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  بيان للجنة املتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية 
  بشأن وضع املناضلين الفلسطينيين 

  يف سجن حتت مراقبة أميركية وبريطانية 
  *.1/5/2002غزة، 

    
  

 ]مــايو[عقــدت جلنــة املتابعــة العليــا للقــوى الوطنيــة واإلســالمية اجتماعــاً طارئــاً مســاء هــذا اليــوم أول أيــار   
شــة وضــع املناضــلين الفلســطينيين ويف مقــدمتهم الرفيــق أحمــد ســعدات األمــين العــام للجبهــة خصصــته ملناق 2002

الشــعبية لتحريــر فلســطين يف ســجن فلســطيني حتــت مراقبــة اجملموعــة األمنيــة األميركيــة البريطانيــة وقــد أكــدت جلنــة 
  :املتابعة على ما يلي

ألســاس وال يســتند إىل أي أســاس قــانوين أو لقــد كــان اعتقــال املناضــل الكبيــر أحمــد ســعدات خاطئــاً منــذ اـــ 1
  .وطني ينسجم مع تقاليد شعبنا وأعراف عالقاتنا الوطنية

ـــ 2 توجب إجـــراء خـــرين هـــو مـــن اخلطـــورة بمكـــان بحيـــث تســـإن اعتقـــال املناضـــل أحمـــد ســـعدات واألخـــوة اآلـ
ت الوطنية حتقيق وطني فلسطيني يحدد املسؤولية بوضوح وشفافية حتى ال تكون هذه سابقة يف العالقا

 .الفلسطينية
كـــان ينبغـــي تـــدارك اخلطـــأ الكبيـــر باعتقـــال املناضـــل أحمـــد ســـعدات بـــاإلفراج عنـــه وخاصـــة قبـــل إحكـــام ــــ 3

 .احلصار اإلسرائيلي
ـــ 4 صـــورة تـــرى جلنـــة املتابعـــة أن قضـــية الرفيـــق ســـعدات والنتيجـــة التـــي آلـــت إليهـــا حتـــى اآلن تســـيء إىل ـ

ونضـــال شـــعبنا ومقاومتـــه املشـــروعة لالحـــتالل كمـــا تســـيء للوحـــدة الوطنيـــة الفلســـطينية وتشـــكل ســـابقة 
وحتــذر اللجنــة مــن التــداعيات اخلطيــرة التــي يمكــن أن تترتــب علــى . خطيــرة ال يمكــن القبــول أو التســليم بهــا

 .استمرار اعتقاله
ار باإلفراج الفـوري عـن املناضـل أحمـد سـعدات، ننا نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس أبو عمـ إ5

ونؤكــــد رفضــــنا تقديمــــه للمحاكمــــة، فهــــذه ســــابقة ال يجــــوز وال نقبــــل لهــــا أن حتــــدث يف النضــــال الــــوطني 
 .الفلسطيني

ــ 6 إننــا نعتبــر قيــادة الســلطة مســؤولة وطنيــاً وقانونيــاً وأخالقيــاً عــن أمــن وســالمة املناضــل ســعدات وكــل ـ
 .ونطالبها بالعمل من أجل اإلفراج عنهم جميعاً األخوة املناضلين اآلخرين

ــ 7 تؤكــد اللجنــة رفضــها للتــدخل األميركــي ـ البريطــاين يف إدارة شــؤوننا الداخليــة بمــا يشــكل انتقاصــاً مــن ـ
الســـيادة الوطنيـــة الفلســـطينية وتـــرى جلنـــة املتابعـــة أن أميركـــا التـــي تـــزود عـــدونا بكـــل وســـائل قتـــل شـــعبنا 

 .ة للقيام بهذا الدوروتدمير مؤسساتنا غير مؤهل
تأكيـــداً لرفضـــها وإدانتهـــا لهـــذه اخلطـــوة تـــدعو جلنـــة املتابعـــة جمـــاهير شـــعبنا لالعتصـــام يف اجمللـــس ــــ 8

  .الساعة اخلامسة وحتى السابعة مساء 2/5/2002التشريعي غداً اخلميس 

  

                                                 
  :موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اإلنترنت: المصدر *

http://www.pflp‐palestine.org/pop/pop/052002.html  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


