


وفــي مقدمتها القانــون الدولي والقانون 
الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف الرابعة 
عــام 1949، والتحــرك على المســتوى 
الدولــي لإلفراج عنهــم واعتبار يوم 17 
ابريــل / نيســان من كل عــام يوما عربيا 

الفلسطيني”.  لألسير 

وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على 
مســتوى القمة فــي دورتــه العادية )24( 
والتــي انعقــدت فــي الدوحة عــام 2013 
القرار رقم )574( فقرة )19( والذي نص 
علــى: “تقديم الشــكر لجمهورية العراق 
الستضافتها المؤتمر الـــدولي للتـــضامن 
مـــع األســـرى والمعتقلين الفلســطينيين 
والعرب، وذلك تنفيذا لقرار قمتي ســـرت 
وبغـــداد، والترحيـب بإعالن معالي وزير 
خارجيــة جمهوريــة العــراق عــن تبرع 
العــراق بمبلغ 2 مليــون دوالر للصندوق 
الفلســطينيين  األســرى  لدعــم  العربــي 

لنضــال  المطلــق  دعمهــا  مــن  انطالقــاً 
البواســل  وأســراه  الفلســطيني  الشــعب 
الســيما وان قضية األســرى هــي قضية 
حق وحرية وعدالــة، أولت األمانة العامة 
لجامعــة الــدول العربيــة األهميــة لقضية 
األســرى العرب والفلسطينيين في سجون 
االسرائيلية  االحتالل  ومعتقالت ســلطات 
مــن خــالل رصــد وتوثيــق االنتهــاكات 
الجســيمة التي يتعرضون لها والتي تشمل 
شــتى أنــواع المعاناة الجســدية والنفســية 
والصحية؛ وأقســى أشــكال التعذيب كافة 
وأســاليب المســاس بكرامتهــم وحقوقهــم 
اإلنســانية المكفولــة فــي القانــون الدولي 
والقانون الدولي اإلنســاني وكافة المواثيق 
واالتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة باألســرى 
والتي تســتمر إســرائيل )الســلطة القائمة 

بانتهاكها. باالحتالل( 

وتأكيدا على التضامن العربي مع األسرى 

الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل 
الــدول  جامعــة  أصــدرت  اإلســرائيلي، 
العربيــة على مســتوياتها المختلفة )القمة، 
وزراء الخارجيــة، المندوبيــن( عددا من 
القــرارات الهامــة التــي تهــدف الى دعم 

قضية األسرى.

أصدر مجلس جامعــة الدول العربية على 
مســتوى القمة فــي دورتــه العادية )20( 
والتــي انعقــدت في دمشــق عــام 2008 
القــرار رقــم )410( والــذي نــص على: 
“بذل المســاعي والجهود لــدى المجتمع 
الدولي للضغط على إسرائيل لإلفراج عن 
جميع االســرى والمعتقلين الفلســطينيين 
والعــرب والذيــن بلــغ عددهــم أكثر من 
أحد عشر ألف اســير يقبعون في سجون 
االحتــالل بمــا فيهــم القيادات السياســية 
والتشــريعية ومطالبتهــا باإلفــراج عنهم 
طبقــا لقواعد وقوانين الشــرعية الدولية 

األسرى والمعتقلون في قرارات الجامعة العربية
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أ. د. سعيد أبو علي
األمين العام المساعد لشئون فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة 

العربية

والعرب وتأهيل المحررين مـــن ســـجون 
االحتالل اإلســرائيلي تنفيذا إلعالن بغداد 
الخــاص بالمؤتمــر الدولــي للتضامن مع 
األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب 
في ســجون االحتالل اإلســرائيلي، والذي 
يومــي 12/12/2012-11، ودعوة  عقد 
الدول والمؤسســات واألفراد للمســاهمة 
في هــذا الصنــدوق”؛ وتـــضمن قـــرار 
مجلـــس الجامعة على مستوى المنـدوبين 
الـــدائمين المنعقــد بتاريــخ 19/2/2014 
آليـة عملـه، وتـــم اعتمـاده بهدف مساعدة 
عدد من األسـرى الفلـسطينيين المحـررين 
مـن سـجون االحـتالل الذين قضوا أحكاماً 
طويلة في هذه الـــسجون، فـــي مواجهـــة 
أعبـــاء الحيـاة وإعـــانتهم إلقامة مشاريع 
صغيرة كما تم اعتماد مســاهمة ماليـــة ل 
بنـــاء منـازل لعـــائالت أسـرى ذي أحكام 

طويلة.

وقــد توالــى صــدور قــرارات مجالــس 
الجامعة على مســتوى وزراء الخارجية، 
حيــث كان آخرهــا القرار رقــم )8731( 
الصادر عــن مجلس جامعة الدول العربية 
علــى المســتوى الــوزاري فــي دورتــه 
 3/9/2022 بتاريــخ   )157( العاديــة 
)االســتيطان،  تطــورات  متابعــة  بشــأن 
الجدار، االنتفاضة، االســرى، الالجئون، 
األونــروا، التنميــة(، والذي أعــاد التأكيد 
علــى “دعــوة المجتمع الدولــي والهيئات 
الحقوقيــة الدوليــة للضغط على ســلطات 
االحتالل االسرائيلية لإلفراج الفوري عن 
كافــة االســرى والمعتقليــن خاصة قدامى 
والنواب  واألطفــال  والمرضى  االســرى 
والمعتقليــن اإلدارييــن وإجبارهــا علــى 
التخلــي علــى سياســة العقــاب الجماعي 
والفــردي الــذي يتنافى مــع اتفاقية جنيف 
الرابعــة لعــام 1949، والدعوة إلرســال 
لجنة تحقيــق دولية إلى ســجون االحتالل 
االسرائيلي لالطالع على االنتهاكات التي 
ترتكــب بحق األســرى، وادانــة مواصلة 
ســلطات االحتــالل االســرائيلي لسياســة 
االعتقال االداري التعســفي غير الشرعية 
آلالف الفلســطينيين، واحتجــاز جثاميــن 

الشــهداء فــي الثالجــات ومقابــر االرقام 
اإلهمــال  سياســة  وادانــة  االســرائيلية، 
الطبــي المتعمد بحق األســرى مما يؤدي 
الى ارتفاع اعداد الشــهداء من االســرى، 
ودعوة المجتمع الدولــي ومنظمة الصحة 
العالمية واللجنة الدولية للصليب األحمر، 
االحتــالل  ســلطات  إجــراءات  لمراقبــة 
بخصوص تفشــي فيــروس كورونــا بين 
األســرى، ومطالبــة الجهــات والهيئــات 
الدوليــة وهيئــات حقوق االنســان المعنية 
الفــوري  بتدخلهــا  مســؤولياتها  بتحمــل 
والعاجــل إللزام اســرائيل )القــوة القائمة 
الدولــي  القانــون  بتطبيــق  باالحتــالل( 
االنساني ومعاملة األسرى والمعتقلين في 
ســجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف 
الثالثــة لعام 1949 بشــأن معاملة أســرى 
الحرب، وادانة عملية القرصنة الممنهجة 
التي تقــوم بها ســلطات االحتالل ألموال 
الشــعب الفلســطيني مــن خــالل تطبيــق 
القانــون العنصري الذي تم التصديق عليه 
في 2018 من قبل الكنيســت اإلســرائيلي 
والذي يســمح لحكومة االحتــالل باقتطاع 
واألســرى  الشــهداء  ذوي  مخصصــات 
الضرائــب  عائــدات  مــن  الفلســطينيين 
الفلســطينية التــي تســيطر عليهــا حكومة 
االحتــالل، واعتبــار ذلــك ابتــزازا غير 
شــرعياً وتشــريًعا صريًحا لســرقة أموال 
ومقدرات الشــعب الفلســطيني، باإلضافة 
إلــى دعــوة الــدول العربية واإلســالمية 
والمؤسســات واألفراد إلى دعم الصندوق 
العربي لدعم األســرى الذي تشــرف عليه 

جامعة الدول العربية”.



العيد ما بني الفرحة واحلزن

ي�ستقبل الارسى العيد كام الاهايل بلك فرح وحياول الارسى ان يصنعوا حلوايت 

للعيد من ال يشء ويلب�وا أفضل ما دلهيم من مالبس.. يوم العيد خيرج الارسى 

لصالة العيد فيصلون وي�سمتعون خلطبة العيد مث يقفون بشلك دائرة يف ساحة الفورة 

وي�لمون عىل بعضهم همنئني بعضهم ابلعيد ويدعون هللا ان ال مير علهيم عيد جديد 

ومه ابل�جن..

يعودون للغرف ويف موعد الفورات تكون جلنة الارسى قد ن�قت لزايرات الغرف 

حىت يقوم الارسى مبعايدة بعضهم البعض وفعال يمت ذكل وهذا هو اجلزء املفرح يف 

العيد ان يكون هناك جو جامعي ت�وده احملبة والود بني امجليع..

اما جو احلزن وبشلك عام هو داخل لك أسري حيامن يتذكر األهل واألحبة ويمتىن من 

هللا لو اكن معهم يف العيد.. مع الاب والام والاخوة والزوجة والاوالد وحىت الاقارب 

واجلريان أجواء عاشها يف لك عيد وابعتقال الاحتالل هل حرمه من هذه األجواء.. 

حرمه من هذه الفرحة..

حياول الاسري ومن خالل البوم الصور ان يعيد رشيط اذلاكرة.. الاب.. الام.. الاخوة.. 

الزوجة.. الاوالد...... وهذا هو الوجه الاخر للعيد احلزن واذلي حياول الارسى ان 

خيفوه وخاصة عن ال�جان ويظهروا مبظهر الاقوايء.. ما بني فرح وحزن متيض أايم 

الارسى داعني هللا عز وجل أن يكتب هلم الفرج ليجمتعوا بأحبهتم .. احلرية ألرسى احلرية.

بقمل/ ايرس صاحل أسري حمرر من غزة وسسبق وامىض 17 سسنة يف جسون الاحتالل

في إطار إحياء اليوم العربي لألســير الفلســطيني 
الذي تنظمه األمانة العامــة لجامعة الدول العربية 
بالتعاون مع هيئة األســرى الفلسطينية هذا العام، 
دعمــاً منها لقضية األبطــال خلف قضبان االحتالل 
عنوانــاً من عناوين صمود الشــعب الفلســطيني، 
وتمســكه بأرضه وحقوقــه، بحريته واســتقالله، 
وتضامنــاً مــن دول وأبنــاء االمة العربيــة جمعاء 
مع هذا النضال العنيد والمنتصر بإذن هللا للشــعب 
الفلســطيني البطــل، فإن خير من يكتــب كلمة هذا 
العدد الخاص من مجلة فلسطين في شهر في إطار 

برنامج إحياء يوم األســير هو قلم األسر نفسه. 
وفيمــا يأتي واحدة مــن تلك الرســائل الخالدة في 
سجل خالد من قالع الصمود والبطولة من مدارس 
النضــال الوطني الفلســطيني، وإن كانت في إطار 

أدب السجون.
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رسائل من داخل السجون 

أان أكتب إًذا أان حر..

هكذا تغدو الكتابة ابلن�سبة )هلم( ممارسًة واعية حلريٍة مبتكرة، فه�ي سالهحم ضّد الن�سيان 

والطغيان، يه طريقهتم املثىل يف ترويض رشاسة الفراغ الشاسع؛ يه مرآهتم األمينة 

قابلهتم ووليدهتم يف الآِن ذاته، يه مالذمه يف زمن الربِد القيظ الطويل، يه وعٌي 

لــرورٍة ُملّحــٍة كرشٍط لإلبداع امل�ســيَّج جبثث الوقت املــرايم بلزوجته وثقهل؛ ويه حرية 

مؤقتة يف زمن األرس ادلامئ، يه )مه( حني يكتبون أوىل لكامهتم، وحني يعزفون عن 

كتابهتا إلرجاء رعشٍة خوٍف طفيلٍّ من البوِح أو الانكشاف، ذكل قبل أن ت�ستحيُل 

الكتابة رغبًة يف ابتاكر حياٍة موازية ونظرية لتكل اليت ُسِلُخوا عهنا، حياٍة ين�جون 

خيوطها عىل همٍل ليواكبوا عربها عاملًا غادروه ُمرمغني، بيد أهنم يرفضون الانفصال 

عنه...وأكرث، يصارعون للحضور فيه وحمايثته، وإن مل يكونوا متواجدين به.

ال تبين الكتابة داخل األرس وتغدو مبثابة تفريغ واٍع ملا خُيّلفه العجز من احتقان وحنٍق 

وقهر، اكختباٍر صعب لذلات احلائرة، وامتحاٍن معيل لتكل العالقة اليت تنشأ بني قمٍل 

يرجتف، وذاكرة مرامية، وفكرٍة عصّية، بذكل تُميس ُمخرجات متوترًة ملن كرُثت 

مدخالته، ورصخًة مدوّيًة وسط حصراء مقفرٍة - غالًبا ما- ترجتع أصداؤها لألسري 

وحده، إذ غالبية الكتاابت األسرية تُرواح ال تزال زنزاانهتا املغلقة، رهينة احلقائب 

واألدراج الصدئة بليدًة عن النور.

يف األرِس تنقلُب معايرُي ومقاييُس وحمددات الكثري من القضااي؛ والكتابة واحدٌة مهنا إذ 

تغدو برصف النظر مّعا حتمهل من مضامني.. فعاًل ثوراًي يزنُع الستبدال واقع بواقع بشلٍك 

جذري، وال سسامي مع اعتبار ذكل حماربًة واعية ملرايم التجهيل والتفريغ املمهنجة املتّبعة 

من قبيل أدوات منظومة ال�سيطرة الاسستعامرية اليت ال تفتأ تطارد األفاكر واألقالم 

والكتب والرواية والتارخي واذلاكرة، ويف خضم هذه الظروف املانعة والقاهرة والاكحبة 

لعملية اإلبداع، تربُز احلاجة ملحًة السستخدام الفراغ مادة أولية للخلق، خللِق يشٍء 

من العدم املاثل، كذاك اذلي ي�ستعيض به رجٌل عن نعمة اخللق الوجودي اذلي 

تتفّرُد به أيُّ أنىث، وي�ستعيُض به األسرُي عن حياٍة اكمةٍل نََزفها وسسئل بطيء؛ وحياول 

خلق أخرى عىل شالكهتا ليقوى عىل الاسسمترار وسط عاملُه اذلي يُشسّيده افراضًيا، 

*** هل عرب الكتابة بيًتا يأوي ضياعه، يبتكُر امرأة من لكامٍت تدله اثنية، ي�ستودل قصيدًة 

حتلق يف أرجاء فرضيته حىت ال يرتويه الفراغ، وحيت�سيه الوقت.. هنا فقط ت�ستحيُل الكتابُة 

وسسيةًل لردم الفجوة القامئة القيد واحلياة.. بني األرس واحلرية، وبني اذلات ومرآهتا يف 
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الآخر الغائب.

فلتكتب ما دمت أسرًيا، ذكل يعين أن تغذي قدرتك عىل احلمل، أن تبتكر أمكل 

الكبري فال تندثر؛ يعين أن تصنع معجزتك اخلاصة وتُدّون أسطورتك كام تشاء؛ يعين أن 

تنترص عىل الوقت فُتدجّنُه ليألفك وال يفرسك، أن تكتب يعين ان متحو قبَح ال�جان 

اذلي بربص بشوارد أفاكرك لالنقضاض علهيا وزهجا يف زنزانة ابردة، أن تكتب 

يف األرس يعين أن تزاول احلبَّ همنًة أبدية، فتتفرغ للعشق وتطرد عن روحك لكَّ 

شسياطني الفراغ املُدّوي بمتمية أجبديتك فال ن�ستكني، وال تركن لقوانني عاملك املغلق 

من لك اجلهات، ومعناه أن حتيل أنينك الصامت سسميفونيَة حياٍة صاخبة، خترق 

منطق األسوار الشاهقة لتطرَب روحك ابنثياالت موسسيقاها، ومعناه أن ت�ستعيد 

عرب اللغة وطًنا م�لواًب، فقصيدة األسري يه وثيقُة ملكيته للزمان، وصكُّ إثبات حقه 

ابملاكن، ويه ُحجة المتكل األقوى يف وجه الرسقة املتواصةل منذ أكرث من قرن، قصيدة 

األسري هوية املاكن والزمان، ونرثية األسري يه مالمح وخصائص هذه الهوية.

غري أنَّ سؤالًا يطفو بق�وته القارسة عىل سطح ما َيَلف مفاده: ما قمية يكتب األسري 

ما دامت كتاابته حمكومة ابلن�سيان والتاليش؟ ما قمية هذه الكتاابت ما دام مل يقرأها 

سواه؟ وكأنه ي�ستخدم لغة خاصة ال يقوى عىل هتجئهتا أحد غريه!! ولعل اإلجابة 

عىل هذه الصيغة من األسسئةل ستبدو حامسسية وساذجة إذا ما جاءت عىل تكل 

ادلرجة من البدهيية املواسسية واملقاطفة، ولن تُشلّك فهًما يفكُّ ُعَقد مشلكة سسياقاٍت 

طويةل من التجاهل وعدم الاكراث مبلء يمت ن�ــجه، وحنته وصقهل داخل زنزانة 

تفتقر للك مكوانت ادلفع جتاه اإلبداع واخللق، مفن الال يشء يكوِّن األسري شيًئا 

قد ال يكون عىل تكل ادلرجة الباذخة من األمهية، وقد يكون أكرث أمهية مّما يناظره 

دلى ُكتَّاب ينعمون ابحلرية الاكمةل، غري أننا من أجل وعي ذكل ينبغي علينا تناول 

هذا “اليشء” ومنحه بعًضا من القراءة النقدية والتحكميية مبعزٍل عن ن�سبه ألسري، مبا 

يفرضه ذكل من تعاطٍف جارح للنص ولصاحبه، هكذا قد تغدو العمليُة أكرث منطقية 

وأجدى، فال تتحول نتاجات األسري قصوًرا رملية ال تلبث تُشسّيُد حىت تبتلعها أول 

موجٍة عابثة.

ذكل مع امليل إىل الاعتقاد بأنَّ لألسري الاكتب أجبدية خاصة، ولغة خمتلفة مبا يشفعها 

من مفردات عامله املغلق واملامتثل، تُميل خصوصية خطرية عىل ما يبتكره ويبدعه 

من نص، فاللغة -أسوة ابإلن�ان- يه ابنة بيئهتا، هبا تمترد ومهنا تكت�ب مالحمها 

التعبريية املمزية، ذلا حيدث تمتزي لغة األسري بعالمات فارقة قد حتيل نصوصه متشاهبة، 
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رسائل من داخل السجون 

لكنه ليس تشاهًبا اسستنباطًيا أو من حيث املظهر اإلنشايئ للنص، إمنا قد يكون من 

حيث البناء النفيس واملالمح املبنية* للغة، حىن ال تتناول مواضيع بعيدًة عن واقع األرس 

وتفاصيهل، فإن اكن للك نوٍع كتايبٍّ خصوصية يفرضها اإلطار احملِدد لهذا النوع، فإنَّ 

للنتاج الكتايب )األسري( خصوصية تتحدد ابملاكن الضيق والواقع املغلق اذلي تنبعث 

منه أحرٌف فقريٌة إىل اإلحياء، غنيٌة ابسستعادته وإعادة إنتاجه واسستخدامه، أو مبا ُيرح 

من ويح حشيح وفقري، بيد أن من حيتاج النتاج الكتايب لألرسى مضن سسياقاته اخملتلفة، 

سسيعرث عىل لوحة ملحمّية تلتمئ من مئات النصوص من قصائد ونرثايت، وخواطٌر 

ودراسات تشلك جممتعًة مادة ميكن أن تكون موسوعَة رفٍض إبداعي جديرة ابلعناية 

واحلفظ والرعاية، وملن يقول لألسري اكتب حىت هَتزَم ال�جن، يقول هل األسري اقرأ 

حىت ينترص النص، فال يغدو فعُل الكتابِة رضاًب من العبث اكلرمس فوق صفحِة ماء أو 

ك�زييف ميهتن العبَث حرفًة أبدية.

حًقا إنَّ نص األسري ال ي�ستجدي قارئًا، وال يت�ّول انقًدا، لكنه حيثُّ إليه مبا هو عليه ال 

مبا هو منه، فمثة نوعان من الكتاابت، األول يدفعك للكتابة ألنك متتكل قدرًة عىل 

ختطيه، والثاين يدفعك للقراءة ُيرثي ذائقتك أو رصيدك املعريف ابلقليل أو الكثري، 

من هنا يدر المتيزي جيًدا بني نٍص اشستغهل أسري لقناعٍة ما بأنه جدير ابلكتابة، وبني 

نٍص ابتكره أسري لظنه أنه خليٌق ابلقراءة، وعليه فاألداة التحليلية العلمية القادرة، 

ت�ستطيع ح�م ال�جال اذلي يدور حول رضورة أو عدم رضورة تناول النص، األسري 

مبعزٍل عن هوية صاحبه وحبيادية همنية اتمة ومنصفة.

يف احملصةل سسيظل صاحُب لِك قمٍل أسري ُيري متارينه الكتابية ومواراته الراعفة بني 

احلرب وآالف البياض الطلق، وسيمنو هو داخل تكل العالقة ليصل إىل نصه املنشود، 

سسيجتاز لكَّ ما يقف أمام تدّفق حده، حىت لو صودرت لكُّ أقالمه وقصاصاته ويديه، 

سســيمكل رسديته الوجودية وســريوي روايته وقصة جلوئه وتلجيئه املمتدة منذ أكرث من 

قرن وسيبت�م يف تأرحجه بني ُعودي مشسنقٍة، ابت�امٌة تشفُّ عن قناعته بأنه بدأ كتابَة 

ه حنو  وتوثيق روايته هو، اكمةًل وساملًة من أي حتريٍف، وتزوير، وسستظل كتاابتُه طريقَّ

فرَدْوسه املفقود وحّريته الاكمةل وإشهار هويته الوطنية واإلن�انية يف وجه القبح واملوت 

والنفي..

بقمل األسري الفل�طيين أمحد تي�ري خليل عارضة

معتقل منذ 2/11/2004 احملكوم ابل�جن املؤبد ) مدى احلياة( 

معتقل رميون الصهيوين مارس 2022
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رساةل أسري إىل شعبه والعامل يف قصة

O positiveو O positive ما الفرق بني

هنا يف جسون الاحتالل الارسائييل كثريا ما تقتحمنا وحدات مقنعه من العصاابت 

الصهيونية معها أسلحهتا النارية إضافة للغاز والهروات والعيص الكهرابئية هبدف التخريب 

والرويع وااثرة الرعب يف نفوس الارسى وحنن ال منكل مقابلهم سوى إرادتنا 

امل�تندة عىل ثقافة تربوية ثوريه تشحننا ابلطاقة والقدرة عىل الثبات يف وجوههم 

بعزة ومشوخ وابلتايل مه خيربون ويعبثون مبحتوايتنا لكهنم ال يشعرون ابهنم اثروا عىل 

نفوسسنا بيشء فنحن ننظر الهيم كُدىم تتحرك وتعبث يف الاشسياء دون ان خناف او 

نرتعب كام مه يأملون بل يفقدون الثقة بأنف�هم وحنن ننظر الهيم ابمسني.

الامر اذلي يدفعهم لالعتداء علينا مبارشه اما ابلشسمت او ابسستخدام اسلحهتم والرب 

فاذا وصل الامر اىل الصدام املبارش عىل هذا النحو فان الارسى الفدائيني يردون 

الشســمت ابلشســمت والرب ابلرب حىت لو اكن الفدايئ لوحده ومقيد املعصمني فانه 

سسيرب دون تردد لن يفكر جمرد تفكري يف ذكل لن يعطي نف�ه ولو اثنيه حل�اابت 

النتاجئ وصوابية قراره ابلرب فلحظة ادلفاع عن الكرامة ال حتتاج اىل قرار ويف احدى 

هذه الصدامات املبارشة اكن قد ُفجَّ رأيس ونزف ادلم غزيرا من اجلهة الميىن فوق 

الاذن بقليل شعرت ابدلوران لكين بقيت واقفا مل اسقط فتلقيت رضبة اخرى عىل 

ذات املاكن فشعرت برأيس اثقل من جبل فوق اكتايف ال اقوى عىل محهل فوقعت 

ممدا عىل ظهري وسكنت، ساعهتا توقفوا عن الرب او لرمبا ختدر ج�مي فمل اعد 

اشعر ابألمل كنت أرامه أشسباحا صورا غامضه تدور حويل لكين امسعهم جيدا قال احدمه 

احروا امحلاةل بعد برهه من الوقت محلوين خارج ال�جن اذلي اكن فيه الارسى 

ممددين اكجلثث يف الغرف اثر رضبة الغاز اليت اسستنشقوها أثناء الصدام وضعوين يف 

ساحة خارج ال�جن وبدأت اشعر بربودة ترسي يف ج�دي مسعت احدمه يقول لقد 

نزف دما كثريا رد عليه اخر فلميُْت مسعت اثلثا قال هلم ال نريد ان نتحمل م�ؤوليته 

احروا الطبيب يب ان نعاجله رمبا يكون هذا الثالث هو ضابطهم مل احتقق من ذكل 
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رسائل من داخل السجون 

فلكهم مقنعني وبلباس موحد فقط اعرف اهنم من عصابه ت�مى )املت�ادا( مىض 

وقت قليل ورصت اشعر ابلنعاس حىت جاء الطبيب ومسعته يقول انه حباجة اىل دم 

يب نقهل للعيادة وترتيب نقهل للمشفى ومبارشة محلوين وقد جضت الاجواء من حويل 

ومشوا يب حىت دخلنا عيادة ال�جن وهناك رفعوين عن امحلاةل ليضعوين عىل رسير 

فشعرت كأمنا رفعوين من بركة ماء اكن ظهري غارقا يف ادلم رايهتم يفرشون قطعة 

بالســتيكية ســوداء عىل الرسير اذلي وضعوين عليه جاء ممرضا وصار يلف رايس 

ابلشاش حياول وقف الزنيف وتضميد اجلروح خلع عين القميص وصار ينظف ج�دي 

من ادلم اكن الطبيب يلس وراء مكتبه امام شاشة المكبيوتر حتدث مع ادارة ال�جن 

ومع ادارة امل�تشــفى فهمت انه يطلب سســيارة اسعاف لنقيل مسعته يقول احروا 

وحدة دم من نوع O positive مع سسيارة اإلسعاف واكن أفراد العصابة املقنعة ما زالوا 

حويل ف�معت احدمه يقول لألخر إن دمه مثل ديم O positive فرد عليه مبارشه ال 

ليس مثهل فأكد األول وقال بال مثهل أان ديم O positive فرد عليه اعرف لكن ليس 

مثهل هناك فرق ف�أهل كيف؟

مــا الفــرق بــني O positive وO positive؟! انــت دمك O positive هيودي أما هو 

فدمهO positive عريب شــعرت حيهنا ابلشفقة عليه فهو جاهل ومريض هو حضية 

الثقافة والربية الصهيونية ذات األساليب واألهداف العنرصية اكنت الشفقة يه آخر ما 

شــعرت به جتاههم وكنت مبت�ــام واان اموت وظننت نفيس قد مت مبت�ام فمل ادري 

يوهما ماذا حدث فامي بعد لكين مل أمت كنت قد غبت عن الوعي 24 ساعه فقط ألحصو 

بعدها واجد نفيس يف امل�تشفى ممدا عىل الرسير ومكبال ابألصفاد اكن ذكل قبل 

عرشة اعوام مل أمت وعشت حىت الآن ألشعر بذات الشفقة عىل الان�ان الامرييك 

واألورويب املصاب مبرض الثقافة والربية الصهيونية اليت جتلت اعراضها هذه الاايم 

بوضوح فرأينا كيف تعنرصوا لصاحل أوكرانيا ضد روسسيا منذ اليوم الاول لبدء الازمه 

مهتمني روسسيا مبامرسة جرمية حرب ومبارشة وبدون تردد فرضوا العقوابت املتنوعة 

عىل روسسيا يف حني مىض 70 عاما وارسائيل متارس جرامئ حرب ضد الفل�طينيني 

ويه حىت اللحظة تقتل األطفال يوميا وهتدم البيوت بل وتفرض عىل الان�ان 

ت غزة ابألرض اكرث من  ان هيدم بيته بنف�ه امعاان يف القهر والاذالل وقد سوَّ
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مره ومتارس العربدة والاسستقواء عىل مدار ال�اعة وقد أثبتت منظامت دوليه ان 

ارسائيل متارس جرامئ حرب وتطبق سسياسه عنرصيه يف فل�طني لكن امرياك واورواب 

ترفض ان متارس عقوبة واحده عىل إرسائيل ملاذا؟

تُرى ما الفرق بني ادلم الاوكراين وادلم العريب الفل�طيين مل يفعل اجليش الرويس 

بأوكرانيا شيئا يذكر قياسا مع تفعهل العصاابت الصهيونية يف فل�طني تُرى ما ابل 

الان�ان الامرييك والاورويب؟! هل صاروا مثل عصابة )املت�ادا( اليت أشفقت علهيا؟ 

اهنم يقولون لنا من خالل محلهتم امل�عورة ضد روسسيا أن هناك فرقا بني ادلم 

الاوكراين وادلم العريب رسالهتم لنا واحضه ان دمنا رخيص ليس همم وال ي�ستدعي ان 

ندين إرسائيل أو نعاقهبا ألجهل أما ادلم األوكراين فنفيس وي�ستحق ان نشن محةل 

ضد روسسيا ألجهل ماذا يعين ذكل ؟

يعين ان وجه امرياك واورواب قد انكشف وظهرت عىل حقيقهتا -سقط القناع- سقط 

قناع احلرية والعداةل وامل�اواة عن وجه اورواب وامرياك وظهرت بوهجها املفرس وادلموي 

واترخيها الاســود املتجاِوز للك األخالق اإلن�ــانية وأمام هذه العنرصية والصورة 

ال�وداوية ِلام وصلت إليه اإلن�انية فوق هذا الكوكب احلي جئت اقول لشعيب العظمي 

ال حتقدوا عىل احد بل اشعروا ابلشفقة عىل أخومك اإلن�ان يف أمرياك وأورواب ألنه 

مريض ابلعنرصية وقد أثر املرض عىل عقهل فصار جاهال هل صورة خارجيه أنيقة وراقيه 

جمرد صورة حمكومة ب�لوك عنرصي جاهل الامر اذلي سسيؤدي به إىل الهالك الن 

العنرصية يه آفة الشعوب والامم اشفقوا علهيم وضلوا كام يه أخالقنا وثقافتنا اإلن�انية 

ال تفرقوا بني دم ودم ونفس فلك نفس يه عزيزه ولك دم هو غال ونفيس 

واعلموا أن آمال امل�ستضعفني يف الارض معقودة علينا إن آماهلم كبرية ابننا حنن 

الشعب الفل�طيين وبرمغ لك ما فينا من اوجاع ولك ما نعايت من قتل وهدم 

وهتجري وظمل واحتالل ميارس علينا ابشع أنواع العنرصية واألبرهتايد برمغ لك ذكل 

نظل حنن القادرين عىل إنقاذ اإلن�انية من براثن العنرصية الصهيونية اليت تفشت 

يف اخوتنا الناس هناك يف امرياك واورواب مف�ؤوليتنا ابعد من فل�طني حنن أهٌل 
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رسائل من داخل السجون 

لقيادة ثورة امل�ستضعفني يف األرض حنو إعادة صياغة تربية إن�انية نظيفية من وخس 

الربية الصهيونية العنرصية تربيه إن�انية يكون فهيا الان�ان كام يب ان يكون ان�ان 

حيب اخوه الان�ان ويتعاون معه ايامن اكن برصف النظر عن لونه ودينه وعرقه.

األسري عبد العظمي عبد احلق - جسن_رميون 11/3/2022
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وداعًا أيم...

أسسمتيحك عذراً ساحميين اي غالية... أطلت الغياب رغام عين ساحميين... القيد غيبين 

عنك اي أمجل األهمات ساحميين... انتظرت وتأملت وتأملت، واسستبرشت أحياان رمبا 

الفرج واللقاء قريب، أجلس ونفيس ومبخيليت أرمس حلظة اللقاء والعناق... أتعبتك 

أيم من جسن إىل جسن ساحميين ...

بعد احلرمان وطول الزمان وأمل الفراق ملن سأعود اي أماه إذا ما عدت من أرسي... 

لطاملا حلمت بيوم حترري من أرسي أكفكف دمعك بقبةل ووردة...

كنت أستشعر دعواتك تدثرين وأان يف غربيت... فلمن تركتين اي أيم... عندما كنت 

حتدثيين وكنت أسأكل عن حصتك وختربيين أنك خبري اكن يف قرارة نفيس أنك ال 

تقولني الصدق قليب اكن خيربين...

أتذكر ما حلميت به وخططيت هل عند خرويج من هذا ال�جن اللعني... أين 

سأسكن... ومواصفات الفتاة اليت سزتوجين و....

أماه كنت أميل ولك يشء يف حيايت، دعوت ورجوت هللا أن ألقاك، لكن مشيئة هللا 

وقدره وامحلد هلل رب العاملني... رمحمك هللا اي وادلّي إىل لقاء يف جنات اخلدل إن شاء هللا.

ابنمك اذلي سيبقى عىل العهد والوعد

محمود لكييب

من طولكرم ومعتقل منذ 14/2/2003
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رسائل من داخل السجون 

لكمة األسري اجملاهد محمود لكييب دلخوهل عامه العرشين يف 

جسون الاحتالل

ارصخ اي رمح املقاومة وزجمر.. أَول�سنا من رمحك؟!.. أَول�سنا أبناءك الربرة؟!.. أَول�سنا من 

مسعنا وأطعنا ولبينا النداء حني اندى املنادي؟!.. أَول�سنا من ذاد عن امحلى وكرّب؟!.. 

أمل تشستاقني إلينا؟!.. وتكفكفي ادلمع.. وتضمني الضنا وتفخرين.. أمل هيزك أمل الفراق 

الطويل؟!.. مضت ال�سنني ببيت العرين.. فالشوق ألهب خاطري ومشاعري وهز 

كياين.. فأعياين طول األمد وأشقاين.. مفا زال يف أعاميق بقية من ثورة وأمل.. فال 

أريد أن خيبو ذاك اللهيب بداخيل ويذبل.. وكذكل البصيص من وجه األمل.. 

اي هنج املقاومة تلكم وال تتلعمث.. وال تركنا للخوف وطول الانتظار يهنشسنا امللل واإلعياء 

وال�قم.. سنبقى نلمتس الشعاع املت�لل خل�ًة.. خيرق الشــوق وينبعث منه الروح 

واألمل لعهل يرسج وييضء لنا عمتة الطريق وترشق لنا مشس احلرية وتنبض الروح 

من جديد.. فراقك أيم أعياين وجف ادلمع يف مقليت.. لطاملا رأيت يف وهجك األمل 

وحاكايت وتراث الوطن امجليل.. أماه اي رمح املقاومة.. اي رمح فل�طني.. مل ميض إال 

عرشون عاًما من بني أنياب التنني أتريدين املزيد؟!.. والعمر مىض وتقدم ول�ت 

أخبل.. ول�ت أجضر.. ولكنه األمل والوعد الصادق.. ول�ت أُقهر.. ارصخ اي رمح املقاومة 

وزجمر.. وارمس صورًة للحرية.. أو ما يكفي؟!.. أَو ما حيني وينهت�ي هذا اخملاض الع�ري؟.. 

ويغدو حقيقة.. وي�طع جفر ميالد حرية مك جديد.

األسري اجملاهد/ محمود عطية لكييب

من طولكرم ومعتقل منذ14/2/2003

ويقيض حكام ابل�جن املؤبد *جسن نفحة*
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الرايضة يف ال�جون

اسستطاع األرسى ان حيققوا اجناز اخلروج صباحا ملامرسة الرايضة ما بني العدد الصبايح 

وال�اعة الثامنة ملدة ساعة من 6:45 وحىت 7:45 وذكل  عرب اخلطوات الاحتجاجية ضد 

الادارة وأبرزها اإلرضاب املفتوح عن الطعام.

الاحتالل يريد أن يقتل الارسى ان مل يكن ج�داي فنف�سيا وي�ستخدم الارسى 

الرايضة ملواهجة ارادة الاحتالل ففي الرايضة ختفيف عن النفس وتقوية للج�م ملقاومة 

األمراض وخاصة ميكث األرسى يف الغرف عىل األقل 20 ساعة.

 sport يمت فتح ابب الغرف صباحا عن طريق رشطي يقف عىل ابب الغرفة وينادي

اجلاهز للرايضة خيرج والغري جاهز ال ينتظره الرشطي ويغلق الباب وينتقل لغرفة 

اخرى حىت مير عىل لك الغرف وح�ب سلوك الرشطي قد يعود لفتح الباب ملن تأخر 

ومهنم من يرفض ذكل.

يمت اخلروج لل�احة وح�ب الربانمج املتعارف عليه تبدأ الرايضة ابجلري بداية عكس عقرب 

ال�اعة ملدة ربع ساعة مث يصفق رأس الطابور )أول واحد يف الطابور( ليدور هو 

ومن خلفه من الطابور مع عقارب ال�اعة ملدة ربع ساعة وقبل انهتاهئا بدقيقتني 

تقريبا يرسع رأس الطابور اجلري شيئا فشيئا حىت ينهت�ي الوقت فيصفق ليتوقف امجليع 

عن اجلري.

بعد انهتاء اجلري يبدأ الارسى بلعب الامترين فرادى أو جامعات..

من أمه الامترين اليت ميارسها األرسى:

نط احلبل.. جوالت الضغط.. جوالت العقةل.. جوالت املعدة.. متارين لياقة خمتلفة.

نشري إىل أن متارين الاكراتيه أو املصارعة أو رفع الاثقال ممنوعة ويعاقب من ميارسها 

يف الفورة.

ومن املتفامه عليه لك يوم نصف ساعة جري والبايق متارين ما عدا امجلعة فال�اعة 

اكمةل جري أربع أرابع.

وكذكل ممنوع خروج الارسى للرايضة للميش واحلديث.

الرايضة يف الفورات..

 م�موح يف الفورة الاوىل لعب تنس الطاوةل والطاوةل يف منتصف ال�احة وال تعيق 

امليش فامليش أيضا يف الفورة بشلك دائري ويف الفورة امل�ائية ي�مح ابللعب امجلاعي 
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رسائل من داخل السجون 

)طائرة أو سةل( نصف مدة الفورة والنصف الثاين للميش ومينع لعب كرة القدم يف 

الفورة.

وقد يقوم البعض بلعب رفع الاثقال ولكن يف الغرفة ودون أن يراه الرشطي.

يقوم الاسري بعمل األثقال من زجاجات الكوال الفارغة فيقوم بإذابة امللح ابملاء شيئا 

فشيئا يف الزجاجة حىت متتلئ ويصبح وزهنا 3 كجم تقريبا ويضع لك 6 زجاجات مع بعضها 

ملفوفة بقامش ويضع عصاة قشاطة او اثنتني بني مجموعتني من الزجاجات ويلعب 

هبا أثقال ولكن هناك مشلكتان:

األوىل: يف أي تفتيش لإلدارة للغرف يمت مصادرة هذه الاثقال ألهنا ممنوعة وابلتايل 

حيتاج لوقت جديد ليعمل بدال مهنا هكذا.

الثانية: الغرف ضيقة وابلتايل قد حيتج احد أفراد الغرفة أو أكرث عىل اللعب يف الغرفة وعىل 

راحئة العرق وابلتايل مينع  اللعب يف الغرفة.

وميكن الاشارة أنه ميكن اجراء دورايت يف التنس او الطائرة أو ال�ةل يف املناسسبات 

الوطنية والاسالمية ويكون هناك جوائز للفائزين.

ونؤكد ان الاحتالل يتعامل مع هذ احلقوق اجنازات ت�حب يف ظل أي احتاكك بني 

األرسى واإلدارة.

بقمل/ ايرس صاحل أسري حمرر من غزة وسسبق وامىض 17 سسنة يف جسون الاحتالل

15



يف ذكرى دخول األسريين الشقيقني إبراهمي ومحمد إغبارية 

عاهمام )31( يف جسون الاحتالل الصهيوين

ا... واي زوجيت* *اي أُمنَّ

ا العزيزة أن تتقبيل اسستالم رساةل من ابنيك األسريين.. نتوسل إليك اي أُمنَّ

الذلين اسستدرهجام األمل يف لك عام عىل التأخري.

لكن بعد مىض 30 عاًما من أرسان، ومن غواايت الوعود الذليذة، اكن البد لنا أن 

نبعهثا حلرتك الكرمية، ولزوجيت احلبيبة، واخلجل م�تبد بنا وحبروف لكامتنا.

من أن ترفع رأسهام بوهجيك اجلليل.

مفعذرًة منكام عىل انتظاركام الطويل..

لك املعذرة..

وصفحكام نرجو..

عىل لك هذا التأخري..

ب�م هللا الرمحن الرحمي

اي أيم.. دعينا نناديك.. اي أيم..

فأكرث من 30 عاًما وحنن حنرق شوًقا لتترشب أرواحنا صدى صوتك العذب حيامن 

ا. جتيبيننا: نعم ميَّ

أكرث من مرة اي أيم ي�قط القمل من يدي لكام مهمت ابلكتابة، بعد أن ح�منا أان وأيخ 

قراران وعزمنا ألن نكتب كل؛ ألنين مل أعرف من أين أبدأ معك احلاكية، أو كيف 

أصف كل شلك الهناية، اليت مل تكتب فصولها بعُد.

وألن حروف شوقنا وحنيننا وعبق التارخي تندفع مجةل واحدة من خالاي أج�امنا مجيًعا، 

تتدافع حنو األعىل متحاشــدة عند حلقي حمدثة فوضًة وإراباًك يف أفاكري وخواطري، 

فأشعر يف احلال ابالن�داد والاختناق اذلي لطاملا كنت يف لك حماوةل أهجُد ألن أتفاداه، 

فيفلت القمل من يدي مرسعة م�عفة عنقي لتدليكها وتلييهنا، ولت�ليك حلقي طمًعا 

ألن يتحرر للهواء جمراه.

اه اصربي. لكننا اي أيم نق�م برب العرش أننا مل نكتب لنقول كل: أمَّ
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رسائل من داخل السجون 

فدون صربك امجليل مقم اجلبال، ويعجز عن إدراكه أو تصوره أي خيال، فأنت الصرب 

ابلكامل.. وأنت األمل.. وأنت امجلال.

أتذكرين اي أيم زايرتك األوىل لنا يف جسن الرمةل، ذات صباح، إذ كنت أميش حنوك 

ك�نبةل احلقل املثقةل حببات لوعة فراقمك والقلق عليمك واشتياقنا املطرد لمك، جفل�ت 

م�ت�لًما بني يدي حرتك كام ت�ت�مل خاشعة ال�نبةل احلامةل مطمئنة مكن وجدت 

أماهنا يف قبضة يد الفالح.

لكنك اي أيم ظننت بنا للوهةل األوىل غري ذكل؛ فأنشــبت بلكتا يديك الشســبك البليد، 

بْوُة شسبلها: خليك اي ابين كام ربيتك  مًة كام تعمل اللَّ اذلي يفصل بيننا، وقلِت لنا معلَّ

حمارب عنيد؛ معنوايت عالية وإرادة صلبة حديد.

اه، ليس القيد يف املعصم نشكوه، وال حقارة ال�جان، فنحن هنا  فقلنا كل: اي أمَّ

منجزين وعًدا لوطن قطعناه، وليعمل يوًما شعبنا احلر إننا أبًدا ما خذلناه، جماهدين يف 

سبيل هللا ال نبتغي غري رضاه، إمنا هو اي أيم قلٌق عليمك عانيناه، وعىل إرث ابرك هللا 

حوهل من آالف ال�سنني عن كنعان والفاحتني ورثناه، فقلت راضيًة، والب�مة املرشقة 

اح، تُوشكني أن تطريي من الفرح: امحلد هلل.. امحلد هلل..  ترت�م جذةًل عىل وهجك الوضَّ

ا.. عليه رمحة هللا. أبناء أبيمك ميَّ

وأال تذكرين اي أيم يوم ت�سىن لنا جسن ال�سبع أن نلتقي بشوق ال�سنني العابرة، بعد 

هجد وعناء، كشوق الزهرة خليوط الشمس النامعة، وحتضنينين بلهفة األرض العطىش 

لغيث ال�امء، وأخذت تتح��سينين وتلم�ني شعري بكف ميناك، وتشعشعني ابنْيك 

بفيض حبك وحنانك، كام تفعل األُم الرؤوم مع طفلها املولود للتو.

وملا سألنا عنك بعد أايم قالوا لنا، إهنا مل تهنض من فراشها منذ الزايرة وال ندري 

ملاذا.. لكننا أنت وحنن اي أيم ندري.. نعم ندري، وقلوب البرش تدري ونبض الكون 

نا. .. ألنك أُمَّ يدري، وادلم يف عروقنا يدري: ندري ألنك أمَّ

وأال تذكرين اي أيم يف إحدى زايراتنا قبل بضعة سسنوات ملا سألتك عن أحوال البدل؟ 

قلت يل عن مشريفة موطن والدتك؛ أم عن أم الفحم عرين أخواكل ت�أل؟

فقلُت: عن الوطن أسأل اي أيم!
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سكيّت برهة، ح�بهتا دهًرا، مث بدمعك الصامت أاتين اجلواب، وإىل الآن اي أيم مل أعمل 

أعلينا بكيت أم الوطن؟!

فاسستطردُت بعُد سائاًل! كيف شعبنا اي أيم؟

ا.. أجبت: شعبنا خبري ميَّ

قلُت م�ستغراًب: كيف شعبنا خبري اي أيم وجرامئ القتل متزق جممتعنا يف ادلاخل خمرقة 

مدننا وشوارعها؟! وكيف شعبنا خبري اي أيم وأوغاد امل�ستوطنني يتغولون ويعربدون يف 

شوارع وكروم الضفة رامسني للمعازل حدودها.

تغرب أن  ا ان�حب عيل اباب وقانون من شوارعنا، فال ت�سّ حيهنا قلِت لنا: إذا عندان ميَّ

يصل القاتل ابن جدلتنا، لألسف عتبات األبواب.

ًة من عقال  ا يف الضفة احلزينة ملَّا انم عن واجهبم األمناء انفلتت َمْزُهوَّ وهناك ميَّ

خوفها اذلئاب والالكب.

اي أيم، مل أرك يف حيايت غضبت يوًما قطَّ كغضبك ألجل زوجيت إذا ما صدر عين نكتة 

ال يروق لها أو لكمٌة م�ستفزٌة قّطبت لها جبيهنا.

مين قلبك إن ضوء الشمس أوسع وأكرم من أن ي�ستفرد به  مين حبك وعلَّ فعلَّ

إن�ان.

أاي زوجيت “كنُت إذا ما ضاقت يب ادلنيا اكن يكفيين منك رؤايِك”.

ودوًما “أانيج ريب خالقي صباًحا يكون فيه لقياِك”.

أاي غالييت لطاملا كدحت ابحًثا يف لك قواميس األرض ألجد ما يليق بك من 

اللكامت أو ْبيت شعِر يف لك كتب األشعار، وما وجدت شيًئا اي زوجيت يناسب منك.

ولو واحدًة من دمعات الانتظار؛ فامسحي لرويح أن تقول كل بإخالص: أحبك اي 

زوجيت لألبد..

أما األن، بعد 30 عاًما، فلن ن�أكل اي أيم ما شلك الضياء وما شلك القمر، ولكننا 

ن�أكل عن حصريتنا البنية وليايل ال�مر، وعن مصطبة داران، وعن قعداتنا أايم زمان، 

وعن ب�ستاننا امليلء ابمللوخية واخلضار، وعن جشريّت التني والرمان، وعن لميونتنا 

الشهرية خلف ادلار، وعن موزتنا العنيدة، وجشرة الصبار.

ال نريد أن ُنطيل عليك اي أيم غري أنه ابألمس واهجين جساٌن، بعدما عرف إنين 
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رسائل من داخل السجون 

أمكلت 30 عاًما يف األرس، ب�ؤال مشحون لكه خبباثة الاحتالل وحقارته:

من بقي كل يف هذه ادلنيا هل يف قلبك حمبة بعد هذا الغياب الطويل؟؟

مصُت حلظًة ولوهةٍل شعرت اي أيم أن خصرة الزمان الطويل أسقطت لكُّها بلؤمه 

ه، غري أن رويح مل تردد يف اإلجابة طرفة عني، إذ دامهتين من فوري  عىل رأيس لكِّ

ابندفاعٍة ال تُباري صورتُك اي أيم وصورة زوجيت، فقلت هل حبزم أساليف الفاحتني 

ودون تردد أو تلعمث: فل�طني...

رمبــا اي أيم ألنــين أح��ــت، أو رأيت من عينيه تنبعث شــامتة األعداء الغاصبني، 

فإح�اس التارخي واحلق والعداةل أقوى من أي صوةٍل للغرابء العابرين.

مفعذرًة منك اي أيم فأنت لنا فل�طني وأنت الوطن وأصل احلنني.. أنت الفرحُة متحو 

الشجن.. وأنت دفيئ وقت احملن.

ا ت�وى وجودي. وأنت أغىل ما يف الوجودي.. بوسة عىل جبينك ُيمَّ

فيا إله�ي أهلمين كيف حنب حًبا يليق جبالل أيم.. وامنحين اي إله�ي وزوجيت أن جندد 

عهًدا ابحلب عشسناه.

وعلمنا اي إله�ي كيف نشكرك وحنمدك عىل نعمِة انامتٍء لوطٍن قد عشقناه...

*ُمحباك املشستاقان*

*ابناك األسريان*

*إبراهمي ومحمد إغبارية*

من مدينة ام الفحم يف الارايض احملتةل عام1948

معتقالن منذ25/2/1992

وصدر حبق للك واحد مهنام حكام ابل�جن 3 مؤبدات

*جسن رامون الصحراوي*
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فــي ظروٍف غيــر إنســانيّة، يقبع آالف 
األســرى الفلســطينيّون داخل السجون 
فقضيــة  اإلســرائيلية،  والمعتقــالت 
األســرى الفلســطينيين داخــل ســجون 
ومعتقــالت االحتالل اإلســرائيلي قضية 
تخاطــب ضميــر العالــم، كونهــا تمس 
فلســطينية، وتؤثــر  بيــت وعائلــة  كل 
علــى الروابــط االجتماعية في األســرة 
الفلســطينية نتيجــة لغيــاب الــزوج أو 
الزوجــة أو االبــن، فال يــكاد يخلو بيت 

يوم األسير الفلسطيني 

بقلم: د. دعاء الشريف

ومع كل أســير قصة ورواية ســتتناقلها 
األجيــال وتحتاج آلالف مــن المجلدات 
لتحكي قصة األســير مع السجان والظلم 
الواقــع عليه صباحاً ومســاءاً، وحرمانه 
مــن أبســط حقوقــه اإلنســانية وكرامته  
المتأصلة فيه والتي كفلتها كافة الشــرائع 
الدولية  السماوية واألرضية واالتفاقيات 
التي كفلت لهذا األنســان حريته وكرامته 
وإنســانيته ومعاملتــه معاملــة تليــق به 

وبأدمتيه.

فلســطيني إال ويوجــد به أســير أو أكثر 
وربمــا عائــالت بأكملها داخل ســجون 
االحتــالل، ولــم تســلم هــذه االعتقاالت 
حتى النســاء واألطفــال وكبار الســن، 
ومنهــم من ولد داخل غياهب الســجون 
وترعرع والقيد يحيط به من كل جانب، 
كما أن أبجديات الســجن تبقى عالقة في 
ذهــن وعقل كل أســير فلســطيني عاش 
مرارة األسر وقهر السجان وينتج عنها 
أثار سلبية ال تمحوها األيام وال السنين.
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ولكن منــذ احتــالل الكيان اإلســرائيلي 
1967م  عــام  الفلســطينية  األراضــي 
علــى  االحتالليــة  ســيطرتها  وفــرض 
قامــت  الفلســطينية،  األراضــي  كامــل 
ممنهــج  وبشــكل  االحتــالل  ســلطات 
للمواطنين  بسياسة االعتقاالت الجماعية 

الفلسطينيين.

تعتقــل ســلطات االحتــالل االســرائيلي 
حاليــاً آالف الفلســطينيين في ســجونها. 
منهــم من أدين فــي المحكمة، ومنهم من  
احتجــزوا ألشــهر أو ســنوات بموجب 

االعتقال اإلداري، دون محاكمة.

إن المعتقلــون اإلداريون محرومون من 
الحقــوق التــي يســتحقها المتهمــون في 
اإلجــراءات الجنائيــة. يُحتجز المتهمون 
الجنائيــون ألغــراض االســتجواب ثــم 
علــى  يُحاكمــون  أو  ســراحهم،  يُطلــق 
أفعال يشــتبه في ارتكابهم لها. من ناحية 
أخــرى، يهــدف االعتقــال اإلداري إلى 
إحباط خطر محتمل، ويســتخدم، رسميًا 

على األقل، لهذا الغرض.

ولكــن على عكــس المعتقلين والســجناء 
في اإلجــراءات الجنائيــة، ال يتم إخبار 
المعتقلين اإلداريين بســبب اعتقالهم وال 
يعرفون ما هي األدلة الموجودة ضدهم. 
وبالتالــي، ال يمكنهم محاولة دحضها أو 
استجواب الشهود أو تقديم أدلة متناقضة.

باإلضافة إلى ذلك، على عكس الســجناء 
الذين ُحكم عليهم بالســجن لفترة محددة، 
يتــم إطالق ســراحهم بعدهــا، ال يعرف 
ســيطلق  متــى  اإلداريــون  المعتقلــون 
ســراحهم، وال توجــد قيــود علــى مــدة 

احتجازهم.

األســير  “يــوم  ذكــرى  علينــا  وتطُــل 
الفلســطيني” 17 أبريل من كل عام يوًما 
وطنيًــا للوفــاء لألســرى وتضحياتهــم، 
باعتباره لشــحذ الهمــم وتوحيد الجهود، 
حقهــم  ودعــم  ومســاندتهم  لنصرتهــم 
وللوقــوف  لتكريمهــم  يوًمــا  بالحريــة، 

بجانبهــم وبجانــب ذويهم، يوًمــا للوفاء 
لشهداء الحركة الوطنية األسيرة.

ومنذ ذلــك التاريــخ كان وال يزال “يوم 
األسير الفلســطيني” يوًما ســاطًعا يحيه 
الشــعب الفلسطيني في فلسطين والشتات 

سنويًا بوسائل وأشكال متعددة.

وفــي ذكــرى مرور 48 عامــا على يوم 
األسير الفلســطيني الذي أقره المجلس 
الوطني الفلسطيني عام 1974، ومرور 
14 عامــا على القرار الذي أقرته القمة 
العربيــة )20( في دمشــق باعتماد هذا 
اليــوم مــن كل عــام لالحتفــاء بــه في 
الدول العربية كافة تضامناً مع األسرى 
الســجون  فــي  والعــرب  الفلســطينيين 
اإلســرائيلية، ترصــد قضية هــذا العدد 
سياســات االحتــالل االســرائيلي تجــاه 
االســرى والمعتقليــن المرافقة لعمليات 
االعتقــال اليوميــة وظــروف التّحقيــق 
واالحتجاز، من تعذيب وتنكيل لألســرى 
والعقــاب الجماعي ألســرهم، باإلضافة 
بضمانــات  المتعلّقــة  االنتهــاكات  إلــى 
المحاكمــة، والتــي مّســت بجملــة من 

المكفولة لألســرى والمعتقلين  الحقوق 
اإلنســاني  الّدولــي  القانــون  بموجــب 

والقانون الّدولي لحقوق اإلنسان. 

وســوف يتــم تنــاول القضيــة من خالل 
التالية: المحاور 

أوأل: األسرى والمعتقلين خالل عام 	 
2021 وحتى نهاية فبراير 2022.

ثانياً: االعتقال اإلداري.	 
ثالثاً: اعتقال األطفال والقاصرين.	 
رابعاً: اعتقال النّساء.	 
خامساً: جرائم االحتالل مع األسرى 	 

والمعتقلين.
سادساً: داخل السجون اإلسرائيلية، 	 

التعذيب الممنهج لألسرى وذويهم.
سابعاً: حقوق األسرى الفلسطينيين 	 

اإلنســاني  الدولــي  القانــون  فــي 
الدولية. واالتفاقيات 

أوأل: األسرى والمعتقلين خالل 
عام 2021

 
اعتقلت قّوات االحتالل اإلســرائيلي نحو 
)8000( فلســطينياً خــالل عام 2021، 

األسرى والمعتقلين خالل عام 2021

قضايا العدد
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عدد األسرى في سجون 
االحتالل في بداية العام 2022

بلغ عدد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
فــي ســجون االحتــالل نحــو )4500( 
أســيراً، وذلك حتّــى نهاية شــهر يناير/
كانــون الثاني 2022، مــن بينهم )34( 
أســيرة، و)180( قاصراً، ونحو )500( 
معتقل إداري، وبلغ عدد أوامر االعتقال 
اإلداري الّصــادرة خــالل شــهر يناير/
كانون الثانــي )96( أمــراً، بينها )51( 

أمراً جديداً، و)45( أمر تمديد.

واســتمرت ســلطات االحتالل استمرت 
خالل فبراير 2022 في تصعيد حمالت 
التنكيــل واالعتقــال بحق الفلســطينيين، 
حيث تم رصــد )460()1( حالــة اعتقال 

منهم 49 طفالً و15 سيدة.

في مدن وقرى الضفــة الغربية والداخل 
المحتــل. وقــد احتلــت القــدس كالعــادة 
المركز األول في أعداد المعتقلين والتي 
بلغت )180(، منهم نساء وأطفال، ومن 
قطاع غزة اعتقلت قوات االحتالل سبعة 
صياديــن واســتولت على مركبهــم قبالة 
بحر مدينة غزة، وأطلقت ســراحهم بعد 

ساعات من التحقيق.

وكان توزيــع المعتقلين فــي المحافظات 
كالتالي: القــدس )180(، الخليل )75(، 
رام هللا والبيرة )64(، جنين )41(، بيت 
لحــم )44(، نابلس )23(، قلقيلية )12(، 
والباقــي موزعــون علــى قــرى ومدن 

وبلدات الضفة الغربية األخرى.

ثانيًا: االعتقال اإلداري
 

ذكرت مؤسســة الضمير لرعاية األسير 
وحقوق اإلنســان في تقريــر لها تعريف 
االعتقــال اإلداري بأنــه اعتقــال بــدون 
تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري 
وأدلة ســرية ال يمكن للمعتقل أو محاميه 
االطــالع عليها، ويمكن حســب األوامر 
أمــر  تجديــد  اإلســرائيلية  العســكرية 

مــن بينهــم أكثــر مــن )1300( قصــر 
وأطفال و)184( من النّساء، وأصدرت 

خالل العام 1595 أمر اعتقال إداري.

وحقــوق  األســرى  مؤّسســات  وتشــير 
اإلنسان وهي هيئة األسرى والمحررين 
ونــادي األســير الفلســطيني ومؤسســة 
الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان 
ومركز معلومــات وادي حلوة – القدس 
في تقريرها الســنوي المشــترك إلى أن 
عــدد األســرى والمعتقلين الفلســطينيين 
في سجون االحتالل بلغ حتى نهاية شهر  
أســير،  نحــو)4600(   2021 ديســمبر 
منهم )34( أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما 
بلغ عدد المعتقليــن األطفال والقاصرين 
في ســجون االحتالل نحو )160( طفالً، 
وعدد المعتقليــن اإلداريين نحو )500( 
معتقــل، وبلغ عــدد المعتقليــن من نّواب 
المجلس التشــريعي فــي دورته األخيرة 

.)9(

األسرى المرضى

فيمــا وصل عدد األســرى المرضى إلى 
قرابــة )600( أســيراً، مــن بينهــم )4( 
أســرى مصابــون بالّســرطان، و)14( 
أســيراً علــى األقــّل مصابــون بــأورام 
بدرجــات متفاوتــة، مــن بينهم األســير 
فؤاد الشــوبكي )81( عامــاً، وهو أكبر 
األســرى سنّاً. ومن أبرز أسماء األسرى 
المرضــى القابعيــن فــي ســجن “عيادة 
الرملــة”: )خالــد الشــاويش، منصــور 
موقدة، معتصــم رّداد، ناهض األقرع(، 
علمــاً أّن غالبيتهم يقبعون منــذ اعتقالهم 
في سجن “عيادة الرملة”، وشهدوا على 
استشــهاد عــدد من زمالئهــم على مدار 

سنوات اعتقالهم.

شهداء الحركة األسيرة

ووصل عدد شهداء الحركة األسيرة إلى 
)227( شــهيداً، بارتقاء الّشــهيد ســامي 
العمور نتيجــة لجريمة اإلهمــال الطبّي 
المتعّمــد )القتــل البطــيء( خــالل هــذا 

العــام، إضافة إلى المئات من األســرى 
نتيجــة  استشــهدوا  الذيــن  المحّرريــن 
أمــراض ورثوهــا مــن الّســجن ومنهم 

الّشهيد حسين مسالمة.

األسرى المحكومون بالمؤبد

المحكومــون  األســرى  عــدد  ووصــل 
بالّســجن المؤبــد إلــى )547( أســيراً، 
هللا  عبــد  األســير  حكمــاً  وأعالهــم 
البرغوثــي، المحكــوم لـــ)67( مؤبّــداً، 
ومنهــم أربعــة أســرى صــدرت بحقّهم 
أحــكام بالمؤبّد خالل العام 2021، وهم: 
ياســر حطاب وقاســم عصافرة ونصير 

عصافرة ويوسف زهور.

احتجاز جثامين الشهداء

ويواصل االحتالل وكجزء من سياســاته 
الممنهجــة، احتجاز جثامين )8( أســرى 
استشــهدوا داخل الّســجون، وهم: أنيس 
دولة الذي استشــهد في ســجن عســقالن 
عــام 1980م، وعزيــز عويســات فــي 
العام 2018م، وفــارس بارود، ونصار 
وأربعتهــم  الّســايح،  وبســام  طقاطقــة، 
استشهدوا خالل العام 2019م، وسعدي 
الغرابلــي، وكمــال أبــو وعــر واللّذان 
استشــهدا في العــام المنصــرم 2020، 
وآخرهــم ســامي العمــور خــالل العام 

.2021

األسرى القدامى

وبلغ عدد األسرى القدامى المعتقلين قبل 
توقيع اتفاقية أوسلو )25( أسيراً، أقدمهم 
األســيران كريــم يونس وماهــر يونس 
المعتقالن منذ يناير عام 1983م بشــكل 
متواصل، واألسير نائل البرغوثي الذي 
يقضــي أطول فتــرة اعتقال فــي تاريخ 
الحركة األســيرة، ودخــل عامه الـ)42( 
في ســجون االحتالل، منهــا )34( عاماً 
بشكل متواصل، حيث تحّرر عام 2011 
في صفقة )وفاء األحرار(، إلى أن أُعيد 

اعتقاله عام 2014.
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بالشــكل الذي تســتخدمه قوات االحتالل 
محظور في القانون الدولي، فقد اســتمر 
االحتــالل فــي اصــدار أوامــر اعتقال 
إداري بحق شــرائح مختلفة من المجتمع 
الفلســطيني في الضفة الغربية ، نشــطاء 
حقوق إنســان، عمال، طلبــة جامعيون، 

محامون، أمهات معتقلين وتجار.

تســتخدم ســلطات االحتالل اإلسرائيلي 
إجــراء االعتقــال اإلداري علــى نحــٍو 
جارف بشــكل روتينــّي بحيــث اعتقلت 
الفلســطينيين  آالف  الســنين  مــّر  علــى 
لفتــرات طويلــة ســالبة منهــم إمكانيــة 
الدفاع عن أنفســهم أمام المزاعم السريًة 

الموجهة ضدهم.

االعتقــال  يُعــَرف  “لبيتســليم”  ووفقــاً 
اإلدارّي بأنه حبس شخص دون محاكمة 
بدعــوى أنّه يعتزم في المســتقبل اإلقدام 
على فعل مخالف للقانون، دون أن يكون 
قــد ارتكب بعد أيّة مخالفة. وألّن الحديث 
يجــري عّما يبدو كخطــوة وقائية فإنّه ال 

يوجد وقت محّدد لفترة االعتقال. 

يجــري االعتقــال اإلداري دون محاكمة 
اســتناًدا إلى أمــر يصدره قائــد المنطقة 
وباعتمــاد أدلّــة وبيّنات ســّرية ال يطّلع 
عليهــا حتّى المعتقل نفســه. هذا اإلجراء 
يجعــل المعتقل فــي وضــع ال يُحتَمل إذ 
يقــف عاجًزا فــي مواجهــة اّدعاءات ال 
يعرفها وبالتالــي ال يملك طريقة لتفنيدها 
ودحضها بــال الئحة اتّهــام وال محاكمة 
وبالتالي دون إدانة ودون أن يعرف متى 

سيتّم إطالق سراحه.

فــي الضفــة الغربيــة )باســتثناء القدس 
اإلداري  االعتقــال  ينظّــم  الشــرقية( 
“بأمــر بخصــوص تعليمــات األمــن”، 
هــذا األمر يخّول قائد قــّوات الجيش في 
الضفــة الغربية أو من يخّولــه من القادة 
العسكريّين لهذا الشــأن، اعتقال شخص 
لفتــرة مّدتها حتى ســتّة أشــهر كّل مّرة، 
إذا كان لديه “أساس معقول ليفترض أّن 
دواعي أمــن المنطقة أو أمــن الجمهور 

الفلســطيني علــى اســتمرار االحتــالل 
اإلســرائيلي لألراضي الفلســطينية التي 
احتلــت عام 1967، وهو عقاب وأجراء 
يعبــر عــن سياســة حكوميــة  سياســي 
رســمية لدولــة االحتــالل باســتخدامها 
جماعــي  كعقــاب  اإلداري  االعتقــال 
ضد الفلســطينيين، واالعتقــال اإلداري 

االعتقال اإلداري مــرات غير محدودة، 
حيث يتم اســتصدار أمــر اعتقال إداري 

لفترة أقصاها ســتة شهور قابلة للتجديد.

مرتبــط  إجــراء  اإلداري  االعتقــال  إن 
األراضــي  فــي  السياســي  بالوضــع 
الفلســطينية المحتلــة، وحركة االحتجاج 

قضايا العدد
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خــالل ثمانية أيّــام من يــوم االعتقال أو 
يوم تمديد االعتقــال ينبغي جلب المعتقل 
صالحيــة  ذي  عســكرّي  قــاٍض  أمــام 
ليصــادق على األمــر أو يلغيه أو يقّصر 
مّدة االعتقال المحّددة فيه. يمكن للمعتقل 
وأيًضــا للقائــد العســكري االعتــراض 
علــى قرار القاضي بتقديم اســتئناف إلى 

تســتوجب التحفّظ على فــالن من الناس 
رهن االعتقال”.

وإذا اتّضح للقائد العسكرّي عشيّة انتهاء 
مــّدة التحفّظ أنّــه يوجد “أســاس معقول 
لالفتراض” بأّن تلك الدواعي “ما زالت 
تســتوجب التحفّظ عليــه رهن االعتقال” 

يحــّق له “اإليعاز من حين لحين” بتمديد 
األمر األصلي لمّدة ســتّة أشهر إضافيّة، 
لــم تحدَّد في األمر مــّدة تراكميّة قصوى 
للتحفّــظ علــى شــخص رهــن االعتقال 
اإلداري ولذلــك يمكــن تمديــد االعتقال 
مراًرا وتكراًرا وحبس فلســطينيّين طيلة 
سنين دون أن يُدانوا بارتكاب أيّة مخالفة.

تشمل القوائم عدد الفلسطينيين المحتجزين في االعتقال اإلداري من قبل الجيش اإلسرائيلي سنوياً في الفترة المذكورة خالل السنوات 2001 - 2020)2(

24



قضايا العدد

يتجاوزوا سّن الثامنة عشرة.
ووصل عــدد أوامر االعتقــال اإلداري 
الصــادرة في عــام 2021 إلى )1595( 

أمر اعتقال إداري.

ثالثًا: اعتقال األطفال 
والقاصرين

أثبتت ممارســات االحتــالل التي وثقتها 
تفــرق  ال  أنهــا  الحقوقيــة  المؤسســات 
بيــن البالغين واألطفال فــي االعتقاالت 
االحتــالل  يتعمــد  بــل  واالنتهــاكات، 
اســتغالل حساســية وضعهــم، وتأثيــر 
االعتقال على حالتهم النّفسية، بمضاعفة 
للعنــف  وتعريضهــم  ظروفهــم  قســوة 
المفــرط والتهديــد، في تجــاوز صريح 
لجميــع االتفاقيات الّدولية في التّعامل مع 
األطفال، حيث تتنكر ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي للضمانات التي توفرها تلك 
االتفاقيات والتــي تقدر بحوالي أكثر من 

27 اتفاقية دولية لألطفال.

وأفادت مؤسسة الضمير لرعاية األسير 
وحقوق اإلنسان في تقريرها السنوي بأن 
هناك تزايــد في وتيرة اعتقــال األطفال 
الفلســطينيين عاماً بعد عام، فعلى ســبيل 
المثال شــهد عام 2019 ما يقارب 800 

محكمة االســتئناف العســكرية وبعد ذلك 
يمكنهــم التوّجه إلى محكمة العدل العليا. 

تُدار مناقشات أمر االعتقال اإلداري في 
جلسات مغلقة، في هذه المناقشات يُسمح 
للقاضي بتجاوز قوانيــن اإلثبات العاديّة 
ويُسمح له بشكل خاّص “قبول بيّنة حتى 
دون حضــور المعتقــل أو وكيله أو دون 
إظهارهــا أمامهما” إذا اقتنع أّن كشــف 
الدليــل قد “يمّس بأمــن المنطقة أو بأمن 

الجمهور”.

خالفًــا لســّكان الضفــة الغربيــة يجري 
لمواطنيــن وســّكان  اإلداري  االعتقــال 
إســرائيليين بموجب “قانون صالحيات 
أوقــات الطــوارئ )اعتقــاالت(”. على 
مّر السنين زّجت إســرائيل في االعتقال 
اإلداري بعدد من المواطنين اإلسرائيليين 
أيًضا ومنهم مســتوطنون. لقد كانت هذه 
حاالت معدودة ومعظــم المعتقلين جرى 

احتجازهم لبضعة أشهر فقط.

تعليمــات  بخصــوص  “األمــر  يشــمل 
األمن” تعليمات أعــّدت ظاهريًّا لحماية 
أحــكام  ولتبنّــي  اإلداريّيــن  المعتقليــن 
القانون الدولي ذات الّصلة والتي تســمح 
لدولــة االحتالل بتنفيــذ اعتقاالت إدارية 
بحّق ســّكان المناطــق المحتلّــة فقط في 

ظروف استثنائية نادرة.

ولكــن ســلطات االحتــالل اإلســرائيلية 
تســتخدم هــذه الوســيلة فــي األراضــي 
أن  دون  جــارف  نحــٍو  علــى  المحتلّــة 
تردعها أحكام القانون الدولي المذكورة.

االعتقــال  إجــراء  إســرائيل  تســتخدم 
اإلداري بشــكل روتينّي بحيــث اعتقلت 
الفلســطينيين  الســنين آالف  مــّر  علــى 
لفتــرات طويلــة تراوحــت بيــن بضعة 
أشــهر وبضعــة ســنين، دون أن تقّدمهم 
بالتّهــم  تواجههــم  أن  ودون  للمحاكمــة 
المنســوبة إليهم ودون أن تســمح لهم أو 
لمحاميهــم باالطاّلع علــى األدلّة. ضمن 
ذلك اعتقلت إســرائيل أيًضا قاصرين لم 

حالة اعتقال ألطفال فلســطينيين كان من 
ضمنهم أطفال دون ســن السادسة عشر، 
خــالل العــام 2021؛ ارتفــع العدد أكثر 

وأكثر ليصبح )1300( قاصر وطفل. 

ويتوزع األطفال على ثالثة سجون بحيث 
يتمركز أطفال جنوب الضفة في عوفر، 
وأطفال شــمال الضفة في مجدو وأطفال 
القدس في ســجن الدامون. وتعتقل قوات 
االحتــالل األطفال الفلســطينيين بشــكل 
ممنهج، وضمن حمالت اعتقال جماعية 

عقابية.

ويتعــرض األطفال المعتقلــون لمختلف 
أصنــاف التعذيــب النفســي والجســدي، 
ودون احتــرام للحمايــة الواجبة للطفل، 
وتســتغل قوات االحتالل اعتقال األطفال 
لصالــح  للعمــل  تجنيدهــم  ألغــراض 
أجهزتهــا األمنيــة، وابتــزاز عائالتهــم 
ماليــاً، وإرغامهم على تســديد غرامات 
ماليــة باهظــة لإلفــراج عنهــم. وتخلف 
عمليــات اعتقــال األطفال آثــاراً مدمرة 
على صحتهم النفسية، وتتسبب غالباً في 

تركهم مقاعد الدراسة.
 

وتســتغل قوات االحتــالل الضعف لدى 
هؤالء األطفــال حتى تدفــع بهم لإلدالء 

25



مــن )1300( طفل وقاصر، وكما ينتهج 
سياســة االعتقال اإلداري بحق األطفال 
أيضــاً، حيــث اعتقل )6( أطفــال إدارياً 
خــالل عام 2021، ومــا زال )4( منهم 
قيد االعتقال وهــم: محمد منصور، أمل 
نخلة، براء محمــد، وأحمد البايض، في 
خرق صارخ التفاقية حقوق الطفل التي 
تنــّص علــى أن “اعتقــال األطفال يجب 
أن يكــون المالذ األخيــر وألقصر فترة 

ممكنة”.

وخــالل عــام 2021 كمــا كل األعــوام 
هــم  القّصــر  األطفــال  كان  الّســابقة، 
الضحيــة الكبرى لهــذه الغرامات، حيث 
يعتقلــون دون أي تهــم حقيقية تســتدعي 
ســجنهم واحتجازهم، ويتعّرضون لجملة 
مــن االنتهــاكات التــي تخالــف بشــكل 
واضــح اتفاقية حقــوق الطفل وما صدر 
عن المؤسسات الدولية بخصوص ذلك، 
حيــث أن نســبة %100 مــن المعتقلين 

تصحــب  لــذا  االعترافــات،  بمختلــف 
قوات شــرطة االحتالل عمليات التعذيب 
بالخــداع والوعــود الكاذبــة حتــى تقنع 
األطفــال أن اعترافهم بإلقــاء الحجارة، 
أو أي تهمــة أخــرى، ســينهي تعرضهم 
الالإنســانية. كمــا  للتعذيــب والمعاملــة 
تلجــأ قوات االحتالل إلــى اعتقال أهالي 
األطفــال أو إخضاعهــم للتحقيــق لدفــع 
األطفــال بــإدالء االعترافات ظنــاً منهم 
أنهم يحمون ذويهم من االعتقال. وتتسبب 
أســاليب التحقيــق المتبعــة مــع األطفال 
المعتقلين مــن مدينة القــدس بالعديد من 

اآلثار النفسية والجسدية عليهم.

اعتقالهــم  عنــد  األطفــال  ويتعــّرض 
لالعتداء وســوء المعاملة، كحالة الطفل 
محمــد النتشــة الــذي تعــّرض للّضرب 
مراراً أثنــاء االعتقال، كمــا يتعّرضون 
للضــرب واإلهانــة والّشــبح المتواصل 
بمراكز التّحقيق، باإلضافة للحرمان من 

النّوم والتّهديد بإيذاء عائالتهم، والتفتيش 
العاري واستخدام ألفاظ نابية، وقد وثّقت 
المؤسســات الحقوقيــة تعــّرض الطفــل 
محمــد دعنــا للصعــق بالكهربــاء أثناء 
التحقيــق معه، ويعمــد االحتالل إلهمال 
الذيــن  لألطفــال  الصحيــة  األوضــاع 
يعانون من أمراض مزمنة، واســتغاللها 
للّضغــط عليهم، كحالــة الطفل أمل نخلة 
الذي يعاني من الوهن العضلي الشــديد، 
وحالة الطفل ســليم جوابرة الذي تعّرض 
للّضــرب علــى موضــع عمليتــه ونزع 
الاّلصــق الطّبــي عنها، ليعــرض على 

الطّبيب الحقاً.

ويقبــع األطفــال المعتقلــون فــي ثالثــة 
ســجون هــي: “عوفــر”، “الدامــون”، 
و”مجدو”، في ظروٍف معيشــية قاسية، 
يحرمــون فيها من التواصل الحّســي مع 
عائالتهــم، ومن حقّهم فــي التعليم، حيث 
اعتقل االحتــالل خالل عام 2021 أكثر 

رسم بياني يوضع اعدد األطفال والقصر المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي من عام 2088 وحتى عام 2020)3( 
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القصــر ترفق أحكامهــم بغرامات مالية، 
حتــى أصبح ذلــك أشــبه بسياســة ثابتة 
لالنتقام مــن الطفولة الفلســطينية وجني 

األموال.

كمــا اســتهدف االحتالل واصــل خالل 
شــهر فبراير/ شــباط 2022 اســتهداف 
األطفــال باالعتقــال والحبــس المنزلــي 
وفــرض الغرامات الماليــة، إذ تم رصد 
49 حالــة اعتقــال لقاصريــن أصغرهم 
الطفالن يامن حســام أبو عيشة، ومحمد 
نضال أبو عيشــة )13 عامــاً(، من حي 
جبل أبــو رمان بمدينــة الخليل، والطفل 
فــادي نايف الفي )13 عامــا( أثناء لعبه 
بالقرب مــن منزله ببلدة حــوارة جنوب 

نابلس.
فــي حيــن فرضــت ســلطات االحتالل 
الحبــس المنزلــي علــى 14 طفــالً مــن 
مدينة القدس بعــد اعتقالهم لمَدٍد مختلفة، 
وأجبرت غالبية األطفــال الذين اعتقلتهم 
على دفع غرامات ماليــة مقابل اإلفراج 

عنهم.

وتضطــر عائــالت األســرى وتحديــداً 
األطفــال، إلــى دفــع الغرامــات المالية 
المفروضــة علــى أبنائهم مــن أجل عدم 
إبقائهــم في الّســجون فتــرات أطول من 
األحــكام الصــادرة بحقهــم، حيث يكون 
دفع الغرامة شــرط لإلفــراج بعد انتهاء 
الحكــم الفعلي، وفــي حال لم يتــم دفعها 
يؤّخر المعتقل لشــهور وربما لســنوات، 
حيث تشــّكل الغرامات أعباء مادية على 
العائــالت، كمــا أن ســلطات االحتــالل 
تعتقــل بعض األطفال، تحديداً في القدس 
االبتــزاز  بهــدف  دوريــة،  وبصــورة 
علــى  المــادي  والضغــط  والتضييــق 

المقدسيين. الفلسطينيين 
واســتمراراً للقرصنــة اإلســرائيلية من 
خــالل إرفــاق األحــكام بمبالــغ ماليــة، 
اختــرع االحتالل وســيلة قرصنة جديدة 
لنهب أموال األســرى والمعتقلين، تتمثّل 
فــي ما يســمى غرامات العقوبــات التي 
تفرضها إدارات الّســجون على األســير 
الفلســطيني والتي تبدأ بـ )200 شيكل(، 

وقد تصل إلى أكثر من )5 آالف شيكل(، 
تُســلّم مباشــرة لألســير مــن قبــل إدارة 
الّســجون، والّســبب في ذلــك )ارتكاب 
مخالفات لقوانين إدارة الســجون(، ليس 
هذا فحســب، بــل إن كل آثــار التخريب 
والدمــار الناتــج عــن عمليــات اقتحــام 
الّسجون واألقســام، يحّول إلى غرامات 
داخلية تفرض على األســرى، حيث أنه 
بعد عمليــات تصليح األعطال والّصيانة 
يتــّم خصــم ذلــك مــن أمــوال الكانتينــا 
الموجودة في حســابات األســرى، علماً 
بغــرض  تفــرض  التــي  الغرامــات  أن 
إصــالح األعطاب أو الممتلــكات داخل 
الغرف تكــون مضاعفة لعّدة مرات عن 
الثمــن األصلــي، فعلى ســبيل المثال إذا 
تعّرضت مغسلة القســم لخلل وأصبحت 
غيــر صالحة لالســتخدام ويقــدر ثمنها 
بـ)1000 شــيكل(، فــإن الغرامــة التي 
تفرض إليجاد مغسلة بديلة قد تصل إلى 

)5000 شيكل( وأكثر.

رابعًا: اعتقال الّنساء

يشــير التقرير الســنوي المشــترك لهيئة 
شــؤون األســرى والمحرريــن ونــادي 
األســير الفلســطيني ومؤسســة الضمير 
لرعاية األســير وحقوق اإلنسان ومركز 
أن  القــدس   – حلــوة  وادي  معلومــات 
تتعــــّرض  الفلســــطينيات  النّســــاء 

لالعتقال واالعتــــداء مــن قبــل سلطات 
كباقــــي  مثلهــا  اإلســرائيلي  االحتــالل 
شــرائح المجتمــع الفلســطيني، دون أي 
اعتبــار للوضــع الّصحي أو النّفســي أو 
االجتماعــي لهّن، وكانت إدارة ســجون 
االحتالل، قد نفّذت عمليات قمع متكررة 
وغيــر مســبوقة بحــّق األســيرات على 
مــدار أيّام خالل شــهر ديســمبر/ كانون 
األول 2021، خاللها تّم االعتداء عليهّن 
بالّضــرب وســحلهّن وتهديدهــّن بــرّش 
غرفهــّن بالغــاز، كما وفرضــت عليهّن 
جملــة من العقوبــات تمثّلــت بحرمانهن 
مــن الزيــارة و“الكانتينا”، وعزل ثالث 

منهّن.

وحتّــى نهاية العام 2021؛ فإّن ســلطات 
االحتالل تعتقل )34( أسيرة في سجونها، 
بينهــّن الفتــاة القاصــر نفــوذ حماد )14 
عاماً(، أقدمهّن األســيرة ميسون موسى 
المعتقلــة منــذ العــام 2015، وأعالهّن 
حكماً األســيرتان شروق دويات وشاتيال 
عيّــاد والمحكومتــان بالّســجن لـــ)16( 
عاماً، وميسون موسى وعائشة األفغاني 

المحكومتان بالّسجن لـ)15( عاماً. 

ومن بين األســيرات )11( أّماً يحرمهَن 
االحتــالل من احتضــان أبنائهــّن، ومن 
ضمنهــّن المعتقلة شــروق البدن المعتقلة 
إدارياً، ومن بين األســيرات الجريحات 

قوات االحتالل اإلسرائيلية أثناء اعتقال شابة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية)4(
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وأشــّدها معاناة؛ حالة األســيرة إســراء 
والمحكومــة  القــدس،  مــن  جعابيــص، 
بالّســجن لـــ)11( عاماً، والتــي اعتقلتها 
قّوات االحتــالل بعد إطــالق النّار على 
سيّاراتها ما أّدى إلى انفجارها وإصابتها 
بحروق شــديدة شــّوهت وجهها ورأسها 

وصدرها وبترت أصابعها.

انتهــاك  االحتــالل  ســلطات  وتواصــل 
فــي  الفلســطينيات  األســيرات  حقــوق 
التفاقيــة  خالفــاً  االحتــالل،  ســجون 
مناهضــة التعذيــب لعــام 1987، والتي 
حظرت المعاملة غير اإلنسانية والحاطّة 
بالكرامة، وخالفــاً لقواعد األمم المتّحدة 
النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955.

مراحــل  خــالل  األســيرات  وتعيــش 
االعتقــال ظروفاً ال إنســانية، ال تراعى 
فيهــا حقوقهــّن فــي الّســالمة الجســدية 
والنّفســية والخصوصية، إذ يحتجزن في 
ظروف معيشية صعبة، يتعّرضن خاللها 
الطبي،  الجســدي واإلهمــال  لالعتــداء 
وتحرمهن ســلطات االحتالل من أبســط 
حقوقهــن اليوميــة، كحقهّن فــي التجّمع 
لغرض أداء الصالة جماعةً أو الّدراسة، 
إضافة إلى انتهــاك خصوصيتهن بزرع 
الكاميــرات فــي ســاحات المعتقــل، ما 
يضطــر بعضهّن إلــى االلتــزام بالّلباس 

الشرعي حتّى أثناء ممارسة الرياضة.

كمــا وتحرمهــن مــن حقّهــن بممارســة 
األشــغال الفنيــة اليدويــة، عــالوة على 
تعرضهّن للتنكيل بهّن خالل عملية النقل 
عبر عربة “البوســطة” إلى المحاكم أو 
المستشفيات، والتي تستغرق عملية النّقل 
بها لساعات، ويتعّرضن خاللها لالعتداء 

عليهن على يد قّوات “النحشون”.

نماذج لقصص اسيرات 
فلسطينيات

ستناول قصص ألربع أسيرات محررات 
من سجن الدامون المخصص لألسيرات 
في جبــل الكرمل في حيفــا، يحكين عن 

تذكــر ميــس أن المحققــات كّن يشــّغلن 
األغانــي ويرقصــن فــي أثنــاء تعذيبها 

وشبحها، ويتوعدنها بالضرب الشديد. 

بعد ذلك، نُقلت ميس إلى ســجن الدامون 
حيث بقيت حتــى انتهاء محكوميتها التي 
بلغــت 15 شــهراً، على خلفية نشــاطها 

الطالبي في جامعة بيرزيت.

أّمــا الزنزانة التــي ُوضعــت فيها ميس 
خالل جوالت التحقيق الطويلة، فتصفها 
بأنها صفراء وضيقة ال تتســع إاّل لفرشة 
واحــدة، كمــا أن وضــع الحمامات كان 
مأســوياً، فهي في بعــض الزنزانات بال 
بــاب، ومن دون ماء أو مناشــف أو أي 
حاجــات أُخرى تحتــاج إليها األســيرة، 
فضالً عن الرائحــة النتنة المنبعثة منها، 
والقــاذورات التي تمأل الزنزانات، وهذا 
كلــه مترافق مــع عدم اســتجابة حراس 
السجن لتنظيفها أو المساعدة في التخلص 
مــن األوســاخ أو منع فيضــان مجاري 
الســجن في الزنزانات ومكان النوم، إلى 

جانب الفئران المتواجدة بالزنزانة.

ســماح جــرادات )24 عامــاً(، خريجة 
من جامعــة بيرزيت، تقيــم في رام هللا، 
وتتحــدر مــن عائلة من بلدية ســعير في 
مدينة الخليل، وقــد اعتُقلت من بيتها في 
مدينــة البيــرة بتاريخ 7 ســبتمبر /أيلول 
2019، علــى خلفيــة عملهــا ونشــاطها 

تجربتهن داخل السجون اإلسرائيلية.
اعتُقلــت األســيرة المحــررة ميــس أبو 
غــوش )24 عاماً( مــن منزلها في مخيم 
قلنديــة، بيــن القــدس ورام هللا، في فجر 
5 ســبتمبر/ أيلــول 2019، وهي طالبة 
إعالم فــي جامعــة بيرزيت فــي عامها 
الدراســي األخير، ومن عائلة الجئة من 
قرية عمواس المهجرة في سنة 1948. 

خضعــت ميــس للتفتيــش العــاري فــي 
المنزل من طــرف المجندات، وصودر 
العديــد من األجهزة اإللكترونية الخاصة 
بها وبالعائلة. وفور االعتقال، تم تحويلها 
إلــى حاجز قلنديــة للتفتيش مــرة أُخرى 
واالســتجواب، وقــد وصفته ميــس بأنه 
“أسوأ من مركز تحقيق المسكوبية”، إذ 
باالغتصاب والضرب والســجن  هُددت 
لفتــرات طويلــة، كما جــرت مضايقتها 
مــن طرف الجنود والمجندات بالســباب 

والشتائم والتعليقات الساخرة.

أمضــت ميــس 33 يومــاً بيــن غــرف 
التحقيــق والزنزانــات الباهتــة والضيقة 
والمعزولــة فــي المســكوبية، ومعتقلَــي 
تعرضــت  حيــث  وعســقالن  الرملــة 
للتعذيب الجســدي والنفسي الذي اشتمل 
علــى ثالثة أيــام من التحقيق العســكري 
القاســي خضعت فيها لـ “شــبح الموزة” 
والقرفصاء والشبح على الطاولة، وسط 
اســتهزاء المحققين والمحققــات بها، إذ 

األسيرة المحررة ميس أبو غوش
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قضايا العدد

األسيرة سماح جرادات

تُعطــى حبة دواء صفراء )غير معروف 
نوعها وربما كانت مسّكناً(.

وفــي ســجن الدامــون كان يتــم تأخيــر 
مواعيــد الفحــص الطبي لألســيرات في 
إهمال كبير ومتعمد لوضعهن الصحي.

شــذى حســن )23 عامــاً(، تــم اعتقالها 
مــن بيتها في حّي عيــن مصباح في رام 
هللا، في فجر 12 ديســمبر/ كانون األول 
2019، وُحكمت حكماً إدارياً لـ 5 أشهر 
و10 أيــام، وكانــت عنــد اعتقالها طالبة 
فــي جامعة بيرزيت، وقد عملت منســقة 
ألعمــال مؤتمر مجلس الطلبة في جامعة 

بيرزيت.

ومثلما تسرد شذى، فإن أصعب لحظات 
االعتقــال هي الســاعات األولــى بجميع 
مــن المفاجــأة بــأن  تفصيالتهــا، بــدءاً 
االعتقــال لها وليس ألحد أفراد أســرتها 
كما جرت العادة، وهذه الصدمة األولى، 
فــي رأيها، تتــرك أثرها على األســيرة. 
وطبعاً، هناك المعاملة الســيئة من طرف 
المجنــدات والجنود وتقييــد المعصَمين، 
ووضــع العصبــة على العينيــن، والزّج 

باألسيرة في الجيب الحديدي.

في حديثها عن التجربة، تروي شذى أن 
من أصعب المحطات في تجربة الســجن 
هي البوســطة التي وصفتهــا بأنها “قبر 
متنقــل” ضيّق على شــكل قفص حديدي 
يُحبــس فيــه األســرى لســاعات طويلة 
فــي طريق الذهــاب إلــى المحكمة وفي 
اإليــاب منهــا، وأنه قفص بــارد جداً في 
الشتاء لطبيعته الحديدية ولظروف عزل 

األسرى فيه.

إيليــاء أبو حجلة )21 عامــاً(، طالبة في 
جامعة بيرزيت، وتســكن مدينة رام هللا، 
ومــن عائلة تتحدر من قرية دير إســتيا، 
جنوبــي غربــي نابلــس، اعتُقلــت مــن 
منزلها في حّي الطيرة، في فجر 1 يوليو 
/تمــوز 2020، بعــد أن حضرت قوات 
كبيرة من جيش االحتالل، وتســرد إيلياء 

الطالبــي في جامعــة بيرزيت، وُحكمت 
لـ 9 أشهر. 

خضعــت ســماح لالســتجواب األولــي 
فــي منزلها، ومورســت عليها الضغوط 
النفسية، إذ جرى استغالل مرض والدها 
في ذلك، فضالً عــن التفتيش الدقيق لها، 

ثم ُزّجت في الجيب العسكري.

نُقلت ســماح إلى معســكر “بســيغوت” 
)المقــام على أراضي مدينــة البيرة(، ثم 
إلى مركز تحقيق “عوفر” )في بيتونيا(، 
وبعــد ذلك إلى “المســكوبية” في القدس 
المحتلــة حيــث احتُجــزت فــي التحقيق 
22 يومــاً من دون الســماح لهــا بمقابلة 

المحامي الخاص بها.

وأشــارت ســماح إلى أن المحقق استغل 
كونهــا أنثى للضغط عليهــا في التحقيق، 
فحــاول مثالً مســاومتها علــى المالبس 
النظيفة التي أرسلها إليها األهل، وهددها 

بمنعهــا من الحصول عليها إاّل إذا قّدمت 
معلومات أو أدلت باعترافات. 

وعن أوضــاع العزل المادية في ســجن 
“المســكوبية”، تقــول ســماح إن هــذه 
األوضــاع كانت تعمــل بشــكل متكامل 
مع تكثيف الضغوط النفســية والجســدية 
عليهــا، كعزلها أحياناً فــي زنزانة قريبة 
مــن غرف التحقيق، بحيث كانت تســمع 
الشــباب،  ضــرب  أصــوات  بســهولة 
وفــي أحيــان أُخرى كان يتــم عزلها في 
زنزانــة بعيدة معزولة، ولم يكن أحد من 

السجانين يستجيب لندائها وصراخها.

أّمــا فيمــا يتعلق بالعيــادة الطبيــة داخل 
“المســكوبية” وســجن الدامون، فتتنّدر 
التــي  الســيئة  المعاملــة  علــى  ســماح 
تعرضت لها، كرّد الممرض عليها حين 
كانت تشكو من ألم ما، بأن تشرب الماء، 
وكيف أنه في أحســن األحــوال، ومهما 
يكــن العــارض الصحــي، فإنهــا كانت 
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أن الضابط المســؤول عــن ملف جامعة 
بيرزيــت أخبرهــا أن اعتقالها جاء على 
خلفيــة نشــاطها الطالبي فــي الجامعة، 
وقــد ترافق ذلــك مع تخويفــه إياها بأنها 
ستمضي في السجن أعواماً طويلة بعيدة 

“عوفر” لثالث ســاعات تمحورت حول 
عملهــا الطالبي فــي جامعــة بيرزيت، 
وخالل فترة انتشار وباء كورونا، ُعقدت 
لها محاكم إلكترونية ُمنعت فيها أمها من 
زيارتها إاّل لمرتين فقط خالل 11 شهراً. 

وعــن ظــروف المحاكــم اإللكترونيــة، 
تشــير إيليــاء إلــى أنها لــم تكــن تُعطى 
الوقــت الكافــي للحديــث مــع المحامي 
الخــاص بها، وال لرؤية أمها عن طريق 
الشاشــة إاّل ألقــل من دقيقة، مــع التعتيم 
الكامــل والمتعمد لمجريــات المحاكمة، 
وعــدم إخبارها بنتائــج المحاكمة إاّل بعد 
أن عرفــت الحقاً مــن محاميهــا بالحكم 

المفروض عليها.

خامسًا: جرائم االحتالل مع 
األسرى والمعتقلين

أفاد التقرير الســنوي لمؤسسات األسرى 
وحقوق اإلنســان بأنه خالل العام 2021 
واصلت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي 
سياســة التّنكيــل الممنهــج، وانتهاكاتهــا 
لحقــوق األســرى والمعتقلين  المنظّمــة 
التي كفلتها المواثيق واألعراف الدولية، 
كجزء من بنية العنف التي تفرضها على 
الواقع الفلســطيني، حيث تصّدرت جملة 
مــن االنتهــاكات واقــع قضية األســرى 
والمعتقليــن في الســجون اإلســرائيلية، 
وتصاعدت بشــكٍل ملحوظ خالل شــهر 
مايو /أيار، بما فرضته عمليات االعتقال 
الممنهجة التي نفّذتها قوات االحتالل في 
فلســطين كافة من “اســتعادة” لسياســة 
التّعذيب بشــكٍل أساسي ولسياسة العقاب 
الجماعي لعائالتهــم، إضافة إلى ارتفاع 
مســتوى العنــف تجــاه المعتقليــن، منها 

إطالق الّرصاص عليهم.

وشــّكلت عمليــة “نفــق الحريــة” مطلع 
شــهر ســبتمبر /أيلول تحــّوالً هاّماً على 
صعيد المواجهة داخل سجون االحتالل، 
وكذلك علــى بعض الّسياســات التّنكيلية 
التــي فرضتهــا إدارة ســجون االحتالل 
بحّق األســرى، أبرزهــا عمليات العزل 

عــن عائلتها عامــة، ووالدتهــا خاصة، 
مســتغالً الظرف اإلنســاني إليلياء بوفاة 
والدهــا. أُفرج عن إيليــاء في 10 مايو /
أيار2021 بعد أن أمضت 11 شهراً في 
ســجن الدامون، منها 14 يوماً في سجن 

“هشارون”.

تســرد إيلياء ظــروف اعتقالها، بدءاً من 
ضربهــا في الجيــب العســكري كما أن 
إلصــاق فوهــة البندقيــة بخصرهــا كان 
تهديداً مباشــراً لحياتها، مــروراً بتركها 
ثالث ســاعات تحت أشعة شــمس يوليو 
/تموز الحارقة وهي جالسة القرفصاء. 

وسيســتمر هذا المشوار المّر باحتجازها 
أســبوعين في سجن “هشارون” السيىء 
جــداً مــن جميــع النواحي، وهــي فترة 
انتُهكــت فيها خصوصيتها، إذ لم يُســمح 
لهــا بقضاء الحاجة إاّل وهي مقيّدة اليدين 
وتحت مراقبــة المجندة لها، ثم نُقلت إلى 

سجن الدامون.
خضعت إيلياء لالســتجواب في معسكر 

األسيرة إيليا ابو حجلة

األسيرة شذى حسن
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قضايا العدد

االنفــرادي، ومــا تــزال تبعيــات هــذه 
قائمة. المواجهة 

االعتقاالت اليومية. 1

تواصل ســلطات االحتالل اإلســرائيلي 
استخدام سياســة االعتقاالت اليومية في 
مواجهــة نضــال الفلســطينيين النتــزاع 
معــّدل  ووصــل  وحّريتهــم،  حقوقهــم 
االعتقــاالت اليوميــة إلــى نحــو )22( 
حالــة، وبلغت أعلى نســبة اعتقاالت في 
شــهر أيّار/ مايو 2021، إذ وصلت إلى 
)3100( حالــة اعتقــال مــن كافّة أنحاء 
فلســطين بما فيها األراضي المحتلة عام 
1948، التــي ُســجل فيهــا 2000 حالة 
اعتقال من بين مجمــوع االعتقاالت في 
ذاك الشــهر، )علماً أن رصد االعتقاالت 
داخــل األراضــي المحتلة عــام 1948 
جاء خالل شــهر أيار فقط(، حيث شّكلت 
عمليات االعتقال فــي حينه تحوالً كبيراً 
ليس فقــط على صعيد أعــداد المعتقلين، 
وإنما على مســتوى العنف الذي رافقها. 
فيمــا ُســّجلت أدنى نســبة اعتقــاالت في 
وبلغــت   ،2021 أغســطس  آب/  شــهر 

)345( حالة اعتقال.

وتؤكد مؤسســات األسرى على أّن أعلى 
نســبة اعتقاالت في المحافظات ُســّجلت 
فــي القــدس وضواحيها منــذ بداية العام 
حتى نهاية العام المنصرم، ووصلت إلى 
)2784( حالــة اعتقــال، بينهــم )750( 

قاصــراً/ة، و)120( مــن النســاء، كمــا 
أّن بعــض المحافظات األخرى شــهدت 
تصاعــداً في عمليات االعتقال، من بينها 

محافظتي الخليل وجنين.

وصّعدت سلطات االحتالل من استهداف 
للبلدات والمخيّمات التي تشــهد مواجهة 
مســتمّرة مع االحتالل، خاّصــة البلدات 
والمخيّمــات القريبــة من المســتوطنات 
المقامة على أجزاء واسعة من األراضي 
الفلســطينية، وشــّكلت بلدة بيتــا نموذجاً 
لذلك، حيــث تجاوزت أعــداد المعتقلين 
منها منــذ بداية المواجهة فيها في شــهر 
أيار/ مايو أكثر من )60( حالة اعتقال.

  
كما اســتهدفت عمليات االعتقال األطفال 
والنّساء، وتحديداً في القدس وضواحيها 
التــي تواجــه عمليات اعتقــال مضاعفة 

مقارنة مع باقي محافظات الوطن.

 ومن ضمن الفئات التي استُهدفت بشكٍل 
مضاعف األســرى الّســابقين، حيث أّن 
جــزءاً كبيراً منهــم تعّرضــوا لالعتقال 
خالل هــذا العــام وتحديداً عبر سياســة 
االعتقــال اإلدارّي، وترّكزت في الفترة 
التي رافقت الحديث عن إجراء انتخابات 

فلسطينية.

ولم تتوقّف ســلطات االحتالل كذلك عن 
اعتقــال طلبــة الجامعــات، فــي محاولة 
أو  اجتماعيــة  مســاهمة  أي  لتقويــض 

نضاليــة يمكن أن تُشــّكل رافعة للمجتمع 
الفلســطيني، وتُســاهم فــي بــّث الوعي 
الوطنــي، وبقيت جامعــة بيرزيت أكثر 
الجامعات استهدافاً من حيث عدد الطلبة 

الذين تعّرضوا لالعتقال.

االنتهاكات أثناء االعتقال. 2

اليوميّــة  االعتقــال  علميّــات  يصاحــب 
أساليب عديدة تبدأ من اقتحام البيوت في 
ســاعات متأّخرة من الّليــل، وما يرافقها 
مــن تنكيــل واعتــداءات بحــّق المعتقل 
وعائلتــه، باإلضافــة إلــى تعّمــد قّوات 
االحتالل اســتخدام القــّوة المفرطة أثناء 
التّعّســفية، وبصورة  االعتقــال  عمليات 
العقــاب  ويمتــّد  وجماعيــة،  عشــوائية 
الجماعــي إلــى كل مراحــل االعتقــال، 
كاســتخدام العائلة كوســيلة للّضغط على 

األسير خالل عملية التّحقيق.

ومن أوجه ذلك ما تعّرض له الّشاب أحمد 
أبــو ســنينة )28 عاماً(، والــذي أصيب 
برصاصة مطّاطية أّدت إلى فقده إلحدى 
عينيــه خــالل اقتحام للمســجد األقصى، 
وذلك قبل اعتقاله من داخل المستشــفى.  
عالوة على حالــة الطّفل عمر العجلوني 
)13 عامــاً(، من القــدس، والذي اعتقل 
مــن منطقــة بــاب العامــود، وتعــّرض 
للّضرب المبرح على رأسه خالل عملية 
االعتقال، ما أّدى إلى إصابته برضوض 

في الجمجمة.

إلــى جانــب العقوبــات الجماعيــة التي 
نفّذها جنــود االحتالل على بلدات وقرى 
بأكملها، كبلدات ترمســعيا وعقربا وبير 
الباشــا ومدينــة جنين، وذلك عبــر تنفيذ 
اقتحامــات ومداهمــات وبنــاء حواجز، 
ومنع الّســّكان مــن التنقّــل، واحتجازهم 
كــدروع بشــرية، وتعّرضهــم للتّحقيــق 
الميدانــي والّضــرب المبــرح وإلحــاق 
الّضــرر بمحتويــات المنــازل، واعتقال 

عدد كبير منهم.

وهو مــا حصــل أيضــاً فــي األراضي 
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بعد اقتاده جيش االحتالل لجهة مجهولة.

الغرامات والّتعويضات . 3
المالية 

يســتغّل االحتالل اإلســرائيلي األســرى 
الفلســطينيين اســتغالالً ماديــاً من خالل 
المبالــغ  التّعويضــات بمالييــن  فــرض 
المالية، ضد األسرى وأهاليهم، باإلضافة 
إلى فرض نوعين من الغرامات عليهم: 

التــي  “المحاكــم”  غرامــات  األولــى، 
تفرضها المحاكم العســكرية اإلسرائيلية 

على األسرى مقترنة بأحكام السجن.

وأمــا الثانية، فهــي غرامات “عقوبات” 
الســجون  مصلحــة  إدارة  تفرضهــا 
اإلســرائيلية بشــكل غير قانونــي، بناء 
على مزاعم بارتكاب األســرى مخالفات 

داخل السجن.

ويصــل متوســط مــا تفرضــه محاكــم 
االحتالل العســكرية مــن غرامات على 
إلــى )15 مليــون  الفلســطينيين ســنوياً 
شــيكل(، وهــذا المبلــغ يحّول مباشــرة 
لتمويل المحاكم العســكرية اإلســرائيلية 
أن  أي  الســجون،  وإدارة  والجيــش 
الفلســطينيين يدفعــون تكاليــف جاّلديهم 

ومحتليهم من أموالهم قصراً.

باإلضافــة إلى األســعار الخيالية لكانتينا 
الّسجون، فإننا نتحّول إلى شعب مسجون 
على حســابه مــن دون أّي تكاليف مادية 
كل  يخالــف  ممــا  االحتــالل،  لدولــة 
األعراف والمواثيق الدولية التي توجب 
علــى دولــة االحتــالل رعاية األســرى 
والمعتقلين وتوفير احتياجاتهم، وكل هذا 
يمارس أمــام أعين المجتمع الّدولي دون 

أن يحّرك ساكناً.

الّتعذيب خالل الّتحقيق. 4

تنتهج ســلطات االحتالل سياسة التّعذيب 
بأشكاله النّفســية والجسدية بشكل مكثّف 

المحتلــة عام 1948 والقــدس، بالتّزامن 
مع العدوان على المسجد األقصى وقطاع 
غــزة خالل شــهر أيّار/ مايــو، فاعتقلت 
نحــو )2000( شــخص، والحقت جميع 
من شــاركوا فــي التّظاهــرات، ونفّذت 
مداهمــات عنيفــة للمنــازل والمحــالت 

العربية. التّجارية 

وســوف نســتعرض مثــاال لالعتداءات 
التــي  المتكــررة  اإلجراميــة  الهمجيــة 
يتعــرض لها أبناء الشــعب الفلســطيني 
خالل عمليات اعتقالهم واقتيادهم من قبل 
قوات االحتالل، بأســلوب يتنافى بشــكل 
كامل مــع كافــة المواثيــق والمعاهدات 
الدولية التي تكفل حقوق اإلنســان، حيث 
يتعمد جيش االحتالل خالل تنفيذ عمليات 
االعتقــال بمختلــف المدن الفلســطينية، 
اســتخدام القوة المفرطة والتنكيل الشديد 
بحق المعتقلين ال ســيما الفتية والشــبان، 

وذلك باالعتداء عليهم بالضرب المبرح، 
بأقــذر  وشــتمهم  وإهانتهــم  وســحلهم، 
المســبات، واحتجازهــم بظروف حياتية 

قاسية، وتعذيبهم وشبحهم وتهديدهم 

وهذا ما حدث مع أحد الشبان الفلسطينيين 
ويدعى مالك معال )19 عاماً( من حي أم 

الشرايط بمدينة البيرة.

ففــي يــوم اإلثنيــن الموافــق 14 فبراير 
2022 اقتحمــت قوات كبيــرة من جيش 
االحتالل لمنشــأة صناعية بمدينة البيرة، 
وأحــاط الجنود أســوار المنشــأة وقاموا 
بمداهمتهــا، وقد كان الفتــى معال داخل 
المنشــأة فهــو يعمــل حارســاً ليــالً بهذا 
المكان، وتفاجــأ بوجود الجنــود أمامه، 
وحينهــا بــدأوا بتســليط أضــواء الليزر 
تجاهــه، ومن ثــم أطلقوا كلب بوليســي 
نحوه والذي بدأ بنهشه دون توقف، وفيما 

ترك جنود االحتالل كلب بوليسي ينهش جسد الشاب مالك معال ويرعبه
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اإلهمال الّطبي الممنهج . 1
والقتل البطيء

تعتبــر وســيلة االحتــالل الممهنجــة في 
حرمــان األســرى مــن الرعايــة الطبّية 
الحقيقية الّسليمة، والمماطلة المتعّمدة في 
تقديم العالج للمرضى منهم والمصابين، 
من أهم سبل وأســاليب إضعاف اإلرادة 
والجســد علــى حّد ســواء. ومــن خالل 
مراقبة الوضع الّصحي لألسرى، يتّضح 
أن مســتوى العنايــة الصحية باألســرى 
شديد الّســوء؛ ال سيما مع انتشار مرض 
الكورونــا بيــن صفوف األســرى نتيجة 
اإلجــراءات  ولضعــف  الّســجن  لبيئــة 
الّصحيــة المتّبعة في الّســجون. وارتقى 
بســبب الظّروف الّصحية الّصعبة داخل 
الّســجون عشرات األسرى شــهداء منذ 
بدايــة االحتالل اإلســرائيلي لفلســطين، 
وازداد عدد المرضــى منهم، بل تجاوز 
األمــر ذلــك ليصبــح عــالج األســرى 
الســجون  إدارات  تخضعــه  موضوعــاً 

مع المعتقلين خالل عملية التّحقيق، ومن 
أشــكاله؛ الحرمان مــن النّوم عن طريق 
جلسات تحقيق مســتمّرة، وتقييد المعتقل 
أثناء فتــرة التحقيق، وشــّد القيــود لمنع 
الــدورة الدمويــة مــن الوصــول لليدين 
والّصفــع  الّضــرب  كذلــك  والقدميــن، 
واإلذالل  الّلفظيــة  واإلســاءة  والــّركل 
المتعّمــد، والّضرب الذي قــد يؤدي إلى 
عاهات مســتديمة، والّصعق بالكهرباء، 
باإلضافة إلــى التهديد باعتقال أحد أفراد 
أســرة المعتقــل، أو التهديــد باالعتــداء 
الجنســي علــى المعتقــل أو أحــد أفــراد 
أســرته، أو بهــدم المنــازل أو بالقتــل، 
ويمتــّد ذلك إلــى الحرمان من اســتخدام 
المراحيــض، ومن االســتحمام أو تغيير 
المالبــس أليــام أو أســابيع، والتعّرض 
للبــرد الشــديد أو الحــرارة، والتعّرض 
للّضوضاء بشــكل متواصل، واإلهانات 

والّشتم.

كمــا وقد يصل مســتوى عنــف التّحقيق 
إلى “التّحقيق العسكري”، كما حدث مع 
المعتقل جــالل جبارين )36 عاماً(، من 
بلدة ســعير فــي الخليل، والــذي تعّرض 
للتّحقيــق فــي مركــز توقيــف وتحقيــق 
“المســكوبية”، وفيــه تعــّرض للتّعذيب 
على مدار عشرة أيام، ولساعات طويلة، 
من بينها التّحقيق معه لمّدة )38( ســاعة 
بشــكٍل متواصــل، وهــو مشــبوح على 
الكرســي ومكبّــل اليديــن والقدمين، إلى 
جانــب حرمانه مــن النوم، ومــن تناول 
الطّعام الجيّد، األمر الذي اضطره خالل 
أول يوميــن مــن االعتقال إلــى االمتناع 
عن تناول الطعام، وخــالل فترة اعتقاله 
صــدر بحقّه أمر منع من لقاء المحامي. 

كما تعّرض األسير حمزة زهران )41( 
عاماً، من بلدة بّدو شــمال غرب القدس، 
لتحقيــق عســكري قــاٍس فــي مركــزّي 
تحقيق “عسقالن” و”عوفر” لمّدة )56( 
يومــاً، تعــّرض خاللها للّضرب الّشــديد 
بتلقّــي صفعات مفاجئــة ومتواصلة على 
وجهه، باإلضافــة لضربه على مواضع 
مختلفــة مــن جســده، وتكبيلــه وشــبحه 

علــى  وشــبحه  “المــوزة”،  بوضعيــة 
المكتــب، والحرمــان مــن النــوم، حيث 
تواصــل التّحقيق معه في بعض األحيان 
لمدة )42( ســاعة متواصلــة، وما زال 
يعاني حتّى اآلن من آالم في جسده نتيجة 

الّضرب والّشبح.

سادسًا: داخل السجون 
اإلسرائيلية

التعذيب الممنهج لألسرى 
وذويهم

لمؤسســات  الســنوي  التقريــر  تنــاول 
األســرى وحقوق اإلنســان مــا يتعّرض 
لــه األســرى والمعتقلون الفلســطينيون 
داخل الّســجون اإلســرائيلية، إلى أنماط 
مختلفــة مــن االنتهــاكات التــي تطــال 
مجموعة واســعة من الحقــوق المكفولة 
لهــم، بموجب المعاييــر الدولية الخاصة 

باألسرى، ومنها:
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األســرى إلى زنازين عبر تجريدهم من 
كافة المقتنيات، وتزامن ذلك مع عمليات 
االقتحــام والقمع الواســعة التي شــهدتها 
كافــة الســجون، وكان آخرهــا ما جرى 
مع األسيرات في ســجن “الدامون” من 
عمليــات اعتــداء وتنكيل غير مســبوقة 
وعــزل ثــالث منهــن وهــن: )شــروق 
دويات، ومــرح باكير، ومنــى قعدان(، 
وتــال ذلك عملية قمع واســعة في ســجن 
“نفحــة” علــى إثرها ما يــزال عدد من 
األسرى في العزل اإلنفرادي “كعقوبة”.

سياسة العقاب الجماعي . 3
داخل سجون االحتالل

صّعدت إدارة ســجون االحتالل استخدام 
سياســة العقاب الجماعي بحّق األســرى 
خــالل عــام 2021، تحديًدا بعــد عملية 
“نفــق الحّريــةّ” وذلــك عبــر عمليــات 
كافــة  طالــت  التــي  الجماعــّي  القمــع 
األســرى، وتمثلت هذه السياســة بسلسلة 
مــن اإلجــراءات التّنكيليــة واالنتهاكات 
المنظّمــة، وفــرض مســتوى أعلــى من 
العنــف خالل عمليــات القمع، وما تالها 
مــن عمليّات عزل ونقــل، وحرمان من 
الزيارة و”الكانتينا”، وفرض الغرامات 
الماليّة الباهظة، وتجريد غرف األسرى 

من احتياجاتهم األساسية. 
وبمقابــل هذه السياســة واجه األســرى 
هــذه السياســة عبــر خطــوات نضاليــة 

واالبتــزاز  للمســاومة  اإلســرائيلية 
وأثبتــت  المعتقليــن،  علــى  والّضغــط 
الّشــواهد تغّول إدارة ســجون االحتالل 
بما فيها من ســجانين وطواقــم طبية في 
تكثيــف الظروف التــي تضاعف عذاب 
األسير عند اشــتداد مرضه، دافعين إياه 
إلى هاوية الموت المحقّق، حيث استشهد 
االحتــالل  ســجون  فــي  أســيراً   )72(
جراء سياســة اإلهمال الطبــي منذ العام 
1967، ويصل عدد األســرى المرضى 
في الّســجون إلى )600( أســيراً بحاجة 
لرعايــة طبّية حثيثة، عالوة على ارتفاع 
عــدد من أصيبــوا بالّســرطان إلى )4(، 
وكان من بينهم األســير ناصر أبو حميد، 
و)14( أســيراً علــى األقــّل مصابــون 

بأورام بدرجات متفاوتة.

وكانــت أبــرز الجرائــم الطّبيــة خــالل 
العام 2021؛ جريمة قتل األســير سامي 
العمــور، الذي استشــهد فــي تاريخ 18 
تشرين الثّاني/ نوفمبر 2021، وكان قبل 
ذلك قد تعّرض لسلســلة من االنتهاكات، 
من خالل نقله المتكّرر عبر “البوسطة” 
وانتظاره لســاعات طويلــة قبل وصوله 
للمستشــفى، حيث مكث )14( ساعة في 
معبار ســجن “بئر الســبع” ينتظر، قبل 
نقله إلى المستشفى رغم وضعه الصحّي 
الصعــب والخطير، إضافة إلى األســير 
حســين مســالمة الذي ارتقى شــهيداً بعد 
اإلفــراج عنه بفتــرة وجيزة خــالل هذا 

العام.

العزل االنفرادي. 2

لم تتوقــف إدارة ســجون االحتالل يوماً 
عن اســتخدام سياســة العزل االنفرادي، 
لكونها أبــرز الّسياســات الممنهجة التي 
تســتند عليهــا فــي اســتهداف األســرى 
جســدياً ونفســياً، وتُشــّكل هذه السياســة 
أقســى وأخطر أنــواع االنتهــاكات التي 
تمارســها ســلطات االحتالل اإلسرائيلية 
بحّق المعتقلين واألســرى؛ التي تحّولت 
إلــى نهــج منظّــم ومتصاعد، حيــث يتم 
احتجــاز المعتقــل لفترات طويلة بشــكٍل 

منفــرد، فــي زنزانة معتمــة ضيّقة قذرة 
ومتّســخة، تنبعث من جدرانها الرطوبة 
والعفونــة علــى الــدوام؛ وفيهــا حمــام 
أرضي قديم، تخرج من فتحته في أغلب 

األحيان الجرذان والقوارض. 

وخالل العام 2021، رصدت مؤسسات 
األســرى عزل العشــرات من األسرى، 
وتضاعفــت عمليــات العزل بعــد عملية 
“نفــق الحّريّــة” مــع احتــدام مســتوى 
المواجهة بين األســرى وإدارة ســجون 
االحتــالل، حيث جرى عــزل مجموعة 
كبيــرة مــن أســرى الجهــاد اإلســالمّي 
خاّصة؛ منهم األسرى الستّة الذين تمّكنوا 
من تحرير أنفســهم من ســجن “جلبوع” 
خــالل شــهر أيلــول/ ســبتمبر، وذلــك 
كعقوبــة جماعية بحقهم كون خمســة من 
األســرى الســتة ينتمون لنفس الفصيل، 
وتّم تحويل بعض األقســام ألقســام عزل  
كقســم )6( في ســجن “النقــب” الذي تم 
حرقــه احتجاجــاً علــى العقوبــات بحّق 
فصيــل الجهاد، وتّم عزل  )14( أســيراً 
في غرف متفّحمة وبدون أي مقتنيات أو 

فراش ألكثر من )35( يوماً. 

ونجــد أّن عمليــات العــزل في ســجون 
االحتــالل تخضــع لعدة مســتويات ليس 
فقط على مســتوى عزل األســير الفرد، 
حيــث شــهد األســرى عمليــات عــزل 
جماعيــة، وذلــك بتحويل بعض أقســام 
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منظمة شارك فيها كافة األسرى، وشّكل 
اإلســالمّي،  الجهــاد  أســرى  إضــراب 
والبرنامــج المســاند الــذي نفّذتــه كافــة 
الفصائــل فــي الســجون، إحــدى أبــرز 
المحطّات التي تمّكن األسرى من خاللها 
حمايــة ُجملة مــن المنجــزات التاريخية 
التــي حققوها عبر نضــال طويل، إال أّن 
التلويــح باســتهداف منجزات األســرى 
كجــزء أساســي مــن عمليــات العقــاب 
الجماعــي تعود بيــن الفينــة واألخرى، 
الستهداف أي حالة “استقرار” يمكن أن 
يعيشــها األســير، كذلك في محاولة منها 
لفرض مزيد من السيطرة والرقابة على 

األسرى.

ومنذ عام 2019 شهد األسرى تصاعدت 
عمليات القمع كإحــدى أبرز أدوات هذه 
سياســة، حيث ُســّجلت أعنــف عمليات 
القمع منذ أكثر من عشر سنوات، خاللها 
أصيب العشــرات من األسرى بدرجات 
متفاوتة، واســتمر مســتوى هــذا العنف 
خــالل العــام الجاري 2021، وُســجلت 
أبــرز هذه العمليات بحّق أســرى ســجن 
“جلبــوع” تحديــًدا بعــد عمليــة “نفــق 
الحّريّة”، حيث جرى قمع العشرات من 
األســرى، وفرضــت عقوبــات جماعية 
بحقّهــم، وُســجلت إصابات تحديــًدا بين 
صفوف األسرى في قسم )3( بعد احتدام 
المواجهة بين األســرى وإدارة الســجن، 
وامتدت المواجهة في عدة سجون أبرزها 

كان في سجني “النقب، وريمون”. 

العراقيل أمام انتظام . 4
زيـــارات أهالي 

األســــرى
 

إّن زيــارات األهالــي هــي واحــدة من 
الحقوق األساســية التــي كفلتها المواثيق 
الدولية؛ لألسرى وذويهم، ولقد تضّمنت 
االتّفاقيات الّدولية نصوصاً واضحة بهذا 
الخصوص، كما وكفلت تلك النصوص، 
فــي مضمونها وجوهرها، حــّق المعتقل 
باســتقبال زائريه، بانتظام وعلى فترات 
متقاربــة؛ وهذا نص المــادة )116( من 

اتفاقيــات جنيــف الرابعة، الــذي يقول: 
“يســمح لكل شــخص معتقل باســتقبال 
زائريــه - وعلى األخــص أقاربه- على 
فتــرات منتظمــة، وبقــدر مــا يمكن من 
للمعتقليــن بزيــارة  التواتــر، ويســمح 
عائالتهــم في الحــاالت العاجلــة، بقدر 
االســتطاعة؛ وبخاصــة في حالــة وفاة 
أحد األقارب أو مرضه بمرض خطير”.

وظلّــت تلك النّصوص )لفتات إنســانية( 
تمنحهــا ســلطات االحتالل اإلســرائيلي 
لألســير الفلســطيني وقتما تشــاء وكيفما 
شــاءت، وتصادرهــا حيــن تــرى ذلك 
مناســباً لها تحت ذرائع مختلفة وأبرزها 
ودون  مســاءلة  دون  األمــن،  ذريعــة 
أن تشــعر بأدنــى حاجــة لتبريــر ذلك، 
فصادرت ســلطات االحتــالل هذا الحّق 
المشــروع، وجعلت منه حلقة من حلقات 
المعاناة، ووســيلة للعقاب الجماعي لكل 
من األســير وزائريه، فحرمت األسرى 
تحــت ذرائع مختلفــة، ومنعــت الغالبية 
العظمــى من األقــارب بذريعــة “المنع 
األمنــي”، بمــن فيهــم أطفــال صغــار 
وآباء كبار وأمهات طاعنات في الســن، 
وحينما تســمح لبعض األفراد من درجة 
لهم  القرابــة األولى بالزيارة، فإنهــا تحمَّ
أعبــاء الطريق الطويل ومشــاق الســفر 
ومضايقات الحواجز العســكرية وأحياناً 
واســتفزازات  المســتوطنين،  اعتداءات 

الســجانين واجراءات التفتيش وغيرها، 
وتمتد رحلة العذاب من شــروق الشمس 
حتى غروبهــا، وأحيانا يصل األهل إلى 
بوابة الســجن بعد عناء طويل فيصدمون 
بما يسمعونه من إدارة السجن: أنه تم نقل 
األسير الى ســجن آخر أو أنه “معاقب” 
مــن الزيــارة، وهكــذا اتّســعت دائــرة 
الممنوعيــن وارتفــع عددهــم وتناقــص 
يومــاً بعد آخر عدد مــن يحظون بزيارة 

منتظمة أو حتى متقطعة.

عت دولة   ليس هذا فحســب، وإنما شــرَّ
االحتــالل نصوصاً وممارســات تخالف 
جوهــر القانــون الدولــي اإلنســاني، إذ 
األســرى جســدياً  تعذيــب  فــي  تفننــت 
ونفســياً، وســلبت منهــم تلــك الحقــوق 
المكفولــة دوليــاً، تحت ذرائــع متعددة، 
حتــى تحولــت زيــارات األهالــي إلــى 
ورقة ضغط ومســاومة ووســيلة للعقاب 
ألتفه األســباب، ومصادرتها من طرف 
يعنــي مصادرتهــا من الطــرف اآلخر، 
ممــا جعلهــا عقوبــة مزدوجــة لألســير 
وذويه، وجريمة مركبة تقترفها ســلطات 
االحتالل بحق األســرى وعائالتهم، وما 
زلنــا نتابــع فصولها المريــرة، وما زال 
األســرى وعوائلهم يعانــون جراء عدم 
انتظامها ومنع الكثير من األهالي لذرائع 
أمنية وتوقفها منذ ســنتين بالنسبة ألهالي 

أسرى غزة.
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مطالبتنــا للمؤسســات الدوليــة وخاصة 
منظمــة الصليب األحمر المســؤولة عن 
برنامــج الزيــارات، بضــرورة التدخل 
والضغــط على ســلطات االحتــالل من 
أجــل انتظام زيــارات األهــل وبرنامج 
الزيارات لكافة األسرى والمعتقلين دون 
معيقــات، واســتئناف برنامــج زيارات 
أسرى غزة، الذين لم يسمح لهم بالتزاور 

منذ عامين تقريباً. 

)547( أسيرًا يقضون . 5
أحكامًا بالّسجن المؤّبد– 

مدى الحياة

  ارتفع عدد األسرى المحكومين بالّسجن 
المؤبد إلى )547( أسيًرا، حيث صدرت 
خــالل العــام 2021، أحــكام بالّســجن 
المؤبد بحّق أربعة أســرى وهم: األســير 
ياســر حطاب من مخيــم الجلزون حيث 
رفع االحتالل ُحكمــه ومدته )40( عاًما 
إلى الّســجن الفعلي بالمؤبــد وهو معتقل 
منــذ عــام 2012، كمــا أصــدرت بحق 
األســير قاســم عصافرة، ُحكًما بالّسجن 
المؤبــد و)40( عاًمــا، واألســير نصير 
عصافرة بالّســجن المؤبد و)20( عاًما، 
واألســير يوســف ســعيد زهور بالّسجن 
المؤبد و)15( عاًما، وهــم معتقلون منذ 

إن مصــادرة حــق األســرى وذويهم في 
التــزاور، ووضع العراقيــل أمام انتظام 
الزيارات، ليس إجراء إسرائيلياً استثنائياً 
تفرضــه ظــروف أمنية طارئــة ومؤقتة 
بحــّق عــدد مــن األســرى أو مجموعة 
صغيرة من أقربائهم، وإنما أضحى ثابتاً 
ويُطبّــق في إطار سياســة عليــا وعاّمة 
بحــّق جميع األســرى والمعتقليــن، مما 
يعنــي أن األمــر ال عالقــة لــه باألمن، 
كما تّدعي ســلطات االحتالل دوماً، إلى 
درجة أن رأينا ما يقارب من ثلثي أهالي 
األســرى، بل وأكثر من ذلك، ال يحظون 
بالّزيارة، بفعل القانون اإلسرائيلي الذي 
يسمح فقط لمن هم من فئة القرابة األولى 
والــذي أُقــّر عــام1996 أو تحت ذريعة 

“المنع األمني”.

ومنذ انتشار جائحة “كورونا” في آذار/
مارس من عام 2020، أوقفت ســلطات 
االحتــالل اإلســرائيلي كافــة زيــارات 
األهــل بذريعة الخشــية على األســرى، 
وتجنبا لنقل العــدوى إليهم، فيما لم تتخذ 
اإلجراءات الالزمة لحماية األســرى في 
ســجونها، كما ولم توفر آليات للتواصل 
اإلنســاني فيمــا بيــن األســرى وذويهم، 
كبديــل عــن الزيارات، كــي يطمئن كل 
طــرف علــى اآلخــر، لكنهــا بالمقابــل 

اتّخــذت مــن “كورونا” ذريعــة لمعاقبة 
األسرى وذويهم، وحرمان الطرفين من 
التــزاور وااللتقاء، مما فاقم من معاناتهم 
وزاد مــن قلق كل طرف على اآلخر في 
ظل تزايد أعــداد المصابين بين صفوف 
األسرى وانتشار الفايروس في المجتمع 
الفلسطيني، حتى ُسمح بعد شهور طويلة 
بزيــارات متقطعة وفي أوقــات متباعدة 
ألســرى القــدس والضفــة، ومــا زالت 
تســير بصعوبة على هذا المنوال في ظل 
وجــود عراقيل كثيــرة، بالرغم من تلقي 
األســرى وذويهــم الّلقاح المضــاد، فيما 
بقيت زيارات أســرى قطاع غزة متوقفة 
دون أسباب حتى كتابة هذا التقرير نهاية 
العــام2021، وبذلك نكون قد اقتربنا من 
إتمام عامين كاملين من آخر زيارة تّمت 
ألســرى غزة، على الرغم من أن التّنقل 
من وإلى قطاع غــزة باتّجاه الّداخل قائم 

وحركة التّجار والعّمال مستمّرة.

ذريعــة  االحتــالل  ســلطات  وتوظّــف 
لعقــاب األســرى وذويهــم  “كورونــا” 
وحرمانهم من أبســط حقوقهم اإلنســانية 
المتمثــل فــي حــق التــزاور وااللتقاء، 
فألسرى غزة، كما جميع األسرى، الحّق 
في التّواصــل مع ذويهم في كل األوقات 
واألزمنــة وبشــكل منتظــم، لهــذا نجدد 

رحلة العذاب: زيارات فلسطينيّي الضفّة الغربيّة ألبنائهم األسرى في سجون إسرائيل 
من إفادة حلوة شبانة )80 عاًما( من سّكان قرية سنجل في محافظة رام هللا: 17 ساعة ونحن نَُجْرَجر من مكان إلى مكان ومن باص إلى باص ومن تفتيش إلى تفتيش - أصعد وأهبط 

وأصعد وأهبط. وهللا لو أنّني من حديد النهّد حيلي. إنّها رحلة عذاب طويلة وشاقّة.
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قضايا العدد

عــام 2019، وثالثتهــم مــن بلــدة بيت 
كاحل/ الخليل.

ونجد من جملة المعطيات الّرقمية الكثيفة 
التي تتعلّق باألســرى، أن )25( أســيراً 
معتقلــون منذ مــا قبل اتفاق “أوســلو”، 
وهؤالء يُطلق عليهم “األسرى القدامى” 
باعتبارهم أقدم األســرى داخل ســجون 
ويُعرفــون  اإلســرائيلي،  االحتــالل 
فلســطينياً بالدفعة الرابعــة، وهي الدفعة 
التــي كان مــن المفترض اإلفــراج عنها 
أواخــر آذار/مــارس مــن العــام 2014 
ضمن مسار المفاوضات، إال أن حكومة 
االحتــالل تنّصلت من االتفاق وتراجعت 
عن اإلفراج عن هؤالء األسرى وأبقتهم 
في ســجونها، وأقدمهم األســيران كريم 
وماهــر يونــس المعتقــالن منــذ كانون 
إلى محمد  الثاني/يناير1983، باإلضافة 
الطــوس، ابراهيــم أبــو مخ، وليــد دقة، 
ابراهيم بيادســة، أحمد أبو جابر، ســمير 

أبو نعمة.

ومــع نهايــة العــام 2021 ارتفــع عــدد 
األسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر 
من )20( ســنة إلى )112( أسيراً، بينهم 
من أمضوا أكثر من )25( سنة إلى )35( 
أسيراً، ومن أمضوا أكثر من ثالثين سنة 
إلى )13( أسيراً، ومن أمضوا من )35( 

سنة إلى )8( أسرى.

هــذا باإلضافة الى )49( أســيًرا آخرين 
من األســرى الفلســطينيين الذين ســبق 
وتحــرروا فــي صفقــة وفــاء األحرار 
عــام2011 وأعادت ســلطات االحتالل 
اعتقالهــم منتصــف العــام 2014، وقد 
أمضــى هؤالء ســنوات وعقــود طويلة 
في ســجون االحتالل، وأبرزهم األسير 
نائل البرغوثي” الذي أمضى في سجون 
االحتالل-علــى فترتين- ودخل هذا العام 
عامــه االعتقالــي الـــ)42( وتعتبر هذه 
المــدة أطــول فتــرة اعتقــال فــي تاريخ 
الحركة األســيرة، إضافة إلى األســرى 
عالء البازيان وســامر المحروم ونضال 

زلوم.

سابعًا: حقوق األسرى 
الفلسطينيين في القانون 

الدولي اإلنساني واالتفاقيات 
الدولية 

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ومقتــل 
الماليين من النــاس، وخضوع الماليين 
لحالة األســر نتيجة النزاعات المســلحة 
وحالة الحرب ووقوع مدنيين نتيجة لذلك 
بين قتيل وأســير ومعتقل، لجأ العالم إلى 
إبــرام اتفاقيات ومعاهدات دولية لضمان 

حماية حقوق اإلنسان وحريته وكرامته، 
ومن هذه االتفاقيات: 

لعــام . 1 إعــالن ســانت بيترســبورغ 
ووســائل  أســاليب  بتقييــد   1868

القتال.
اتفاقيــة الهاي لعام 1907م المتعلقة . 2

بقوانين الحرب وأعرافها.
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق . 3

السياسة والمدينة لعام 1966م.
القواعد النموذجية لمعاملة الســجناء . 4

رقم G/D.24/663 لعام 1957.
المبادئ األساســية لمعاملة السجناء . 5

45/111 لعام 1955
اإلعــالن العالمــي لحقوق االنســان . 6

لعام 1948م
اتفاقيــات جنيــف األولــى والثانيــة . 7

والثالثة والرابعة لعام 1949م

األســرى  حقــوق  هنــا  وسنســتعرض 
الفلســطينيين كمــا نصتهــا اتفاقية جنيف 
1949 م بشــأن حمايــة  الرابعــة لعــام 
أهــم  ومــن  الحــرب،  وقــت  المدنييــن 
الحقوق التي نصــت عليها اتفاقية جنيف 

المذكورة:
حــق األســير فــي صــون كرامتــه . 1

وحريته اإلنســانية وعــدم معاملتهم 
معاملة إنسانية غير حاطه بالكرامة 

)م3(.
أال يعتدى عليه أو ممارسة التعذيب . 2

وانتزاع  اعترافــات  بحقه النتــزاع 
معلومــات منهــم او مــن غيرهــم. 

)م31(
حق األســير فــي الدفاع عن نفســه . 3

أو توكيــل من يدافع عنــه وحقه في 
االطــالع على التهــم المســندة إليه 

)م74,73,72,71(.
حق األســير فــي المحاكمــة العادلة . 4

والنزيهة أمام محكمة مشكلة تشكيالً 
قانونياً )م66,71.72,73,74(.

حــق األســير فــي زيــارة دوريــة . 5
وروتينيــة لذويه مرتين شــهرياً )م 

.)116
حــق األســير فــي الحصــول على . 6

الغذاء المناســب والمالئم والصحي 
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إطــالق  فــي  وحقــه  محكوميتــه، 
ســراحه في أي اتفاقية مع ســلطات 

بلده )م134,132(.
حقه في العودة الى بيته وعدم إبعاده . 19

)م 132,49(.
حــق األســير فــي الحصــول على . 20

المخصصات المالية الالزمة للتمكن 
من شراء أغذية وأشياء أخرى.

حق األســير في قضــاء عقوبته في . 21
ســجون البلد المحتل وعدم نقله الى 
سجون داخل دولة االحتالل )م76(.

حق األسير في إعداد أطعمته بنفسه.. 22
حق األســير عدم ســحب احتياجاته . 23

الشخصية أو مصادرتها )م 97(.

هذه مجمــل الحقوق التي كفلتهــا اتفاقية 
جنيــف الرابعة لعــام 1949 م للمعتقلين 
واألســرى الفلســطينيين. ولكــن ما هي 
اتجــاه  القانونيــة  االحتــالل  مســئولية 

)م89(.
حــق األســير فــي الحصــول على . 7

مياه للشــرب تكون صالحة للشرب 
واالستعمال )م 89(.

حق األســير في التواصل مع العالم . 8
الخارجــي من خالل إرســال وتلقي 

الرسائل )م108,107(.
حــق األســير فــي مواصلــة تعليمه . 9

الجامعي والثانوي )م 94(.
حــق األســير فــي الحصــول على . 10

مالبــس مرتيــن في الســنة مرة في 
الشتاء ومرة في الصيف )م90(.

حق األســير في التريض في الهواء . 11
الطلق ثالث ساعات يومياً.

حق األســير في ممارســة شــعائره . 12
الدينية وممارسة الرياضة في أماكن 
مخصصة داخل السجن)م86,93(.

حــق األســير فــي الحصــول على . 13
العــالج وأن تجــرى لــه فحوصات 

ســنة  كل  مــرة  وبانتظــام  دوريــة 
)م91,90(.

حق األســير في التنقل بين الســجن . 14
ســيارة مخصصة  فــي  والمحكمــة 
ومجهــزة وفــق االتفاقيــات الدولية 
وان تكون مناســبة للنقل األدمي )م 

.)127
حق األســير فــي اإلضــراب لتلبية . 15

مطالبــه، وحقــه فــي األمــان على 
شخصه ونفســه وممتلكاته الخاصة 

داخل السجن.
حــق األســير أن يجتمــع مــع أفراد . 16

أســرته أو أخوته أذا كانــوا معتقلين 
فــي غرفــة واحــدة وســجن واحــد 

)م82(.
حــق األســير فــي عــدم عزلــه مع . 17

مــن  وخاصــة  أخريــن  جنائييــن 
أصحاب السوابق )م 125,124(.

حقــه في إطالق ســراحه بعد انتهاء . 18

اقتحام قوات القمع “المتسادا، واليمام، واليماز”، التابعة إلدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي ألقسام األسرى في سجن “عوفر”
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قضايا العدد

األسرى الفلسطينيين داخل السجون؟

دولــة االحتــالل هــي من إحــدى الدول 
التي وقعــت وصادقت علــى االتفاقيات 
الدوليــة بما فيهــا اتفاقية جنيــف الرابعة 
لعــام 1949م، وهــي اتفاقيــة ملزمة لها 
وواجــب عليها تطبيقهــا وفق ما جاء في 
نــص المــادة )146( مــن اتفاقية جنيف 
الرابعــة والمخالفات التــي تعتبر جرائم 
والتــي نصــت عليها المــادة )147( من 

نفس االتفاقية.

فمسئولية االحتالل تكمن في شقين شق 
إنساني وشق قانوني:

الشــق اإلنســاني: هــو احتــرام حيــاة 
ومعتقدات وحرية أألسير وعدم االعتداء 
عليه وال على كرامته وأن يعامل معاملة 
وأال  بالكرامــة  حاطــه  غيــر  إنســانية 
يتعــرض للتعذيب الجســدي أو النفســي 
النتــزاع اعترافات منه، كما له أن يكون 

أمناً على نفسه.

الشق القانوني: وهي مسئولية االحتالل 
واألعــراف  القوانيــن  كافــة  بتطبيــق 
والمواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة التــي 
تنص على حماية حقوق وحرية األســير 
وان يقــدم لمحاكمة عادلــة وأمام محكمة 
مشــكلة تشــكيالً قانونيــاً وغيــر متحيزة 
ونزيهــة، وأال يجبــر علــى االعتــراف 

بشيء أو بفعل لم يقترفه.

ومن مســؤوليات دولة االحتــالل اتجاه 
الفلسطينيين)5(: األسرى 

أن بقضــي األســير عقوبتــه داخــل . 1
ســجون األراضــي المحتلــة وعدم 
نقله الى ســجون داخــل حدود دولة 
االحتالل وفق نص المادة )76( من 

اتفاقية جنيف الرابعة.
أن يتم محاكمته أمام محكمة مشــكلة . 2

تشكيالً قانونياً على ان تتم المحاكمة 
داخل األراضي المحتلة ال خارجها 

)م 66( من اتفاقية جنيف الرابعة.

أن يتم احتجاز المعتقلين واألســرى . 3
في سجون مهيأة من الناحية الصحية 
الســتقبال النــزالء وأن تكون جيدة 
التهويــة وأن تكــون غرف الســجن 

صحية.
أن يتم تقديم العالج الالزم لألســرى . 4

المرضــى وان يتــم إجــراء فحص 
دوري على األسرى مرة كل سنة.

أن يتم معاملة األسير معاملة إنسانية . 5
وأن يســمح له بالزيارة وممارســة 
األنشطة الذهنية والدينية وااللتحاق 
وأن  والثانــوي  الجامعــي  بالتعليــم 
يحصــل علــى كافــة المخصصات 
المالية التي تمكنه من شــراء أغذيته 
وأن يســمح له بإعداد طعامه بنفسه 
وأن يحصل على مالبس مرتين في 

السنة.

وهــي نفس مــا ذكــر أعاله مــن حقوق 
األســير فــي القانــون الدولي اإلنســاني 

واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

وفــي الختــام يتضــح انــه وبالرغم من 
ان االتفاقيــات الدوليــة حــددت حقــوق 
وواجبات وفرضت مسئولية والتزامات 
قانونيــة علــى دولــة االحتــالل اتجــاه 
المواطنين الذي يقعون تحت ســيطرتها 
ومنهــم  المحتلــة(  األراضــي  )ســكان 

المعتقليــن واألســرى، إال ان ســلطات 
االحتالل االســرائيلي لم تلتــزم بموجب 
هذه االتفاقيات رغم أنها وقعت وصادقت 
عليهــا منذ نشــأتها على أتقاض شــعب 
أخر ومارســت جميع االنتهــاكات بحق 

الفلسطينيين. والمعتقلين  األسرى 

Endnotes

الموقع االليكتروني لمركز فلسطين . 1
لدراسات األسرى فبراير 2022.

اإلداريين . 2 المعتقلين  معطيات 
السجون  لمصلحة  طبقا  الفلسطينيين 

والجيش اإلسرائيليين لعام 2020.
بتاريخ . 3 منشور  البياني  الرسم 

الموقع  على   2021 نوفمبر   24
االليكتروني لمنظمة بيت سيلم تحت 
الفلسطينيين  عن  معطيات  عنوان 
قوات  لدى  المحجوزين  القاصرين 

االمن االسرائيلية
مايو . 4  15 بتاريخ  منشورة  الصورة 

الصحافة  وكالة  في   2021 أيار   /
الفرنسية. 

لمزيد من التفاصيل: دون محاكمة، . 5
للفلسطينيين  اإلداري  االعتقال 
اعتقال  وقانون  إسرائيل  قبل  من 
أكتوبر   - الشرعيين  غير  المقاتلين 

2009، باللغة العبرية.
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أكثرها وجعا.

وقالت: “بمجــرد خروجي من العملية اســتطعت تحريك يدي، 
وعلى أمل أن أستطيع تحريك قدمي والوقوف وممارسة حياتي 

بشكل طبيعي”.

وأضافــت، كان فــي هذا األنبوب انســداد، وكتــل متخثرة ومع 
الوقت أصبح ال يصرف الســوائل، وأثر على حياتي وأعصابي 

وأثر على قدرتي على النطق، وتحريك أطرافي.

وأشــارت إلى أن سياســة اإلهمال الطبي في ســجون االحتالل 
أوصلتهــا الى هذا الوضع الخطير، حيــث من المفترض ان يتم 
تغيير األنبوب كل ســتة أشــهر، في الوقت الذي لــم يتم تغييره 
ألكثر من خمس ســنوات، ما تســبب بزيــادة معاناتها الصحية 

والنفسية.

وقالت، كانت األســيرات يحاولن ان يساعدنني على االقل نفسيا 
للتخفيــف من معاناتي، منهن االســيرة امل طقاطقة، وشــروق 

دويات.

وتابعت: كنت أطالب من شدة االلم بأن اذهب الى المستشفى او 
عيادة الســجن، لكن إدارة الســجن تماطل وتستجيب للطلب بعد 

اسبوع، والدواء كان فقط حبة مسكن.

وأشــارت إلــى حادثة وقعت لها فــي الســجن، حينما تعرضت 

“ولــدت من جديــد”.. هكذا اختصــرت األســيرة المحررة من 
سجون االحتالل اإلسرائيلي آيات محفوظ )31 عاما( من مدينة 
الخليل، وضعها الصحي والنفسي، بعد نجاح عملية أجريت لها 
في احدى مستشــفيات مدينة رام هللا، إلزالــة “أنبوب” بطول 

مترين يصل بين الدماغ والجهاز البولي.

آيات محفــوظ تعالت علــى جروحها وشــعرت بالفرح واألمل 
بعدما بدأت بالتعافي شيئا فشيئا من آالمها التي امتدت على مدار 
6 ســنوات، وهي الفترة التي أمضتها في االعتقال، والتي كانت 

األسيرة المحررة آيات محفوظ 
تضمد جروحها بعد 6 سنوات من 

المعاناة
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استعادة قدرتها على المشي والحركة.

شهيد الطفولة

بعد اليوم... ستفتقد أسرة المواطن رزق 
صالح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، 
تلــك الجلبة والضجة والحركات الحيوية 
وأحيانــا الصــراخ التي كانــت تصاحب 
حضــور ابنها محمد )14 عاما( ودخوله 

المنزل.

تُركــت حقيبته المدرســية بكل ما تحوي، 
هدأت كتبه التــي أحبها، وفرغ مقعده في 
الصف السابع، سيتذكره زمالؤه األطفال 
وأولئك المشــاغبين الذين كانوا يزرعون 
الحياة بحركاتهم في أحياء البلدة وباحات 

المدرسة.

وفي كل مرة يغتــال االحتالل طفال، نبدأ 
بتكرار أنفســنا نحن الكتاب والمشــاهدين 

والقارئيــن، ونتذكر مناقبهــم ونبكي على 
طفولة مســلوبة وحياة معرضــة للتوقف 
فــي أي لحظة، ونعيــد مطالبنا لهذا العالم 
بضرورة حماية ابناء الشــعب الفلسطيني 

من هذا االحتالل المجرم.

خالل أســبوع ارتقى شــهيدان بمحافظتي 
رام هللا وبيت لحم، ضمن مسلسل العدوان 
اإلسرائيلي الوحشي المتواصل بحق أبناء 
الشعب الفلسطيني، هذا المسلسل الذي ال 
يمكن أن ينتهي مــا دام العالم يدير ظهره 
لمــا يجــري وتمــر الجرائــم دون عقاب 

لمرتكبيها.

الشــهيد الطفل صالح، ارتقى بتاريخ 21 
فبرايــر 2022 برصاص قوات االحتالل 
اإلســرائيلي خالل مواجهات اندلعت في 
البلــدة، وقــد جــرى إعدامه بعــد إصابته 
بجروح خطيرة واعتقاله، وتم منع  طواقم 
إسعاف الهالل األحمر من الوصول إليه.

بكلمــات مؤثرة تحــّدث والده عــن نجله 

للضــرب المبرح على رأســها من إحدى 
بالــدوار،  لهــا  تســبب  مــا  الســجانات، 
والدوخة، والصــداع طول الوقت، قائلة: 
لــم تشــفع حالتي هــذه من االســتجواب 
وكل  االنفــرادي  والعقــاب  والتحقيــق 
االســاليب التي من شــأنها زيادة معاناتي 

النفسية والصحية.

بدورهــا، والدة األســيرة قالت “ان ابنتها 
اصيبــت بقنبلــة غــاز فــي رأســها أثناء 
وجودها في باحة منزلهم خالل مواجهات 
مــع االحتــالل عقــب مجــزرة الحــرم 
االبراهيمــي، وهي بعمر 3 ســنوات، ما 
تســبب بحدوث نزيف داخلي على شبكية 

العين اليسرى، أفقدها البصر بها”.

وأضافــت “أجــرت ابنتي عــدة عمليات 
 48 العــام  أراضــي  داخــل  جراحيــة 
واألردن، ولــم تتحســن وضعف عصب 
العيــن الذي يرفع الجفــن، كما عانت من 
وجود أكياس من الســوائل حول الدماغ، 
وتمت زراعة أنبوب في رأســها من أجل 

تصريفها”.

وتعرضت آيات لالعتقال وهي على هذا 
الحــال في ســبتمبر 2013، وأفرج عنها 
منتصــف العــام 2014، وأعاد االحتالل 
اعتقالها في العــام 2016، وصدر بحقها 

حكم بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات.

وأشــارت والدتها الى أن ابنتها تعرضت 
لالعتقال عدة مرات في فترات عالجها، 
وكان األنبــوب مــا زال مزروعــا فــي 
رأســها، وعانت من االهمال الطبي، ولم 
يســمح لها بمراجعة الطبيــب طوال تلك 
الفتــرة، ما ضاعف مــن معاناتها حركيا 

ونفسيا.

وتمكــن األطباء من اجراء عملية إلزالته 
من رأسها، لتشعر وألول مرة بعد خمس 
ســنوات بقدرتهــا علــى تحريــك يدهــا، 

ومحاولة الوقوف على قدميها.

وعبــرت آيــات عــن ســعادتها وتفاؤلها 
بعد تلقيها العــالج الطبيعي، وتمكنها من 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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)14 عامــا( قبــل ثــالث ســنوات، حيث 
بتــرت قدمــه خــالل مواجهات فــي بلدة 

الخضر، وآخرين.  

شقيقه األكبر والوحيد صالح )19 عاما( 
وهو أســير محرر، يقلب صور الشــهيد 
بجهازه الخلوي، ويبكي بحســرة، ويقول 
“منــذ شــهر لــم اجتمــع معه، فقــد كنت 
اضطر الى المبيت في مكان عملي داخل 
أراضي عام 1948، وآخر لقاء معه قمت 
بتصوير مقطــع لفيديو وأنــا احمله على 
أكتافــي، ثم أجهــش بالبــكاء، وأضاف” 
بقيت وحيدا دون أخ اتكئ عليه مستقبال. 

 
مواقــع  تناقلتهــا  وصــور،  فيديوهــات 
التواصل االجتماعي، تظهر الطفل ملقى 
علــى األرض، وجنود االحتالل ينزعون 
ثيابه عنه ويبقى عاريا، قبل تغطيته بكيس 

أسود، واعتقاله.  

والدة الشــهيد ولصعوبة موقفها لم نتمكن 
مــن مقابلتها، ويقول زوجهــا” لم تتمالك 
نفســها فقــد خرجت ســريعا دون انتظار 
أحــد إلى المكان، ولم تجــد إال دماء ابنها 
المتناثــرة فــي المــكان، فعادت بســترته 

الحمراء، المضرجة بدمه”.

وبحســرة كبيرة أكــد والــده أن معاناتهم 
وعذاباتهــم ســتكون قاســية إذا لــم يتــم 
تسليم جثمانه، ســنعيش حالة من الترقب 
واالنتظــار، هــذه سياســة المحتــل يتلذذ 
بعذابــات األهالي، لكن لم نســتِكن، حتى 
اآلن ال توجــد معلومــات أكيــده حــول 

تسليمه.  

مديــر برنامــج المســاءلة فــي الحركــة 
العالميــة للدفاع عــن األطفــال عايد أبو 
قطيش يقول: إن الحركة وثقت خالل العام 
2021، استشهاد 78 طفال في األراضي 
الفلســطينية المحتلة، 17 منهم في الضفة 
الغربيــة بما فيها القــدس، و61 في قطاع 
غــزة، )منهم 60 طفال استشــهدوا خالل 
العدوان اإلســرائيلي علــى القطاع الذي 
اســتمر لمدة 11 يومــا، إضافة لطفل بعد 

العدوان اإلسرائيلي(.  

وأضاف قطيش “إن العام الجاري شــهد 
استشــهاد طفليــن فــي الخضــر واآلخر 
فــي جنيــن، عــدا عــن اعتقــال األطفال 

ومحاكمتهم بمعدل سنوي 700 طفل.

هيئة األسرى توثق 
شهادة شابين تعرضا 

للضرب المبرح أثناء 
اعتقالهما

وثقت هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
شهادة لشــابين تعرضا للضرب والتنكيل 
من قبل قوات االحتالل اإلســرائيلي أثناء 

اعتقالهما.

وأشــارت الهيئة في بيان صحفي، بتاريخ 
9 مــارس 2022، إلــى أن الشــاب علي 
أبو زلطــة )18 عاماً( مــن مدينة الخليل 
تعــرض للضرب المبرح خــالل اعتقاله 
من قبل جيش االحتالل بعد مداهمة منزله 
الســاعة الخامســة فجراً، وتم تقييده بقيود 

بالستيكية واقتياده الى “سجن عوفر”.

أما األسير أســامة زكريا )22 عاما( من 
بلــدة عناتا، اعتقلته قــوة كبيرة من جيش 
االحتالل الســاعة الثالثة فجــراً، واقتادته 
الى مســتوطنة “عناتــوت” وبقي لمدة 5 
ســاعات متواصلة، لتقتاده بعــد ذلك الى 
“تحقيــق عوفر”، وثم نقلتــه بعد ذلك الى 
مركــز تحقيــق “عتصيون” وبقــي لمدة 
11 يوما ومن ثم مرة أخرى إلى “ســجن 

عوفر”.

األســرى  شــؤون  هيئــة  رئيــس  وأدان 
والمحرريــن اللــواء قــدري أبــو بكــر، 
االعتداءات الهمجية اإلجرامية المتكررة 
التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني 
خالل عمليات اعتقالهم واقتيادهم من قبل 

جيش االحتالل اإلسرائيلي.

وقــال: إن هذا األســلوب المتبــع “يتنافى 
بشكل كامل مع كافة المواثيق والمعاهدات 

الدولية التي تكفل حقوق اإلنسان”.

الشــهيد، المعــروف بـ”حمــودة” بالقول 
“كان بإمكان جنود االحتالل اعتقاله دون 
أن يطلقوا عليه الرصــاص، فقد أعدموه 
بــدم بارد، فهــل كان يشــكل خطرا على 

حياتهم؟ حسبنا هللا ونعم الوكيل”.

ويضيف” سمعت ابن شقيقي األكبر يقول 
بصوت عال “حمودة “ أصيب، فتوجهت 
على الفور إلى منطقة “أم الســمن”، التي 
ال تبعــد كثيــرا عن منزلــي، حيث كانت 
المواجهــات، ألكون قريبا منــه، ولكنني 
لم أتمكن من مساعدته، فقد وقفت عاجزا 
أمــام الجنود المدججين باألســلحة، الذين 
منعونــي وهددوني بإطــالق الرصاص، 
فابتعــدت خوفا على حيــاة اآلخرين الذي 

كانوا برفقتي”.  

“كنــت متوقع في أي لحظة أن يأتي خبر 
استشــهاد ابني، والحمد هلل على كل شيء 

فقد نال الشهادة، حمودة راح”.  

استشــهاد صــالح يأتــي بنفس ســيناريو 
الجريمــة التــي ارتكبها االحتــالل بحق 
الشــهيد الطفــل أمجــد أبــو ســلطان في 
الخامس عشــر من شــهر تشــرين أول/ 
أكتوبر من العام 2021، حيث كان أعزال 
فــي منطقة قريبــة من الجــدار في مدينة 
بيــت جاال، ومن نقطة الصفر أطلق عليه 

الرصاص.  

ويتابع والده “ابني ليس ابن عيشة أنا قلتها 
ألمــه منذ ســنوات، فقد كان شــقي، كثير 
الحركــة، تعرض لحوادث عدة كادت ان 
تفتك بحياته، منها عندما ســقط بعد تشييع 
جثمان الشــهيد زكريا عيســى فــي العام 
2012، وأصيب في عينــه اليمنى، وفقد 
جزء من البصر فيها، وحوادث أخرى”.  

فالمكان الذي استشــهد فيه صالح يشكل 
كابوســا فــي حيــاة المواطنيــن وخاصة 
األطفال والفتية والشبان في بلدة الخضر، 

لقربه من الجدار.
وكذلــك تعــرض عــدد منهــم إلصابات 
بالرصاص خلفت لهم إعاقات دائمة، كما 
حدث مــع الطفل محمود حســين صالح 
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ازداد وضعه الصحي سوءا حيث أصبح 
يعانــي مــن دوران وتقيــؤ ويشــعر بثقل 
بالجسم، موضحا أنه على إثر ذلك أجريت 
له صورة للــرأس وتبين وجود ورم آخر 
غير الذي تم اســتئصاله، ومنذ ما يقارب 
الخمســة شــهور لم تقم عيادة السجن بأي 
متابعة صحية له، كما ترفض تحويله الى 

مستشفى خاص لعالجه.

ويعاني االســير وليد دقة )60 عاما( من 
مدينة باقة الغربية في أراضي عام 1948، 
والمعتقل منذ 1986، من مرض بالنخاع 
الشــوكي، حيث ينتــج دم أكثر من حاجة 
الجســم وهو معرض لإلصابة بتجلطات، 
وكذلك يعاني من مشــاكل بالتنفس أيضا. 
وحملــت الهيئة إدارة ســجون االحتالل، 
المسؤولية كاملة، عن استمرار االحتالل 
بسياســة اإلهمــال الطبي بحق األســرى 
الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية 
ومؤسســات حقــوق اإلنســان والصليب 
األحمر بالقيام بدورها الالزم تجاه قضية 

االسرى وباألخص المرضى منهم.

أمهات شهداء وأسرى 
ينظمن اعتصاما للمطالبة 
بتسليم جثامين أبنائهن 

وإطالق سراح األسرى

نظمت أمهات شهداء وأسرى وأسيرات 
بتاريخ 8 مارس 2022، اعتصاما داخل 

الخيمة المنصوبة بميدان عميد األســرى 
كريــم يونس في مدينة جنيــن، للمطالبة 
باســترداد جثاميــن الشــهداء المحتجزة 
لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ودعما 
وإسنادا  لألســيرات واألسرى والحركة 

األسيرة، واحياء ليوم المرأة العالمي.

ورفعــت المشــاركات صــور الشــهداء 
واليافطــات  واألســرى  واألســيرات 
والشــعارات المطالبــة بتســليم جثاميــن 
الشــهداء وإطالق سراح األسيرات وكافة 
األســرى، والمنــددة بالصمــت العالمــي 
تجــاه مطالبهن. ونددت المشــاركات في 
االعتصام بعدوان االحتالل المستمر على 
الشــعب الفلســطيني، وإمعانه في تعذيب 
األسرى الذين ينتفضون في كافة السجون 

ضد الظلم الذي يتعرضون له.

العالــم  أحــرار  المشــاركات  ودعــت 
والمؤسســات الدولية واإلنســانية، وعلى 
رأسها منظمة الصليب األحمر، بالضغط 
علــى ســلطات االحتالل من أجل تســليم 
جثاميــن الشــهداء المحتجزة فــي “مقابر 
األرقــام” وثالجات االحتــالل، وإطالق 

سراح األسيرات وكافة األسرى.

وقالــت أمهات شــهداء وأســرى: “بينما 
تحتفــل األمهــات بيــوم المــرأة العالمي، 
تعتقل سلطات االحتالل 32 أسيرة، بينهن 
أمهات، و17 أســيرة صدر بحقهن أحكام 
متفاوتة وأقدمهن األســيرة ميسون موسى 
من بيت لحم والمحكومة بالسجن لمدة 15 
عاما، وأصغرهن الطفلة نفوذ حماد )15 
عاما( من القدس، و7 أسيرات جريحات.

عائلة مناصرة: التعذيب 
والعزل تسببا بظهور 

اضطرابات نفسية لدى 
نجلنا األسير أحمد

قالــت عائلة األســير أحمــد مناصرة من 
القدس، إن نجلها تعرض للضرب المبرح 
من قبل قوات االحتالل اإلســرائيلي عند 

هيئة األسرى: استمرار 
سياسة اإلهمال الطبي 

المتعمد بحق األسرى

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
إن إدارة سجون االحتالل ال زالت تمارس 
سياسة اإلهمال الطبي بشكل متعمد بحق 
األســرى الفلسطينيين، وهو أمر مخالف 
لــكل االتفاقيــات والقوانيــن والشــرائع 
الدوليــة المتعلقة بحقهم في تلقي العالج 

وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم

وكشــفت الهيئــة نقال عــن محاميها، عن 
عدد من الحاالت المرضية الموجودة في 
ســجون االحتالل من بينها حالة األســير 
جميــل درعــاوي )42 عاما( مــن مدينة 
بيــت لحم، الذي تعرض للضرب المبرح 
أثنــاء اعتقاله والتحقيق معــه، وعلى إثر 
ذلك ظهرت لديه كتلة على الكلى، إضافة 
لحاجته الى إجراء عملية جراحية بالعين، 
وبــدأ األســير يشــعر بالــدوران وفقدان 
التــوازن، ويعاني أيضا من مشــاكل في 
الظهــر وانــزالق غضروفــي، وما زال 
ينتظر نتائج الفحوصات التي تتعمد إدارة 

السجون تأخيرها.

أما عن حالة األســير أياد عرســان عمر 
)39 عامــا( مــن مخيــم جنيــن والقابــع 
بســجن عســقالن،  قال محامــي الهيئة: 
إنه ظهر لديه ورم قبل ســتة أشــهر، في 
منطقــة الرأس وأجريت لــه آنذاك عملية 
الســتئصال الورم، وبعد اجــراء العملية 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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بيئته وأهله ورفاقه في السجن.

وأشــارت العائلــة، إلــى أنهــا حاولــت 
من خــالل محاميهــا ومؤسســات حقوق 
اإلنســان، إدخــال طبيــب وأخصائي في 
الطب النفســي لمعرفة تطــورات حالته، 
حيث تمكن من زيارته بعد جهود طويلة، 
وتبيــن أنه يعانــي من اضطراب نفســي 
نتيجة الظروف االستبدادية والعنف الذي 
تعرض له، كالكسور في الجمجمة ونتيجة 
لعزله في زنزانة ضيقة وعدم الســماح له 

باالختالط مع باقي األسرى.

وأوضــح األخصائي النفســي للعائلة أن 
األدويــة التي يتناولها أحمد غير مناســبة 
وتزيد من تفاقم حالته النفسية وأنه بحاجة 
إلــى تشــخيص مهنــي ســليم ومعالجتــه 
بأدوية مناسبة وإنهاء عزله في الزنازين، 
وأن العــالج األمثــل هو وجــود حاضنة 
اجتماعية في غرف السجن أو في الفضاء 
الخارجي تساعده في تجاوز األزمة التي 
ســاعد بل وعمل االحتالل علــى تفاقمها 
بالعزل والعالج غير المناسب، واإلفراط 

في تناول األدوية المخدرة والمنومة.

والطاقــم  محاولتهــا  العائلــة،  وأكــدت 

القانونــي والطبي والنفســي واالجتماعي 
تنفيذ توصيــات األخصائية النفســية بعد 
زيارتها، الوحيدة ولكن دون أية اســتجابة 
من االحتالل، الــذي يواصل حرمانه من 
األدويــة الصحيحة ويضعــه في ظروف 
عزلة تامة دون أدنى حقوق وحرمانه من 
زيارة األهــل أو مخاطبتهم عبر الهاتف، 
وجعلتــه رفيقا لجــدران الزنزانة الضيقة 
يتألــم ويتوجــع لوحــده ويتكلم مع نفســه 
ويعيش حالة من التخيالت واألحالم التي 

ال يقوى أمامها اإلنسان.

واســتنكرت العائلة ادعــاء االحتالل بأن 
عزل األسير أحمد في غرفة عزل منفردة 
جاء لحمايته وباقي األسرى بسبب تدهور 

حالته النفسية.

وجــددت ثقتها المطلقــة بحاضنة مجتمع 
األســرى لكل الحاالت المرضية وخاصة 
في المتابعة مع األســير، والحرص على 
إعطاء األدوية بالوقت والجرعة المناسبة، 
وأن الخطــر الذي يواجهه األســير أحمد 
مناصرة ســببه ومصدره االحتالل فقط، 
وأن عزلــه عن باقي األســرى هو عقوبة 
قاسية، وكأن السجن وحده ال يكفي لعقابه.
وشــددت على أن حالــة ابنها تأتي ضمن 

اعتقالــه عام 2015، ما أدى لكســر في 
جمجمته، والتسبب بورم دموي داخلها.

وأضافت العائلة أن مناصرة الذي اعتقل 
في ســن الـ13، تعرض إلى أقسى أنواع 
التعذيــب الجســدي والترهيب النفســي، 
واســتخدم ضده أســلوب التحقيق الطويل 
دون توقــف، وحرم من النــوم والراحة، 

وتعرض إلى ضغوطات نفسية كبيرة.

وأكــدت أنــه ونتيجــة للتعذيب الجســدي 
والتنكيل النفسي، عانى أحمد وما زال من 
صداع شــديد وآالم مزمنة وحادة تالزمه 

حتى اللحظة.

وأوضحــت، أن االحتــالل اإلســرائيلي 
عــزل نجلها فــي معظم فترات األســر، 
في ظــروف صعبة جدا وغيــر محتملة، 
وجعله لوحده يعاني من آالم الرأس الحادة 
والضيق النفسي والحرمان من االختالط 
مع باقي األســرى ألوقات طويلة، وحرم 
عائلته من زيارته بحجة العقاب، وفصله 
تمامــا عــن باقــي األســرى وحرمه من 
العالج المناسب الكفيل بتخفيف األلم، ما 
أدى الى ظهور اضطرابات نفسية والتي 
تفاقمت مع اســتمرار عزله واقتالعه من 

44



من الخوف غير مســتوعب مــاذا يحدث 
معه ويجيب على أسئلة المحققين بـ “مش 

متذكر”.

األسيرة القاصر نفوذ 
حماد تروي تفاصيل 

االعتداء الوحشي 
الذي تعرضت له خالل 

اعتقالها

روت األســيرة القاصر نفــوذ حماد )15 
عامــاً( من حــي الشــيخ جــراح بمدينة 
القدس المحتلة، لمحامية هيئة األســرى 
حنــان الخطيــب تفاصيــل اعتقالها وما 
تعرضــت له من تنكيل واعتداء وحشــي 
ومعاملــة مهينــة خــالل اقتيادهــا مــن 
أقبيــة  داخــل  واســتجوابها  مدرســتها 

سجون االحتالل.

وأفــادت حمــاد بأنه “بتاريخ 8 ديســمبر 
2021 وحوالي الســاعة التاسعة صباحاً، 
كانت بالمدرســة، ودخلــت قوة من جيش 
االحتالل إلى المدرســة، )مدرســة بنات 
وبــدأوا  الثانويــة(  الحديثــة  الروضــة 
بتفتيــش الطالبات، وأوقفــوا عدة طالبات 
بجانب الحائط لتفتيشــهن، وبعدها أمروا 

جميــع الطالبــات والمعلمــات والعاملين 
فــي المدرســة بالخــروج إلى الســاحة، 
وأوقفــوا الجميــع علــى شــكل طوابير، 
وتــم فصل الطالبات اللواتي تم تفتيشــهن 
وعندمــا وصل دوري بالتفتيش ســألوني 
عن اســمي أنا وصديقتي اســمها إســراء 
غتيــت وأجلســونا ومــن ثــم اقتادونــي 
جانباً، وعندها طلبــت أن ترافقني معلمة 
رفضــوا ذلك، وطلبت أيضــا أن ترافقني 
أختي التي تكبرني بسنة ورفضوا أيضاً، 
بعدهــا أخذونــي بجانب مكتــب المديرة، 
وقيــدوا يــدّي للخلف باألصفــاد الحديدية 
وأحاطني حوالي 5 جنود وكانوا يسألوني 
ويصرخــون بوجهــي ويشــتموني بكالم 

بذيء جداً”.

وتابعــت: “أدخلوني بعدها إلحدى غرف 
المدرســة مــع مجندتيــن قمــن بتفتيشــي 
وصــادروا هاتفي وأعادوا تقييدي بالقيود 
الحديديــة للخلف، وعصبوا عيني بكمامة 
وأنزلونــي عــن درج المدرســة، وحينها 
طلبت مرة أخرى مرافقة أختي أو معلمتي 
فرفضوا ذلك، وقاموا بالصراخ في وجهي 
مرة أخــرى وأمروني بالســكوت، وفيما 
بعد اقتادوني وقاموا بزجي داخل ســيارة 
عادية وكنت محاطة بجنود االحتالل من 
جميــع الجهــات، ويداي مقيدتــان للخلف 

ومعصوبة العينين بكمامة”.

منظومة شاملة طورها االحتالل لمعاقبة 
األســرى جســديا ونفســيا وعائليا في آن 
واحــد، محملة إياهــا وأذرعــه المختلفة 
مســؤولية مــا آلت إليــه الحالة الجســدية 

والنفسية والوجدانية لألسير أحمد.

وتابعــت: هذه الحقيقة وهــذا الواقع األليم 
يحتــم على عائالت األســرى والشــهداء 
والشعب الفلسطيني والمؤسسات القانونية 
األهلية والرســمية المحلية والمؤسســات 
الدولية، وضع استراتيجية واحدة موحدة 
في مواجهة احتالل النفس والجسد والبيت 
واألرض الفلسطينية والتصدي النتهاكاته 
بحــق األســرى عمومــا والمرضى على 

وجه الخصوص.

وأكــدت العائلة أن “وســم مــش متذكر” 
سيبقى كلمة السر لصمود أطفال فلسطين 
أمام وحشــية االحتــالل وهمجيته، وأمام 
كل محاوالته الحتاللنا نفســيا وهدمنا من 
دواخلنــا، وســيبقى أحمد رمــزا للطفولة 

الفلسطينية الصامدة.

يشــار إلى أن جيش االحتالل اإلسرائيلي 
اعتقــل مناصرة في 12 تشــرين األول/ 
إطــالق  عقــب   ،2015 عــام  أكتوبــر 
الرصــاص عليه ودعســه بمركبــة، كما 
اعتــدى المســتوطنون عليــه بالضــرب 
المبرح في حينــه، بدعوى محاولته تنفيذ 
عملية طعن في القدس المحتلة برفقة أبن 
عمه حســن مناصرة الذي ارتقى شهيدا، 
حيــث كان يبلغ من العمر )13 عاما( في 

حينه.

وبعــد فتــرة من اعتقاله، ســرب شــريط 
فيديو مصّور يظهر فيه أحمد أثناء تحقيق 
مخابرات االحتالل معــه أثار ردود فعل 
غاضبــة وإدانات واســعة لما تضمنه من 

مشاهد وحشية قاسية لنزع اعترافاته.

ويظهر الشريط المسّرب صراخ محققي 
االحتــالل الهســتيري فــي وجــه أحمــد 
وتهديــده وتخويفه أثنــاء التحقيق معه في 
الســاعة الرابعــة فجرا، فــي حين يظهر 
مناصرة وهــو يصرخ ويبكــي في حالة 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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وأضافــت، “بعــد حوالــي أســبوعين تم 
إطــالق ســراح صديقتــي إســراء مــن 
المحكمــة بكفالــة ماليــة، بقيــت لوحدي 
بالغرفــة لمــدة يــوم، وبعدهــا أحضروا 
األســيرة عبيدة الحــروب، وحينها طلبت 
من الســجانين إحضار شــامبو وفرشــاة 
أســنان، وعندهــا دخلت ســجانة وبدأت 
بضربــي والصراخ في وجهي، فقلت لها 
بأننــي ال أفهــم العبرية، وعندهــا انهالت 
علي بالضرب فسألتها عن سبب ضربها 
لي فأنا أطلب شــامبو وفرشاة أسنان فقط 
ولكنها اســتمرت بالضــرب دون توقف، 
وكان هناك سجانون آخرون صرخوا في 
وجهي وشــتموني بألفاظ بذيئــة، وبعدها 
قيدونــي ونقلوني إلــى زنزانــة انفرادية 
وبقيت فيها 4 ســاعات، وبعدها اقتادوني 
لزنزانــة أخــرى بجانب قســم الســجناء 
الجنائيين، وتم اســتجوابي بسبب المشكلة 
التي حصلت بيني وبين السجانة، ومكثت 
أياما “بالشارون” وبعدها تم نقلي إلى قسم 
األســيرات بمعتقل “الدامون” حيث أقبع 
اآلن”، وال تــزال القاصــر حماد موقوفة 

حتى اآلن، ولم يصدر أي حكم بحقها.

يشار إلى أن دولة االحتالل تمعن بانتهاك 
كافــة المواثيق والمعاهــدات الدولية التي 
تنص علــى احترام حقــوق الطفل، فهي 
ترتكب بشــكل يومي انتهاكات وأســاليب 
تعذيــب ومعاملــة مهينــة بحــق أطفــال 
فلســطين ســواء عنــد اعتقالهــم أو أثناء 
احتجازهم داخل الســجون، وهذا يشــكل 
وصمة عــار بحــق المؤسســات الدولية 
اإلنسانية والحقوقية التي تعجز عن توفير 

الحماية ألطفال فلسطين المستهدفين.

“الحياة حق” حملة لفضح 
جرائم االحتالل بحق 

األسرى المرضى

أطلقــت الحركــة األســيرة فــي ســجون 
االحتــالل، حملــة تحــت شــعار “الحياة 
حــّق”، لفضــح جرائــم االحتــالل بحق 
األسرى المرضى، وتسليط الضوء على 

سياســة اإلهمــال الطبي المتعمــد )القتل 
البطيء( داخل السجون.

وجــاء إعــالن الحملــة، خــالل مؤتمــر 
صحفــي ُعقد، بتاريخ 13 فبراير 2022، 
بمقــر وزارة الصحة فــي رام هللا، نظمه 
نــادي األســير، وهيئة شــؤون األســرى 
لشــؤون  العليــا  والهيئــة  والمحرريــن، 
األســرى، بالتعاون مــع وزارة الصحة، 
وتزامن ذلك مــع مؤتمر صحفي عقد في 
غــزة لإلعالن عــن انطــالق الحملة من 
لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية، 
والمؤسســات العاملة في مجال األســرى 
أمــام منــزل األســير المريــض ناهض 

األقرع.

وتهدف الحملة إلى فضح جرائم االحتالل 
بحق األســرى المرضى وإعالء صوتهم 
فــي ضــوء مــا يتعرضــون له مــن ظلم 
وإجحاف، يتمثــل بتجاوز وخرق واضح 
لألنظمــة والقوانيــن الدوليــة التــي تكفل 
لألسير الحق في العالج والحياة، واطالع 
المجتمــع الدولــي على جرائــم االحتالل 
المتمثلة بسياســة اإلهمــال الطبي )القتل 

البطيء(.

وقالــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلة، إن 
مسلســل قتل األســرى المرضى المتعمد 
ال يزال مســتمرا، إذ يحرم مئات األسرى 
المرضى، ومنهم المصابون بالســرطان 

من أخذ العالج المناسب.

وحملت إدارة سجون االحتالل المسؤولية 
الكاملة عن استمرار اإلهمال الطبي بحق 
األســرى، وطالبت المؤسســات الدولية، 
ومؤسســات حقوق االنســان، والصليب 
األحمر بالقيام بدورهم الالزم تجاه قضية 
األســرى، بمــا تضمنته اتفاقيــات جنيف 
الثالثــة والرابعــة والعهــد الدولي لحقوق 
االنسان، واالتفاقيات الدولية ذات العالقة.

األســرى  هيئــة  رئيــس  قــال  بــدوره، 
والمحررين قدري أبو بكر، إن إســرائيل 
ال تســتجيب لقرارات المؤسسات الدولية 
وتضــرب كل القوانيــن الدوليــة بعرض 

وأكملــت حمــاد، “تــم اقتيــادي فيما بعد 
لمركز تحقيق المسكوبية، وتم استجوابي 
مــن قبــل 6 أو 7 محققيــن، وأحدهم كان 
يصرخ بوجهي ويشــتمني بألفــاظ نابية، 
وهنــاك محقــق آخــر قام بضربــي على 
وجهــي بعنف ومن شــدة اللكمة اصطدم 
رأســي بالحائــط، كمــا قــام بركلي على 
خاصرتي وشد شــعري، ولم يتوقف عن 
الصراخ في وجهي وتهديدي باحتجازي 
داخــل الزنازين لفترة طويلــة وحرماني 
مــن رؤيــة أهلي، ومــن ثم نقلونــي إلى 
زنزانــة أخــرى، وهناك قــام محقق آخر 
برمي كرســي تجاهــي، وتهديــدي بهدم 

بيتي واعتقال والدّي”.

وأردفت “نقلوني بعدها إلى قســم المعبار 
في “الشــارون” أنــا وصديقتي إســراء 
ولكن منعونا من الكالم، وكانت الســاعة 
تقريبــاً،  الليــل  منتصــف  بعــد   12:30
وحوالــي الســاعة 2:30 بعــد منتصــف 
الليل أيقظونــا ليأخذونا إلى مركز تحقيق 
“المسكوبية” مرة أخرى، وبقينا على هذا 
الحــال حوالي 10 أيــام متتالية، حيث لم 
نكن ننام سوى ساعتين، عدا عن ظروف 
النقــل القاســية داخــل ما يســمى “عربة 
البوســطة”، فالكراســي حديديــة وباردة 

جداً”.

وذكــرت القاصــرة حمــاد أن” ظروف 
الزنازيــن في معبار “الشــارون” صعبة 
للغايــة، فالنافــذة كبيرة ومفتوحة بشــكل 
دائــم، وقد طلبنــا من الســجانين إغالقها 
عــدة مــرات فرفضــوا، وأول يومين لم 
يحضروا لنــا طعام ، وفــي أحد المرات 
طلبنا مــاء فأحضــروا لنا ثلجــا، وكانوا 
يماطلون جداً بإحضــار وجبات الطعام، 
إضافة إلــى ذلك، البطانيــة التي توفرها 
إدارة الســجن عبارة عن شرشف خفيف 
والفرشة جلدية وال توجد مخدة ورائحتها 
كريهــة، والزنزانة قذرة جداً وتوجد على 
جدرانهــا صراصيــر وحشــرات، وأول 
يومين لم تكن هناك مياه ســاخنة، كنا ننام 
ونستيقظ بنفس المالبس، وأنا كنت بالزي 
الرســمي للمدرســة، وبعد حوالي 6 أيام 

استطعنا تبديل مالبسنا”.
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وفــي الســياق، قال رئيــس الهيئــة العليا 
لمتابعة شؤون األسرى والمحررين أمين 
شــومان، إنه ســتكون هنــاك وقفات أمام 
مقرات الصليب اسنادا لألسرى، ورفضا 
لسياســات االحتالل من عــزل وإهمال، 
واعتــداء على المطالــب والحقوق الثابتة 

للحركة األسيرة.

وأضاف: األسرى بحاجة إلى وقفة جدية 
من الشــعب الفلســطيني فــي انتفاضتهم 
ضد الســجان، مضيفا أن إدارة الســجون 
تحــرم حتى الجهــات الحقوقية من زيارة 
األســرى، ذاكرا أن إدارة السجون تعزل 
أســرى نفق الحريــة الســتة، وتنقلهم من 
زنازيــن عزلهــم االنفراديــة كل أربعــة 

أشهر.

يُشار إلى أن أكثر من نحو )550( أسيًرا 
يعانون مــن أمراض بدرجــات مختلفة، 
وهــم بحاجة إلى متابعــة ورعاية صحية 
حثيثة، بينهم أسرى يعانون من السرطان 
واألورام بدرجــات مختلفــة، مــن بينهم 
األسير فؤاد الشــوبكي )82 عاما(، وهو 

أكبر األسرى سنّا.

مواصلة مقاطعة 
األسرى اإلداريين 
لمحاكم االحتالل

“إداري”  أســير   500 نحــو  يواصــل 
مقاطعتهم لمحاكم االحتالل اإلســرائيلي، 
فــي إطــار مواجهتهم لسياســة االعتقال 

اإلداري.

وكان األسرى اإلداريون قد اتخذوا مطلع 
شــهر يناير 2022، موقفاً جماعياً يتمثل 
بإعــالن المقاطعة الشــاملة والنهائية لكل 
إجــراءات القضــاء المتعلقــة باالعتقــال 
اإلداري )مراجعــة قضائيــة، اســتئناف، 

عليا(.

واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة 
أو محاكمــة، ودون الســماح للمعتقــل أو 
لمحاميه بمعاينــة المواد الخاصة باألدلة، 
في خرق واضح وصريــح لبنود القانون 
الدولــي اإلنســاني، لتكون إســرائيل هي 
الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه 

السياسة.

وإدارات  االحتــالل  ســلطات  وتتــذرع 
الســجون بــأن المعتقليــن اإلدارييــن لهم 
ملفات سرية ال يمكن الكشف عنها مطلقاً، 
فــال يعــرف المعتقل مــدة محكوميته وال 
التهمة الموجهة إليــه. وغالباً ما يتعرض 
المعتقــل اإلداري لتجديــد مــدة االعتقال 
أكثــر من مرة لمدة ثالثة أشــهر أو ســتة 
أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة 
كاملة، ووصلت فــي بعض الحاالت إلى 
سبع ســنوات كما في حالة المناضل علي 

الجّمال.

المحاكــم  “إن  األســير:  نــادي  وقــال 
العسكرية لالحتالل شكلت األداة األساسية 
في ترســيخ سياســة االعتقــال اإلدارّي، 
عن طريــق خرقهــا لضمانــات المحاكم 
“العادلــة” منها رفضها اطّــالع المعتقل 
ومحاميه علــى التهم الموجهة بحقه تحت 
ذريعة “ملف ســّري” فهي مجرد محاكم 

شكلية”.

الحائط، مطالبا بأن تتكاتف الجهود إللزام 
إسرائيل بالخضوع لها.

وتابع: التقارير الطبية ذكرت أن األســير 
ناصر أبو حميد قد ال يعيش أكثر من سنة 
بأحســن الظروف، خاصة بعــد نقله من 

المستشفى إلى “عيادة سجن الرملة”.

من جانبه، قال رئيس نادي األسير قدورة 
فارس، إن األوضاع العامة في الســجون 
وإن  االحتمــاالت،  كل  علــى  مفتوحــة 
انتهــاكات االحتالل بحق األســرى تأتي 
ضمــن سلســلة الجرائم التــي تندرج في 

إطار استراتيجية عدوانية شاملة.

وأكد وجوب بذل جهود من كل األجســام 
المنظمــة، بحيــث تضع قضية األســرى 
على جدول أعمالها، إذ استشــهد ما يزيد 

على 222 أسيرا بفعل اإلهمال الطبي.

وأهاب فارس بأبناء الشــعب الفلســطيني 
بنصرة األســرى لتتكامل معركة الشعب 
الفلســطيني داخــل الســجون وخارجها، 

لمواجهة سياسات االحتالل وانتهاكاته.

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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لــه، أن ذلك جاء في ضــوء تراجع إدارة 
إجراءاتهــا  عــن  االحتــالل  معتقــالت 
المتعلقة بالبوابــات اإللكترونية والتفتيش 

المضاعف في معتقل “نفحة”.

ولفت إلى أن االســتعدادات ســتبقى قائمة 
لخطوة اإلضراب المفتوح في 25 مارس 

2022، من أجل تحقيق بقية المطالب.

الجيش ُيغلق قرية 
بأكملها في الضفة 

الغربّية طوال خمسين 
يومًا ويدهم القرية 17 
مّرة ويعتقل تالميذ من 

داخل مدرستهم وينّكل 
باألهالي

فــي ســاعات الّصباح من يــوم األربعاء 
الموافق 1.12.21 أغلــق الجيش ثالثة 
مــن مداخل قرية دير نظــام في محافظة 
رام هللا، التــي يبلــغ عــدد ســّكانها نحو 
ألــف شــخص. عنــد المدخــل الّرابع – 
وهــو المدخل الّرئيســّي للقرية – نصب 
الجيش حاجزاً يشــغله جنــود، وقد كان 
هــؤالء يوقفون الســيّارات الخارجة من 
القريــة والّداخلــة إليهــا ويطلبــون من 
الرّكاب إبراز بطاقات الُهويّة ويفتّشــون 
في أغراضهم ويوّجهون إليهم األســئلة 

وأثناء ذلك يسبّبون ازدحاماً مروريّاً. في 
20.1.22 – بعد ُمرور خمســين يوماً – 
فتح الجيــش المداخل الفرعيّة لكنّه أبقى 
الحاجــز عند المدخل الرئيســّي وال يزال 
الجنــود يفحصون الســيّارات الماّرة من 

هناك على األقل مرتين في اليوم.

لقد تســبّب إغــالق القرية بتشــويش حياة 
أهالي القريــة إلى أقصى درجة، حيث ال 
خيار لمن يريــد الخروج منها أو الّدخول 
إليهــا لحاجــة أيّــاً كانــت ســوى اجتياز 
الحاجــز بإذن من الجنــود وحتى دون أن 
يعلــم كم مــن الوقت ســوف ينتظــر وما 
إذا كان ســيصل إلــى المــكان الُمراد في 
الوقت الُمناســب. ضمن األشخاص الذين 
اضطّروا إلى اجتيــاز الحاجز هناك نحو 
300 شــخص يعملون أو يتعلّمون خارج 
القرية – وهــؤالء كانوا يجتازونه مّرتين 

يوميّاً.

وحيــث ال يوجد في القرية مركز صّحي، 
فإّن المرضى الذين احتاجوا تلقّي العالج 
خــارج القرية ما كان ليتــّم لهُم ذلك دون 

إذن الجنود.

إضافة إلى ذلك، كثيرون من غير ســّكان 
القريــة امتنعوا عن ُدخولهــا لكي يتجنّبوا 
معانــاة اجتياز الحاجز مّما أّدى إلى نقص 
في تدفّق البضائع إلى دّكان البقالة الوحيد 
فــي القرية مّما أجبر األهالي على التزّود 

باحتياجاتهم في البلدات الُمجاورة.

كما تمــارس عملية انتقــام إضافية، عبر 
تنفيذهــا قــرارات مخابــرات االحتــالل 
“الشــاباك”، وهــذا مــا يمكــن قراءتــه 
عبــر كافــة القــرارات التــي صــّدرت 
عنها بدرجاتهــا المختلفة بحّق األســرى 
المضربيــن، وشــهدت قراراتهــا تحديداً 
فيما يتعلق بقضايا المعتقلين، الذين نفذوا 
إضرابات عــن الطعام تحوالت خطيرة، 

بهدف كسر هذه التجربة.

 فــي عام 1997 نفذ األســرى اإلداريون 
وتركــت  االحتــالل،  لمحاكــم  مقاطعــة 
هــذه التجربــة أثراً مهما فــي أدوات هذه 
المواجهة، حيث انخفض عددهم إثر ذلك.

ومــع انــدالع انتفاضــة األقصــى عــام 
2000، “اســتعادت” ســلطات االحتالل 
السياســة وصّعــدت منهــا، ووصل عدد 
األسرى اإلداريين مع بداية عام 2003، 

إلى ألف أسير.

ويؤكــد نــادي األســير أنه برغــم موقف 
المؤسســات الحقوقيــة الدوليــة الصريح 
والواضح من سياســة االعتقال اإلداري، 
باعتبارها جريمة وانتهاكا جسيما للقواعد 
وأعرافــه،  الدولــي  للقانــون  األساســية 
وهذا ما أقــرت به منظمة العفــو الدولية 
تقريرهــا  خــالل  مؤخــًرا  “أمنســتي” 
“نظــام الفصــل العنصــري “أبارتهايد” 
اإلســرائيلي ضــد الفلســطينيين”، إال أن 
ســلطات االحتالل تصر علــى مواصلة 
سياساتها فيما يســمى باالعتقال اإلداري 
في انتهاك صارخ لهذه القواعد القانونية. 

وفي ســياق متصــل، علق األســرى في 
معتقــالت االحتــالل، خطواتهم النضالية 
التي شــرعوا بها منذ شــهور، والمتعلقة 
بالحياة اليومية داخل معتقالت االحتالل.

ومن أبــرز خطوات األســرى النضالية: 
إغــالق األقســام، ورفــض مــا يُســمى 
“الفحص األمنــي”، والعصيان والتمرد 

على قوانين إدارة معتقالت االحتالل.

طابور سيارات تنتظر العبور في الحاجز والدخول إلى القريةوأضــاف نادي األســير، في بيان ســابق 
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بعد مضّي شهر على ذلك وفي 18.1.22 
دهــم جنــود ســاحة المدرســة ثــّم اقتحم 
بعضهم إحدى الغرف الدراســيّة وأغلقوا 
بابهــا واعتقلــوا تلميذيــن في الـــ17 من 
عمرهما. أخلي ســبيل أحــد التلميذين بعد 
اعتقــال دام 12 ســاعة وال يــزال الثاني 

معتقاًل حتى اليوم.

لــم يتلــّق األهالــي أّي تبليغ رســمّي عن 
أســباب إغالق القرية ونصــب الحاجز، 
غيــر أّن الجنود أخبــروا رئيس المجلس 
المحلّي في حديث عرضّي أّن هذا يحدث 
ألّن هنــاك أوالد يرشــقون الحجارة نحو 
سيّارات المســتوطنين. في حديث أجراه 
يوفال أبراهام من موقع 972 مع جنود في 
الحاجز قيل له إنّه نُصب “ألجل الضغط 
على القرية نفســها. نحن نتسبّب في تأّخر 
البالغين فــي الُوصول إلى أماكن عملهم، 

نحن حقّاً نصّعب حياتهم اليوميّة”.

عندمــا ســأل أبراهــام “أال يُعتبــر هــذا 
عقابــاً جماعيّاً؟” أجابه الجنــدّي “تماماً. 
هــذا عقاب جماعــّي للقريــة كلّها. ألجل 
الضغط على الكبار، أو لنســمهم ’شيوخ 
القبيلــة‘.. لكــي يضغطــوا بدورهم على 
األوالد الّصغار فيتوقّف هؤالء عن رشق 

الحجارة”.

ال ســبيل لتبرير هذا المنطق الذي يسمح 
بإيذاء أشــخاص لــم يرتكبــوا ُجرماً ولم 
يكونــوا حتى موضع ُشــبهة، وذلك ألجل 

تحقيــق غاية ال عالقة لهُم بها بل ليس في 
اســتطاعتهم تحقيقهــا بالضرورة حتى لو 

أرادوا ذلك.

لهذا الّســبب يُحظر العقــاب الجماعّي في 
القانون الدولّي والقانون اإلســرائيلّي ولذا 
فهو باطل ومرفــوض أخالقيّاً. لكّن نظام 
االحتــالل واألبارتهايــد يفّضل التغاضي 
عن هذه المبادئ األساسيّة وهذا الواقع لن 
يتغيّــر طالما ال يُجبر هذا النظام على دفع 

ثمن ممارساته.

وهــذه إفــادات عدد مــن األهالــي حيث 
وصفــوا تأثيرات تواُجد الجنود في القرية 

على حياتهم.

أدنــاه ما قالتــه أيام صوفــي )25 عاماً( 
وهي موظّفة في الّســلطة الفلســطينيّة - 

من إفادة أدلت بها يوم 20.12.21:
أنــا موظّفة فــي وزارة الّداخليّــة في رام 
هللا. في يــوم األربعاء الموافق 1.12.21 
توّجهت إلى عملي كالعادة. عندما وصلت 
إلى الدخل الرئيسّي للقرية فوجئت بوجود 
حاجــز. رأيت طابور ســيّارات مصطفّة 
في االتجاهين الداخل إلى القرية والخارج 
بطاقــات  يفتّشــون  الجنــود  كان  منهــا. 
هُويّة الرّكاب، يفتّشــون جميع السيّارات 
ويســألون النــاس إلى أيــن يتّجهون وأين 

خالل فتــرة اإلغالق التي امتّدت شــهراً 
يُجــري  الجيــش  كان  الّشــهر  ونصــف 
دوريّــات فــي داخــل القريــة في شــتّى 
األوقات ويُلقي الّرعب في قلوب السّكان. 
هنــاك 11 مــن هــذه الدوريّــات تجّولت 
جيبات عســكريّة بين منــازل القرية فيما 
هناك ســتّة منهــا أطلق جنــود االحتالل 
خالل دوريتها قنابل الغاز المسيل للّدموع 
وألقوا قنابل صوت فــي طُرقات القرية، 
علمــاً أنّه لم تقع خالل فتــرة اإلغالق أيّة 
أعمال رشــق حجارة نحو عناصر قّوات 

األمن داخل القرية.

علــى مــدار ثالثة أيّام اقتحــم الجيش 16 
منــزالً وفي إحدى هذه االقتحامات اعتقل 
الجنود ثمانية مــن أهالي القرية بضمنهم 
قاصران. أخلي ســبيل الجميع دون اتّخاذ 
أيّــة إجراءات ضّدهم بعد احتجازهم لمّدة 
17 ساعة خضعوا خاللها لتحقيق قصير 
بخصوص أعمال رشق حجارة. عند أحد 
مداخل القرية أوقف جنود االحتالل ثالثة 
مــن أهالــي القرية طوال ثالث ســاعات 
واســتجوبوهُم أيضاً حول أعمال رشــق 

حجارة.

نحــو ظهيرة يــوم 7.12.21 أطلق جيش 
االحتــالل طائــرة مســيّرة أخــذت تحوم 
فوق ســاحة المدرسة الشــاملة في القرية 
حيث يدرس أكثر من 200 طالب، وكان 
ذلك أثناء االستراحة وتواُجد التالميذ في 

الّساحة.

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون

أيام صوفيجنود يوقفون أحد سكان دير نظام في الحاجز الذي نصبه الجيش على مدخل القرية
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العســكرية باتــت تدخــل إليها كمــا أنّهم 
يطلقون أحياناً الغاز المســيل للّدموع. أنا 
قلقة طوال الوقــت على إخوتي الّصغار. 
أخشــى أن يحدث لهُم شــيء في طريقهم 
إلى المدرســة أو فــي طريق عودتهم إلى 

المنزل.

الخروج من القرية والّدخول إليها أصبحا 
مهّمــة مزعجــة ال يُقدم عليها ســوى من 
العالقــات  ضــرورّي.  ألمــر  يضطــّر 
االجتماعيّــة تعطّلت بشــكل شــبه تاّم، ال 
أحــد اآلن يفّكر في الخروج لنزهة خارج 
القريــة أو الخروج إلى مطعــم أو زيارة 
أشــخاص يُقيمون خارج القرية حتى ولو 

في القرية الُمجاورة.

الجميــع يفّكــر مّرتين قبــل أن يخرج من 
القريــة ليُشــارك في حفلة عيــد ميالد أو 
يــزور مريضــاً أو يعــّزي فاقــداً. حتــى 
الُمشــاركة في حفالت األعــراس أصبح 
النــاس في قريتنــا يفّكرون فيهــا مّرتين. 
فــي 10.12.21 ذهبــت مع والــدّي إلى 
ُعرس في قرية أم صفــا المجاورة ولكن 
ُعدنــا باكراً ألنّنا خشــينا أن يؤّخرونا في 

الحاجز.

دّكان البقالــة الصغيــرة فــي القريــة ال 
توجــد فيــه اآلن بضاعة وحتــى البائعين 
المتجّوليــن الذين يأتون عــادة إلى قريتنا 
توقّفوا عــن المجيء. نضطــّر إلى جلب 
مشترياتنا من رام هللا أو القرى المجاورة. 
حتــى في األحــوال العاديّــة ال يوجد هنا 
“ســوبر ماركت” وال ملحمة أو مخبز أو 
محّل خضــار، واآلن حتــى دّكان البقالة 

خالية تقريباً من كّل شيء.

وأيضــاً من ينفد لديهم غاز الطبخ في هذه 
األيّام يواجهون مشــكلة كبيرة ألّن الغاز 
ال يتوفّر في القرية والناس يخشون ُعبور 
الحاجــز مع حاوية غــاز ألّن هذا قد يثير 

ُشبهات لدى الجنود.

عبــد الكاشــف عيــد )45 عاًمــا( يعمل 
موظفاً وهو أب لخمســة. في إفادة أدلى 

بها في 19.12.21 قال:

أنــا من مواليــد دير نظام وأعمــل موظّفاً 
في رام هللا. اســتأجرت قبل أربع سنوات 
شقّة في بير نباال بســبب اإلغالقات التي 
يفرضها الجيش على قريتنا منذ ســنوات 
وأحيانــاً لفتــرات طويلة؛ وأيضاً بســبب 
تعّرض القرية لُعنف المستوطنين بمساندة 
من جيش االحتالل. أدفع بدل إيجار بقيمة 
نحو 200 دينــار أردني )ما يُقارب 900 
شيكل( رغم أنّه يوجد لي منزل في قريتي.

هــذا عبء مالــّي ثقيــل بالنســبة لي ألّن 
راتبي الشهرّي ال يتجاوز 4,000 شيكل. 
لدّي عائلة كبيرة يجب أن أعيلها وأقســاط 
دراســة أدفعهــا ألوالدي. نحن نعيش في 

مستوى معيشة متدنٍّ جّداً.

والــداي ما زاال يُقيمان فــي القرية. إنّهما 
مسنّان ويعانيان من شتّى األمراض بحيث 
يحتاجان إلى رعاية وعناية دائمة – وهذه 
ال يوجد من يقوم بها سوى أنا وأخي علي 
)40 عاماً(، لكّن علي أيضاً انتقل لإلقامة 
في بيتونيا لألســباب نفســها التي ذكرتها. 
إزاء ذلك رتّبنا أمورنا بحيث نتناوب على 
المجيء إلــى القرية والعناية بوالدينا لكي 

نبقى مطمئنّين عليهما.

منــذ أن فُرض اإلغــالق الحالــّي وحتى 
اليــوم زرت والدّي ســّت مــرات تقريباً. 
أفعل ذلك عادة في نهاية دوام عملي حيث 

يعملون وأسئلة أخرى من هذا القبيل.

منذ ذلك اليوم وحتى اآلن وطوال عشرين 
يومــاً يســتمر الوضــع على هــذا الحال. 
الجيــش اإلســرائيلّي يُغلق علينــا ونحن 
ال نعرف الّســبب. توقيفنــا وتأخيرنا في 
الّصباح يستمّر عادة من ُربع الّساعة إلى 
نصف الّساعة، وبسبب ذلك تأخرت عّدة 
مّرات عن العمل فلم يكن أمامي سوى أن 
أنهــض وأخرج في وقت أبكر لكي أصل 
إلــى عملي في الوقت المّحدد لبدء الّدوام. 
هذا األمر صعب جّداً. ينتابني التوتّر أثناء 

إجراءات التفتيش التي يُجريها الجنود.

الجيش يُغلق قريتنا كّل سنة تقريباً وعندما 
يحدث ذلك تتوقّف المواصالت العاّمة عن 
الّدخــول إلى القرية فنضطــّر جميعاً إلى 
المشي ُوصوالً إلى شــارع 465 لنستقّل 
مــن هنــاك حافلــة أو تاكســي عمومي. 
المســافة بين منزلي والمكان الذي أستقّل 
من التاكســي إلى رام هللا تقريباً كيلومتر. 
حدث لي مّرتيــن أن وصلت إلى الحاجز 
وقال لي الجنود إنّه مغلق. إحدى المّرتين 

كانت في 9.12.

يومذاك خرجت من المنزل عند الّســاعة 
7:30 وعندمــا وصلت إلــى الحاجز قال 
الجنــود إنّه مغلق وســوف يُفتح فقط عند 
الّســاعة 11:00. في ذلك اليوم لم أذهب 
إلــى عملــي. تغيّبــت علــى حســاب أيّام 
العطــل. كانت في الحاجز خمس طالبات 
جامعيّــات تعّرضن للموقف نفســه حيث 
اضطُررن إلى العودة أدراجهّن والتغيّب 

عن الدراسة.

المــّرة الثانيــة كانــت فــي 12.12.21. 
ُعدت مــن عملي ووصلت إلــى الحاجز 
عند الّســاعة 19:00 وكان هناك آخرون 
وصلوا في الوقت نفســه ووجدوا الحاجز 
مغلقاً. قال لنا الجندّي إّن الحاجز ســوف 
يُفتح بعد ساعة فما كان إاّل أن وقفنا هناك 
فــي البــرد وانتظرنــا. جنــود الحاجز ال 

يعتبروننا بشراً وال يكترثون ألمرنا.

إضافة إلى إغالق مداخل القرية فالجيبات 

عبد الكاشف عيد
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بــدوري ولــم أعرف مــاذا أفعــل. بقيت 
معهم على الخطّ نحو ُربع الّساعة إلى أن 
أخبرونــي أّن الجنود قــد غادروا. لم يكن 
فــي اســتطاعتي المجيء إلــى القرية في 
ذلــك الوقت إذ قيل لــي إّن المدخل مغلق 
وال يسمحون بالّدخول. في المساء ذهبت 

إلى منزل والدّي وبّت عندهما.

في يــوم االثنين الموافق 13.12.21 عند 
الّســاعة 10:00 صباحاً، هاتفتني والدتي 
وأخبرتني أّن وعكة صّحية ألّمت بوالدي 
وأّن حرارتــه مرتفعة. توّجهت بُســرعة 
إلــى القريــة ولكــن طبعــاً عنــد الحاجز 
أّخرني الجنود مّدة عشــرين دقيقة. كانت 

أمامي سيّارتان فقط.

أشــار لي جنديّان أن أتوقّف ثّم تجاهلوني 
رغــم أنّني كنت أشــّغل صافرة الســيّارة 
وأضواءهــا لكي ألفــت انتباههــم. بقيت 
هكذا حتى جاء الضابط وســألني لماذا ال 

أستدعي سيّارة إسعاف.

سمح لي أن أمّر بعد أن شرحت له أنّه إلى 
حين ُوصول ســيّارة اإلســعاف أكون قد 
وصلت مع والدي إلى المستشفى في رام 
هللا. أخذت والدي إلى المستشفى وجاءت 

والدتي معنا.

بعد أن فحصوا والدي غادرنا إلى منزلي. 
بــات والداي عندنــا لكي نجنّبهما مشــقّة 

ُعبور الحاجز مّرة ثانية.

أدنــاه أقــوال أحمد الخطيــب )24 عاماً( 
وهــو موظّف في روابي - من إفادة أدلى 

بها في 8.12.21:
قبل بضعة أيّام فرض الجيش اإلسرائيلّي 
علــى بلدتنــا إغالقاً مشــّدداً بل هو أشــبه 
بحصــار. يوقف الجنود كّل من يدخل إلى 
القرية أو يخرج منها ويفحصون بطاقات 
الهُويّــة ويجرون تفتيشــاً. إنّهــم يقومون 
بذلك ببُطء شديد ولذلك تصطّف عشرات 

السيّارات في طابور انتظار طويل.

اجتيــاز الحاجــز يســتغرق نحــو نصف 
الّســاعة وخاّصة في ساعات الذروة حين 
يخــرج الناس إلــى أعمالهــم أو يعودون 
منهــا إلــى بيوتهــم. بســبب التأخيــر في 
الحاجز تأخرت عن عملي خالل األسبوع 
الماضــي نصــف الّســاعة وهــذا الوقت 

أضطّر إلى تعويضه في نهاية الّدوام.

ورغم أنّني أعود في وقت متأّخر يوقفني 
جنــود الحاجــز وحين أصــل بيتي يكون 
القلــق قد اســتبّد بأفراد أســرتي وخاّصة 
والدتــي. هُــم يتّصلون بي طــوال الوقت 
لكي يعرفوا مــاذا جرى لي وهل وصلت 

أم أنّني ما زلت في الطريق.

من الواضح لنا أنّهــم يفعلون ذلك ال لكي 
يعثروا على شــيء معيّــن وإنّما فقط لكي 
يشّوشــوا نظــام حياتنــا. أحيناً أشــعر أّن 
هدفهم هــو الّســيطرة علينا عبــر إذاللنا 

وإهانتنا ومعاقبتنا دون أّي سبب.

ال أحد في القرية يعرف لماذا يتّخذون هذه 
الخطوات التعّســفيّة ضّدنا. كّل ما نعرفه 
أّن لدى اإلســرائيليّين مزاعم عن رشــق 
حجــارة نحو الشــارع االلتفافي 465. أنا 
شخصيّاً أعتقد أنّهم يُريدون بذلك إرضاء 

المستوطنين.

أمس عند الّساعة 16:30 عدت من عملي 
مستخدماً المواصالت العاّمة واضطررت 
إلــى النــزول قبل مدخــل القرية بســبب 
الحاجز. أنزلني الّسائق وشخصاً فلسطينيّاً 
آخر عند مفترق مدخــل القرية وهو يبعد 
نحــو كيلومتر عــن منزلنا. أخذنا نمشــي 

أشــتري لهُمــا احتياجاتهما مــن ُخضار 
وغيره في رام هللا ألّن حانوت البقالة في 
القريــة خالية تقريباً من البضاعة بســبب 

اإلغالق.

أبيــت عند والدّي لكــي ال يؤّخرني جنود 
الحاجــز فــي طريق عودتي إلــى منزلي 
ليالً، وأيضاً لكي أكون مع والدّي في حال 
حدث لهُما شيء ال سمح هللا واحتاجا إلى 
مســاعدة. غير أنّني عندما أكون عندهما 
أشعر أنّني أهمل زوجتي وأوالدي وأظّل 

قلقاً عليهم. 

هــذا الوضــع برّمتــه يســبّب لــي القلق 
والتوتّــر. يصعب علــّي أن أرّكز. عندما 
ال أكون مع والدّي أظّل قلقاً عليهما خشية 
حــدوث شــيء فــي القرية، حتــى عندما 

يكون أخي عندهما.

فــي عصر يــوم 2.12.21 حين كنت في 
رام هللا هاتفتنــي والدتي مفزوعة وخائفة 
جّداً. قالت لــي إّن جنوداً اقتحموا منزلهم 
ويُجرون تفتيشــاً فيه وإنّهــم قلبوا األثاث 
ولّوثوا المنــزل بأحذيتهم الموحلة بعد أن 
داســوا الحديقة. قالت أيضــاً إنّها ال تفهم 
مــاذا يُريد الجنــود منهم فهــي ال تعرف 

العبريّة وال والدي يعرفها.

هّدأت من روعها وحاولت أن أتحّدث مع 
والــدي لكي أطمئّن عليــه لكنّه لم يرغب 
في الكالم لشــّدة مــا كان متوتّراً. توتّرت 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون

واحد من مداخل القرية التي أغلقها الجيش
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أدنــاه يروي رامــي تميمــي )16 عاماً( 
كيف جلبــوه للتحقيــق ثّم أخلوا ســبيله 
دون أيّة إجــراءات – من إفادة أدلى بها 

في 10.1.22:
فــي الثانية من فجر يوم الخميس الموافق 
6.1.22 كنّــا نائميــن أنــا وجميــع أفراد 
أســرتي. نحن أسرة تعّد تسعة أفراد وأحد 
إخوتي في الّسجن. منزلنا صغير فيه فقط 
صالون وغرفة نــوم ولذلك أنا وعدد من 
إخوتي ننــام في الّصالــون، بعضنا على 
الكنبــات وبعضنا على فرشــات أرضيّة. 
ســمعت طرقات قويّة علــى باب المنزل. 
أدرك والــدي فوراً أّن هــؤالء جنود فقام 

ليفتح لهم الباب قبل أن يخلعوه.

رأيت سبعة أو ثمانية جنود داخل المنزل. 
كان منظرهم مخيفاً حيث جميعهم يرتدون 
الخوذ والّدروع ويوّجهون بنادقهم نحونا. 
كنت ال أزال تحت اللّحاف عندما أمســك 
بــي أحد الجنود من كتفي وســحبني وهو 
يقــول للضابط “هذا، هــذا”. لم أفهم ماذا 
كان قصــد. كنــت ال أزال تحــت وقــع 

الّصدمة.

أخــذ الجنود بطاقة هُويّتي. انتعلت حذائي 
وارتديــت معطفــاً ناولتني إيّــاه أّمي عند 
الباب قبل أن يقتادوني إلى الخارج. طلب 
والدي من الجنود أن يسمحوا له بُمرافقتي 
لكنّهم رفضوا. اقتادوني في اتّجاه مدرسة 
قريتنــا وهــي قريبة مــن منزلنا مســافة 

أربعين أو خمسين متراً فقط.

هناك عصب الجنود عينّي وكبّلوا يدّي إلى 
الخلــف ثّم أدخلوني إلى جيب عســكرّي. 
كنت وحــدي في الجيب ولــم أعرف إلى 
أين ســوف يأخذونني. خفــت كثيراً إذ لم 
يحــدث لي أن اعتُقلت مــن قبل. خفت أن 

يقتلوني.

بعد لحظات جلبوا شــبّاناً آخرين. سمعت 
أحدهــم يُجــادل الجنود أثنــاء إدخاله إلى 
الجيــب فعرفــت مــن صوته أنّه ســامح 
تميمي، شاّب في الـ 30 من عمره يُقيم في 
الواليــات المتحدة وهــو مواطن أمريكي 

وقد جاء لزيارة والديه.

اطمأّن قلبي ألنّني لســت وحــدي. مّرت 
تقريباً ساعة إلى أن جلبوا الجميع ثّم سار 
بنا الجيب إلى معســكر للجيش في منطقة 
عابــود قرب قريتنــا. كنت أرى من تحت 
عصبة عينّي ألنّها لم تكن مشدودة تماماً. 
كنّا فــي الجيب ثمانية أشــخاص، جميعنا 

مكبّلون وأعيننا معصوبة.

عندما وصلنا إلى المعسكر قال لنا الجنود 
انزلوا. لم يساعدني أحد أثناء نزولي وأنا 
معصوب العينيــن ومكبّل اليدين. تعثرت 
على درج الجيب فوقعت وارتطم رأســي 
بــاألرض بقــّوة. لم ينجرح رأســي ولكن 
تألّمــت كثيراً حتــى أنّني كنــت أصرخ، 
ولكــن ال أحــد من الجنــود اكتــرث لي. 
أدخلونا إلى غرفة ما وهناك سأل شخص 
كاّلً منّا هل يعاني من أمراض أو مشاكل 

في اتّجاه الحاجز وبعد نحو ســبعين متراً 
أقلّنا أحد أهالي القرية في ســيّارته. عندما 
وصلنا الحاجز كانت أمامنا سيّارة تنتظر 

وبعد عشرين دقيقة تقريباً جاء دوُرنا.

كان فــي الحاجز خمســة جنــود ومركبة 
عســكريّة ولم تكن أيّة عراقيل موضوعة 
في الشــارع. طلب أحد الجنــود بطاقات 
الهُويّــة ولكــن اتّضــح لــي أنّني نســيت 
بطاقتي وهاتفــي في المنزل حين تعّجلت 
الخروج إلى العمل نظراً للتأخير المتوقّع 
عنــد الحاجــز. عندما عــرف الجندّي أّن 
بطاقتــي ليســت معــي أصــّر أن أجلبها. 
حاولــت إقناعــه أن يكتفي برقــم بطاقتي 
ألنّه من الّســهل الفحص وفقاً للّرقم، لكنّه 

رفض.

حاولــت أن أناولــه بطاقــة ثبوتيّة أخرى 
كالبطاقة المغناطيســيّة التي تصدرها لنا 
اإلدارة المدنيّة وفيها مســّجل اسمي ورقم 
بطاقــة هويّتي كمــا تثبت أنّنــي “نظيف 
أمنيّــاً”، لكنّــه رفض ذلك أيضــاً. ناولته 
بطاقــة دخولي إلى مكان عملي فرفضها. 
لــم يوافق علــى أّي حّل وظــّل يصّر أن 

أجلب له بطاقة هُويّتي.

وحيث أنّني نسيت أيضاً هاتفي في المنزل 
اتّصلــت بأحــد أقاربــي من هاتــف أحد 
الشــبّان المتواجدين هناك وطلبت منه أن 
يصّور بطاقة هويّتي ويُرسل لي الّصورة 
عبر الواتساب. أرسل لي قريبي الّصورة 
بعد عشر دقائق تقريباً. نظر الجندّي إليها 
مشــّككاً ثّم تلــّكأ فترة طويلــة في فحص 
األمر حتى اقتنع فــي النهاية أنّها صورة 
بطاقة هُويّتي وسمح لي بالُعبور – بعد أن 
أّخرنــا أكثر من نصف الّســاعة. وصلت 
إلى منزلي منهكاً وكّل ما أردته أن أستحّم 
وأتناول الطعام ثّم أســتريح وســط أفراد 

أسرتي. 

ولكــن بعــد التأخير و”ســّم البــدن” في 
الحاجــز لــم تبق لــدّي رغبة في شــيء. 
ينزعون منك ُمتعة األكل والشرب وحتى 
النــوم. تحّس كأّن حياتك بــال طعم، جلّها 

رامي تميميمهانة وسيطرة وتجبّر.
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تمحور التحقيق حول مشاركة في أعمال 
رشــق حجارة أو زجاجــات حارقة نحو 

يهود. أنكرت أنّني فعلت أموراً كهذه.

لــم يكونــوا عنيفيــن أثنــاء التحقيــق. لم 
يضربوني. بعد نحو الّساعة طلب المحقّق 
أن أوقّع على أقوالــي. بعد أن قرأ إفادتي 
على مســامعي وقّعت رغــم أنّني لم أفهم 
شــيئاً مّما ُكتب فيهــا. ال أعرف على ماذا 
وقّعت. بعد أن انتهى التحقيق أخذ الجنود 
بصماتــي وصّورونــي ثــّم أعادوني إلى 

الّساحة حيث يجلس بقيّة الشبّان. 

انتهــى  أن  بعــد   18:00 الّســاعة  نحــو 
التحقيق مع الجميع، رافقنا الجنود ســيراً 
علــى األقــدام إلــى منطقة حاجــز نعلين 
وأخلــوا ســبيلنا هنــاك. بعد ذلك مشــينا 
مســافة كيلومتر تقريباً حتــى وصلنا إلى 
قرية نعلين وهناك اســتأجرنا تاكسي أقلّنا 

إلى منازلنا. 

في تلك اللّيلة اعتُقل أيضاً سامح التميمي 
)33 عامــاً(. أدنــاه مــا أدلت بــه والدته 
خيريّــة التميمــي )49 عــاًم( وهــي أّم 
لخمسة– من إفادة أدلت بها في 9.1.22 

قالت:
أقيــم أنــا وابنتي مــالك )30 عامــاً( في 
منزل يقع وســط القرية. لدّي ابنة أخرى 
لكنّها متزّوجــة وال تقيم معي. كذلك لدّي 
ثالثــة أبناء: ســامح )33 عامــاً( ومالك 
)28 عاماً( وأميــن )22 عاماً( وجميعهم 
متزّوجون ويُقيمون في الواليات المتحدة. 
إنّهم يأتون لزيارتنا مّرة كّل بضعة أشهر.

في بداية تشــرين األّول جــاء جزء منهم 
لزيارتنا. جاء ســامح وزوجته والء )26 
عامــاً( وطفالهُمــا: حياة وتبلغ ســنة من 
ُعمرها وسند ويبلغ شهرين؛ وكذلك أمين 
وزوجته إيمان )21 عاماً(، وزوجة مالك 
مــع طفلتهمــا البالغــة مــن ُعمرها ثالث 

سنوات.

فــي يوم الخميــس الموافــق 6.1.22 كنّا 
نائمين فــي منزلنــا. كان الطقس في تلك 
اللّيلــة بارداً وماطراً. فجأة وعند الّســاعة 

2:30 فجراً اســتيقظنا مرعوبين بســبب 
طرقــات قويّة وعنيفة علــى باب المنزل. 
كان الجنــود يخبطــون البــاب بأحذيتهــم 
أن  كادوا  حتــى  وبنادقهــم  العســكريّة 
يخلعوه. عندما فتح سامر الباب اندفع إلى 
داخــل المنــزل أكثر من عشــرين جنديّاً. 
كانوا مدّججين بالّســالح ويرتدون الخوذ 
والدروع ويوّجهون أســلحتهم نحو شــتّى 
زوايا المنزل وأيضاً نحونا وهُم يصرخون 

بالعبريّة “تعال! تعال! تعال!”. 

طلــب منهــم ســامح – باإلنجليزيّة – أن 
يهــدأوا لكي ال يخاف األطفــال. قال لهم: 
“يوجد أطفــال في المنــزل والوقت ليل، 
ما الذي تفعلونه!؟ ماذا تريدون؟”. لكنّهم 
لم يجيبوه بشــيء. كما أنّهم لم يســألوا أّي 

سؤال ولم يفتّشوا عن شيء معيّن.

كان الجنــود يدفعون كّل من في طريقهم. 
تقّدمــت مجموعة منهُم نحــو أمين وكان 
نائمــاً فــي الّصالــون. أرادوا أن يجّروه 
ويعتقلــوه وحيــن تدّخــل ســامح محاوالً 
منعهــم من ذلــك انقّض عليــه 7-5 جنود 

وجّروه بُعنف.

بعــد ذلك وقع جدال وتدافُــع ثّم قّرروا أن 
يعتقلوا ســامح أيضاً. أمســكوا به وكبّلوا 
يديه بالقّوة ثّم أجلســوه راكعــاً في إحدى 
الزوايــا. كذلك دفعــوا أمين بقــّوة وألقوا 
بــه على كنبة فــي الّصالون رغــم أنّه لم 
يقاومهم. كبّلوا يديه فيما أحد الجنود يثبّت 

رجله على ركبة أمين.

حاول أحد الجنود أن يعصب عيني سامح 
فســحبت القماشــة من يده. عندئــٍذ دفعني 
جنــدّي آخر من ظهري بقــّوة وأوقعني – 
أذكر شــكله جيــًدا. اصطدمــت بالطاولة 
وبذراع الكنبة وهي من خشــب. انكسرت 
الطاولة وتحطّم سطحها الزجاجّي. جّراء 
وقوعــي أصبــت فــي أضلُعــي وصرت 
أصرخ من شــّدة األلم وألعنهــم. حينذاك 
كان ذلك الجندي يقول “نعم، حســناً. نعم، 

حسناً”.

عندمــا كنــت ملقــاة علــى األرض وقف 

صّحيّة وكان جندّي يُترجم.

كنّا ال نزال معصوبي األعيُن. كنت أعاني 
من ُسعال ورشح بما يُظهر بُوضوح أنّني 
مريض ومع ذلك لم يعطوني كمامة. قلت 
لهُمم إنّنــي ُمصاب بالكورونــا على أمل 
أن يدفعهم ذلك إلى إخالء ســبيلي ولكنّهم 
لــم يكترثوا لألمــر. بعد ذلــك أخذونا في 
حافلة عســكريّة إلى مكان ال نعرفه. قال 
المعتقلــون اآلخرون إنّهم ســمعوا جنوداً 
يتحّدثون عن ضابط اســُمه ُعمري سوف 

يأخذوننا إليه.

ســارت بنا الحافلة نحو الّساعة أو ساعة 
ونصف الّســاعة حتى وصلت إلى معتقل 
“عتصيون”. الشــباب اآلخــرون عرفوا 
المــكان. في “عتصيون” أجلســونا على 
مقاعــد في الخــارج، في البــرد، وأبقونا 
هنــاك حتى الّصباح بــدون طعام أو ماء. 
بل هُم منعونا حتى من ُدخول المرحاض. 
وكنّا طــوال هــذا الوقت مكبّلــي األيدي 

ومعصوبي األعيُن.

في الّصباح وعند الّساعة 7:00 أو 8:00 
ال أعرف بالّضبط، أدخلونا مّرة ثانية إلى 
الحافلــة وكانت أعيننــا ال تزال معصوبة 
وأيدينا مكبّلة. أخذونا إلى محطّة الشرطة 
في مســتوطنة “موديعيــن عيليت” قرب 

نعلين.

عندمــا وصلنــا أنزلونا في الّســاحة قبالة 
المكاتــب ومــّرة أخــرى أجلســونا على 
مقاعــد في الخارج. كان البرد فظيعاً. بعد 
ذلــك أدخلونــا للتحقيق كاّلً علــى انفراد. 
كان التحقيق مع كّل واحد يســتمر ما بين 
نصف الّساعة والّســاعة يعود بعدها إلى 

الّساحة.

عندمــا جــاء دوري حقّق معي شــخص 
ســمعت زمالءه ينادونه باســم “قاســم”. 
أثناء التحقيق ســمحوا بإزالة العصبة عن 
عينّي. في البداية ســألني المحقّق أســئلة 
شــخصيّة عن عائلتي وأصدقائي. سألني 
إن كنت أريــد توكيل محاٍم فأجبت بالنفي 
ألنّه لم يكــن معي رقم هاتــف أّي محاٍم. 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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فجأة سمعت أحد التالميذ يصرخ “جيش! 
بُســرعة ألســتطلع  جيــش!”. خرجــت 
يتراكضــون.  التالميــذ  فرأيــت  األمــر 
بعضهــم ركــض إلى داخــل المبنى، إلى 
غرفة المعلّمين والمكاتب. رأيت ســتّة أو 
ســبعة جنود خارج المدرســة وبدأت في 
تصويرهــم فــوراً. حاول الجنــود اقتحام 
المدرسة فاعترض طريقهم معلمان وقاال 
لهُــم إنّــه ممنــوع الّدخول بهــذه الطريقة 

وإخافة الطاّلب.

بعــض الجنود دفعــوا المعلّميــن ودخلوا 
نحــوي  أحدهــم  تقــّدم  المدرســة.  إلــى 
وهــو يصــرخ ويأمرنــي أن أتوقّف عن 
التصوير. حــاول أن يختطف الهاتف من 
يــدي ولكنّني ابتعدت عنه. في هذه األثناء 
فّر التالميذ إلى داخل الغرف الدراســيّة. 
رأى الجنود أّن إحدى الغرف فيها طاّلب 
كبــار فتوّجهــوا إلــى هنــاك. تبعتهم مع 
آذنة المدرســة انتصار فايــز )50 عاماً( 

ومعلّمين اثنين.

بعــض الجنود أخــذوا يدفعوننا ويجّروننا 
لكي يمنعونــا من دخول الغرفــة ولكنّني 
استطعت أن أصّور من خارجها. صّورت 
خمســة جنود يُمسكون بتلميذ يُدعى رامز 
التميمي )17 عاماً(. حاول رامز أن يفتح 
باب الغرفة ويخرج لكنّهم أدخلوه وأغلقوا 
الباب خلفهم. كان هناك تلميذ آخر أمسكوا 
بــه ويُدعى أحمد صالح، وهــو أيضاً في 

الـ17 من عمره.

في نهاية المطاف تمّكنّا من دخول الغرفة 
رغــم ُعنــف الجنــود وفظاظتهــم. رأيت 
جنديّين يُمســكان برامز فيمــا هو يحاول 
اإلفــالت من أيديهم وانتصــار تحاول أن 
تساعده في ذلك. صرخ علّي جندّي ثالث 
يأمرنــي أن أتوقّف عن التصوير وحاول 

أن ينتزع الهاتف منّي.

قلت لــه باللّغــة االنجليزيّــة إّن اقتحامهم 
المدرســة بهذه الطريقة ممنــوع فأجابني 
بالعبريّــة ولكنّنــي لم أفهم مــا قاله. خالل 
دقيقتين سيطر الجنود على الطالبين أحمد 

ورامز واقتادوهما إلى الخارج.

اقتحــام الجيش ســبّب لــي أزمة نفســيّة. 
حطّمتني حقيقة أّن هذا حدث في المدرسة 
وكنت عاجزة عن حماية الطاّلب الذين هُم 
بمثابــة أبنائي. الجنود ال يكترثون لُحرمة 
المدرســة وال يفهمون أهميّة أنّها مؤّسسة 
تربويّــة وال هُــم يحترمون الطــاّلب. لقد 
كانــوا عنيفين جّداً دون أّي ســبب ودون 

سابق إنذار.

أنــا علــى يقين مــن أّن هذا الحــدث أذى 
الكثير من الطاّلب نفســيّاً وربّما تاُلزمهم 
آثــاره مســتقبالً. في ذلك اليوم لــم نتمّكن 
مــن التدريس فعليّاً. كان الطاّلب قد فقدوا 
تركيزهم. كانــوا خائفين أن يعود الجيش 

من حولي ثالثة جنــود لكي يمنعوني من 
النهــوض وعرقلــة اعتقال ولــدّي. كلّما 
حاولت اإلفالت كانوا يعترضون طريقي 
ويهّددوني بسالحهم. بعد ذلك سمعت جلبة 
صاخبــة. عال الّصراخ وصوت الضرب 
ولم أعرف ما الذي يجري. سمعت أيضاً 

حياة ابنة سامح تبكي.

بعد مضّي ُربع الّســاعة أو عشرين دقيقة 
على اقتحام المنزل اقتاد الجنود ولدّي إلى 
الخــارج. في الطريق إلى الخارج طالبوا 
بطاقتــي الهُويّة خاّصتيهمــا فجلبت كنّتي 
جــوازي ســفرهما األمريكيّيــن. في تلك 
اللّيلة لم نســتطع العودة للنــوم. كنت قلقة 
على ولدّي وكان المنزل في حالة فظيعة.

ال يمكــن وصف الفوضــى الُمريعة التي 
أحدثوها. دخلوا بأحذيتهم الموحلة ولّوثوا 
كّل شيء، األرضيّات والسّجاد والكنبات. 
كذلك كانت شظايا زجاج الطاولة مبعثرة 
هنا وهناك. انهمكنا بتنظيف المنزل طوال 
اليــوم. الطاولة التــي تحطّمت واألغطية 
التي لّوثوها بأحذيتهــم ألقيناها في حاوية 

النفايات.

أخلي ســبيل ولدّي وسبعة شــبّان آخرين 
مــن القرية اعتُقلوا في اللّيلة نفســها دون 
اتّخاذ أيّــة إجراءات ضّدهم. هذا يؤّكد أّن 
االقتحــام كان عمليّــة انتقاميّة تهدف إلى 

معاقبة أهالي القرية.

نــداء التميمــي )47 عامــاً( أّم ألربعــة 
وهي مدّرســة لغــة إنجليزيّة – في إفادة 
أدلت بها في 17.1.22 تتحدث نداء عن 

اقتحام الجنود حرم المدرسة:
كان الطقــس فــي ذلك اليــوم بــارداً جّداً 
ولذلك بدأنا الــّدوام متأّخراً قليالً. وصلت 
إلى المدرســة عند الّســاعة 8:30 وكان 
قــد وصل نحو ثالثين تلميــذاً. دخلت إلى 
غرفة المعلّميــن وبعد ذلك أخذ المعلّمون 
وبقيّة الطاقم يتوافدون شــيئاً فشيئاً. حتى 
الّســاعة 8:50 كان قد وصل عشــرة من 
أعضاء الطاقم ومعظــم الطاّلب. قلّة من 
الطاّلب بقيت في الّســاحة ودخل الباقون 

إلى صفوفهم.

نداء التميمي

54



المعلّمون اســتبقوهُم وأغلقوا البّوابة فعاد 
الجنود نحو المبنى القديم.

عندمــا رأيتهم لــذت بالفــرار نحو غرفة 
صفّــي. فــي داخــل الغرفــة كان طالــب 
واحد هو رامز التميمــي وأربع طالبات. 
عادة يكون في غرفة صفّنا تســعة طاّلب 
وطالبات. اندفع خمســة جنــود إلى داخل 
صفّنا وهُم يصرخــون فُذعرت الطالبات 

وفررن إلى خارج الصّف.

لحقنــا الجنــود داخل الصــّف وطاردونا 
بيــن المقاعد والطــاوالت وهُــم يدفعون 
الطاوالت نحونا. أغلق أحد الجنود الباب 
ومنــع المعلّمين من الّدخــول للّدفاع عنّا. 
خــالل دقيقتيــن أو ثــالث تمّكــن الجنود 
مــن اإلمســاك بنــا. أمســك بــي جنديّان 
وقاما بلــّي ذراعّي إلى الخلف، وأمســك 
جنديّان آخران برامز. كانوا طوال الوقت 
يشــتموننا بالعبريّة. دخلــت انتصار آذنة 
المدرسة وحاولت أن تخلّصني من أيديهم 

ولكنّهم دفعوها.

الجيبــات  حيــث  إلــى  الجنــود  اقتادنــا 
العســكريّة وهناك كبّلوا أيدينا إلى األمام 
بأصفــاد بالســتيكيّة وعصبــوا أعيننا ثّم 
أدخلونــا كاّلً إلــى جيب آخــر. كنت أرى 
قليالً من تحــت الُعصبة التي على عينّي. 
ســارت بنا الجيبات إلى الشارع الّرئيسّي 
وهنــاك نقلوني إلى الجيب الــذي أدخلوا 
إليــه رامز وأكملوا الطريق إلى معســكر 
للجيش قرب القرية. في المعسكر أنزلونا 
مــن الجيب وأجلســونا في الّســاحة على 
األرض وأيدينــا مكبّلة وأعيننا معصوبة. 
كان الجّو بــارداً وكنّا خائفيــن. جلبوا لنا 

ماًء لنشرب.

بعد مضّي عشــر دقائق تقريباً جاء جندّي 
واتّهمنا بأنّنا رشــقنا حجارة فأنكرنا ذلك. 
أبقونــا فــي الّســاحة وكنّــا نحــّس بالبرد 
واإلنهاك ونشــعر بأوجاع نتيجة ضربهم 
لنا في داخل غرفة الصّف عندما اعتقلونا.

منعونــا أن نتحــّدث معــاً خــالل فتــرة 
انتظارنــا. لــم يجلبــوا لنا طعامــاً أو ماًء 

للشــرب. ولم يعرضونــا على أّي طبيب. 
فوق هذا كلّه كان جنود يمّرون كّل خمس 
أو عشــر دقائق وكّل منهــم يصفعنا أثناء 

مروره.

عنــد الّســاعة 15:30 جاء جنــدّي فأزال 
العصبــة عــن عينــّي وقال لــي: “رأيتك 
عندمــا كنــُت فــي الحافلة، كنت ترشــق 
الحجــارة”. عندما أنكرت ذلــك قال لي: 
“إذا كنت ال تريد أن تتكلّم فهذه مشــكلتك. 
من ناحيتــي، أنا آُكل وأشــرب وأنام وال 
مشــاكل لدّي، أّما أنت فســتبقى هُنا إذا لم 
تتكلّــم”. اقتاد الجنــدّي كاّلً منّا إلى غرفة 

منفردة.

تركنــا هناك ولــم يكلّمنــا. فقط قــال لنا: 
“فّكروا. ســوف أعــود”. بعد نحو نصف 
الّســاعة عاد وســألني هل فّكرت فقلت له 
ليس لــدّي ما أقوله. تركنــي وخرج. بعد 
نحــو نصف ســاعة أخرى عند الّســاعة 
16:30 تقريباً، اقتادونا إلى الجيب ونحن 
مكبّليــن ومعصوبــي األعيُن ثّم ســار بنا 

الجيب إلى محطّة الشرطة قرب نعلين.

في محطّة الشــرطة أجلسونا على مقاعد 
في الخارج. بعد مضّي نحو الّســاعة جاء 
محقّق بلباس مدنّي وأخذ يلكمنا ويصفعنا 
وهو يقــول: “عندما تدخالن إلى التحقيق 
اعترفــا بأنّكمــا رشــقتما الحجــارة لكي 
نخلي سبيلكما، وإاّل فسوف نُلقي بكما في 
الّسجن”. بعد ذلك اقتاد كاّلً منّا إلى غرفة 

ثّم دخل أّوالً إلى الغرفة التي كنت فيها.

أزال العصبــة عــن عينــّي وأبقــى يدّي 
مكبّلتيــن. لــم يعــّرف عن نفســه. قلت له 
إنّني أريد محامياً فسألني إن كنت أعرف 
محامياً معيّناً. قلت له نعم فاتّصل المحقّق 
بالمحامــي وناولني الهاتــف ألكلّمه. قال 
لــي المحامي أن ال أخاف وأن ال أعترف 
بشيء لم أفعله وال أوقّع على شيء لم أقُله. 
طلب المحامي رقم هاتف أســرتي فلقّنته 
ذلك وهكــذا انتهت المحادثــة. في البداية 
سألني المحقّق أسئلة شخصيّة عن أسرتي 

وإخوتي وعمل والدي وأصدقائي.
بعد ذلك قال لي إنّني متّهم برشق الحجارة 

وقلقين على زميلَْيهم.

أحمــد صالح - الخطيــب )17 عاماً( هو 
أحد الطالبين اللّذين اعتُقال في ذلك اليوم 
من المدرســة وأخلي ســبيله فــي اليوم 
نفســه. في إفادة أدلى بها يوم 23.1.22 

قال:
أنا تلميذ في الصّف الحادي عشر. في يوم 
الثالثــاء الموافــق 18.1.22 وصلت إلى 
المدرسة عند الّســاعة 8:45 مع شقيقتي 
عبيــر وهي فــي الصّف العاشــر. عندما 
وصلنا رأيت جيبين عســكريّين متوقفين 
قبالة المدرسة وعدداً من الجنود يخرجون 
من الجيبين ويدخلون إلى ساحة المدرسة. 
كانت األجواء صاخبة، فوضى وُصراخ 
وحالة ُرعــب. كان معظم الطاّلب داخل 

الغرف الدراسيّة.

رأيت أحد المعلّمين يتجادل مع سبعة جنود 
محاوالً منعهم من دخول المدرسة ولكنّهم 
أصّروا على الّدخول. رأيتهم يدخلون إلى 
المدرســة. بعد ذلك فهمت أنّهم يطاردون 

طالبًا بذريعة رشق الحجارة.
أنــا وعبير خفنا واتّجهنا بُســرعة كّل إلى 
غرفــة صفّــه. ذهبــت أنا إلــى صفّي في 
المبنــى القديم واتّجهــت عبير نحو صفّها 
فــي المبنــى الجديــد. كذلــك اتّجــه نحو 
المبنى الجديد أربعة جنــود. عندما رآهُم 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون

جنود يعتقلون رامز تميمي
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الحثيثة.

وأكد محامــي الهيئة كريــم عجوة، الذي 
تمكن من زيارة األسير أبو حميد، بتاريخ 
2 فبرايــر 2022، في ســجن مستشــفى 
“الرملة”، أن أبو حميد جاء لغرفة الزيارة 
على كرســي متحرك وتالزمه أسطوانة 
أكسجين للتنفس، وبالكاد يستطيع تحريك 
يديــه وقدميــه، وال يســتطيع الوقــوف، 

ويقضي حاجته بواسطة كيس للبول.

وأضــاف عجــوة أن األســير أبــو حميد 
يعاني مؤخراً مــن قلة التركيز، وضعف 
فــي الذاكرة حيث أنه تعرف على محامي 
الهيئة عند مقابلتــه له اليوم بصعوبة، فلم 
يتذكره جيــدا رغم الزيارات المتكررة له 

على مدار سنوات طويلة.

وخــالل الزيارة أبلغ األســير أبــو حميد 
المحامــي أنه ال يشــعر بأي تحســن على 
وضعه الصحي، وفقــد الكثير من وزنه، 
مضيفا بأن حتى صوته تغير وأنه يشــعر 
بالتعب عند الحديــث، ويتم منحه مؤخراً 
مسكنات لآلالم فقط بدون عالج مناسب، 
رغم خطــورة حالته ووصولهــا لمرحلة 

حرجة.

يقومــان  أســيرين  هنــاك  أن  وأضــاف 
بمســاعدته على تلبية حاجاته، وأنه عقب 
نقله لمستشــفى “الرملــة”، تعمدت إدارة 

ســجون االحتــالل اإلســرائيلي احتجازه 
في البداية بالحجــر الصحي بمفرده لمدة 
أســبوع، دون مراعاة لوضعــه الصحي 

ودون وجود أحد يساعده.

ولفتت الهيئة في تقريرها، إلى أن االلتهاب 
الرئوي الذي يعاني منــه أبو حميد نتيجة 
للتلوث الجرثومي الذي تعرض له ســابقا 
بإحدى مستشــفيات االحتــالل، وارتكاب 
خطــأ طبي بحقــه عندما تــم زرع أنبوب 
للتنفــس بطريقة خاطئــة، ال يقل خطورة 
عن مرض السرطان الذي يعاني منه في 

األصل.

وناشدت الهيئة مجددا المؤسسات الحقوقية 
واإلنســانية بضــرورة التدخــل العاجــل 
والفوري، للضغط على سلطات االحتالل 
لنقل األسير أبو حميد إلى مستشفى مدني، 

ومنحه فرصة ليتلقى العالج.

يذكر بأن األســير أبو حميــد )49 عاما( 
من مخيم األمعري بمدينة رام هللا، معتقل 
منذ عام 2002 ومحكوم بالســجن خمسة 
مؤبدات و50 عاما، وهو من بين خمســة 
أشــقاء يواجهــون الحكم مــدى الحياة في 
المعتقــالت، وكان قــد تعــرض منزلهــم 
للهــدم عدة مرات على يد قوات االحتالل 
كان آخرها خالل عــام 2019، وُحرمت 
والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات، وفقدوا 

والدهم خالل سنوات اعتقالهم.

وهناك شاهدا عيان من الجنود. طلبت منه 
أن يُريني صوراً فقال “ماذا، هل أنا ألعب 
معك؟”. لم يُِرنــي صوراً. قال لي أيضاً: 
“اعترف بأّن أصدقاءك هُم من يرشــقون 
الحجارة وســوف أخلي سبيلك” فرفضت 
ذلــك. أخذ المحقّق يصــرخ علّي وقذفني 
بكتاب كان هناك وقال: “سوف تعترف، 
وســوف تعطيني أســماء وإاّل فسألقي بك 

في الّسجن”.

عّدة مّرات توّعدني بأنّهم سوف يسجنونني 
لفترة طويلة. فــي النهاية أمرني أن أوقّع 
علــى إفادتــي وكانــت مطبوعــة باللّغة 
العبريّة فلم أفهم ما المكتوب فيها. ولكنّني 
وقّعــت خوف أن يُدخلني إلى الّســجن إذا 
لم أوقّع. استمّر التحقيق معي نحو نصف 
الّساعة ثّم أعادوني إلى المقعد في الخارج 
وأدخلــوا رامــز للتحقيق. عندمــا انتهى 
التحقيق معه أعادوه إلى حيث المقاعد في 

الخارج.

بعــد ذلك اقتادونا إلــى غرفة لكي يأخذوا 
بصماتنــا ويصّورونــا، ثــّم أعادونا إلى 
المقاعــد وأبقونــا هنــاك مــّدة ســاعتين 
تقريبــاً. قال لنــا أحد الجنود إنّهم ســوف 
يُخلون سبيلنا. في النهاية أخذوني وحدي 
فــي ســيّارة – أظنّها ســيّارة شــرطة أو 
أنّهــا تابعــة لمديريّة التنســيق واالرتباط 
اإلســرائيليّة – إلى شــارع نعلين وهناك 
ســلّموني ألشــخاص من مديريّة التنسيق 
واالرتباط الفلسطينيّة. وصلت إلى منزلنا 
عند الّساعة 21:00. طوال هذا الوقت لم 
يُحضروا لنا طعاماً أو ماًء وحتى لم أدخل 

إلى المرحاض.

األسير أبو حميد ما زال 
بحالة حرجة ويتنقل على 

كرسي متحرك

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
إن الحالــة الصحيــة لألســير المصــاب 
بالســرطان ناصــر أبو حميــد، غاية في 
الصعوبــة وتســتدعي الرعايــة الطبيــة 
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األســرى واألســيرات غير معزولة عن 
سياســات االحتــالل ضــد أبناء الشــعب 
الفلســطيني، وقمعــه واالســتيالء علــى 

أرضه لصالح االستيطان.

ويقبع في ســجن “الدامون” 32 أســيرة، 
من بينهن 11 أما، وأسيرة إدارية وأسيرة 

قاصر، و7 أسيرات فوق سن الـ 50.

وأكــدت األســيرات أن بعضهــن يعانين 
أمراضــا مزمنة، ويحتجن الــى الرعاية 
الطبيــة الدوريــة، خاصــة فــي ظل عدم 
وجود طبيبة نســائية داخل الســجن تعنى 
بأمورهــن الصحية، األمر الذي يجبرهن 
للذهاب إلى المستشــفيات خارج السجن، 
وهــذا يحتاج لتنســيق مســبق واالنتظار 
لتعييــن  بــل ســنوات،  ألشــهر طويلــة 

المواعيد.

وتابعــن أن هــذه اإلجراءات تــؤدي إلى 
تأخير العــالج وعدم التشــخيص المبكر 
لألمــراض، وإهمــال طبــي شــديد بحق 
األسيرات، حيث ال يتم مراعاة ظروفهن 

الخاصة كونهن نساء.
وتحدثــت األســيرات في رســالتهن عن 
“الشــارون”  ســجن  معبــار  ظــروف 
القاســية، الذي يفتقر الــى أدنى مقومات 

الحياة اإلنســانية، إضافــة الى عدم وجود 
اتصــاالت عمومية في الســجن، ما يفاقم 

أزمتهن ومعاناتهن في السجن.

وأكدن استمرار نضالهن من أجل الحرية 
والعدالــة والمســاواة، ودعــم كل الجهود 
المبذولــة مــن أجــل رفــع مكانــة المرأة 
الفلســطينية ورفع الظلم التاريخي عنهن، 
والــذي يرتبــط بشــكل أكيــد مــع العنف 

المسلط من قبل االحتالل اإلسرائيلي.

الوحــدة  بإنجــاز  األســيرات  وطالبــت 
الوطنيــة وإنهاء حالة االنقســام، وتعزيز 
الصمود والثبات الشعبي وااللتفاف حول 
نضال أهلنا في الشيخ جراح وبيتا وبرقة، 
وكافــة المواقع التي تتعــرض النتهاكات 
لفضــح  الجهــود  وتكثيــف  االحتــالل، 

ممارساته.

كمــا حثت األســيرات الصليــب األحمر 
على أخذ دور جدي وحقيقي نحو أوضاع 
األسرى واألسيرات. وثمّن جميع الجهود 
الرســمية والشعبية للمؤسســات ولجميع 
الفلســطيني، ولكافــة  الشــعب  جماهيــر 
المحاميــن والمحاميات فــي دعم مطالب 
األســرى واألســيرات وكل من يتضامن 

معهن.

األسيرات في رسالتهن 
بيوم المرأة: نتعرض 
ألساليب وحشية من 

التنكيل والعقاب 
الجماعي

قالت األســيرات في ســجن “الدامون”، 
إنهــّن تعرضــن هــذا العــام إلــى العديد 
مــن أســاليب القمــع والتنكيــل والعقاب 
الجماعي الوحشية، كالمنع من الزيارات 
والمكالمــات  الكنتينــا  مــن  والحرمــان 
الطبــي  لإلهمــال  إضافــة  الهاتفيــة، 
المستمر، خاصة تباطؤ اإلدارة في عالج 
األســيرة إســراء جعابيص وغيرها من 

األسيرات.

وقالــت األســيرات فــي رســالة لهــن، 
نقلتهــا محاميــة هيئــة شــؤون األســرى 
والمحرريــن حنــان الخطيب، لمناســبة 
يوم المــرأة العالمي الذي يصادف الثامن 
مــن مارس 2022، “إن هــذا اليوم يأتي 
في ظل الهجمة الشرســة على مكتسبات 
وإنجازات الحركة األســيرة، ونحن جزء 
ال يتجــزأ مــن هــذه الحركــة وصمودها 

ومواجهتها للسجان”.
وأضفــن أن الهجمــة التــي تشــن علــى 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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المرأة الفلسطينية وتصاعدت االنتهاكات 
بحقها بفعل االعتقال وما يصاحبه، وعلى 
مدار العــام المنصــرم 2021، تم رصد 
اعتقــال نحــو 184 فلســطينية، األغلبية 
العظمــى منهن مــن القدس، وهــذا العدد 
يُشــكل زيادة قدرها %44 عّما ُسّجل في 

العام الذي سبقه.

فيمــا رصــد اعتقــال أكثــر قرابــة 30 
فلســطينية منذ مطلع العام الجاري، بينما 
بلغ عدد األســيرات الفلسطينيات اللواتي 
ما زلن في سجون االحتالل مع حلول يوم 
المرأة العالمي في 8 آذار/مارس الجاري 
نحو 32 أسيرة، يقبعن في سجن الدامون، 
الــذي يعــود إنشــاؤه إلى عهــد االنتداب 
البريطانــي ويقع على الطريق الســاحلي 
القريب من مدينة حيفا شــمال فلســطين، 
بينهن طفلة من القــدس تدعى نفوذ حماد 
تبلغ من العمر خمســة عشــر عاماً، و11 
أماً وهّن: إســراء جعابيص، شذى عودة، 
فــدوى حمــادة، أمانــي الحشــيم، إيمــان 
األعور، ختام الســعافين، شــروق البدن، 
عطاف جرادات، فاطمة عليان، ســعدية 
فــرج هللا، وياســمين شــعبان. وجميعهن 
يعشــن أحواالً نفســية صعبة نتيجة القلق 
والتفكيــر المســتمر فــي أحــوال أبنائهن 
وكيفيــة ســير حياتهم مــن دون أمهاتهم، 
واألكثر قســوة حال األســيرة التي يكون 
زوجها أســيراً في ســجن آخــر، ويعيش 

أطفالهما من دون رعاية األبوين.
وتفيــد المعلومــات بــأن 14 أســيرة من 
مجموع األســيرات الفلسطينيات هن من 

الضفة الغربية، و14 أســيرة من القدس، 
و4 أســيرات مــن المناطق المحتلة ســنة 
1948، أقدمهن األســيرة ميسون موسى 
الجبالــي المعتقلة منذ 29 حزيران/ يونيو 
2015 والتي تقضي حكما بالســجن لمدة 

15عاما.

بينما تُشير المعطيات إلى أن 17 أسيرة من 
مجموع األســيرات الفلسطينيات صدرت 
بحقهن أحكاماً بالســجن لفترات متفاوتة، 
وأعالهن ُحكماً األسيرتان شروق صالح 
دويات من القدس، وشــاتيال ســليمان أبو 
عيّاد من كفر قاســم، المحكومتان بالسجن 
16عامــاً، واألســيرتان عائشــة يوســف 
األفغانــي من القدس، وميســون موســى 
الجبالي من بيت لحم، المحكومتان بالسجن 
15عامــاً، واألســيرة نورهــان إبراهيــم 
عواد من القدس، وهي محكومة بالســجن 
13عامــاً، واألســيرة الجريحــة إســراء 
رياض الجعابيص من القدس، المحكومة 
بالســجن مدة 11عاماً، واألسيرات فدوى 
نزيه حمــادة وأماني خالد الحشــيم وملك 
يوسف سليمان، المحكومات بالسجن 10 
أعوام، وثالثتهن من القدس. بينما ال تزال 

15 أسيرة موقوفات. 

ويعاني عدد من األسيرات جّراء أوضاع 
صحيــة صعبة، حيث وجود 6 أســيرات 
جريحــات أبرزهن: األســيرة المقدســية 
إســراء الجعابيــص التي تبلــغ من العمر 
36عامــاً، والمعتقلة بتاريخ 11 تشــرين 
األول/أكتوبــر 2015، والتي ُحكم عليها 

واقع األسيرات 
الفلسطينيات في سجون 

االحالل اإلسرائيلي

الكاتب/عبد الناصر عوني 
فروانة

هيئة شؤون األسرى 
والمحررين

 30 مارس 2022

منذ ســنة 1967 تعرضت قرابة 17 ألف 
فلســطينية لالعتقال في سجون االحتالل 
ونســاء  أمهــات  بينهــن  اإلســرائيلي، 
طاعنات في الســن، وزوجــات وحوامل 
الحاجــات  ذوي  ومــن  ومريضــات، 
الخاصــة، وفتيــات قاصــرات، وطالبات 
فــي مراحــل تعليمية متعــددة، وكفاءات 
أكاديميــة، وقيــادات مجتمعيــة، ونواب 
منتَخبات في المجلس التشريعي؛ ويحفظ 
التاريخ أن األســيرة األولى فــي الثورة 
الفلسطينية المعاصرة هي األخت فاطمة 
برنــاوي، ابنــة مدينــة القــدس، والتي 
14تشرين األول/أكتوبر  بتاريخ  اعتُقلت 
1967، وأمضت عشــرة أعــوام قبل أن 

تتحرر في سنة 1977.

 وتُشــير كافــة الوقائــع إلى أن األشــكال 
االحتــالل  يتبعهــا  التــي  واألســاليب 
اإلسرائيلي عند اعتقال المرأة الفلسطينية 
ال تختلــف عنهــا عنــد اعتقــال الرجال، 

وكذلك ظروف االحتجاز الصعبة.

كمــا تفيــد الشــهادات بأنهــن تعّرضــن 
جميعهن لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب 
الجســدي أو النفســي والمعاملة المهينة، 
مــن دون مراعاة لحقوقهن في الســالمة 
الجســدية والنفســية، في محاولة لمالحقة 
المــرأة وردعها وتحجيم دورها وتهميش 
فعلها، أو بهدف انتــزاع معلومات تتعلق 
بهــا أو باآلخرين، وأحيانــاً، يتم اعتقالها 
للضغــط على أفراد أســرتها، لدفعهم إلى 
االعتــراف، أو إلجبــار المطلوبين منهم 

على تسليم أنفسهم.
وخالل األعوام األخيــرة، تفاقمت معاناة 
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وتارة أُخرى بحجة “كورونا”. 

وكثيراً ما اشــتكت األســيرات مــن تفاقم 
معاناتهــن جّراء ســوء المعاملة في أثناء 
النقــل بيــن الســجون، أو إلــى المحاكــم 
والمستشفيات، بواسطة ما يُعرف بسيارة 
“البوسطة”، حيث يتكبدن العناء والتعب، 
المضايقــات  مــن  لكثيــر  ويتعرضــن 
واالســتفزازات واالعتداءات الجسدية أو 
اللفظيــة، أو اإلثنيــن معاً، لتشــكل عملية 
النقــل رحلة عــذاب. هــذا باإلضافة إلى 
معاناتهن داخل غرفة “المعبار” الســيئة 
في  سجن “هشــارون”، والتي ال تصلح 
للحياة اآلدمية، حيث تضطر األســيرات 
إلــى االنتظار فيهــا ســاعات طويلة، أو 
المكوث فيها أياماً عديدة كمحطة انتظار، 

قبل استكمال نقلهن إلى الجهة المحددة.

ومنــذ مطلــع أيلول/ســبتمبر مــن العــام 
المنصرم اشــتدت حمالت القمع والتنكيل 
بحق األسرى واألسيرات عموماً، انتقاماً 
منهم وعقاباً جماعياً لهم، وبغية اســتعادة 
سلطات السجون هيبتها  وترميم صورتها 
المهزومة عقب عملية نجاح ســتة أسرى 
فلســطينيين في انتــزاع الحرية عبر نفق 
ســجن جلبوع اإلســرائيلي، الــذي يُعتبر 
الســجن األكثر تحصيناً واألشد حراسةً، 
وما شــّكلته هذه العمليــة من ضربة قوية 
وموجعــة لدولة االحتالل، وفشــل ذريع 
ألســطورة المنظومة األمنية والعسكرية 
اإلســرائيلية، ومــا زالــت تلــك الهجمة 
المســعورة مســتمرة تحت ذرائع وحجج 
متعددة، لكنها اتخذت في األسابيع األخيرة 
منحــى خِطراً في اســتهدافها األســيرات 
غرفهــن  ورّش  عليهــن،  واالعتــداء 
بالغــاز، وفرضت إدارة الســجون جملة 
مــن العقوبــات، كالحرمان مــن الزيارة 

والكانتينا، وسحب أدوات كهربائية.

باإلضافة إلــى عزل بعض األســيرات، 
وهو ما شــّكل تعديــاً صارخــاً وتجاُوزاً 
لــكل الخطــوط الحمــراء، األمــر الذي 
دفع باألســرى في الســجون األُخرى إلى 
االســتنفار واتخــاذ موقــف موحــد بدعم 
وإسناد األسيرات والوقوف إلى جانبهن، 

والمطالبــة بوقــف اإلجــراءات القمعية، 
وتلبية مطالبهن. وبعثوا برســائل شــديدة 
اللهجــة إلــى إدارة الســجون، واتخــذوا 
العديد مــن الخطوات النضاليــة، تخللتها 
عملية الطعــن الفردية التي قــام بتنفيذها 
أحد األسرى في ســجن نفحة ضد ضابط 
يعمل في إدارة الســجون، وهو ما أشــعل 
األوضاع داخل السجون وخارجها وشّكل 
حالة ضغــط علــى إدارة الســجون التي 
اضطرت إلى االستجابة لتهدئة األوضاع 
والتراجــع عــن بعــض اجراءاتهــا بحق 

األسيرات.

ويمكننا القول اليوم، بأنه وعلى الرغم من 
اســتعادة بعض الحقوق المسلوبة وعودة 
الهدوء النســبي إلى أقســام األسيرات في 
ســجن “الدامــون”، إاّل إن الوضــع غير 
مطمئــن، ومــا زالت الكثير مــن الحقوق 
مســلوبة، وهناك قلق متزايد بعد مصادقة 
الكنيســت بالقــراءة األولــى بتاريــخ 14 
كانون األول/ ديســمبر على قانون ينص 
علــى إرســال وحــدات من الجيــش إلى 
السجون بذريعة ضبط األمن، والذي ادى 
الى تصاعد عمليــات االقتحام والقمع في 
الســجون، وهو ما يؤشــر إلــى احتمالية 
أن تكــون المرحلــة المقبلــة أكثــر قمعــاً 
واســتخداماً للقوة المفرطة بحق األسرى 

واألسيرات عموماً.

وعلى الرغم من قسوة األوضاع وظروف 
االحتجاز وســوء المعاملــة التي تتعرض 
لها األسيرة الفلسطينية، فإن التاريخ يؤكد 
أن المرأة الفلســطينية، وعلى مدار ســني 
الكفاح الطويلة، لم تنكســر أمام سّجانيها، 
ولم تتراجــع عن أداء واجبهــا، بل بقيت 
متماسكة في مواجهة االحتالل وسّجانيه، 
وخاضت مــع إخوانها الرجال الكثير من 
الخطوات النضالية، بما فيها اإلضرابات 
عــن الطعــام، ذوداً عن كرامتهــا ودفاعاً 
عــن حقوقها وحقــوق شــعبها، فحافظت 
على وجودها وبنَت داخل السجن مؤسسة 
تنظيمية وثقافية وفكرية، وسطّرت صوراً 
رائعة من البطولــة يٌفتخر بها وتُحفظ في 
الذاكــرة الجمعيــة لنضاالت المــرأة في 

العالم.

بالســجن الفعلــي مــدة 11 عامــاً بتهمــة 
أُلصقت بها، وذلك حين انفجرت أسطوانة 
غــاز كانت تنقلهــا في ســيارتها بالقرب 
من حاجز عســكري نتيجة إطالق قوات 
االحتــالل النــار علــى ســيارتها بذريعة 
اقترابها مــن الحاجز واتهامهــا بمحاولة 

تنفيذ عملية دهس.

فتســبب االنفجار باشــتعال النيــران في 
سيارتها، وفي إثر ذلك، أصيبت بحروق 
مــن الدرجة األولى والثانية والثالثة، أتت 
على أكثر من %60 من جسدها ووجهها، 
وهو مــا أفقدها عــدداً من أصابــع يديها 
وأصابها بتشــوهات كبيرة في جســدها، 
وأضرار تســببت بتغييــر مالمحها كلياً، 
وهي بحاجــة إلى رعايــة صحية ومزيد 
من العمليــات الجراحية، ومعاناتها تتفاقم 
في ظل اســتمرار سياسة اإلهمال الطبي 

المتعمد.

لقد صّعدت ســلطات االحتالل استهدافها 
لإلنــاث علــى مــدار الفتــرة الماضيــة، 
ووســعت دائــرة االعتقــال وارتفع عدد 
المعتقــالت، وأصــدرت بحــق بعضهن 
أحكاماً قاســية، وفرضــت على أغلبيتهن 
غرامات مالية باهظــة، وأخضعت عدداً 
من الفتيــات واألمهات لالعتقال اإلداري 

والحبس المنزلي.

حــدث كل هذا مترافقاً مــع تصعيد إدارة 
الســجون قمعها لألســيرات في سجونها 
مراعــاة  وعــدم  عليهــن،  واالعتــداء 
خصوصيتهــن، عبــر تركيــب كاميرات 
اإلجــراءات،  مــن  وغيرهــا  مراقبــة 
ومصــادرة حقوقهن، بما فــي ذلك الحق 
في تلقّي الرعاية الطبية الالزمة والعالج 
المناســب، والحــق في التجمــع لغرض 
فرائــض  ألداء  أو  ـم،  والتعلُـّ الدراســة 
الصــالة جماعــةً، والحــق في ممارســة 
األنشــطة الذهنية والترفيهية، والحق في 
اســتقبال األهــل وأفراد األســرة بصورة 
منتظمة، إذ تعاني األســيرات جّراء عدم 
انتظــام برنامج الزيــارات، وفرض قيود 
ووضــع عراقيــل عديــدة أمام اســتقبال 
الــزوار، بذريعة “المنــع األمني” تارة، 
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أنهم أصحاء، فال شك في أن العدد سيزيد 
عن الرقم المتداول، فكثيرون من األسرى 
هم في حقيقة األمر مرضى وال يعلمون. 
ولدينا تجارب ســابقة مع إدارة الســجون 
اإلســرائيلية، والتــي كثيــراً مــا أخفــت 
الملفات الطبية الخاصة باألســرى، وفي 
مرات عديدة رفضت الكشف أو اإلفصاح 
عــن طبيعة األمراض التي يعانيها بعض 
األســرى الذين ظهر عليهم المرض. مع 
اإلشــارة إلى أن إدارة السجون ال تُجري 
فحوصــات شــاملة أو دوريــة لألســرى 
والمعتقلين، خالفاً لمــا أتت به المادة 31 
مــن اتفاقيات جنيف الثالثــة، والمادة 92 
مــن اتفاقية جنيف الرابعة لســنة 1949، 
وخالفاً للقواعــد النموذجية الدنيا لمعاملة 

السجناء الصادرة عن األمم المتحدة.

ومن ناحية أُخرى، ليس كل أســير ســليم 
ومعافــى بمنأى عن اإلصابــة بالمرض. 

هــذا في ظل وجــود مســببات األمراض 
وعوامل استفحالها وتطورها، مثل: سوء 
ظــروف االحتجاز، واســتمرار سياســة 
ــد، واالســتهتار  اإلهمــال الطبــي المتعمَّ
اإلســرائيلي بحياة األســرى وأوضاعهم 

الصحية.

هذا باإلضافة إلى ما قيل سابقاً، وما قرأناه 
من شــهادات بشــأن اســتخدام األســرى 
كحقول تجارب لألدوية، وقيل أيضاً أنهم 
يحقنونهم بحقن مســرطنة قبيــل اإلفراج 
عنهــم. لقد صــدق َمن وصف الســجون 

اإلسرائيلية بـ “مقابر األحياء”.

ومنذ انتشــار جائحــة “كورونــا” ازداد 
القلــق عليهم والخشــية من أن يســقط من 
بينهم شهداء، مع ارتفاع أعداد المصابين 
بفايــروس “كورونــا”، وضعــف جهاز 
المناعــة لدى بعضهم، وجراء اســتمرار 

األوضاع الصحية 
في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي وسياسة 
االهمال الطبي بحق 
األسرى والمعتقلين

الكاتب/عبد الناصر عوني 
فروانة

هيئة شؤون األسرى 
والمحررين

 30 مارس 2022

تعتقل ســلطات االحتالل اإلســرائيلي في 
ســجونها ومعتقالتها زهــاء أربعة آالف 
وخمســمائة أســير ومعتقل فلســطيني، 
موزعيــن على قرابة 23ســجنا ومعتقال 
ومركز توقيف، بينهم - وفقاً إلحصائيات 
رسمية- نحو 600 أسير/ة فلسطيني/ة، 
يعانون جّراء أمــراض متعددة وإعاقات 
جســدية ونفسية وحســية عديدة، وبين 
هــؤالء 300 أســير/ة يعانــون أمراضاً 
خِطــرة ومزمنــة، كالســرطان والقلــب 
والفشل الكلوي مثالً، من دون أن يحظى 
أيٌّ منهــم بــأي قدر من العنايــة الطبية، 
إلــى أن فقــد بعضهــم القدرة علــى أداء 
األنشطة اليومية االعتيادية، وَمن لم يعد 
قادراً على قضاء حاجته الشــخصية من 
دون مســاعدة رفاقه في الســجن، مثل: 
منصور موقدة، وناهض األقرع، وخالد 
الشاويش، وأيمن الكرد، ومعتصم رداد، 
ونضــال أبو عاهور، وناصــر أبو حميد 
وإســراء الجعابيص، وكثيرون غيرهم. 
وبتنــا نــرى ونســمع َمن ينتظر ســاعة 
الوفاة التي يتمناها بعضهم لشدة الوجع 

واأللم.

وال يقتصر عدد األســرى المرضى على 
هذا، فاألرقام تتخطى ما تعلنه المؤسسات 
المختصــة. فهــذا العــدد يشــمل فقط َمن 
ظهــرت عليهــم أعــراض المــرض فتم 
تشخيص أمراضهم. لكنني أعتقد أن ليس 
كل َمن لم تظهر عليه أعراض المرض أو 
ال يعاني الوجع يكون سليماً، فلو أُجريت 
فحوصات شــاملة لآلخريــن ولمن يُعتقد 
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النضاليــة حيث ما تزال زيــارات األهل 
متوقفة ألســرى قطاع غــزة منذ ما يزيد 
عــن عامين دون أن توفر البدائل الممكنة 

للتواصل ما بين األسرى وعوائلهم.

لقد ســقط من بيــن األســرى والمعتقلين 
القاســية  االحتجــاز  ظــروف  نتيجــة 
والعوامل المســببة، نحو 227 شهيداً منذ 
سنة 1967، 72 أسيراً منهم كان االهمال 
الطبي ســبباً رئيســياً فــي استشــهادهم. 
كان آخرهم الشــهيد ســامي عابد العمور 
)39عامــا( من دســكان دير البلح وســط 
قطاع غزة والذي استشهد داخل السجون 
نتيجة االهمال الطبي المتعمد بتاريخ 18 

نوفمبر2021.

هذا باإلضافة إلى مئات آخرين من رفاقهم 
الذيــن توفوا بعــد خروجهم من الســجن 
بأمــراض  بفتــرات قصيــرة، متأثريــن 
ورثوها عن السجون. هكذا هو االحتالل 
وال  الفلســطينيين  يعتقــل  اإلســرائيلي، 
يراعيهم صحياً مع أنه ســبب أمراضهم. 
وال يســمح للمؤسســات الفلســطينية بسد 
هذا النقــص المتعمد. وحيــن تتأكد إدارة 
الســجون مــن اقتــراب النهايــة تُطلــق 
الً  ســراحهم ليموتوا خارج سجونها، تنصُّ
من المسؤولية. هذا ما فعلته مع العشرات 
مــن األســرى الذيــن قــررت اإلفــراج 
)المبكــر( عنهم، فــكان مصيرهم الموت 
المحتوم أمثال: حسين مسالمة وهايل أبو 
زيد ومراد أبو ساكوت وأشرف أبو ذريع 

ومحمود سلمان وكثيرون غيرهم.

فيما ما تزال سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
تحتجز  جثامين 8 أسرى استشهدوا داخل 
السجون اإلســرائيلية في سنوات متباعدة 
وترفــض تســليمها لعوائلهــم لدفنهــا في 
مقابر مؤهلة لذلك، وأقدمهم األسير أنيس 
محمــود دولة الذي استشــهد عام1980، 
واألســير عزيز موســى عويســات الذي 
استشــهد عــام2018، واألســرى فارس 
أحمــد بــارود ونصــار ماجــد طقاطقة، 
بســام أمين الســايح وثالثتهم استشــهدوا 
عــام2019، واألســيران ســعدي خليــل 
الغرابلــي، كمال نجيب أبــو وعر اللذان 

استشــهدا عــام2020. وآخرهم األســير 
استشــهد  الــذي  العمــور  عابــد  ســامي 

عام2021.

وهؤالء الشهداء هم جزء من قائمة طويلة 
تضم نحو 335 جثمان لشهداء فلسطينيين 
ســقطوا شــهداء فــي ظــروف مختلفــة 
وازمنة متعددة، وما زالت دولة االحتالل 
تحتجزهم فــي ما يُعــرف بمقابر األرقام 
أو ثالجات الموتى، وتســتخدمهم كوسيلة 
للعقــاب واالنتقــام منهم ومــن عائالتهم، 
واحيانا لالبتزاز والمســاومة، في واحدة 
مــن أبشــع وأكبــر الجرائــم األخالقيــة 
واالنســانية والقانونية التــي تقترفها دولة 
االحتالل عالنية وفي اطار سياسة منظمة 

منذ العام1967. 

ولعــل أبــرز اســباب المــوت و ظهــور 
األســرى  بيــن  وانتشــارها  األمــراض 

والمعتقلين هي:
والمعتقليــن  األســرى  احتجــاز  أوال: 
الفلســطينيين فــي أماكن قديمــة ومحكمة 
االغالق وغير مالئمة صحياً وال تتوافق 
مــع المعايير الدوليــة التي تنــص عليها 
مجموعــة قواعد األمم المتحدة النموذجية 
الدنيــا، لمعاملــة الســجناء، وخاصة في 
القاعــدة )13(. وكذلك المــادة )85( من 
اتفاقيــة جنيف الرابعة التــي تنص على: 
“من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع 
التدابير الالزمــة والممكنة لضمان إيواء 
األشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في 
مبــان أو أماكن تتوفر فيها كل الشــروط 
وتكفــل  الســالمة  الصحيــة وضمانــات 
الحمايــة الفعالة من قســوة المنــاخ وآثار 
الحرب. وال يجوز بأي حال وضع أماكن 
االعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو 

أن يكون مناخها ضاراً بالمعتقلين”. 

واألخطــر وجود بعض الســجون )النقب 
ونفحة وريمون وبئر السبع( في صحراء 
النقب وفــي محيط بيئة ملوثة بحكم قربها 
من “مفاعل ديمونا” وفي محيط المناطق 
التــي تدفن فيها مخلفاته، ويقبع فيها قرابة 
نصف اجمالي عدد األســرى والمعتقلين 
البالــغ عددهم نحو 4500أســير. وســبق 

االهمــال الطبــي المتعمــد واالســتهتار 
اإلســرائيلي المتواصــل وســوء النظــام 
الغذائــي وعــدم اتخاذ اجــراءات الوقاية 

والسالمة الالزمة لحمايتهم. 

تتوقــف  لــم  “كورونــا”،  زمــن  ففــي 
االعتقاالت، ولم يتحســن الواقع الصحي 
الفلسطينيين، وبقيت  لألسرى والمعتقلين 
ظــروف االحتجاز في ســجون االحتالل 
علــى حالها، وقواعــد المعاملة وظروف 
التحقيق وأدوات التعذيب دون تغيير، كما 
ولم تُخفض ادارة الســجون من مســتوى 
اجراءاتهــا التــي تُنفذهــا يوميــاً بدواعي 
)األمن(، دون مراعاة لخطورة االحتكاك 
والمخالطــة واحتمالية انتشــار العدوى، 
حتــى بات الفايــروس ضيفاً ثقيــالً يتنقل 
بين الســجون ويُهاجم أجســاد األســرى 
والمعتقليــن ويُؤذيهــا، فأصاب مــا يُقدر 
بألف أســير، في عــدة ســجون أبرزها: 
عوفر والنقــب وريمون وجلبوع ونفحة، 
وذلك وفقاً للرواية اإلســرائيلية المشكوك 
فيها دوما وأبداً، ونخشى أن تكون األرقام 
أكثر من ذلك، حيث  لدينا تجارب ســابقة 
مع ادارة ســجون االحتــالل، إذ كثيراً ما 
أخفت الملفات الطبية، وفي مرات عديدة 
تكتمت على طبيعــة األمراض التي كان 
يعاني منها بعض األســرى المرضى ولم 
تُفصح عنها، كما ولم تقدم الرعاية الكافية 

لمن تؤكد اصابتهم بالفايروس.

لم تكتِف ســلطات االحتــالل بذلك، وإنما 
ســعت الى توظيف فايــروس “كورونا” 
ومفاقمــة  وذويهــم  االســرى  لمعاقبــة 
معاناتهم، وكأن التعذيب النفسي والجسدي 
واإلهمــال الطبي وتجويع المحجوزين لم 
يعد كافياً إلشباع نهمها االنتقامي وتنفيس 
حقدها، فوظفــت عزل المصابين كعقوبة 
لهم ووضعتهم في عزل انفرادي بظروف 
قاســية، وصادرت الحق في زيارة األهل 
ووضعت عراقيل أمام زيارات المحامين 
وفرضــت اجــراءات اســتثنائية بذريعة 
“كورونا”، والتي يُخشــى ان تتحول الى 
قاعــدة يحتاج تغييرهــا وإعادة االوضاع 
الــى ما كانت عليه قبــل زمن “كورونا” 
إلى كثيــر مــن التضحيــات والخطوات 
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)30( من اتفاقية جنيف الثالثة.
وكذلــك المــادة )91( مــن اتفاقية جنيف 
الرابعــة التي تنــص على:”توفر في كل 
معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب 
مؤهــل ويحصل فيهــا المعتقلون على ما 
يحتاجونــه من رعاية طبيــة وكذلك على 
نظــام غذائي مناســب. وتخصص عنابر 
لعــزل المصابيــن بأمــراض معديــة أو 

عقلية”.

وفــي بعض األحيان تتحــول تلك الغرف 
التي تٌســمى بالعيادات إلى أماكن للتحقيق 
والضغط واالبتــزاز، ويتجرد الطبيب أو 
ممــرض الســجن من أخالقيــات المهنة، 
فيتحول إلى محقق يرتدي الزي األبيض، 
ويتعامــل مــع المريض على أنــه عدو، 
فيعذبه بشــكل مباشر، أو يصمت على ما 
يقترفه المحققون بحقه، فيُعذبه بشكل غير 
مباشــر، وفي كال الحالتين فإنه يشــارك 
فــي تعذيبه، ممــا يخالف المــادة)1( من 
إعــالن طوكيو 1975 الذي يقول: “على 
الطبيب أال يساعد في أعمال التعذيب، أو 
غيرها، من ضروب المعاملة القاسية، أو 
الالإنســانية، أو المهنية، أو يشارك فيها، 
أو يقبل بها، مهما يكن الخطأ المرتكب، أو 
التهمة، أو اعتقادات الضحية ومبرراتها؛ 
وذلــك في جميــع األوضاع، وفــي حالة 

المنازعات األهلية أو المسلحة أيضاً”.

مــع االشــارة أنه وفي كثير مــن األحيان 
-بعد مماطلــة من االدارة وإلحاح شــديد 
من قبل األســرى- يتــم نقل المرضى الى 
ما يُســمى مستشفى ســجن الرملة أو إلى 
المستشــفيات المدنية، وهــذا ال يعني أن 
األسير المريض قد ُعومل بإنسانية وتلقى 
الرعاية الكاملة والعالج المناســب هناك، 
إذ أن عملية النقل تُشــكل “رحلة عذاب” 
للمريض عبر ما تُعرف ب “البوسطة”. 

كما وفي بعض األحيان أُجبر األسير على 
تحمل نفقات عالجه، األمر الذي ينطوي 
على خطــورة بالغــة في التنكــر لحقوق 
األسرى الصحية، وفقا لما جاء في المادة 
)30( مــن اتفاقية جنيــف الثالثة، وكذلك 

المادة )91( من اتفاقية جنيف الرابعة.

رابعاً: انتشــار ظاهرة األخطــاء الطبية، 
وهــي شــائعة الحــدوث داخــل ســجون 
االحتــالل، وهــذا يعــود الــى أن أغلــب 
األطباء داخل ما تُسمى بعيادات السجون 
اإلســرائيلية، هم أطباًء حديثــو التخرج، 
قليلو التجربة، يمكن وصفهم بالمتدربين، 
الذي لم يحصل بعضهم بعد على اإلجازة 

الطبية القانونية.

االحتــالل  ســلطات  بــأن  يعنــي  وهــذا 
اإلســرائيلي تدرب أطباءها على أجســاد 
األسرى، مما يعزز االعتقاد بأن كل ذلك 
مقصــود ومتعمــد، تهدف إلــى مضاعفة 
اآلالم والمعانــاة، وإلحــاق األذى بصحة 
األســير، وزرع أســباب الموت البطيء 
بجســده ونفســه. ولربما بعضهــا لم تكن 
أخطــاء -كمــا نعتقــد- وانمــا لهــا عالقة 

بالنقطة التالية )تجارب األدوية(.

لــدى  ســائد  اعتقــاد  هنــاك  خامســاً: 
الفلســطينيين باســتخدام أجســاد األسرى 
والمعتقلين الفلســطينيين والعرب إلجراء 
تجارب طبيــة ألدوية مختلفة، بما يخالف 
المــواد13 من اتفاقية جنيف الثالثة، و32 
و147 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعة، وما 
يعزز هذا االعتقاد أنه وفي إحدى جلسات 
الكنيست اإلسرائيلي )البرلمان(، في العام 
1997، كشــفت عضو الكنيست ورئيسة 
لجنة العلوم البرلمانية في إســرائيل )داليا 
إيتســك( عن هذه التصرفات اإلجرامية، 
حيــن قالت: “إن ألف تجربة طبية تجرى 
ســنوياً علــى المعتقليــن داخل الســجون 

بشكل سري”. 

أمــا رئيســة شــعبة األدويــة فــي وزارة 
الصحــة اإلســرائيلية )آمي لفنــات(، فقد 
صرحت أمام الكنيســت في ذات الجلسة- 
بـ”أن هناك زيادة ســنوية قدرها )15%( 
في حجم التصريحات التي تمنحها وزارة 
الصحــة لشــركات األدوية اإلســرائيلية 
الكبــرى إلجــراء المزيــد مــن تجــارب 

األدوية على السجناء”.

ورغم ذلك فلم يكشــف النقاب عن طبيعة 
وتفاصيل تلك التجارب، سوى ما نراه في 

لوزارة البيئة اإلسرائيلية أن نشرت تقريراً 
في كانــون الثاني/ينايــر2010، حذرت 
فيه من وجود نفايات ســامة وخطرة، في 
منطقة النقب، قد تسبب اإلصابة بأمراض 
خبيثــة ومنها الســرطان، كونهــا منطقة 
قريبة من “مفاعل ديمونا” وتستخدم لدفن 
النفايــات النوويــة ومادة األسبســت التي 

تؤدي إلى اإلصابة بأمراض مسرطنة. 

إال أن ســلطات االحتــالل لــم تتخــذ أية 
إجراءات لحماية األسرى هناك، أو نقلهم 

إلى أماكن احتجاز أخرى.؟! 

ثانياً: ظروف احتجاز األسرى والمعتقلين 
القاسية وســوء معاملتهم من قبل السجان 
الغذائي،  النظــام  االســرائيلي، وتــردي 
وتشــريع التعذيــب الجســدي والنفســي، 
واســتمرار العــزل االنفــرادي بظروفه 
المؤلمــة، وغيرهــا من أشــكال الضغط 
والقهــر والحرمــان والتنكيل باألســرى 
والجرحــى والمصابين ومنــع الزيارات 
أحيانا، دون التــزام بالضمانات الخاصة 
الســكان  وحمايــة  األســرى  باحتجــاز 
المدنييــن، أو بالقواعــد الناظمــة لحقوق 
المحتجزيــن وأوضاعهــم، فيمــا تُصــر 
دولة االحتالل اإلسرائيلي على معاملتهم 
وفقــاً لقوانينهــا العســكرية وإجراءاتهــا 
األمنية ورؤيتها السياسية، ومفهومها لهم 
كـ”مجرمين وإرهابيين” دون االعتراف 
بهــم كمناضلين من أجــل الحرية، األمر 
الذي انعكس سلباً على ظروف احتجازهم 
داخل الســجون والمعتقالت اإلسرائيلية، 
وأجناســهم  ألعمارهــم  مراعــاة  دون 

واالحتياجات الخاصة لكل فئة.

ثالثــاً: تردي مســتوى الرعايــة الصحية 
لألســرى  المقدمــة  الطبيــة  والخدمــات 
والمعتقلين. وافتقار السجون والمعتقالت 
المتخصصــة،  للعيــادات  اإلســرائيلية 
بــاألدوات الالزمــة واألدوية  المجهــزة 
المناســبة، ألي من الجرحى والمصابين 
والمرضى العاديين، أو ذوي االحتياجات 
لألطبــاء  تفتقــر  كمــا  منهــم.  الخاصــة 
االجتماعيين  والمرشــدين  المتخصصين 
والمعالجين النفســيين، بما يُخالف المادة 
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التهمة وتلك المتعلقة بســابقتها والمتمثلة 
بإجــراء التجارب، خصوصاً ونحن نرى 
تزايــداً في أعــداد المصابين بالســرطان 
وكيف يســرع الموت إلى أجساد األسرى 

والمحررين.

سابعاً: اإلهمال الطبي المتعمد، والمماطلة 
فــي تقديم العــالج للجرحــى والمصابين 
والمرضــى، ولمن تظهر عليهم أعراض 
المــرض، وعــدم توفيــر العنايــة الطبية 
الالزمــة لهــم، والمناســبة لمرضهم، أو 
إجــراء العمليات الجراحية فــي أوقاتها، 
مما يؤدي إلى اســتفحال المرض البسيط 
وتحولــه، فيمــا بعد، إلى مــرض مزمن 
وخطيــر يصعــب عالجــه ويكون ســبباً 
رئيسياً في وفاة األســير داخل السجن أو 
بعــد خروجه بفترة وجيــزة. وكثيرة هي 
المــرات التي أخفت فيها ادارة الســجون 
الملفــات الطبية الخاصة باألســرى، كما 
وفي مــرات عديدة لم تفصــح عن حقيقة 

وطبيعة المرض المصاب به األسير.

لقد شــّكل اإلهمال الطبي حلقة في سلسلة 
طويلة من االســتهتار اإلســرائيلي بحياة 
األســرى والمعتقليــن فــي إطار سياســةً 
إسرائيلية ثابتة، وبمشاركة أطباء عيادات 
الســجون الذين يتعاملون باســتخفاف مع 
المرضى وهم شركاء في الجريمة، حيث 
أنهــم ال يتلقون توجيهاتهــم من أخالقيات 
مهنة الطب، وإنما يعملون وفقا لتعليمات 
أجهزة األمن اإلسرائيلية التي تقول لسان 
حالها: “إما أن يموت األســير الفلسطيني 
فــوراً، وإمــا تســتمر معاناتــه ويتحــول 
إلــى عالة على أســرته وشــعبه ويموت 
تدريجيــاً، وال فرق إن كان هذا ســيحدث 
داخل السجن أم خارجه، فالنتيجة النهائية 

المبتغاة هي واحدة”. 

هذا غيض مــن فيض، وتلك هي عناوين 
رئيســية موجــزة، يتفرع منها عشــرات 
العناويــن الفرعيــة التــي يكثُــر الحديث 
عنها، ضمن منظومة متكاملة ومتشــابكة 
تعكس ســوء األوضــاع الصحيــة داخل 
ســجون االحتالل اإلســرائيلي، وأشكال 
مئــات  ولدينــا  المتعــددة،  االســتهتار 

الشــهادات التي تــروي بشــاعة التعامل 
اإلســرائيلي  مع القضايا األكثر إنسانية، 
ممــا يتطلب تدخالً عاجــالً، من المجتمع 
الدولي، لتوفير الحماية الالزمة لألســرى 
والمعتقليــن الفلســطينيين، وإلــزام دولة 
االحتــالل اإلســرائيلي بتطبيــق أحــكام 
القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 
لحقوق اإلنســان، وإلغاء كافة التشريعات 
والقوانيــن اإلســرائيلية العســكرية، التي 
تنتهــك القانــون الدولــي. وعلــى وجــه 

السرعة فالمطلوب:

المؤسســات  مطالبــة  اســتمرار  أوالً: 
الدولية وخاصة منظمتي الصحة العالمية 
والصليب األحمر بالضغط على االحتالل 
وإرســال وفــد طبي دولي محايــد لزيارة 
الســجون واالطــالع عــن كثــب علــى 
حقيقة األوضــاع الصحية الصعبة هناك، 
واجراء فحوصات شــاملة لكافة األسرى 
والمعتقلين الفلســطينيين والعرب وتوفير 
العــالج الــالزم للمرضى منهــم وحماية 

اآلخرين من خطر االصابة باألمراض.

ثانيــا: التحرك الفاعل مــن أجل اإلفراج 
عن األســرى والمعتقليــن ذوي الحاالت 
الســن  وكبــار  واألســيرات  الخطيــرة، 
واألطفــال، باعتبارهــم الفئــات األكثــر 
باألمــراض  عرضــة لخطــر االصابــة 
وبفايــروس “كورونــا” القاتــل. خاصة 
وأن دول كثيــرة أقدمــت علــى مثل هكذا 
خطوة منذ انتشــار “الجائحــة”، بما فيها 
دولــة االحتالل التي ســبق وأفرجت عن 
ســجناء اســرائيليين فيمــا لم تُفــرج عن 
أســير فلســطيني واحد، في خطوة تعكس 

العنصرية والتمييز العنصري.

ثالثا: ضرورة إبقــاء هذا الملف مفتوحاً، 
وتوظيف كافة األدوات السياسية واآلليات 
الدوليــة بمــا يكفــل انقــاذ حياة األســرى 
المرضــى مــن خطر المــوت، والتحرك 
الجــاد والعاجــل لوضــع آليــات قانونية 
وعمليــة لحمايــة األســرى والمعتقليــن 
اآلخرين مــن خطر االصابة باألمراض، 
في ظل ظروف اســتمرار وجود مسببات 

األمراض وعوامل استفحالها.

الواقــع، من نتائج تتمثل في تزايد حاالت 
اإلصابة بالسرطان واألمراض الخطيرة 
بيــن صفــوف األســرى وظهورها على 
المئــات منهم بعد خروجهم من الســجن، 
ممــا يُبقــي على كافــة االتهامــات قائمة 
ويعزز االعتقاد الســائد باستمرار اجراء 
التجارب على أجساد األسرى والمعتقلين 
التي تعد تجاوزاً خطيراً إلنسانية اإلنسان، 
وانتهاكاً جسيماً لكرامته وتجازا صارخا 

التفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة. 

سادســاً: هناك اتهامــات لدولة االحتالل 
اإلســرائيلي بحقن األســرى بفيروســات 
مسرطنة، ففي نيسان/ابريل عام 2013، 
اتهمــت صحيفــة البراڤدا الروســية دولة 
األســرى  بعــض  بحقنهــا  االحتــالل، 
الفلســطينيين -الذين اقترب موعد إطالق 
ســراحهم- بفيروســات خطيــرة تــؤدي 

إلصابتهم بالسرطان.

قالتــه  لمــا  اإلســرائيلي  النفــي  ورغــم 
الصحيفة، إال أن الســؤال يظل قائماً: هل 
حقاً تحقن إســرائيل األسرى الفلسطينيين 
بالفيروسات؟ سؤال لم يلَق جواباً واضحاً 
وقاطعاً، رغــم الواقع المرير األقوى من 
كل دليــل، والــذي يقول: بــأن عديداً من 
األســرى ماتوا بعد خروجهم من السجن 
بفترة بسيطة، وقبل موتهم تذكر كل منهم 
كلمات الســجان وهو يودعــه عند البوابة 
الخارجية للســجن، باســتهزاء العارف: 

أنت في طريقك إلى الموت!.

من هنا فالنفي اإلسرائيلي ال يجد تصديقاً 
له لدى الفلســطينيين، خاصة وأن العديد 
من األســرى والمعتقلين قد شــهدوا بأنه 
قــد تم حقنهم بإبــر أدت إلى تغيرات على 
أجســادهم وتدهور بأوضاعهــم الصحية 
والنفســية. وتبقى االتهامات مشــروعة، 
لطالما بقيت السجون اإلســرائيلية مغلقة  

في وجه اللجان الطبية المحايدة.! 

إن عــدم قــدرة الســجين علــى الحصول 
علــى أدلــة تقنــع المؤسســات القضائية 
الدوليــة بحــدوث هــذا وذاك، ال يبــرئ 
دولــة االحتــالل اإلســرائيلي مــن هــذه 

األسرى والمعتقلون الفلسطينيون
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في  الفلسطينية  الدراسات  مؤسسة  ستفتتح 
يوم الجمعة 1 نيسان/أبريل 2022، معرض 
“تحية ألسرى وأسيرات الحرية”، في قاعة 
المؤسسة  مبنى  في  فلسطين”  الرمز  “لكلمة 
المعرض  في  سيشارك  حيث  بيروت.  في 
من  ومشاركة  ومشاركاً  وفنانة  فناناً   29
والعالم،  العربي  والعالم  فلسطين  أنحاء  كافة 
بأعمال تتعلق بمفهوم األسر والحرية. سيضم 
مختلفة،  بمواد  أُنجزت  لوحات  المعرض 
وڤيديوهات،  تركيبية،  وأعماالً  ومنحوتات، 
أنجزها  وبوسترات،  فوتوغرافية،  وصوراً 
المشاركين  بعض  أن  يُذَكر  وفنانات.  فنانون 
كانوا هم أنفسهم أسرى في سجون االحتالل 

اإلسرائيلي.

وسيأتي المعرض متزامناً مع الذكرى السنوية 
الشعب  يحييه  الذي  الفلسطيني  األسير  ليوم 
الفلسطيني في 17 نيسان/أبريل من كل عام، 
ليعكس رسالة مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
الذي  والحرية  األسرى  موضوع  بإبراز 
تبنّته خالل مسيرتها الطويلة، عبر مدوناتها 
النشري،  وبرنامجها  اإللكتروني،  وموقعها 
ومجالتها، وأرشيفها، ومجموعاتها، في مجال 
الدفاع عن قضايا الحرية، والعدالة، وحقوق 

اإلنسان.

سيستمر  الذي  المعرض،  في  سيشارك 
في  الكائن  المؤسسة  غاليري  في  شهر  لمدة 
غانم  أسمى  من:  كلٌّ  بيروت،  في  ڤردان 
إنجريد  )فلسطين(،  غنام  أمجد  )فلسطين(، 
)لبنان(،  بعلبكي  أيمن  )هولندا(،  روليما 
الحروب  بشار  )فلسطين(،  المزين  إبراهيم 
)فلسطين(، بشير مخول )فلسطين/بريطانيا(، 
غرايبة  حاتم  )فلسطين(،  إبراهيم  جواد 
رؤوف  )فلسطين(،  جرار  خالد  )فلسطين(، 
)فلسطين(،  صالح  رائد  )تونس(،  كراي 
غروثيس  سوزان  )األردن(،  عصفور  رائد 
)العراق/لبنان(،  باران  سيروان  )هولندا(، 
عامر  )فلسطين/فرنسا(،  الزقزوق  شادي 
إزحيمان  عاهد  )فلسطين(،  الشوملي 
)فلسطين/ قطناني  الرحمن  عبد  )فلسطين(، 
أسعد  محمد  )إسبانيا(،  منريك  ماريا  لبنان(، 
خليل  صالح  محمد  )سورية(،  سموقان 
منذر  )فلسطين(،  محاميد  منال  )فلسطين(، 
)الكويت(،  عبدال  ميثم  )فلسطين(،  جوابرة 
زعرب  هاني  )هولندا(،  أوفرفليت  هانس 
)فلسطين/ فودي  هدى  )فلسطين/فرنسا(، 
)فلسطين(؛  سالمة  أبو  يزن  سويسرا(، 
البوستيرات  من  ملصقاً   13 إلى  باإلضافة 
التاريخية من أرشيف المؤسسة وأرشيف دار 

النمر في بيروت، والمتعلقة بهذا الموضوع.

إطالق معرض “تحية ألسرى وأسيرات الحرية”


