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  ضرابهم بعد رضوخ إنيون علقوا األسرى الفلسطي
  االحتالل ملطالبهم سلطات

  
  

ضراب عن الطعام الذي أعلنه األسرى الفلسطينيون يف السجون على اإل يوماً 41ور بعد مر
 عبرضراب لكسر هذا اإل احلمالت التي شنتها إسرائيلوا فيه يف مواجهة اإلسرائيلية، والذي صمد

 ،التضليل والتشكيك بصمود األسرىحمالت و معهم، صرار على عدم التفاوضسياسة التجاهل واإل
ىل إ يف النهاية ضراب مروان البرغوثي؛ اضطرت إسرائيلوحماولة تشويه صورة زعيم اإل

رئيس هيئة شؤون األسرى واحملررين يف  وقد أعلن.  والرضوخ لها االستجابة ملطالب األسرى
ن اإلضراب عن الطعام الذي أعلنه األسرى الفلسطينيون يف أينية عيسى قراقع السلطة الفلسط

  .من مطالبهم اإلنسانية واملعيشية% 80يوماً جنح يف حتقيق  41السجون اإلسرائيلية واستمر 
ء هذا ، أن االتفاق الذي أدى إىل إنها)28/5/2017( األحديوم صادر عنه وأضاف قراقع يف بيان 
تم التوصل إليه خالل مفاوضات جرت بين قيادة اإلضراب وعلى رأسها  اإلضراب أول من أمس

 .األسير مروان البرغوثي وسلطة السجون اإلسرائيلية

  
توسيع أرضية ومعايير : وأشار قراقع إىل أن أهم القضايا املطلبية التي تم إجنازها هي

هذه املسألة التي االتصال الهاتفي مع أهل األسرى وفق آليات حمددة واستمرار احلوار حول 
ستبقى مطلباً أساسياً لألسرى؛ االتفاق على جمموعة من القضايا التي تتعلق بزيارة األهل عبر 

ووقف إعادة  ،رفع احلظر األمني املفروض على املئات من أبناء عائالت األسرى :عدة مداخل أولها
 تسمح إدارة السجون لهم طفالً مل 140ورفع احلظر غير املبرر عن أكثر من  ،األهايل عن احلواجز

تقديم التزام مبدئي وأويل بتقصير الفترة الزمنية بين الزيارات التي يقوم  مسبقاً بزيارة آبائهم؛ 
إدخال مالبس  بها أهل األسرى من قطاع غزة بحيث تكون كل شهر بدالً من كل شهرين أو أكثر؛

أقارب من الدرجة الثانية؛ وأغراض أخرى؛ إدخال معايير جديدة تسمح بحلول ملسألة زيارة 
الظروف احلياتية الصعبة يف سجن نفحة الصحراوي؛  حتسين ظروف اعتقال األشبال؛ حتسين

املوافقة على إنشاء زاوية طعام يف كل األقسام األمنية تكون الئقة إلعداد الطعام ويتم فيها وضع 
ة االكتظاظ يف بعض إدخال أجهزة رياضية حديثة يف ساحات الفورة؛ حل مشكل وسائل للطبخ؛

إضافة  ة والتبريد متفق عليه؛ئاألقسام وحل مشكلة ارتفاع درجة احلرارة عبر وضع نظام للتهو
سيارة إسعاف تكون جمهزة كسيارة للعناية املكثفة يف سجون النقب وريمون ونفحة لكون هذه 

  .تهمنقل األسرى إىل سجون قريبة من أماكن سكن عائال السجون بعيدة عن املستشفيات؛
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ستمرار احلوار حول قضايا وقال قراقع إنه باإلضافة إىل ما ذكر فقد تم وضع آليات ال
ردود سلبية عليها، وذلك من خالل ال كانتردود إيجابية مبدئية عليها وأخرى  جرى احلصول على

وا يف إعادة األسرى الذين نقلكما تم االتفاق على  .جلنة مشتركة تبدأ عملها فور انتهاء اإلضراب
  .ورفع العقوبات التي فرضت عليهم بحجة اإلضراب ،بداية اإلضراب إىل السجون التي كانوا فيها

  
إن تعليق االضراب عن الطعام لن يوقف نضال األسرى الفلسطينيين املعتقلين ظلماً يف 

ال سيما املعتقلين اإلداريين من مواصلة نضالهم حتى  استرجاع حريتهم والسجون اإلسرائيلية، 
 .  املسلوبة

 


