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يواجهان تهًما بسبب 
احتجاجهما على جرائم الحرب

فريد وعيسى 
مدافعان عن حقوق اإلنسان، إسرائيل/األراضي الفلسطينية المحتلة



فريد األطرش وعيسى عمرو يريدان وضع نهاية 
للمستوطنات اإلسرائيلية - التي تشكل جريمة 
حرب نشأت عن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 

الفلسطينية منذ خمسين عامًا. وقد جعلت إسرائيل 
من أجزاء عديدة من األراضي المحتلة مناطق ُيحظر 

على الفلسطينيين المرور فيها، األمر الذي جعل من 
المستحيل عليهم التنقل بحرية. وعلى النقيض من 

ذلك، يتمتع المستوطنون اإلسرائيليون اليهود بحرية 
ى شاءوا. الذهاب أنَّ

ويتعرض فريد وعيسى، اللذان ال يستخدمان العنف وال 
يدعوان إلى استخدامه، لتهديدات واعتداءات مستمرة 
على أيدي الجنود والمستوطنين اإلسرائيليين. ويحث 

عيسى الشباب الفلسطينيين على إيجاد طرق غير 
عنيفة لمعارضة االحتالل اإلسرائيلي والقوانين التي 
تنطوي على تمييز في الخليل. ولهذا السبب اعتقلته 

القوات اإلسرائيلية أكثر من مرة. وقد ضربوه وعصبوا 
عينيه واستجوبوه. وقال عيسى: »إن قوات االحتالل 

اإلسرائيلي تستهدفنا بغية إسكاتنا«. ويتعرض فريد، 
وهو محام يقوم بفضح االنتهاكات على أيدي السلطات 

الفلسطينية واإلسرائيلية، لمضايقات مشابهة.

في فبراير/شباط 2015 انضمَّ فريد وعيسى إلى 
احتجاج سلمي في مدينة الخليل في الذكرى الثانية 

والعشرين لقيام إسرائيل بإغالق أحد شوارعها، وهو 
شارع الشهداء، أمام الفلسطينيين أول مرة. إن 

سكان الخليل الفلسطينيين، البالغ عددهم 200,000 
نسمة، ُيعتبرون من الناحية الفعلية بمثابة رهائن 

لدى 800 مستوطن إسرائيلي يعيشون في وسط 
المدينة. ويواجه الرجالن اآلن تهمًا مثيرة للسخرية، 
مة لمنعهم من العمل في  من الواضح أنها مصمَّ

مجال حقوق اإلنسان.

ُأطلب من الحكومة اإلسرائيلية إسقاط جميع التهم 
هة إلى فريد وعيسى فورًا. الموجَّ

ُأكتب رسالة إلى رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي

سانْد فريد وعيسى

ُأطلب منه إسقاط جميع التهم الموجهة إلى فريد وعيسى فورًا.

Benjamin Netanyahu
 Office of the Prime Minister
3 Kaplan Street, PO Box 187

Kiryat Ben-Gurion
Jerusalem 91950, Israel

Email: pm_eng@pmo.gov.il
 Twitter: @IsraeliPM

المخاطبة: السيد رئيس الوزراء

أرسل إليهما بطاقة أو رسالة أو رسمًا تقول فيها:

»فريد وعيسى، إنني/إننا نتضامن معكم - ]اسمك/اسم بلدك[
ويمكنك إضفاء طابع شخصي على رسالتك، أيضًا.
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