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إننا لن نسمح لإلرهاب برسم خارطة االستيطان بل سيتم تحديد خارطة االستيطان بناء عىل
سياسة الحكومة التي تهتدي مبصالحنا القومية ويف مقدمتها األمن .لن يحدد اإلرهاب خارطة
االستيطان بل إننا سنحددها بأنفسنا.

وثيقة رقم :60

البيان الختامي الصادر عن مؤمتر “واقع األرسى الفلسطينيني وسبل الدفاع
عنهم”[ 60مقتطفات]
 12آذار /مارس 2011

انعقد يف جنيف خالل يومي  11و 12من آذار /مارس من العام  2011املؤمتر الدويل األول
“واقع األرسى الفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية وسبل الدفاع عنهم” والذي عقد تحت شعار
“العمل من أجل العدالة” ،وسط مشاركة واسعة ومتميزة من الربملانيني والقانونيني والحقوقيني
والفنانني األوروبيني وخرباء وشخصيات عامة وممثلني عن املجتمع املدين يف أوروبا والعامل ،إىل جانب
بعض األرسى الفلسطينيني املحررين ،فيام أعاقت السلطات اإلرسائيلية مشاركة بعض الفلسطينيني
املدعوين لحضور هذا املؤمتر.
وأرشف عىل تنظيم املؤمتر الدويل األول حول األرسى الفلسطينيني كل من الشبكة األوروبية للدفاع
عن األرسى (وهي مؤسسة أوروبية مقرها أوسلو بالرنويج) وجمعية الحقوق للجميع السويرسية
(وهي مؤسسة حقوقية مقرها جنيف).
().....
وقد خلص املؤمتر إىل مجموعة من التوصيات والنتائج عىل النحو التايل:
أوالً :أعلن املؤمتر أن العام الحايل “ 2011عام ًا لألسريات الفلسطينيات” بهدف الرتكيز عىل
تحريرهن من السجون اإلرسائيلية مع التأكيد عىل أهمية دعم كل األرسى يف كافة املعتقالت الظاملة،
ومن أجل تحويل هذا اإلعالن إىل واقع ملموس والوصول إىل الهدف األساس واملتمثل بإنهاء حالة
االعتقال واألرس للفلسطينيني وخاصة األسريات ،أعلن املنظمون عن إنشاء مجموعات عمل تتمثل يف:
 .1مجموعة العمل القانوين وهدفها العمل من خالل املحاكم الدولية واألوروبية ألجل إدانة الجرائم
بحق األرسى الفلسطينيني.
 .2مجموعة العمل السيايس والتي تركز عىل رضورة طرح األفكار والعمل مع الجهات الحكومية
والسياسية واألحزاب ألجل تحقيق هدف اإلفراج عن األرسى وتوفري الدعم النفيس والسيايس
للربملانيني املختطفني واملهددين بالطرد واإلبعاد.
 .3مجموعة العمل اإلعالمية ومهمتها العمل عىل إيصال الحقيقة عرب الوسائل اإلعالمية مبوضوعية
وشفافية.
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 .4مجموعة العمل الفنية ،وستتوىل تنفيذ األعامل الفنية املتخصصة التي من شأنها خدمة قضية
األرسى ورشح معاناتهم ألكرب قدر ممكن من النشطاء خاصة والناس عامة.
ثانياً :يحذر املؤمتر من خطورة األوضاع التي يعيشها األرسى واألسريات يف سجون االحتالل اإلرسائييل،
مؤكداً أن مجمل الظروف املفروضة التي يواجهونها بدءاً من لحظات اعتقالهم أو اختطافهم مروراً
بسنوات االعتقال واالحتجاز الال قانوين يشكل انتهاكاً جسيامً لحقوق اإلنسان واالتفاقات واملواثيق
الدولية ذات الصلة ،كام تشتمل تلك املامرسات عىل انتهاكات مركبة وجسيمة للقانون الدويل ،وهي
تعرب عن إرادة سياسية إرسائيلية متعاقبة الهدف منها محاولة السيطرة عىل الشعب الفلسطيني،
وإخضاعه وتركيعه ومتزيق نسيجه االجتامعي وتقويض آماله يف التحرر من االحتالل اإلرسائييل وحق
تقرير املصري.
ثالثاً :يؤكد املؤمتر عىل أن قضية األرسى متثل قضية ملحة للشعب الفلسطيني خاصة وللشعوب
التي تتوق إىل تحرير اإلنسان من هيمنة ظلم االحتالل بشكل عام ،وترى أن الحل الوحيد لهذه
القضية هو زوال االحتالل اإلرسائييل والذي سينتج عنه تلقائياً اإلفراج الفوري وغري املرشوط عن
األرسى ،كام يرفض املؤمتر أية مساومة عىل حرية األرسى.
رابعاً :يتابع املؤمتر بقلق بالغ األوضاع املأساوية التي تفرضها سلطات االحتالل اإلرسائييل عىل
األسريات الفلسطينيات مبا فيهن الشابات القارصات وكذلك األمهات الاليت يقبعن يف الزنازين ،ويؤكد
املؤمتر عىل رضورة ورسعة التدخل من قبل املنظامت اإلنسانية لحامية األسريات من البطش وأعامل
التحرش والترصفات الال أخالقية واملهينة يف سجون االحتالل اإلرسائييل ضدهن.
خامساً :يرفض املؤمتر املامرسات القرسية والال إنسانة التي متارسها سلطات االحتالل اإلرسائييل
بحق ممثيل الشعب والربملانيني الفلسطينيني سواء الذين تم اختطافهم واحتجازهم يف سجون
االحتالل اإلرسائييل أو املامرسات األخرى املختلفة بحق نواب املجلس الترشيعي.
سادساً :يطالب املؤمتر دول االتحاد األوريب [األورويب] واملنظامت األوربية [األوروبية] والعاملية
والدول املحبة لإلنسانية والتي تحرتم حقوق اإلنسان بالضغط عىل حكومة االحتالل اإلرسائييل للكف
عن جرامئها بحق األرسى وإطالق رساحهم فوراً وبدون رشط ،داعني الدول واملنظامت إىل استخدام
جميع أساليب الضغط واملقاطعة االقتصادية والسياسية ،مع الرتكيز عىل الدول الداعمة بالسالح
واملال لدولة االحتالل اإلرسائييل.
سابعاً :يؤكد املؤمتر عىل أن دعم األرسى الفلسطينيني ال يتوقف عند األرسى يف سجون االحتالل
اإلرسائييل وإمنا يطالب بإطالق رساح األرسى الفلسطينيني يف املعتقالت السياسية أينام وجدت.
والله املوفق
اللجنة التنسيقية العليا للمؤمتر
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