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اقت�صاد

افتتاح المنتدى العربي الدولي لدعم الأ�سرى في بيروت
والكلمات دعت �إلى ر�سم ا�ستراتيجية عربية ودولية لتحريرهم

من اليمين قراقع ،بشور ،السفياني ،زين ،عبيد وكالرك

المشاركون في المنتدى

من دون تحرير فل�سطين ال يمكن تحرير الإن�سان الفل�سطيني والعربي
افتتح أم��س «المنتدى العربي الدولي
لهيئات نصرة أس��رى الحرية في سجون
االحتالل الصهيوني» ،في فندق «الكومودور»
بدعوة من المركز العربي الدولي للتواصل
والتضامن ،واللجنة الوطنية للدفاع عن
األس��رى والمعتقلين في سجون االحتالل
الصهيوني ،حضره الياس حنكش ممثالً
الرئيس أمين الجميل ،رفعت بدوي ممثالً
الرئيس سليم الحص ،رمزي ديسوم ممثالً
العماد ميشال عون ،سفير فلسطين أشرف
دبور ،سفير سورية علي عبد الكريم علي،
سفيرة فنزويال سعاد ك��رم ،سفير جنوب
أفريقيا ش��ون بينفيلدت ،القائم بأعمال
السفارة اإلي��ران��ي��ة محمد فضلي ،القائم
بأعمال السفارة اليمينية علي الضالعي،
وممثالن عن سفارتي المغرب والسودان.
الوزراء السابقون :بشارة مرهج ،عبد الرحيم
مراد ،وعصام نعمان ،النائبان السابقان:
عبد المجيد الرافعي وناصر قنديل ،العقيد
ريمون أي��وب ممثال مدير عام األم��ن العام
ع��ب��اس إب��راه��ي��م ،رئ��ي��س المركز العربي

الدولي للتواصل والتضامن معن بشور.
كما حضر ممثلون عن األح��زاب والفصائل
والجمعيات واللجان والروابط والهيئات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة
وشخصيات.

السفياني

الجلسة األول���ى ترأسها األم��ي��ن العام
السابق للمؤتمر القومي العربي المحامي
خالد السفياني من المغرب ،فحيّا «أسرى
ال��ح��ري��ة وال��ك��رام��ة ف��ي س��ج��ون االح��ت�لال
الصهيوني ،ال��ذي��ن ص��م��دوا ويصمدون،
وال ي��س��اوم��ون» .ث��م أع��ط��ى ال��ك�لام تباعا ً
للمتحدثين.
زين
ثم تحدث باسم الهيئات الداعية المحامي
عمر زين أمين عام اتحاد المحامين العرب،
فرحب بالحضور وقال« :أهالً بكم في لبنان
المقاوم لكل أسر واحتالل ،سواء كان أسر
أف��راد أو أسر إرادات ،وس��واء كان احتالل
أرض أو احتالل مصير ،فأنكم بمجيئكم إلى

لبنان في ظروف عصيبة كالتي يعيشها هذا
العصي على كل احتالل أو أسر أو إذعان
البلد
ّ
تؤكدون إن لبنان كان وسيبقى قبلة شرفاء
األمة وأح��رار العالم ومنبر التعبير الدائم
للتمسك بالحق والحقوق ،والقيم والمبادئ
السامية وفي مقدمها الحرية والعدالة».
وأض��اف« :أردن��ا من هذا المنتدى أن يكون
فرصة للتعرف الحقيقي إلى معاناة أسرانا
األبطال من خالل شهادات لمن انتصرت له
الحرية فبات خ��ارج القضبان ،ولتعريف
أسرانا الذين ما زالوا في قيود االعتقال أنهم
ليسوا وحدهم ،بل إن كل شرفاء األمة وأحرار
العالم إلى جانبهم ،ولنتدارس سبل رسم
استراتيجية عربية ودولية على مختلف
الصعد ،لمعركة تحرير األسرى على طريق
تحرير فلسطين واأل ّمة».

قراقع

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،نقل وزي���ر ش��ؤون
األس���رى الفلسطيني عيسى ق��راق��ع إلى
المنتدى تحيات الرئيس محمود عباس،

(أكرم عبد الخالق)

كما �أن المقاومة حررتنا بعد �سجن طويل �سيتحرر الأ�سرى بالمقاومة
مثمنا ً «الجهود لعقد المنتدى».
وق��ال« :جئنا إلى بيروت نحمل رسالة
 5000أسير وأسيرة يقيمون في  22معسكرا ً
وسجنا ً احتالليا ً يتعرضون لسياسة انتقام
رسمية وإلرهاب دولة منظمة بهدف سحق
روح��ه النضالية وهويتهم اإلنسانية».
رسالة األطفال األسرى والمرضى والمعوقين
والجرحى ،رسالة األسيرات واألسرى وكبار
السن والنواب والقادة والمدافعين عن حقوق
اإلنسان لكي يتحركوا ويضعون حدا ً لدولة
االحتالل المستهترة بقرارات األمم المتحدة
وميثاقه وبكل القيم والثقافة اإلنسانية».

عبيد

�وج��ه الشيخ عبد الكريم عبيد من
وت� ّ
«حزب الله» بالتحية «لألسرى في سجون
العدو الصهيوني من تحرر منهم وم��ن ال
ي��زال» .وق��ال« :إذا كانت المسؤولية على
العرب والمسلمين وعلى األح��رار في إزالة
ال��ك��ي��ان ال��غ��اص��ب بالمقاومة فنحن هنا
علينا مسؤولية أخالقية أن ندعم بالكلمة

نؤسس ليوم عالمي لألسير
والموقف ،وأن ّ
الفلسطيني على غ��رار يوم القدس في كل
أقطار األم��ة العربية واإلسالمية وال��دول
ال��ح��رة ،واأله��م من ذل��ك فضح ممارسات
العدو الصهيوني وهي كثيرة».
وأضاف« :إذا كنتم تريدون شرح معاناة
األس���رى ف��ي س��ج��ون ال��ع��دو كلمة واح��دة
تختصر األمر هي كل ما يخطر على بالكم من
أساليب تعذيب ،فالعدو يمارس كل شيء
كما يقول حتى يأخذ كل شيء».
وق��ال عبيد« :إذا أردت��م تحرير األس��رى
عليكم تحرير فلسطين ،فمن دون تحرير
فلسطين ال يمكن تحرير اإلنسان الفلسطيني
والعربي».
وزاد« :إذا أردتم تحرير فلسطين عليكم
أن تحرروا أنفسكم من عقدة األنا ويجب أن
نكون جميعا ً فلسطينيين وتعود القضية
الفلسطينية إل��ى األم��ة لتكون بوصلتها
األساسية تحرير فلسطين عبر وحدة الصف
الفلسطيني والعربي واإلسالمي ،وبالمقاومة
ثم المقاومة».

دودين

القانونية والمادية واالجتماعية واإلعالمية
حتى يحقق أهدافه».
وأكد أخيراً« :كما أن المقاومة حررتنا بعد
سجن طويل سيتحرر األسرى بالمقاومة».
وتحدث عدد من المشاركين في المنتدى
أبرزهم وزير العدل األميركي األسبق رمزي
كالرك.

وألقى األسير الفلسطيني المحرر موسى
دودين كلمة أكد فيها أن «الحرية هي قيمة
إنسانية عظمى وحياة اإلنسان بال حرية ال
تساوي شيئاً ،ولذلك التزامنا األول يجب أن
يكون تجاه حرية األسرى كما كل القضايا
األخرى».
وتابع« :إن الـخمسة آالف أسير وأسيرة
ه��م ال��واج��ه��ة لمئات األل���وف م��ن األس��رى
تعاقبوا األسر على مدى عقود االحتالل»،
مشيرا ً إلى «حجم المعاناة والتعذيب في
السجون واستشهاد العشرات من األسرى
نتيجة التعذيب».

أما الجلسة الثانية فترأسها نائب األمين
العام التحاد المحامين العرب عبد العظيم
المغربي من مصر وتحدث فيها ع��دد من
المشاركين العرب واألجانب ومن ممثلي
الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية.

قبالن

الجنوب

كما تحدث األسير اللبناني المحرر عباس
قبالن وقال« :أراد العدو أن يدمر اإلرادة لدى
األسرى كما يدمر القرى والبلدات ويستبيح
القيم اإلنسانية» .وأضاف« :إن هذا المنتدى
حتى يستمر ال بد أن تؤمن له اإلمكانات

الجلسة الثانية

ويتوجه المنتدون اليوم إل��ى الجنوب
لزيارة مدافن شهداء مجزرة قانا في الذكرى
 18لوقوعها ،ويزورون بيت أطفال الصمود
في مخيم البرج الشمالي ثم يتوجهون إلى
معتقل الخيام».

«البناء» �ألتقت م�شاركين في المنتدى العربي والدولي

مغربي وعلو�ش :الأ�سرى رمز للن�ضال الفل�سطيني وق�ضيتهم امتداد ع�ضوي الحتالل الأر�ض
وال يمكن تحريرهم بمعزل عن المقاومة
دودين يروي ظروف اعتقاله و�أ�ساليب العدو في تعذيب ال�سجناء
على هامش انعقاد المنتدى
العربي الدولي لنصرة
األسرى في سجون االحتالل
الصهيوني ،التقت «البناء»
عددا ً من المشاركين في
المنتدى من الضيوف العرب
والفلسطينيين ،وسألتهم
حول الهدف من مشاركتهم
ودور بلدانهم في نصرة
قضية األسرى ،وكذلك اطلعت
من أحد األسرى المحررين
حديثا ً في الصفقة األخيرة،
التي شملت اإلفراج عن ثالثين
أسيرا ً فلسطينيا ً اشترطت
سلطات االحتالل «اإلسرائيلي»
إبعادهم عن فلسطين المحتلة،
ويقيمون حاليا ً في قطر ،على
واقع األسرى القابعين في
سجون االحتالل «اإلسرائيلي»
وظروفهم.

األسير المحرر دودين

البداية كانت في اللقاء مع األسير
المحرر موسى دودين البالغ من العمر
نحو  41سنة ،ودخل المعتقل في عمر
 19سنة.

{ ما هي الظروف التي جرى فيها
اعتقالك؟

أقدمت قوة عسكرية صهيونية على
اقتحام منزلي بطريقة همجية في بلدة
دورة قضاء الخليل بالضفة الغربية،
واعتقلتني م��ع ثالثة م��ن أشقائي،
وقامت بتكسير محتويات المنزل،
ولم تسمح لي بارتداء أي شيء سوى
القميص ،على رغ��م أن الطقس كان
باردا ً جداً ،بعد ذلك جرى تحويلنا إلى
التحقيق الذي استمر لمدة أشهر.

{ ماذا حصل في التحقيق معك؟

�اس ج��دا ً وقد
تعرضت لتعذيب ق� ٍ

أدى ذل��ك إل��ى تكسير ع��ظ��ام ي��دي،
وكانت تنتابني نوبات ألم شديد .وفي
العديد من المرات جرى توثيق يدي
وقدمي بعمود في منتصف الساحة
من المساء حتى الصباح ،على رغم
البرد الشديد وفي العراء».

المشؤومة ال��ت��ي يرفضها الشعب
المصري في مضمونها بالكامل.

ابراهيم علوش

وأخ��ي��را ً ك��ان لقاؤنا م��ع الدكتور
ابراهيم علوش الناشط السياسي
العربي اآلتي من األردن.

{ ما هي نوعية األسئلة التي كانت
توجه إليك خالل التحقيق؟
ّ

{ ما هي الغاية من مشاركتك في
المنتدى؟

«قبل اعتقالنا كنا مجموعة عسكرية
فدائية ،واشتبكنا مع جنود للعدو
وتم ّكنا من قتل جنديين وإصابة أربعة
بجروح ،ولهذا كان التحقيق يستهدف
معرفة كل أعضاء المجموعة الفدائية
التي ش��ارك��ت ف��ي العملية ،وكذلك
األسلحة التي استخدمت .وط��وال
الوقت كان التحقيق يتركز على ذلك.

{ هل تمكنوا من الحصول على
المعلومات؟

ل��ق��د ان��ت��ه��ى ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ن دون
الحصول على المعلومات التي أرادوا
الوصول إليها ،ال األسلحة وال بقية
أعضاء المجموعة ،مع العلم أن بعض
أفرادها كانوا معتقلين معي.

{ ك��ي��ف ه��ي ظ���روف ال��ح��ي��اة في
السجن؟

هناك أساليب عقابية كانت ُت ّتبع
معنا ،على رأسها العزل االنفرادي،
وهو أشبه بصندوق حجري ال يمكن
التمييز فيه الحد الفاصل بين الليل
والنهار .ال��ه��واء يدخل عبر شفاط،
وهناك فتحة من باب حديد إلدخال
الطعام ومساحة الغرفة الصندوق
 3أم��ت��ار بعرض مترين ،والسرير
ال��ح��دي��د ال��م��وج��ود مثبت بالحائط
وبجانبه الحمام المليء بالجرذان
والحشرات .قضيت في هذا السجن
اإلن��ف��رادي س��ت س��ن��وات متواصلة،
ومن الصعب أن يخرج اإلنسان منها
وهو بوعيه وتوازنه .النقطة األخرى
كانت تعرضنا للتفتيش العاري ،فلم
يبق أحد منا لم تتم تعريته في سجن
جلبوع ،حيث تمت تعرية  15أسيرا ً
ووضعهم في غرفة واحدة.
أس��ف ل��ع��دم وج���ود توثيق لهذه
الجرائم التي يرتكبها اإلحتالل داخل

الزميل حردان أثناء حواره مع األسير المحرر دودين
المعتقل ليتم تقديمها إلى المؤسسات
ال��دول��ي��ة ،حتى أن بعض األه��ال��ي
كانوا يفتشوا بشكل عاري تماماً ،وال
يستثنى من ذلك حتى النساء.

{ م����اذا ع��ن م��ل��ف ال��م��رض��ى في
السجون ،هل يتلقون العالج؟

هناك الكثير من المرضى يعانون
من أم��راض ع��دة ،واالح��ت�لال يتقصد
تركهم م��ن دون ع�لاج .م��ث�لاً :هناك
أسير كان قد أصيب برصاصة بقيت
في جسده لمدة خمس سنوات حتى
أجريت له عملية وت��م إخراجها من
مكانها.
األط���ف���ال ت��ع��رف��وا ع��ل��ى خريطة
فلسطين من خالل زياراتهم المتكررة
على مدى السنين لرؤية آبائهم في
السجون التي كانوا يتنقلون فيها،
وبعض العائالت كان نصفها داخل
السجن ونصفها اآلخر في الخارج.
بعض األطفال ،بعد عشرين عاما ً
اعتقلوا وت��ع��رف��وا على آب��ائ��ه��م في
السجن.

{ ه���ل ل���ك أن ت���ذك���ر ل��ن��ا حادثة
ل��ي��ت��ع��رف ال����رأي ال��ع��ال��م إل���ى حقيقة
ال��ج��رائ��م التي يرتكبها ال��ع��دو داخل

السجون؟

هناك ح��ادث��ة حصلت ف��ي سجن
النقيب تعبّر عن بشاعة الجرائم التي
يرتكبها المحتل ،كانت هناك مشكلة
تمثلت بإحضار طعام سيئ وعندما
اعترضنا ق��ام مدير السجن المدعو
اتسيمح بإطالق النار على أحد األسرى
وقتله ،وعندما تقدم نحوه أحد اإلخوة
األسرى متحديا ً وغاضبا ً أقدم أيضا ً
على إطالق النار عليه وقتله.
اآلن هناك سجل حافل باالنتهاكات
ضد األس���رى ،ونحن كأسرى كانت
ل��دي��ن��ا ال���ت���زام���ات ب��ع��دم ال��ذه��اب
إل��ى المؤسسات ال��دول��ي��ة ،أم��ا اآلن
فالمطلوب منا التوجه إلى المحاكم
الدولية إلدانة االحتالل «اإلسرائيلي»،
ولدينا العشرات من الشهادات الحية
لتقدم أمام المحاكم الدولية.

{ هل لديكم خطة لذلك؟

ه��ذا الجهد مطلوب م��ن السلطة
الفلسطينية كجسم قانوني وجامعة
الدول العربية ،عليهم التحرك باتجاه
المحاكم الدولية لمقاضاة االحتالل
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» على ج��رائ��م��ه بحق
السجناء.

 ...وعبد العظيم مغربي

 ...وابراهيم علوش

{ ماذا عن االعتقال االداري كيف
يتم؟

لقضية النضال الفلسطيني لالنعتاق
من االحتالل العنصري الصهيوني
لفلسطين وض��رورة إع��ادة النظر في
أس��ل��وب العمل واع��ت��م��اد المقاومة
وسيلة أساسية ورئيسية الستعادة
حقوقنا المغتصبة ،وكذلك ضرورة
إع��ادة ترتيب العالقات بين القوى
العربية والدولية إلعطاء هذه القضية
م��ا تستحقه ،باعتبار أن القضية
الفلسطينية ما زالت وستبقى القضية
المركزية لألمة العربية.

أحد أشكال العقوبة المزاجية التي
يقدم عليها االحتالل تكمن في االعتقال
اإلداري لمدة معينة ،ثم إطالق سراح
الموقوف فترة قصيرة ،ليجري بعد
ذلك اعتقاله مجددا ً وهكذا...
وأض���رب م��ث�لاً على بشاعة هذا
األسلوب الصهيوني :لدي شقيق مكث
في المنزل سنة من أصل  13سنة كان
يقضيها في اإلعتقال اإلداري من دون
أي محاكمة أو اتهام.

عبد العظيم مغربي

وال��ت��ق��ت «ال��ب��ن��اء» األم��ي��ن العام
المساعد التحاد المحامين العرب عبد
العظيم مغربي.

{ م����ا ال����ه����دف م����ن م��ش��ارك��ت��ك
وال��رس��ال��ة ال��ت��ي ت��ري��د توجيهها من
خالل هذا المنتدى؟

ال���ه���دف ه���و ت��أك��ي��د ال��ت��ض��ام��ن
والمشاركة في النضال ألجل تحرير
األس���رى والمعتقلين السياسيين
في سجون االح��ت�لال .كما أننا نريد
أن نؤكد أن قضية األس��رى هي رمز

{ كيف ت��رى دور مصر المقبل،
ه��ل ه��و ف��ي ات��ج��اه اس��ت��ع��ادة مصر
ل��دوره��ا ال��ق��وم��ي ال��ري��ادي المساند
لقضية فلسطين ون��ض��ال الشعب
الفلسطيني؟

بالتأكيد مصر تقوم بذلك ،وهذا
يتأكد ي��وم �ا ً بعد ي���وم ،وأع��ت��ق��د أن
رعاية مصر للمصالحة الفلسطينية
خير شاهد على ذلك ،وهذا تعبير عن
تأكيد ما قاله الزعيم الراحل جمال
عبد الناصر من أن القضية المركزية
لشعب مصر كما لألمة العربية هي
القضية الفلسطينية ،وال يمكن أن
تحول دون ذلك اتفاقية كامب ديفيد

ال��ه��دف ه��و التضامن م��ع قضية
األس��رى ،والمشاركة في الفاعليات
المتعلقة بهم ،خصوصا ً أننا قمنا في
األردن بأكثر من فعالية تضامنا ً مع
األس��رى مقابل السفارة الصهيونية
ف��ي ع��م��ان ،وك��ان ع��ن��وان االعتصام
األسبوعي ال��ذي نقيمه أم��ام سفارة
العدو يرتبط أحيانا ً بقضية األسرى،
حيث قمنا بأنشطة خ�لال معركة
األمعاء الخاوية والمطالبة بتحسين
ظروف األسرى وبمناسبة يوم األسير
الفلسطيني والعربي.

{ م��ا رأي���ك ب��م��وض��وع األس���رى
وال��م��ف��اوض��ات ه��ل ت��رى ع�لاق��ة بين
األمرين؟

أوال ً ال ي��ج��وز أن ن��ط��رح قضية
األس��رى من زاوي��ة إنسانية محض
كما فعل البعض لكسب تأييد «الرأي
العام الغربي» .قضية األس��رى هي
امتداد عضوي لقضية احتالل األسرى
واألرض ،وال يمكن أن نطرح ملف
األسرى بمعزل عن ارتباطه بعنوان
االحتالل ،وال يمكن أن نتناول موضوع
تحرير األسرى بمعزل عن المقاومة.
هناك من ير ّوج اليوم لتحرير األسرى
عبر المفاوضات كما ت��ر ّوج السلطة
الفلسطينية.
أما البعد اآلخر الذي يجب التنبيه
إليه ه��و أن كثيرين يتجاهلون أن
م��وض��وع األس����رى ل��ي��س م��وض��وع�ا ً
فلسطينيا ً فحسب ،فال يزال هناك نحو
 150أسيرا ً عربيا ً في سجون االحتالل
يس ّمون أسرى الدوريات ،منهم نموذج
األسير المحرر عميد األس��رى سمير
القنطار ،الذين أسروا نتيجة مقاومتهم
لالحتالل.

{ وبرأيك ما هو سبب تغييبهم؟

ألنهم عرب والبعض يريد تحويل
القضية الفلسطينية إل��ى مسألة
فلسطينية صرف في سياق مشروع
التسوية.

{ تسمية ي���وم األس��ي��ر ف��ي 17
نيسان بماذا ارتبطت؟

إن هذه التسمية عام  1974كانت
ق��د ارتبطت بتحرير أول أس��ي��ر من
المعتقالت الصهيونية بقوة المقاومة
في هذا التاريخ.

{ األردن اليوم حافل باألحداث
وه��و يقع على الحدود مع فلسطين
المحتلة وس��وري��ة وال���ع���راق ،كيف
يتأثر ب��األح��داث الجارية هناك وما
هي ارتداداتها عليه؟

النظام األردني بدأ يشعر بخطورة
الجماعات التكفيرية التي دعمها على
مدى ثالث سنوات في سورية وليبيا
والعراق ،وبدأ يتخذ إجراءات خجولة
الحتواء تأثيرها وتسلّلها إلى الساحة
األردنية .لكن أزمة النظام تكمن في
كونه نظاما ً تابعا ً للغرب بعامة.
والواليات المتحدة بخاصة ،وتاليا ً
فإنه ال يملك قراره االستراتيجي.
من هنا بات النظام يعيش معضلة
حقيقية بين الحاجة التخاذ خطوات
تنقذه كنظام مما يجري في اإلقليم
وبين بنيته وتاريخه المجبول على
االن��ص��ي��اع لبريطانيا ث��م للواليات
المتحدة األميركية.
ويحاول النظام اليوم أن يحافظ
على استقراره في منطقة مضطربة
أس��ه��م ه��و ف��ي اضطرابها وإن يكن
بحدود أقل بكثير من دول أخرى مثل
السعودية وتركيا.
الوضع االقتصادي في األردن يزداد
سوءا ً في ظل غياب المشروع التنموي،
فال مفر من استجداء المساعدات من
أميركا والمؤسسات الدولية ،وهذا ال
يأتي بال شروط سياسية .فإما الخبز
وإما األمن.
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