
 دعوة للخروج والتضامن مع اوالد قرية حارس

5151من شهر مارس  51في ال   

 

, قرية حارس  منازلهم في مراهقين من 1من شهر مارس في هذا العام يصادف العامين على اختطاف  51في ال 

وكل ذلك لشيء لم يقوموا , وتم حبسهم في السجون اإلسرائيلية , تعرضوا لسوء المعاملة والتحقيق العنيف  الذين ,فلسطين

.به   

ولقد زعموا , بعد حادث سيارة تسبب في أصابات خطيرة للركاب ,  3152ارس سنة من شهر م 51بدأت القصة في ال 

إال أنه ال توجد أي أدلة على أنه تم , ت ان بعض الشبان الفلسطينيين تسببوا بالحادث بعد القائهم الحجارة على المركبا

.القاء الحجاره في المكان على األطالق  

للحصول . شاباً فلسطينياً  51أقتحم جيش األحتالل اإلسرائيلي قريتي حارس وكفل حارس وقام بأعتقال , الليلة ذاتها  في

من الشبان  1ومع ذلك , تم أطالق سراح بعض الشبان في نهاية المطاف ,باالستجواب وسوء ألمعاملة  "اعترافاتهم"على 

.هؤالء هم اوالد قرية حارس, ال يزالوا في السجن ألى يومنا هذا   

فأوالد قرية حارس سيواجهون سنوات طويلة في , بالطرق التي تستخدمها  اإلسرائيلية العسكرية المحاكم أذا نجحت

.المفترض ان يجعلهم مذنبين رغم أنكارهم ال يوجد أي دليل من "لجريمة"السجن   

 إلى الرامية المحلية اإلجراءات لوضع العالم أنحاء جميع في نشطاءال ندعو نحن , األوالد حبس منذ مرور سنتين بمناسبة

 واالفراج العدالة مبادئ الحترام اإلسرائيلي االحتالل على الضغطوضع  ,ذلك وب , حارس اوالد قرية قضية مكانة رفع

.السجن من األطفال هؤالء عن  

وتقديم ألتماس وكتابة ,   عةوتوزيع المنشورات والبدء بالمفاط نحن ندعوكم لتنظيم المظاهرات والوقفات األحتجاجية 

.والتحدث وعرض األفالم, ألرسائل   

 الفصل تقوم بها دولة جديدة فظاعة كل مع قوة تزداد اإلسرائيلي واالحتالل العسكري العدوان ضد عركةللم الذهاب 

جميع األطفال الفلسطينيين في , ــ وبتبع  معارضت استمرار ظلم اوالد قرية حارس والمهم للمستمعين ؛ العنصري

.اإلطالق على الحدوث من خطيرةال سوابقال هذه منع أجل من, السجون العسكرية األسرائيلية ــ وما يواجهوا يومياً    

.العدالة جانب الى وقف.  الظلم ضد الكفاح إلى نضمأ  

 

:لومات زوروا علمزيد من الم  

Website: haresboys.wordpress.com 

Facebook:  Free the Hares Boys 

Twitter: @HaresBoys  


