
مساء الخير،
العنف املمارس من قبل االحتالل الصهيوني على املرأة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني منذ لحظة االعتقال، منذ 

لحظة دخول جنود االحتالل الصهاينة الى املنزل واعتقال املرأة الفلسطينية تبدأ ممارسة العنف بحق املرأة الفلسطينية. 
االحتالل ال يتعامل مع املرأة بخصوصية أثناء االعتقال، أبداً، يتعامل معها كما يتعامل مع الرجل. ال يطبق عليها القوانني 

الدولية أبداً.
سأطرح تجربتي في االعتقال في عام 2009. في يوم 2019.12.8، دخل جنود االحتالل الصهيوني بقمع الى منزل 
العائلة وقاموا بقمع والدتي العجوز وأبناء أخي والعائلة وتّم اعتقالي أنا وشققي، وتم وضعي مع شقيقي في معسكر 

حّوارة. في اليوم التالي تّم الزّج بي في سجن ها شارون في قسم 11 زنزانة 2 مع املجرمات الصهيونيات اللواتي 
يتعاطني الكوكايني واملخدرات وبنات الليل وكان هذا صعب جّداً علي ولكن كان على أن أصمد! 

أثناء وضع املولود ال يتابع أي طبيب مختّص أو طبيبة مختّصة العملية بشكل مباشر، بل يتّم تقييد األسيرة الفلسطينية 
من قدميها وأرجلها. بعد وضع املولود، تعاد األسيرة الى الزنزانة دون أي عالج أو رعاية. تبعـاُ لقانون الكنيست 

الصهيوني، بعد عامني من ميالد الطفل، يتّم أخذ هذا الطفل من بني أيدي والدته ويتّم اخراجه من املعتقل عنوةً. هذا 
يشكل نوع اخر من القمع والعنف املمارس بحّق املرأة املحكومة في داخل سجون العدو الصهيوني لسنوات، حيث يتمّ 

سرقة طفلها من حضنها ويتّم إخراجه من املعتقل، مما يفقدها حقها باألمومة. ولكن بالطبع االحتالل ال يتعامل مطلقـاً بأي 
نوع من اإلنسانية.

حاليـاّ في داخل سجون العدو الصهيوني، هناك 37 سنديانة أسيرة، هناك 12 أم، هناك ثلث األسيرات في االعتقال 
اإلداري، هناك بعض األسيرات الجريحات، خالل األسبوع املاضيني تم اعتقال 4 أسيرات فلسطينيات. حملة اعتقال 

النساء ما زالت متواصلة من قبل االحتالل الصهيوني. لكن أجمل ما في املرأة الفلسطينية أنها ترفض االعتراف، تبقى 
صامدة وقوية. طاملا هناك احتالل، نحن مستمرين في العملية النضالية، لن نهزم وسنواصل حتى الحرية: الحرية 

للمناضل جورج عبد اهلل، الحرية لكافة األسيرات واألسرى في سجون العدو الصهيوني، الحرية للقائد أحمد سعدات، 
الحرية لعاهد أبو غلمة وسائر األسيرات الفلسطينيات.

تحية للمناضل جورج عبد اهلل الذي يشكر مدرسة لنا في كل يوم ودقيقة، وأبرز ما تعلمناه من جورج عبد اهلل هو االتي: 
لن أعتذر! شكراً لك جورج عبد اهلل لكل ما تمده لنا من قوة ومن فكر، شكراً. وعلى أمل الحرية لك رغم أنف االحتالل 

الفرنسي الصهيوني.
 تحياتي لكم.
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