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ة ة واإلسالم  القو الوطن
ائيلية ت ا ى في سجون والمعتق  رسالة موجهة إلى حركة المقاطعة الدولية من ا

والمؤسس على موقف أخالقي إنساني   الفاعل الذ تؤدونه والمستندالرادبهذه الرسالة لتثمین الدور نتوجه لكم 
اسات شامل رافض للظلم واالضطهاد   ،أو الجنس العنصر القائمة على أساس العرق أو الدین التمییزمواجه لس

م الحرة  علو من ق ة واإلرادةو ة ال ،اإلنسان سعى لمواجهة القو الدول ومة االحتاللو .داعمة والمساندة لح  

ة وانتشار یوماً   ة التي تقودونها والتي تثبت فعال هذا اإلطار فإن الحملة الدول اتت تشّ ع و ل حالة ضغط د االخر 
اتت الح ومة االحتالل ومؤسساته، و سي لصوت المضطهدین على على ح رض فلسطین، ونتوجه بهذه أامل الرئ

ار ومقترحات عنوانها سر ال ضًا بهدف طرح عدة أف سيالة أ ة  الرئ ة األسر على جدول أعمال الحر إدراج قض
م ان لد رهاالمقاطعة، آملین أن تجد لها م حوارها واغنائها وتطو  ،.  

ة: النقاط التال ن أن نلخص تلك األفكار  م   و

ومة االحتالل ت ًال:أو  ة الداعمة لح ات األمن اشرة عن الجرائم المرتحمل مستإن الشر ة م ةئول شعب  ك حقنا 
ة والدفاع عن شعبنا ٕان ، و يفلسطین ه الحما ما تعن ات تعني ف الفلسطیني الرازح تحت مقاطعة ومالحقة هذه الشر

ة ر شر الذ حة ألخر وعدوان آلخر، ونخص هنا  ة والتي تدعم االحتالل  ) G4S ( نیر االحتالل من مذ األمن
ات أخر تعمل في ذات  م أوث عالقة معه حتى اآلن، وشر   جال.الموتق

اة الكرمة  ة، وحقه في الح رامته اإلنسان ة مناضلین من أجل حرة شعبنا، و أسر حر  ًا: إن إدراج  قضیتنا  ثان
ومة االحتالل من  ه من ح األخص أن ما نالق ، و ة قصو حمل أهم سي  عنوان رئ ة المقاطعة  ضمن برنامج حر

عتبر الیوم ح إنساني أساسي لكل إنساننعنا م م، والذ  ،  ،من التعل ًا من ممارسة هذا الح حیث نمنع نهائ
عاني  الخطر، وال یتلقون العالج الطبي الالزم من مذلك أكثر من ألف أسیر من أو اتهم مهددة  راض مزمنة وح

عة، ة أو مسائلة أو متا ات إد قبل جهاز طبي ال یخضع أل محاس عمل وف أولو ارة مصلحة السجون، إضافة و
ل سطینيلشمل المئات من أبناء شعبنا الفتقال الداخلي واتساع نطاقه لعإلى اال ش ، واعتقال النواب المنتخبین 

مقراطي  هما من خالل منع الزارات وتقییدتنء عائالأبناو  نحن وما نتعرض له من تعذیب یومي ،والنساء واألطفال ،د
شرو تعجیزة وغیره من االنتهاكات.  



ارتكاب  ا مخابرات االحتالل وٕادارة السجون والمتهمین  ة المقاطعة إلى إدراج أسماء ض م في حر ثالثًا: إننا ندعو
ًا على الجرائم التي اقترفوها، وهناك  ة لمحاكمتهم ومالحقتهم قانون أسر على قوائم المالحقة الدول حقنا  جرائم 
اشرن  ، والتي لم یتم التوقف أمامها أو مالحقة المسئولین الم ح أسر العدید من جرائم القتل العمد التي تمت 

ن االستناد إلیها.عنها، ولد المؤسس م ا والتي  ة الكثیر من القضا ة واإلنسان ات القانون  

األسر  ة واسعة لدعم مطلب حرة االسر ولتكن متدرجة وتبدأ  مشار ة  عًا: ندعو إلى إطالق حملة دول را
قاف التعذیب داخل السجون.  المرضى واإلدارین والنساء واألطفال وٕا

م صوت الضمیر اإلنساني الحي في مو اجهة آلة القتل والظلم واالضطهاد. م فإننا نعتبر  ختاماً ، إننا إذ نحی
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