:  األسرىوزارة .4
لحكومة الفلسطينية بغزة، أن االحتالل اإلسرائيلي ال يزال أكدت وزارة األسرى والمحررين في ا: غزة

يعتقل في سجونه عشرين نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، سبعة عشر منهم يخضعون 
  .، نظرا لعدم وجود تهمة أو مسوغ قانوني الستمرار اعتقال هؤالء النواب"االعتقال اإلداري"لقانون 

اإلعالم بالوزارة، بأن عدد النواب انخفض إلى عشرين بعد إطالق سراح وأوضح رياض األشقر، مدير 
النائب حسن يوسف، الذي اعتقله االحتالل أليام بعد اإلفراج عنه بأقل من شهر، منهم سبعة عشر نائبا 

ونائب عن " فتح"، ونائبين من حركة "حماس"التابعة لحركة " التغيير واإلصالح"محسوبين على كتلة 
  .شعبية لتحرير فلسطينالجبهة ال

نسخة عنه، أن جميع نواب الخليل معتقلون في " قدس برس"وبين األشقر، في تصريح مكتوب وصل 
سجون االحتالل وعددهم عشرة نواب، وهم يشكلون نصف عدد النواب المعتقلين لدى االحتالل، 

  .طلق أبو جحيشةوجميعهم يقضى حكماً بالسجن اإلداري لمرة وأكثر، وكان أخرهم النائب محمد م
  13/9/2011قدس برس، 

  
  انتهاكات إسرائيلية متواصلة بحق األسيرات .5

أكدت األسيرات الفلسطينيات في السجون االسرائيلية على استمرار الحمالت بحقهـن           :  وكاالت -رام اهللا 
وأضافت األسيرات في رسالة وصلت لمركز األسرى للدراسات أن هنالك          . في سجني هشارون والدامون   

هاكات كبيرة تقوم بها إدارة السجون وبحاجة لضغوط نضالية داخلية ومـساندات قانونيـة وإعالميـة                انت
  .وجماهيرية لدعم األسرى واألسيرات في خطواتهم لوقف تلك االنتهاكات

  17/9/2011الغد، عمان، 
  

   بين مطرقة االحتالل وسندان تلوث البيئة وسوء المناخالنقبمعتقلو : فروانة .6
ألسير السابق، الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، إن معاناة األسرى في             قال ا : غزة

معتقل النقب الصحراوي تتفاقم يوما بعد يوم جراء األوضاع والظروف القاسية والمعاملة الـال إنـسانية                
ث البيئـة   وسوء المناخ وقساوته صيفا وشتاء، باإلضافة الى انتشار الزواحف والحشرات الضارة، وتلـو            

ونفاياته النووية وما يتسرب منه من اشعاعات سامة، وما ينتج أيضا           " مفاعل ديمونا "بسبب قربه من شبح     
  .من تلوث للبيئة وباطن األرض جراء دفن مخلفاته السامة هناك

، وقد استشهد بداخله منـذ      1988آذار عام   /  مارس 17يذكر أن معتقل النقب الصحراوي تم افتتاحه في         
  .أسير أي ثلث اجمالي عدد األسرى) 2000(أسرى، ويقبع فيه اآلن قرابة ) 9(نشأته 

  19/9/2011، السبيل، عمان
  
  



  

  

 
 

  

            10ص                                                    13/10/2011الخميس  :التاريخ

   شهرا رغم مرضهحوتري األسير رائد عزل .7
أقدمت ادارة سجن هداريم الصهيوني على عزل االسير القسامي رائد حوتري مدة شـهر   : الضفة الغربية 

وأضافت عائلة االسـير التـي       .تي يوجد فيها على هاتف خلوي     كامل بزعم العثور داخل غرفة السجن ال      
تمكنت من زيارته أن إدارة السجن تحاول زيادة العذاب على األسير رائد الذي ظهر عليه النحول جراء                 
العزل مدة شهر وتفاقم مرض النقرس في إحدى ركبتيه، حيث اخبر العائلة أن إدارة السجن ترفض تقديم                 

  .يد من ألمه وعدم مقدرته على أداء الصالة بشكل اعتياديالعالج األمر الذي يز
 كان قد تعرض لالعتقال منذ االنتفاضة األولى وتمت مطاردته بعد           -من مدينة قلقيلية  -يشار إلى ان رائد     

م، واعتقلته سلطات االحتالل في عملية خاصة أصيب خاللها في وجهـه            2002عملية السور الواقي عام     
  .صابتهوعينيه نتيجة شظايا ا

  19/9/2011، السبيل، عمان
  

   المرضى يوجهون رسالة مناشدة الى كي مون النقاذ حياتهم االسرى .8
فيما بدأ وفد دول العالم بالتوجه الى نيويورك للمشاركة فـي الـدورة الـسنوية    : رام اهللا ـ وليد عوض 

الى االمين العـام لالمـم      للجمعية العامة لالمم المتحدة وجه االسرى الفلسطينيون المرضى االحد رسالة           
  .المتحدة بان كي مون تناشده انقاذ حياتهم من سجون االحتالل االسرائيلي

هو من خط   )  عاما 27(واوضحت وزارة االسرى والمحررين الفلسطينيين ان األسير معتصم طالب رداد           
امة لألمـم المتحـدة،     الرسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عشية افتتاح دورة الجمعية الع             

وطلب األسير في رسالته من كي مون بإرسال         .باسم االسرى المرضى، مناشدا فيها التدخل إلنقاذ حياتهم       
الذين يتعرضون لسياسة قتل بطـيء حـسب        'لجنة دولية حقوقية للتحقيق في أوضاع األسرى المرضى         

  .'قوله، وال أحد يستجيب لنداءاتهم وصرخاتهم
 أسيرا معاقا ومصابا بالـشلل الكامـل أو النـصفي،       45 أسيرا مصابا بالسرطان و    25وقالت الرسالة إن    

 أسيرا مصابا بأمراض نفسية وعصبية حياتهم باتت مهددة بالخطر، ال يتلقون العناية الصحّية،              35وهناك  
 أسوأ من السجن، ويفتقد لكل    'وأشارت الرسالة إلى أن مستشفى الرملة        .وال يعيشون سوى على المسكنات    

المقومات الصحية، ويتعرض المرضى فيه إلى المداهمات والتفتيشات، وال تتوفر فيه األجهـزة الطبيـة               
  .'المساعدة

ومن ناحية اخرى قال تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى الفلسطينيين األحد، إن سلطات الـسجون                
ض إجراءات جديدة علـيهم     بحق األسرى وذلك من خالل فر     ' التعسفية'اإلسرائيلية صّعدت من إجراءاتها     

مجموعـة  'وذكر أن ذلك يأتي في سياق        .تقضي بتقييد أيديهم وأرجلهم خالل الزيارات أو لقاء المحامين        
من اإلجراءات المشددة والوحشية التي بدأت إدارة سجون االحتالل تفرضها على األسرى فـي نطـاق                

 في بيان وصل وزارة األسـرى انهـم         وأعلن األسرى،  .'هجمة شاملة على حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية     
، مؤكدين أنهم سيقاطعون الزيارات ويمتنعون      'اإلجراء الخطير الذي يمس حقوقنا وكرامتنا     'يرفضون هذا   

وهدد األسرى بخطوات احتجاجية واسعة بدأوا يعدون لها لتنفيـذها     .عن لقاء المحامين إذا ما طبق عليهم      
  '. على اإلجراءات والعقوبات المتواصلة بحقهمبعد أيلول تقضي بالدفاع عن حقوقهم والرد

  19/9/2011، القدس العربي، لندن
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  الطويل تخضع لتحقيق قاسبشرى األسيرة ": مانديال"مؤسسة  .9
النقاب عن أن االسيرة بشرى » مانديال«كشفت المحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة : الضفة الغربية
قاسية عقب قيام سلطات االحتالل باعتقالها من منزل ، تعرضت لظروف تحقيق ) سنة18(جمال الطويل 

  .والدها رئيس بلدية البيرة المحرر جمال طويل في السادس من شهر آب الماضي
وناشدت الطويل المؤسسات االنسانية والدولية التحرك وإثارة قضية اعتقالها التعسفي وغير القانوني، الن 

متناقضة باالفراج ثم تمديد االعتقال، حيث كانت تتدخل المحكمة اصدرت على مدار ثالثة ايام قرارات 
  .المخابرات وتمنع عملية االفراج، مؤكدة أن اوضاعها صعبة واعتقالها تعسفي وظالم

  
   تؤكد أن أجهزة األمن اإلسرائيلية قتلت الكثير من األسرى الفلسطينيين والعربجديدةوثائق  .10

ائيل، الليلة قبل الماضية، تفاصـيل فـضيحة قتـل          كشفت وثائق سرية في إسر    : نظير مجلي  - تل أبيب 
، تـورط فيهـا رئيـسان سـابقان للحكومـة          »الشاباك« بأيدي رجال    1984أسيرين فلسطينيين في سنة     

رئيسا "اإلسرائيلية، هما إسحاق شامير من الليكود، وشيمعون بيريس من حزب العمل، الذي أصبح اليوم               
، تـصريح مـذهل     )تجارية مـستقلة  (للتلفزيون اإلسرائيلي   » اشرةالقناة الع «وبرز في فيلم بثته     . "للدولة

ال يوجـد أي    «: لمسؤولة كبيرة في النيابة العامة، دوريت بنيش، رئيسة محكمة العدل العليا قالـت فيـه              
، لم تقع في الماضي قبـل     )قتل أسرى فلسطينيين وعرب بعد ضبطهم أحياء      (ضمان بأن مثل هذه الحادثة      

  .»في المستقبلهذه القصة أو لن تقع 
لقد كشفت هذه الفضيحة، كم هي جبارة       «: وقالت بنيش في تصريحها، الذي يبث ألول مرة في ذلك الفيلم          

لقد ثبت لنا أن خطر هذا الجهـاز ال يقتـصر           . وكم كان مستعدا هذا الجهاز الستغالل قوته      . قوة الشاباك 
  .»سرائيليينعلى العرب األسرى، إنما يطال كل واحد فينا نحن المواطنين اإل

ويتضح في الفيلم أن شالوم راح يدافع عن نفسه ويقول إنه قتل األسيرين بناء على أوامر واضـحة مـن                
وعندما أبلغـوا   . وعندما سئل شامير قال إن األمر صدر عن وزير الدفاع، إرينز          . رئيس الحكومة شامير  

. نرال احتيـاط، مئيـر زوريـع      إرينز بما قاله شامير، غضب جدا وأمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة الج           
وحاول شامير إلغاء اللجنة، لكن المستشار القضائي للحكومة، يسرائيل زمير، رفـض، وأصـر علـى                

إال أن حريش أيـضا رفـض       . فأقالته الحكومة وقررت استبداله بمستشار آخر هو يوسي حريش        . اللجنة
هكذا بدأت اللجنة عملهـا، وسـط       و. ومارس عليه شامير ضغوطا شديدة لكي يلغيها      . التنازل عن اللجنة  

  .سرية تامة
هنا، تدخل شالوم بضم أحد كبار ضباطه إلى اللجنة هو يوسي غينوسار، الذي أصبح فيما بعد مفاوضـا                  

وراح . أساسيا مع الفلسطينيين، ثم أقام عالقات تجارية مع التجار الفلسطينيين وترك عمله فـي الجهـاز               
 معه بشأن األشخاص الذين سـيمثلون أمـام اللجنـة، وكيـف             عينوسار يجتمع كل ليلة مع شالوم ينسق      

  .يضللونها حتى يخرج ضباط الشاباك أبرياء
هل انتهت هذه األساليب اإلجرامية في الشاباك؟ وبقي السؤال مفتوحـا           : والسؤال الذي يطرحه الفيلم هو    

  .بال جواب
 4/10/2011، الشرق األوسط، لندن
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  مضربين عن الطعام لالسبوع الثاني على التوالياالحتالل يمنع الملح عن االسرى ال .11
اكدت مصادر فلسطينية متعددة االربعاء أن سلطات االحتالل االسرائيلي منعت الملح عن  :وليد عوض

االسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لالسبوع الثاني على التوالي، وذلك ضمن خطة ادارة مصلحة 
  .سجون االحتالل التضييق عليهم

ب المصادر فان االسرى يعتمدون على تناول الملح خالل اضرابهم المفتوح عن الطعام لمنع وحس
  .اجسامهم من التعفن نتيجة عدم تناول الطعام والسوائل

وواصل األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي األربعاء، اضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم التاسع 
  .ارة السجون القمعية، ومن أجل نيل مطالبهم بكرامةعلى التوالي احتجاجا على ممارسات اد

وأكد األسرى أنهم مستمرون في إضرابهم ولن يتوقفوا عنه حتى الحصول على نتائج ملموسة وربط 
  .موضوع األسرى المعزولين بوقت زمني محدد

  6/10/2011، القدس العربي، لندن
  

  ة األسرى المضربين عن الطعام تشرع بحملة قمع وعقوبات لكسر شوكاالحتاللسلطات : قراقع .12
قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع ان حملة قمع مسعورة :  كفاح زبون- رام اهللا

وعقوبات جائرة بدأت إدارة سجون االحتالل بفرضها على األسرى المضربين عن الطعام في كافة 
نسانية المشروعة التي يطرحها السجون، وتهديدات بكسر شوكة المضربين وعدم االستجابة للمطالب اإل

  .األسرى
وحذر قراقع من تدهور الوضع الصحي لألسرى المضربين الذين يدخلون اليوم الخميس يومهم العاشر 
من اإلضراب المفتوح عن الطعام، وفي ظل أجواء إرهابية وعدم تقديم الفحوصات الطبية الالزمة لهم، 

تناول الدواء والطعام وأن من بينهم كبار السن وأسرى خاصة أن عددا من األسرى المرضى امتنعوا عن 
  .قدامى

  وقال قراقع ان حملة التضامن مع األسرى في االراضي الفلسطينية مستمرة، في ما بدأت مجموعة من 
االسرى واالسيرات المحررين اضرابا مفتوحا عن الطعام في محافظة نابلس االربعاء ضمن حملة 

  .هم المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل االسرائيليللتضامن مع األسرى في إضراب
  6/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   االحتالل لمطالبهمب إذا لم يستجي المدنيبالعصيان هددوااألسرى : قراقع .13

قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إن :  وكاالت- الرحيم حسين عبد –رام اهللا 
م تستجب إدارة سجون االحتالل لمطالبهم اإلنسانية والمشروعة، فإنهم سيعلنون األسرى أعلنوا أنه إذا ل"

وأشار إلى أن هذه . "عن برنامج العصيان وعدم االلتزام بإجراءات وتعليمات إدارة سجون االحتالل
الخطوة تشمل عدم الوقوف على العدد اليومي المتبع في إدارة السجون والذي يتم ثالث مرات يومياً، 

 ارتداء المالبس الخاصة إلدارة سجون االحتالل والتي تفرض عليهم ارتداءها ووقف العمل في وعدم
األقسام والمطابخ وقطع العالقات والحوارات كافة مع إدارة السجون وضباطها وعدم االمتثال بالذهاب 

  . اإلسرائيلية المحاكم العسكرية إلى
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، "شطة"ي لعدد من المضربين خاصة في سجن وفي السياق ذاته حذر قراقع من تدهور الوضع الصح
  . أسيراً مضرباً عن الطعام في ظروف قاسية للغاية53حيث تم عزل 

  7/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  "الطريقة اإليرلندية"إضراب األسرى يمكن أن يتطور ليحاكي :  عن الحرياتالدفاعمركز  .14
عرج، أن إضراب األسرى المفتوح عن الطعام أعلن مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي األ: رام اهللا

سيتسع ليشمل الحركة األسيرة بالكامل في الحادي عشر من الشهر الجاري في ظل سياسة التهديد 
  .والوعيد التي تطلقها إدارات سجون االحتالل

يمكن أن يتطور اإلضراب كذلك ليصبح على 'اليوم الخميس، ' صوت فلسطين'وقال األعرج إلذاعة 
قة اإليرلندية بحيث يمتنع األسرى حتى عن الماء والملح لمواجهة محاوالت االحتالل لكسر شوكة الطري

  '.الحركة االسيرة
وشدد األعرج على ضرورة إسناد األسرى في معركة األمعاء الخاوية عبر تسريع وتوسيع التحرك 

عة العربية لبحث قضية الشعبي والرسمي والدعوة إلى اجتماعين طارئين لمجلس حقوق اإلنسان والجام
  .األسرى

  6/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   في سجن مجدو ينضمون لإلضراب عن الطعامأسيرا 960: األسيرنادي  .15
أكد محامي نادي األسير الذي زار سجن مجدو اليوم الخميس، أن أسرى مجدو والبالغ عددهم : رام اهللا

األشبال، قد أضربوا اليوم عن الطعام، مطالبين بإحقاق حقوقهم العادلة  من 78 أسيرا، منهم 960
وأكد األسرى للمحامي أنهم بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية إن لم تستجب إدارات السجون  .والمشروعة

  .لمطالب الحركة األسيرة
  6/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  نسان يدين االجراءات العقابية االحتاللية ضد االسرى  اإللحقوقالمركز الفلسطيني  .16

ادان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بشدة اإلجراءات العقابية التي تتخذها مصلحة السجون : رام اهللا
ويخشى المركز . اإلسرائيلية بحق االسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على تدهور ظروفهم االعتقالية

عتقلين الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم التاسع على التوالي في ضوء من تدهور حالة الم
وطالب المركز في بيان . عدم تقديم الفحوصات الطبية الالزمة لهم من قبل مصلحة السجون اإلسرائيلية

 وقف اصدره امس المجتمع الدولي بالضغط على دولة االحتالل وإلزامها باحترام القانون الدولي ألجل
المعاملة المهينة والمذلة والحاطة بالكرامة اإلنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في السجون ومراكز 

  .التوقيف اإلسرائيلية بشكل منهجي ومستمر وعلى مدار سنوات
  7/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  أسرى مضربون ينقلون للمستشفيات بعد تدهور أوضاعهم الصحية .17
حرب «في الوقت الذي هدد فيه األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل بتصعيد : م اهللا را-غزة 

التي يخوضونها إلرغام السلطات اإلسرائيلية على وقف إجراءاتها القمعية بحقهم، » األمعاء الخاوية
 أسيرات أنهن سيدخلن اإلضراب اليوم، في مؤشر مهم على دخول اإلضراب مرحلة جديدة، 4أعلنت 

ما شرعت سلطات السجون في نقل بعض األسرى المضربين عن الطعام لليوم الثالث عشر على بين
  .التوالي، للمستشفيات اإلسرائيلية جراء تدهور أوضاعهم

اإلسرائيلي، صباح أمس، أن السلطات اإلسرائيلية نقلت، » شطة«وذكرت رسالة تم تسريبها من سجن 
 تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى نقل المزيد من األسرى الليلة قبل الماضية، أسيرا فلسطينيا بعد

  .المضربين في سجون أخرى لمستشفيات داخل إسرائيل
، أيمن كراجة، إن إجراءات مصلحة السجون العقابية »الضمير لرعاية األسير«وقال الباحث في مؤسسة 

تتبع أسلوبا محددا بحق األسرى ازدادت، وباتت تضيق الخناق بشكل حاد وخطير على األسرى، حيث 
  .وواضحا إلدخال المزيد من الضغوط على األسرى

علمنا من االتصاالت مع السجون أن إدارتها تقوم بتجميع عدد كبير من األسرى تعرضهم «: وأضاف
  .»للضرب والترهيب وإجبارهم على الركض لساعات في ساحات مفتوحة، وكل ذلك لكسر إرادتهم

التي يخوضها » األمعاء الخاوية«رين عيسى قراقع، أن معركة أكد وزير شؤون األسرى والمحرو
األسرى تأتي هذه المرة ضد حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، باإلضافة إلى إدارة السجون 

يحاولون «وأضاف أنهم . اإلسرائيلية، مشددا على أن المعركة مستمرة حتى تحقيق مطالب جميع األسرى
لمضربين، بعد أن قطعوا عنهم كل اتصال مع العالم، ومع باقي األسرى، وسحبوا االستفراد باألسرى ا

  .»منهم أجهزة التلفزيون والراديو والساعات، ومنعوا عنهم الزيارات
وأوضح قراقع أن إدارة السجون ال تستجيب لمطالب األسرى، وتحاول االلتفاف عليها، من خالل 

صليب األحمر اإلسراع في زيارة المضربين الذي تعرض وطلب من ال. المساومة والمماطلة والخداع
  .»للضرب المبرح واالعتداء«بعضهم 

  9/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  إلفشال اإلضراب"  لألسرىالنقل الدوار" بدأت تتبع سياسة  اإلسرائيليةإدارة السجون .18
مع األسرى المضربين " الّدوارالنقل "بدأت إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية في اتباع سياسة  :وكاالت

  . يوماً على التوالي13عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ 
إن قوات االحتالل عمدت إلى نقل أسرى فلسطينيين من سجن : وقالت مصادر متعددة من داخل السجن

  .النقب إلى سجن نفحة، ومنه إلى سجن كيدار
  10/10/2011، األيام، رام اهللا

  
   وإدارة السجون جراء اصرار االخيرة على سياسة العزل االنفرادي األسرىشل لقاء ف: قراقع .19

قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إن اللقاء الذي عقد بين ممثلي الحركة : رام اهللا
األسيرة وإدارات مصلحة السجون اإلسرائيلية، فشل جراء إصرار األخيرة على سياسة العزل االنفرادي، 

  .وعدم السماح لألسرى باستكمال تعليمهم الجامعي
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أعلن قراقع أن الجامعة العربية ستعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين الخميس المقبل في و
القاهرة حول إضراب األسرى عن الطعام، مشيرا إلى أنه سيطلعهم على واقع الخطر الذي يتهدد األسرى 

  .ؤولياتهمإضافة إلى ضرورة تحمل مس
  10/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  معارضة قوى إسرائيلية لهامن رغم على النتنياهو يدافع عن صفقة األسرى  .20

دافع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موافقته على صفقة التبادل مع            : حيفا – وديع عواودة 
سية ومنظمات إسرائيلية لها ودعوة أوساط في اليمـين الحكومـة           حركة حماس رغم معارضة قوى سيا     

 والمحافظة  "إسرائيل"وقال نتنياهو إنه وازن بين واجبه باستعادة جنود          .اإلسرائيلية لعدم المصادقة عليها   
  .على أمنها، وأنه أوفى بوعده لعائلة الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط

 مستعدة إلطالق أسراها رغم الثمن المنوط بها، مذكرا بمقتل شقيقه في             طالما كانت  "إسرائيل"وأضاف أن   
  .عملية كوماندوز لإلفراج عن رهائن إسرائيليين في أوغندا مطلع سبعينيات القرن الماضي

وذكر أن التوقيع المبدئي على صفقة التبادل تم الخميس الماضي، فيما تم أمس الثالثاء التوقيـع النهـائي                  
على إطالق مجموعـة    ) الشاباك(لى أن إتمام الصفقة تم بعدما صادقت المخابرات العامة          عليها، مشيرا إ  

أسرى فلسطينيين وصفهم بالخطيرين، موضحا أن شاليط سيطلق خالل أسبوع وأن الصفقة تنطوي على              
  ".نافذة فرص"

تنفـذ نتيجـة    وأكد نتنياهو أن الحكومة السابقة وافقت على إطالق ألف أسير فلسطيني، لكن الصفقة لـم                
 أسيرا في المرحلة األولى سمتهم حركة       450الصفقة القاسية تتضمن إطالق     "الخالف على األسماء، وأن     

  ". منها450حماس ضمن قائمة أكبر قامت إسرائيل باختيار الـ
يحدق بحزن وألم فـي وجـوه العـائالت         "وشكر مصر وألمانيا على جهودهما إلتمام الصفقة، وقال إنه          

  .الثكلى التي أصابها العمل الفلسطيني المسلحاإلسرائيلية 
 فأكـد تأييـده   ، من حـزب كاديمـا     ،أما رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست النائب شاؤول موفاز         

  .لمصادقة الحكومة على الصفقة بعيدا عن الحسابات السياسية والحزبية
وع واحترام الخطوط الحمـراء     في الكنيست لعدم الخض   " أنصار أرض إسرائيل  "في المقابل دعت جماعة     

  . واالمتناع عن إطالق كبار األسرى الفلسطينيين للضفة الغربية"إسرائيل"التي حددتها حكومات 
هـذه سـاعة    " في بيان لهما     ، من حزب االتحاد القومي    ،وقال عضوا الكنيست زئيف ألكين وأرييه إلداد      

التي سبق لنتنيـاهو نفـسه أن حـذر مـن         االمتحان لوزراء إسرائيل، ونتوقع منهم رفض صفقة التبادل         
  ".خطورتها بالنسبة إلسرائيل

 أسـير   1000فهاجمت الصفقة، معتبـرة أن إطـالق        " إلماجور-العائالت الثكلى اإلسرائيلية  "أما منظمة   
  ".ينطوي على خطر كبير لإلسرائيليين، ومن هنا ستكون الطريق مفتوحة لعمليات تخريبية"

ات داني ديان الصفقة، ودعا الوزراء لرفض المصادقة عليها، معتبـرا           كما هاجم رئيس مجلس المستوطن    
  ".تعكس انهيارا كامال لقوة صمود إسرائيل، وستشكل مقدمة لعمليات أسر جنود إسرائيليين جديدة"أنها 

  12/10/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  ذ أي اغتياالت في صفوف األسرى المحررينيتنفعدم تتعهد ب" إسرائيل" .21
 "إسـرائيل "كشفت مصادر عسكرية فـي تـل أبيـب أن           :  نظير مجلي  ،كفاح زبون  -  تل أبيب  ،رام اهللا 

، بأن ال تنفـذ أي اغتيـاالت فـي           األسرى التي وقعتها مع حركة حماس      تعهدت، في إطار هذه الصفقة    
  وأوضحت هذه المـصادر أن التعهـد يعنـي أن          . صفوف األسرى المحررين، بسبب نشاطاتهم السابقة     

من يعود منهم إلى    ": ولكن هذه المصادر هددت في الوقت نفسه      .  أغلقت ملفات هؤالء األسرى    "رائيلإس"
  ."النشاط اإلرهابي السابق، فإنه سيكون كمن يحمل دمه على كفه

  12/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  "مخاطر عديدة"وينطوي على " صعب" حماس قرار معتبادل األسرى : باراك .22
وزير الحرب اإلسرائيلي، إيهود باراك، بمصادقة حكومته بشكل نهائي على إتمام صفقة            رّحب  : الناصرة

  ".قرار صعب تطلّب قيادة وشجاعة كبيرتين"تبادل األسرى مع حركة حماس، منوهاً إلى أنه 
وأهاب باراك باإلسرائيليين التحلي بضبط النفس حتى ضمان وصول شاليط إلى تل أبيب، معربـاً فـي                 

  .عن أمله في أال تُرتكب أية أخطاء خالل األيام القليلة القادمة قبل عودة شاليطالوقت ذاته 
  12/10/2011، قدس برس

  
  بعد عودة شاليط لبحث منع تكرار حوادث االختطاف" نقاش مستفيض"ليفني تدعو إلى  .23

 تل أبيـب    رّحبت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، بالتوّصل إلى صيغة توافقية بين          : الناصرة
وحركة حماس إلتمام صفقة التبادل التي سيتم بموجبها اإلفراج عن ألف وسبعة وعشرين أسير فلسطيني               

  .مقابل جلعاد شاليط، الجندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة
ت ، على وجـوب إجـراء مباحثـا       12/10فيما شّددت خالل تصريحات أدلت بها صباح اليوم األربعاء          

مستفيضة تشمل كافّة المستويات في تل أبيب بعد إطالق سراح شاليط وعودته، لمناقشة احتمال تكـرار                
  .واقعة اختطافه وإمكانية إقدام المقاومة الفلسطينية على أسر جنود ومدنيين إسرائيليين مستقبالً

  12/10/2011، قدس برس
  

  دل األسرى مع حماسالحكومة اإلسرائيلية توافق بأغلبية ساحقة على صفقة تبا .24
وافقت الحكومة اإلسرائيلية بأغلبية ساحقة في ساعة مبكرة صباح األربعـاء علـى            ): د ب أ   (- تل أبيب 

 وزيرا لصالح االتفاق الذي سيتم بموجبـه إطـالق          26وصوت   .صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس     
لي غلعاد شاليط، بينما صـوت      سراح أكثر من ألف أسير وأسيرة فلسطيني مقابل تسليم الجندي اإلسرائي          

  .ثالثة وزراء ضد االتفاق
  12/10/2011، القدس العربي، لندن

  
  وتنذر بعمليات مستقبلية لخطف إسرائيليين"  اإلرهابتصعد"صفقة التبادل : النداو .25

حذّر وزير البنى التحتية اإلسرائيلي، عوزي النداو، من االنعكاسات السلبية التي تنطوي علـى         : الناصرة
وض حكومته مع جهات تختطف إسرائيليين، وقال النداو، الذي صّوت إلى جانب وزيرين آخرين ضد               تفا

إن تبادل األسرى مـع حمـاس       "قرار الحكومة اإلسرائيلية المصادقة على إتمام الصفقة، الليلة الماضية،          
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فيما حثّ   . كما قال  ،"سيؤدي إلى تصعيد اإلرهاب والى مقتل العديد من اإلسرائيليين أو اختطافهم مستقبالً           
  ".بتمعن أكثر"الوزير اإلسرائيلي حكومته على دراسة مسألة التفاوض مع خاطفي إسرائيليين مستقبالً 
  12/10/2011، قدس برس

  
  البرغوثي ليسوا ضمن قائمة األسرىومروان سعدات : رئيس الشاباك  .26

" الشاباك" الداخلي   األمن عن رئيس جهاز     نقل مراسل القناة االسرائيلية التلفزيونية الثانية،     : القدس المحتلة 
يورام كوهين، قوله إن القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي لن يكون ضمن قائمة األسرى، وأيـضا                 
األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، كما لن يتم إطالق سراح عبد اهللا البرغـوثي                 

  .يد وجمال ابو الهيجااحد ابرز قادة كتائب القسام وعباس الس
تمت بعد أن تنازلـت حمـاس عـن         " إسرائيل"وقال كوهين إن صفقة تبادل األسرى بين حركة حماس و         
يـدعوت  "ونقل الموقع االلكترونـي لـصحيفة        .اإلفراج عن أسرى فلسطينيين كبار في سجون االحتالل       

ن كبار األسرى، وبتقلـيص     حماس ألول مرة تقبل بعدم اإلفراج ع      : "العبرية عن كوهين قوله   " احرونوت
  ". عدد المفرج عنهم إلى الضفة الغربية، الصفقة ليست جيدة لكنها أفضل ما سنحصل عليه
  12/10/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   صعباً يوما1935ًهذا يوم رمزي بعد :  شاليطعائلة .27

بـادل األسـرى إن     وقالت والدة شاليط للصحفيين خارج خيمتها عقب قرار موافقة الحكومة على صفقة ت            
وأضافت أنها ال يمكنها وصف فرحتها، غير أنها أشارت إلى أنها ستكتم عواطفها إلـى               . الفرحة تغمرها 

حيث تقترب الحكومة بعد أكثـر مـن   .. هذا يوم رمزي: " والده نعوم شاليط   توقال .أن ترى ابنها بعينيها   
  ".لعاد إلى منزله ليلة طويلة من إعادة غ1935 يوما صعبا و1935خمسة أعوام، بعد 

  12/10/2011، القدس العربي، لندن
  

   زيارة أهل األسرى إرضاء لعائلة شاليطتلغيالشرطة اإلسرائيلية  .28
أقدمت الشرطة اإلسرائيلية، أمس، على خطوة غير مسبوقة بأن رضخت لمطالب العشرات من : تل أبيب

، وألغت »جندي األسير جلعاد شاليطالناشطون من أجل ال«المتظاهرين اليهود، الذين يعملون تحت شعار 
وادعى المتظاهرون أنه طالما ترفض حركة  .زيارة األهل لعشرات األسرى الفلسطينيين في سجن شطة

حماس في قطاع غزة أي زيارات للجندي اإلسرائيلي األسير، شاليط، فإن على السلطات اإلسرائيلية أن 
  .ى في السجون اإلسرائيليةتمنع زيارات العائالت الفلسطينية ألبنائها األسر

  12/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  أغسطس/ آب فلسطينًيا خالل 250االحتالل اعتقل : األسيرنادي  .29
كشف تقرير حقوقي فلسطيني النقاب عن أن سلطات االحتالل اعتقلت خالل شهر آب : رام اهللا

  .فة الغربية المحتلة مواطنًا فلسطينيا من مختلف مدن الض250الماضي أكثر عن ) أغسطس(
إن ذروة االعتقاالت كانت في محافظة الخليل والتي : الفلسطيني، في تقريره الشهري" نادي األسير"وقال 
  .  فلسطينيا من المدينة150طالت 



  

  

 
 

  

            18ص                                                    13/10/2011الخميس  :التاريخ

فمعاناة ذويهم تفوق في بعض األحيان "ولفت التقرير النظر إلى أن األسرى ليسوا وحدهم من يدفع الثمن، 
، مشيرا إلى االعتداء الذي قام به عشرات المستوطنين بالهجوم على إحدى الحافالت التي "معاناة أبنائهم

  .كانت تقل ذوي األسرى في أثناء توجههم لزيارة أبنائهم في سجن النقب
  13/9/2011قدس برس، 

  
   رواتب الموظفين األسرى وفق قانون الخدمة المدنيةلتعديلاتفاق : نادي األسير .30

ستصرف حسب النظام ) مدنيين وعسكريين(دي األسير إن رواتب الموظفين األسرى قال نا: رام اهللا
  .المعمول به في اإلدارة العسكرية والمالية وقانون الخدمة المدنية كما لو كانوا على رأس عملهم

وأوضح النادي في بيان صحفي اليوم األربعاء، أن هذا القرار جاء بعد االجتماع الذي عقد في مقر 
ؤون األسرى والمحررين، بحضور الوزير عيسى قراقع، ورئيس نادي األسير قدورة فارس، وزارة ش

  .وممثلين عن اإلدارة المالية العسكرية، ووزارة المالية
ولفت البيان إلى أنه بناء على هذا القرار فإن على وزارة األسرى أن تقوم باحتساب فارق الراتب وفقا 

زارة إعداد كشوف بأسماء كل أسير عسكري أو مدني يكون إجمالي لسلم الرواتب الجديد، وأن على الو
  .راتبه أقل من راتبه كأسير لتوضح الفوارق ليتم دفعها بشكل فوري ودون تأخير من قبل وزارة المالية

وأشار البيان إلى أن كافة النصوص القانونية التي تنطبق على الموظفين بخصوص االقتطاع من الراتب 
والتقاعد تنطبق على جميع األسرى الموظفين، إضافة إلى أن كل أسير أجحف بحقه ألغراض التأمين 

  .وله استحقاقات تنسجم مع القانون سيتم تعويضه عنها 
  14/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   الدامون سجن تضيق الخناق على األسيرات في اإلسرائيليةالسجون إدارة :نادي األسير .31

 قال نادي األسير اليوم األحد، إن إدارة السجن تقوم بالتضييق على األسيرات في سجن الدامون،                :م اهللا را
  .وخاصة بعد التطورات السياسية األخيرة

وأوضح محامي نادي األسير نقال عن األسيرات أن إدارة المعتقل قررت عدم السماح لهن بالخروج من 
  . حتى عند خروجهن لجلب الكنتينالقسم إال وهن مكبالت األيدي واألرجل

وأضاف أن إدارة المعتقل تواصل منع إدخال الكتب لألسيرات، ووقف بث أربع فضائيات عربية من 
  .بينها قناة فلسطين الفضائية التي تعتبر المتنفس الوحيد لألسيرات

  25/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  والثالثاء المقبل نقطة الفصل ..  السجنإدارةر حاسمة االثنين مع جلسة حوا: ريمونسجن أسرى  .32
واصل األسرى في سجون االحتالل أمس اضرابهم :  وكاالت– نائل موسى - الحياة الجديدة -محافظات 

. عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي فيما تواصلت الفعاليات التضامنية معهم في الضفة والقطاع
مون في بيان لهم أمس وصل نادي األسير الفلسطيني أنهم سيقومون بتعليق اإلضراب وأكد أسرى ري

اليوم السبت بسبب األعياد اليهودية بعد جلسة مع إدارة السجن الفتين إلى أن هناك جلسة حوار حاسمة 
 يشمل يوم االثنين المقبل وإذا لم يترتب عليها أي شيء ايجابي، سيكون يوم الثالثاء المقبل إضراب عام

 من أسرى 12التحق في السياق ذاته، و. األسرى كافة وسيكون هذا اليوم نقطة الفصل لهذه الخطوة
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وفي اطار فعاليات التضامن أعلنت نساء من مدينة .  برفاقهم المضربين"عوفر"الجبهة الشعبية في معتقل 
األحمر بالبيرة اعتبارا من رام اهللا عن عزمهن بدء إضراب عن الطعام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب 

  . اليوم السبت حيث يواصل شباب منذ أسبوع إضرابا مماثال تضامنا مع األسرى في سجون االحتالل
انطلقت مسيرة جماهيرية عقب صالة الجمعة أمس من أمام مسجد جمال عبد الناصر جابت إلى ذلك، 

ن الشهيد ياسر عرفات، حيث خيمة شوارع المدينة الرئيسية مرورا بميدان المنارة وانتهت في ميدا
ونظمت مسيرات مماثلة في جنين ورفح ومخيم جباليا تضامنا مع . االعتصام الدائمة، بمهرجان خطابي

كما أدى اآلالف من المواطنين صالة الجمعة أمس في خيمة االعتصام التضامنية مع األسرى . األسرى
  .سرىالمقامة أمام الصليب األحمر في مدينة غزة دعما لأل

  8/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   يلتحقن باإلضراب المفتوح  فلسطينياتأسيرات .33
 وزارة شؤون األسرى ، أنالوكاالتنقالً عن و األراضي المحتلة من 8/10/2011  البيان، دبينشرت

لإلضراب » الشارون«و» الدامون«والمحررين أعلنت انضمام أربع أسيرات فلسطينيات من سجني 
، وذلك في سياق معركة األمعاء الخاوية التي يخوضها األسرى في سائر )األحد(فتوح عن الطعام غدا الم

انضمام مجموعة من األسيرات "وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أن . سجون االحتالل
ي  سبتمبر الماضي ف27لإلضراب يفتح مرحلة جديدة وأكثر خطورة في هذه المعركة التي بدأت يوم 

سبيل تحسين شروط الحياة اإلنسانية لألسرى، ووقف اإلجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة السجون 
بالمقابل، رفضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي االستجابة لمطالب الحركة . "بحقهم في األشهر األخيرة

لفعاليات النضالية األسيرة في سجن النقب الصحراوي، وهددت بالتصعيد إذا لم يكف األسرى عن وقف ا
وأكدت رسالة، سربت من سجن النقب، أن سلطات االحتالل أوصلت رسالة إلى األسرى . داخل المعتقل

وأضافت الرسالة أن ممثلي . حملت تهديدا لهم، وتأكيدا بعدم االستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة
دارة مصلحة سجون االحتالل التي الحركة األسيرة في سجن النقب اجتمعوا الليلة قبل الماضية مع إ

أخبرتهم أن سياسة العزل قرار سياسي، والموضوع الصحي يقتصر على إعطاء العالج الالزم وهددتهم 
فقط، في حين رد ممثلو الحركة األسيرة بالتأكيد على وحدة الحركة في إضرابها بكافة المعتقالت دون 

  .استثناء ودون تمييز عن أي فصيل
 اً أسير، أنغزة مراسله من عبد اهللا التركمانينقال عن  7/10/2011، ن أون الينموقع فلسطيوذكر 
أكد، أن مباحثات جرت األربعاء الماضي بين إدارة السجون   من سجن النقب الصحراوياًفلسطيني

استمر  ، أن اللقاء األسيرأوضحو. وممثلي األسرى، في محاولة إلنهاء إضرابهم المستمر عن الطعام
، )فلسطين(و) mbc(تمخض عن قبول إدارة السجون بإعادة السماح بمشاهدة قناتي وكاملتين، لساعتين 
ولكنهم أكدوا أنهم سيناقشون المطالب األخرى التي تتعلق بالمطالب األساسية ومنها تعديل : "وأضاف

ألسرى، إن وضع االستنفار ما زال معمولًا به لدى ا: "وقال. برنامج الزيارات والسماح بحق التعليم
فهناك حذر شديد من سياسات ومخططات إدارة السجون وجميعهم يجمعون خلف كلمة واحدة وهي 

وبخصوص محاوالت إدارة السجن هدم إنجازات ". استمرار اإلضراب حتى تحقيق المطالب أو الموت
 األسرى في صمود أمعائهم الخاوية، أوضح أن قوات خاصة إسرائيلية تقوم بحمالت مداهمة وتفتيش
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مستمرة في أقسام السجن، وتنقالت واسعة بين األسرى إلى أقسام وسجون مختلفة، فضلًا عن عزل 
  .المزيد من األسرى من أجل كبح جماحهم

 
  الحملة الوطنية لنصرة األسرى تعلن عن اضراب شامل األربعاء المقبل .34

لشامل يوم األربعاء  أعلنت الحملة الوطنية لنصرة األسرى، امس، عن اإلضراب ا: وكاالت–محافظات 
  .المقبل في كافة محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس

ودعت الحملة الوطنية عقب اجتماعها الذي عقد امس إلى تخصيص الصلوات وقرع أجراس الكنائس 
اليوم األحد لدعم األسرى في إضرابهم عن الطعام، وانطالق مسيرات تتوجه إلى مقرات الصليب 

، ومواصلة االعتصام اليومي المركزي أمام مقرات الصليب األحمر الدولي الساعة الحادية عشرة األحمر
وطالبت الحملة بتنظيم مسيرات حاشدة تشارك فيها كل القوى و المؤسسات والفعاليات في تمام  .صباحاً

ن ذلك مع الدعوة الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثالثاء المقبل وفق قرار كل محافظة على حدة، ويتزام
ودعت الحملة إلى اعتبار . إلى توقف المحامين عن التوجه إلى المحاكم العسكرية تضامناً مع األسرى

يوم الجمعة المقبل يوم غضب شعبي بحيث تنظلق المسيرات الحاشدة من أمام المساجد وتخصيص خطب 
  .الجمعة حول األسرى

  9/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  "غير كافية لوقف اإلضراب"وقادة األسرى يعدونها .. ل يوافق على بعض الشروطاالحتال .35
عدة جهات فلسطينية أن  ،أشرف الهورعن غزة ، من 10/10/2011، القدس العربي، لندنذكرت 

مهتمة بوضع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ، الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 
ونقل عن ، نت أن إدارة السجون وافقت مبدئياً على تحقيق عدد من مطالب هؤالء األسرى يوماً، أعل13

عدد من مسؤولي األسرى داخل السجون أن سلطات االحتالل وافقت على عدة مطالب، كانوا قد 
وبحسب المعلومات فإن إدارة السجون  .وضعوها ضمن قائمتهم التي تفاوضوا عليها مع إدارة السجون

 تحقيق مطالب األسرى األولية، لحين عقد جلسة لمناقشة باقي المطالب ورفعها للسلطة العليا وافقت على
  .في مصلحة السجون

، وبعض 'فلسطين الفضائية'ومن بين المطالب التي وافقت إدارة السجون على تلبيتها، إعادة بث قناة 
ضافة الى الموافقة على عدم القنوات العربية األخرى، والسماح بشراء الدجاج كامال وليس قطعا، إ

إخراج األسرى مكبلي األيدي واألرجل عند زيارة األهل، إضافة إلى السماح لألسرى بالتزاور بين 
  .الغرف واألقسام داخل السجن الواحد

العزل 'لكن األسرى أكدوا أن إدارة السجون ال تزال ترفض مطلبهم األساسي المتعلق بإنهاء سياسة 
  .السجن) كنتين(المبلغ المالي المخصص لشرائهم االحتياجات من ، وزيادة 'االنفرادي

ويطالب األسرى بوقف سياسة العزل االنفرادي، حيث تضع إدارة السجون عددا من األسرى في زنازين 
العزل منذ عدة سنوات، كذلك يطالبون بتحسين شروط حياتهم داخل األسر، ووقف الهجمة الشرسة 

  . الجامعي عن بعدبحقهم، وإعطائهم حق التعليم
وقد حذرت عدة جهات فلسطينية من المخططات اإلسرائيلية الجديدة التي قالت ان هدفها فقط هو كسر 

  .اإلضراب المفتوح عن الطعام
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لقبول إدارة مصلحة السجون بعضاً من ' نقاط إيجابية'ونقل عن قادة األسرى قولهم انه رغم وجود 
  .لوقف اإلضراب'  كافغير'مطالبهم إال أنهم يرون أن األمر 

وطالب هؤالء األسرى بأن تضع إدارة السجون آلية لتنفيذ طلباتهم، وما وعدت بتحقيقه، وفق جدول 
ومن المقرر أن يعقد اليوم االثنين اجتماع بين ممثلي األسرى وإدارة السجون، لبحث آخر  .زمني محدد

االجتماع عن تعليق اإلضراب إذا ما ما آلت إليه األمور بسبب اإلضراب، ومن المقرر أن يعلن عقب 
  .وافقت إدارة السجون على تحقيق مطالبهم، وإال سيعلن عن االستمرار في اإلضراب

عيسى قراقـع وزيـر شـؤون       ،   يوسف الشايب  عنرام اهللا    من،  10/10/2011،  الغد، عمان وأضافت  
إضـراب  : دس، أمـس  األسرى والمحررين، قال في خيمة اعتصام األسرى في بلدة أبو ديس، قرب الق            

األسرى المفتوح عن الطعام دخل مرحلة مختلفة وإن هناك خطرا حقيقيا بدأ يتهددهم خصوصا المرضى               
وأشار إلى أن هناك اتصاالت تجري على المستوى العربي الشعبي والرسمي لتنظيم مجموعة من               .منهم

  .تقالت االحتاللالفعاليات إللقاء الضوء على واقع الحركة األسيرة الفلسطينية داخل مع
وحذر قراقع في كلمته من أن األوضاع الصحية لألسرى المضربين في تدهور مستمر فقد تناقص وزنهم                

قتـل  " إسـرائيل "وتم عزلهم عن العالم وال يقدم لهم العالج والفحوصات الطبية الالزمة، وإن هدف دولة          
  .ر بشريةاألسرى وإفشال خطواتهم لالنقضاض عليهم وتحويلهم الى كائنات غي

وحذر قراقع من تبهيت اإلضراب واإلشاعات المغرضة والتحريض في اإلعالم اإلسرائيلي الذي يصور             
إضراب األسرى وكأنه من أجل شراء دجاج غير مقطع او اعادة بث بعض القنوات الفضائية، مؤكدا ان                 

، ليضاف إليهـا وقـف      انهاء العزل االنفرادي هو المطلب االستراتيجي االعمق لمطالب الحركة االسيرة         
سياسة العقوبات بمنع الزيارات وفرض الغرامات واالقتحامات وتقييد أيدي وأرجل االسـرى وانتهـاك              

  .هو المطلب االستراتيجي لألسرى" العزل االنفرادي"حقوقهم االنسانية، مشدداً على أن إنهاء 
  

   الطعام غًدايبدؤون إضراًبا مفتوًحا عن" جلبوع" في معتقل فلسطينًيا أسيًرا 420 .36
اإلسرائيلي، أنهم قرروا خوض اإلضراب المفتوح " جلبوع"أعلن األسرى الفلسطينيون في معتقل : رام اهللا

، وذلك في ظل رفض سلطات السجون االستجابة )11/10(عن الطعام اعتبارا من يوم غد الثالثاء 
  .لمطالب األسرى

" قدس برس" عيسى قراقع، في بيان صحفي تلقت وأوضح وزير األسرى في الحكومة الفلسطينية برام اهللا
 أسيرا، شكلوا لجنة نضالية من 420، وعددهم "جلبوع"نسخة عنه اليوم االثنين، أن األسرى في معتقل 

مشكلة من لؤي عودة "، مشيرا إلى أن هذه اللجنة "مختلف الفصائل تكون متابعة لتطورات هذا اإلضراب
، أبو علي "الجهاد اإلسالمي"، وجهاد اغبارية عن "فتح"ماني عن ، وعلي المسل"الجبهة الشعبية"عن 

  ".حماس"العباسي من حركة 
  10/10/2011قدس برس، 

  
   يهددون بالتوقف عن شرب الماءعن الطعام األسرى المضربين .37

هدد مئات من األسرى المضربين عن الطعام بالتوقف عن تناول الماء، في خطوة :  كفاح زبون-رام اهللا
  . يوما15 خطيرة، إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالب المضربين منذ تصعيدية
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إن األسرى المضربين عن الطعام هددوا «وقال عيسى قراقع، وزير شؤون األسرى والمحررين، 
باالنتقال إلى خطوة أخرى في مسيرتهم اإلضرابية باالمتناع عن شرب الماء على طريقة اإلضراب 

  .»اآليرلندي
بهذه الخطوة التصعيدية ردا على اإلجراءات التعسفية التي يتعرضون لها، بعدما راحت وهدد المضربون 

  . إدارة السجون تمارس ضدهم سياسة العزل االنفرادي، ومصادرة كافة محتوياتهم الشخصية
  11/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  رةالذي تنفذه الحركة األسي انضمام أسرى القدس والجوالن والداخل لإلضراب .38

اتسع نطاق اإلضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي، منذ نحو خمسة عشر يوماً، احتجاجا على العقوبات اإلسرائيلية بحقهم، بعد إعالن انضمام 

ية في سجن أسرى القدس والداخل الفلسطيني المحتل والجوالن وأسرى حركة فتح والجبهة الديمقراط
  . ريمون إلى اإلضراب الذي تنفذه الحركة األسيرة

، عن 2011-10-10وأعلن رئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب، االثنين 
من كافة ) 4و2(انضمام أسرى القدس والداخل الفلسطيني المحتل والجوالن في سجن جلبوع قسم 

  .  المفتوح عن الطعام الذي تخوضه الحركة األسيرة منذ نحو أسبوعينالفصائل الفلسطينية إلى اإلضراب
  11/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  وطنية لحماية األسرى والتحرك بكافة االتجاهات لمنع وقوع كارثة إنسانيةوضع خطة : قراقع .39

س إضرابهم واصل األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل اإلسرائيلي يوم أم : أشرف الهور-غزة 
 على التوالي، وأعلن عن توسع دائرة اإلضراب حيث انضم إلى 15 عن الطعام الذي دخل يومه الـ

 أسيرا، إضافة إلى عدد 240صبيحة يوم أمس، وعددهم ' جلبوع'اإلضراب بشكل رسمي أسرى سجن 
لك دخل ، الذين وضعوا خطة تنص على الدخول تدريجياً في اإلضراب، كذ'عوفر'كبير من أسرى سجن 

، كمقدمة لدخول باقي األسرى 'ايشل' أسيرا جديدا من سجن 30، و'ريمون'في اإلضراب أسرى سجن 
  . خالل أسبوع140في هذا المعتقل وعددهم 

توقع عيسى قراقع وزير األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية أن يشهد األسبوع المقبل انضمام 
حكومة االحتالل على رفض مطالب األسرى اإلنسانية  أسير إلى اإلضراب، بسبب استمرار 6000
تشنها إدارة السجون ضد األسرى المضربين الذين ' حرب نفسية وعصبية'وكشف قراقع عن  .والعادلة

ون تمنع األسرى المضربين في الزنازين من وقال أن إدارة السج .زجوا في أقسام وزنازين العزل
بعد أن صودرت جميع مقتنياتهم الشخصية، وذلك للضغط عليهم الخروج إلى الحمامات أو لقاء المحامين 

لحماية األسرى والتحرك بكافة االتجاهات ' خطة وطنية وقانونية'وطالب قراقع بوضع  .لكسر اإلضراب
  .لمنع وقوع كارثة إنسانية في سجون االحتالل، بعد أن أصبح واقع األسرى في خطر حقيقي

ون أنهم سيمضون في إضرابهم حتى تلبية مطالبهم، وأنهم وتؤكد رسائل هربها األسرى من السج
  .سيصعدون خالل األيام المقبلة من خطواتهم لتشمل إعالن التمرد على قرارات وقوانين السجون



  

  

 
 

  

            23ص                                                    13/10/2011الخميس  :التاريخ

وتفاقم يوم أمس بحسب ما سرب من السجون وضع كثير من األسرى، وباتت حياة العديد منهم مهددة 
لملح والماء من أقسام السجون، ويستخدم األسرى الملح والمياه بالخطر، بعد أن سحبت إدارة السجون ا

  .بكميات قليلة للحفاظ على أمعائهم من التعفن
  12/10/2011، القدس العربي، لندن

  
  األسرى ينتقدون تراجع أداء السلطة تجاه قضيتهم:  من اإلضراباً يوم15بعد  .40

ور القيادة السياسية للسلطة حيال إثارة انتقد األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي تراجع وضعف د
وقال . قضية المضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن أسبوعين طلبا لوقف سياسة العزل والتنكيل بحقهم

ولين عن تنسيق اإلضراب داخل السجون في اتصال بإذاعة ؤأحد القيادات األسيرة وواحد من المس
 حقيقي من القيادة السياسية الفلسطينية لدعم إضرابهم إن األسرى لم يلمسوا أي تدخل": "صوت فلسطين"

لم نشهد أي جهد حقيقي من القيادة "وأضاف األسير الذي لم يذكر اسمه لدواع أمنية ".  يوما15بعد مرور 
السياسية رغم تحدثنا معها وطالبناها بالتحرك ألن مصلحة السجون تتنكر لحقنا في اإلضراب وال تقدم 

وطالب القيادي األسير بنقل ملف األسرى خاصة المعزولين ". هور وضع األسرىأية حلول في ظل تد
منهم إلى أعلى المستويات الحقوقية والسياسية الدولية وعبر جهد حقيقي من القيادة السياسية لموقف ما 

  . وصفه بالمأساة داخل سجون االحتالل
  11/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  سرى حرب االسرى أعتبار الخبراء ال وظفنا الكثير من: عريقات .41

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كبيـر         :  جمال جمال  - الدستور   -القدس المحتلة   
ـ      أن الذهاب لألمم المتحدة لطلب انضمام      : »الدستور»المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، ل

واكـد أنـه    . »غير مرتبط باستئناف المفاوضات مع إسرائيل      «لعضوية دولة فلسطين في االمم المتحدة،     
حتى في حال االعتراف بدولة فلسطين فهذا ال يلغي تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، كمـا هـو       
الحال للسلطة الفلسطينية، التي ال تحل محل المنظمة وال تمثل كل الشعب الفلسطيني، وشدد على أن هذه                 

أتي على حساب أي من ثوابت المشروع الوطني الفلسطيني وفـي مقـدمتها حـق               الخطوة ال يمكن أن ت    
  .العودة

وعن االنعكاسات قال عريقات، إن االعتراف بنا دولة عضو في األمم المتحدة، إن كانت كاملة العضوية                
 وعاصمتها القدس ستكون    1967أن دولة فلسطين في حدود      : ام ال سينعكس في ست نقاط مركزية، أوال       

 تحت احتالل دولة أخرى عضو في االمم المتحدة، وسيخرس اللسان اإلسرائيلي الذي يعتبر قضيتنا               دولة
  . ، بل دولة تحت االحتالل»اراض متنازع عليها«

  . ثانيا، ستصبح مرجعية المفاوضات جدوال زمنيا النسحاب وانهاء االحتالل وفق جدول زمني محدد
إن : رابعـا . الفلسطيني صاحب الحق، وهو سـيمارس حقـه  إن حق تقرير المصير يعود للشعب       : وثالثا

مواثيق األمم المتحدة تلزم جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة مساعدة دولة واقعة تحت احتالل دولة                
  . أخرى عضو في األمم المتحدة
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ة، إن كان   إن دولة فلسطين سيكون لها الحق في أن تكون في جميع الهيئات التابعة لألمم المتحد              : وخامسا
في منظمة الغذاء العالمية، أو في المحكمة الدولية، وهذا ما تخاف منه إسرائيل، ونحن نقول إلسرائيل إن                 

  .كانت تخاف المحكمة الدولية فعليها أن توقف جرائمها
وهو ما وظفنا الكثير من خبراء القانون الدوليين ألجله، يتعلق بأكثر من ثمانية آالف أسـير                :  أما سادسا 

سطيني يقبعون في سجون االحتالل، العتبارهم أسرى حرب، ألن حل الصراع ال يمكن أن يـتم مـن                  فل
  .دون حق عودة الالجئين وعودة األسرى إلى عائالتهم وأبناء شعبهم

  18/9/2011، الدستور، عمان
  

   في مجلس األمن سيرفع المكانة القانونية لألسرىفلسطينقبول عضوية : قراقع .42
 في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، أمس، إن قبول طلب فلسطين الحصول على قال وزير األسرى

. عضوية مجلس األمن الدولي هذا الشهر من شأنه رفع المكانة القانونية لألسرى في سجون االحتالل
وذكر قراقع، في تصريح صحافي، أن الوضع القانوني لألسرى سيتعزز أكثر بصفتهم أسرى حرب، 

اضعين لقوانين وأوامر االحتالل، مؤكدا أن رفع التمثيل الفلسطيني يكسر العزلة عن وليسوا جنائيين خ
ورأى أن المجتمع الدولي سيكون مطالباً عند ذلك بتحمل مسؤولياته في تطبيق المواثيق  .األسرى

 والعهود الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تقضي بعدم جواز احتجاز أسرى في داخل
  . أراضي الدولة التي تحتل شعباً آخر

  20/9/2011، لخليج، الشارقةا
  

   تعتقل األسير المحرر حازم خضر الفاخوريالسلطةأجهزة أمن : الخليل .43
اعتقل جهاز المخابرات العامة، التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة الخليل، األسير المحرر حازم : الخليل

طة الفلسطينية لمى خاطر، وذلك بعد اقتحام منزله منتصف الليلة خضر الفاخوري زوج الكاتبة والناش
  .الماضية في مدينة الخليل، ومصادرة عدد من أجهزة الحاسوب والمقتنيات الخاصة من المنزل

  21/9/2011قدس برس، 
  

   الجاري28 االحتالل يبدأون خطوات احتجاجية في سجوناألسرى في : قراقع .44
زير شؤون األسرى عيسى قراقع، إن األسرى في السجون كافة قـرروا  قال و: رام اهللا ـ احمد رمضان 

الجاري، ردا على سلسلة اإلجراءات القمعية التي       ) سبتمبر( أيلول   28البدء بخطوات احتجاجية ابتداء من      
 فضائيات تزامنا مع انطالق أعمال الجمعية العامة        5بدأت إدارة السجون بتنفيذها، وكان آخرها وقف بث         

  .متحدةلألمم ال
وأضاف قراقع في بيان صحافي، أن إجراءات أخرى بدأت إدارة سجون االحتالل بتنفيذها وتشمل تشتيت               
األشقاء األسرى عن بعضهم وتفريقهم في سجون مختلفة في خطوة ال أخالقية وال إنسانية وغير مبـررة                 

ات األهالي لتـصبح مـرة      وأشار إلى أن إدارة السجون أبلغت األسرى بأنها تنوي تقليص زيار          . قانونياً
  .واحدة في الشهر ولمدة نصف ساعة فقط

  25/9/2011، المستقبل، بيروت
  



  

  

 
 

  

            25ص                                                    13/10/2011الخميس  :التاريخ

   آالف أسيرستةبقي منهم " انتفاضة األقصى" ألف حالة اعتقال منذ 75: ررينوالمحوزارة األسرى  .45
اصر قال مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عبد الن: رام اهللا

، بأنه قد سجل منذ بدء انتفاضة األقصى ولغاية اليوم، )26/9(فروانة، في تقرير أصدره اليوم االثنين 
 ألف حالة اعتقال، بينهم من احتجزوا لساعات طويلة أو أليام محدودة في األماكن العامة 75قرابة 

 مراكز التوقيف، بقّى كالمدارس والجامعات والساحات أو على الحواجز أو داخل المستعمرات أو في
 طفال، 285منهم لغاية اليوم في سجون ومعتقالت االحتالل المتعددة أقل بقليل من ستة آالف أسير بينهم 

 نائباً، باإلضافة إلى وزيرين سابقين، ومئات المرضى بينهم من 21 معتقالً إدارياً، و270 أسيرة، و35و
  .يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة كالقلب والسرطان

بأن تلك االعتقاالت لم تقتصر على األحياء فقط، وإنما شملت األموات، حيث ال تزال سلطات : "وأضاف
االحتالل تحتجز عشرات الجاثمين لشهداء وشهيدات استشهدوا خالل انتفاضة األقصى، ولمئات آخرين 

  ".استشهدوا في السنوات التي سبقتها
 ألف 21أصدرت ومنذ بدء انتفاضة األقصى أكثر من وكشف فروانة بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

 كان األكثر 2007قرار باالعتقال اإلداري، ما بين قرار جديد أو تجديد االعتقال اإلداري، وأن العام 
  . قرار إداري3101، حيث سجل خالله 1990ارتفاعاً منذ العام 

 سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي  معتقالً إدارياً من الضفة الغربية في270وأشار إلى وجود قرابة 
مقاتل "تضم نخبة من المثقفين واألكاديميين والطلبة، فيما أصدرت سلطات االحتالل عشرات قرارات 

بحق معتقلين من قطاع غزة والتي تتيح لسلطات االحتالل استمرار احتجازهم دون محاكمة " غير شرعي
  .ياتهمألطول فترة ممكنة، حتى بعد انتهاء فترة محكوم

وأضح أنه ومع بدء انتفاضة األقصى كان عدد األسرى الذين تجاوزوا عامهم العشرين في األسر بشكل 
ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة، فيما األرقام اليوم " عمداء األسرى"متواصل والذين يطلق عليهم مصطلح 

 أسيرا مضى 45، منهم  أسيرا143ًاليوم إلى " عمداء األسرى"في ارتفاع مضطرد، حيث وصل عدد 
وهو مصطلح جديد أفرزته " جنراالت الصبر"تجاوزوا الربع قرن وهؤالء يطلق عليهم مصطلح 

  .االنتفاضة، من بينهم أربعة أسرى  تجاوزوا الثالثين عاماً في األسر
وثق،  شهيداً، وفقا لما هو م202وأفاد أن عدد الشهداء الذين قضوا في السجون اإلسرائيلية قد وصل إلى 

 شهيداً التحقوا بقائمة شهداء الحركة األسيرة منذ بدء انتفاضة األقصى، 79الفتاً النظر إلى أن هناك 
نتيجة التعذيب واإلهمال الطبي واستخدام القوة المفرطة داخل السجون، أو نتيجة القتل العمد بعد االعتقال 

  .أي التصفية الجسدية المباشرة، كما قال
  26/9/2011قدس برس، 

  
  ردا على التضييق اإلسرائيلي" العصيان الشامل" بـيهددوناألسرى : قراقع .46

قال وزير األسرى في السلطة الفلسطينية عيـسى قراقـع إن األسـرى      :وكاالت -محمد جمال  -القدس  
ضد إجراءات مـصلحة الـسجون      " عصيان شامل وتمرد  "الفلسطينيين في سجون إسرائيل هددوا بإعالن       

وذكر قراقع أن األسرى في كافة السجون شرعوا في إضراب احتجاجي عن            .  عليهم اإلسرائيلية للتضييق 
. التي فرضت عليهم من قبل مصلحة السجون اإلسرائيلية       " العقابية والتعسفية "الطعام ردا على اإلجراءات     

وأضاف أنهم هددوا بعصيان شامل وتمرد على قوانين إدارة السجون كخطوة تعتبر األولى من نوعها إذا                
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لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتمثل بعدم االلتزام بقوانين إدارة مصلحة                
السجون من حيث رفض ارتداء مالبس السجن وعدم الوقوف على العدد اليومي وعدم االلتزام بتعليمات               

مثل باإلضـراب عـن     وأوضح أن األسرى وضعوا برنامجا احتجاجيا متدرجا يت       . إدارة السجون اليومية  
 في المرحلة األولى وإذا لم يتم التجاوب مـع          - األربعاء والخميس والسبت     -الطعام ثالثة أيام أسبوعيا     

وأشار إلى أن وزارته بصدد اتخـاذ خطـوات         . مطالب األسرى سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام      
رائيلي ووقف الزيـارات لألهـالي      تضامنية مختلفة مثل مقاطعة المحاكم اإلسرائيلية وجهاز القضاء اإلس        

  .وغيرها من الخطوات والفعاليات الجماهيرية
  28/9/2011، الشرق، الدوحة

  
     شامل وتمرد على قوانين إدارة السجون بعصيانبدأوا  األسرى: قراقع .47

أعلن وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، أمس، بدء األسرى  :فلسطين المحتلة
عن الطعام في جميع سجون االحتالل، احتجاجاً على اإلجراءات العقابية التي تفرضها عليهم إضراباً 

إدارات السجون، مؤكداً أن األسرى بدأوا بعصيان شامل وتمرد على قوانين إدارة السجون في خطوة هي 
ي رام اهللا وقال قراقع خالل مؤتمر صحافي ف. األولى من نوعها إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم 

إن هذه الخطوة تتمثل بعدم االلتزام بقوانين إدارة مصلحة السجون، من حيث رفض ارتداء مالبس “
  .” السجن، وعدم الوقوف على العد اليومي وعدم االلتزام بتعليمات إدارة السجون اليومية

ن آخرين بدأوا، نحو مائتي معتقل من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومعتقلي“وقال قراقع إن 
أول أمس، إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار وضع األمين العام للجبهة الشعبية أحمد 

 أسيراً ووقف 20، والمطالبة بفتح ملف العزل االنفرادي ل”سعدات في العزل االنفرادي منذ أربع سنوات
سنوات في العزل ) 10(قضي بعضهم عزلهم وإنهاء مأساة سياسة الموت البطيء للمعزولين الذين ي

  .االنفرادي 
وكشف قراقع عن برنامج احتجاجي متدرج أعّده األسرى يتم تنفيذه عبر مراحل تبدأ باإلضراب عن 
الطعام ثالثة أيام في كل أسبوع هي األربعاء والخميس والسبت في المرحلة األولى ويتصاعد باتجاه 

 آالف أسير فلسطيني من 6 أن الحديث يدور عن مشاركة وأكد قراقع. اإلضراب المفتوح عن الطعام 
  .مختلف الفصائل في هذه الخطوات االحتجاجية

ودعا رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك إلى تنظيم اوسع تحرك شعبي فلسطيني لنصرة قضية 
ت  رئاسة المجلس التشريعي وسط رام اهللا، أمس، سلطاإليهواتهم دويك، خالل اعتصام دعت . األسرى

االحتالل بانتهاج سياسة مبرمجة لتدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تقويض سلطة المجلس 
التشريعي المنتخب عبر استهداف النواب المنتخبين باالعتقال والمالحقة ومنع سفرهم، مؤكداً في الوقت 

  .ذاته ان االحتالل يمارس حملة اعتقاالت واسعة في صفوف الفلسطينيين
  29/9/2011يج، لندن، الخل

  
  لألسرى محاكمة مفتوحة إلرهاب االحتالل" األمعاء الخاوية"معركة : حكومة رام اهللا .48

، "معركة األمعاء الخاوية"قالت وزارة اإلعالم في الحكومة الفلسطينية برام اهللا إنها ترى في : رام اهللا
محاكمة مفتوحة لدولة "، بمثابة )28/9(التي يخوضها األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، األربعاء 



  

  

 
 

  

            27ص                                                    13/10/2011الخميس  :التاريخ

ترعى اإلرهاب المنظم، وتمعن في امتهان الكرامة اإلنسانية لألسرى واألسيرات، وتشن عليهم حرباً بال 
  ".هوادة وراء القضبان وفي الزنازين

طرقاً على "نسخة عنه، اإلضراب عن الطعام " قدس برس"واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي تلقت 
 العالمي، الذي يقفل سمعه ويغض بصره ويوقف لسانه عن معاناة آالف األسرى جدران الصمت

وعشرات األسيرات، الذين شرعوا اليوم في حرب الجوع ألجل الكرامة، وانتقاص الحقوق، والتنكيل، 
والتفتيش العاري، والحرمان من مواصلة التعليم، والنقل التعسفي، وشتى أصناف القهر، والتنكيل 

  ".المفتوح
  28/9/2011دس برس، ق

  
   تفجر األوضاع في سجون االحتاللمن تحذر غزةحكومة  .49

 أمس مؤتمراً صحفياً اعتبر في غزةعقدت وزارة األسرى والمحررين لدى الحكومة :  حامد جاد–غزة 
خالله وزير األسرى لدى الحكومة ذاتها عطااهللا أبو السبح أن ما يجري بحق األسرى بمثابة جحيم ال 

  .إلهابة واإلذالل أصبحت تمس ذويهم أيضاً كالتفتيش العاري على الحواجز وأبواب السجونيطاق وأن ا
وشدد أبو السبح على أن األسرى لن يصمتوا أكثر على االنتهاكات التي تجري بحقهم وأنهم مستعدون 

 ومن  دقيقة30 دقيقة إلى 45للشهادة مقابل الحصول على حقهم مؤكدا أن قرار تقليص وقت الزيارة من 
مرتين شهريا إلى مرة واحدة بمثابة انتهاك واضح لحقوقهم باإلضافة لسحب كافة الفضائيات العربية 

 أسير من زيارة ذويهم لشهر وشهرين 500واستبدالها بقنوات روسية وإسرائيلية وحرمان ما يزيد على 
 سياسة العزل تحت حجج واهية وفرض تقييد األيدي واألرجل خالل الخروج لزيارة ذويهم وتصعيد

االنفرادي وخاصة ضد قادة الحركة األسيرة وتقييد إدخال األرصدة المالية لألسير كلها بمثابة انتهاكات 
إن االحتالل يجبر األسرى على التعري يوميا، وحرائرنا تتعرض "وقال أبو السبح  .ضد القوانين الدولية

 قانون كما أن األسرى يتعرضون لهجمة ألبشع حاالت التعذيب والتعسف والظلم وال يراعي بذلك أي
شرسة وأبشع حاالت التعذيب والظلم والنازية، لذا أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجا على ذلك، 

  ".وسيصعدون إضرابهم حال استمر االحتالل بانتهاك حقوقهم
وعدم التخلي ودعا أبو السبح إلى تشكيل أكبر جبهة مساندة لألسرى من كافة أبناء الشعب الفلسطيني 

عنهم، مطالبا وسائل اإلعالم بأن تخوض ذات المعركة مع األسرى وتقف بجانبهم محذرا كافة األطراف 
  .من خطورة انفجار األوضاع داخل السجون في أي لحظة

  30/9/2011الغد، عمان، 
  

   اإلنسانيةفياض يعلن دعمه لمطالب األسرى  .50
لكامل لمطالب أسرى الحرية المشروعة كما أكدتها  أكد رئيس الوزراء سالم فياض دعمه ا:رام اهللا

 عن الطعام، والمتمثلة في جوهرها باحترام كرامتهم إضراباالقوانين الدولية، والتي يخوضون لتحقيقها 
وأشاد فياض بالدعم الشعبي لهذه المطالب، وجدد موقفه الثابت  . وحقهم الطبيعي في الحياةاإلنسانية
 األسرى هي جزء ال يتجزأ من حرية الوطن، وأن نضالهم لتحقيق كرامتهم  اعتبار أن حريةإلىالداعي 
وشدد رئيس الوزراء خالل كلمته  . هي جزء من نضال شعبنا النتزاع وتأكيد كرامته الوطنيةاإلنسانية

ي في حفل االستقبال الذي نظمته ممثلية ألمانيا االتحادية لدى السلطة الوطنية لمناسبة اليوم القومي األلمان
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 الشعب الفلسطيني لنيل حريته إرادة، على أن جدار الفصل واالستيطان سينهار أمام "عيد الوحدة األلمانية"
  . الشعب األلماني الستعادة وحدتهإرادةواستقالله، تماماً مثلما انهار جدار برلين أمام 

  4/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   ومطالبة بحمايتهمتحذير فلسطيني رسمي من المساس باألسرى .51
حذر النائب عن كتلة التغيير واإلصالح إسماعيل األشقر خالل مؤتمر صحفي االحتالل :  الضفة- غزة

  إياهم المسؤولية الكاملة عن أي أذى يتعرض لهاإلسرائيلي وإدارة السجون من المساس باألسرى، محمالً
ثمنها غاٍل جدا وهي أغلى من  كل إن شعرة من رؤوس أسرانا في سجون االحتالل : "وقال .األسرى

  ".أسرانا إننا لن ننساكم وسنظل األوفياء حتى تحقيق مطالبكم وتحريريكم: "، قائالً"األرواح اإلسرائيلية
وطالب النائب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان بواجباتهم لحماية األسرى وممارساته العنصرية 

شاليط : "وأضاف .ة االحتالل لمحكمة الجنايات الدولية كمرتكبي حربضد األسرى، داعيا إياهم لتقديم قاد
لن ينعم بالحرية حتى ينعم بها أسرانا، ونقول إن سياسية خطف الجنود ستستمر حتى يتذوق كل أسير 

  ".طعم الحرية، ونحن في حركة حماس لن نكتفي بشاليط ونقول إن أمثاله قادمون بإذن اهللا
التجمع اليوم من قبل كل الفصائل يحمل رسالة الوحدة "طا اهللا أبو السبح إن بدوره، قال وزير األسرى ع

في فلسطين خلف قضية األسرى ورفضاً لمشاريع االحتالل ومن يصافحونه، ونقول لألسرى نحن معكم 
  ".وخدم لكم وهذا وسام وشرف كبير لنا ألنكم أنتم ضحيتم بأنفسكم وراحة أجسادكم من اجل شعبكم

لنائب محمد شهاب نيابة عن المجلس التشريعي الفلسطيني إلنهاء االستفراد والتغول على بدوره، دعا ا
  .األسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن سلطات االحتالل شاركت في انتهاك حقوق األسرى

  4/10/2011السبيل، عمان، 
  

  زيارة الوسيط األلماني للقاهرة صرف لألنظار عن إضراب األسرى: غزة في الحكومة .52
الزيارة المفاجئة التي قام بها أول من أمس الوسيط األلماني في غزة اعتبرت الحكومة : حامد جاد - غزة

، تأتي في "بهدف تفعيل صفقة تبادل األسرى بين الفلسطينيين واإلسرائيليين"غيرهارد كونراد إلى القاهرة 
  ".حرف األنظار عن إضراب األسرى في سجون االحتالل"إطار 

هذه الزيارة المفاجئة في هذا الوقت ال " إن في غزةقر مدير اإلعالم في وزارة األسرى وقال رياض األش
يمكن تفسيرها سوى أنها جاءت لخدمة االحتالل بهدف خداع العالم وإبعاد األضواء عن األوضاع 
الخطيرة التي وصلت إليها السجون إثر العقوبات التي فرضتها سلطات االحتالل نتيجة إضراب األسرى 

  ". أيام8ن الطعام منذ ع
وأشار األشقر إلى أنه لم يطرأ أي جديد على صفقة التبادل، واألمر مرده إلى االحتالل وليس للقاهرة أو 
أي مكان آخر، فمن يعيق صفقة التبادل هو رئيس وزراء حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو الذي يرفض 

ت بهم المقاومة الفلسطينية مقابل اإلفراج عن دفع استحقاق الصفقة بإطالق سراح األسرى الذين تقدم
  .الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط

  5/10/2011الغد، عمان، 
  
  



  

  

 
 

  

            29ص                                                    13/10/2011الخميس  :التاريخ

  إضراب األسرى مستمر لليوم الثامن بعد فشل اجتماعهم مع ضباط السجون: قراقع .53
 جرى أكد وزير شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع أن اللقاء الذي: رام اهللا

باء بالفشل، بسبب عدم تجاوب "بين ممثلي األسرى الفلسطينيين وضباط ومسؤولي إدارة سجون االحتالل 
إدارة السجون مع مطالب المعتقلين والتي يخوض األسرى إضرابا احتجاجيا وإضرابا مفتوحا عن الطعام 

 يستمر اليوم  لليوم الثامن وأكد أن إضراب األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ".في سبيل تلبيتها
في ظل محاوالت قمعية من قبل إدارة السجون لكسر اإلضراب، حيث تم زج عدد كبير من "على التوالي 

  ".المضربين في زنازين انفرادية وعزلهم عن العالم، وتم إيقاف زيارات المحامين واألهالي للمضربين
  4/10/2011قدس برس، 

  
  بفضل صمود شعبنا" نقمة إلى نعمة"تحول من  والحصار في السجونال نقبل بوجود معتقلين : هنية .54

، 2011-10-5طالب رئيس الوزراء الفلسطيني إسـماعيل هنيـة، األربعـاء           :  يوسف أبو وطفة   -غزة
الشعب الفلسطيني إلى الوقوف صفاً واحداً خلف األسرى في سجون االحتالل، نافيـاً أن تكـون زيـارة                  

  . دل األسرى لمصر قد حملت أي معلومات جديدةالوسيط األلماني في صفقة تبا
الشاليهات بغـزة،   "في منتجع   " فلسطين للكتاب الدولي  "وأهاب هنية في كلمة ألقاها خالل افتتاحه معرض         

الشعب الفلسطيني للوقوف صفًا واحدا خلف األسرى بقوة وبفعاليات خلف معتقلينا ولكي نتبنى مطـالبهم               
  . ل المحافل المحلية والدوليةالمشروعة ولرفع أصواتهم إلى ك

وأشار إلى أن إقامة المعرض يتزامن مع أحداث ومجريات ما زالت أثارها على األرض؛ أهمها قـضية                 
إن هؤالء المعتقلين هم قادة     :"وقال, إضراب المعتقلين الفلسطينيين عن الطعام داخل المعتقالت اإلسرائيلية       

  ". شعبنا وقادة وحدتنا
ني هذه الهبة واالنتفاضة المتمثلة بفعاليات التضامن مـع المعتقلـين األبطـال فـي               وأكد أن الحكومة تتب   

إلى أن الحكومة لن تقبل بأن يستمر المعتقلين في غياهب المعتقالت بعيداً عن أهلهـم               ", مشيراً, السجون  
  ". وذويهم

" مة إلـى نعمـة    نق"أن الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة تحول من         , من جهة ثانية أكد رئيس الوزراء     
وأوضح أن االحتالل أراد للحصار أن يعزل قطاع غزة عن العالم،           . بفضل صمود أبناء شعبنا الفلسطيني    

ولكن أبناء شعبنا حولوا هذا الحصار إلى قطاع جذاب لكل األجانب والمتضامنين مع شعبنا عبر قوافـل                 
لغزة نحو الخـارج وجـسر      أصبح الحصار عبارة عن جسر      :" وأضاف. كسر الحصار البرية والبحرية   

للخارج نحو غزة فأبناء شعبنا أسقطوا مؤامرة الحصار والدليل علـى ذلـك قوافـل كـسر الحـصار                   
وتابع قوله رغم الحـصار     ". واإلنجازات والمشاريع الملموسة على األرض وإقامة هذا المعرض الدولي        

  . دس المحتلة قريبة بإذن اهللا تعالىإال أننا نستشعر بأن النصر قريب والعودة إلى فلسطين التاريخية والق
وأشار هنية إلى حادثة حرق متطرفين يهود لمسجد النور في قرية طوبا بالجليل داخـل أراضـي عـام                   

، مؤكداً أنها تدلل أن االحتالل اإلسرائيلي يحرص على تغييب المعالم العربية واإلسالمية وتـدمير               1948
وشدد على أن المستوطنين ينفذون فتـاوى حاخامـاتهم         . مقومات حضارتها وأنها ملك للشعب الفلسطيني     

، الفتًا إلى أن أبناء شعبنا هناك الـذين         1948الداعية إلسكات الصوت اإلسالمي المتنامي داخل أراضي        
 عاما بدءوا استعادة الهوية والمكانة اإلسالمية مما يجعلهم يشكلون خطرا حقيقيـا             63نهبت أرضهم منذ    

والوكالـة  " األونـروا "وبخصوص تطورات األزمة بين موظفي وكالـة         . الدنيئةعلى مطامع االحتالل    
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واتحـاد  " األونـروا "إن الحكومة تتابع مجريات ووقائع الخالف بين وكالة الغـوث           : "الدولية، قال هنية  
الموظفين فيها، والقرارات الصادرة بحق موظفي االتحاد على قاعدة األنشطة التي قاموا بها والتي تكفلها               

: وتـابع هنيـة قـائالً     ". تعديا صارخًا على الحرية النقابية    "أنظمة وقوانين الوكالة، واصفًا هذه القرارات       
  ". درسنا األمر وناقشناه في اجتماعات مجلس الوزراء، وكلفنا عددا من الوزراء بمتابعته مع الوكالة"

وكالة عن االستجابة لمطالبها،    وأكد أن الحكومة لن تقف متفرجة على تصاعد الحركة الشعبية وصمت ال           
 آالف موظـف    10مبينًا أنه يجب وضع حد لهذه الحالة وإرجاع حقوق الموظفين الذين أنتخبهم أكثر من               

  .بالوكالة
  5/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   لألسرى تطالب بحماية دولية "التحريرمنظمة " .55

تحرير الفلسطينية المجتمع الدولي أمس بالتدخل طالبت منظمة ال:  وكاالت- الرحيم حسين عبد –رام اهللا 
العاجل من أجل إنقاذ حياة آالف األسرى في السجون اإلسرائيلية مع دخول إضرابهم التدريجي عن 

إن السلطات "وفي بيان لها، قالت دائرة العالقات الدولية في المنظمة . الطعام يومه العاشر على التوالي
ارس أبشع وأقسى أساليب االعتقال واإلهانة بحق ستة آالف أسير فلسطيني اإلسرائيلية وبقرار سياسي، تم

واتهمت السلطات اإلسرائيلية . "وعربي في سجونها، في انتهاك فاضح للقوانين والشرائع الدولية كافة
أوسع حملة همجية بحق األسرى واإلمعان في تعذيبهم، وإهانتهم للنيل من عزيمتهم، عبر قوانين "بشن 

 20ت تحرمهم من زيارة ذويهم وتحول دون مواصلة تعليمهم الجامعي، وتستمر في عزل نحو وتشريعا
  . "أسيراً في زنازين انفرادية

  7/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  سقوط شهداء من الحركة األسيرة سيخلق كارثة : وكيل وزارة األسرى والمحررين .56
ـ       أكد زياد أبو عين وكيل وزارة األسرى والمحررين على          يعني  14 أن إضراب األسر الذي دخل يومه ال

دخول العشرات من األسرى في حالة خطر على حياتهم بشكل كبير مما سيشكل كارثة حقيقية وانتفاضة                
  .  وان إسرائيل وحكومتها تتحمل مسؤولية ذلك-شاملة داخل السجون وفي الشارع الفلسطيني والعربي

ت بحق األسرى من عزل وحرمانهم العديد من الحقـوق          حيث أقدمت على مجموعة خطيرة من اإلجراءا      
  .مما دفع األسرى للذود عن حقوقهم المسلوبة

وأكد أبوعين أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية هذه الكارثة وعواقبها إن لم يسرع بالتـدخل والـضغط                 
  . على أساليب اإلسرائيليين لالستجابة إلى مطالب األسرى العادلة

 11/10/2011، ساتمركز االسرى للدرا
  

  هنية يدعو فصائل المقاومة للتمسك بشروطها لتحرير األسرى .57
أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية أن الوطن البديل ليس :  حسين العموش-غزة 

  .مطلبا فلسطينيا، وأن الفلسطينيين يرفضون التوطين، وأن عودة الفلسطينيين إلى وطنهم أمر ال بد منه
أن وجود الفلسطينيين في األردن وجود مؤقت وأن عودتهم " الدستور"ف في تصريح خاص لـوأضا

حتمية ال محالة، مشيرا إلى أن الحقوق ال تضيع بالتقادم، وأنه ليس هنالك قوة في العالم يمكن أن تبعدنا 
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، "لى أبد اآلبدينإذا كان االحتالل باقيا إلى حين فإن اهللا تعالى ال يزول وباق إ"وقال . عن حق العودة
وقبل الربيع العربي كنا كالغرباء، لكننا اآلن وبفضل اهللا .. تباشير النصر تلوح من حولنا"مضيفا أن 

  ".تعالى سننتصر، وستعود فلسطين، كل فلسطين
إلى ذلك طالب هنية فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس بالتمسك بشروطها من اجل 

رى الذين يخوضون اإلضراب عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي احتجاجا على اإلفراج عن األس
  .سياسة االحتالل

إن العالم سمع "وأضاف خالل خطبة الجمعة من مسجد اإلمام الشافعي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة 
لعالم يطالب باإلفراج باسم الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته المقاومة في ساحات المعركة، وا

إننا ال نتسول "وقال ".  أسير في سجون االحتالل وذويهم7500عنه، ولكن لم يسمعوا ولم يعرفوا معاناة 
  ".الدولة بل ستنتزع الدولة من بين أنياب المحتل

  8/10/2011الدستور، عمان، 
  

   العاجلبحر يدعو لنصرة األسرى داخلًيا وخارجًيا ويطالب الجامعة العربية بالتحرك .58
أحمد بحر إلى . دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د:  عبد اهللا التركماني-غزة 

نصرة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي عبر تحشيد الجهود الشعبية والسياسية 
  . والدبلوماسية واإلعالمية، داخليا وخارجيا

نسخة عنه، الجمعة، على ضرورة أن تأخذ " فلسطين أون الين"ل وشدد بحر في بيان صحفي وص
المعالجة الوطنية لقضية األسرى منحى أكثر قوة وزخما خالل األيام المقبلة بما يتناسب مع حجم الهجمة 

  . اإلسرائيلية بحقهم
 ضرورة وطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي بالتحرك العاجل نصرة لألسرى، مؤكدا على

تفعيل البعد العربي والدولي والعمل على وضع كل الجهات والمنظمات العربية والدولية أمام مسئولياتها 
  .بهذا الخصوص

  7/10/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  تطلب من السفير منصور طرح قضية األسرى في مجلس األمن"  التحريرمنظمة" .59
 ياسر عبد ربه رسالة إلى مندوب  التحرير الفلسطينيةمنظمةبعث أمين سر اللجنة التنفيذية لل: رام اهللا

فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور تدعوه للعمل المباشر على وضع قضية األسرى 
وإضرابهم عن الطعام أمام مجلس األمن ورئيسه، ودعوة المجتمع الدولي ومجلس األمن لتحمل 

  .ائيل المنافي ألبسط مبادئ وقيم وشرعة المجتمع الدوليمسؤولياتهم تجاه سلوك حكومة إسر
  9/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   حماس تدعو الجامعة العربية والمؤتمر اإلسالمي لجلسة طارئة بخصوص األسرىكتلة .60

معة الدول دعت كتلة حركة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، جا :وكاالت - غزة
العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى ضرورة عقد جلسة طارئة بخصوص قضية األسرى الفلسطينيين 

وطالبت الكتلة خالل اجتماع خاص عقدته في مقر المجلس في غزة، وسط . في السجون اإلسرائيلية
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هاكات الجسيمة التي االنت"مقاطعة باقي الكتل، الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بعقد اجتماع لبحث 
  . بحق األسرى الفلسطينيين" يمارسها االحتالل

تكثيف "كما دعت الكتلة هيئة الصليب األحمر ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق اإلنسان إلى 
جهودها باتجاه أداء دورها اإلنساني بزيارة األسرى واالطالع على أوضاعهم والعمل على إسناد مطالبهم 

  ". العادلة
  10/10/2011لشرق، الدوحة، ا

  
  ثنيهم عن اإلضرابل محاوالت  يرفضون أياألسرى :  األسرى في حكومة هنيةوزير .61

شدد وزير األسرى في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، الدكتور عطا اهللا أبو : حبيب أبو محفوظ
 في اإلضراب المفتوح بغية ثنيهم عن االستمرار " إسرائيلية"السبح على رفض األسرى ألي محاوالت

كي تقبل جميع " اإلسرائيلية"وطالب إدارة مصلحة السجون  .يوما14ًعن الطعام والذي أعلنوه قبل 
مطالب األسرى، وإال فإن البديل هو العصيان التام، أو الموت، فيما أكد األسرى من خالل بعض 

غم إجراءات إدارة السجون الرسائل المسربة من السجون اتساع اإلضراب بانضمام عدد جديد منهم ر
  .بحقهم

  9/10/2011السبيل، عمان، 
  

  حول أوضاع األسـرى" بعثة التواجد الدولي"تسليم مذكرة لـ : الخليل .62
سلّم وزير شؤون األسرى ووفد من القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية بالخليل والمحافظة، : الخليل

 التي يعيشها األسرى واألسيرات في سجون أمس، مذكرةً حول األوضاع الصعبة وغير اإلنسانية
  .بالمدينة" بعثة التواجد الدولي المؤقت"االحتالل، وذلك خالل زيارة إلى مقر 

وشملت المذكرة التي قدمت من قبل الوزارة ونادي األسير بالمحافظة والقوى الوطنية المنضوية في إطار 
ول طبيعة االنتهاكات والجرائم التي منظمة التحرير، وأعضاء من المجلس التشريعي، معلومات ح

يتعرض لها آالف األسرى واألسيرات في سجون االحتالل، ال سيما بعد اعتماد سلطات االحتالل ما 
الذي يستهدف تشديد الخناق على األسرى بجملة من اإلجراءات، بينها العزل " قانون شاليت"يسمى 

  .التفاقيات والمواثيق الدوليةاالنفرادي والحرمان من التعليم، والتي تتنافى مع ا
وأوضح مدير نادي األسير بالخليل أمجد النجار، أمس، أن اللقاء مع مسؤولي البعثة الدولية بالمدينة، 
شمل حثهم على مطالبة دولهم بالتدخل للضغط على الحكومة اإلسرائيلية وإنقاذ حياة األسرى داخل 

  .سجونها
  10/10/2011، األيام، رام اهللا

  
 باالستجابة لمطالب األسرى" إسرائيل" الدولي إلزام المجتمعطالب ُي فياض .63

 نقال عن مراسلها من البيرة، نائل موسى أن رئيس 11/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت 
سالم فياض شدد على وقوفه مع كل أبناء شعبنا في دعمهم ومساندتهم لألسرى وحقوقهم . الوزراء د

إن المطالب التي أعلن األسرى ": تي كفلتها كافة القوانين والمواثيق الدولية، وقالاإلنسانية األساسية ال
اإلضراب من أجل استعادتها هي حقوق طبيعية أكدتها كافة القوانين والمواثيق الدولية، وإنني على ثقة 
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تهم بأن أسرى الحرية ما كانوا ليقدموا على اإلضراب عن الطعام إال بعد أن بات المس بظروف حيا
  ."وبكرامتهم اإلنسانية يتساوى مع مستوى المس بحقهم في الحياة

جاء ذلك خالل مشاركة رئيس الوزراء أهالي األسرى والمعتصمين تضامناً مع أسرى الحرية وذلك في 
مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة البيرة، حيث ناشد فياض المجتمع الدولي ومنظمات حقوق 

ية، وخّص بالذكر بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة، و نافي بيالي المفوض السامي اإلنسان الدول
لحقوق اإلنسان، واللجنة الدولية للصليب األحمر إلبراز معاناة أسرانا، وخاصةً وهم يخوضون إضرابهم 

لفوري إللزام عن الطعام من أجل ضمان الحد األدنى من حقوقهم اإلنسانية األساسية، وطالبهم بالتدخل ا
إسرائيل بوقف ممارساتها التعسفية، واالستجابة لمطالب األسرى، وفي مقدمتها إلغاء سياسة العزل 

  .االنفرادي، وغيرها من الممارسات الالإنسانية
 من رام اهللا، أن سالم 10/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية من جهة ثانية ذكرت 

السلطة الوطنية المستمر والمتواصل في سبيل بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء سعي "إن فياض قال 
االحتالل، ساهم بشكل كبير وفاعل لجهة االعتماد على قدراتنا الذاتية ومكوناتها، والتي أثمرت في 

 ."%60السنوات الثالث األخيرة تحسنا كبيرا في مجال اعتمادنا على إيراداتنا بنسبة بلغت حوالي الـ
أن هذا األمر إنجاز ضخم " خالل تكريمه لموظفي وزارة األشغال العامة المميزين في عملهم، وأضاف

وليس له مثيل حتى في دول مستقلة، فكيف بشعب يعاني ويالت االحتالل وممارساته الهادفة إلى تحطيم 
 .'قدراتنا ومؤسساتنا

أنه لوال المساعدات الخارجية لها فإنها منذ نشأة السلطة الوطنية، ترافقت معها تحليالت مفادها ب': وتابع
ستنهار، ونحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه المقوالت، فأنا اليوم أقول إنه ما كان يرى مستحيال قد بات 
حقيقة مفادها، أننا بتنا دولة قادرة على تقديم الخدمات المواطنين بكفاءة عالية متقدمة عن دول مستقلة 

 .وذلك باعتراف الجميع
يس الوزراء بخطابه إلى برنامج تعزيز قدرات السلطة الوطنية التابع للوكالة األميركية للتنمية وتوجه رئ

'USAID' وفي هذا االحتفال المدعوم من وكالة التنمية، ال يمكن إغفال قرار "، بحضور مديرها، قائال
 .س عنه مليون دوالر، وهو قرار نتمنى أن تعود الكونغر200الكونغرس بحجب مساعدات بقيمة 

إال أن فياض أكد أن المطلوب يتمثل بتقليص اعتماد السلطة على المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية، 
 .وهذا أمر ال بد منه من واقع المسؤولية

مراحل كثيرة قطعتها مؤسسات السلطة الوطنية، في سعي شعبنا إلقامة الدولة وإنهاء "وقال فياض إن 
إلى المعاناة التي يسببها  االحتالل وممارسته ضد شعبنا، وهي معاناة االحتالل وأشار رئيس الوزراء 

تظهر اليوم جلية في معاناة األسرى المحرومين من أبسط حقوقهم األساسية في سجون االحتالل، وهم 
 على التوالي، بإصرار وعزم من اجل نيل 14الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ

 .ي الحياة والكرامةحقوقهم األساسية ف
  

   للجامعة العربية لبحث قضية األسرى      اجتماًعا عاجالًتطلبالسلطة الفلسطينية  .64
، بطلب رسمي إلى األمانة العامة للجامعة )10/10(تقدمت السلطة الفلسطينية، قبل ظهر االثنين : القاهرة

صعيد اإلسرائيلي ضد األسرى لمجلس الجامعة، من أجل بحث الت" غير اعتيادي"العربية لعقد اجتماع 
في " قدس برس"وأفاد مراسل . الفلسطينيين في سجونه، في اليوم الرابع عشر من إضرابهم عن الطعام
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على مستوى المندوبين " االجتماع العاجل"القاهرة، أّن المندوب العام لفلسطين بالجامعة، تقدم بطلب 
، " في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لهامناقشة وضع األسرى في سجون االحتالل"الدائمين، لـ 

  .وفق مذكرة الطلب
  10/10/2011قدس برس، 

  
  "   األقصى"تحرير األسرى من سجون االحتالل أولى من تحرير : البرلمانيةكتلة حماس  .65

ممثلة حركة حماس في " التغيير واإلصالح"كتلة  أن غزةمن  10/10/2011قدس برس،  نشرت
القضية المركزية ورأس األولويات "لى أهمية قضية األسرى، مشيرة إلى أنها المجلس التشريعي أكدت ع

وأضافت الكتلة،  ".وأم الثوابت وعنوان القضية الفلسطينية، وأن تحرير األسرى أولى من تحرير األقصى
مضى على إضراب األسرى وخوضهم معركة األمعاء الخاوية أربعة ): "10/10(في بيان لها االثنين 

 وهم يعاندون المحتل، ويؤكدون على المضي في اإلضراب المفتوح عن الطعام لتحقيق عشر يوماً
مطالبهم ووقف السياسية الصهيونية اإلرهابية بحقهم من خالل القمع والتنكيل وحرمانهم من أبسط 

  ".مقومات الحياة وتعريضهم لشتى صنوف العذاب
ربية المحتلة بإطالق سراح المعتقلين السياسيين طالب النواب اإلسالميون في الضفة الغفي السياق نفسه 

حتى يتسنى للشعب الفلسطيني أن يعيش ويتفاعل مع حالة "لدى أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، 
  ". األسرى المأساوية في سجون االحتالل

ق ملف ضرورة إغال"، على )10/10(نسخة عنه االثنين " قدس برس"وأكد النواب في بيان صحفي تلقت 
االعتقال السياسي في الضفة الغربية حتى يكون لفعاليات التضامن مع أسرى سجون االحتالل الثقل 

  ".الكامل والجدوى
 النائب ، أنيو بي آي من غزة نقال عن 11/10/2011القدس العربي، لندن، في السياق نفسه ذكرت 

ن، الفصائل الفلسطينية إلى تكثيف  دعا االثني،األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر
جهودها ألسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم باألسرى في السجون اإلسرائيلية الذين يخوضون إضراباً عن 

وقال في كلمة خالل اعتصام شعبي أمام مقر الصليب األحمر  .الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي
من الجهد العسكري لنصرة األسرى والدفاع عنهم في مطلوب من الفصائل المقاومة بذل مزيد "بغزة، 

ضرورة "وشدد على  ."إضرابهم المفتوح عن الطعام، والتمسك بشروط إنجاز صفقة تبادل األسرى
الجندي اإلسرائيلي (ـمواصلة التخطيط والعمل على أسر جنود إسرائيليين آخرين كي يكونوا رفقاء ل

إرادة العدو الباغية، وتسقط عجرفته الفارغة، ويرضخ شليط، حتى تنكسر ) المحتجز في غزة غلعاد
  ."لمطالبنا الوطنية دون انتقاص

 
   في المائة من األسرى تعرضوا للتعذيب في سجون االحتالل96: فروانة .66

كشف مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة : الضفة الغربية
رى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي تعرضوا للتعذيب على أيدي  في المئة من األس96أن 

  .سلطات االحتالل أثناء التحقيق
 في 93 في المئة من األسرى تعرضوا للشبح، و76إن ": "السبيل"وقال فراونة في مقابلة خاصة بصحيفة 
 في المئة تعرضوا 96وم و في المئة تعرضوا للحرمان من الن97المئة تعرضوا للوقوف لفترات طويلة، و
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 أسيرا يعانون أوضاعا صحية سيئة، فمنهم من يعاني من أمراض القلب 136للضرب، إلى جانب أن 
  ".والغضروف والمفاصل وضعف النظر

إلى جانب األوضاع الصحية التي يعانيها األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل فقد : "وأضاف فراونة
 198ترات التحقيق مع األسرى إلى استشهاد عدد منهم، حيث بلغ عددهم أدت عمليات التعذيب أثناء ف

أسيرا كان آخرهم الشهيد رائد أبو حماد الذي استشهد في نيسان الماضي وهو في العزل االنفرادي في 
  ".سجن مجدو العسكري

  11/10/2011السبيل، عمان، 
  

  قي المئات من األسرى المضربين في خطر حقيحياة": صحة رام اهللا" .67
 طالب وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية برام اهللا، فتحي أبو مغلي، في رسائل عاجلة : رام اهللا

وجهها إلى كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب األحمر الدولي، بالتدخل الفوري والسريع 
ن، واالستجابة لوقف اإلجراءات القمعية ضد األسرى الفلسطينيي"لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

وأكد أبو  ".لمطالبهم العادلة حتى يتوقف اإلضراب المفتوح عن الطعام الذي دخل يومه الرابع عشر
حياة المئات من األسرى أصبحت في حالة خطر حقيقي، "مغلي، في رسائله للمؤسسات الدولية، على أن 

قا للمواثيق الدولية، وليسو هم أسرى حرب وف"، مشددا على أن هؤالء األسرى "وخصوصا المرضى منهم
ودعا المنظمات األممية اإلنسانية إلى  ".سجناء جنائيين، مما يترتب التعامل معهم وفق االتفاقات الدولية

، "لوقف التعامل السيء مع األسرى الفلسطينيين والعرب، وعالج المرضى منهم"التدخل الفوري والسريع 
  . سرعة اإلفراج عنهمداعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على

  10/10/2011قدس برس، 
  

 سقوط شهداء من الحركة األسيرة سيخلق كارثة :  والمحرريناألسرىوكيل وزارة  .68
ـ                 يعني  14أكد زياد أبو عين وكيل وزارة األسرى والمحررين على أن إضراب األسر الذي دخل يومه ال

 مما سيشكل كارثة حقيقية وانتفاضة      دخول العشرات من األسرى في حالة خطر على حياتهم بشكل كبير          
  .  وان إسرائيل وحكومتها تتحمل مسؤولية ذلك-شاملة داخل السجون وفي الشارع الفلسطيني والعربي

حيث أقدمت على مجموعة خطيرة من اإلجراءات بحق األسرى من عزل وحرمانهم العديد من الحقـوق                
ين أن المجتمع الدولي يتحمـل مـسؤولية هـذه          وأكد أبوع  .مما دفع األسرى للذود عن حقوقهم المسلوبة      

الكارثة وعواقبها إن لم يسرع بالتدخل والضغط على أساليب اإلسرائيليين لالستجابة إلى مطالب األسرى              
  . العادلة

  11/10/2011مركز االسرى للدراسات، 
  

   صفقة تبادل األسرىبإتمام يرحب عباس .69
  عيد وصوله كاراكاس، باتفاق تبادل األسرى، اس، ب محمود عب السلطة الفلسطينيةرحب رئيس: كاراكاس

  وثمن جهود مصر  .متمنيا أن يتم إطالق سراح جميع األسرى الفلسطينيين من السجون اإلسرائيلية
  .الشقيقة التي أسهمت بتحقيق هذا االتفاق

  11/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  لحظة تاريخية" وفاء األحرار"ة صفقإتمام : القاهرةهنية يشكر  .70

  في قطاع غزةرئيس الحكومة الفلسطينية، أن غزةمن  11/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  نشر
وشكر في  ".وفاء األحرار"إسماعيل هنية هنأ كافة األسرى وعموم شعبنا الفلسطيني بإنجاز اتفاق صفة 

ةً عنه، مصر على جهودها المباركة إلنجاز هذه تصريحٍ مقتضب تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم نسخ
رئيس المخابرات المصرية، وشكره على الجهود التي بذلها والتي أدت إلى هذه هنية كما هاتف  .الصفقة

الصفقة، وشدد على أن ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا بدعم من أشقائنا 
  .العرب والمسلمين

 عشرات اآلالف من الفلسطينيين من غزة أن هنية شارك الثالثاء 12/10/2011رس، قدس ب وذكرت
ودعا هنية إلى بدء االستعدادات الستقبال األسرى  .احتفاالتهم بإتمام صفقة تبادل األسرىفي غزة 

واعتبر هنية إتمام  ".سيكون على موعد مع حشد كبير"المحررين في صفقة التبادل، مؤكداً أن قطاع غزة 
، مؤكداً أن قطاع غزة تحمل خالل السنوات الخمس ألسر شاليط الشيء "لحظة تاريخية"لصفقة بأنها ا

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية  .الكثير من أجل الوصول إلى هذه اللحظة
ام لإلخوان المسلمين محمد ، كاشفاً النقاب عن أنه تلقى اتصاالً هاتفياً من المرشد الع"يعيشون فرحة كبيرة"

  .بديع هنأه بهذا االنجاز
  

   األسرى تقدم وثيقة وفاق جديدةوحدة: الخضري .71
قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن توحد األسرى في مطالبهم : غزة

ستثمار هذه ودعا الخضري ال .جديدة من أجل الوحدة والمصالحة" وثيقة وفاق وطني"العادلة يقدم 
الفرصة والتوحد وإنهاء الخالف وكافة المظاهر التي تسيء لشعبنا، الفتًا إلى وثيقة الوفاق الوطني األولى 

  .التي قدمها األسرى لقيادات الشعب الفلسطيني
  11/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   تدعو إلضراب تجاري جزئي الخميس تضامنًا مع األسرىحكومة هنية .72

أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، اتخاذ عدة إجراءات وفعاليات في إطار التضامن : غزة
وقالت الحكومة في بيان في ختام  .ودعم قضية األسرى المضربين عن الطعام في السجون الصهيونية

وة لتوقف إنها قررت الدع" التضامن مع األسرى"اجتماعها األسبوعي الثالثاء الذي عقد تحت عنوان 
 لمدة خمس دقائق، فيما يجري تنفيذ إضراب تجاري من  ظهرا11ًحركة السير يوم األربعاء الساعة 

  . الخميسيوم اً ظهر12 إلى الساعة 11الساعة 
أكد هنية، تضامن الحكومة الفلسطينية مع كل الفعاليات الشعبية مع األسرى، مشددا على أن من جهته 

  .لحكومة السياسيقضيتهم هي من أولويات عمل ا
  11/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  م جميعا هفراج عنلالفعل المستحيل نوس  أسيرة27صفقة التبادل تشمل ألف أسير و: مشعل .73
، أن حركته 2011-10-11خالد مشعل، مساء الثالثاء " حماس"أكد رئيس المكتب السياسي لحركة 

 أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي المحتجز في قطاع 27 ألف وتقضي بمبادلة" صفقة) "إسرائيل(أبرمت مع 
  . غزة منذ خمس سنوات جلعاد شاليط، على أن تتم على مرحلتين

صفقة التبادل ألسرانا وأسيراتنا األبطال مقابل الجندي " إنه تم التوصل إلى ةلفزمتوقال مشعل في كلمة 
  ".  أسيرة27ألف أسير و"عن ، خالصتها اإلفراج "وأسير الحرب الذي أسرناه في الحرب

 ستتم خالل أسبوع من هذا الوقت 450على مرحلتين، األولى "وأضاف إنه سيتم اإلفراج عن األسرى 
  ".  أسيرا550والثانية ستكون بعد شهرين من تنفيذ المرحلة األولى وقوامها 

 315ون العدو  وكل النساء ولن تبقى أي أسيرة فلسطينية في سج"وتابع مشعل إن هذه الصفقة تشمل 
  ". عشرات السنوات) بالسجن(أسيرا مؤبدا وعددا من ذوي األحكام العالية 

معتقلين من "، مشيرا إلى أنها تشمل "انجاز كبير في الحجم والنوعية المتميزة"واعتبر أن هذه الصفقة 
  ".  والجوالن والشتات1948الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأراضي 

هو تعبير عن وحدة الوطن ووحدة الشعب الفلسطيني من خالل شمولها "ز هذه الصفقة كما اعتبر أن انجا
  ". على جميع الفصائل

ومن أفرج عن "وعاهد مشعل الشعب الفلسطيني مواصلة الجهود للتوصل إلى اإلفراج عن بقية األسرى 
  ".  الباقين7000 أسيرا سيفرج عن ال1027

مؤتمنة هذه المسؤولية ولن تتوقف عن أدائها وستفعل المستحيل إن قيادة المقاومة الفلسطينية "وأضاف 
  ". من أجل اإلفراج عنكم جميعا، وفينا اليوم وسنفي غدا

بفضل عملية ) شاليط(كتائب القسام وفصائل المقاومة التي أتت بهذا األسير "وتوجه مشعل بالشكر إلى 
  ". الوهم المتبدد وجعلت الحلم مجسدا لدى أسرانا

 شهيد وتحمل خمس سنوات من 500شعبنا في قطاع غزة الذي تحمل الكثير بعد العملية وقدم "كما شكر 
  ". الحصار والعقوبات والتضييق والعدوان المتواصل

مصر الشقيقة التي خاضت معنا مفاوضات عسيرة مضنية وبذلت جهدا مشكورا، "وشكر مشعل أيضا 
 من ساعد في هذه الصفقة من دول وشخصيات وجهاز مخابراتها العامة الذي أدى واجبا وطنيا وكل
ودعا مشعل السلطة الفلسطينية وبقية الفصائل ". خصوصا قطر وسوريا وتركيا والوساطة األلمانية

  ".التخطيط لمنجزات ثانية"الفلسطينية إلى 
 11/10/2011فلسطين اون الين، 

 
   1948عملية تبادل منذ العام  ) 38: ( فروانة  .74

ؤون األسرى عبد الناصر فروانة بأنه اذا تمت صفقة التبادل التي أعلن مساء أمـس            قال الباحث بش  : غزة
الثالثاء عن التوصل إليها ، فان مجمل صفقات التبادل التي جرت ما بين حكومات اإلحتالل اإلسـرائيلي                 

( الـى   ولغاية اليوم سـترتفع  1948والحكومات العربية وفصائل المقاومة العربية والفلسطينية منذ العام       
  عملية تبادل  ) 38

 ، وحـزب اهللا أنجـز       1949فبراير عام   / بأن الشقيقة مصر كانت قد بدأتها عربيا في شباط          : وأضاف
  ' سمير القنطار '  والتي تحرر بموجبها عميد األسرى العرب 2008آخرها عربياً في تموز 
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 األسرى على الصعيد الفلسطيني     تبادل' صفقات  '  يذكرأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أول من بدأت         
 ، حينما تمكنت إحدى مجموعاتها من اختطـاف طـائرة إسـرائيلية             1968تموز عام   / وذلك في يوليو    

وإجبارها على الهبوط فوق أرض الجزائر واحتجازها واحتجاز من فيها من ركاب كرهـائن ، وأفـرج                 
أسـيراً كـانوا     ) 37( ق سـراح    عنهم الحقاً ضمن صفقة تبادل بإشراف الصليب األحمر ضمنت اطال         

  .معتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي  
(  والتي أطلق بموجبها سراح      2009التي جرت في األول من اكتوبر       ' شريط الفيديو   '  فيما تعتبر صفقة    

جلعـاد  ' على شريط فيديو يتضمن معلومات عن حالة جنـديها          ' إسرائيل  ' مقابل حصول   )  أسيرة   20
' فـتح   '  هي آخرها فلسطينيا ، مشيراً الى أن حركة          2007 حزيران   25أسور في غزة  منذ      الم' شاليط  

محمود بكـر   (  و أطلق بموجبها سراح األسير الفلسطيني        1971 يناير   28بدأت عمليات التبادل بتاريخ     
عـام  وهو األسير األول في الثورة الفلسطينية المعاصرة بعد انطالقتها في األول من ينـاير               ) حجازي  

 هي األسطع في سجلها واألضخم في       1983 نوفمبر   23 ، فيما تعتبر عملية التبادل التي نفذتها في          1965
تاريخ عمليات التبادل حيث أطلق بموجبها سراح  جميع معتقلي معتقل أنصار فـي الجنـوب اللبنـاني                  

ـ    ) 65( معتقل فلسطيني ولبناني ، باإلضافة الى        )  4700( وعددهم   سجون اإلسـرائيلية   أسيراً من ال
  )   .حركة فتح ( مقابل إطالق سراح ستة جنود إسرائيليين كانوا محتجزين لدى 

مايو عـام   / القيادة العامة في العشرين من آيار     -التي نفذتها الجبهة الشعبية     ' عملية الجليل   '  معتبراً أن   
ا للشروط الفلـسطينية ،  أسير فلسطيني وعربي وأممي وفق ) 1155(  والتي أطلق بموجبها سراح  1985

  .هي األكثر زخماً 
 وأكد فروانة بأن ثقافة خطف وأسر اإلسرائيليين بهدف تحرير األسرى الفلسطينيين والعرب ، هي ثقافة               
ليست بجديدة على فصائل المقاومة الفلسطينية ، بل هي جزء أساسي من أدبياتها وفلسفتها ، و متجـذرة                  

 ، كجزء من الوفاء لألسرى ونضاالتهم وقضاياهم        1967ينية منذ العام    ممارسةً لدى كافة الفصائل الفلسط    
العادلة وتضحياتهم الجسيمة ، وان تاريخ الفصائل الوطنية واإلسالمية حافل بالعديد من محاوالت أسـر               
وخطف الجنود اإلسرائيليين والتي بعضها كتبت لها النجاح وتوجت بصفقات تبادل وبعضها لـم تكلـل                

ب موضوعية وذاتية عديدة ، وفي مرات عديدة هاجمت قوات اإلحتالل المكان المحتجز فيه              بالنجاح ألسبا 
  .مواطنيها وجنودها 

قـد  ) حركة حماس وجيش اإلسالم وألوية الناصر صالح الـدين       ( يذكر بأن ثالثة فصائل فلسطينية هي       
الـوهم  ' في عملية   ' ط  جلعاد شالي '  بأسر الجندي اإلسرائيلي     2006حزيران  /  يونيو   25نجحت بتاريخ   

في قطاع غزة ، التي استشهد خاللها الشهيدان محمد عزمي فروانة وحامد الرنتيسي ، والزالت            '  المتبدد  
  .تلك الفصائل تأسره بانتظار إتمام الصفقة الكبرى والحاسمة والتي أعلن عن تفاصيلها ليلة أمس 

  12/10/2011، وكالة قدس نت
  

  وضات بشأن صفقة تبادل األسرى المفاسيرحماس تنفي أنباء  .75
نفى مصدر مسئول في حركة حماس األنباء التي تناقلتها وسائل اإلعالم المختلفة حول سير المفاوضات 

وأكد المصدر أن . بشأن عملية تبادل األسرى الفلسطينيين والجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط
 األسرى وذويهم، مؤكدا أن الحركة لن تخفي شيئا عن التسريبات اإلعالمية لها آثارها السلبية على نفوس
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وناشد  .الشعب الفلسطيني وستعلن عن أي تقدم في الوقت المناسب وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة
  .المصدر وسائل اإلعالم تجاهل الحديث عن الصفقة في هذه المرحلة الحساسة تحقيقًا للمصلحة

، يفيد باستئناف الجولة الثالثة من مفاوضات صفقة تبادل األسرى وكان تقرير قد نشرته عدة وسائل إعالم
  .في القاهرة الثالثاء الماضي برعاية مصرية) إسرائيل(غير المباشرة بين حركة حماس و

  10/9/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  نتنياهو السبب في تعطيل صفقة شاليط وأوضاع األسرى في السجون متدهورة: حسن يوسف .76
في الضفة الغربية أن رئيس " حماس"أكد الشيخ حسن يوسف أحد قادة حركة المقاومة اإلسالمية : رام اهللا

الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو هو من عطل صفقة شاليط بعد أن وصلت إلى مراحل متقدمة جدا في 
  .عهد سلفه أولمرت 

حاورين صهاينة أساسيين في ملف أن م" المركز الفلسطيني لإلعالم"وشدد الشيخ يوسف في مقابلة مع 
التبادل أجروا لقاءات جماعية مطولة مع قيادات سياسية وعسكرية فاعلة في الحركة داخل السجون لبحث 

إنه حصل أكثر من لقاء من مسؤولين عن ملف شاليط من الجانب الصهيوني مع : "وقال.صفقة شاليط 
جماعية والحديث في اإلطار العام للصفقة دون قيادات معتقلي الحركة في السجون وكانت كلها لقاءات 

الدخول أو التطرق إلى التفاصيل، وبالتالي كل هذه اللقاءات أكدت للجانب الصهيوني أن موقف الحركة 
وحول أوضاع  ".هو الموقف الداعم الذي يعبر عن الوفد المفاوض من الحركة في صفقة األسرى 

ير في الظروف التي يعيشها األسرى في السجون هناك تدهور كب: " األسرى داخل السجون قال
  . سنوات8الصهيونية منذ أكثر من 

  8/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  يدعو إلى مسيرات شعبية واسعة لنصرة قضية األسرى بو ليلىأقيس  .77
ى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إل" أبو ليلى"دعا النائب قيس عبد الكريم : رام اهللا

استنهاض كافة الطاقات للوقوف بجانب األسرى في معركة األمعاء الخاوية التي يخوضونها ضد إدارة 
إن : "في بيان صحافي، أمس" أبو ليلى"وقال  .سجون االحتالل، التي تمارس ضدهم شتى صنوف العقاب

ة، ليست معركة معركة األمعاء الخاوية التي يخوضها األسرى في كافة سجون البطش والقمع اإلسرائيلي
األسرى وحدهم، بل هي معركة الشعب الفلسطيني، ومعركة الحرية والكرامة واالستقالل، وهذا يضعنا 

  ".جميعاً عند مسؤولياتنا في الوقوف إلى جانب الحركة األسيرة، ودعمها في تحقيق مطالبها العادلة
مشاركة الفاعلة في المسيرات وشدد على ضرورة تضافر كافة الجهود، على الصعيد الشعبي من خالل ال

الجماهيرية واالعتصامات أمام مقرات المؤسسات الدولية، والتحرك على المستوى الدولي، ومن 
  .المؤسسات الرسمية أو المؤسسات األهلية، بهدف فضح ممارسات االحتالل ضد األسرى

  30/9/2011األيام، رام اهللا، 
 

  رساته التعسفية ضد األسرى تداعيات مما الصهيونياالحتاللنحمل : حماس .78
حماس، األسرى األبطال في سجون االحتالل على صمودهم وثباتهم ضد آلة البطش  حّيت حركة: دمشق

  . الصهيونية، مؤكدة أنها لن تنساهم وستظل وفيةً لهم حتى تحريرهم جميعا
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سخة عنه، ن" المركز الفلسطيني لإلعالم"، وصل )10-1(وحملت الحركة في بيان صحفي لها السبت 
 استمرار االحتالل في "المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى وسالمتهم لالحتالل الصهيوني، وأكّدت أن
  ". هذه الممارسات اإلجرامية لن تكسر من عزيمتهم وثباتهم حتى نيل الحرّية الكاملة

ن االحتالل، والتي وأكدت الحركة أنها تنظر ببالغ الخطورة لالنتهاكات الصهيونية بحق األسرى في سجو
  . أدت إلى إضرابهم عن الطعام، داعية الشعب الفلسطيني إلى إعالن التضامن معهم

كما دعت الحركة أحرار العالم والمؤسسات والمنظمات الحقوقية واإلنسانية كافة، إلى الوقوف مع 
  . األسرى ومساندتهم في محنتهم، وفضح ممارسات الكيان الصهيوني ضدهم

  1/10/2011طيني لإلعالم، المركز الفلس
  

  عزل أسيرات الجبهة الشعبيةاالحتالل ي .79
أفادت مصادر من داخل السجون للسبيل أن إدارة سجن الدامون أقدمت على عقاب : الضفة الغربية

  .األسيرات المضربات عن الطعام بالعزل داخل زنازين سجن الدامون 
لينان أبو غلمي، وورود قاسم وصمود كراجة وأفادت تلك المصادر أن األسيرات من الجبهة الشعبية 

 مع باقي األسرى 28/9/2011ودعاء الجيوسي قد دخلن في اإلضراب المفتوح منذ يوم األربعاء 
ويأتي هذا التصعيد من قبل إدارة الدامون من أجل الضغط على  .المضربين في سجون االحتالل

  .األسيرات وكسر خطوتهن االحتجاجية
  3/10/2011السبيل، عمان، 

  
   في معركتهم ضد القمع الصهيونياألسرىالجهاد تدعو لنصرة  .80

 المقاومة الفلسطينية لنصرة المعتقلين 3/10دعت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين يوم اإلثنين : غزة
أن "وأكدت الحركة في بيان صحفي  .في سجون االحتالل الذين يخوضون معركة ضد القمع الصهيوني

ى األبطال يمثل إجراما سافرا يدلل على عنجهية الصهاينة ووحشيتهم، وأن ما ما يتعرض له األسر
يمارس ضدهم ضرب بعرضِ الحائط لكل القوانين والمواثيق واألعراف الدولية واإلنسانية؛ التي يتغنى 
كيان العدو ومن خلفه الحليف اإلستراتيجي أمريكا بأنهما رعاتها والحريصون على إنفاذها ومراقبة 

  أن االنحياز الحقيقي لألسرى ال يكون بالتعاطي مع " الجهاد"وأوضحت  ".محاسبة كل من يتجاوزهاو
قضيتهم كإحصائيات وأرقام، بل بإبراز قضيتهم كأمر واجب أن يتصدر اهتماماتنا وأولوياتنا كونها جزءا 

  .من مشروعنا التحرري
  3/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "الوفاء لألسرى" في غزة و تطلق حملة حاشدةحماس تنظم مسيرة  .81

، في مسيرة حاشدة بمدينة غزة، نظمتها حركة 3/10شارك اآلالف من الفلسطينيين، يوم االثنين  :غزة
حماس تضامنًا مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي الذين يخوضون إضرابا عن 

د من قادة حماس، ونواب التشريعي الفلسطيني، وشارك بها وانطلقت المسيرة التي تقدمها عد. الطعام
طالب الجامعات والمدارس؛ من مفرق األزهر غرب مدينة غزة، وتوجهت إلى مقر اللجنة الدولية 

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المطالبة باستخدام كافة الوسائل إلطالق سراح . للصليب األحمر
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وجهت المسيرة إلى مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر، حيث ألقيت وت. األسرى من سجون االحتالل
العديد من الكلمات لقادة حركة حماس ونشطاء مدافعين عن قضية األسرى أكدت وقوفهم إلى جانب 

  .األسرى في سجون االحتالل الذين أعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام
  3/10/2011قدس برس، 

   
  في لبنان دعماً ألسرى فلسطين تحركاتالجبهة الشعبية تطلق  .82

  اللبنانيعقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، مؤتمراً صحافياً حضره األسير: زينة برجاوي
في بيروت فؤاد ضاهر، أعلنت قيادتها خالله عن سلسلة » الجبهة«المحرر أنور ياسين، ومسؤول 

  .قلين، خالل األسبوع الجارينشاطات تحدد بعد اجتماع ستعقده مع الهيئات الممثلة للمعت
حملة التضامن مع إضراب األسرى والمعتقلين في السجون «فقد أطلقت أمس » فايسبوك«أما على موقع 

: على الموقع إلى العبارة التالية) status(» الحالة الشخصية«، ودعت إلى تغيير »الصهيونية في لبنان
 ساعة تضامناً مع األسرى الفلسطينيين في 24ة أعلن إضرابي عن الطعام لمد... اسم الشخص... أنا «

  .»السجون الصهيونية، وذلك ضمن حملة معركة األمعاء الخاوية
 4/10/2011السفير، بيروت، 

  
   انضمامه إلضراب األسرىويؤكد رسالة من داخل عزله االنفرادي يوجهإبراهيم حامد األسير  .83

محتلة األسير إبراهيم حامد انضمامه لإلضراب المفتوح أكد قائد كتائب القسام بالضفة الغربية ال: رام اهللا
عن الطعام الذي يخوضه األسرى في ظل تصاعد االنتهاكات الصهيونية بحقهم، مشيراً إلى أن معاملة 

له  اختلفت كثيراً عّما كانت عليه، رغم أن الوضع لم يكن أفضل مما عليه " هشارون"إدارة معتقل سجن 
" أمامة"ي في رسالة له سّربت من داخل عزله االنفرادي ونشرها موقع وقال القائد القسام .اآلن

إن ظروف اعتقاله ازدادت سوءا، حيث تم تقليص وقت زيارة المحامي : 3/10ثنين اإللكتروني مساء اإل
له، بحيث يتم إخراجه من الزنازين للقاء المحامي في نهاية الوقت المسموح به، باإلضافة إلى منعه من 

  عبارات االستفزاز التي أسمعها من لجنود : وتابع .الحطات على الرسائل التي تصله من عائلتهتدوين الم
هذا المكان المناسب ألمثالك، نتمنى لو نصنع لك زنزانة أصغر من (والضباط الصهاينة ال تتوقف، ومنها 

  ).هذه، سوف تقضي عمرك كله داخل هذه الزنزانة ولوحدك
 4/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  في سجون االحتالل اإلسرائيلي تدعو إلى هبة تضامنية نصرةً لألسرى حماس .84

بشّدة التصعيد الخطير والممارسات اإلجرامية ضد األسرى " حماس"دانت حركة المقاومة اإلسالمية 
رة المضربين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي، داعية الشعب الفلسطيني إلى هّبة تضامنية نص

  . ومؤازرة لألسرى
، 2011-10-4نسخة عنه، الثالثاء " فلسطين أون الين"واعتبرت حماس في بيان صحفي مكتوب وصل 

محاولة يائسة لن تفلح في كسر إرادة الصمود، "اإلجراءات القمعية التي يمارسها االحتالل ضد األسرى 
  ". وإخماد جذوة الثبات والصبر في نفوس األسرى
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 المؤسسات اإلعالمية والحقوقية واإلنسانية وأحرار العالم إلى تبني قضيتهم ونشر وطالبت الحركة
معاناتهم والدفاع عنهم، وفضح ممارسات االحتالل ضدهم، والمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب 

  . اإلسرائيليين
د من وصعدت سلطات االحتالل خالل األيام القليلة الماضية من انتهاكاتها والتي شملت اقتحام عد

السجون، وحرمان األسرى من أبسط حقوقهم اإلنسانية، والتعمد في اتباع سياسة اإلهمال الطبي بحق 
  .األسرى خاصة المرضى منهم

  4/10/2011فلسطين اون الين، 
  

  الباردمخيم نهر  في تقيم اعتصاما تضامنيا مع األسرىحماس  حركة: لبنان .85
ما تضامنيا مع األسرى المضربين عن الطعام في في مخيم نهر البارد إعتصا" حركة حماس"أقامت 

السجون اإلسرائيلية، أمام مكتب مدير وكالة األنروا في المخيم، في حضور ممثلين عن الفصائل واللجان 
وطالب  .والقى المسؤول السياسي للحركة في المخيم عبد الرحيم الشريف كلمة .الشعبية وفعاليات

بالتدخل لحماية األسرى من سياسة التعسف والظلم "ة والدولية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقي
  ".خيار المقاومة، باعتبارها الطريق الوحيد الستعادة األسرى حريتهم"، مؤكدا "الصهيوني

  5/10/2011المستقبل، بيروت، 
  

  يدعو الجاليات الفلسطينية إلى اوسع حملة دولية للتضامن مع الحركة األسيرة: تيسير خالد .86
 دعا تيسير خالد، رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمـة التحريـر، عـضو               - الحياة الجديدة  -نابلس

وبالتعاون مع الجاليـات العربيـة والجاليـات         ,المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الجاليات الفلسطينية     
ية والمنظمـات   الصديقة في قارات العالم الخمس إلى تنظيم حملة دولية واسعة تشارك فيها القوى السياس             

الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الصديقة في بلدان إقامتها للتضامن مع الحركة الفلسطينية األسيرة في              
معسكرات االعتقال الجماعي االسرائيلية، الذين يواصلون االضراب عن الطعام منذ ثمانية أيام والضغط             

  .ي تمارسها ضد األسرى على حكومة إسرائيل لوضع حد للسياسة غير االنسانية ، الت
وقال خالد في بيان صدر امس ان فشل اللقاء الذي جرى مؤخرا بين ممثلي الحركة االسيرة وما يـسمى                   
بإدارة مصلحة السجون في إسرائيل وعدم استجابة هذه االدارة لمطالب الحركة األسيرة، وما تبع ذلك من                

للغرف في سـجن عـسقالن      “ متسادا  “  لقوات   تهديدات وتشديد للقيود على الحركة االسيرة ومن اقتحام       
المركزي، وسط استخدام كثيف لقنابل الغاز، يشكل مؤشـرا خطيـرا علـى أن إدارة الـسجون تعمـل                   

ودعا خالد الرأي العام العالمي والحكومات وخاصة في الدول         . بتوجيهات المستوى السياسي في إسرائيل    
ي التعامل مع أوضاع ومطالب وحقوق الحركة الفلسطينية        الديمقراطية إلى ابداء قدر أكبرمن المسؤولية ف      

  .األسيرة والتوقف عن ازدواجية المعايير
  6/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   في سجون االحتالل الصهيونيالفصائل تدعو لوقفة جادة نصرةً لألسرى .87
لى وقفة جادة نصرةً لألسرى دعت الفصائل الفلسطينية، جماهير شعبنا الفلسطيني إ:  خالد كريزم-غزة

في سجون االحتالل اإلسرائيلي والذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، 
  . لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة

، أن استمرار وتجدد اعتداءات إدارة السجون "حماس"من جانبها أكدت حركة المقاومة اإلسالمية 
يأتي في إطار استخدامهم كرهائن من أجل ابتزاز شعبنا الفلسطيني، والضغط " األسرى اإلسرائيلية بحق

  ". على صناع القرار من أجل تقديم تنازالت لالحتالل والتخلي عن ثوابتهم
إن حركة حماس بثباتها وثبات األسرى، وااللتفاف الجماهيري : "وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم

 محاوالت االحتالل في ثنيهم عن المضي قدما في معركتهم الباسلة مع االحتالل، حول المقاومة، أفشلت
  ". والتي سميت معركة األمعاء الخاوية

بدوره، أوضح المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي داوود شهاب، أن قضية األسرى قضية وطنية 
سبوق من كل قوى الشعب ولن يتوقف النضال ولو للحظة واحدة، وهناك تفاعل غير م"بامتياز، 

  ". الفلسطيني مع األسرى، والمقاومة لن تتوقف عن القيام بدورها
القضية جاهزة بالنسبة للمقاومة، وال : "وأشار إلى وجود ظروف أمنية معقدة في الفترة الحالية، مضيفًا

 كجلعاد سبيل لتحرير األسرى سوى بالعمل الجهادي المقاوم الذي يتمحور حول محاولة اختطاف جنود
  ". شاليط، وذلك من أجل تأمين خروج مشّرف لألسرى من السجون

من جهته، أكد الناطق اإلعالمي لحركة األحرار مصطفى القيشاوي أن األسرى داخل سجون االحتالل 
يتعرضون لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة، وأنهم يخوضون معركة اإلصرار والتحدي واإلرادة ضد 

  ". تف بحرمانهم من حريتهم، بل حرمهم من الحقوق التي كفلتها لهم القوانين الدوليةالذي لم يك"االحتالل، 
إن إضراب األسرى عن الطعام، يعّبر : "بدوره، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية كايد الغول

عن حالة من الرفض إلجراءات العدو ورفض العزل االنفرادي، وكذلك تعبير عن التحدي إلجراءات 
  ". إدارة مصلحة السجون، إلنهاء اإلذالل الذي يمارس بحقهم

  5/10/2011فلسطين اون الين، 
 

  خليل الحية يدعو إلى الوحدة وتصعيد المقاومة دعًما إلضراب األسرى .88
إلى التوحد ودعم ومساندة " حماس"دعا الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة : غزة

با عن الطعام، حاثا فصائل المقاومة على تأدية دورها في تفعيل مقاومتها  األسرى، الذين يخوضون إضرا
  .ضد االحتالل ردا على جرائمه بحق األسرى

في غزة تضامنًا مع " حماس"الف دعت إليها حركة وقال الحية، خالل مسيرة حاشدة شارك فيها اآل
، "سندافع عن أسرانا وسنقاوم االحتالل في كل مكان): "10-5(األسرى بعد صالة عشاء اليوم األربعاء 

لن يهدأ لنا بال حتى نتمكن من تحرير كافة األسرى من سجون االحتالل، "مشددا على أن الحركة وشعبنا 
دين خلف قضاياهم الثابتة وعلى رأسها األسرى والقدس والالجئون وحق وبمشاركة أبناء شعبنا الموح

أن المقاومة الشاملة بكافة أشكالها هي سبيل تحرير األسرى وحماية " حماس"وأكد القيادي في  ".العودة
  .األحرار وحفظ كرامتهم وحماية اإلنسان الذي استباح االحتالل اإلسرائيلي كرامته وحياته وكل ما يملك

 5/10/2011كز الفلسطيني لإلعالم، المر
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  التصعيد الصهيوني بحق األسرى لن يزيدهم إال صمودا لنيل حقوقهم المشروعة: حماس .89
أن تصعيد االحتالل الصهيوني لممارساته العدوانية " حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

دا وصبرا وثباتًا وإصرارا على نيل والقمعية والالإنسانية ضد األسرى في سجونه لن يزيدهم إالَّ صمو
  .حقوقهم المشروعة، وإن جالّديه لن يفلتوا من العقاب والمحاكمة

  تحية -نسخة منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"وصل ) 10-5(في بيان لها األربعاء -ووجهت الحركة 
  .قاومةصمود وثبات لألسرى األبطال، مؤكدة أننا نستلهم منهم دروس الصبر والم

نعدهم أننا سنبقى أوفياء لهم، وأن قضيتهم ستظل على رأس أولوياتنا الوطنية، وسنعمل جاهدين : "وقالت
لن ينعم بالحرية حتى ينعم " جلعاد شاليط"على تحريرهم، ونؤكد لهم وللعالم أجمع أن الجندي الصهيوني 

  ".بها أسرانا
  5/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ركة أسرانا متوازية مع معركتنا الدبلوماسية باألمم المتحدةمع: فتح .90

، اليوم األربعاء، إن اإلضـراب      'فتح' قال بيان للجنة اإلعالمية لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة          :رام اهللا 
الذي يخوضه األسرى في سجون االحتالل، معركة متوازية مع معركتنا الدبلوماسية التي نخوضها فـي               

وذكر البيان، أنه حين يفشل االجتماع بين إدارة السجون واألسرى حول مطالبهم العادلـة،        .دةاألمم المتح 
نقول لالحتالل إننا نعرف منطقك االستعماري وأسلوبك القمعي، ولكنك لم تصلك الرسالة بعد، وحتما أن               

 عن الطعام في    عدم تجاوب إدارة السجون مع مطالب المعتقلين العادلة، والذين يخوضون إضرابا مفتوحا           
  .سبيل تلبيتها، يعني أن المعركة القادمة سوف تكون جماهيرية عارمة

وأضاف، إن رفض التعاطي مع مطالب األسرى، قمع إضافي ألسرانا ومعتقلينا األبطال، الذين قـرروا               
  .أنهم لن يوقفوا اإلضراب حتى تحقيق كل أهدافهم

  6/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   تدعو إلى أسر جنود إسرائيليين لإلفراج عن األسرىالمقاومةلجان  .91
في األراضي الفلسطينية إلى أسر المزيد من الجنود اإلسرائيليين من " لجان المقاومة الشعبية"دعت  :غزة

قضية األسرى في سلم "أجل تحرير األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدة على أن 
لن نخلّص أسرانا من بين أنياب : "، الناطق باسم لجان المقاومة"أبو الحسن"وقال  ".أولويات المقاومة

االستعداد "، داعيا فصائل المقاومة إلى "الزنزانة الصهيونية التي تنهش في لحم عمرهم؛ إال بالمقاومة
ا األبطال من سجون العدو لتنفيذ عمليات أسر الجنود الصهاينة، ألنها الطريق األقرب لخالص أسران

  ".الصهيوني
  6/10/2011قدس برس، 

  
  الشعبية تدعو مجلس أوروبا للتحرك العاجل إلنقاذ حياة األسرى المضربين .92

حثت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، مجلس أوروبا المنعقد في ستراسـبورغ،             : رام اهللا 
المية لالطالع عن كثب على مـا يتعـرض لـه آالف     إلى الشروع في إرسال بعثات حقوقية وطبية وإع       

  .إنسانية في سجون االحتالل األسرى من ظروف ال
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واعتبرت الجبهة في بيان صحفي، خطاب الرئيس محمود عباس أمام مجلس أوروبا اليوم، اعترافا بحق               
  .الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

 6/10/2011، )وفا(األنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة 
  

  ماضون في اضرابنا المفتوح عن الطعام حتى تنفيذ مطالبنا: وابو الهيجا احمد سعدات .93
 اعلن القائد الوطني االسير احمد سعدات االمين العام الجبهة الشعبية لتحرير : علي سمودي-رام اهللا 

اوي بأنه ماض ورفاقه واخوانه في االضراب المفتوح عن الصحر" نفحه"فلسطين من زنزانته في سجن 
  .الطعام حتى تنفيذ مطالبهم العادلة 

محمود حسان اليوم لسعدات والشيخ جمال ابو الهيجا " الضمير"جاء ذلك خالل زيارة محامي مؤسسة 
  ،" حماس "ابرز قادة حركة 

عالية جدا، رغم حالة االعياء البادية ان سعدات وابو الهيجا يتمتعان بمعنويات :" وقال المحامي حسان 
بأن سلطات السجون سحبت منهما  وذكر".يزيد من خمسة كيلو غرامات من وزنه بعدما فقد كل منهما ما

الملح والدخان وصادرت االدوات الكهربائية والمخدات ولم يتبق في الزنزانة التي تجمعهما سوى فرشة 
وفرضت على . ا يستمر حرمانهم من الصحف والفضائياتواحدة وبطانية واحدة فقط لكل منهما ، فيم

سعدات غرامة مالية جديدة واتخذت عقوبات جديدة بزيادة مدة العزل ومنع زيارات األهالي بعد ان فشلت 
  .ثالثة محاوالت من قادة مصلحة السجون لوقف اضرابه المفتوح عن الطعام 

 عن مواصلة اضرابهم المفتوح عن الطعام الذي واكد االسيرين سعدات وابو الهيجا بأنهما لن يتراجعا
 حتى تحقيق مطالب الحركة االسيرة بوقف العزل االنفرادي وصيانة مكاسبها 27/9/2011أبتدأوه منذ 

  .وحقوقها المشروعة 
  6/10/2011القدس، القدس، 

  
   المضربين عن الطعاملألسرىمسيرة في غزة دعما حماس تنظم  .94

امس الجمعة مسيرة حاشدة في مخيم جباليـا        ) حماس(اومة االسالمية   نظمت حركة المق  :  ا ف ب   -غزة  
شمال قطاع غزة دعما لالسرى الفلسطينين المضربين عن الطعام في السجون االسرائيلية منذ اكثر مـن                

وتقدم المسيرة عدد من قادة حماس، وحمل المشاركون الذين قال المنظمون ان عددهم بلـغ               . عشرة ايام 
  .»قسما سنحرر االسرى«ركة الخضراء ورددوا هتافات منها االالف رايات الح

نقول للعدو لن يهدا لنا بال ما لـم         «وقال مشير المصري القيادي في الحركة خالل كلمة له امام المسيرة            
واضاف . »نر اسرانا احرارا، واذا كنت تظن انه من الممكن ان تخفض شروط صفقة شاليط فانت واهم               

الل المستمرة تؤكد ان لغة المقاومة هي اللغة الوحيدة التي يجب ان تقف فـي               ان جرائم االحت  «المصري  
نقول اليوم وبشكل واضح ومن قلب جماهير حمـاس ان          «وتابع  . »وجه االحتالل وتلقنه الدروس القاسية    

  .»خيارات المقاومة ستبقى مفتوحة الى ان نرى اخر اسير محرر بين اهله
  8/10/2011الدستور، عمان، 
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   اعتصامان تضامناً مع األسرى: في لبنانالفلسطينية ائلالفص .95
نظمت الفصائل الفلسطينية في لبنان أمس اعتصامين أمام مكتبي وكالة األمـم المتحـدة لغـوث         : االتحاد

فـي مخيمـي الـبص والرشـيدية لالجئـين          " أونروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى       
  .الد، تضامناً مع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيليةالفلسطينيين في صور جنوبي الب

وطالب المعتصمون بوقف الممارسات الهمجية اإلسرائيلية ضد األسرى فوراً تحت طائلة المحاسبة وفق             
القانون الدولي، وإطالق سراح األسرى المعتقلين بحكم النظام اإلداري، وتحـسين ظـروف االعتقـال               

ن كأسرى حرب تنطبق عليهم معايير وأنظمة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين            ومعاملة سائر المعتقلي  
في زمن الحرب، وإرسال لجنة تحقيق دولية سجون ومعتقالت االحـتالل اإلسـرائيلي لكـشف معانـاة                 
  .األسرى، والتعامل مع المسؤولين الصهاينة كمجرمي حرب ينبغي إحالتهم إلى المحاكم الدولية المختصة

  9/10/2011، حاد، أبو ظبياالت
  

   أسيرا16إدارة السجن تعزل ": عوفر"أسرى  .96
 من أسرى حركة فـتح      5المركزي إن إدارة السجن قامت بعزل       " عوفر"قالت الحركة األسيرة في سجن      

  . أسيرا من الجبهة الشعبية، ممن أعلنوا اإلضراب المفتوح عن الطعام منذ ثالثة عشر يوما11و
، إلـى أن عمليـة عـزل        2011-10-9 وصل نادي األسير الفلسطيني األحـد        وأشار األسرى في بيان   

ـ   تهدف إلى ممارسة الضغط النفسي على األسرى بهدف كسر إرادتهم وزعزعة صمودهم             16األسرى ال
  .وحملهم على فك اإلضراب ضمن سياستها الالإنسانية وإمعانا في الوحشية والعنصرية

 9/10/2011فلسطين اون الين، 
  

   من حماس والجهاد1897 من فصائل منظمة التحرير و2924ر بينهم ي أس5204: تقرير .97
 بلغ مجمل عدد األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي نهاية آب الماضـي نحـو                : رام اهللا 
 عاما جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عـن ادارة الـسجون            18 أسيرا ما دون سن      145 أسرى منهم    5204

ت الحملة الشعبية إلطالق سراح القائد المناضل مروان البرغوثي وكافة األسرى علـى             اإلسرائيلية حصل 
 أسـيرا   2924ووفقا ألرقام ادارة السجون بلغ عدد أسرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية            . نسخة منه 
 عاما، بينما بلغ عدد أسرى الجبهـة الـشعبية          18 دون   102 أسيرا من حركة فتح بينهم       2550من بينهم   

 من الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر        71، و 18 أسيرا ما دون     21 أسيرا من بينهم     289لتحرير فلسطين   
  . أسيرا من الفصائل األخرى14، و18 دون سن 10فلسطين بينهم 

 مـن حركـة   1381 مـنهم  1897من جهة أخرى، يشير التقرير الى أن عدد أسرى الفصائل اإلسالمية     
.  عامـا  18 أسرى دون    10مي، ومن بين أسرى الحركتين هنالك        من حركة الجهاد اإلسال    516حماس و 

  . عاما18 ما دون 33 منهم 207أما األسرى غير المصنفين فوصل عددهم الى 
كذلك أشارت الحملة الشعبية الى أن التقرير المشار اليه ال يتضمن األسرى الموقوفين في مراكز التوقيف                

  . أسير فلسطيني300 يوجد نحو كحوارة وبنيامين والجلمة وسالم وغيرها حيث
  10/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   فعالياتها التضامنية مع األسرى في سجون االحتاللتواصلالفصائل الفلسطينية  .98
واصلت الفصائل الفلسطينية فعالياتها التضامنية مع األسرى المضربين عـن الطعـام            :   حامد جاد   -غزة

حتالل حيث نظمت حركة حماس أمس مهرجانًا تـضامنيا قبالـة مقـر             لليوم الرابع عشر في سجون اال     
  .الصليب األحمر في مدينة غزة فيما نظمت الجبهة الشعبية مسيرة حاشدة دعما لقضية األسرى

وطالب القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان فصائل المقاومة العمل على أسر المزيد من الجنـود                
 األسرى على حريتهم داعيا في ذات الوقت ذاته الشعوب العربية ألن            اإلسرائيليين كخطوة تكفل حصول   

يكون شعارهم في األيام القادمة الحرية ألسرانا وان ينفذوا فعاليات شعبية لدعم صـمود األسـرى فـي                  
  .سجون االحتالل

 يتوجـب "ورحب رضوان بأنصار الجبهة الشعبية الذين انضموا إلى االعتصام في مسيرة حاشدة، مؤكداً              
  ".علينا أن ندعم صمود أسرانا بتوحدنا خلف ثوابتنا وإصرارنا عليها

من جهته أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر أن هذا االعتصام يأتي للفت االنتباه لما                 
تمر به قضية األسرى من تهميش محلي ودولي، محمالً االحتالل المسؤولية الكاملة عن حيـاة األسـرى             

نحن في الجبهـة الـشعبية      "وقال   .ور الحالة الصحية لعدد منهم بسبب اإلضراب الذي يخوضونه        بعد تده 
نعتبر أن كل الخيارات مفتوحة أمامنا للعمل على اإلفراج عن أسرانا البواسـل والوقـوف معهـم فـي                   

  ".محنتهم
  11/10/2011الغد، عمان، 

  
  ا العام مسؤولية تدهور صحة أمينه"إسرائيل"الجبهة الشعبية تحمل  .99

حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين االثنين إسرائيل مسؤولية تدهور الحالة ): ا ف ب (-رام اهللا
 يوما، مطالبة بنقله إلى 13الصحية ألمينها العام أحمد سعدات المعتقل والمضرب عن الطعام منذ 

  .المستشفى
تحمل إسرائيل "إن الجبهة وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة خالدة جرار لوكالة فرانس برس 

  ".المسؤولية الكاملة عن حياة وصحية االمين العام احمد سعدات
سعدات لم يعد قادرا على الحركة ويصاب بحالة اغماء واعياء شديد وفق ما اكده محامون "واضافت إن 

  ".له ومندوب عن الصليب االحمر الدولي
ر قاموا امس االحد بزيارة سعدات في زنزانته محاميين اثنين ومندوبا عن الصليب االحم"واوضحت أن 

لم يستطع "، موضحين انه "واكدوا انه في حالة صحية سيئة للغاية وان سائال اصفر بدا يخرج من فمه
  ".نطالب بتحويله فورا إلى المستشفى"وقالت جرار  ".اكمال المقابلة مع محاميه

 11/10/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ةتسعدات بأفعى وضعها داخل زنزانأحمد تالل حاول اغتيال االح: مركز أبو جهاد .100
كشف مدير مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة بجامعة القدس فهد أبو الحـاج االثنـين أن                 : الخليل

إدارة مصلحة سجون االحتالل خططت لقتل أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات الذي               
، عبر عدة وسائل كان آخرها وضـع أفـاعي   2006االنفرادي منذ اعتقاله بالعام يقبع في زنازين العزل   

  .داخل زنزانته
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نسخة عنه إن سلطات االحتالل وضعت أفاعٍ داخـل زنزانـة           " صفا"وقال الحاج في بيان صحفي وصل       
ق سعدات االنفرادية، عالوة عن وضعه رهن العزل االنفرادي والتضييق عليه وحرمانه من أبسط الحقو             

  .اإلنسانية، ومنعه من الزيارة
ولفت إلى أن مصلحة السجون يئست من محاوالتها قتله عبر اتباع إجراءات سابقة، فوضعت له األفاعي                
بالزنزانة، الفتا إلى أنه حين اكتشف أمر األفعى قامت مصلحة السجون بقتلها، لكنه تفاجأ فـي صـبيحة                  

وعد أبو الحاج أن ذلك مما لم يدع مجاال للـشك لـه مـن أن     .اليوم التالي بوجود أفعى أخرى بالزنزانة  
  .مصلحة السجون تنوي قتل سعدات

  10/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  "إسرائيل" صفقة تبادل األسرى مع إتمامكتائب القسام تعلن  .101
، "حماس" لحركة أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح 23/4/2011 فلسطين اون الين، نشرت

على أن يتم ) إسرائيل(، أنه تم التوصل إلى صفقة لتبادل األسرى مع 2011-10-11مساء الثالثاء 
  ". خالل أيام"تنفيذها 

تم بحمد اهللا وفضله التوصل لصفقة تبادل أسرى مشرفة يتم "وقالت الكتائب على موقعها االلكتروني 
واضافت إن  ". فراج عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليطبموجبها اإلفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل اإل

دون " صفقة التبادل ستتم خالل أيام وهي تستند إلى معايير تعتمد ألول مرة في تاريخ صفقات التبادل"
  . مزيد من التفاصيل

علمت من ، أنها جيهان الحسيني تقالً عن مراسلتها القاهرةمن  12/10/2011 الحياة، لندن، وأضافت
تم االتفاق بين اسرائيل وحركة حماس على صفقة تبادل األسرى التي سيتم « مصرية موثوقة انه مصادر

المفاوضات بين الجانب االسرائيلي وحركة حماس التي «وأكدت المصادر ان . »اعالنها خالل ساعات
 الصفقة تتضمن االفراج«، موضحة ان »تجري في القاهرة بوساطة مصرية منذ شهور تكللت بالنجاح

عن مئات االسرى الفلسطينيين في المعتقالت االسرائيلية، بينهم أصحاب محكوميات عالية، في مقابل 
  .  سنوات4الذي أسر في غزة قبل نحو » اطالق الجندي االسرائيلي غلعاد شاليت

موسى ابو مرزوق الى القاهرة » حماس«ويتزامن ذلك مع وصول نائب رئيس المجلس السياسي لحركة 
الذي أجرى » حماس«ان وفد » الحياة«وعلمت . هد الترتيبات النهائية على إتمام الصفقةاليوم ليش

المفاوضات مع الجانب االسرائيلي كان بقيادة القائد البارز في الجناح العسكري للحركة احمد الجعبري، 
األسرى وأضافت المصادر ان إسرائيل قلصت قائمة . فيما قادها من الجانب االسرائيلي ديفيد ميالن
كما قللت عدد األسرى الذين .  اسماً فقط40 اسماً لـ 120الفلسطينيين الذين ترفض إطالق سراحهم من 

ونّوهت قيادات . ترفض عودتهم إلى الضفة الغربية وكانت تشترط نفيهم إلى الخارج أو إلى غزة
سيطاً نزيها وبذل و«فلسطينية بالدور المصري في المفاوضات مع الجانب االسرائيلي، واعتبرت مصر 

  . »جهوداً حثيثة النجاز الصفقة
علمت أن صفقة تبادل األسرى التـي تـم          ، أنها    غزةمن   24/5/2011الشرق األوسط، لندن،     وأوردت

 معتقل فلسطيني مقابل اإلفراج عن الجندي       1000التوصل لها بين حماس وإسرائيل تضمنت اإلفراج عن         
وأكدت مـصادر مطلعـة أن الـصفقة تتـضمن          . عاد شاليط اإلسرائيلي المختطف لدى حركة حماس جل     

  :التفاصيل التالية
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  . معتقال يقضون أحكاما بالسجن المؤبد450اإلفراج عن * 
ضمنهن من يقضين  . سيدة30اإلفراج عن جميع النساء المعتقالت في السجون اإلسرائيلية وعددهن * 

  .أحكاما بالسجن المؤبد
  .كبار السناإلفراج عن جميع المعتقلين من * 
  .اإلفراج عن جميع المعتقلين المرضى* 
  . معتقال45اإلفراج عن معتقلين من مدينة القدس وعددهم * 
، مع العلم أن 6، الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية وعددهم 48اإلفراج عن معتقلين من فلسطينيي * 

، ألنهم يحملون 48يي إسرائيل كانت تعارض بشدة اإلفراج عن أي معتقل من القدس ومن فلسطين
  .الجنسية اإلسرائيلية

 من المعتقلين الذين وافقت إسرائيل على اإلفراج عنهم هم من قادة األسرى، والذين رفض كل من 15* 
ومن بين . رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت والحالي بنيامين نتنياهو اإلفراج عنهم

كل من مروان البرغوثي، أمين سر حركة فتح سابقا الذي يقضي المعتقلين الذين سيتم اإلفراج عنهم 
حكما بالسجن مدى الحياة، وأحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي أدين بإصدار 

كتائب «التعليمات الغتيال الوزير اإلسرائيلي األسبق رحبعام زئيفي وعبد اهللا البرغوثي أبرز قادة 
ي حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالمسؤولية عن قتل عشرات الجنود ، الذي يقض»القسام

  .والمستوطنين وجرح المئات
 معتقل من الذين سيفرج عنهم ويقطنون الضفة الغربية لقطاع غزة أو إلى 200تم االتفاق على إبعاد * 

  . معتقل500دول عربية، مع العلم أن إسرائيل كانت تطالب بإبعاد 
وبعد ذلك .  من المعتقلين الذين يقضون أحكاما مؤبدة للقاهرة450ام سيتم نقل شاليط وفي غضون أي* 

  . معتقال آخرين، وبعدها يتم إعادة شاليط إلسرائيل550ستقوم إسرائيل باإلفراج عن 
من ناحيته قال أبو مجاهد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية إن المقاومة الفلسطينية تمكنت من 

اث اختراق هام في الموقف اإلسرائيلي عندما أجبرت إسرائيل على الموافقة على اإلفراج عن إحد
  . والقدس، مشددا على أن هذا يمثل إنجازا هائال للمقاومة الفلسطينية48معتقلين من فلسطينيي 

، أن االختراق حدث عندما وصل قبل أيام المبعوث األلماني ومحمد الجعبري» الشرق األوسط«وعلمت 
، الجناح العسكري لحركة حماس والجنرال دفيد مدان المكلف من »كتائب عز الدين القسام«أبرز قادة 

وأكدت مصادر مطلعة أنه في وقت الحق . قبل الحكومة اإلسرائيلية للتفاوض بشأن صفقة تبادل األسرى
 وقادة كبار في جهاز انضم للوفد اإلسرائيلي كل من السكرتير العسكري لنتنياهو الجنرال يوحنان لوكر،

في نفس الوقت انضم عدد من قادة حركة حماس لوفد . »الموساد«وجهاز ) الشاباك(المخابرات الداخلية 
وكشفت مصادر مطلعة أن وفدي حماس وإسرائيل تواجدا في غرفتين متجاورتين في أحد المقار . الحركة

أللماني والوسطاء المصريون يقومون بنقل التابعة لجهاز المخابرات العامة المصرية، حيث كان الوسيط ا
أن لقاء ثنائيا جمع مدان والجعبري في حضور الوسيط » الشرق األوسط«وعلمت . الصيغ بين الجانبين

  .األلماني وكبار قادة جهاز المخابرات العامة المصرية
ول الصفقة من ناحية ثانية أكدت مصادر مطلعة أن الشخصية التي لعبت دورا في إقناع نتنياهو بقب

المتبلورة كان رئيس جهاز الشاباك يورام كوهين الذي استطاع أن يقنع الوزراء بأنه لن يكون هناك 
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وقد وجه نتنياهو رسالة شكر لكوهين بهذا . معلومات عن شاليط في المستقبل وال بد من إتمام الصفقة
  .الشأن

مصادر خاصة لوكالة صـفا     أن  ،    غزة من   12/10/2011،  )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية    وذكرت  
والكيـان  " حمـاس "كشفت أن المرحلة األولى من صفقة تبادل األسرى بين حركة المقاومة اإلسـالمية              

 أسـيرة، والدفعـة الثانيـة       ٢٧+  أسير   ٤٥٠اإلسرائيلي والتي خرجت إلى النور مساء الثالثاء ستشمل         
  . أسيرا٥٥٠ستشمل 

 مـن األسـيرات     ٢٧ من األحكام العالية، إضافة إلى       ١٣٥و من المؤبدات،    ٣١٥وتضم المرحلة األولى    
  .منهن أحالم التميمي وقاهرة السعدي

  ١،  48 من أسرى فلسطيني   ٥ من أسرى القدس،     ٤٥: ويوزع أسرى الدفعة األولى وفق المصادر كالتالي      
  . أسيرا٢٦٨  أسيرا، والضفة  ١٣١أسير من الجوالن، ومن غز ة 
ياسي لحماس موسى أبو مرزوق إن أسماء األسرى المفرج عنهم في الدفعة            وقال نائب رئيس المكتب الس    
  .ياماألولى ستنشر خالل ثالثة أ

  
  وتتم وفق شروط ومعايير المقاومة" إنجاز تاريخي " تبادل األسرىصفقة: أبو عبيدة .102

لمقاومة ، الجناح العسكري لحركة ا"كتائب الشهيد عز الدين القسام"أكد أبو عبيدة، الناطق باسم : غزة
، أن صفقة تبادل األسرى ستنجز خالل أسبوع، مشددا على أن ثلث المفرج عنهم هم "حماس"اإلسالمية 

  . واألسيرات1948من المؤبدات، وتشمل أسرى من القدس واألراضي المحتلة منذ عام 
ذه الصفقة، بفضل اهللا تم إنجاز اتفاق ه": "المركز الفلسطيني لإلعالم"في تصريحٍ لـ" أبو عبيدة"وقال 

ونحن نهدي هذا اإلنجاز والنصر لمقاومتنا ولشعبنا وأسرانا وأهالي األسرى وكل المجاهدين، وخاصة 
ثمرة الصبر والصمود والثبات، وهو العهد ووفاء "، وشدد على أن هذا اإلنجاز هو "قادة كتائب القسام

  ".األحرار من أجل تحرير األسرى
شروط المقاومة ووفق المعايير التي حددتها وستتم خالل أسبوع هذه صفقة تاريخية تمت وفق : "وأضاف

  .48وتشمل ألول مرة أسرى من القدس وفلسطيني 
وأشار إلى أن عدد الصفقة بشكل دقيق ". المؤبدات"واألسيرات، وثلث المفرج عنهم سيكونون من 

  .واألسماء ستعلن بشكل تفصيلي الحقًا
 11/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  سأستمر في اإلضراب حتى الموت أو الكرامة: سعداتأحمد  .103

أحمد سعدات استمراره في » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«أكد األمين العام لـ: فتحي صباح -رام اهللا
حتى «الصحراوي اإلسرائيلى لليوم الخامس عشر على التوالى » نفحة«اإلضراب عن الطعام في سجن 

سعدات، المعزول في زنزانة صغيرة منذ أن خطفته قوات االحتالل من سجن وقال . »الموت أو الكرامة
إننا مستمرون فى اإلضراب حتى الرمق «: 2006) مارس( آذار 14أريحا التابع للسلطة الفلسطينية في 

  .»فإما أن نحيا بكرامة وبال إذالل، وإما أن نموت رافعي الرأس والهامات. األخير
سيرة باتت تستعيد هيبتها، بعدما تمادت حكومة االحتالل فى قمع الحركة األ«وأضاف سعدات أن 

  .»األسرى والمعتقلين واالنقضاض على حقوقهم في شكل لم يعد محتمالً
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من مغبة ممارساتها القمعية واإلرهابية ضد «سلطات االحتالل اإلسرائيلي » الجبهة الشعبية«وحذّرت 
سيكون «، وهددت في بيان أمس بأن ردها » اإلنسانيةاألسرى الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم

  .عن حياة سعدات»، محملة الحكومة االسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو المسؤولية الكاملة»قاسياً
 12/10/2011الحياة، لندن، 

  
  أبو مرزوق ينفي االتفاق مع فتح على أي لقاءات قريبة .104

" حماس"ئيس لمكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية نفى الدكتور موسى أبو مرزوق  نائب ر: خاص
  .على عقد لقاء قريب للمصالحة في العاصمة المصرية القاهرة" فتح"االتفاق مع حركة 

حتى اآلن : "، قال أبو مرزوق)10-11(الثالثاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي في تصريح خاص لـ
، وذلك تعليقًا على تقارير "ة في فتح على أي لقاءات قريبةال جديد في هذا األمر، وال توافق مع اإلخو

صحفية تحدثت اإلثنين عن قيام أطراف رسمية مصرية باالتصال بممثلي الفصائل الفلسطينية إلجراء 
  .سلسلة لقاءات في هذا الشأن

ا في أن مسئولين كبار" مطلعة"اللندنية اإلثنين عن مصادر قالت إنها " الشرق األوسط"ونقلت صحيفة 
  .جهاز المخابرات العامة المصرية يتولون إجراء اتصاالت حول هذا الشأن مع قادة الفصائل

 إلى أن الجانب المصري يدرك حجم الهوة التي تفصل بين -بحسب الشرق األوسط-وأشارت المصادر 
لتشكيل حركتي فتح وحماس بشأن تطبيق ما تم االتفاق عليه، السيما في كل ما يتعلق بتسمية المرشح 

الحكومة االنتقالية، وتشكيل اللجنة األمنية العليا التي من المفترض أن تشرف على إعادة صياغة األجهزة 
  . األمنية الفلسطينية

 12/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  هناك آليات لضمان تنفيذ الصفقة وأي إخالل سيقابل بالمثل: البردويل .105
الدكتور صالح البردويل أن إتمام صفقة تبادل األسرى يعتبر إنجازا " سحما"أكد القيادي في حركة : غزة

وانتصارا للشعب الفلسطيني، مشددا على أن هذه الصفقة مرتبطة بتبادلية وهناك آليات لضمان تنفيذها، 
  .وأن العدو يعلم أن أي إخالل في التنفيذ سيقابل بالمثل

إن مشعل ) 10-11(اليوم الثالثاء " فلسطيني لإلعالمالمركز ال"وقال البردويل في تصريحات خاصة لـ
وأضاف أن هذه الصفقة تمثل انتصارا للشعب  هو المخول بالحديث عن هذه الصفقة وتفاصيلها،

  .الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وتتويج لدماء الشهداء األبطال
ادة الفلسطينية التي نجحت في وتابع أن الصفقة تمثل كذلك انتصارا لصمود األسرى، وهي انتصار لإلر
  .فرض معايير الشعب الفلسطيني والمقاومة على معايير االحتالل الصهيوني

  12/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  في سجون االحتالل  ال تنهي إضراب األسرىصفقة التبادل: حماس .106
ادل مع دولة االحتالل ال يعنـي       أكدت حركة المقاومة اإلسالمية حماس أن اتمام صفقة التب        : أيمن الرفاتي 

مؤكدةً ان قضية إنهاء اإلضراب متعلقة بتحقيق كامل مطالب         , إنهاء إضراب األسرى في سجون االحتالل     
  .األسرى
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ـ            نحن نعتقـد   " :" الرسالة نت "وقال القيادي في حركة حماس النائب صالح البردويل في تصريح خاص ل
سرى من اجل الحرية و هذه اللحظـات هـي مـدعاة            أن اإلضراب جزء من المعركة التي يخوضها األ       

للمزيد من العمليات ومن القرارات الوطنية وقرارات المقاومة والتي من شأنها ان تحرر األسـرى وان                
  ".تفرج عنهم

وأشار إلى أن نضال األسرى هو جزء من معركة كبيرة تخوضها المقاومة من أجل الحريـة مؤكـداً أن     
  . اال بعد تحقيق كافة مطالبهماألسرى لن يوقفوا إضرابهم

إذا رأى األسرى ان  أهدافهم تحققت وأشاروا علينا بأن يتوقف هذا اإلضراب فـنحن               :" وتابع البردويل   
  ".معهم وإن كان يرون أن استمرار اإلضراب يحقق مصالحهم فنحن سنكون معهم أيضاً

 12/10/2011الرسالة، فلسطين، 
  

  ونرحب باالتفاقحرية األسرى قضيتنا الوطنية : فتح .107
بصفقة اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في ) فتح(رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني  -رام اهللا

  .سجون االحتالل
واعتبرت الحركة، في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، الليلة، حرية األسرى قضية 

ق حريتهم بفضل صموده وصمود األسرى وطنية أجمع عليها الشعب الفلسطيني وحقق إنجازات بإطال
األبطال، الذين يخوضون معركة اإلضراب المفتوح عن الطعام بالتوازي مع تحرك القيادة الفلسطينية 

  .على الصعيد الدولي وعزلها إلسرائيل
حرية األسرى بالنسبة لحركتنا إحدى الثوابت 'أسامة القواسمي، أن ' فتح'وأكد الناطق اإلعالمي لحركة 

، معربا عن ترحيب الحركة ومباركتها اتفاق اإلفراج عن 'طنية التي ال تخضع للحسابات السياسيةالو
األسرى، واألمل بأن تكون تفاصيل الصفقة بحجم ما عاناه شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة من 

  .تضحيات جسام
، وتمنت توظيف 'الصفقة'فاق، جهود الدول العربية والصديقة التي ساهمت بإتمام االت' فتح'وثمنت حركة 

الجهود العربية والدولية لتحرير كل األسرى الفلسطينيين والعرب، ودعم توجه منظمة التحرير 
  .الفلسطينية لعرض قضية األسرى على مجلس األمن

 11/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  راحهممعاريف تنشر أسماء كبار األسرى المتوقع إطالق س .108
العبرية مساء الثالثـاء عـددا مـن        " معآريف"نشر الموقع اإللكتروني لصحيفة      : ترجمة صفا  -أم الفحم   

أسماء كبار أسرى الشعب الفلسطيني الذين من المتوقع أن يفرج عنهم ضمن صفقة تبادل األسرى التـي                 
  .ي رضخ لشروطهاواالحتالل اإلسرائيلي الذ" حماس"تمت الليلة بين حركة المقاومة اإلسالمية 

وبحسب الموقع، سيفرج االحتالل عن القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، الذي حكم عليه بالـسجن                
  . مرات بتهمة التخطيط والوقوف وراء تنفيذ عدد من العمليات ضد أهداف إسرائيلية5مدى الحياة 

ح العسكري لحركة حماس عبد     ومن ضمن األسرى المنوي اإلفراج عنهم، القيادي في كتائب القسام الجنا          
 مؤبدا وإبراهيم حامد وهو قائد كتائب القسام فـي          67اهللا البرغوثي، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة         

  . مؤبدا وفق معاريف45الضفة الغربية ومحكوم بالسن لـ 
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م وتوقعت مصادر إسرائيلية أن يفرج أيضا عن القيادي في حماس في طولكرم عبـاس الـسيد المحكـو                 
  . مؤبداً بعد اتهمه بالوقوف من وراء تفجير في أحد الفنادق اإلسرائيلية35بـ

وإلى جانب ذلك، يفرج االحتالل عن األسير يحيى السنوار، القيادي في كتائب القـسام المحكـوم مـدى                  
  . عاما80 مرة، و15الحياة لـ

ـ ومن ضمن األسرى أيضا، حسن سالمة وهو قيادي في كتائب القسام في غزة،                مرة مدى   38المحكوم ب
، واألسـير رائـد حـوطري،       1996الحياة، وهو المسئول عن سلسلة عمليات في القدس وتل أبيب عام            

  .  مرة، كما قالت معاريف22القيادي في حماس في قلقيلة والمحكوم بالسجن مدى الحياة 
مذكورة، إلى جانب عدد    وأكدت أن األسير أحمد سعدات القيادي في الجبهة الشعبية أدرج ضمن القائمة ال            

  . منة منىآمن األسيرات، من ضمنهن أحالم التميمي، و
  11/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   المضربيناألسرىتبادل ستحقق مطالب الصفقة : صالح العاروري .109

 األسير المحرر صالح العاروري أن" حماس"أعلن مسؤول ملف األسرى في حركة المقاومة اإلسالمية 
اتفاق صفقة تبادل األسرى مع االحتالل اإلسرائيلي يشمل أيضا تنفيذ االحتالل لكل المطالب التي يطالب 

  . بها األسرى في السجون
، إن جزءا من 2011-10-12وقال العاروري في تصريح لقناة القدس الفضائية مساء اليوم األربعاء 

جلها، مشيرا إلى أن تحقيق هذه المطالب سيتم االتفاق هو تنفيذ كل المطالب التي يضرب األسرى من أ
  . بعد تنفيذ الصفقة

وشدد العاروري الذي شارك في مفاوضات صفقة تبادل األسرى حول الجندي شاليط على أنه لن يبقى 
  . أسرى معزولين، وأيضا ستزور العائالت أبنائها األسرى، وستحل كل مشاكل األسرى بإذن اهللا

الحتالل اإلسرائيلي منذ ما يزيد عن أسبوعين إضرابا متدرجا احتجاجا ويخوض األسرى في سجون ا
  . على ممارسات االحتالل بحقهم وسياسة العزل االنفرادي

وتوقع العاروري أن يتم تنفيذ المرحلة األولى من صفقة التبادل يوم الثالثاء أو األربعاء من األسبوع 
  . المقبل

حيث سيسلم االحتالل األسرى للصليب األحمر ومصر، في الوقت وأكد أن إبرام الصفقة سيتم بالتزامن، 
  . ذاته ييتم تسليم الجندي شاليط لمصر

ولفت القيادي بحماس إلى أن الصفقة تشمل غالبية األسرى القدامى، مشيرا أيضا إلى أن هناك أسرى 
  . جدد كثيرين من قطاع غزة معظمهم من المحكوميات المؤبدة

هناك العديد من األسماء التي تدمى قلوبنا "طالق سراح قادة من المقاومة، مضيفًا وأعرب عن أسفه لعدم إ
  ". بأن تبقى في السجن

هناك العديد من األسرى الذين وقفت الصفقة عندهم، لكن هناك المئات سيطلق سراحهم ضمنها، : "وقال
  ". وليس هناك من صفقة بإمكانها أن تطلق سراح الجميع

كة حماس إلى أن عوامل عدة لدى االحتالل اإلسرائيلي وحركته أنضجت الصفقة وأشار القيادي في حر
  . في الوقت الحالي، باإلضافة إلى الجهود المصرية الكبيرة والرائعة
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 أسير وأسيرة من الفلسطينيين، مشيرا إلى بعد إتمام 5700وبين أن االحتالل اإلسرائيلي يعتقل حاليا 
  . أسير5000جون االحتالل دون الصفقة سيكون عدد األسرى في س

  13/10/2011فلسطين اون الين، 
  

  مع زمالئهم المعتقلين بسجون االحتالل يتضامنونصحفيو غزة  .110
 أقام صحفيون فلسطينيون أمس خيمة اعتصام قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب االحمر في مدينة :غزة

سة مساء تضامناً مع الصحفيين األسرى غزة معلنين إضراباً رمزياً عن الطعام حتى الساعة الساد
وقال مدير مركز الدوحة لحرية اإلعالم عادل الزعنون خالل خيمة . بسجون االحتالل اإلسرائيلي

مدير مكتب قناة الجزيرة «االعتصام ان االحتالل اإلسرائيلي يعتقل خمسة صحفيين في سجونه هم 
لغربية المحتلة وليد خالد، مراسل وكالة شهاب بأفغانستان سامر عالوي، مدير صحيفة فلسطين بالضفة ا

بالضفة عامر أبو عرفة، منسق البرامج في قناة القدس الفضائية نواف العامر، والصحفي محمد 
وأكد الزعنون أن األسرى المعتقلين لم يرتكبوا جرما يحاسب عليه القانون، وأن جريمتهم التي . »بشارات

ا القيود المفروضة على حرية الصحافة، وفضحوا انتهاكاته اعتقلهم االحتالل بسببها أنهم رفضو
وطالب الزعنون المنظمات الدولية بالتحرك الجاد من . وممارساته الالإنسانية بحق الشعب الفلسطيني

 . أجل إنهاء ملف األسرى وإطالق سراحهم جميعا ومن بينهم الصحفيون الخمسة
  20/09/2011، الدستور، عمان

  
  عن الطعام احتجاجاً على سياسة العزل االنفرادياإلضرابيعلنون ستة آالف أسير  .111

 و أسير أعلن6000نحو ، أن نائل موسى، عن مراسلها 29/09/2011، الحياة الجديدة، رام اهللاذكرت 
عشية الذكرى الحادية عشرة لالنتفاضة الثانية، أمس، اضرابا مطلبيا متدرجا عن الطعام منضمين بذلك 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدأوا أمس األول اضرابا مفتوحا مماثال، ضمن  من أسرى 200الى 
معركة عنوانها انهاء سياسة العزل االنفرادي واحتجاجا على االجراءات العقابية التي تفرضها ادارات 

  . السجون االسرائيلية
ز توقيف احتالليا  سجنا ومعسكر اعتقال ومرك22وعم االضراب بشقيه التحذيري المتدرج والمفتوح، 

اغلبها داخل الخط األخضر، وسط توقعات بأن يقود فشل المفاوضات المتعثرة بين ممثلي الحركة 
  . األسيرة وادارة السجون الى بدء معركة أمعاء خاوية جديدة وتطورها الى عصيان شامل

ة الضمير ونظمت وزارة شؤون األسرى والمحررين مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نادي األسير، ومؤسس
 . لرعاية األسير وحقوق االنسان

ان : رئيس نادي االسير قدورة فارس قال، من رام اهللا، أن 29/09/2011، الحياة، لندنونشرت 
االسرى سيوقفون إضرابهم صباح السبت العطاء فرصة الدارة السجون لدرس مطالبهم واالستجابة لها، 

وتتلخص مطالب . المفتوح ابتداء من االربعاء المقبلوفي حال عدم موافقتها عليها، سيعلنون االضراب 
 أسير، في السماح لهم بإتمام دراسة الثانوية العامة والدراسة الجامعية عبر 5500االسرى، وعددهم 

وكان . االنتساب، ووقف العقوبات الجماعية والتفتيش المذل، ونقل االسرى االشقاء الى سجن واحد
وقال وزير .  وزير الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك بحثوا فيه مطالبهماالسرى عقدوا قبل أيام لقاء مع
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شؤون االسرى عيسى قراقع ان باراك لم يوافق على مطالب االسرى، ما دفعهم الى الشروع في 
 . إضرابهم التحذيري واالعداد لإلضراب المفتوح

  
 لعقوباتاالحتالل يرد على معركة األمعاء الخاوية بمضاعفة ا": مؤسسة الضمير" .112

" السبيل" قالت مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان في بيان صحفي وصل :الضفة الغربية
نسخة منه إنه من خالل المتابعة المستمرة ألخبار االحتجاجات واإلضراب عن الطعام الذي يقوم به 

 بنقل األسير احمد األسرى داخل سجون االحتالل قامت إدارة سجن ايشل في ردها على هذه االحتجاجات
كما فرضت اإلدارة على أسرى سجن ايشل نتيجة اإلضراب . أبو السعود حنني إلى عزل ريمون

كل يوم (مجموعة من العقوبات تمثلت في منع الشراء من الكنتين وتقليص الفورة ومنع زيارات األهل 
ن اليوم الجمعة ستبدأ أ" الضمير"وعلمت . مات ماليةاوفرض غرا) إضراب بمنع من الزيارة لمدة شهر

الخطوات التصعيدية لدى األسرى المضربين عن الطعام، وتتمثل في التمرد بعدم المثول للعد وعدم 
وأكد األسرى في السجون أن اإلدارة قامت بتفتيش غرف المضربين في . االلتزام بالزي الموحد للسجن

المضربين بالنقب، ووزعت سجن عسقالن صباح الخميس، وصادرت األدوات الكهربائية من غرف 
  .المضربين وشتتتهم بعدة غرف بسجني ريمون ونفحة

  30/09/2011، السبيل، عمان
 

 تظاهرة في غزة تضامناً مع األسرى المضربين عن الطعام  .113
 وبدعوة من لجنة ،تضامناً مع أبنائهم المضربين عن الطعام في سجون االحتالل:  وكاالت-القاهرة 

مئات من أهالي األسرى الفلسطينيين أمام مقر اللجنة الدولية المية لألسرى تظاهر القوى الوطنية واإلسال
وأعلن عدد من ذوي األسرى إضراباً عن الطعام في . للصليب األحمر واألمم المتحدة في غزة، أمس

بعاء مقر الصليب األحمر تضامناً مع األسرى الذين بدأوا إضراب عن الطعام لثالثة أيام اعتباراً من األر
  .احتجاجاً على سياسة السجن االنفرادي

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فيصل أبو شهال، خالل التظاهرة إن قضية األسرى على رأس 
  .أولويات العمل الفلسطيني الشعبي والرسمي ويتم متابعتها على أعلى المستويات

الرحمن عباد، الهيئات اإلنسانية الدولية  دعب. ودعا األمين العام لهيئة العلماء والدعاة في فلسطين، د
وقال خالل وجوده في القاهرة، إن كل االنتهاكات التي . والعربية واإلسالمية لدعم إضراب األسرى

يمارسها االحتالل تستوجب التصعيد ضد إجراءاته التعسفية في المحافل الدولية للضغط على سلطات 
 منهم معتقل بال أحكام قضائية عادلة أو أنهم يعانون معامالت االحتالل إلطالق األسرى، خاصة أن كثيراً

 .تخالف ما هو متعارف عليه دولياً
  30/09/2011، الخليج، الشارقة

  
  بالضفة" جمعة األسرى"عشرات اإلصابات في  .114

، تضامناً مع ”لن ننساكم أسرانا“حملت المسيرات األسبوعية في الضفة الغربية هذا األسبوع شعار 
وأصيب عشرات . مضربين عن الطعام في سجون االحتالل لليوم الخامس على التوالياألسرى ال

الفلسطينيين والمتضامنين األجانب باالختناق الشديد، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات 
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ت لحم، االحتالل للمشاركين في مسيرات شهدتها بلدات بلعين والنبي صالح في رام اهللا والمعصرة في بي
  .وكفر قدوم في قلقيلية، وبيت أمر ويطا في الخليل

  01/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  االحتجاج حتى الموت مالذهم األخير أصبح منظما حتى غداًاألسرىالتصعيد ضد : جمعيات حقوقية .115
ن قال بيان صادر عن منظمات أطباء لحقوق اإلنسان، عدالة ومركز الميزا:  زهير أندراوس-الناصرة 

إّن الحكومة اإلسرائيلية وممثليها يعملون في السنوات األخيرة على المس بالظروف المعيشية للمعتقلين 
الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة داخل المعتقالت، باإلضافة إلى أنها تمثل انتهاكاً للمعايير 

، من خالل محاوالتها المس بكرامتهم الدولية ذات العالقة، باإلضافة إلى اتباعها سياسة العقاب الجماعي
اإلنسانية وحقوقهم األساسية والدستورية المنصوص عليها في القانون اإلسرائيلي والدولي، ضاربة 

وتابع البيان أنّه يمكن استعراض أبرز الممارسات والسياسات . بعرض الحائط االنتقادات الدولية
زج المعتقلين الفلسطينيين في العزل االنفرادي، :  بما يلياإلسرائيلية المتبعة بحق المعتقلين الفلسطينيين

التفتيش اليومي  حجز غالبية المعتقلين في سجون داخل إسرائيل، حرمان المعتقلين من الزيارات العائلية،
تكبيل . المستفز والعنيف لغرف المعتقلين، فرض التفتيش العاري على المعتقلين وعائالتهم عند الزيارة

. المعتقلين عند زيارة العائلة وزيارة المحامي، وعند تلقي العالج الطبي في المستشفياتايدي وارجل 
حجب القنوات التلفزيونية داخل السجون ومنع إدخال الكتب . حرمان المعتقلين من حقهم في التعليم

 .اتباع سياسة عقوبات مفرطة وجائرة. فرض زي سجين موحد على المعتقلين. والصحف للمعتقلين
 01/10/2011، قدس العربي، لندنال

  
 مظاهرة في مدينة الخليل للتضامن مع األسرى المضربين .116

 فلسطينيا من أهالي األسرى، أمس، في مدينة الخليل جنوب الضفة 150تظاهر نحو : ب.ف. أ-الخليل 
 مقر وانطلقت المظاهرة من. الغربية، تضامنا مع أبنائهم المضربين عن الطعام في السجون اإلسرائيلية

بلدية الخليل، وانتهت عند دوار ابن رشد، ورفع المتظاهرون خاللها صور األسرى واألعالم الفلسطينية 
ودعا إلى المسيرات نادي األسير الفلسطيني ولجنة القوى الوطنية . والفتات تطالب بتحرير أبنائهم

  . واإلسالمية لألسرى
  01/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  مرضى والمعزولين في سجون االحتالل يخوضون إضراباً عن الطعاماألسرى ال: قراقع .117

قال عيسى قراقع، وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام اهللا، إن : رام اهللا
األسرى المرضى والمعزولين في سجون االحتالل اإلسرائيلي قّرروا االنضمام والمشاركة في اإلضراب 

  .حتجاجاً على ظروف اعتقالهم واإلجراءات المشّددة المتبعة بحقهمالمفتوح عن الطعام ا
، أن عشرين أسيراً فلسطينياً يقبعون في العزل االنفرادي )1/10(وأكد قراقع، في بيان صدر عنه السبت 

في سجون نفحة وبئر السبع وريمون والرملة وعسقالن، إلى جانب خمسة وعشرين أسيراً مريضاً في 
لة، سيشاركون باإلضراب المفتوح عن الطعام والذي شرع به األسرى منتصف مستشفى سجن الرم

  .الشهر الماضي
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إنهاء سياسة العزل االنفرادي التي تعتبر من أخطر "وقال إن العنوان األساسي إلضراب األسرى هو 
العقوبات وأقساها في سجون االحتالل، وتتمثل بعزل األسير مدة مفتوحة وصلت إلى أكثر من عشر 

  .، كما قال"نوات لبعض األسرى كاألسير حسن سلمة وأحمد المغربي ومحمود عيسىس
 1/10/2011قدس برس، 

  
  منظمة حقوقية فلسطينية تدعو العالم إلى إنقاذ األسرى .118

دعت منظمة حقوقية فلسطينية، نظيراتها في دول العالم إلى التدخّل العاجل وتحمل مسؤولياتها : رام اهللا
  .لقانونية واإلنسانية لألسرى الفلسطينييين في سجون االحتاللفي توفير الحماية ا

إن  األسرى داخل ) 1/10(السبت " قدس برس"، في بيان صحفي تلقته "أنصار األسرى"وقالت منظمة  
سجون االحتالل يعيشون ظروفا قاسية، منافية ألبسط الحقوق اإلنسانية التي كفلها القانون الدولي 

مارسة كل االنتهاكات والمضايقات من قبل إدارة السجون التي تعكر صفو حياتهم اإلنساني، إضافة إلى م
  .وسحب انجازاتهم التي اكتسبوها بالدماء واإلضرابات على مر السنين

أن إضراب األسرى داخل السجون سوف يتواصل حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمتمثلة في "وأكدت 
 المحطات الفضائية التي تم إيقافها، وإتاحة فرص التعليم وقف سياسة العزل االنفرادي، وإعادة بث

للجميع، وتقديم العالج الصحي للمرضى، ووقف العقوبات الجماعية والفردية، وتحسين وجبات الطعام، 
  ".والسماح لذويهم بزياراتهم

 1/10/2011قدس برس، 
  

  د باألطفالإدارة السجون تستغل انشغال األسرى باإلضراب عن الطعام وتنفر: حمدونة .119
 أكد األسرى فى معتقل عوفر لمركز األسرى للدراسات أن إدارة السجون أبلغتهم بنيتها نقل كل :غزة

 أسرى أطفال موزعين فى 110 عاما من منطقة جنوب الضفة وعددهم 18األسرى األطفال ما دون سن 
سبوع المقبل، وطالب معظم السجون وتجميعهم في قسم واحد بمعتقل عوفر وسيبدأ هذا المشروع في األ

  . وحمايتهمإلرشادهماألسرى بأهمية وجود غرفة لألسرى البالغين في هذا القسم 
وأكد األسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات وعضو لجنة األسرى للقوى الوطنية 

قوم في ظل انشغال  بحق األطفال في السجون، وتاإلنسانيواإلسالمية أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي 
األسرى باإلضراب وتنفرد باألسرى األطفال، وتسعى إلى حرف أنظار الكل في السجون وخارجها إلى 

  .هذا الملف
  2/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   تستغل انشغال األسرى باإلضراب وتنفرد باألسرى األطفال اإلسرائيليةإدارة السجون: حمدونة .120

معتقل عوفر لمركز األسرى للدراسات أن إدارة السجون أبلغتهم بنيتها بنقل كل أكد األسرى فى : غزة
 أسرى أطفال 110 عاما من منطقة جنوب الضفة الغربية وعددهم 18األسرى األطفال ما دون سن 

موزعون فى معظم السجون وتجميعهم فى قسم واحد بمعتقل عوفر، وسيبدأ هذا المشروع فى األسبوع 
  .ألسرى بأهمية وجود غرفة لألسرى البالغين فى هذا القسم الرشادهم وحمايتهموطالب ا. القادم
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وأكد األسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات وعضو لجنة األسرى للقوى الوطنية 
تنتهك القانون الدولي االنسانى بحق األطفال الفلسطينيين في السجون، وتقوم » إسرائيل«واإلسالمية بأن 

ى ظل انشغال األسرى باإلضراب وتنفرد باألسرى األطفال، وتسعى إلى حرف أنظار الكل فى السجون ف
  .وخارجها إلى هذا الملف

وأكد حمدونة أن أجهزة األمن اإلسرائيلية تمارس انتهاكات خطيرة بحق األسرى األطفال الفلسطينيين منذ 
االنتهاكات التعذيب منذ االعتقال كاألسرى اعتقالهم وحتى تحريرهم، وأضاف المركز أن جزءا من هذه 

  .البالغين، ومنها الضغط النفسى بأشكال عدة وغير مقبولة أخالقياً وال انسانياً
وطالب حمدونة المؤسسات التى تعنى بقضايا األسرى والطفل بتنظيم أوسع فعالية تضامنية تساند 

  .ماألسرى األطفال وتتوافق مع براءتهم وإنسانية وعدالة قضيته
  3/10/2011، السبيل، عمان

  
   آالف أسير فلسطينية ثالثةإضراب األسرى يدخل يومه السادس بمشارك .121

دخل إضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام يومه السادس على التوالي، :  يوسف الشايب–رام اهللا 
  .ةأمس، متمسكين بتحقيق مطالبهم والتوقف عن سياسة العزل، وقمع المضربين ومنع الزيار

وقال فهد أبو الحاج، مدير عام مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة في جامعة القدس، في مؤتمر 
 آالف أسير في سجون االحتالل، أي نصف األسرى تقريباً، يشاركون في 3صحافي، أمس، إن اكثر من 

عودة إال بتحقيق  أيام، مشيرا إلى أن اإلضراب بدأ يتجه نحو الال6اإلضراب الذي أعلنوا عنه منذ ستة 
كافة المطالب المعلن عنها من قبل األسرى والمتمثلة بإنهاء ملف العزل االنفرادي لعشرين أسيرا 
موجودين بظروف قاسية، ووقف سياسة الموت البطيء بحقهم، علما بأن بعض منهم يمضي اكثر من 

  .عشر سنوات بالعزل االنفرادي
عة اهدافه ، اوضح ابو الحاج بأن إعالن األسرى عن وحول أهمية اإلضراب من ناحية توقيته وطبي

اإلضراب في مثل هذا التوقيت له اهمية كبيرة ،ال سيما انه يتزامن مع المطلب الفلسطيني من الهيئة 
االممية بضرورة االعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية، وما راكمه هذا المطلب من تعاطف ومساندة 

الدولية، مما يجعل األسرى يقينا بنظر هؤالء اسرى حرب، وستكون معظم دول العالم والمؤسسات 
اما عن اهمية االضراب من ناحية اهدافه ،فقال انه في حال  .إسرائيل محرجة امام الرأي العام الدولي

نجاح سيعيد زمام المبادرة للحركة األسيرة، ويعيد لها دورها الريادي النضالي والذي تراجع في اآلونة 
  .تيجة عدة ظروف ومسبباتاألخيرة ن

  3/10/2011، الغد، عمان
  

  أسير في سجن النقب يضربون اليوم عن الطعام1500: تضامنا مع بقية األسرى .122
أكدت وزارة األسرى والمحررين في حكومة غزة أن األسرى في سجن النقب الصحراوي بكافة : غزة

إضرابا عن الطعام، بإعادة الثالث  أسير، يخوضون اليوم االثنين 1500فصائلهم الذين يبلغ عددهم 
  . أيام6وجبات، تضامنا مع بقية األسرى المضربين منذ 

وأوضح رياض األشقر مدير اإلعالم بالوزارة بان سجن النقب يعتبر من أكثر السجون عدداً ، ويشكل 
ير  أس6000األسرى في سجن النقب ما نسبته ربع عدد األسرى في سجون االحتالل الذين يبلغ عددهم 
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فلسطيني، وانضمامهم سيزيد من زخم اإلضراب وسيعطى دفعة قوية له، ورسالة واضحة إلى إدارة 
  .السجون بان األسرى يد واحدة ، ولن تستطيع التفريق بينهم 

. وأشار األشقر إلى أن أسرى النقب سيمهلون إدارة السجن حتى الخميس لالستجابة لمطالب األسرى
راب على وجهين األول هو إضراب مفتوح ألسرى الجبهة الشعبية وبين أن األسرى يخوضوا اإلض

احتجاجا على استمرار عزل األمين العام للجبهة النائب أحمد سعدات، والثاني هو إضراب جزئي متقطع 
  .ينفذه معظم األسرى في غالبية السجون

  3/10/2011وكالة قدس نت، 
  

  ة األسيرة في إضرابها عن الطعام تضامني مع النائب المختطف أحمد عطون والحركاعتصام .123
شارك العشرات من الشخصيات وممثلي الفصائل الوطنية واهالي أسرى القدس :  خالد محمود–القدس 

وعائلة النائب المقدسي أحمد عطون وشباب من الحراك الشبابي في االعتصام صباح اليوم السبت في 
  .ساحة الصليب األحمر في الشيخ جراح بالقدس

 لدعوة خطيب خيمة نواب القدس والوزير السابق أمس، تضامنا مع النائب أحمد عطون وذلك تلبية
والحركة األسيرة في إضرابها عن الطعام الذي خاضته قبل يومين، وحمل األطفال خالل االعتصام 

" و " إختطاف النائب أحمد عطون ال يزيدنا إال ثباتا : " يافطات باللغة االنجليزية والعربية تحت عنوان
  ".و شعار الصليب وبجانبه عالمة تساؤل "أسرانا بأمعاكم نصنع المستحيل

  1/10/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

  المعزولين إلى اإلضراباألسرى سالمة يدعو األسير حسن  .124
في رسالة وجهها األسير المعزول حسن سالمة الذي يقبع في عزل عسقالن إلى األسرى : الضفة الغربية

أماكن عزلهم، يطالبهم ويحثهم من خاللها المشاركة وبدء اإلعالن بالدخول في المعزولين في كافة 
  .اإلضراب المفتوح عن الطعام

أن الخطوات االحتجاجية » السبيل«وقال األسير سالمة في رسالته التي وصلت نسخة منها الى 
ى المعزولين واإلضراب الذي يخوضه األسرى في هذه األيام هي فرصة يجب استغاللها من قبل األسر

لحشد كافة األسرى بالتضامن معهم، وخوض إضراب مفتوح يشمل كافة السجون وكافة الفصائل 
  .التنظيمية من أجل السعي إلنهاء ما يسمى سياسة العزل االنفرادي

قد مضت سنوات طويلة وهم يقبعون في زنازين العزل االنفرادي ولم يحرك أحد : وأوضح في رسالته
» األمعاء الخاوية«ن لزاما أن نقود نحن هذه المعركة ونواجهها بأنفسنا ضمن معركتنا ساكنا ألجلهم، فكا

  .التي عن طريقها قد حقق األسرى العديد من اإلنجازات والمطالب عبر السنوات الماضية
  3/10/2011، السبيل، عمان

  
  رزمة عقوبات إسرائيلية جديدة بحق األسرى في سجن مجدو: "التضامن الدولي" .125

أكد أسرى سجن مجدو لمحامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان خالل زيارته : فة الغربيةالض
، ان إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية شرعت بتطبيق 27/9/2011األخيرة للسجن يوم الثالثاء 
  .مجموعة من العقوبات بحقهم
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ت الجديدة التي بدأت إدارة مصلحة وأوضح احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي أن من بين العقوبا
) 45(دقيقة بدال من ) 30(السجون بتطبيقها في مجدو؛ تقليص الوقت المخصص لزيارة األهل وجعله 

دقيقة، كما ترافق هذا اإلجراء مع حرمان األسرى من إخراج ساعاتهم معهم أثناء الزيارة لكي ال يعرف 
  .األسير المدة الحقيقية للزيارة

تقليص عدد المحطات الفضائية، ومنع إدخال :  أن من بين العقوبات الجديدة في مجدووذكر البيتاوي
رسائل األهل مع المحامين، باإلضافة إلى إجراءات تعسفية أخرى بشان إدخال المالبس، هذا عدا عن 

 لمدة في مجدو من شراء الكانتينا) 9(االقتحامات الليلة المتكررة لغرف وأقسام األسرى، كما تم منع قسم 
لم تكتف إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية بهذه اإلجراءات وحسب، بل توّعدت «: وأضاف . أسابيع3

  .»األسرى في مجدو بتطبيق مزيد من العقوبات بحقهم خالل الفترة القريبة القادمة
  3/10/2011، السبيل، عمان

  
  يين في إضرابهمتطالب بتبني خطة إعالمية لمساندة األسرى الفلسطين" واعد"جمعية  .126

لألسرى والمحررين، وسائل اإلعالم بضرورة تبني خطة إعالمية شاملة " واعد"طالبت جمعية : غزة
لفضح االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األسرى، ودعم األسرى واألسيرات في إضرابهم عن "وبصورة دائمة 

  ".الطعام الذي تخوضه الحركة الوطنية األسيرة داخل السجون
عبد اهللا قنديل وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة إلى " واعد"ق اإلعالمي باسم ودعا الناط

يعولون بشكل كبير على "، معتبراً أن األسرى "ترقى لحجم الخطر المحدق باألسرى"تخصيص مساحات 
  ".التأييد والمؤازرة الجماهيرية واإلعالمية لهم، وأن ذلك يساعد كثيراً في نجاح إضرابهم

كشف أن إحدى الرسائل التي وصلت من األسرى والتي فيها خالصة تجارب إضرابات سابقة قامت بها و
الحركة األسيرة، أن أحد السجانين اإلسرائيليين كان يتالعب بمشاعر األسرى من خالل إخبارهم أن 

  ".الناس في الخارج ال تعلم بما تقومون به، وال أحد يهتم بكم، فال داعي لهذا اإلضراب"
  3/10/2011، قدس برس

  
  دولة خارج القانون الدولي" إسرائيل" لألسرى وإعالن دوليةقراقع يطالب بحماية  .127

طالب وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، بتوفير الحماية الدولية القانونية : رام اهللا
لقائه برام اهللا رئيس وقال قراقع، خالل . واإلنسانية لألسرى واألسيرات في سجون االحتالل اإلسرائيلي

على المجتمع الدولي وهيئة األمم «بعثة الصليب األحمر في الضفة والقدس نيكالس فون آركس، إن 
المتحدة إعالن إسرائيل دولة خارج القانون الدولي لعدم التزامها بميثاق وقرارات األمم المتحدة وبأحكام 

وشرح قراقع لرئيس بعثة الصليب األحمر . »طينيينالقانون الدولي اإلنساني في تعاملها مع األسرى الفلس
التي يمر بها األسرى في ظل اإلضراب المفتوح عن الطعام الذي شرع به األسرى » القاسية«األوضاع 

باالنقضاض على حقوق األسرى األساسية «، وقيام حكومة إسرائيل ومصلحة السجون 27/9/2011يوم 
وطالب هيئة الصليب األحمر . »الشرائع اإلنسانية واألخالقيةوفرض إجراءات تعسفية بحقهم تنتهك أبسط 

لوقف التدهور الخطير على صحة األسرى المضربين الذين يتعرضون للقمع والعزل لكسر «بالتحرك 
وقال قراقع إن األسرى لن . »شوكة إضرابهم، والضغط باتجاه االستجابة لمطالبهم اإلنسانية المشروعة
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التي أبرزها إنهاء سياسة العزل »  تستجيب إدارة سجون االحتالل لمطالبهمحتى«يتوقفوا عن إضرابهم 
  .االنفرادي وإعادة التعليم الجامعية ووقف اإلجراءات والعقوبات الجماعية بحقهم

  3/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   إضرابهم عن الطعام مسيرات واعتصامات تعم محافظات الوطن تضامنا مع أسرى الحرية في .128
نظمت أمس اعتصامات ومسيرات مركزية في مختلف المحافظات تضامنا مع أسرى الحرية : محافظات

في سجون االحتالل الذين دخل اضرابهم عن الطعام يومه السابع ودعما لمطالبهم العادلة، وتنديدا 
  . محاولة لكسر ارادة األسرىباالجراءات القهرية العقابية التي تنتهجها ادارات سجون االحتالل في

وأكدت الفعاليات الجماهيرية على ضرورة اسناد صمود األسرى ووقوفها صفا واحدا لنصرتهم، مطالبة 
القوى الدولية وأحرار العالم بالتدخل النهاء معاناة األسرى التي تجاوزت كل الحدود وتوفير الظروف 

 على طريق تحريرهم من باستيالت االحتالل االنسانية المالئمة لهم باعتبارهم أسرى حرب كخطوة
  .اإلسرائيلي، مرحبين بالموت في سبيل الحرية ورفض الذل والقهر واالضطهاد

  4/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  لن نتوقف عن اإلضراب حتى تحقيق مطالبنا: األسرى .129
مفتوح عن الطعام لليوم  أكد نادي األسير أن األسرى مستمرون في إضرابهم ال: وكاالت–محافظات 

 من أسرى سجن جلبوع الذين أكدوا على ضرورة وحدة 4الثامن ، حيث انضم إلى اإلضراب امس 
  .الحركة األسيرة في كافة ما تقوم به من أجل نيل مطالبهم بكرامة 

ولفت األسرى في جلبوع إلى أنهم قاموا بتشكيل لجنة طوارئ مع باقي الفصائل في السجن ليتمكنوا من 
تحقيق مطالبهم العادلة ، وأشاروا إلى أن إدارة السجن قامت بنقل أسرى الجبهة الشعبية الموجودين في 

  . جميعهم إلى جهة غير معلومة حتى اآلن 1قسم 
وفي سياق متصل وخالل زيارة لمحامي نادي االسير لسجن ريمون أكد األسرى بأنهم مستمرون في 

   عن اإلضراب والتصعيد إلى حين الحصول على نتائج عملية إضرابهم، وشددوا على أنهم لن يتوقفوا
  .وليس مجرد وعودات وكذلك ربط موضوع األسرى المعزولين بوقت زمني محدد

  5/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   االحتالل ترفض مطالب االسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام سلطات: قراقع .130
ر شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إن اللقاء الذي جرى بين قال وزي: رام اهللا ـ وليد عوض

ممثلي األسرى وضباط ومسؤولي إدارة سجون االحتالل باء بالفشل، بسبب عدم تجاوب إدارة السجون 
مع مطالب المعتقلين، التي يخوض األسرى إضرابا احتجاجيا وإضرابا مفتوحا عن الطعام في سبيل 

  .تلبيتها
ل الرجوب ممثل األسرى في سجن ريمون، ان اللقاء لم يسفر عن شيء وان إدارة وقال األسير جما

السجون رفضت التعاطي مع مطالب األسرى واشترطت أن يتم توقيف اإلضرابات ألجل دراسة هذه 
 مطالب لألسرى خالل أسبوع وإحضار إجابات 9وكانت إدارة السجون قد وعدت بدراسة . المطالب
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 لغة التهديد والتصعيد كانت هي السائدة من قبل ضباط إدارة السجون مما يعني وقال الرجوب ان .عليها
  .أن إضراب األسرى سوف يستمر وقد يتسع نطاقا

واوضح الرجوب ان أهم المطالب التي سلمها األسرى لمصلحة السجون، هي إنهاء العزل االنفرادي، 
ياسة تكبيل األسرى خالل الزيارات، ووقف وإعادة التعليم الجامعي والقنوات الفضائية لألسرى، ووقف س

  .سياسة العقوبات الجماعية بالحرمان من الزيارات
ودعا قراقع الى استمرار الفعاليات التضامنية مع األسرى وممارسة الضغوط السياسية والقانونية على 

محذرا من حكومة اسرائيل لالستجابة لمطالب األسرى التي وصفها بأنها مطالب إنسانية عادية جدا، 
  .خطورة الوضع في ظل تدهور الوضع الصحي لعدد من المضربين، خاصة المرضى والقدامى

  5/10/2011، القدس العربي، لندن
  

   تشكيل غرفة عمليات لمتابعة األسرى وفشل اإلضراب كارثييجب: قراقع .131
 الذي يتهدد حياة حذر وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الثالثاء، من الخطر: رام اهللا

  .األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل، بعد دخولهم اليوم الثامن من إضرابهم عن الطعام
األمور في سجون االحتالل تزداد سوءا يوما بعد يوم، 'وقال قراقع خالل ندوة عقدت بمدينة البيرة، إن 

إن فشل تحقيق األهداف '، ، مضيفا'جراء تنكر إدارة السجون لمطالب األسرى المضربين عن الطعام
المرجوة من هذا اإلضراب يعني االنقضاض على ما تبقى من حقوق األسرى والمعتقلين، التي تقلصت 

  .'في ظل حكومة نتنياهو
يجب تشكيل غرفة عمليات اآلن، وبصورة عاجلة من كافة الجهات الرسمية والحزبية ': وأضاف

  .'في ظل األوضاع الكارثية والصعبة التي يمرون بهاوالحقوقية، لمتابعة ظروف األسرى والمعتقلين 
واعتبر قراقع أن هذا اإلضراب هو األخطر في تاريخ الحركة األسيرة على اإلطالق، مشيرا إلى أنه جاء 

  .نتيجة سياسة عنصرية ذات طابع سياسي فرضتها أعلى سلطة في إسرائيل
بحالة عصيان قد تكلفهم الكثير في نضالهم وأشار قراقع إلى أن تأزم الوضع قد يصل باألسرى للدخول 

ضد انتهاكات االحتالل، محذرا في الوقت ذاته من مغبة تسييس اإلضراب وبأن الوحدة يجب أن تكون 
  .عنوان اإلضراب داخل السجون وخارجها

  4/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  سرائيلية الخاصة اإل"لمتساداا" عنيفة بين أسرى عسقالن ووحدات اشتباكات .132
اندلعت بعد ظهر امس الثالثاء اشتباكات بين المعتقلين في سجن عسقالن ووحدات : الضفة الغربية

الخاصة التي عمدت إلى اقتحام أقسام السجن بحجة التفتيش واعتدت على المعتقلين وتعمدت " المتسادا"
  .ناستفزازهم مما أدى إلى تصاعد حدة التوتر بين الطرفي

إدارة السجن جلبت تعزيزات كبيرة من أفراد وحدة "ونقلت عن مصادر من داخل سجن عسقالن أن 
 قبل وقت الغداء وأخرجوا المعتقلين من 14 و13متسادا الذين شرعوا في اقتحام األقسام سيما قسمي 

  ".األقسام وبدأوا بالعبث بأغراض األسرى وألحقوا بها أضرارا كبيرة
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ى أن قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد قطع الكهرباء عن وأشارت المصادر إل
السجن بأكمله خالل عملية االقتحام، فيما أخذ األسرى يكبرون ويرددون هتافات ويطرقون األبواب في 

  .مواجهة عملية القمع التي لم يعرف نتائجها النهائية حتى اآلن
دوا على عدد من المعتقلين بشكل تعسفي ورفضوا التفاوض مع ونقلت المصادر أن جنود االحتالل اعت

ممثل المعتقل من أجل تهدئة األوضاع في نية مبيتة للتصعيد مما أدى إلى اندالع مواجهات محدودة 
  .من األقسام" متسادا"أعقبها انسحاب لوحدات 

 خلفية عمليات القمع وأشارت المصادر إلى أن األجواء داخل السجن مشحونة للغاية منذ عدة أيام على
 من كوادر الجبهة الشعبية المضربين، حيث تم عزلهم ونقل 13الواسعة التي نفذتها إدارة السجن بحق 

  .بعضهم إلى سجون أخرى
  5/10/2011، السبيل، عمان

  
   إلسرائيليةحذر من تدهور ستشهده السجون ات " واعد لألسرى والمحررينجمعية" .133

تدهور ستشهده السجون «في غزة من » ية واعد لألسرى والمحررينجمع«حذرت :  فتحي صّباح-غزة 
  .»الصهيونية بعدما رفضت مصلحة السجون االستجابة لمطالب األسرى إال بعد وقف إضرابهم

عن بعض األسرى قولهم في إفادات لها إن ضباط االستخبارات داخل السجون يهددون » واعد«ونقلت 
  .شهر الماضي بسحب إنجازاتهم في حال استمر اإلضراب ال27األسرى منذ بدأوا إضرابهم في 

) خارج الغرف(بعض هذه التهديدات بدأت بالتطبيق ومن أبرزها تقليص مدة الفسحة اليومية «وقالت إن 
من ثالث ساعات إلى ساعة واحدة، ومنع ذوي األسرى المضربين من زيارتهم، واالعتداء على األقسام 

أمس لدى اقتحام بعض ) أول من(احة األسرى ونومهم كما حدث ليل وتفتيشها وتخريبها في أوقات ر
  .»األقسام في سجني نفحة وعسقالن
رئيس الحكومة (متابعة «عبداهللا قنديل في بيان أن » جمعية واعد«واعتبر المسؤول اإلعالمي لـ 

ضحة في حق نتانياهو ملف األسرى، وتهديدهم أكثر من مرة جريمة فا) بنيامين(المجرم ) اإلسرائيلية
الحكومة الصهيونية التي تفرض سطوتها على أسرى عّزل ضمن لهم القانون الدولي حقوقهم كاملة، 
وتدل على أن هناك خطة صهيونية مبرمجة للنيل من األسرى واألسيرات الذين سطروا أروع مالحم 

  .»البطولة والتضحية داخل أقبية التحقيق الصهيونية
  5/10/2011، الحياة، لندن

  
   مرحلة أشد قسوة على األسرى الفلسطينيين2009االحتالل دشن منذ ": اإلنسان صدقاءأ" .134

حذّرت منظمة حقوقية دولية من أّن ما تشهده السجون ومراكز االعتقال اإلسرائيلية، في ظل : فيينا
هو إيذان بكارثة وخيمة العواقب على "إضراب األسرى المتصاعد منذ ثمانية أيام لتحقيق مطالبهم، 

، مشددة على ضرورة "رواح المواطنين الفلسطينيين المحتجزين فيها وسالمتهم الجسدية والنفسيةأ
  ".االستجابة الفورية لمطالب األسرى العادلة"

شهدت "إن أوضاع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية " أصدقاء اإلنسان الدولية"وقالت منظمة 
 يسبق له مثيل على كافة مناحي حياتهم، وذلك منذ أن قررت الحكومة منذ ثالثين شهراً تدهوراً خطيراً لم
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اإلسرائيلية تشكيل لجنة خاصة لبحث أساليب التضييق على األسرى الفلسطينيين بعد تعثر صفقة تبادل 
  ".2009) مارس(لألسرى مع جهات فلسطينية في العشرين من آذار 
نسخة عنه، أن ظروف " قدس برس"ي بيان صحفي تلقت وأكدت المنظمة، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، ف

 2009األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي خالل السنين الثماني الفائتة، خاصة أعوام 
تردت كثيراً، بحيث كانت من أسوء األعوام التي قضاها األسرى على اإلطالق، "، 2011 و2010و

ليب جديدة ضدهم؛ تبغي إلى زيادة الضغط النفسي والجسدي فإدارة السجون اإلسرائيلية مارست أسا
  ".عليهم

  4/10/2011، قدس برس
  

  "حتى تحقيق مطالبنا أو الشهادة"سنواصل إضرابنا : الفلسطينيين األسرى عميد .135
أكد عميد األسرى الفلسطينيين، وأقدم أسير في العالم، نائل البرغوثي، أنه وزمالءه األسرى : غزة

لألسرى " واعد"ونقلت جمعية  ".حتى تحقيق مطالبهم أو الشهادة"م عن الطعام سيواصلون إضرابه
والمحررين عن البرغوثي أنه يخوض اإلضراب مع أبناء الحركة الوطنية األسيرة، وذلك ردا على 

  .جرائم االحتالل المتتالية بحقهم
التي صادرها االحتالل أن األسرى مصممون على تحقيق منجزاتهم : "وقال البرغوثي في رسالة مقتضبة

ما نريده من االحتالل : "وأضاف". وأنهم مستمرون في اإلضراب حتى نيل هذه المطالب أو االستشهاد
  ".حق وليس منة، ونتعرض ألبشع هجمة صهيونية

واعتبر عميد األسرى أن حالة التعاطف الشعبي والتأييد والمؤازرة الحاصلة على الساحة الفلسطينية اآلن 
  .طور وأن تتصاعد دعما ومؤازرة للحركة األسيرة، وفضحاً لجرائم االحتالل بحق األسرىيجب أن تت

  5/10/2011، قدس برس
  

   حاشدة بالخليل دعًما لألسرى المضربين عن الطعام مسيرة .136
انطلقت في مدينة الخليل مسيرة حاشدة تضامنًا مع األسرى في سجون االحتالل، شارك فيها : الخليل

  . من مختلف الفصائل والتجمعات الشبابية وبمشاركة كبيرة لذوي األسرىآالف المواطنين 
 ورفعت خالل المسيرة رايات مختلف الفصائل، وصور ألسرى المحافظة، مع بوسترات لألسرى 
المضربين عن الطعام، وأسرى كتائب القسام من ذوي المؤبدات العالية في غزة والضفة، كما رددت 

  . والمطالبة بالتضامن معهم وتفعيل قضيتهمالشعارات الداعمة لألسرى 
 وانتهت المسيرة عند دوار ابن رشد في المدينة حيث أقيمت خيمة اعتصام دائمة للتضامن مع األسرى، 
وألقيت في ختامها عدة كلمات، منها كلمة لمدير نادي األسير في الخليل أمجد النجار الذي دعا الجمهور 

  . لفعاليات التضامنية الذي أعلن عنه الناديالفلسطيني للمشاركة في برنامج ا
 كما تحدث السيد عبد العليم دعنا أحد قيادات الجبهة الشعبية في الخليل وأكد على التفاف الشارع 

  .الفلسطيني خلف مطالب األسرى المضربين عن الطعام حتى نيلها وهزيمة السجان
  4/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  في قرية طوبا قرى شمال فلسطين المحتلة احتجاجا على إحراق مسجد النورإضراب شامل في  .137
ساد اإلضراب الشامل في أكثر من عشر قرى وبلدات عربية شمال األراضي الفلسطينية : الضفة الغربية
في قرية طوبا " النور"، احتجاجاً على إقدام متطرفين يهود على إحراق مسجد 1948المحتلة عام 
  .يل األعلى، فجر االثنينالزنجرية بالجل

أن اإلضراب الشامل في "وأعلن رئيس منتدى السلطات المحلية في شمال فلسطين المحتلة، حسن هيب، 
القرى البدوية في الشمال المحتل، جاء بدعوة من منتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية، من أجل 

  ".ات األخرىالتضامن مع أهالي قرية طوبا، وسيشمل المدارس وجميع المؤسس
رؤساء السلطات العربية البدوية وجهوا رسائل إلى المسؤولين "وأفاد هيب في بيان صحفي، أن 

اإلسرائيليين لالحتجاج على هذا االعتداء غير المقبول، كما عقدوا اجتماعا مع وزير األمن الداخلي 
  ".اكمتهماإلسرائيلي، طالبوا فيه بمالحقة المتورطين في انتهاك حرمة المسجد، ومح

  5/10/2011، السبيل، عمان
  

  تضامناً مع األسرى في السجون اإلسرائيليةاعتصام في مخيم عين الحلوة : لبنان .138
 لبناني حاشد عند مدخل مخيم عين الحلوة الشمالي تضامنا مع االضراب عن –عقد امس لقاء فلسطيني 

ن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الطعام الذي أعلنه األسرى في سجون االحتالل، بمشاركة ممثلين ع
  .وفصائل قوى التحالف الفلسطيني واالتحادات واللجان الشعبية

اعتصاماً في إطار » اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل«إلى ذلك، تقيم 
ن ظهر غد، أمام مقر ، الثانية عشرة م»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، بالتنسيق مع »خميس األسرى«

  .الصليب األحمر الدولي، في شارع السادات في الحمراء
  5/10/2011، السفير، بيروت

  
  أسرى محررون يضربون عن الطعام تضامناً مع إضراب األسرى في سجون االحتالل .139

أعلنت مجموعة من األسرى المحّررين من سجون االحتالل اإلسرائيلي، اليوم، عن خوضها : نابلس
اً مفتوحاً عن الطعام وذلك في إطار حملة تضامنية مع األسرى الفلسطينيين في إضرابهم المفتوح إضراب

  .احتجاجاً على سياسات االحتالل بحقهم
، بأن األسيرة المحررة سحر عبده من )5/10(في بيان صدر عنه اليوم األربعاء " نادي األسير"وأفاد 

ا إلى جانب األسرى في سجون االحتالل وخوض إضراب الداخل الفلسطيني، بادرت إلى إعالن انضمامه
مفتوح عن الطعام يرافقها عدد من األسرى المحّررين، بينهم وليد حمدان، تامر كيالني، عمار طبيله 
ومروان الكعبي، في حين أعلن آخرون عزمهم االلتحاق قريباً باإلضراب ضمن الفعاليات التضامنية مع 

  .عةاألسرى دعماً لمطالبهم المشرو
وأكّد النادي أن الحملة الوطنية التي تعنى بشؤون األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، ستقوم 

  .بمتابعة األوضاع الصحية للمضربين عن الطعام داخل وخارج معتقالت االحتالل والتواصل معهم
  5/10/2011، قدس برس
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   تضامنا مع االسرى"وفرع"تظاهرات في الضفة وغزة وسخنين ومواجهات أمام معتقل  .140
 تواصلت امس في ارجاء الوطن وداخل الخط االخضر، التظاهرات والفعاليات :  وكاالت–محافظات 

  التضامنية مع االسرى المضربين عن الطعام،
ففي رام اهللا، أصيب خمسة مواطنين على األقل بغاز مسيل للدموع أطلقه جنود االحتالل االسرائيلي 

ألهالي قرب معتقل عوفر االحتاللي غرب رام اهللا، أمس، تضامنا مع مطالب اتجاه اعتصام نظمه ا
ونضال األسرى الذين انهى اضرابهم المفتوح عن الطعام يومه التاسع، فيما تسبب القمع باصابة صحفيين 

وتزامن اعتصام أبناء محافظة رام اهللا والبيرة قبالة . اثناء قيامهما بعملهما الصحفي في المكان
وفر، مع اعتصام مماثل نظمه ابناء مدينة القدس المحتلة امام سجن عسقالن داخل الخط معسكرع

األخضر، دعا اليه الحراك الشبابي المستقل ضمن برنامج فعاليات التضامن الوطني المقررة مع الحركة 
مة االسيرة، وفي وقت قال فيه ممثلو األسرى في سجن رمنون ان ادارة السجن بدأت بالتعاطي مع قائ

  .مطالب األسرى
واطلق . شمال القطاع) ايريز(وفي قطاع غزة، تظاهر مئات المواطنين على معبر بيت حانون 

كما رفعوا صوراً لالسرى . المشاركون في التظاهرة طائرات ورقية كتب عليها اسماء االسرى وبالونات
   .الفلسطينيين

وفي  . المتواصلة للتضامن مع االسرىوخرجت عدة تظاهرات في مدن الضفة امس، في اطار الفعاليات
حزب التجمع  سخنين داخل الخط االخضر، تظاهر مساء امس، العشرات من أعضاء وكوادر وقيادات

ورفع المتظاهرون شعارات منددة باستمرار التنكيل باألسرى، والمطالبة بالتعامل معهم كأسرى .. الوطني
لمؤسسات الحقوقية واإلنسانية والدولية للتدخل فورا كما ناشد المتظاهرون المؤسسات الوطنية وا. حرية

وإنقاذ حياة االسرى المهددين، السيما المرضى منهم، كما تعالت أصوات منادية ألكبر حملة تضامن 
  .شعبية مع األسرى في معركة األمعاء الخاوية

  6/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  وية حاشدة تضامناً مع األسرى يضربون عن الطعام ومسيرة نسمواطنون: غزة .141
أعلن ستة مواطنين في غزة اإلضراب المفتوح عن الطعام تضامناً مع األسرى في سجون  :حسن جبر

  .االحتالل اإلسرائيلي، الذين دخل إضرابهم يومه العاشر على التوالي
م مقر وافترش المواطنون المضربون عن الطعام األرض في خيمة التضامن مع األسرى المقامة أما

اللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة غزة، وأعلنوا العزم على مواصلة اإلضراب حتى تحقيق 
  .األهداف المرجوة لألسرى

 ةوتوقعت مصادر مطلعة أن تزداد أعداد المواطنين المضربين عن الطعام في الخيمة في األيام قادم
  .خاصةً إذا دخلت األوضاع في السجون أياماً حاسمة

 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية مسيرة نسوية حاشدة دعماً لألسرى ونظم
المضربين عن الطعام، انطلقت من أمام مقر هيئة األمم المتحدة باتجاه خيمة االعتصام بعد تسليم مندوبي 

  .هيئة األمم المتحدة مذكرة طالبتهم بالتدخل العاجل إلنقاذ األسرى الفلسطينيين
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ووجه االتحاد العام للمرأة الفلسطينية نداء إلى الشعب الفلسطيني طالبه فيه بمساندة األسرى في نضالهم 
ودعمهم حتى تلبية مطالبهم على طريق تحريرهم وتبييض السجون، وأكد أهمية عدم السماح إلسرائيل 

  .بالتفرد باألسرى
  7/10/2011، األيام، رام اهللا

  
   والتضامن مع االسرىعشرات في مسيرات مناهضة االستيطانال إصابةالضفة الغربية تشهد  .142

أصيب، أمس، عشرات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب باالختناق الشديد، :. وكاالت -المحتلة  فلسطين
إثر قمع قوات االحتالل مناهضي االستيطان وجدار الفصل العنصري الذين يتظاهرون أسبوعياً في 

الغربية، وحملت هذه الجمعة عنواناً إضافياً هو التضامن مع األسرى مناطق مختلفة من الضفة 
وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين، إن جنود االحتالل . المضربين عن الطعام

أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المشاركين 
رفع المشاركون في المسيرة قد و. سيرة عند وصولهم إلى األراضي المحررة بالقرب من الجدارفي الم

األعالم الفلسطينية، وصور األسير أحمد سعدات األمين العام للجبهة الشعبية، واألسير مروان البرغوثي 
ق سراح جميع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإطال

أصيب عشرات المشاركين، واعتقل آخر، في مسيرة بيت أمر األسبوعية كما . األسرى والحرية لفلسطين
في حين . التي انطلقت هذا األسبوع تضامناً مع األسرى، وذلك إثر قمع قوات االحتالل للمشاركين

كما . قرب بيت لحمأصيب فلسطينيان برضوض، إثر قمع االحتالل للمشاركين في مسيرة المعصرة 
خرج المئات من أهالي بلدة كفر قدوم في محافظة قلقيلية، في المسيرة األسبوعية بمشاركة متضامنين 

 سنوات، وتضامناً مع 9أجانب، وذلك للتعبير عن رفضهم الستمرار إغالق شارع القرية الرئيس منذ 
  .األسرى

  8/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  أال تدخر جهداً في سبيل تأمين حرية األسرىصائل المقاومة  يطالبون فأهالي أسرى غزة .143
 نصرة زةفي ساحة مقر الصليب األحمر بغ  يوماً نصب أهالي األسرى خيمة اعتصام14منذ : غزة

، لتجديد مطالبهم باإلفراج عن أبنائهم من داخل السجون اإلسرائيلية، "األمعاء الخاوية"ألبنائهم في معركة 
به قوات االحتالل من سياسة العزل االنفرادي وتكبيل األيدي واألرجل، ومنع زيارات والستنكار ما تقوم 

  .األهل، والحرمان من التعليم، واالستمرار في نهج سياسة اإلهمال الطبي
  10/10/2011، السبيل، عمان

  
  اعتصام وإضراب عن الطعام في حيفا لليوم الثاني تضامنا مع الحركة األسيرة .144

، اليوم األحد، اإلضراب المفتوح عن الطعام واالعتصام، 1948حيفا داخل أراضي تواصل في مدينة 
  .لليوم الثاني على التوالي، تضامنا مع الحركة األسيرة في سجون االحتالل

، بهدف إعالن 1948وبادرت لالعتصام واإلضراب مجموعة من الشابات والشباب من داخل أراضي 
ة، وأولها الحرية الكاملة من األسر، وكذلك رفع الوعي وتجنيد الدعم الدعم الكامل لمطالب الحركة األسير
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الجماهيري والمؤسساتي إلى نضال األسرى ومعاناتهم، وتشكيل أرضية صادقة النطالق االحتجاج 
  .الشعبي ضد االحتالل وسجونه

  9/10/2011، 48 موقع عرب
  

  "عار"رى صمت الصحة العالمية وأطباء بال حدود على أوضاع األس": واعد" .145
، الذي تقوم به المؤسسات الحقوقية "الموقف المريب"لألسرى والمحررين " واعد"استهجنت جمعية : غزة

، إن إضراب )10-10(عبداهللا قنديل، في بيانٍ مساء اإلثنين " واعد"اإلنسانية، وقال الناطق اإلعالمي لـ 
خوضون اإلضراب هم من األسرى يدخل مرحلة خطيرة للغاية، وعدد كبير من األسرى الذين ي

المرضى، وصحة العديد منهم في تدهور خطير، وإذا استمروا في إضرابهم فإن ذلك سيعني أرقاما 
جديدة ستكون مرشحة ألن تخرج من السجون وهي محملة على األكتاف، وال نستغرب همجية االحتالل 

نها موقف مريب وهو عار سيبقى وإجرامه أمام ذلك، لكن موقف المنظمات العالمية اإلنسانية والصحية م
  ".يالحق هذه المنظمات وكل من يمارس الصمت أمام هذه المعاناة التي تتفاقم شيًئا فشيًئا

واضح أن هناك قرارا سياسيا صهيونيا بتشديد ظروف اعتقال األسرى بوتيرة : "وأضاف قنديل
يام القادمة، ال سيما وأن هناك شبه ، معربا عن خشيته من معطيات خطيرة وجديدة تحملها األ"تصاعدية

قرار من األسرى المضربين يتمثل في الدخول بمرحلة التمرد على السجان، معتبرا أن ذلك يعني مرحلة 
  .الالرجعة بالنسبة لألسرى، السيما في ظل مماطلة ورفض قوات السجون لمطالب األسرى اإلنسانية

  10/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  "وفاء األحرار"اتفاق صفقة تبادل األسرى   بإنجازت حاشدة في قطاع غزة ابتهاجاًمسيرا .146
شارك عشرات اآلالف من الجماهير الفلسطينية في مسيرات وتجمعات شعبية في قطاع غزة مساء : غزة

وتجمع عشرات اآلالف ". وفاء األحرار"احتفالًا بإنجاز اتفاق صفقة تبادل األسرى ) 10-11(الثالثاء 
ب مسجد الخلفاء في مخيم جباليا استجابة لدعوة وجهتها حركة حماس، وسط هتافات مدوية تحيي قر

األسرى وآسري شاليط، كما شهدت مدينة غزة تجمعات ومسيرات عفوية، وصدحت مكبرات الصوت 
  .عبر مساجد القطاع بهتافات التكبير وإعالن البشرى بالتوصل لالتفاق

ات حاشدة تخللتها هتافات تكبير ودعوات لكتائب القسام إلى وشهدت مدن خان يونس ورفح تجمع
وتوجهت مسيرات شعبية لمنزل عائلة  .االستمرار في جهودها ألسر المزيد من الجنود الصهاينة

الشهيدين محمود فروانة في خان يونس وحامد الرنتيسي في رفح وهما من منفذي عملية الوهم المتبدد 
  .يطالتي أدت إلى أسر الجندي شال

  11/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   فلسطينيا26ًويصيب " عوفر"أمام سجن  االحتالل يقمع اعتصاما تضامنيا مع األسرى .147
 فلسطينيا، أمس، بالرصاص المطاطي وباالختناق جراء استنشاقهم 26أصيب :  يوسف الشايب–رام اهللا 

ت االحتالل بكثافة غريبة لتفريق المواطنين، الذين كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، الذي ألقته قوا
اإلسرائيلي بالقرب من رام اهللا، لتأكيد التضامن مع األسرى الذين يواصلون " عوفر"اعتصموا أمام سجن 

  .إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي
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وت الشعب الفلسطيني قال قدورة فارس، رئيس نادي األسير إن االعتصام يشكل محاولة إليصال صو
لألسرى، مشيرا إلى أن اختيار سجن عوفر جاء لرمزيته كونه موقعا مقاما على أراض فلسطينية ووظفه 

  .جيش االحتالل ليكون مقبرة لألحياء، ومكان تقترف فيه عشرات الجرائم يومياً بحق األسرى
  12/10/2011، الغد، عمان

  
  اء ما يتعرض له الالجئون الفلسطينيون في إيطاليايعرب فيها عن قلقه الشديد إز) واجب(تجمع  .148

، أعرب فيها عن "أكيليه أميريو"أبرق تجمع العودة الفلسطيني واجب برسالة إلى السفير اإليطالي بدمشق 
إدانته وقلقه الشديد على مستقبل الالجئين الفلسطينيين في إيطاليا جراء ما يتعرض له من انتهاكات 

  . ة ال إنسانية من قبل رجال المافيا وأمام أعين رجال الشرطةوتصرفات واعتداءات وحشي
وجاء في الرسالة أن تجمع واجب يتابع بقلق بالغ التقارير واألخبار التي تناقلتها وسائل اإلعالم من قبل 

 حول ما يتعرض له ، وهي منظمة دولية مسجلة بسويسرا والنرويج،الشبكة الدولية للحقوق والتنمية
تفيد بحدوث انتهاكات جسيمة بينها حاالت اغتصاب وقتل بحق . لسطينيون في إيطالياالالجئون الف

الالجئين الفلسطينيين الفارين من العراق والمقيمين في بلدية كاليبرا، وبعد االتصال ببعض العائالت هناك 
نها إلى والتأكد منهم بحدوث هذه االنتهاكات، وحالة الخوف التي عاشتها العائالت ما اضطر كثير م

الهجرة ثانيةً إلى السويد، فإننا نعبر عن قلقنا الشديد على مستقبل الالجئين الفلسطينيين هناك، كما نرغب 
  . بإيصال تخوفنا إلى حكومة بلدكم والحصول على إيضاحات حول ما جرى

  12/10/2011، موقع الجئ نت
   

  األسرىمن فلسطيني حيفا يحتفلون بصفقة تحرير  المئات .149
احتفل المئات من فلسطينيي الداخل هذا المساء في مدينة حيفا بإنجاز صفقة تبادل : بيع عيدر -حيفا 

 -" حركة التضامن مع معركة االمعاء الخاوية للحركة االسيرة"خالل المظاهرة التي نظمتها .. االسري
ت المظاهرة وجاب .وذلك دعما لنضال الحركة األسيرة في إضرابها المفتوح عن الطعام" جائعون للحرية

حيث / حي األلمانية في مدينة حيفا بمشاركة المئات من مختلف البلدات العربية وبحضور شبابي بارز
  .هتف المتظاهرون شعارات تنادي بحرية األسرى وتحقيق مطالبهم

المظاهرة العديد من القيادات السياسة، بينهم النائب جمال زحالقة والنائبة حنين زعبي، ورجا ب شاركو
رية أمين عام أبناء البلد، وأيمن عودة سكرتير الجبهة، والمحامي محمد ميعاري عضو المكتب اغبا

وطالب القيادات العربية بتصعيد النضال، مشددا  .السياسي للتجمع، والنائب السابق عصام مخول وغيرهم
  .على دور الشباب الذي تجلى في هذا النشاط وفي خيمة الناصرة وخيمة أم الفحم

  12/10/2011، 48بموقع عر
  

   الفلسطينية لنصرة األسرى العرب في سجون االحتاللالمصريةتشكيل اللجنة  .150
 أعلن في القاهرة مساء أمس عن تشكيل اللجنة المصرية الفلسطينية لنصرة األسرى العرب فـي                :القاهرة

ـ               سطينيين سجون االحتالل الصهيوني والتي ستنشط في مجال الدفاع عن كافة األسـرى والمعتقلـين الفل
. والعرب في سجون االحتالل وفضح الجرائم التي تمارس بحقهم من قبل قـوات الـسجون الـصهيونية                

 من شـباب الثـورة إضـافة إلـى          وستضم اللجنة ممثلين عن مختلف القوى السياسية المصرية وعدداً        
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رى العرب في   شخصيات مستقلة، وتم خالل اللقاء االتفاق على تنظيم المؤتمر العربي األول لنصرة األس            
  كما تم خـالل اللقـاء    .سجون االحتالل وذلك بعيد االنتهاء من االنتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر          

توقيع اتفاقية شراكة وتوأمة بين جمعية واعد لألسرى والمحررين ومركز الدراسـات الفلـسطينية فـي                
  .الل بكافة السبل واألشكالالقاهرة في إطار سعي الجانبين لنصرة قضية األسرى في سجون االحت
  28/9/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة

  
  الجامعة تدين اإلجراءات العقابية ضد األسرى الفلسطينيين .151

أدانت جامعة الدول العربية الممارسات الخطيرة واإلجراءات :  هيثم التابعي وصالح جمعة- القاهرة
ى األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، العقابية التي تفرضها سلطات االحتالل اإلسرائيلي عل

 على تضامنها الكامل ووقوفها بجانب األسرى الفلسطينيين ودعمها لهم لنيل حقوقهم وأكدت مجدداً
  .المشروعة في المعاملة اإلنسانية واستمرارها في جهودها للدفع نحو إطالق سراحهم

  30/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  تضامنا مع أسرى المعتقالت اإلسرائيلية" الصليب األحمر"بية تعتصم أمام فاعليات حزبية وشع .152
اعتصم العشرات ظهر أمس أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في عمان، :  غادة الشيخ-عّمان 

األمعاء "تضامناً مع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، الذين دخلوا يومهم الرابع في إضراب 
  .بسجون االحتالل، احتجاجا على سوء ظروف االعتقال واألسر" الخاوية

وطالب المشاركون في االعتصام، الذي دعا إليه حزب الوحدة الشعبية ولجنة دعم األسرى في سجون 
االحتالل للتيار القومي التقدمي بمشاركة فاعليات نقابية وحزبية ووطنية، المجتمع الدولي إلى تحمل 

يه المعتقلون في سجون االحتالل، حيث يتم عزلهم انفراديا باإلضافة إلى مسؤولياته تجاه ما يعان
االعتداءات النفسية والجسدية عليهم بما يخالف المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة باألسرى، وباألخص 

  .1949اتفاقية جنيف الرابعة للعام 
  2/10/2011الغد، عمان، 

  
   اإلسرائيلي االحتاللألسرى في سجون  لانتصاراتهنادي العهد اللبناني يهدي  .153

زار وفد من المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان نادي العهد اللبناني الّذي فاز  :محمد بدر
وقد بارك وفد المؤسسة لنادي العهد  .أيام قليله ببطولة أندية النخبة وبكأس السوبر للموسم الجديد منذ

  وأهدى.دي المزيد من البطوالت المحلية واإلرتقاء في البطوالت اآلسيويةفوزه بالبطولتين، متمنياً  للنا
 الذين يقدمون االحتالل لألسرى في سجون االنتصارينأمين سر نادي العهد السيد محمد العاصي هذان 

عتبر العاصي أن نادي العهد في خدمة الرياضة الفلسطينية اأنفسهم قرباناً لفلسطين ولألمة اإلسالمية، و
 لبنان، وأن النادي هو بيتهم األول، متمنياً الوحدة للشعب الفلسطيني المقاوم والمناضل من أجل في

  . أرضة المغتصبة فلسطيناسترجاع
  4/10/2011موقع صيدا سيتي، 
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   األلماني لم يعد له دور في صفقة تبادل األسرى الفلسطينيينالوسيط: "الحياة" .154
مصرية وفلسطينية متطابقة ما تردد عن وصول الوسيط نفت مصادر :  جيهان الحسيني–القاهرة 

األلماني في صفقة تبادل األسرى بين الفلسطينيين واإلسرائيليين غرهارد كونراد إلى القاهرة أول من 
هذه األنباء مغلوطة تماماً وليس لها أساس من "وقال المصدر المصري الموثوق به للحياة إن . أمس

  .ط األلماني لم يعد له أي دور في هذا الصدد، الفتاً إلى أن الوسي"الصحة
، "دور الوسيط األلماني انتهى تماماً ولن يعود مرة أخرى"كما أكدت مصادر فلسطينية مسؤولة أن 

  .مضيفة للحياة أن مصر هي فقط التي ترعى مفاوضات صفقة التبادل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
  5/10/2011، لندن، الحياة

  
  اعتصامات ودعوات ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته: في بيروت"  األسرىخميس" .155

اللجنة الوطنية «نظّمت حيث شهد يوم أمس مجموعة من التحركات والمواقف المتعلقة بقضايا األسرى، 
وهو . اعتصاماً أمام مقر الصليب األحمر الدولي» للدفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل

التي انطلقت أمس، والتي ستنشط كل يوم خميس من الشهر » خميس األسرى«لة يندرج في إطار حم
  .لتحمل مسؤولياته تجاه هؤالء األسرى» الصليب األحمر الدولي«الجاري، بهدف الضغط على 

في لبنان علي شحرور، » الصليب األحمر الدولي«وقّدمت اللجنة مذكرة إلى ممثل اللجنة الدولية لـ
، »عثة طبية أممية لالطالع على أوضاع األسرى، وخاصة المضربين عن الطعامإرسال ب«طالبت فيها 

كما دعت إلى . »السعي الحثيث من أجل اإلفراج عن كافة المعتقلين واألسرى في السجون اإلسرائيلية«و
الضغط على حكومة االحتالل من أجل وقف سياسية العزل االنفرادي بحق السجناء وفي مقدمتهم «

أحمد سعدات، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« لـاألمين العام
  .بمعاملة األسرى في زمن الحرب

أمام مقر » األمعاء الخاوية«ونصبت أمس مجموعة يسارية من الشباب الفلسطينيين واللبنانيين خيمة 
  .ضاءة على الحدثالتي سوف يتخللها نشاطات مختلفة لإل» الصليب األحمر الدولي«
في مخيم عين الحلوة، لقاء شبابيا وطالبيا ) اشد(» اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني«كما نظم و

تضامنا مع الحركة الفلسطينية االسيرة، ّوجه خالله نداء إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون 
حقيقة الممارسات اإلسرائيلية في حق ، يطالب بتحمل المسؤولية وكشف »الصليب األحمر الدولي«و

  .األسرى، والضغط من أجل اإلفراج عنهم
  7/10/2011، السفير، بيروت

  
  ضامنا مع األسرى الفلسطينيينتضراب عن الطعام االب  يشرعجورج إبراهيم عبد اهللا .156

 التوالي،  بينما يواصل األسرى المعتقلون في السجون اإلسرائيلية إضرابهم عن الطعام لليوم العاشر على            
، استنكاراً لسياسة العزل التي تمارسها السلطات اإلسرائيلية في سـجون           »األمعاء الخاوية «ضمن معركة   

االحتالل، شرع األسير اللبناني في السجون الفرنسية جورج إبراهيم عبد اهللا، قبل ثالثة أيام، بإضـراب                
الفلسطينيين، وتـضامن معـه فـي        ساعة في سجن النيميزان، تضامنا مع األسرى         24عن الطعام لمدة    

  .السجن معتقلو حركات التحرر الباسكيون والكورسيكيون، وبعض سجناء الحق العام
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أوسع تـضامن مـع     «، في بيان أمس، إلى      »الحملة الدولية لإلفراج عن جورج إبراهيم عبد اهللا       «ودعت  
مواجهة القمع الـصهيوني    األسرى في السجون اإلسرائيلية، الذين يخوضون معركة األمعاء الخاوية في           

  .»غير المسبوق من إدارة السجون اإلسرائيلية
7/10/2011، السفير، بيروت  

  
    اإلسرائيلياعتصام في اربد تضامنا مع األسرى في سجون االحتالل  .157

 أمام نادي الجليل فـي مخـيم إربـد          اعتصامانظم حزب الوحدة الشعبية في إربد       :  زياد البطاينه  -اربد  
وشارك في  . سرى في سجون االحتالل الصهيوني والذين ينفذون انتفاضة األمعاء الخاوية         تضامناً مع األ  

  . االعتصام عدد من عناصر القوى والفعاليات الشعبية والشبابية
وطالب المعتصمون القيادة الفلسطينية أن تضع على رأس أولوياتها قضية األسرى واعتبارهـا القـضية               

  .أن الدفاع عن األسرى هو دفاع عن األرض والشعب والقضيةاألهم في هذه الفترة، معتبرين 
8/10/2011، الدستور، عمان  

  
  مصر تتضامن مع األسرى الفلسطينيين  .158

أعلن سفير مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام اهللا ياسر عثمان أمس تضامن بالده مع األسرى 
  . اعاً عن حقوقهم وكرامتهم اإلنسانيةواألسيرات الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيلية، دف

ودعا عثمان، في تصريح صحفي بعدما التقى خالل وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني عيسى 
 إلى احترام القوانين الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان في تعاملها مع ةاإلسرائيليقراقع في رام اهللا، الحكومة 

  . ساسيةاألسرى بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم األ
كما نقل عثمان إلى قراقع، رسالة من القيادة المصرية والشعب المصري تؤكد مناصرة األسرى ونضالهم 

  . اإلنساني المشروع في سبيل إنهاء معاناتهم وتحسين شروط حياتهم اإلنسانية والمعيشية
  8/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  سرى سجون االحتاللتطالب الحكومات العربية التحرك لدعم أ" اإلخوان" .159

 طالبت جماعة اإلخوان المسلمين، الحكومات العربية بسرعة التحرك، لنصرة األسرى المضربين            :عمان
  .عن الطعام في سجون االحتالل

، بإثارة  "البواسل"ودعت، في بيان أمس، كل المؤسسات الحقوقية إلى القيام بواجباتها تجاه هؤالء األسرى              
لتكن معركة األسرى مع الصهاينة، معركة كل حر أبي ال          "ية الدولية، مضيفة    قضيتهم في المحافل الحقوق   

  ".يقبل الظلم وال يسكت عن قول الحق
معتركا جديـدا مـع االدارة الـصهيونية، لتحقيـق     "واشار البيان الى ان األسرى في المعتقالت يدخلون  

كد ان محـاوالت االحـتالل      أو ".مطالبهم العادلة في ظل ظروف اعتقالية ال تراعي أبسط حقوق االنسان          
ستبوء بالفشل كعادته، وسينتصر األبطال األسرى على كل محاوالته البائسة إلخـضاعهم والنيـل مـن           "

  ".كبريائهم وصمودهم وصبرهم
10/10/2011، الغد، عمان  
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  اجتماع استثنائي لدعم األسرى: العربيةجامعة الدول  .160
د اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، أعلنت جامعة الدول العربية عن عق :القاهرة

الخميس المقبل، بناء على طلب فلسطيني لبحث اإلجراءات العنصرية ضد األسرى والمعتقلين في سجون 
وقال مستشار األمين العام، مدير إدارة مجلس الجامعة، محمد زايدي، في  .االحتالل اإلسرائيلي

تماع سيناقش ورقة عمل تتضمن خطة تحرك عربية على الساحة االج"تصريحات صحفية أمس، إن 
الدولية لفضح الممارسات اإلسرائيلية بحق األسرى ومدى مخالفتها للقوانين واالتفاقات الدولية، ودعم 

  ."األسرى في موقفهم بعد أن تجاوز إضرابهم عن الطعام أسبوعين
  11/10/2011الخليج، الشارقة، 

  
   من حيث المضمون والتوقيتشاليط مهمة جداًصفقة : الجامعة العربية .161

 عبرت جامعة الدول العربية، الليلة، عن دعمها التام لصفقة تبادل األسرى الفلسطينيين مع :القاهرة
وأكد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة  الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط،

ي تصريح لوكالة وفا أن هذه الصفقة تكتسب أهمية خاصة، ألنه في الجامعة السفير محمد صبيح ف
بموجبها سيتم اإلفراج عن أكثر من ألف أسير من ضمنهم أسرى قدامى، ونساء، ومرضى، ومن يقضون 

توقيت هذه الصفقة مهم أيضا، ألنه جاء واألسرى ينهون يومهم الخامس عشر ": وقال .أحكاما عالية جداً
  ." فهي تشكل لهم بارقة أمل بقرب الحريةمن إضرابهم عن الطعام،

  11/10/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  صفقة التبادل تأكيد لجهود مصر في إنهاء ملف المعتقلين: مصر في رام اهللاسفير  .162
 نية ياسر عثمان أن صفقة تبادل األسرى مقابل الجنديفلسطي أكد سفير مصر لدى السلطة ال:رام اهللا

اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط هي تأكيد للجهود التي تبذلها القيادة المصرية إلنهاء ملف المعتقلين 
إن هذه الصفقة ستصب في خانة "وقال عثمان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق األوسط،  .الفلسطينيين

  ."دعم الجهود المصرية المستمرة لتحسين األوضاع في قطاع غزة
  11/10/2011، )وفا(نية والمعلومات الفلسطيوكالة األنباء 

  
  الفراج عن كافة االسرىبا منظمة نقابية دولية تطالب 21 .163

 منظمة نقابية منضوية تحت اطار االتحاد العـالمي للنقابـات،           21 طالبت   : كامش أبو إبراهيم -رام اهللا   
س األمـن بالتـصويت     المجتمع الدولي بممارسة ضغوطاته على الدول األعضاء في االمم المتحدة ومجل          

لصالح قيام دولة فلسطين القائمة على أساس الشرعية الدوليـه وكنتـاج االسـتحقاق نـضالي ووطنـي         
للفلسطينيين ودعم مطالب القيادة الفلسطينية في توجهها لالمم المتحدة واعتبار مطلبها باالعتراف بدولتـه              

ق العودة للالجئين واالفراج عن كافة      المستقلة كمطلب أساسي ونضالي وطبيعي ومطلبي والتأكيد على ح        
  .االسرى وازالة جدار الفصل العنصري واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  جاء ذلك في ختام مشاركة هذه المنظمات في فعاليات الندوة الدولية، والتي عقدت فـي مقـر البرلمـان                   
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يالية في شمال افريقيا والشرق األوسـط ودور  فرنسا، حول التدخالت االمبر/ االوروبي في ستراسبورغ  
  ، "الحركة النقابية

19/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  أجانب في غزة يضربون عن الطعام تضامناً .164
انضم ثالثة أجانب الى ستة فلسطينيين في إضرابهم المفتوح عن الطعام تضامناً مع :  فتحي صّباح-غزة 

ن في سجون االحتالل االسرائيلي الذين دخل اضرابهم عن الطعام يومه األسرى والمعتقلين الفلسطينيي
  .، وبالتالي دخلوا مرحلة الخطر12الـ 

  9/10/2011الحياة، لندن، 
  

  " حول إطالق سراح شاليط"ساركوزي يرحب بالتوصل إلى اتفاق  .165
 باعالن التوصل   سعادته الكبرى «أعرب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي عن       :  رام اهللا  ،القدس المحتلة 

وقد هنـأ   . »]الجندي اإلسرائيلي الذي يحمل الجنسية الفرنسية      [لعاد شاليط جالى اتفاق حول اطالق سراح      
ـ   وجاء في بيان ان     .، بحسب ما اعلن قصر االليزيه مساء امس       »هذا النجاح الكبير  »ساركوزي نتينياهو ب

. كذلك بنوعام شـاليط، والـد جلعـاد       ساركوزي اجرى اتصاال مساء امس برئيس الوزراء االسرائيلي و        
الرئيس الفرنسي شكر كل الذين ساهموا في التوصل الى هـذا االتفـاق           «وبحسب الرئاسة الفرنسية، فان     

  . »وخصوصا مصر على الدور االساسي الذي لعبته
  12/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ميركيين األعمال نقابة المحامينأعلى جدول  الفلسطينيينسرى ضراب األإ .166

 قالت المحامية االميركية شارلوت كييتس منسقة اللجنة الدوليـة فـي نقابـة المحـامين                :القدس المحتلة 
االميركيين والناشطة في حملة التضامن مع احمد سعدات في اميركا الشمالية ان االنظار بـدأت تركـز                 

لفلسطينيين يجـب ان تــظل      اكثر على ما يجري في السجون االسرائيلية، معتبرة ان قضية االسرى ا           
اولوية قصوى وعاجلة لحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، ال سيما ونحن نشهد الهجمة الـصهيونية               
بحقهم والصمود البطولي لالسرى الفلسطينيين واالضراب المفتوح عن الطعام الذي يدخل اليوم اسـبوعه          

السجون االسرائيلية واتهمتهـا بممارسـة      وشنت كييتس هجوما الذعاً على سلطات        .الثالث على التوالي  
القتل المنهجي البطيء لقادة االسرى الفلسطينيين من خالل سياسة العزل والقيام بأبـشع اشـكال القمـع                 

  .ومصادرة الحقوق الطبيعية والقانونية لألسرى وعائالتهم
 – 12ين على مدار ايام     وقالت كييتس ان نقابة المحاميين االميركيين تعقد مؤتمرها السنوي الرابع والسبع          

 الجاري في مدينة فيليدالفيا بوالية بانسلفيانيا وستصدر موقفا ازاء ما يجري من ممارسات اسـرائيلية                16
مؤكدة على ان اللجنة الدولية في النقابة وضعت قضية االسرى على اجندة المؤتمر، وان              . بحق االسرى 

يب االحمر الدولي حول االوضاع السائدة في السجون        الهيئة العامة للنقابة، وجهت رسالة خطية الى الصل       
  واتهمـت الناشـطة     .االسرائيلية وضرورة التحرك العاجل والفوري لوضع حد للممارسات االسـرائيلية         
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االميركية حكومة الواليات المتحدة االميركية وادارة اوباما بمخالفة القانون الدولي مـن خـالل الـدعم                
  . االسرائيلياالميركي المتواصل لالحتالل

  12/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

 1967 اعتقال منذ العام حالة ألف 750أكثر من  .167
لم تعد هناك عائلة فلسطينية إال وتعرض أحد أو جميع أفرادها لالعتقال، وهناك من تكرر اعتقالهم مرات                 

ومنـذ  . قالً أو مركـز توقيـف     عديدة، ولم تعد هنالك بقعة في فلسطين إال وأن أقيم عليها سجناً أو معـت              
 ألـف  750 وحتى اليوم اعتقلت قوات االحـتالل حـوالي    1967احتاللها لألراضي الفلسطينية في العام      

 ألف مواطنة وعشرات اآلالف من األطفال، ولم        12مواطن من كافة المناطق الفلسطينية، من بينهم قرابة         
ات، حيث ال تزال سـلطات االحـتالل تحتجـز          تقتصر االعتقاالت على األحياء فقط، وإنما شملت األمو       

عشرات الجثامين لشهداء وشهيدات استشهدوا خالل انتفاضة األقصى ولمئات الجثامين لشهداء استشهدوا            
 .في السنوات التي سبقتها

 ألف حالة اعتقال، بينهم     70، سجلت أكثر من     2000أيلول  /  سبتمبر   28ومنذ بدء انتفاضة األقصى في      
طفل، وعشرات النواب ووزراء سابقين، وأكثر من عشرين ألف قرار اعتقال إداري مـا               آالف   8قرابة  

 مواطنة منهن أربع أسيرات وضعن مولودهن داخـل الـسجن           850بين اعتقال جديد وتجديد االعتقال، و     
 آالف  6خالل انتفاضة األقصى، وجميعهن تحررن من األسر، ويقبع اليوم في سجون االحـتالل  نحـو                 

 طفـالً،   285 أسـيرة،  و    35م عشرات األسرى العرب من جنسيات عربية مختلفة، من بينهم           أسير، بينه 
من إجمالي عدد األسرى فيما يوجد المئات من األسرى اعتقلوا وهـم أطفـال              % 5.3ويشكلون ما نسبته    

د من   نائباً منتخبا، وعد   21 معتقالً إداريا، و   270وتجاوزوا مرحلة الطفولة وهم في السجن وال يزالوا، و        
 أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات           820ومن بين هؤالء    . القيادات السياسية 

 . عديدة
 أسيرا داخل السجون، نتيجة التعـذيب و اإلهمـال الطبـي            200 أكثر من    1967كما استشهد منذ العام     

 من قبل الجنود والحراس وهـم داخـل         والتصفية المباشرة بعد االعتقال، أو إطالق النار المباشر عليهم        
 74 معتقالً نتيجة اإلهمال الطبي و       51 معتقالً استشهدوا نتيجة التعذيب و     70السجون، من هؤالء الشهداء     

 أسرى استشهدوا نتيجـة إطـالق النـار         7معتقالً نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد االعتقال، و        
  وهم داخل السجونالمباشر عليهم من قبل الجنود والحراس

 األسـرى القدامى، عمداء األسرى، جنراالت الصبر
 أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلـسطينية فـي الرابـع مـن                   302هناك  
باعتبارهم أقدم األسـرى، فأقـل      ” األسرى القدامى “، وهؤالء يطلق عليهم مصطلح      1994آيار عام   /مايو

 أسيراً مضى على اعتقالهم عشرين عاماً ومـا         136 عاماً، ومن بينهم     17ى على اعتقاله    واحد منهم مض  
وهو مصطلح يطلـق    ” جنراالت الصبر “، فيما قائمة    “عمداء األسرى “يزيد وهؤالء يطلق عليهم مصطلح      

ير  أسيراً، بينهم أس41على من مضى على اعتقاله ربع قرن وما يزيد تصل مع نهاية الشهر الجاري إلى               
   أسـرى   4يوجـد   ” جنـراالت الـصبر   “ومن بـين    .  عربي واحد من هضبة الجوالن السورية المحتلة      
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نائل وفخري البرغوثي، وأكرم منصور، واألسـير المقدسـي فـؤاد           : أمضوا أكثر من ثالثين عاماً وهم     
 . الرازم

  5/10/2011الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني، 
  

  "الحركة األسيرة"ير يفتح ملف أشهر إضرابات أقدم أس: "فلسطين"في حوار خاص بـ .168
من مدينة نابلس شـمال     )  عاما 60(أكد األسير الفلسطيني المحرر سعيد العتبة       :  عبد اهللا التركماني   -غزة

الضفة الغربية، والذي يعد أقدم أسير فلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي، أن مـسيرة إضـرابات                
ى تجربة تاريخية عميقة، لحدوثها وسط متغيرات سياسية أو إقليمية أو           ، تستند إل  1967األسرى منذ عام    

  .عربية أو اجتماعية، فضالً عن تزايد انتهاكات إدارة السجون المستمرة بحقهم
  إجراء سلبي

 عاما في سجون االحتالل أن اإلضراب هو أرقى أشكال النـضال ضـد              32وأوضح العتبة الذي قضى     
إن اإلضراب عن الطعام هو إجراء سلمي سلبي من أجـل خلـق أجـواء               ": االحتالل في السجون، وقال   

  ".صحية داخل المعتقالت وللحفاظ على كرامة األسرى
ومـا كـان    "وبّين أنه وعلى امتداد عشرات السنين، لم تقدم إدارة السجون أي شيء مجاني لألسـرى،                

إن هـذه   : "، مـضيفًا  "لألسرى أن يحصلوا على أي حقوق سوى باإلضرابات واالعتـصامات والتمـرد           
  ".المسيرة محطة متميزة وكبيرة، وسينتصر األسرى فيها بكل تأكيد وسيكسرون إرادة إدارة السجون

وأكد أن االعتداءات واالنتهاكات الجديدة التي طالت األسرى الفلسطينيين، أقرت من أعلـى المـستويات               
سي بنيامين نتنياهو، الذي أمر علنًا بتشديد       السياسية في دولة االحتالل، بموافقة من أعلى رأس الهرم السيا         

  .االنتهاكات ضد األسرى
وبّين أن هذه االعتداءات تعد عملًا غير قانونيا وتتنافي القوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي تنصت على                
حقوق األسرى، مطالبا بضرورة تشكيل عوامل ضغط دوليـة لحـصول اعترافًـا باعتبـار األسـرى                 

  ".أسرى حرب "الفلسطينيين
إن األسرى رغم الصعوبات، يخوضون معركة الدفاع عن مطالبهم وهو جزء من معركة الدولة              : "وتابع

  ".الفلسطينية وجزء من معركة التحرير
  أبرز اإلضرابات

وتحدث األسير المحرر الذي شهد إضرابات عديدة في سجون االحتالل، عن أبرز إضـرابات الحركـة                
وسط شروط اعتقـال سـيئة      "ار تاريخها وما حققته من نتائج، وقال إنها كانت          الوطنية األسيرة على مد   

  ".للغاية، وقد استشهد فيها العديد من القيادات األسيرة
، والذي يعد أشهر إضراب عن الطعام في تاريخ الحركة األسـيرة، خـاض األسـرى                1976ففي عام   

ـ     سقالن، وبعد شهر تقريبـا تـاله إضـراب    يوما في سجن ع) 45(الفلسطينيون إضرابا مفتوحا استمر ل
ـ  يوما آخر، واستشهد خالله األسير عبد القادر أبو الفحم، ويصف العتبة هـذا اإلضـراب               ) 20(استمر ل

  .، مؤكدا أنه من أشهر اإلضرابات عن الطعام حيث استطاع تحقيق كافة مطالب األسرى"التاريخي"بـ
في تلك الفترة قاسية جدا، فكان لزاماً علـى األسـير أن            إن ظروف االعتقال كانت     : "وحول مسبباته قال  
ـ   ، وكان يمنع دخول أي تقنيات خاصة باألسرى حتى اندلع اإلضراب نتيجـة             )يا سيدي (ينادي الجندي ب
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، مؤكـدا أن    "منع دخول قلم رصاص ما أثبت أن االحتالل يريد ممارسة أقسى التضييقات على األسرى             
  .إلضرابهذه األوضاع تغيرت بعد نجاح ا

يوما فـي سـجن نفحـة،    ) 33(، خاض األسرى الفلسطينيين إضرابا عن الطعام استمر  1980وفي عام   
واستشهد خالله العديد من األسرى وأولهما األسيران الشهيدان علي الجعفري وراسم حالوة، وكان سببه              

، )فرشات من األسـفنج   (لى  مطالبة األسرى بإدخال اآلسرة الحديدية ذات الطابقين بعد أن كانوا ينامون ع           
  . وفق العتبة-وقد تم تحقيق ذلك

، دخل األسرى في إضراب عن الطعام استمر لفترة طويلة من الزمن، وكانت مطالـب               1984وفي عام   
إن هـذا   : "األسرى حينها إدخال الراديو والتلفزيون إلى األقسام والمعتقالت، ويقول العتبـة فـي ذلـك              

ديو والتلفزيون فلم يسبق أن كان هذين الجهازين يدخالن الـسجون مـن             اإلضراب كان بداية إدخال الرا    
  ".قبل

  أهمية التضامن
بقيادة مقاومين عمدوا علـى تفجيـر أهـداف         ) 1977(وبّين األسير المحرر الذي اتهم عند اعتقاله عام         

تطلبات ، أن سرد تاريخ اإلضرابات في سجون االحتالل يظهر عدم توفر أدنى م            )تل أبيب (إسرائيلية في   
  .الحياة اإلنسانية لدى األسير، مشددا على أن عزيمة األسرى أقوى من أي مخطط إسرائيلي يستهدفهم

هذا ما فرضه التاريخ على األسير الفلسطيني ألن مديرية السجون ال تتعامل مع األسرى بـشكل                : "وتابع
ودعا الـشعب الفلـسطيني إلـى       ،  "جيد، ويظهر أن االحتالل يعبر عن ذاته وإجرامه بانتهاكاته المستمرة         

فهذا واجب وطني يجب على الكل الفلسطيني       "االستمرار في التضامن مع األسرى حتى تحقيق مطالبهم،         
إن األسرى دائما يتمتعون بروح معنوية عالية، في ظل أي          : "وأكمل األسير المحرر   ".االمتثال له وتأديته  

 وممثلون يتفقون على كافة وسائل االحتجاج والرد        متغيرات سياسية في المنطقة، ولهم قيادات ومؤسسات      
على جرائم االحتالل، فهذه حركة منظمة بغض النظر عن أي انتماءات سياسية أو أهـداف شخـصية،                 

  ".فالروح التي تحرك األسرى هي روح الوطن والدفاع عن حقوقهم
ل فـي سـلوكياته     وأوضح أن مواصلة األسرى إضرابهم عن الطعام، يساهم في تعرية وفضح االحـتال            

وهذا مطلوب من كل قياداتنا والجماهير في الخارج ويجب عليهم أن يتعاملوا مع             "المخالفة لقوانين العالم،    
هذا الحدث بأهمية أكبر وإبرازه بشكل موسع ونقله إلى العالم ليعرفـوا معانـاة األسـرى مـع سـطوة                    

  ".اويةاالحتالل، ويجب أن تساهم في حصر إسرائيلي أكثر فأكثر في الز
ولفت العتبة إلى أن انتصار األسرى يتحقق بنجاحهم في تحقيق مطالبهم وإجبار االحتالل على التراجـع                

إن األسرى لن يكسرون وهذا األمر موجود في قواميسهم، فعلى مـدار تـاريخ              : "عن قراراته، وأضاف  
  ".الحركة األسيرة لم تثني سلطات االحتالل اإلضرابات أو تخفقها

 الضغط الدولي يعد عاملًا مهما في قضية األسرى ومظلوميتهم وطالـب بتكثيـف الجهـود                ونبه إلى أن  
) إسـرائيل (وتوسيع االتصاالت إلى الدول المدافعة عن حقوق اإلنسان، وطلب منها إجراء تحقيقات مـع      

  .إزاء جرائمها مع األسرى
عام، يقومون بتنفيذه على    وأكد أن قيادات األسرى عندما يجمعون على قرار الخوض في إضراب عن الط            

عدة مراحل، منها تهيئة األسرى ونشر الوعي حول مدى أهمية القيام بإضراب فـي الوقـت الحـالي،                  
  .وتدريس األسرى كيفية الصمود والتحدي حتى تحقيق كافة المطالب
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ـ           "وبّين العتبة أن إدارة السجون هي        اداتهم إدارة قمعية ال تحترم إرادة اإلنسان وتـستهدفهم بعـزلهم وقي
انفراديا، وتشكيل عوامل ضغط ضدهم من أجل ثنيهم عن صمودهم وتحاول جاهـدة إضـعاف موقـف                 

  ".األسرى الفلسطينيين
 8/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  اريخ حافل باالضرابات عن الطعام  تاالسيرةتجربة الحركة  .169

  فهد ابو الحاج.أ
د الى تجربة طويلة وملحمية من االضـرابات التـي      االضراب الذي تخوضه الحركة االسيرة اليوم، يستن      

شهدتها المعتقالت، حيث جسد المعتقلون الفلسطينيون صموداً أبهر حتى السجان الذي يوصد عليهم ابواب              
  .زنزاناتهم

ولوال هذه االضرابات التي توجت بالشهداء، لما تسنى للمعتقلين انتزاع مطـالبهم وحقـوقهم، ألن ادارة                
نذ البداية سياسة المماطلة والتسويف، وجعل المعتقل الفلسطيني يدور في حلقة مفرغة،            السجون اعتمدت م  

  .ليسهل االنقضاض عليه
كانت االضرابات عن الطعام بخاصة التي شهدها معتقل عسقالن في بداية التجربة، طرقات على جدران               

بإنـسانيتنا ووطنيتنـا، ولـن      إننا نرفض سياساتكم ومخططاتكم ونتشبث      "الخزان، اي القول لهذه االدارة      
  ".نستسلم أمام أية اجراءات وممارسات قمعية
، ليؤكد ان الحركة االسيرة قادرة على رفع وتائر العمل          1976ليأتي بعد ذلك اضراب عسقالن في العام        

وان زمن الخوف او الحسابات الذاتية قد انتهى، وان الحركة االسـيرة،            . الفصائلي الى اعلى المستويات   
  .منظمة لها ضوابتها ولها من يتحدث باسمهاحركة 

، شكل نقلة نوعية شديدة االهمية في مسيرة االضرابات عن الطعـام،            1980لكن اضراب نفحة في العام      
ونستطيع القول إن هذا االضراب قد انتهى بنتائج ثقافية بامتياز، من خالل انتزاع الحـق فـي ادخـال                   

لعبرية، األمر الذي كسر الحصار تماماً، ومكّن المعتقلـين         الصحف الفلسطبنبة واالشتراك في الصحف ا     
  .من التواصل اخبارياً وثقافياً مع العالم الخارجي

والحقيقة ان منتصف الثمانينيات قد جاءت بنتائج نوعية، ارتبطت باضراب معتقل الجنيد الشهير، احيـث               
مة، وفي مقدمتها ادخال الراديـو      اجبر المعتقلون ، ادارة السجون على تحقيق مجموعة من المطالب المه          

والتلفزيون، األمر الذي انهى تماماً الحصار الثقافي واالخباري واالجتمـاعي، حينمـا اصـبح بمقـدور           
  .المناضل المعتقل متابعة النشرات االخبارية والبرامج السياسية ويواكب الحركة الفنية

اعادة عقارب الزمن الى الوراء، اي التعامل       واليوم نشهد هجوماً معاكساً من قبل ادارة السجون، من أجل           
وألن المعتقلين على ثقة تامة بأن عقارب الزمن        . مع المعتقلين بمنطق اواخر الستينيات وبداية السبعينيات      

ال يمكن ارجاعها، وان تراكم الخبرات والوعي، من المفروض ان ينقل التجربة الى االمـام، يخـوض                 
كرامة والحياة االنسانية المشرفة باالستناد الى المواثيـق واالتفاقيـات          معتقلونا اضرابهم، تحت عنوان ال    
  .الدولية بشأن التعامل مع األسير

لقد تبوأت قضية االسرى مكانة مرموقة في ضمائرنا، بل ان هذه القضية تشكل احـدى القـضايا التـي                   
ي مع نداءات االسرى في     يتعامل معها المواطن بحساسية وطنية وأخالقية، وهذا ما يفسر التجاوب الشعب          

اضرابهم، الذي لمسناه من خالل الحراك الذي تشهده مدننا وبلداتنا، بيد ان هذا التضامن يحتاج الى مزيد                 
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ان اتساع  . من العمل واالسناد، لكي يشعر اسرانا اننا جميعاً معهم، وان قضيتهم هي قضية كل واحد فينا               
معون اسرانا، حيث ان العالم اصبح قرية صـغيرة ومـا           نطاق تضامننا يعني مزيداً من االحراج لمن يق       

يجري من نشاطات وفعاليات على ساحة اية مدينة او بلدة يستطيع العالم ان يتابعه فوراً وبالبث المباشر،                 
بمعنى ان سلطات االحتالل ال تستطيع ان تنفرد بأسرانا، مهما اتبعت من اساليب ملتوية وتمويهيـة، ألن                 

  .ضليله قد ولّىزمن خداع العالم وت
 8/10/2011، مركز االسرى للدراسات

  
  قضية األسرى واالعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة .170

  عيسى قراقع
يؤكد كافة فقهاء القانون الدولي اإلنساني أن التوجه الفلسطيني الى األمم المتحدة لإلعتراف بدولة فلسطين               

لدولي وكسب شرعية من قرارات األمم المتحدة التي اعتبرت          يتوافق مع القانون ا    1967على حدود العام    
  .أن األراضي الفلسطينية الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي هي أراض محتلة

إن الخطوة الفلسطينية ذات الطابع اإلستراتيجي قانونيا وسياسيا هي تأكيد أن إجراءات األمر الواقع التي               
ن الوضع القانوني الدولي للدولة الفلسطينية المعتـرف بهـا مـن            قام بها االحتالل في فلسطين لم تغير م       

 حيث كانت خاضعة لالنتداب البريطاني، وبتصنيف عصبة األمـم مـن نـوع              1924عصبة األمم عام    
  .أي أنها من الدول التي كانت جاهزة بعد فترة قصيرة لالستقالل) Aدرجة(

انت دولة منذ البدء حتى انتهاء االنتـداب حيـث          بأنها ك " جون كويغلي "ويؤكد الخبير القانوني األميركي     
كانت تتمتع بالشروط المطلوبة لبناء دولة، وأن إعالن اسرائيل قيام دولة على جزء من أراضي فلسطين                
لم يغير من الوضع القانوني األساسي للدولة الفلسطينية، بل أن التغيير كان في الـسياسة الدوليـة فـي                   

حصل عليها اليهود بالتحايل على منطق حق الشعب الفلسطيني العربـي           االعتراف بدولة تسمى اسرائيل     
من خالل وعد بلفور، وبسبب هذا التحايل على القانون الدولي كانت فلسطين هي الدولة الوحيدة التي لـم      

  .تحصل على استقاللها بعد إلغاء عصبة األمم وقيام هيئة األمم المتحدة كبديل
 تـشرين الثـاني     15ما قام الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بإعالنها يـوم          الدولة الفلسطينية لم تولد عند    

 بموجـب   29/11/1947 في دورة المجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في الجزائر، بل فـي              1988
 المعروف بقرار التقسيم الذي ينص على إنشاء دولـة يهوديـة وأخـرى              181قرار الجمعية العامة رقم     

 15 الـصادر فـي      177/43لقدس، واستنادا الى قرار الجمعية العامة رقم        عربية ووضع خاص لمدينة ا    
 الذي يؤكد ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه المحتلة             1988كانون األول   

  .1967منذ 
ية وتأتي خطوة القيادة الفلسطينية بالتوجه الى األمم المتحدة لوضع حّد الستهتار حكومة اسرائيل بالـشرع        

الدولية وقراراتها ومواثيقها، وإلعادة االعتبار للمكانة القانونية لفلسطين والشعب الفلسطيني في صـراعه             
  .ضد االحتالل وفق القانون الدولي

إن االعتراف بدولة فلسطين المستقلة في حدود الرابع من حزيران يعكس نفسه علـى مجمـل الوضـع                  
 سجون االحتالل والذين ال تعترف اسرائيل بانطباق اتفاقيـات          القانوني لألسرى الفلسطينيين القابعين في    

  .جنيف الرابعة والثالثة عليهم، وتتعامل معهم كمجرمين وإرهابيين ووفق قوانينها العسكرية الداخلية
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ولعّل عدم اعتراف اسرائيل بالصفة القانونية لألسرى باعتبارهم أسرى حركة تحـرر وطنـي قـاوموا                
ستنادا الى قرارات األمم المتحدة ورأي أغلبية فقهاء القانون الدولي الذين أقروا            االحتالل بشكل مشروع ا   

بمشروعية ثورة سكان األراضي المحتلة، ترك آثارا خطيرة إنسانيا ومعيشيا على واقع المعتقلين حيـث               
  .ونيةارتكبت جرائم حرب وانتهاكات كبيرة وكثيرة بحق األسرى الذين جردوا من صفتهم اإلنسانية والقان

ومع أن القانون الدولي يؤكد حق اكتساب المعتقلين مركز المحارب القانوني، فـإن االعتـراف بالدولـة                 
الفلسطينية تعزز هذه المكانة وشرعيتها وتنتزع الغطاء القانوني عن دولة االحتالل فـي تعاملهـا مـع                 

  .األسرى وتضع دولة اسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي
ينبع من كون االعتراف بدولة فلسطين وبعضوية كاملة في األمم المتحدة يفتح المجـال              القلق اإلسرائيلي   

واسعا لمالحقة دولة اسرائيل ومسؤوليها بسبب ارتكابهم أعماال ضد اإلنسانية وجرائم حرب بحق الشعب              
  .الفلسطيني وبحق األسرى، وخاصة أن دولة فلسطين ستكون عضوا في محكمة الجنايات الدولية

 اإلسرائيليون أن يقدم كبار قادتهم وضباطهم أمام المحاكم الدولية بسبب إصدار أوامر وتعليمـات             ويخشى
ألفراد قواتهم المسلحة تقضي بضرورة امتناعهم عن معاملة أفراد المقاومة الذين يسقطون فـي أيـديهم                

كم الوطنية للـدول    كأسرى حرب، إضافة الى فتح المجال أمام مالحقة المجرمين اإلسرائيليين أمام المحا           
  .التي قبلت بفتح واليتها القضائية أمام هذه القضايا

ويكتسب األسرى الفلسطينيون في حالة االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة عدة مميزات أولهـا              
الصفة الشرعية القانونية باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلين شـرعيين، والثانيـة أسـرى دولـة مـستقلة          

كرهائن يتوجب إطالق سراحهم فورا وإلغاء كافة اإلجراءات واألحكام غير القانونيـة التـي              محتجزين  
صدرت بحقهم، وثالثا حقهم في رفع دعاوى ضد اسرائيل عن ممارسات وانتهاكات ارتكبت بحقهم خالل               

  .اعتقالهم واحتجازهم
 للـدول األطـراف     ويشكل االعتراف أهمية أخرى من حيث الضغط على المجتمع الدولي لعقد مـؤتمر            

باتفاقيات جنيف األربع لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم وطبيعـة االلتزامـات القانونيـة              
الناشئة على عاتق المحتل اإلسرائيلي، وخاصة بعدم قانونية استمرار احتجاز أسرى في أراضي الدولـة               

  .المحتلة
كرة في ملعب المجتمع الدولي ومؤسساته، ولهذا       التوجه لألمم المتحدة خطوة الى األمام، وخطوة تضع ال        

تعتبرها اسرائيل كارثة، وأن أبواب جهنم ستفتح أمامها حتى لو اتخذ مجلس األمن مـن خـالل الفيتـو                   
األميركي موقفا ضد االعتراف بالدولة، فحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يصبح العنوان األساسـي              

  .سؤولياتها ودورها لتحقيقه وتنفيذه على أرض الواقعواألهم الذي على كافة الدول تحديد م
  23/9/2011، المستقبل، بيروت
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  رشاد أبوشاور
إنني أعتذر لكـّن، ولكـم، أيهـا        : سوى.. ال أملك كالما أقوله لكم، وأنتم تعودون للنضال بالمعد الخاوية         

  .المختطفون الرهائن في سجون االحتالل
على تنظيم يضم جناحا عسكريا، وربما أكثر       ) يمون(ي اشعر بالتقصير، رغم أنني لست قائدا        أعتذر ألنن 

جهازا أمنيا يفترض انه يرصد تحركات العدو المحتل، ومهمته األساسية الوطنية النبيلة أن             ..من جناح، و  
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ل اجتياحاته  ينزل به ضربات موجعة رادعة عقابا على جرائمه، بحيث يتردد ويحسب العواقب مطوالّ قب             
والنتزاع أطفالنا مـن    ..لمدننا وقرانا ومخيماتنا، ومداهمته لبيوتنا الختطاف فتياتنا وشبابنا وكهولنا العّزل         

  !.عز النوم وهم في أحضان أمهاتهم، بتهمة رشق دوريات االحتالل بالحجارة
سطين تحت االحتالل،   أعتذر وأنا ال أملك سوى كلماتي، فهي وسيلتي للتواصل معكم، ومع شعبنا داخل فل             

ومع بنات وأبناء أمتنا، قبل ثورات الربيـع العربـي، وأثنـاء            ..والمشتت المشّرد في أربع جهات الدنيا     
  .تأججها، وبعد انتصارها، إن شاء اهللا،على كل أنظمة الطغاة

اجز أعتذر وأنا ُأقّر بأن كلماتي تطمح أن تحمل لكّن، ولكم، خيط نور يتسلل عبر زنازينكم رغم كل حـو                  
فإن تغلبت كلماتي بالنور الذي تقتبسه مـن صـالبة أرواحكـم،            ..االحتالل، واألبواب المحكمة اإلغالق   

على العوائق التي يبتكرها الصهاينة غالظ القلوب المتفـوقين علـى نازيـة             ..وبسالتكم، وعمق إنسانيتكم  
ض أنه يتلبس كل فلسطيني،     الغوستابو، فهذا سيعزيني قليالً، وإن لم يعفني من االعتذار عن تقصير أفتر           

في قبضة هذا العدو الشرس المنفلت من       ) رهائن(ألنكم على مدى سنوات بقيتم      ..تجاهكم..بل وكل عربي  
  .كل الضوابط والشرائع

ال أملك يا أحبتي أن أحرك مجموعات تختطف بعض جنود االحتالل الذين يقطعـون طـرق الـضفة،                  
لفرض التبادل على قياداتهم المجرمة قسرا، ورغم أنـوفهم،         ويتفننون في جعل حياة الفلسطينيين جحيما،       

وحتى يفكروا كثيرا قبل اختطاف الفلسطينيات والفلسطينيين من بيوتهم، أوعلى الحـواجز التـي تقطـع                
  .الطرقات والدروب، وبين الحقول، وبالمداهمات الليلية

ين، إالّ بعد اختطاف واحتجـاز      نحن نعرف أنه لم يتم اإلفراج عن ألوف الفلسطينيين، مناضالت ومناضل          
أي بالقّوة، واألمر الواقع، وليس بالمناشدات، وانتظار تدخل أمريكـي،          ..جنود صهاينة، والمساومة عليهم   

فالعدو صلف، وقادة أمريكا وأوربـة غيـر معنيـين بحريـة الفلـسطينيين، ال أرضـا وال                  ..أو أوربي 
ا يعرفه شعبنا جيدا، وأنتم خير من يعرفه بالتجربـة          حريتكم تنتزع انتزاعا عنيفا، وهذا م     ..فالحرية..بشرا

سوى القوة  ) ينفّسها(المباشرة مع العدو، مع عقليته وسلوكه، ونمط تفكيره، وعقده، وعنجهية قوته التي ال              
التي تضع لها حدا، وتشكمها، وتضعها بالضبط في حجمها بحيث يفكر هؤالء الوحـوش فـي التكلفـة                  

  .ى اقترافهالفادحة لكل فعل يقدمون عل
أنتمم لم تتوقفوا يوما عن اإلضرابات عن الطعام، يعني المقاومة بالمعد الخاوية، بـالجوع االختيـاري،                

  .لكسر استمرارية حياة الموت التي يريد أن يحولها السّجان الصهيوني إلى حياة روتينية خانعة
نازية الهتلرية، المتسلح بقوانين    أنتم تضعون حياتكم الغالية في مواجهة عسف السّجان الصهيوني وريث ال          

مضافا لكل هذا ابتكارات صهيونية هي تجليات       ).. باالنتداب(االحتالل البريطاني لفلسطين إبان ما سمي       
  .عقول ونفوس مريضة سافلة منفلتة

هذا هو ما بـات علـى مـدى عقـود،           ..الموت الذي هو فضيحتكم أيها الصهاينة     !..أو الموت ..كرامتنا
الـذي فرضـتموه، ومـا زلـتم        .. الحد الفلسطيني في المعادلة   ..األسيرات واألسرى وبتضحيات ألوف   

  !تفرضونه في كل مواجهة مع السّجان
  !تعيشون بالقدر الذي نقرره لكم..بال أمل بالحرية..تبقون أحياء بشروطنا: الحد الصهيوني في المعادلة

ان : جاعته، ألوف األسـيرات واألسـرى     هنا برز مفهوم القّوة الفلسطيني، الذي دفع ثمنه، وبرهن على ن          
أقوى من التجويع، من الحرمان من زيارات األهل، من سياسة العزل           ..إرادتنا أعلى من جدران سجونكم      

بطوالته، وسقيه بال توقف شجرة     .. االنفرادي الرهيبة التي ننتصر عليها باستلهام مسيرة شعبنا، تضحياته        
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 هذا اإليمان هو سالحنا السري والعلني الذي نهزم مخططاتكم بـه            .حتما..األمل بالحرية اآلتية لفلسطين     
  .يوميا، ونتغلّب عليكم به

بإتقانكم اللغـات، وحرصـكم علـى الدراسـة فـي           ..أنتم بالتعلّم في الزنازين المنفردة، وغرف السجن      
اعكم للهتافـات   الجامعات، وتثقيفكم ألنفسكم، ومراكمتكم للمعرفة، وكتابتكم الشعر، وتأليفكم لألغاني، وإبد         

تنجزون انتصاركم، فـأنتم تعـدون      ..من واقع التجربة والمعاناة   ) الشهادات(و.. والشعارات، والقصص ..
ويمأل صدر شـعبكم فخـرا      .. وهذا ما يغيظ العدو   .. أنفسكم لما بعد السجن، والسجن والسجان إلى زوال       

  .بكم، ويزيده ثقة بالمستقبل العظيم اآلتي
اكتبوها، لتنقل إلـى شـعبكم، وأمـتكم، وإلـى          ..األمنية، المحققين والجالدين  كل حقارات أجهزة العدو     

فهذا العدو بنى أساطيره على الكذب والتزوير، واالبتزاز، وآن أن يراه العالم عاريا تماما، فهـو                ..العالم
وليس الـشعب الفلـسطيني وحـده، أو العـرب     ..بال إنسانية، وبال قيم، وخطره يتهدد كل ما هو إنساني       

  .دهموح
لتكتب األخوات ما يقع معهن، فهن طـاهرات األجـساد واألرواح مهمـا حـاول الـصهاينة الـسفلة                   

  .بالشتائم البذيئة، والتهديد باالنتهاك..إهانتهن
وانحنينـا أمـام شـجاعتها،      )..أحـالم بالحريـة   (لقد قرأنا كتاب األخت عائشة عودة، األسيرة المحررة         

 ونذاالت وحقارات المحققين الصهاينة، ومحـاوالتهم تحطـيم         وهي تروي بذاءات  ..وصراحتها، وجرأتها 
التهديد ..بالشتائم الوسخة، والتعرية الجسدية، و    .. المرأة الشرقية ) شرف(عزيمتها من خالل التركيزعلى     

وانتصرت عليهم، وكتبت ما يمكن اعتباره وثيقة تقدم المرأة الفلسطينية كأجمـل وأشـجع              ..باالغتصاب
صدر الكتاب عـن  . (محتل الصهيوني كأحط محتل عرفته البشرية عبر كل عصورها وال..وأنبل ما تكون  

  )2004المؤسسة العربية عام 
في حين انه يمارس على الفلـسطيني أنواعـا مـن           )..بالمحرقة(فضيحة المحتل أنه يعيش على االدعاء       

  .مفضوحة ومعلنة، وغير مسبوقة في التاريخ البشري المعاصر..المحارق
  !وغيره؟) أوشفيتز(لوم والمضطهد اليهودي في أهذا هو المظ

إنهـاء  : عدتم لإلضرابات احتجاجا على سوء المعاملة، والمطالب محـددة ب         ..منذ شهرين ...وأنتم.أنتن  
الذي أوقف بعد أن اكتشف االحـتالل أنكـم تحولـون           .. إعادة التعليم الجامعي  . سياسة العزل االنفرادي  

عضكم يخرج من السجن بشهادات جامعية ليبرز أستاذا جامعيا، أو          وأن ب ..فترات السجن إلى علم ومعرفة    
  .أي عضوا فاعالً في المجتمع، وليس عالة عليه..صحفيا، أو مترجما، أو كادرا سياسيا متقدما

عدم وضع األسيرات واألسرى في الزنازين المنفردة، وقف سياسة تقييد األيـدي            : طلباتكم من جديد هي   
 بذويهم، وأثناء لقاءاتهم مع محاميهم، الـسماح بإدخـال الكتـب والمجـالت              واألرجل عند لقاء األسرى   

والصحف، تحسين العالج لألسرى المرضى، وقف إجراءات تحديد الزيارات،إعادة بث القنوات الفضائية            
  .التي تم إيقافها

أنهـم  يعنـي   ..مع الـدنيا  ..تحقيق هذه المطالب يعني تمكين األسيرات واألسرى من التواصل مع الحياة          
كما يدبره لشعبهم بالحواجز، وهـدم      .. وحياتهم هذه انتصار على الموت الذي يدبره لهم االحتالل        ..أحياء

واستفحال االستيطان الذي يهّود القـدس، وينهـب أراضـي الـضفة            .. البيوت، واقتالع التين والزيتون   
  .الفلسطينية
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ت والفلـسطينيين يعـانون، وأنهـم       الحركة األسيرة تستأنف المقاومة، مذكرة بـأن ألـوف الفلـسطينيا          
مع هذا العدو لم يوقف نهبه لألرض الفلـسطينية،         ) السالم(وأن العدو يجعلهم رهائن، وأن      )..مختطفون(

  .وال اعتقال األلوف ومصادرة حريتهم
بل عيب أن يكون األمر هكذا، فلتحريـر أخواتنـا          ..واحدا بين أيدي الفصائل   ) شاليط(ال يكفي أن يكون     

إذ بدون هكذا فعل ال حريـة ألسـيراتنا         ..جب أن يكون بين أيدي مقاومينا عشرات الشاليطات       وأخوتنا ي 
  .وأسرانا

كيفما شاء، وفي أي    .. العدو يحتل كل فلسطين، ويحولها إلى سجن كبير، وهو يختطف، ويعتقل، ويغتال           
  !فما العمل معه؟..وقت يشاء 

ر تقصيره الذي ال يكفي االعتذار عنه بأي عذر،         إالّ أن يهرب منه من يبر     ..اللهم  ..جواب سؤالي واضح    
  .ألن كل األعذار ال تبرر بقاء أخواتنا وأخوتنا وراء قضبان سجون عدو ال يفهم سوى لغة القّوة

فلنتعلّم من شجاعة األسيرات واألسرى الذين يقاومون بالصيام عن الطعـام كرمـى             .. نحن لسنا ضعفاء  
أيتهـا  ..ال بالبيانـات، والمناشـدات    ..ا على تحريرهم، باألفعال     ولنعمل جدي .. لحياة عزيزة كريمة حّرة   

  !الفصائل واألجنحة العسكرّية المنتوفة الريش
  5/10/2011، القدس العربي، لندن
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  ياسر الزعاترة
لطعـام  لليوم الثامن على التوالي، يخوض األسرى األبطال في سجون االحتالل إضرابهم المفتوح عـن ا              

احتجاجا على ظروفهم القاسية التي ازدادت قسوة خالل الشهور األخيـرة اسـتجابة لـدعوات اليمـين                 
الصهيوني الرامية إلى الضغط على حركة حماس من أجل اإلفراج عن الجنـدي الـصهيوني األسـير                 

  ).شاليط(
حـدود مـن   هنـاك عـدد م    ( أسير فلسطيني    6000يبلغ عدد األسرى في سجون االحتالل ما يقرب من          

 285 أسـيرة،    38، بيـنهم    48 سجنا ومعسكرا داخل األراضي المحتلة عام        22يتوزعون على   ) العرب
 أسيرا فـي    20،  ) من حركة حماس   19( نائبا في المجلس التشريعي      22 معتقال إداريا،    27طفال قاصرا،   

 400ع حـوالي     عاما رهن االعتقال، فيما يخض     20 أسيرا مضى عليهم أكثر من       143العزل االنفرادي،   
  .أسير ألحكام تتجاوز المؤبد
إنهاء العزل االنفرادي، إعادة التعليم الجامعي، إعادة بث القنـوات الفـضائية            : ومن أهم مطالب األسرى   

الممنوعة، وقف سياسة تكبيل األسرى خالل الزيارات، ووقف سياسة العقوبات الجماعية مثل الحرمـان              
  .من زيارات األهل

اسة األسر كانت واحدة من أهم الوسائل التي استخدمها العدو وال يزال مـن أجـل                ال خالف على أن سي    
 48كسر إرادة المقاومة والصمود لدى الشعب الفلسطيني، حيث مر على السجون والمعتقالت منذ العـام                

  . ألف فلسطيني على تفاوت الفترات التي قضوها في السجون750ما يقرب من 
لم ينكسر أمام إرادة الجالد، فيما تمكـن أبنـاؤه مـن تحويـل الـسجون                لكن الشعب الفلسطيني العظيم     

صحيح أن التراجعات السياسية    . والمعتقالت إلى مدارس وجامعات تزيدهم إصرارا على مواجهة المحتل        
تحرير كـل   (كانت هي السمة البارزة لحركة النضال الوطني الفلسطيني لجهة الثوابت الوطنية األساسية             



  

  

 
 

  

            84ص                                                    13/10/2011الخميس  :التاريخ

ن ذلك لم يأت بسبب سياسة القتل واالعتقال، وإنما بسبب ظروف موضوعية أخرى فـي               ، إال أ  )فلسطين
مقدمتها التخاذل الرسمي العربي واالنحياز الدولي للكيان الصهيوني، وإن ساهم في تلك التراجعات قـادة               
فلسطينيون مرّ بعضهم بتجربة االعتقال وخضعوا لتدجين سياسي كان من نتائجه تصدر بعضهم لخيـار               

  .التسوية والمفاوضات والتنازالت
نكذب على أنفسنا إذا قلنا إن تجربة السجون لم تحقق نجاحات تذكر من وجهة نظر المحتل، لكن الهـدف     
النهائي الذي أراده االحتالل لم يتحقق، بدليل أن نسبة كبيرة ممن مروا بتجارب االعتقال لم يستقيلوا من                 

اد كثير منهم إلى السجن بأحكام أكثر قسوة بعد انخراطـه مـن             العمل النضالي بعد اإلفراج عنهم، بل ع      
  .جديد في حركة المقاومة ضد االحتالل

المثير في قضية االعتقال هو ما يتعلق باألعباء النفسية التي يتركها على األسر الفلسطينية، والتي تتحمل                
بنـاء بالنـسبة لألسـرى      تبعاتها بشكل أساسي المرأة الفلسطينية، أكانت أما أو زوجة، فـضال عـن األ             

المتزوجين، واألسوأ هو ما يتركه من آثار على المعتقل نفسه حين يشعر بأن القضية التي ناضل وضحى                 
  .بسنوات عمره من أجلها تتعرض للتشويه، أو تنحرف بوصلتها نحو مسارات عبثية

اضـة األقـصى؟ كيـف      باهللا عليكم، كيف يشعر المعتقلون الحاليون، وغالبيتهم دخلوا السجون إثـر انتف           
يشعرون حين يقول رئيس السلطة والمنظمة وحركة فتح في آن، إن تلك االنتفاضة التي شـكلت المعلـم                  

! األروع في تاريخ القضية كانت شكال من أشكال العبث، وأنها دمرت المشروع الـوطني الفلـسطيني؟               
دمها المفـاوض الفلـسطيني   كيف شعروا حين سمعوا عن وثائق التفاوض وما فيها من تنازالت مجانية ق  

أمام نظيره اإلسرائيلي من أجل الحصول على شبه دولة دون جدوى، وكيف يشعر من بدأ حياته بالهتاف                 
لفلسطين من البحر إلى النهر وحفظ أناشيدها الثورية، بينما يستمع اليوم لقائدها يقول أمام العالم أجمع إنه                 

يس ثمة شيء يقهر السجين أكثر من ضياع القضية التي          ل!  في المئة من أرضها المقدسة؟     78تنازل عن   
ناضل من أجلها، وهنا في الحالة الفلسطينية تضيع القضية وتضيع البوصلة في آن، ويغدو معظم فلسطين                

  .ملكا للعدو باعتراف القيادة، بينما يتم تجاهل قضية األسرى في السياق
الفرصة المحدودة إلنجاز صفقة مع العدو، هو       لعل من أهم حسنات عملية اختطاف الجندي شاليط، ورغم          

تذكيرها الدائم بقضية األسرى، في وقت كانت المفاوضات العبثية األخرى تتجاهلهم تماما، اللهم إال مـن                
  .تصريح عابر هنا أو هناك في سياق احتفال يبث على الهواء

ق بـشكل دائـم لكانـت       لو كان ثمة إصرار على خط المقاومة، وكانت قضية األسرى حاضرة في السيا            
معنويات األسرى أفضل بكثير، تماما كما كانت أيام انتفاضة األقصى، ولكان بوسع عمليات االختطـاف               
أن تؤتي أكلها، وهنا يذكر لحركة حماس أنها كانت األكثر تبنيا لقضية األسرى حـين بـدأت عمليـات                   

  .89االختطاف منذ العام 
 وصراع إرادات، وما دام الشعب مصرا على المقاومة ولم          إنها قضية معنوية تأتي ضمن صراع تاريخي      

ينكسر يكون العدو مهزوما بالضرورة، لكن تنازل صاحب الحق عن غالبية وطنه لعـدوه هـو إعـالن                  
الهزيمة، ولكنها هزيمة من يتنازلون على أية حال، أما الشعب فلم ينكسر ولن ينكسر، وسيفجر انتفاضته                

وما . وعندها يعلن األسرى انتصارهم على قيد الجالد      .  وسيحقق االنتصار  الجديدة رغم أنف المتخاذلين،   
  .يجري في العالم العربي هو بشارة االنتصار األولية لفلسطين وشعبها وأسراها البواسل، ولألمة جمعـاء              
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يبقى القول إن نصرة أسرى الحرية في فلسطين، وفي العراق وفي سـوريا وكـل سـجون االحـتالل                   
  .اة هي مهمة األحرار في كل مكانومعتقالت الطغ

  6/10/2011، الدستور، عمان
  

  جوع في مواجهة الركوع .173
  علي جرادات

 على أرضه، وعلى حـساب حقوقـه،        1948، عام ،  "إسرائيل"منذ نكبة الشعب العربي الفلسطيني بإقامة       
. ن كظلهـم    ، مفردة ترافق الفلـسطينيي    )كما االستشهاد والجرح والنفي   (اشتد الصراع، وأصبح السجن،     

 من الفلسطينيين قد اعتقلوا لفترات متفاوتة، أي ما نسبته          800000وتشير أحدث اإلحصاءات إلى أن نحو       
وتفيد إحصاءات  . من الفلسطينيين المقيمين في فلسطين، عالوة على اآلالف من المواطنين العرب            % 25

حتى بداية شهر تمـوز     (ينيين،  مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، أن عدد األسرى الفلسط         
  . سجناً ومعتقالً ومركز توقيف وتحقيق23، أسيراً وأسيرة، يتوزعون على )5550(، يقرب من )الماضي

واليوم تعود قضية معاناة األسرى الفلسطينيين وبطوالتهم إلى الواجهة من جديد، بعد أن بادر مئات منهم                
عال الشرارة األولى لمعركة جديدة في مواجهة سياسـة         منذ التاسع والعشرين من الشهر الماضي، إلى إش       

، وأعلنوا اإلضراب المفتوح عن الطعام، ليحذو حذوهم سـريعاً بقيـة            "اإلسرائيلية"تصعيد القمع والتنكيل    
  ".اإلسرائيلية"األسرى الفلسطينيين، بكل ألوان طيفهم السياسي، وفي جميع السجون والمعتقالت 

 تقدموا الصفوف لفتح معركة جديدة من معـارك األمعـاء الخاويـة، أن        لم يغب عن ذهن األسرى الذين     
خطوتهم تأتي في شرط وطني مجاف، يتمثل في االنعكاسات السلبية لالنقسام الوطني الداخلي على وحدة               

، ومـن خلفهـا     "مديرية مصلحة السجون اإلسرائيلية   "األسرى، مع ما ينطوي عليه ذلك من زيادة شهية          
لكن هؤالء األسرى قـرروا عـدم االستـسالم         . ليبرمان الفاشية العنصرية للتنكيل بهم       -حكومة نتنياهو 

ولعل هذا ما   . النعكاسات هذا االنقسام الوطني على واقعهم، بل قرروا المساهمة اإليجابية في الحد منها              
لتوجـه  يفسر اختيار ما طرأ من تحسنٍ نسبي على األجواء الوطنية الفلسطينية الداخليـة بعـد خطـوة ا                 

الفلسطيني إلى األمم المتحدة، وما أحدثته من حراك شعبي يمثّل فرصة مناسبة لبدء خطوتهم النضالية، ال                
سيما أن المعركة باتت مفروضة، إذ لم يعد أمام األسرى من مجال لتفاديها، في ظل تفاقم معاناتهم، بعـد                   

مديرية مصلحة  "ت قد باشرت تنفيذها     تعرضهم لحملة غير مسبوقة، من إجراءات القمع والتنكيل التي كان         
، وأعلنه رئيسها،   "اإلسرائيلية"، تنفيذاً لقرار سياسي صريح، كانت قد اتخذته الحكومة          "السجون اإلسرائيلية 

 بمناسبة مرور خمس سنوات على اختطـاف الجنـدي          2011،-6-25نتنياهو، لوسائل اإلعالم بتاريخ     
  .غلعاد شاليت" اإلسرائيلي"

فلسطينيون، الصفحة المشرقة الثانية، بعد صـفحة الـشهداء، فـي النـضال الـوطني               أجل، األسرى ال  
الفلسطيني، وكعادتهم دوماً، تقدموا الصفوف، رغم إدراكهم الشرط السياسي الوطني المجافي، بعد أن لم              
يعد بمقدورهم احتمال العيش في ظل ظروف حياتية تمس الكرامـة، بـالمعنيين الـوطني واإلنـساني،                 

فالكتـب  .  ليبرمان الفاشية لم يعـد بالمقـدور تحملهـا           -ءات الجديدة والقاسية لحكومة نتنياهو    فاإلجرا
والتعليم بمستوييه الثانوي والجـامعي أصـبح       . والصحف والعديد من محطات التلفاز أصبحت ممنوعة        

 فـضالً   وزيارات األهل جرى تقليص مدتها، بل، ويخرج األسير إليها مقيد األيدي واألرجـل،            . ممنوعاً  
والعقوبات والغرامات المالية   . والرعاية الصحية زاد تغييبها واإلهمال فيها       . عن حرمان الكثيرين منها     
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والتحـويالت  . ، تم تقليص مـدتها      )الفورة(ومدة النزهه اليومية،    . زادت وباتت تُفْرض ألتفه األسباب      
دت، وأصبحت عادة يومية يتسلى بها حراس       والتفتيشات التخريبية لمقتنيات األسرى زا    . المالية تم منعها    

والمداهمات الليلية المرعبة ألقسام األسرى وغرفهم وزنازينهم، مع ما يرافقها مـن اعتـداءات              . السجن  
واالعتداء النفسي والجسدي على األسرى أثناء النقِل       . وتعرية جسدية مهينة، زادت بصورة غير مسبوقة        

، فـي  )بل الموت البطيء  (وسياسة العزل االنفرادي،    .  يومية   للمحاكم ولسجون أخرى، أصبحت ممارسة    
إلخ، من إجراءات التنكيل والقمع األخرى،      . . و  . زنازين ضيقة، زادت حدتها، لتشمل عشرات األسرى        

  .التي ال يعرف مدى ما تسببه من أذى لألسير، إال من عاش تجربة التعرض لها
 ليبرمان  -شامل والحاد وغير المسبوق لهجمة حكومة نتنياهو      لقد أدرك األسرى الفلسطينيون أن الطابع ال      

على مكتسباتهم وإنجازاتهم النضالية، قد تجاوزت هدفها المعلن، أي الضغط لتحسين شروط صفقة تبادل              
األسرى، وأنها، إنما تهدف إلى تغيير قواعد اللعبة، وإعادة شروط اعتقالهم عقوداً للوراء، مـن خـالل                 

التهم المديدة التي شكل خوض العشرات من معارك اإلضراب المفتـوح والجزئـي             سحبِ مكتسبات نضا  
عن الطعام عنوانها األبرز، علماً أن تلك النضاالت أسفرت فيما أسفرت، وفقاً لمعطيات وزارة شـؤون                

 مع عدم نسيان أن 1967 أسيراً منذ العام ،187األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عن استشهاد       
 شهيداً جرى إعدامهم ميدانياً بعد إلقاء القبض عليهم خالل سنوات انتفاضـة             50 الرقم ال يشمل نحو      هذا

  ).2004-2000(األقصى، 
إن األسرى الفلسطينيين بخطوتهم النضالية الجديدة، ال يدافعون عن مكتسبات نضاالتهم المديدة فقط، بل،              

، الذراع التنفيذيـة لـسياسة القمـع الرسـمية          "يةمديرية مصلحة السجون اإلسرائيل   "ويكشفون مجدداً أن    
، ال تفهم لغة الحوار الذي أداروه بصبرٍ على مدار ثالثة شهور، من دون أن يفـضي إلـى                   "اإلسرائيلية"

: هنا لم يعد أمام هؤالء األسرى من خيار سوى خيار التحدي والنضال في إطار شعارهم األثيـر                 .نتيجة
، مع إدراكهم األكيـد أن معـركتهم شـاقة          "ال، وألف ال، آلالم الركوع    نعم، وألف نعم، آلالم الجوع، و     "

وقاسية، بل، وتنطوي على احتمال استشهاد عدد منهم، لكنهم لم يترددوا في خوضها، من على قاعدة أن                 
الدفاع عن الكرامة الوطنية واإلنسانية ال يمكن أن تقف في وجهه الحسابات النظرية التي تتراجـع إلـى                  

قدم عليها إرادة االقتحام وتحدي الصعاب، مدركين أن شعبهم لن يتخلى عنهم، فهـم الرمـز                الخلف، وتت 
الثاني، بعد الشهداء، لقضيته ونضاله الوطني التحرري المديد، بل، ومدركين أن أحرار أمتهم العربية لن               

قـتحم  وبإيجاز، مرة أخـرى ي    . يتركوهم وحدهم، وهذا حال أحرار العالم، وكل صاحب ضمير حي فيه            
أسرى الحرية في فلسطين عنان السماء، وأعتقد أن إسنادهم والتضامن معهم ليس واجبـاً وطنيـاً لكـل                  
فلسطيني فحسب، بل، هو واجب قومي لكل عربي، وواجب إنساني لكل حرٍ في العالم، أيضاً، كل مـن                  

  .موقعه، وبما يستطيع
  9/10/2011، الخليج، الشارقة
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