
األعزاء في الحملة املوحدة لتحرير جورج عبداهلل
يُثلج صدورنا نحن األسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل الصهيوني بأية مبادرات إلسنادنا، خصوصـاً في األنشطة 

والفعاليات والندوات التي تساهم في إبراز معاناة األسرى ونشر أخبارهم، وإصدار تقارير مهمة عنهم عن ظروفهم 
املأساوية بلغاٍت مختلفة. وأتمنى أن تساهم هذه املبادرات في تسليط الضوء على كثير من املمارسات االحتاللية بحق 

االسرى، ولفت أنظار العالم وحركة التضامن الدولية خاصة إلى ضرورة االهتمام بالقضية اإلنسانية والسياسية كقضية 
األسرى الفلسطينيني.

إن صوتكم في الحملة املوحدة لتحرير جورج عبداهلل كما جهود العشرات من املنظمات والشبكات املهتمة بالشأن 
الفلسطيني وقضية االسرى على وجه الخصوص خاصة رابطة فلسطني ستنتصر في فرنسا، وصلت أصدائه إلينا داخل 
السجون لتفتح كوة في جدار الصمت، ولتشعل شمعة في ظالم التواطؤ الدولي حيال ما يجري في السجون الصهيونية.
ومن هنا من قلب قالع األسر نحيي القائمني على هذه املبادرة خاصة الرفاق والرفيقات في الحملة املوحدة إلطالق سراح 

املناضل جورج عبداهلل الذي نوجه له التحية، وقد سبق وأن وجهت له رسالة من داخل قالع األسر، حيث عاملكم املوازي.
وبخصوص  أوضاع األسرى في السجون هي ذات األوضاع التي يعيشها شعبنا تحت االحتالل، وميدان السجن له 

ظروفه الخاصة واملعاناة، ومنذ أكثر من عشر سنوات يتعرض األسرى لسياسة تنكيل دائمة وأداة دائمة للتحريض 
السياسي واملزايدات الحزبية واالنتخابية.

وفي إطار انشغال قادة االحتالل بتشكيل الحكومة في الكيان واستعصاءات تشكيلها حتى اآلن، فإن الهجمة تزداد 
شراسة ضد األسرى لقضم املزيد من الحقوق التي يمكن وصفها بأنها اقل من شروط الحد األدنى للحياة اإلنسانية، 

وحاليـاً نخوض مواجهة مع السجان بسبب سياسة اإلهمال الطبي التي يمارسها بحق االسرى وفي ظل وجود العشرات 
منهم ينهشهم املرض، وفاقم األمر هو انتشار جائحة كورونا بني األسرى، وتعمد االحتالل حرمانهم من املستلزمات الطبية 

القادرة على حمايتهم من هذا الفيروس الخطير. لكن األخطر هو تلويح االحتالل بمزيد من العقوبات التي تستهدف 
حقوقنا اإلنسانية من تقليص الزيارات العائلية، ومواد الكانتينا والفورة وغيرها

أما عن املؤسسات الدولية فهي ال تبالي بأوضاعنا ويوجد تقصير حقيقي في إيصال صوتنا لهذه املؤسسات وال يوجد 
ضغط حقيقي للجم سياسات إدارة مصلحة السجون، ومن ورائها سياسات الحكومات اإلسرائيلية املتعاقبة.

األعزاء،،،
إن سنوات األسر الطويلة تطور لدى األسير احساسـاً عميقـاً بالزمن والتاريخ، ويجد نفسه على تماٍس مع قيم وجودية 

ومعاني نضالية وظلم إنساني تخلق لديه تعاطفـاً وانتماًء لكل القضايا اإلنسانية العادلة، وفضاءات جديدة تتجاوز إطار 
العائلة والبلدة والحزب والوطنية والقومية والدين واملذهب، ويجد املناضل نفسه يُحلق في فضاٍء أرحب. وهذا ال يعني 

االنسالخ عن هويته وقضيته بل يشعر أنه جزء من نضال إنساني عاملي، وأنه امتداد لكل املناضلني والثوريني في التاريخ 
وينحاز إلى كافة القضايا العادلة، وألن املناضل يتبنى موقفـاً ثوريـاً من التاريخ والحاضر واملستقبل يجب أن ينعكس هذا 
املوقف في كتاباته إذا كان كاتبـاً وفي أدبه إذا كان أديبـاً، واألدب والفكر ليس منفصالً عن الواقع بل يجب أن ينعكس مع 

هذا الواقع، لذلك أجد نفسي منسجمـاً مع هويتي الفكرية والنضالية، وينعكس ذلك في كتاباتي
ما أود قوله بالختام هو ضرورة االهتمام باألسير الفلسطيني، وهي دعوة لإلعالم العربي والسينما والنخب األدبية 

والثقافية والسياسية في إيالء االهتمام بقضية األسير الفلسطيني بوصفها تعكس حالة نضالية وإنسانية وسياسية 
وأخالقية مميزة ومشرفة، وأيضـاً االهتمام بإبداعات األسير الثقافية واألدبية، والسعي لدعمها، وتسليط الضوء عليها من 
كافة الزوايا، فثمة أسرى شارفوا على إنهاء أربعة عقود في األسير، وثمة أسرى يترجلون شهداء، ولدينا حاالت ثقافية 

وأدبية مبدعة، وحاالت إنسانية كاملرضى وكبار السن واألطفال والنساء وهو ما يستوجب دراسة للقضايا وتسليط الضوء 
عليها

مع خالص التحية والشكر لكم جميعـاً
األسير/ كميل أبو حنيش
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السيرة الذاتية لألسير القائد/ كميل أبو حنيش:
• ُولد سنة 1975 في قرية بيت دجن في فلسطني املحتّلة.

• نال البكالوريوس في االقتصاد، وأصبح مسؤواًل لـ"جبهة العمل الطاّلبي" ولـ"املكتب الطاّلبي" في الضفّة املحتلة.
• اعتقله العدّو اإلسرائيليّ وسجنه عّدة مرات. كما ُسجن لدى أجهزة السلطة الفلسطينيّة. وما إْن بدأت االنتفاضُة الثانية 

ــ  حتى حمل سالَحه وتقّدم الصفوَف األولى، ثّم أّسس مع رفاقه في األرض املحتّلة "كتائب الشهيد أبي علي مصطفى" ــ 
الذراَع املسّلحة للجبهة الشعبيّة.

• تعرّض لغيِر محاولة اغتيال، ومن بينها استهدافُه بسيارٍة مفّخخة بتاريخ 2001/5/25 أصيب خاللها إصابًة بالغة.
• هدمْت قواُت االحتالل منزَل عائلته أثناء مالحقته، بعد اعتقاله بتاريخ 2005/4/15.

• طالبـتْه "املحكمة" بدفع مبلغ 15 مليون دوالر ردًّا على عمليّة مستوطنة "ايتمار" التي اتهمـتْه بالتخطيط لها (نُفّذْت في 
حزيران 2002 وأسفرْت عن مصرع خمسة مستوطنني). وقد َوّجهت "املحكمُة" الصهيونيّة إليه تهًما أخرى، بينها تجنيدُ 

منفِّذ العملية االستشهاديّة في سوق نتانيا في أيّار 2002 (أسفرْت عن مصرع ثالثة مستوطنني).
• صدرْت له دراسات سياسيّة واقتصاديّة وأدبيّة. كما صدرْت له رواية بعنوان: وجع بال قرار.


