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إن احملكمة العليا لالحتالل الفلسطيني يقول فيه نادي األسير بيان صادر عن 
  1122النظر يف التماس أسرى حمرري صفقة تبادل  رفضتاإلسرائيلي 

 رت النظر يف التماساتهم بشكل فرديوقر   جماعي، بشكل
 9/8/1111رام الله، 

 
 

األحد، النظر يف التماس أسرى  قال نادي األسير إن احملكمة العليا لالحتالل رفضت، اليوم
 قضية كل أي فردي، بشكل التماساتهم يف النظر وقررت جماعي، بشكل 1122حمرري صفقة تبادل 

 .حدة على

وأشار النادي يف بيان صدر عنه، إىل أنه بناء على قرار حمكمة االحتالل نظرت يف ملف 
باإلدعاءات الواردة يف ملفه، علما أن األسير إبراهيم املصري من رام الله، ورفضت التماسه متذرعة 

أعاد االحتالل بحقه حكمه السابق  1122، ويف عام 1122األسير املصري أُعيد اعتقاله يف حزيران 
 .يف السجن عاماً 21(، وكان قضى قبل حترره يف الصفقة عاماً 11والبالغ )مؤبدين و

ن التالعب يف مصير األسرى واعتبرت عائالت األسرى أن قراري احملكمة، ما هو إال مزيد م
 .كرهائن 1122وعائالتهم، وإثبات جديد على أن عمليات املماطلة هدفها استخدام حمرري صفقة 

وقال رئيس نادي األسير قدورة فارس: "إن قمة الهرم القضائي لالحتالل يتواطأ بصراحة 
افة مؤسسات دولة مع املؤسسة السياسية، رغم الدالئل الكثيرة واملتنوعة التي تُثبت تورط ك

االحتالل بما فيها املؤسسة القضائية يف اجلرائم التي يقترفها االحتالل بحق شعبنا الفلسطيني، 
 ."وتصرفت اليوم كما تصرفت على مدار الوقت وفقا للدور املنوط بها كمسوق للجرائم

ملزيد وتابع فارس: "مل تكتف هذه احملكمة بأن تلكأت خلدمة األمن واحلكومة وإلعطائهم ا
من الوقت، وتخرج اليوم بتقليعة جديدة للهدف ذاته، بأن قررت قرارا سخيفا يقضي بأن يتعامل مع 
كل حالة على حدة، وذلك يعني أن جلسات هذه احملكمة ستطول وتطول، انسجاما مع خطة االحتالل 

 فة إىلالقائمة على أساس إجناز صفقة للتبادل بأقل ثمن ممكن بحيث يكون هؤالء األسرى، إضا
 ."جثامين الشهداء احملتجزة ضمن أي صفقة قادمة بين االحتالل واملقاومة

 أن حمكمته ه رغم احملاوالت الدؤوبة من مؤسسات االحتالل لتشريع اجلريمة، إال وأضاف أن 
املُسماة "العليا" تصادق على احلكم املؤبد لألسير إبراهيم رغم علمها أن سلوك احلكومة سلوك 

 .ؤالء األسرى هم رهائن وأنها تنظر يف ملفات مصطنعة ألسرى تعلم أنهم رهائنعصابات وأن ه
وأفاد نادي األسير بأن احملكمة العليا لالحتالل كانت قد أرجأت النظر يف االلتماس عدة 

 1122من صفقة  ( حمرراً 21مرات منذ أكثر من عام، كما تواصل سلطات االحتالل اعتقال أكثر من )

                                                           

  :وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا املصدر 
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، من بينهم األسير 1122جرى اعتقالهم منذ حزيران عام  ( حمررا11ًكرهائن وهم من أصل قرابة )
 .عاماً 21نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال يف األسر وجمموعها أكثر من 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


