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إطالق سراح عامل أحد العاملين بمنظمة غير حكومية
أُطلق سراح عبد الرازق فراج الذي يشغل منصب المدير المالي واإلداري لـ"اتحاد لجان العمل الزراعي"،
وهي منظمة غير حكومية يقع مقرها في رام هللا باألراضي الفلسطينية المحتلة ،في  17يوليو/تموز
شهر رهن االعتقال اإلداري ،دون تهمة أو محاكمة.
 2018من سجن عوفر،بعد أن .فقد أمضى ً 14ا
أُطلق سراح الفلسطيني عبد الرازق فراج ،الذي يعمل بمنظمة غير حكومية في  17يوليو/تموز ،2018
يوما قيد االعتقال اإلداري دون أن تُوجه له تهمة أو أن ُيحاكم .ووفًقا لما ذكرته منظمة
بعدما أمضى ً 442
حقوق السجناء الفلسطينيين "مؤسسة الضمير لرعاية األسرى وحقوق اإلنسان" ،التي مثله محاميها .وكلت له
محاميا ،وجاء إطالق سراحه بعد أن أمر قاضي إسرائيلي بعدم تجديد أمر اعتقاله اإلداري مرة أُخرى .وقد
ً

عاد إلى منزله في رام هللا وهو اآلن مع بين أسرته.

فجر من 21
وكان قد اعتُقل عبد الرزاق فراج قد اعتقل على إيدي جنود إسرائيليين في حوالي الساعة الثالثة ًا
مايو/أيار  ،2017من بمنزله في رام هللا باألراضي الفلسطينية المحتلة .وأصدر الحاكم العسكري للضفة
ٍ
أشهر ،في وقت الحق من ذات ذلك اليوم ،دون أي التحقيق
مر باالعتقال اإلدراي لمدة أربعة
الغربية بحقه أ ًا

معه قبل ذلك .وكان من المفترض قرر ،في بادئ األمر ،أن تنتهي قضي فترة أمر االعتقال بتاريخ في 20
سبتمبر/أيلول  ،2017إال أنهأن أمر االعتقال قد تجدد ثالث مرات متتالية منذ ذلك الحين.
أب البنين وحاصل على بكالوريوس في علم االقتصاد ،ودبلوم في اإلدارة من جامعة
وعبد الرازق فراج هو ٌ
بير زيت ،بالقرب من رام هللا .كما أنه المدير المالي واإلداري لـ"اتحاد لجان العمل الزراعي" ،وهي منظمة
عاما.
غير حكومية يقع مقرها في رام هللا ،حيث عمل هناك ما كان يعمل بها منذ أكثر من ً 30
كما أمضى عبد الرازق فراج عشرة أعوا ٍم من عمره رهن االعتقال اإلداري ،أي ما يصل مجموعه إلى 123
حكما
ًا
يوما) ،دون أن تُوجه له تهمة أو أن ُيحاكم .كما قضى ً
شهر (وعلى وجه الدقة ،ما يبلغ ً 3,743

ٍ
سجن إس ارئيلي ،بعدما أُدين باالنتماء إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"
بالسجن لمدة ستة أعوا ٍم داخل
قمت بتغير ترتيب الجملة ليكون واضحا ان Commented [YJ1]:

كل الحزب محظور ،كل حزب أو حراك سياسي فلسطيني محظور
حسب األوامر العسكرية ،مسلح او غير مسلح

(وهي حزب سياسي يساري تحظره إسرائيل له جناح مسلح .تحظره إسرائيل).
وقد تحدث عبد الرزاق إلى منظمة العفو الدولية بعدما أُطلق سراحه ،ووجه رسالة الشكر التالية لجميع من

بادر بالتحرك من أجله" :أود أن أُعرب عن عميق امتناني ،لدعمكم المستمر للشعب الفلسطيني ولـ'اتحاد
لجان العمل الزراعي ' .وأوجه على وجه الخصوص لكم الشكر لدعمكم لي وتضامنكم معي خالل فترة الـ 14
عادة ال نستخدم مصطلح "سجين" بل "اسير" Commented [YJ2]:

للفلسطينيين .هل هناك سياسة داخلية لعدم استخدام هذا المصطلح لدى
امنيستي؟

شهر التي أمضيتها قيد االعتقال اإلداري .إن هذا الدعم يؤكد أن األسرى السجناء السياسيين الفلسطينيين
ًا
يحظون بأصدقاء ومساندين حقيقيين".

كما أضاف أنه قد عاد إلى عمله بـ"اتحاد لجان العمل الزراعي" وسيواصل نضاله من أجل حقوق األسرى
السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.

وأضاف كما قال ما يلي" :إن الطريقة التي تنتهجها إسرائيل في استخدامها لسياسة االعتقال اإلداري تنتهك
القانون الدولي .ففي الوقت الراهن ،ثمة ما يقارب زهاء  500فلسطينيًا قيد االعتقال اإلداري دون أي تهمة أو
محاكمة عادلة ،من بينهم ثالثة سيدات .وفي فبراير/شباط  ،2018أطلق المعتقلون إداريًا حملة قائمة حتى
اآلن لمقاطعة المحاكم العسكرية اإلسرائيلية ال تزال قائمة حتى اآلن للمطالبة بإنهاء ممارسة االعتقال

اإلداري. ،يجب فالبد أن تدعم أن تدعم كافة منظمات حقوق اإلنسان هذه الحملة ،ألنها السبيل الوحيد
للضغط على إسرائيل كي تُنهي ممارستها هذه االلإلعتقاالت التعسفية".
جزيل الشكر لمن أرسل المناشدات؛ وال حاجة لشبكة التحرك العاجل إلى المزيد من المناشدات من جانب

شبكة التحرك العاجل.
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