
أمهات وأخوات وزوجات األسرى لرفاق واألخوة، الرفيقات والرفاق، الحضور الكرام، كّل باسمه ولقبه،
في يوم األسير الفلسطيني، نبعث بالتحية الى أسيراتنا وأسرانا البواسل في سجون االحتالل اللذين يواجهون املخرز، 

مدافعني عن ثوابت وكرامة شعبنا بأمعائهم الخاوية وبإرادتهم الصلبة. وفي هذه املناسبة، نبعث بالتحية الى شهداء 
الحركة األسيرة والى أّمهات وزوجات وأخوات وعائالت األسرى واألسيرات. كما نحيي صمود عشرات األسيرات القابعات 

في زنازين االحتالل ونخّص منهن املناضلة الكبيرة خالدة جرار واملناضلة ختام السعافني واملناضلة األسيرة إ سراء 
الجعابيص، ومنى قعدان التي أعاد االحتالل اعتقالها قبل عّدة أيام، وكوكبة من األسيرات الطالبات واملسنات والقاصرات.

و في هذه املناسبة الوطنية، نوّد أن نلفت االنتباه الى معاناة األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل والتي لم 
تقتصر على تصاعد حمالت االعتقال بحّقهن خالل السنوات األخيرة املاضية، بل وصلت الى حّد تعرضهن للتعذيب و 

التهديد و اإلهمال الطبيّ، خاّصة و أن هناك العديد من األسيرات جريحات ومريضات ومسـنّات و معتقالت إداريـاً في 
ظروف صحيّة صعبة و دون محاكمة، وخاّصة في ظّل انتشار جائحة كورونا. و يمارس بحّقهن جميع أنواع التعذيب 

الجسدي و املعنوّي و انتهاك مستمّر لخصوصياتهن. كما أنه يجري استهداف للطالبات عبر االعتقال والتنكيل و حرمانهن 
من حّقهن في التعليم.

 
الحضور الكرام، جئنا هنا اليوم أمام مقّر الصليب األحمر الدولي، ال لنتضامن مع الحركة األسيرة و نخّص منهم 

األسيرات الصامدات املناضالت في سجون االحتالل، بل لنعتبر أنفسنا جزءاً ال يتجزأ من نضالهن من أجل حّريتهن 
ولندّق جدران الخزّان ولنكون سالحهن في انتزاع هذه الحريّة وصرختهم للعالم أجمع و منظوماته الدولية املنحازة 

لالحتالل و عدوانه املستمّر على شعبنا. هذه االزدواجية في املعايير والكيل بمكيالني، هي التي َشرّعت من االحتالل 
وعدوانه الشامل على شعبنا وخصوصـاً بحق الحركة األسيرة التي تعاني من انتهاكات وممارسات إجرامية ممنهجة. وما 
تتعرض له األسيرات في سجون االحتالل من مضايقات وحمالت ممنهجة، هو تعبير مكـثّف عن حجم هذه املعاناة داخل 

قالع األسر

اننا في اتحاد لجان املرأة الفلسطينية، االطار النسوي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، نؤكد في يوم األسير على 
التالي:

· أوالً، ان يوم األسير الفلسطيني ليس مناسبة عابرة أو موسمية، بل يومـاً لتذكير شعبنا بأن عليه مسؤوليات كبرى 
واستراتيجية في دعم وإسناد الحركة االسيرة بمختلف االشكال وصوالً لتحريرهم، وهو يوم لتذكير العالم َلتَحّمل 

مسؤولياتهم في التكفير عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق شعبنا وبحق الحركة االسيرة، من خالل سياسة الصمت أو 
املشاركة في هذه الجريمة.  و يوم لتذكير مؤسسة الصليب األحمر بأن عليها مسؤولية كبيرة في إنهاء معاناة األسرى 

ووقف استهداف االحتالل املتواصل لهم.

· ثانيـاً، ان مناسبة يوم األسير هي مناسبة لفضح جرائم االحتالل املستمرة بحق األسيرات، فما يتعرّضن له هو سياسة 
ممنهجة تستهدف املناضالت والرموز النسوية القيادية، كما الطالبات والفاعالت في امليدان، في سياق املحاولة الصهيونية 

الخبيثة والفاشلة لضرب فكرة املقاومة و وأدها، وعلى اعتبار أن املرأة تعتبر  رأس حربة مقاومة االحتالل ومخططاته.

· ثالثا، ضرورة تدويل قضية األسرى وتوثيق جرائم االحتالل بحقهم وخاصة بحّق االسيرات، وإحالة قادتهم املجرمون إلى 
محكمة الجنايات الدولية، كما وضرورة التدخل الدولي إلجبار االحتالل على االلتزام بالقرارات واملعاهدات الدولية وخاصة 
اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على ضرورة تقديم كافة أشكال الرعاية الخاصة الصحية لألسرى، وتوفير إقامة مناسبة 

للحفاظ على صحة السجناء واملعتقلني، والتأكيد على حقهن أيضـاً في التعليم.
 

· رابعـاً، ندين االعتقال املستمر لألمهات الفلسطينيات، وندعو  املجتمع الدولي إلى لفت النظر لقضية األسيرات وخاصة 
األمهات وإلى إطالق حملة ضغط متعلقة بقضية األسيرات تستهدف املمثليات والحكومات. كما نطالب املؤسسات 

الحقوقية الدولية بالخروج عن صمتها إزاء ما تتعرض له األسيرات في سجون االحتالل من انتهاكات.



وفي الختام نعاهد األسرى واألسيرات باستمرار النضال بمختلف االشكال حتى انتزاع حريتهم.

عاشت تضحيات الحركة األسيرة، عاش صمود األسيرات املناضالت، و اننا حتمـاً ملنتصرون.

عن لسان الرفيقات في اتحاد لجان املرأة الفلسطينية. 

 شكراً


