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حريــات

اإلهـــداء

وكل وعائالتهم واملعتقالت اإلرسائيلية السجون واألس�ات يف األرسى إىل

.... لهم املنارصين

.... وكرامته شعبهم أجل حرية من قضوا الذين الشهداء األس�ة وكافة الحركة إىل شهداء

يوميا حريتهم اإلعتقال يطارد شبح من كل وإىل السابق� األرسى قوافل إىل

... لفلسط� لعشقهم

املدافع� عن كل وإىل ... تواجده أماكن كافة يف العظيم شعبنا ج�ه� إىل

... املرشوعة الوطنية حقوقنا

.... الكب� ... لصربهن واملبعدين والشهداء والجرحى األرسى وزوجات أمهات إىل

.... القومية وهوياتهم وإنت�ءاتهم جنسياتهم �ختلف وعشاقها الحرية فرسان إىل
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اإلدارة مجلس رئيس - الزبري تيس�

أجل من التي قاتلت كل الشعوب ما جرى عند هذا ح�. إىل السجون وراء يقبعون الحرية مقاتلو

أرادت. ما حققت بنضالها حريتها واستقاللها، والتي

أرواح من املايض القرن منذ بداية دفع فلقد القاعدة، هذه خارجاً عن ليس الفلسطيني الشعب

املستوطن� أيدي عىل له تعرض الذي الغزو من والخالص الحرية من أجل الكث� أع�رهم ومن أبناءه،

الفلسطيني�؛ والشعب األرض حساب عىل "دولة" إقامة يحاولون األرض بقاع كل من الصهاينة القادم�

والجغرافيا. التاريخ حساب عىل

الذي املدى ولكن الزمن، مساحة ونقلص الواقع نخترص الفلسطيني السنوية لألس� الذكرى يف *

اللحظة نحو عن ويقفز واملايض، التاريخ إىل اللحظة الفلسطيني يتجاوز األس� إىل ننظر من خالله

من أكرب والحرية االنعتاق أجل من وكفاحهم نضالهم  واستحضار  األرسى تكريم الواعد. املستقبل

أس�اً، األس� دام ما شعبي نضايل إنه برنامج أسابيع؛ أو أيام، أسبوع أو من يوم أكرب الزمن؛ من ساعات

صدور شعبهم وأرسهم �ارسون إىل ويعودوا حريتهم أرسنا جميع ينال حتى ظلً� الظلم دام وما 

البرشية املتحررين. أبناء كل مثل حياتهم

االحتالل يسجنهم أس� فلسطيني آالف عرشة عن يزيد ما إىل ننظر ونحن األس� يوم ذكرى * نحيي

الفلسطيني� أمام مطالب الواقف السالم، الرافض لكل دعوات املتغطرس الدولية، الرشعية عن الخارج

الدولية. الرشعية قرارات وفق املستقلة الفلسطينية الدولة وإقامة واالستقالل بالحرية

العمل نواصل سوف "حريات" والحقوق املدنية الحريات عن مركز الدفاع يف فإننا املناسبة، وبهذه *

وأن القانونية، واملساعدة الزيارة نواصل وأن عموماً، الفلسطيني� األرسى عن رفع املعاناة أجل من

النضال نواصل سوف ك� الفلسطيني، األس� يستحقها التي الكر�ة الحياة مستلزمات عىل توف� نعمل

عن الدفاع أجل من الفلسطينية السياسية والفعاليات والقوى واألهلية املؤسسات القانونية كافة مع

شعبهم. أبناء وب� وطنهم وأرسهم حضن إىل والعودة بالحرية الفلسطيني� األرسى حقوق

أسوار داخل األرسى تقترص عىل ال "حريات" يف نفهمها ك� األرسى عن املعاناة رفع  عىل العمل إن *

االجت�عية ورعايتهم  وأبناءهم أرسهم عىل ح�ية العمل ويف بل اإلرسائيلية، والسجون املعتقالت

والصحية. واالقتصادية

يتحرر حتى أنفسنا عىل قطعناه الذي والوعد العهد هو وهذا رسالتنا، واجبنا، وهذه هذا هو *

لألرسى ولعموم الشعب الواسع الجميل واألمن الصبح االستقالل، صبح عن السجون ليل ويتجىل أرسانا

األرض الفلسطينية. عىل واستقالله وبناء دولته الوطنية حريته يف الفلسطيني
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يف  واملعتقل� االرسى  حقوق ازاء االرسائيلية االنتهاكات تصاعدت
حيث تزايد من والسي� , مسبوقة وغ� عالية بوت�ة واملعتقالت االرسائيلية السجون

جسديا للمعتقل التعرض عىل مقترصا يعد � الذي القمع والعنف والتعذيب اساليب

واملعنوية والعقابية الجسدية وامل�رسات االنتهاكات أشكال من شكل كل أن بل ،

االه�ل سياسات  يف ك� ، املعاملة وسوء للتعذيب أ�اط واالس�ات هي  لالرسى

الج�عية العقوبات وفرض  االنفرادي والعزل  االهايل  زيارة من والحرمان  الطبي 

والرابعة الثالثة جنيف اتفاقيتي تتعارض مع التي  االنتهاكات من وغ�ها والفردية

للتعذيب,وهنا املناهضة الدولية واالتفاقيات االنسان حقوق مباديء مع  وتتناىف

ادارات السجون بشكل �ارسها االنتهاكات التي من عدد عىل االضواء بتسليط سنقوم

�كننا وانسانيا ودوليا قانونيا حيزا االرسى قضية تأخذ ان امل عىل ، وواضح ممنهج

مرتكبيها واملطالبة بتقديم القانونية ابعادها وكشف االنتهاكات هذه فضح خالله من

املسائلة القانونية تستوجب حرب جرائم تشكل االنتهاكات ان هذه كون للمحاكمة ،

لالرسى االعتقالية الرشوط  لتحس� االرسائيلية  الحكومة عىل الضغط بهدف وذلك

قيد. او رشط دون اطالق رساحهم جميعا يتم ان اىل واالس�ات

الجسدي العنف وإستخدام : رغم حظر التعذيب الجسدي والعنف التعذيب : أوال

وحسب ، دوليا املعتقل� ضد بالكرامة الحاطة أو الالإنسانية أو  القاسية واملعاملة

االورو�  وامليثاق ، ( املادة٣ ) إتفاقية جينيف الرابعة : كل من يف النص مواد واضحة

لحقوق  العاملي واالعالن  ، ( ٣ املادة )١٩٥٠ لعام االساسية االنسان حقوق لح�ية

الرغم  وعىل ، ( املادة ٤ ) التعذيب لعام١٩٨٤ مناهضة ، وإتفاقية ( ٥ املادة ) االنسان

إال  ، ١٩٨٤ مناهضة التعذيب لعام عىل إتفاقية وصادقت وقعت قد إرسائيل أن من

املحكمة يقرار من ورشعته التعذيب أجازت التي العا� يف الوحيدة الدولة تعترب أنها

املختلفة األمن االرسائيلي� وأجهزة للمحقق� رخصة بذلك لتعطي ، األرسائيلية العليا

بطرقه الشبح منها متنوعة وأساليب بأشكال واملعتقل� االرسى  تعذيب مواصلة يف 

تناول ومن النوم من والحرمان النفيس والتعذيب العنيف والرضب والعزل املتنوعة 

وتعريض الكهربائية والصدمات اسلوب الهز الهنيف وإستخدام الحاجة وقضاء الطعام

زوجته إغتصاب أو أرسته أفراد وساخنه وتهديده بأعتقال باردة لتيارات هوائية املعتقل

. للكرامة والحاطة الوحشية واالشكال من االساليب وغ�ها ، هدم بيته أو

واملراسالت:- الزيارات من الحرمان ثانيا:

وهناك واهية أمنية بحجج زيارة ذويهم ممنوع� من األرسى من كب�ة اعداد

 ٤ عن يزيد ما منذ  ( واالبن والزوجه واالم  األب ) أهله يرى � من األرسى من 

من الطريقة بنفس ممنوعة العائالت هناك االف ان اذ والعكس صحيح , سنوات

الحصار من طويلة منذ فرتة يعا� الذي غزة قطاع ارسى عائالت السي� ابنائها زيارة

اإلرسائييل االحتالل سلطات وتستخدم ، والدوريات العرب الكامل وأرسى العسكري

معنوياتهم عىل والتأث� �شاعرهم والتالعب وذويهم لعقاب األرسى هذا األسلوب

ألف أس�  ١١ قرابة بها يتسلح التي والتحدي الصمود إرادة لكرس فاشلة كمحاولة

مشددة ومعقدة أمنية إجراءات يواجهون فأنهم بالزيارة لألهل سمح وإن وأس�ة,

�نع الذي الزجاجي الحاجز خالل من قص�ة  ملدة ورؤيتهم  أبنائهم إىل للوصول

الحواجز وعىل واضح, بشكل وس�ع صوتهم وذويه أصابع أبنائه مالمسة من األس�
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لساعات األرسى أهايل املدن ينتظر أوصال وتقطع الطرق عىل تنترش العسكرية التي

ومصادرة تفتيش من التعسفية بحقهم اإلجراءات عن عدا لهم باملرور ليسمح طويلة

املحطة االستفزازية اإلجراءات من ذلك وغ� حجابهن خلع عىل النساء وإرغام أغراض

زيارتهم خالل االرسائيلية الحواجز عىل األمرين يعانون  فاألهايل اآلدمية, للكرامة

- ٣٠ من الزيارة تكون املطاف نهاية ويف ، الشهر يف مرت� تحدث ما  عادة التي

السجون  بوابات عىل طول االنتظار من املعاناة حجم عن فقط, ناهيكم دقيقة ٤٥

ويعودوا إىل الزيارة من �نعوا وأحيانا أبنائهم لزيارة من الدخول يتمكن األهل حتى

 ١١٦ لنص املادة وانتهاكا خرقا يشكل واأل� وهذا كله والهم بالتعب مثقل� بيوتهم

االخص وعىل زائريه باستقبال  اس� لكل تسمح والتي الرابعة  جنييف اتفاقية من

والرضورية. العاجلة الحاالت ويف انقطاع منتظمة ودون فرتات عىل اقاربه

مع االشقاء األرسى تجميع وعدم األنفرادي التعسفي والعزل النقل ثالثا:

-: البعض بعضهم

إىل سجن من األرسى  نقل سياسة  اإلرسائييل االحتالل قوات  �ارس

مختلفه سجون يف متفرق� وأحتجازهم االرسى االشقاء تشتيت آخروتتعمد

الزيارات والتنقل أثناء ذويهم معاناة ومضاعفة األرسى قمع يف منها امعانا ،

يف ح� الواحده للعائلة واحد أس� أك� من هناك إذا كان خاصة ب� السجون

وأية  الجسدية العقوبة عىل أن السجناء معاملة قواعد من ٣١ املبدأ يؤكد

وتعترب ، تأديبية كليا كعقوبات محظورة مهينة الانسانية أو أو عقوبة قاسية

تنتهجها التي والعقاب القمع  سياسات أقىس من االنفرادي العزل  سياسة

قوات وراء استمرار حقيقي مربر وجود عدم عىل الرغم من السجون إدارات

ولفرتات ضيقة إنفرادية زنازين األرسى يف بعض عزل يف اإلرسائييل االحتالل

يف ك� جنائي�  سجناء تضم للعزل اقسام يف احتجازهم ويتم ك� طويلة

جنيف  اتفاقية من  ٨٤ واملادة يتعارض الرملةم� يف العزل ايالون سجن

والعزل االنفرادي التعسفي سياستي النقل هنا ان التنويه من والبد , الرابعة

وفق النصوص دوليا الجسدي والنفيس املحرمة التعذيب ا�اط من تعتربان

.١٩٨٤ لعام التعذيب مناهضة اتفاقية يف

عنا�. ابتسام املحامية
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املمتلكات ومصادرة االستفزازي  والتفتيش األرسى غرف اقتحام رابعا: 

: التفتيش عمليات اثناء واستخدام الكالب

التفتيش االستفزازي امله� سياسة من يوميا اإلرسائيلية السجون األرسى يف يعا�

، وقد سجن آخر إىل أو للمحاكم السجن من االس� نقل وأثناء  الغرف واالقسام داخل

إدارات السجون مرصة أن إال املهينة السياسة هذه بوقف وتكرارا مرارا األرسى طالب

املدججة الخاصة والوحدات الكالب مستخدمة الوحشية سياستها يف االستمرار عىل

إجراءاتها لتنفيذ وامللونه الصوتية والقنابل للدموع الغاز املسيل باألسلحة وأسطوانات

إدارات السجون انتهاكات تتوقف و� , سجونها يف واالس�ات االرسى بحق القمعية

سياسة إىل تعدتها بل التفتيش االستفزازي حد القمعية عند وسياساتها اإلرسائيلية

يطعن كل الذي التجارب من إىل حقل األرسى بها تحول انتهاكا وأبشع خطورة اشد

لقواعد التعامل وفاضحا صارخا انتهاكا ويشكل واإلنسانية الدولية واملواثيق املباديء

املتمثلة السياسة هذه الرابعة ، جنيف اتفاقية نصت عليها التي الحرب أرسى مع

الليل من متأخرة ساعات وهمجي ويف بشكل وحيش وغرف األرسى أقسام باقتحام

تعلن من خاللها والتي ملصلحة السجون"وحدة ماتسادا" تابعة خاصة قوة من خالل

املدجج� هذه القوة أفراد ويهجم اإلنذار يف السجن وتطلق صفارات الطواريء حالة

غرف عنيف بشكل لتقتحم الكالب من مجموعة ومعهم الغاز واسطوانات بالسالح

ساحة إىل وتخرجهم واألرجل باأليدي األرسى كافة بتكبيل وتقوم األرسى وأقسام

إدارات الشخصية, وتربر وألغراضهم لهم املذل وامله� التفتيش عملية وتبدأ الفورة

السجون مصلحة ألفراد األمني التدريب مسميات تحت هذه إجراءاتها السجون

للتعامل جاهزة ادعاءاتهم وحسب  القوات هذه لتكون بها  املرتبطة األمن وقوات

القمعية السجون إدارات سياسة إن السجن, داخل تحدث قد طارئة حالة أي مع

عىل قاطع دليل هو إ�ا والعسكرية ا؟ألمنية للتجارب كحقول لألرسى واستخدامها

الحائط بعرض ترضب لها التابعة األمن وأجهزة اإلرسائيلية  السجون مصلحة  أن

السياسات هذه مثل بانتهاج �اديها وان الدولية واملباديء والقوان� القواعد  كل

النموذجية  القواعد من  ٤٣ املادة أن حيث اآلدمية بالكرامة والحاطة الالانسانية

وثيابه السج� أشياء عىل للحفاظ  الالزمة التداب� اتخاذ " السجناء ملعاملة الدنيا

حالة جيدة..............." يف متاع من وغ�ها ونقوده

-: يف الكانت� األسعار وغالء ورداءته قلة الطعام : خامسا

من لهم املقدمة األطعمة ونوعية كمية يف حاد نقص األرسى من يعا�

يقومون هم من الجنائي�" " السجناء املدني� حيث أن إدارات السجون قبل

من "املطبخ"  السجون بعض إدارات سحبت بعدما لألرسى الطعام بطهي

منذ املكتسبة الحقوق من األمر هذا أن رغم كعقاب لهم األمني� األرسى

من للرشاء األرسى دفع اإلجراء وهذا كافة اإلرسائيلية السجون  يف سنوات

أرسهم وعىل عليهم ماديا عبئا يشكل الذي األمر الكانت� وبأسعارمرتفعة

غذائية قيمة ذات طعام وجبة بتوف� السجون ملزمة أن إدارات العلم مع

األرسى صحة  عىل للحفاظ وذلك اإلعــداد  وحسنة النوعية جيدة كافية 

جنيف  اتفاقية من  ٨٩ املادة  , الدولية االتفاقيات حسب  وذلك وقواهم

النقص اضطرابات و�نع الطبيعي الصحي التوازن تكفل لالس� والتي الرابعة

الخامسة دون واالطفال واملرضعات الحوامل النساء ذلك ويشمل الغذا�

، اجسامهم احتياجات مع تتناسب اضافية اغذية لهم يؤمن بحيث عرشة

والتي  الرابعة جينيف إتفاقية ٨٧ من املادة مع السياسة هذه وتتعارض ك�

اليومية من واملستلزمات األغذية عىل الحصول األرسى من �ك� تنص عىل

. السوق املحلية أسعار عن تزيد ال وبأسعار الكانت�

-: الج�عية والعقوبات املالية الغرامات سادسا:

املحاكم يف سواء املالية الغرامات فرض سياسة من االحتالل سلطات زادت

لنهب قاعاتها  تحولت التي العسكريت� وسا� عوفر محكمتي يف وخاصة

بجانب عليهم الباهظة  املالية  الغرامات فرض خالل من األرسى أموال

أرهق مالية ، األمرالذي غرامة برفقة إال حكم يخلو فال بالسجن ، األحكام

األرايض يف املتدهورة االقتصادية  األوضاع إىل بالنظر األرسى عوائل كاهل

بحجج كعقاب لألرسى املالية الغرامات فرض وكذلك ، املحتلة الفلسطينية

يف األرسى أموال من تلقائيا وبالتايل فالغرامات تخصم االسباب وألتفه واهية

االرسى كالحرمان عىل تفرض التي الج�عية العقوبات ناهيكم عن ، الكنت�

مبالغ خصم واملحام� أو االهايل زيارات منع أو الفورة ساحة إىل الخروج من

منهم والكهربائية الشخصية اللوازم أوسحب بهم الخاص الكانت� حساب من

الج�عية  العقوبات تحظر جنيف اتفاقية من ٨٧ يف املادة ورد ما وحسب ،

السياسات هذه أن ك� القسوة، او التعذيب من نوع واي افعال فردية عن

. جينيف إتفاقية من ١٢٥،١٠٧،١٤٣ ،١٢٤ واملواد تتعارض

الشخصية لالرسى:- واالغراض والكتب واالحذية املالبس منع ادخال سابعا:

التي والوحشية القمعية  األساليب إىل يضاف جديد أسلوب ويف 

االدارات هذه  أقدام األرسى ضد اإلرسائيلية السجون  ادارات  تستخدمها 

الشخصية واالغراض املالبس واالحذية والكتب ادخال من االرسى منع عىل

و١٠٨  ٩٠ ، خالفا لنص املادت� املحام� أو زيارات األهايل لهم خالل الالزمة

ما الكانت� وغالبا من برشائها والس�ح لهم فقط الرابعة، جنيف اتفاقية من

ال السجون أن إدارات ذلك من واألن� ، وبأسعار مضاعفه الثمن غالية تكون

سواء دراستهم يتابعون الذين التعليمية لالرسى الكتب بأدخال أيضا تسمح

االرسى مع حق الذي يتعارض ، األمر بااللتحاق بالجامعات أم العامة للثانوية

االتفاقية . من  ٩٤ ، ١٠٨ املادت� نص يف ورد الذي بالتعليم

: الزيارة عىل شبك األضايف الزجاجي : الحاجز ثامنا

تجاه االرسى القمعية االجراءات من سلسلة ضمن التعسفي االجراء  هذا ويأ�

ولحقوق األنسانية للمباديء إنتهاكا صارخا ويعد  ، األمن مربرات وتحت وذويهم

من الحاجز هذا يشكله وملا ، ومصافحتهم أبنائه وإحتضان عائلته يف مقابلة االس�

. وزائريه االس� س�ع الحديث املتبادل ب� يف حجب للرؤية وصعوبة

: الدينية وشعائرهم طقوسهم م�رسة يف األرسى التضييق عىل تاسعا:

جينيف  إتفاقية من  ٩٣ املادة احكام مع  كليا تتعارض السياسة  وهذه

. الدينية عقائدهم م�رسة للمعتقل� يف التامة بالحرية تسمح والتي

: املؤملة البوسطة ورحلة العذاب : عارشا

آخر سجن إىل  سجن من األرسى نقل عملية هو بالبوسطة واملقصود

عادة والتي الخارجية والعيادات للمستشفيات أو/و املحاكم عىل أو/و

فيها الجلوس  الصعوبة ومن  مريحه غ� عسكرية سيارة بأستخدام ماتتم

األع� وتتم ومعصبي والرجل� اليدين مكبيل االرسى مايكون وغالبا ، بثبات

. جينيف إتفاقية من ١٢٧ املادة مع م� يتناقض ، معاملتهم بقسوة

-: الطبي اإله�ل عرش: أحدى

الناحية استثنائية من أوضاعا اإلرسائيلية يف السجون الفلسطيني� األرسى يعيش

حت� تؤدي ممنهجة ونفيس جسدي تعذيب أساليب إىل يتعرضون فهم الصحية

الطبية الرعاية من يف الحرمان االساليب هذه وتتمثل منهم أجساد الكث�ين إلضعاف

القهر أساليب ويف واملصاب�، املرىض لالرسى العالج تقديم  يف وامل�طله الحقيقية

التابعون والسجانون والتحقيق االعتقال طواقم تتبعها التي والتعذيب واإلذالل 

اإلرسائيلية. والعسكرية األمنية األجهزة من للعديد

دولة السواء ثنائية مأساوية متبعة يف عىل والجسد اإلرادة إضعاف فأساليب

التعذيب بترشيع والقضا� السيايس نظامها يقوم ح� يف الد�قراطية تدعي

املستوى عىل غ� معهودة سابقة يف واملعتقل� األرسى بحق النفيس والضغط
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خالل ومن الدولية واملواثيق املعاهدات من للعديد مخالفة يعد م� العاملي

، وأصبح يسء العناية الصحية مستوى أن اتضح لألرسى الصحي الوضع مراقبة

عالج موضوع وبات ، املرىض  عدد ازدياد  ظل يف  معدوم وشبه شكليا  العالج

والضغط واالبتزاز للمساومة اإلرسائيلية السجون إدارات تخضعه موضوعا األرسى

الثالثة جنيف اتفاقيتي  ملواد فاضحا خرقا يشكل الذي االمر  ، املعتقل� عىل

و٩٢ من  واملواد ٩١ الثالثة جنيف اتفاقية من و٣١ و٣٠ ٢٩ املواد " والرابعة 

وتوف� االدوية الطبية والرعاية حق العالج كفلت والتي جنيف الرابعة" اتفاقية

. لهم الدورية الطبية واجراء الفحوصات املرىض لألرسى املناسبة

الحد إىل تفتقر  األرسائيلية واملعتقالت السجون عيادات أن أتضح ك�

وجود يف أو واألدوية الطبية الالزمة واملعدات الصحية الخدمات من األد�

الدواء وأن ، املختلفة املرضية الحاالت ومعالجة ملعاينة أخصائي� أطباء

في� وداء ، مرض لكل كعالج األكامول حبة هو فيها املتوفر الوحيد السحري

للمستشفيات املستعصية الحاالت بنقل م�طلتها يف السجون إدارات تستمر

مغلقه بسيارة تتم املرىض واملصاب� االرسى نقل عملية أن ذلك من واألسوا ،

تكبيل أياديهم يتم ما وغالبا االسعاف ، بسيارات نقلهم بدال من صحية غ�

. لها يتعرضون التي والقاسية الفظة املعاملة عن ناهيكم ، وأرجلهم

والعرب الفلسطين� األرسى لها يتعرض  التي  الصحية االنتهاكات أما 

فتتمثل باآل�:-

له للمحتاج� العالج تقديم يف وامل�طلة املتكرر الصحي اإله�ل -١

األس� زمالء قيام بعد إال املرىض لألرسى الجراحية العمليات إجراء عدم أو

بذلك. تلبية مطالبهم اجل من األساليب االحتجاجية من بأشكال املريض

مرضه, طبيعة حسب كل املرىض لألرسى املناسب العالج تقديم عدم -٢

يعالج الذي يف العا� الوحيد الطبيب هو السجون االرسائيلية يف فالطبيب

بكأس ماء. االكامول أو بقرص األمراض جميع

واألسنان العيون كأطباء السجن داخل اختصاص� أطباء وجود عدم -٣

والحنجرة. واإلذن واألنف

الطارئة. الحاالت لعالج ليال مناوب� أطباء وجود إىل السجون عيادات تفتقر -٤

الحاالت يوجد العديد من نفسي� حيث ومعالج� مرشف� وجود عدم -٥

خاص. إرشاف إىل بحاجة والتي النفسية

الخاصة االحتياجات لذوي املساعدة الطبية األجهزة توفر عدم -٦

أجهزة وكذلك الطبية والنظارات األطراف لفاقدي الصناعية كاألطراف

املزمنة. القصبة الهوائية والتهابات الربو ملرىض والبخاخات التنفس

األمراض مع تت�ىش لألرسى مناسبة صحية غذائية وجبات تقديم عدم -٧

وغ�ها. والضغط والقلب والكىل السكري كمرض التي يعانون منها املزمنة

معدية بأمراض املصاب� للمرىض عزل عنابر أو غرف وجود  عدم -٨

املعدية األمراض بعض وكذلك واملعدية الحادة الف�وسية األمعاء كالتهابات

لالزدحام نظرا األرسى ب� صفوف برسعة املرض يهدد بانتشار م� كالجرب

ذوي لألرسى خاصة غرف وجود عدم وكذلك املعتقالت, داخل الشديد

. زمالئهم لحياة تهديدا م� يشكل الحادة األمراض النفسية

واألرجل األيدي وهم مكبلو املستشفيات العالج يف لتلقي األرسى املرىض نقل -٩

ومريحة. سيارات إسعاف مجهزة يف نقلهم من التهوية بدال عد�ة شحن سيارات يف

أنواع من كنوع أدويتهم  من املزمنة األمراض ذوي األرسى حرمان -١٠

العقاب داخل السجن.

والحديث معهم ملسهم وعدم بالنظر باملعاينة املرىض األرسى فحص -١١

األبواب. شبك خلف من ومداواتهم

التهوية بقلة تتمثل اعتقال سيئة من ظروف املرىض األرسى يعا� -١٢

مواد يف الشديد النقص إىل باإلضافة الهائل واالكتظاظ الشديدة والرطوبة

املبيدات الحرشية. مواد العامة ويف التنظيف

يزيد لقمعهم الغاز وإستخدام األرسى عىل واالعتداء العنف ١٣- استخدام

عندهم. األمراض تفاقم من

النفسية أحوالهم تدهور من تزيد األرسى العقابية بحق اإلجراءات -١٤

من الخارجيه والحرمان املستشفيات إىل والنقل تقديم العالج يف كامل�طله

االنفرادي العزل زنازين يف األرسى وزج املفاجئة الليلية والتفتيشات الزيارات

مالبسهم بطريقة مهينه. خلع عىل األرسى وإجبار

املرىض األرسى إليه ينقل  الذي الرملة سجن مستشفى  افتقار -١٥

اإلجراءات يف السجن عن يختلف ال حيث والصحية الطبية للمقومات

املرىض. لألرسى القاسية واملعاملة

أمراض نسائية أخصائية أو أخصا� عدم وجود من األس�ات تعا� -١٦

أعتقلن من االس�ات ب� من أن خاصة عام طبيب سوى لديهم ال يوجد إذ

. الوالده وعند الحمل أثناء خاصة صحية متابعة إىل وبحاجة حوامل وهن

دون األيدي مقيدات وهن الوالدة عىل  الحوامل األس�ات إجبار -١٧

والوالدة. املخاض الآلم مراعاة

لألرسى. الصالحيات منتهية أدوية تقديم -١٨

لوضعه الجريح أو املريض األس� استجواب خالل املحقق� استغالل -١٩

له العالج تقديم اعرتافات منه وعدم انتزاع اجل من عليه والضغط الصحي

وضعه. يف وتدهور آالمه من تفاقم صحية تزيد غ� ظروف يف وإحتجازه

-: اإلداري االعتقال ثامنا:

ملف عىل يعتمد محاكمة, أو تهمة بدون اعتقال هو اإلداري االعتقال

و�كن اإلطالع عليها, محاميه أو للمعتقل ال�كن إستخبارية ومعلومات رسي

مرات غ� اإلداري االعتقال أمر تجديد اإلرسائيلية العسكرية حسب األوامر

أمر كل يف ستة شهور أقصاها لفرتة إداري أمر استصدار يتم حيث محدودة

باالستئناف. للتجديد قابلة اعتقال

االعتقال هذا اإلنسان لحقوق خرقا األساليب أك� اإلداري من االعتقال ويعترب

باتخاذ الحق يف الصارخ املس بسبب ولكن الدويل للقانون وفقا قانونيا يعترب

الواضح والخطر اإلداري االعتقال بوسائل املتعلقة النزيهة القضائية اإلجراءات

الذي فاألسلوب تنفيذه عىل صارمة قيودا الدويل وضع القانون سلبا الستغالله

تناقضا يتناقض  اإلداري االعتقال  بوسيلة اإلرسائييل االحتالل قوات تستعمله 

تنص"إذا  جنيف الرابعة اتفاقية ٧٨ من املادة إن حيث القيود هذه مع صارخا

أشخاص إزاء أمنية تداب�  تتخذ أن قهرية أمنية ألسباب االحتالل دولة رأت

تعتقلهم.........". أو جربية إقامة عليهم تفرض أن عىل األك� فلها محمي�

وكوسيلة جدا طارئه حالة اإلداري يف االعتقال عن تتحدث االتفاقية أن الواضح

فلها األولوية الجربية اإلمكانية لفرض اإلقامة هناك كانت وإذا منها مفر ال أخ�ة

أن و�ا أحرارا ، خلقوا الناس أن كل األسايس واملبدأ , بالشخص رضرا ألنها اقل

واضح لقانون واضحة مخالفة ارتكاب بسبب اعتقال ليس هو اإلداري االعتقال

العسكري والقائد االستثناء وليس القاعدة, يكون أن يجب أمنية ألسباب وإ�ا

الرابعة ال اتفاقية جنيف بين� رسية مواد عىل يستند االعتقال حاالت غالبية يف

الشخص من الخطورة رسية إلثبات باستخدام مواد عن الصالحية مطلقا تتحدث

قوات به تقوم وما الرابعة جنيف اتفاقية عنه تتحدث ما ب� فالفارق هنا من

وملموس جوهري  فرق هو اإلرسائييل االحتالل

اوضاع ان اىل تش�  واالفــادات  والدراسات التقارير كافة فان مجتمعا  ولهذا 

تزداد التحقيق  وزنازين االرسائييل االحتالل سجون يف املعتقل� واالس�ات االرسى

الدويل �وجب القانون لهم املكفولة لحقوقهم انتهاكات من يعانون ملا نتيجة سوءا

االرسائيلية لالنتهاكات الدويل املجتمع وألسباب تغايض واالنسانية الدولية واالتفاقيات

للضغط والجاد الفوري التحرك الدوليةعىل االرسة ويلزم يجرب الذي لحقوقه�المر

. بحقهم ترتكب والجرائم التي االنتهاكات الحكومة حقيقة عىل
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اإلرسائيلية السجون يف الصحية األوضاع

تفاقم بهدف الطبي سياسة االه�ل االرسائيلية السجون مصلحة ادارة تتبع

نتيجة شادي صعايدة  األس� استشهاد وان ببطء عمدا وقتلهم األرسى معاناة

دندن وماهر النقب سجن يف وج�ل الرساح� سجن نفحة يف الطبي االه�ل

السبع, برئ ايشل سجن يف شاه�  وفضل جلبوع سجن يف  الرب ابو وفادي

اسحق أمثال  العرشات قبلهم ومن ، الرملة  مستشفى يف إس�عيل وجمعة

العرع� ويوسف القاسم وعمر الجعفري وأنيس دولة وعيل مراغة وراسم حالوة

خط�ة أمراض من يعانون عموما الذين املرىض األرسى ملف فتح يتطلب وغ�هم

غالبية وأن األلف يتجاوز وعددهم  لحظة كل يف  للموت ومعرضون ومزمنة

لسوء وتعرضهم احتجازهم ظروف لرتدي نظرا صحية مشاكل يواجهون املعتقل�

السجون تلك وافتقار ، واالزدحام واالكتظاظ والعصبي النفيس واالرهاق املعاملة

الساخن املاء يف كالنقص ، النواحي من كافة السليمة الحياة واملعتقالت ملقومات

تصديهم لألمراض امكانية دون م� يحول ، والتعقيم التنظيف مواد يف ونقص

الغذائية األساسية العنارص وقلة ك� ونوعا التغذية اىل سوء باالضافة ، والحرشات

من األرسى. العديد لدى الدم فقر اىل تؤدي والتي

املعتقالت داخل الكالسيوم عىل  املحتوية املــواد توف� قلة أن  ك�

وكذلك طويلة فرتات أمضوا ملن خاصة العظام يسبب هشاشة  االرسائيلية

الفقري وأيضا والعمود الظهر آالما يف يسبب لفرشات صحية السجون افتقار

لديهم الدم يؤدي الرتفاع ضغط الكب�ة النفسية للضغوط األرسى تعرض فأن

اىل الحاالت بعض عند يتطور ومضاعفاته ، واألمر واصابتهم �رض السكري

والدماغ. القلب يف جلطات حصول

األرسى ضد التي �ارس الصحية لالنتهاكات التطرق من بد ال هنا ومن

االرسائيلية. واملعتقالت السجون داخل والعرب الفلسطيني�

واألس�ات األرسى االنتهاكات الصحية بحق مظاهر

لها يتعرض صحية انتهاكات من ورصده عنه الحديث ما �كن أهم من

االرسائيلية واملعتقالت السجون والعرب يف الفلسطيني�  واألس�ات األرسى

فرتات طيلة حتى أو معهم التحقيق وأثناء العتقالهم األوىل اللحظات ومنذ

ييل: ما محكومياتهم ، مدد قضاء احتجازهم وحتى

له املحتاج� لألرسى العالج بتقديم وامل�طلة املتكرر الصحي االه�ل -١

املرىض األرسى زمالء قيام بعد اال لألرسى عدم اجراء العمليات الجراحية أو

بذلك. مطالبهم تلبية أجل من األساليب االحتجاجية من بأشكال

ومعاناته احتياجه حسب كل لألرسى الناجع العالج تقديم عدم -٢

يعالج الذي يف العا� الوحيد الطبيب هو السجون االرسائيلية يف فالطبيب

مادة عىل يحتوي الذي يسمى"األكامول" حبوب بقرص األمراض جميع

كأن باملاء العالج عن أحيانا يتورع الصداع وال �عالجة الخاصة الباراسيتامول

األس� حقن يتم الحرجة الحاالت ويف من املاء كأس فقط املريض لألس� يقدم

يزول أثرها. حتى الطبيب وجه عن ترصفه تخدير بابرة املريض

أمراض كاطباء السجون عيادات يف اختصاصي�  أطباء وجود عدم -٣

ملؤسسات تقارير عدة  أفادت وقد ، وغ�ها والكىل والسكري القلب 

من العديد وجود واملعتقل�  األرسى بقضايا تعنى ولجمعيات حقوقية 

الفشل من تعا� التي وتلك سمعها أو برصها فقدت التي املرضية الحاالت

التي الحاالت مئات هناك أن ك� الجز� الكيل أو والسكري والشلل الكلوي

واألسنان. اللثة أمراض لعالج عادية وغ� وبصورة ملحة تحتاج

لعالج الحاالت الطارئة ليال وجود أطباء مناوب� السجون اىل عيادات تفتقر -٤

الحاالت يوجد العديد من نفسي� حيث ومعالج� مرشف� وجود عدم -٥

خاص. ارشاف اىل بحاجة والتي النفسية املضطربة

الخاصة االحتياجات لذوي املساعدة الطبية األجهزة توف� عدم -٦

أجهزة وكذلك الطبية والنظارات األطراف لفاقدي الصناعية كاألطراف

املزمنة. القصبة الهوائية والتهابات الربو ملرىض والبخاخات التنفس

األمراض مع تت�ىش لألرسى مناسبة صحية غذائية وجبات تقديم عدم -٧

والكىل. والقلب والضغط السكري كمرض منها يعانون التي املزمنة

كالتهابات معدية  بأمراض املصاب�  للمرىض عزل عنابر أو غرف وجود عدم -٨

يهدد م� الجرب مثل املعدية الجلدية األمراض بعض وكذلك الف�وسية األمعاء

واملعتقالت. السجون داخل الشديد لالزدحام نظرا األرسى ب� برسعة املرض بانتشار

م� الحادة النفسية  األمراض ذوي لألرسى خاصة غرف وجود عدم -٩

زمالئهم. لحياة تهديدا يشكل

األيدي مكبلوا وهم املستشفيات يف لتلقي العالج املرىض األرسى نقل -١٠

يف نقلهم من بدال الراحة عد�ة كب�ة بسيارات شحن نقلهم ويتم واألرجل

ومريحة. مجهزة اسعاف سيارات

من كنوع أدويتهم من املزمنة األمراض ذوي األرسى بعض حرمان -١١

السجن. داخل العقاب أنواع

والحديث معهم ملسهم وعدم بالنظر باملعاينة املرىض األرسى فحص -١٢

الشائكة. واألسالك الشبابيك خلف من ومداواتهم

التهوية بقلة تتمثل اعتقال سيئة من ظروف املرىض األرسى يعا� -١٣

النقص اىل باالضافة التغذية وسوء الهائل واالكتظاظ الشديدة  والرطوبة

التنظيف. مواد يف الشديد

اذ نسائية أخصائية أمراض أو أخصا� عدم وجود من تعا� األس�ات -١٤

دخلن األس�ات متزوجات ب� أن من عام خاصة طبيب سوى لديهن ال يوجد

يف حالة ك� صحية خاصة اىل متابعة ماسة وبحاجة السجن وهن حوامل

قبلها االس�ة املحررة ، ومن يوسف طفلها التي أنجبت فاطمة الزق األس�ة

براء طفلها أنجبت التي صبيح سمر

األيدي واألرجل مقيدات الوالدة وهن عىل الحوامل األس�ات اجبار -١٥

سمر املحررت� األس�ت� مع ماحصل والوالدة وهو املخاض الآلم مراعاة دون

. غانم ومنال صبيح

األس�املحرر حصل مع ك� لألرسى الصالحية ومنتهية قد�ة أدوية تقديم -١٦

طولكرم"٢٧"عاما. من عجاج عاما وسم� "٥٤" الله راكاد سا� من رام

يف ويكون األمنية املؤسسة من جزء الطبيب أن هو األمر يعقد ما وأن

وبدال مريض انسان ولبس عدو عىل أنه مع األس� ويتعامل السجان خدمة

املريض األس� يجد وال  معاناته تعذيبه ومضاعفة  اىل يسعى معالجته من 

التي االنسانية من مجرد  السجن يف والطبيب السجان معاملة ماب� فرقا

يستغلون يف أحيان كث�ة بأنهم واألخطر ، غ�ه عن يتميز بها من املفرتض أن

أو ابتزازه بهدف أو باالعرتافات لالدالء  األس� عىل للضغط والجرح  املرض

معهم. التعامل عىل ملساومته

ألن األطباء صلة للمستشفيات بأية ال �ت سجن هو الرملة ومستشفى

ادارة يساعد ، وم� السجون بقية يف نظرائهم يختلفون عن ال املوجودين فيه

يتطلب م� ، واملسائلة املالحقة هو غياب  الت�دي عىل السجون مصلحة

والحقوقية الدولية املؤسسات عىل والضغط األوان فوات قبل التحرك رسيعا

اىل مندوبيها الرسال األحمر للصليب  الدولية اللجنة  وبخاصة  واالنسانية 

األوضاع تلك بقيت ما واذا عىل تلك األوضاع كثب عن السجون لالطالع زيارة

املرىض األرسى لحياة وخط� حقيقي تهديد عىل مقبلون فاننا حالها عىل

. بينهم الله – بحدوث وفيات سمح ال – يتسبب قد واملصاب�،

بامل�رسات نفسها عربت االرسائيلية السجون يف االنتهاكات الصحية مظاهر

التالية: والظروف

الرضب وم�رسة التنكيل يف سافر  بشكل  الطبية  األطقم مساهمة -١

لألس�. واالذالل املربح

∑



حريــات

خاصة األرسى من عدد قتل يف الطبية بشكل وحيش األطقم  مشاركة -٢

األس�ين  واعدام  قتل  تم ١٩٨٠ العام ففي الطعام عن االرضاب معارك  يف

كب� يتزعمها طبية أطقم يد عىل الجعفري وعيل  حالوة راسم الشهيدين

برابيج وادخال ارضابهم كرس عىل ارغامهم أثناء وذلك يودا الفايش املمرض�

مارست األطقم ونفس استشهاده� اىل أدى م� عنوة رئتيه� الزوندا عىل

متأثرا قليلة سنوات بعد استشهد الذي مراغة اسحق الشهيد مع امل�رسة ذات

له. الالحقة الرعاية وسوء بالزوندا العنيفة التغذية نتيجة رئته يف بجراح

العام فحتى فيه لالقامة املرىض لألرسى خاص وجود مستشفى ٣- عدم

متخصص�  أطباء لدى يعالجون الخط�ة األمراض ذوي األرسى من كان ١٩٨١

يف زنازين انفرادية العالج طول فرتة اقامتهم تكون الرملة لكن مستشفى يف

األمني�  لألرسى قسم افتتاح تم ١٩٩١ �عبار الرملة وفقط عام يسمى في�

مستشفى الرملة. يف لالقامة

رضاوة وأك� قسوة أشد كانت يف املايض لألرسى املكان واالقامة ظروف -٤

قد�ة ال سجون مزمنة أمراضا خط�ة األيام مع األرسى تورث شأنها أن من

توفر وعدم  الحركة من وحرمان شديد اكتظاظ مع فيها شمس وال تهوية

دون  بالصيف السجون رطوبة شديدة وحر معظم يف ١٩٨٤ العام حتى أرسة

وغ�ها تغذية سوء , الرياضة م�رسة من حرمان , مراوح وتهوية نظام وجود

وآالم الروماتيزم مثل األرسى بأمراض من اآلالف بل املئات نتيجتها اصابة كان

وغ�ها. والقرحة التنفس "الديسك"وضيق الظهر

كانت املتشددة واالجراءات اليومية واالستفزازية امل�رسات القمعية -٥

سنوات حيث شهدت املرضية الحاالت تفاقم يف العوامل أبرز وال زالت من

املرىض حاالت املباركة  األقىص انتفاضة وأعوام والتسعينات الث�نينات

. إنتحار آخرين ومحاولة ، املرىض هؤالء من عدد انتحار اىل وأدت النفسية

وحتى وبك�ة مغلقة غرف يف للدموع واملسيل الخانق بالغاز الرش -٦

التنفس وضيق الرئة أمراض انتشار املسببة يف العوامل أحد كان يومنا هذا

ويف شفاء دون األبد  اىل األمراض هذه حملوا  الذين األرسى  ملئات والربو 

اىل أدى الذي األمر السجون داخل الحي الرصاص اطالق أخرى  أحيان 

من طولكرم األشقر محمد ، نذكر منهم األس� من األرسى العديد استشهاد

. ١٢\١٠\٢٠٠٧ بتاريخ النقب سجن يف استشهد الذي

كان سببا السجان مزاجي وتحكم والوقائية الصحية الرعاية عدم توفر -٧

من وغ�ها املاء وجدري كالفطريات الجلدية األمراض من العديد رسيان يف

األمراض املعدية.

هو الراهنة اللحظة حتى وما زال املايض الذي ساد يف األهم املظهر -٨

عرشات السنوات من بل سنوات املرضية طوال من الحاالت شفاء أي عدم

املرضية الحاالت فنفس كث�ة ذلك الدواء واألمثلة عىل ورصف ذات العالج

تبدل الشه�ة واملعروفة ال الحاالت ذاتها هي التسعينات أوائل من املدونة

األبد. اىل والعالج الدواء وتظل أس�ة حالها عىل

لألرسى الصحية للرعاية الحق القانو�

عامة ومعتقالت سجون ادارات يف ممثلة االرسائييل االحتالل م�رسات ان

انتهاكات اال هي ما وجه الخصوص الصحية عىل وأطقمها الطبية واجراءاتها

والقوان� األعراف لكل كذلك وستظل متواصلة حارضة وانتهاكات  ماضية

حول والرابعة الثالثة جنيف اتفاقية وأهمها االنسانية ولكل القيم الدولية

الثالثة جنيف يف اتفاقية ورد فقد االحتالل زمن يف واملعتقل� الحرب أرسى

التالية: النصوص ١٩٤٩ لعام

ليال  الحرب ألرسى يتوفر أن "يجب عىل االتفاقية نصت ٢٩ من املادة -

النظافة فيها وتراعى الصحية الرشوط فيها تستوىف صحية مرافق ونهارا 

الدا�ة.............".

بأمراض  املصابون "أرسى الحرب أن عىل من االتفاقية نصت ٣٠ املادة -

أو جراحية عمليات اجراء أو خاصا  عالجا حالهم تقتيض الذين أو  خط�ة

�كن مدنية أو عسكرية طبية وحدة أية  اىل ينقلون باملستشفى رعاية

الدولة من طبيون موظفون األرسى يقوم بعالج أن فيها ويفضل معالجتهم

جنسيتهم". نفس من أمكن وان يتبعها األرسى التي

ألرسى  طبية فحوصات "تجرى أن عىل نصت االتفاقية من ٣١ املادة -

شهر..........:". يف كل األقل عىل واحدة مرة الحرب

الذي املكان وظروف املتبعة الرعاية واجراءات الصحية للظروف ان رشحا

الصفحات يف اليها تطرقنا  والذي والعرب الفلسطين� األرسى فيه يحتجز

فاضحة وجرائم أعاله للنصوص انتهاكا الشك يقبل ال �ا تب� السابقة

واملعتقل� لألرسى الصحية األوضاع تردي من تزيد استهدافية وم�رسات

الراهنة. الظروف االحتالل يف سجون يف والعرب الفلسطين�

الرشوط الصحية الرابعة عن جنيف اتفاقية من الفصل الرابع يف ورد ك�

ماييل:- الطبية والرعاية

عليها  يرشف عيادة مناسبة معتقل يف كل "توفر عىل نصت ٩١ املادة -

وكذلك طبية رعاية من يحتاجونه ما عىل املعتقلون طبيب مؤهل يحصل

معدية أو بأمراض املصاب� لعزل عنابر وتخصص غذا� مناسب نظام عىل

الذين أو خط�ة بأمراض املصاب� الوالدة واملعتقل� بحاالت ويعهد عقلية

املناسب فيها العالج يتوفر منشأة باملستشفى اىل أي عالجا حالتهم تستدعي

ويفضل السكان لعامة تقدم التي الرعاية عن تقل ال رعاية فيها وتقدم لهم

جنسيتهم". من طبيون موظفون عالج املعتقل� عىل يقوم أن

أي  تركيب وكذلك املعتقل� معالجة "تكون  أن  عىل  ٩١ املادة ونصت

تركيبات وبخاصة جيدة حالة يف  صحتهم عىل للمحافظة رضورية أجهزة 

مجانية". الطبية والنظارات الرتكيبات وغ�ها من األسنان

عىل  واحدة مرة للمعتقل�  طبية فحوصات عىل"تجرى نصت ٩٢ املادة -

العامة والتغذوية الصحية الحالة مراقبة خاصة بصورة منها والغرض شهريا األقل

مراجعة خاص بوجه الفحص املعدية ويتضمن األمراض وكذلك اكتشاف والنظافة

سنويا". األقل عىل واحدة مرة باألشعة بالتصوير وفحصا شخص معتقل كل وزن

عالقة ذات وجمعيات مؤسسات عن صادرة  تقارير  مجموعات اىل واستنادا 

مؤسستي , نفحة جمعية , الفلسطيني األس� "نادي األرسى واملعتقل� بقضايا وصلة

االرسائيلية واملعتقالت السجون عيادات أن التقارير هذه أكدت والضم�" مانديال 

املعدات الالزمة سواء يف الصحية والطبية من الخدمات الحد األد� رشوط اىل تفتقر

صفوف ب� املرضية الحاالت ومعالجة ملعاينة أخصائي� أطباء يف وجود أو الطبية

تكتفي واملعتقالت  السجون عيادات  أن وأوضحت بشكل جدي واملعتقل� األرسى

السجون ادارات تستمر في� وداء كعالج لكل مرض السحرية األكامول حبة بتقديم

الحاالت لبعض حصل ذلك للمستشفيات وان املستعصية الحاالت بنقل م�طلتها يف

اىل املرضية الحالة  اعادة  يتم ما  وغالبا الرملة سجن معبار  اىل بنقلها تقوم فانها

الوضح تدهور يؤدي اىل م� طبي أو حتى فحص جراحية عملية اجراء دون السجن

لها. الصحي

الشامل الطبي الفحص رضورة اتفاقيات جنيف عىل تنص الذي الوقت ويف

الطبية وأطقمها سجونها يف ادارات ممثلة االحتالل سلطات فان شهر كل مرة

األرسى يف رفع االطالق وقد عىل الدوري الفحص هذا مثل تلتزم باجراء ال

باجراء  ملحا ١٩٩٢ مطلبا عام الشه� عن الطعام ارضابهم مطالبهم يف أحد

لسلطات املوافقة املبدئية من وعىل الرغم ستة أشهر كل لألس� شامل فحص

عىل االطالق. � يتم كهذا فحصا أن اال السجون

من أطباء  قبل من األرسى عالج أفضلية عىل الدويل القانون ينص واذ

اعتبار تعطي ال االحتالل سلطات فان جنسيتهم من األقل عىل أو دولتهم

ويف حال هذا املوضوع عن املنبثقة الصحية تراعي الحاجات و� األمر لهذا
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تحول معقدة اجراءات فان أس� ومعالجة بالحضور عر� لطبيب الس�ح

نهايته. العالج اىل مواصلة دون

لديها املتوفرة بالقسم املشفوعة واالفادات املؤسسات هذه تقارير وتؤكد

سجن الرملة مستشفى يف يرقد أنه ، بالرصاص وآخرين مصاب� مرىض أرسى من

متحرك  كريس بواسطة اال الحركة يستطيعون ال أس�امنهم ١٧ ٣٨ قرابة حاليا

كالشلل مستعصية أمراض من يعانون املرىض األرسى من عددا هناك وأن 

مايزيد واملعتقالت السجون يف يوجد وأنه والسكري والقلب الكلوي والفشل

نتيجة  وأنه متواصلة  طبية وعناية عالج اىل بحاجة  مرضية حالة ١٠٠٠ عن

الشهداء من سقط عددا االعتقال ومراكز السجون عيادات يف الطبي للتقص�

أس�ا شهيدا. الشهداء ١٩٦ عدد وبلغ هذا يومنا ١٩٦٧ وحتى عام منذ

املعتقل� األرسى األطفال مختلفة دراسات حول مؤسسات وأصدرت ك�

مراكز يف واالعتقال الحجز ظروف فيها بينت االرسائييل االحتالل يف سجون

هؤالء عىل واالجت�عي النفيس والصحي والتأث� املركزية والسجون التوقيف

وبشكل تخرتق االرسائيلية  العسكرية السلطات أن اتضح حيث األطفال

الطفل حقوق واتفاقية االنسان لحقوق الــدويل القانون قواعد واضح

والعالج من التعليم لألطفال وحرمانهم اعتقالها يف االنسا� الدويل والقانون

الصحية. والرعاية

العاصمة يف الدولية االنسان اصدقاء منظمة ادانت أخرى ناحية  ومن

أداة األطباء االرسائييل واتهمتها باستخدام االحتالل سلطات فيينا النمساوية

الفلسطني� واملعتقل� األرسى بتعذيب يقومون الذين السجان� لخدمة 

خالل ومن  متوازية" "إنسانية  عنوان تحت املنظمة أصدرته تقرير وأكد

انتهاكات شديدة يف ارسائيل�  أطباء  طواقمها ضلوع ألحد الرصد عمليات

من املنظمة حذرت ك� االرسائيلية السجون يف الفلسطين� األرسى لحقوق

يف السجون االرسائيلية األرسى منها يعا� التي الشديدة الصحية االنتهاكات

آالف األرسى النطاق بحق واسعة خروقات ارتكبت االحتالل قوات أن قائلة

منهم. الكث�ين أجساد إضعاف إىل م� أدى

سوروكا ببرئ مستشفى يف ارسائييل طبيب أجرى الحرص املثال ال سبيل فعىل

شحادة أنس األس� جسد من الدودية الزائدة جراحية الستئصال عملية السبع

تقرير املنظمة وأشار بتخديره يقوم أن دون الصحراوي النقب سجن يف املعتقل

تعد السجون سلطات تتبعها التي والجسد اإلرادة إضعاف أساليب أن إىل 

والقضا� السيايس نظامها يف مصانة الد�قراطية أن دولة تعترب متبعة يف مأساة

واملعتقل�. األرسى بحق النفيس والضغط التعذيب ح� تجيز يف

شؤون بوزارة اإلحصاء دائرة ومدير األرسى قضايا يف الباحث أعده تقرير ويف

سلطات  أن أكد  ٢٩\٨\٢٠٠٧ بتاريخ فراونة النارص عبد  واملحررين األرسى

يف والعرب الفلسطيني� األرسى عىل طبية تجارب تجري  اإلرسائييل االحتالل

من الكث� هناك وأن الدولية واألعراف املواثيق لكل مخالف بشكل سجونها

يف إجراء امل�طلة نتيجة ولكن بسيطة مرضية أعراض من يعانون األرسى كانوا

واستفحلت األعراض تلك تقديم العالج تفاقمت يف والتسويف الطبية التحاليل

وقال:� عالجها يصعب  ومزمنة خط�ة وأمراض مستد�ة لعاهات وتحولت

استخدام األرسى إىل اإلجرام امتد بل الطبي سياسة اإله�ل عىل األمر يقترص

ورئيسة اإلرسائييل الكنيست عضو كشف وقد األدوية بعض لتجربة كحقول

قبل  ١٩٩٧ أي �وز النقاب يف " ايزيك "داليا سابقا اإلرسائيلية الربملانية العلوم

تجرى الطبي االختبار تحت خط�ة وجود ألف تجربة ألدوية عن سنوات عرش

ويف يديها ب�  أن ح� يف وأضافت والعرب الفلسطيني� األرسى  عىل سنويا

األدوية لرشكات اإلرسائيلية الصحة وزارة من منفصل ترصيح ألف مكتبها حيازة

كشفت و فلسطيني� أرسى عىل دوائية تجربة ألف الكربى إلجراء اإلرسائيلية

الكنيست أمام اإلرسائيلية وزارة الصحة يف شعبة األدوية رئيس "آمي لفتات"

التي الترصيحات يف حجم ٪١٥ سنوية قدرها زيادة هناك أن ذات الجلسة يف

الفلسطيني� عىل الخط�ة  األدوية  تجارب  من املزيد  إلجراء وزارتها �نحها 

عام. كل اإلرسائيلية السجون يف والعرب

فان الرابعة جنيف  التفاقية الثا� الباب عرش من الثالثة لل�دة ووفقا

املواثيق كل مع فاضح بشكل تتناقض الذكر السالفة امل�رسات اإلرسائيلية

اتفاقية من  عرش الثالثة قواعد املادة السي� الدولية واالتفاقيات واألعراف

إنسانية معاملة الحرب أرسى معاملة عىل"يجب تنص والتي الرابعة جنيف

غ� إه�ل أو أي فعل الحاجزة الدولة تقرتف أن ويحظر األوقات جميع يف

االتفاقية انتهاكا جسي� لهذه ويعترب عهدها يف أس� مرشوع يسبب موت

التجارب أو البد� للتشويه  حرب أس� أي تعريض يجوز ال األخص عىل

لألس� املعني الطبية املعالجة ال تربره م� كان أي نوع من العلمية أو الطبية

مصلحته". يكون يف ال أو

السلطة واملحررين يف األرسى شؤون وزارة أصدرته إحصا� آخر تقرير ويف

شهداء الحركة عدد إج�يل أن الوزارة أعلنت ، مؤخرا الفلسطينية الوطنية

احتالل بلغ منذ لديها اإلرسائيلية واملوثق� واملعتقالت السجون األس�ة يف

موىس جمعة األس� آخرهم ، كان ١٩٦أس�ا بلغ لألرايض الفلسطينية إرسائيل

الرملة مستشفى يف املرض رسير عىل العال ارتقى إىل الذي " إس�عيل أبو "

. ٢٠٠٨/١٢/٢٦ يوم

الخالصة:
القلق بع� ننظر  أن بد ال السابقة األوراق يف  ذكره ورد ما خالل  من

الفلسطيني� لألرسى واالعتقالية الصحية األوضاع لتفاقم نتيجة  والخطورة

السجون إدارات �ادي اثر اإلرسائيلية واملعتقالت السجون يف  والعرب

املناسب العالج تقديم  يف  والتقص� الطبي اإله�ل سياسة يف واملعتقالت

الصعبة املرضية للحاالت الجراحية العمليات إجراء يف وامل�طلة املرىض لألرسى

واإلقليمية املحلية املستويات أعىل وعىل  والجاد الفوري التحرك من بد  فال

حياة إنقاذ أجل من العليا العدل  محكمة إىل اللجوء  خالل  ومن والدولية

اإلرسائييل. االحتالل سجون يف املحتجزين وكافة األرسى املرىض األرسى

يف السجون واملعتقالت اإلرسائيلية األرسى واملعتقل� أوضاع أن جليا ويبدو

فاضحا خرقا وتشكل سيئة أوضاع هي الج�عية �كن وصفها بالقبور والتي

ومديرية اإلرسائيلية وأن الحكومة اإلنسان حقوق ومعاهدات جنيف ملواثيق

واملبادئ واملواثيق القوان� كافة الحائط بعرض ترضب مازالت مصلحة السجون

يعيشوا أن يف الرشعي الحق و�نحهم حقوقهم واملعتقل� لألرسى تعطي التي

واملعيشية والصحية والغذائية السياسية احتياجاتهم كر�ة تلبي اعتقالية حياة

الرابعة. جنيف اتفاقية تضمنتها التي للقواعد استنادا وذلك والرتبوية

ملا قانو� غطاء أو ملربر بحاجة تكن � اإلرسائيلية السجون إدارة ونرى أن

واإلعياء حتى املرض  ينهشه منهم  البعض  وترك  األرسى  قتل من عليه  تقدم

بحق سافرة انتهاكات من ترتكبه ملا القانونية املسائلة غياب يف ظل املوت

وسياسية اقتصادية عقوبات فرض من بد فال والعرب الفلسطيني� األرسى 

دعوة من والبد الدولية الرشعية قرارات وتنفيذ احرتام عىل إرسائيل إلجبار

الحرب لجرائم للتصدي مسؤولياتهم لتحمل العامة والجمعية األمن مجلس

الحرب مجرمي جنائية دولية ملحاكمة خالل تشكيل محكمة من اإلرسائيلية

والعرب األرسى الفلسطيني� مع التعامل عىل حكومة إرسائيل وإلزام اإلرسائيلية

أرسى وضع تنظم التي جنيف واتفاقية اإلنسان لحقوق اإلعالن العاملي وفق

عام  يوليو  ٦ بتاريخ جنيف اتفاقية عىل صادقت إرسائيل أن الحرب وحيث 

حيث  االلتزام من هذا أن تتحلل لها فال يجوز حقها يف نافذة وأصبحت ١٩٥١

يف  لطرف " ال يجوز أنه عىل ١٩٦٩ نصت لعام فيينا اتفاقية من "٢٧" املادة أن

املعاهدة. تنفيذ هذه لعدم الداخيل كسبب بقانونه يتمسك أن معاهدة
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أية توجيه دون ما شخٍص بإعتقال السلطة  قيام  عملية هو اإلداري اإلعتقال

طريق عن وذلك املحاكمة إىل  تقد�ه ودون رسمية بصورة إليه محددة  تهمة

الفلسطيني� إبقاء هو اإلرسائيلية األمن أجهزة و�فهوم ، إدارية استخدام إجراءات

ثالثة ملدة وإحتجازهم ومحاكمتهم اتهام ضدهم الئحة تقديم دون االعتقال رهن

إستخبارية معلومات إىل للتجديد إستنادا كاملة قابلة سنة أو شهور ستة أو أشهر

. " الرسي امللف يسمونها "

سلطات اإلحتالل انتهجتها حديثة هي سياسة قد�ة اإلداري االعتقال سياسة و

 ، الفلسطيني� املواطن� ضد تستخدمها زالت وال ١٩٦٧ عام منذ اإلرسائيلية

مستندة  ، ضدهم اتهام  أي  توجيه  أو إدانتهم تثبت ال  من ضد عقاٍ� كإجراٍء 

ثم  ، ١٩٤٥ الربيطانية  الطوارئ لحالة الدفاع أنظمة من (١١١) املادة إىل بذلك

األمن اإلداري ضمن ترشيعات باالعتقال الخاص ترشيعها بسن إرسائيل قامت

معتقال مجموعه ما هذا العام يف اإلداري� املعتقل� بلغ عدد ١٩٧٠، حيث لعام

التي  البنود نفس  متضمناً  ٣٧٨ رقم  العسكري األمر خالل من وذلك ، ١١٥٠

عىل التعديالت من العديد طرأ ثم ومن ، الربيطانية الطوارئ  أنظمة يف جاءت

ضمن تقع شكلية مجملها يف التعديالت كانت هذه ، ولكن هذا العسكري األمر

. الدفاع وزير أو صالحيات قائد املنطقة

تتعلق عسكرياً  أمرأ  (١٢) االرسائيلية العسكرية السلطات أصدرت لقد

املناطق اإلداري يف االعتقال أوامر إصدار الدفاع وزير ويتوىل ، اإلداري باالعتقال

نظام �وجب وذلك  ، ١٩٦٧م عام املحتلة والقدس ١٩٤٨م عام إحتلت  التي 

للمحكمة  ويحق صالحياته بتفويض صالحية له وليس ، ١٩٤٥ لعام الطوارئ

محكمة قبل من يصدق به عىل أن واالستئناف األمر النظر يف بالقدس املركزية

الغربية الضفة يف األوامر هذه إصدار العسكريون القادة يتوىل بين� ، الصلح

املنطقة  قائد من األمر بعدها يتأكد ساعة ٩٦ ملدة (٣٧٨) العسكري األمر �وجب

فرتة  الذي حدد ( ١٢٨١ ) رقم العسكري القرار ١٩٨٩/٨/١٠م بتاريخ صدر ك� ،

 ١٩٨٨ العام قبله يف صدر قد وكان ، واحدة لسنة الواحدة للمرة اإلداري اإلعتقال

. ١٢٨٨ رقم العسكري االمر

واحدة ملرة  إداريا الفلسطيني� باعتقال تكتفي � اإلرسائيلية السلطات أن  إال

سلطته  التجديد سيفاً سياسة  بل استخدمت حتى سنة) أو ٣-٦ شهور ب� (ترتاوح

مدة اعتقاله إنتهاء بعد نفسه يعد فيه املعتقل الذي املعتقل�، فبالوقت رقاب عىل

فرتة بتمديد املعتقل إدارة تقوم ودراسته  أع�له ومزاولة وذويه أهله إىل للعودة

من ومنهم ، مرة متتالية أربع عرشة لنحو ضد بعضهم وصلت جديدة اعتقاله لفرتة

أحزمتهم يعد األرسى عندما املغادرة بدقائق أوقبيل عنه اإلفراج ليلة له التمديد تم

وبحجج واهية عشوا� بشكل وذلك ، بالخروج ويهمون الستقبالهم عائالتهم وتستعد

للمعتقل (ال تسمح وال املعتقل ملف يف رسية معلومات هناك بأن اإلدعاء يف مقدمتها

وذويه املعتقل عىل نفسياً ضغطاً يشكل الذي األمر ، ( عليها باالطالع ملحاميه وال

األمر  من ( ٨٧) " املادة ب البند " ذلك اىل يف االرسائيلية السلطات وتستند ، جداً 

. لفرتات بالتتابع األمر تجديد تجيزإمكانية والتي ، م ٣٧٨ لعام ١٩٧٠ العسكري

ك� أو اإلعرتاض اإلستئناف محاكم عىل املعتقل يعرض تلك اإلعتقال وخالل فرتة
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أساس تشكل والتي املواد فرسية ؟؟ تعرتض وملن تعرتض عىل ماذا ولكن ، يسمونها

اإلطالع عىل محتواها وبالتايل الدفاع ملحامي وال للمتهم تتيح ال اإلداري االعتقال

الذي دفع األمر ، واإلستقاللية القضائية للموضوعية وتفتقر املحكمة شكلية تصبح

. املحاكم تلك اىل مقاطعة طويلة ولفرتات عديدة مرات اإلداري� باملعتقل�

يعتقلون والذين الجدد  املعتقل� ضد تستخدم � اإلداري اإلعتقال وسياسة

عدد من املعتقل� تحويل إىل اإلحتالل سلطات لجأت بل محاكمة ، تهمة أو دون

وهناك سجونها محكوميتهم يف مدة بعد انتهاء االعتقال اإلداري إىل الفلسطيني�

بأيام قليلة. عنهم اإلفراج بعد إدارياً اعتقالهم يتم من

الصحراوي النقب معتقل  يف اإلداري� األرسى من العظمى الغالبية ويعتقل

وإرشاف إلدارة املعتقل هذا ويخضع ، األقىص إنتفاضة خالل افتتاحه أعيد الذي

السجون مصلحة عليها ترشف التي املركزية السجون بعكس  االحتالل جيش 

خاصة خالل أرقام من املعتقل هذا يف األرسى مع ويتم التعاطي ، ك� اإلرسائيلية

يف معسكرات يجري كان ما لألذهان تعيد صورة يف باألس�ء، وليس لهم تعطى
يعيشون ظروفاً اإلداريون املعتقلون وهؤالء الثانية العاملية الحرب إبان النازية

قاسية. معيشية وأوضاعاً مأساوية

األساسية، لحقوق اإلنسان فاضحاً انتهاكاً يعد اإلداري االعتقال إجراء استخدام إن

تقد�هم ويتم اإلحتالل قانون عليها يعاقب التي األمنية التهم إحدى توجه � ما

الدويل العهد من (٩) املادة نصت ك� محددة فرتة زمنية خالل للمحاكمة العادلة

تهمة توجيه  دون شخص أي سجن ويعترب ، والسياسية املدينة  بالحقوق  الخاص

التعسفي االعتقال من الح�ية الفرد يف لحق خط�اً خرقاً للمحاكمة، تقد�ه أو له

نصت والحقوقية اإلنسانية الدولية واألعراف املواثيق وكافة ، شخصه عىل والح�ية

شخص كان لكل يحق أنه ونصت عىل بل وحسب ، ليس هذا ذلك عىل رصيح بشكل

تعويض. عىل الحصول يف حق قانو� غ� أو اعتقال توقيف ضحية

الدويل املوقف إّال أن اإلداري اإلعتقال حرّمت التي النصوص تلك من وبالرغم

اإلحتالل لالستمرار لحكومة تشجيع عامل شّكل كث�ٍة أحياٍن يف والصمت الجاد غ�

واألعراف الدولية، للقوان� رصيحة مخالفة تشكل والتي ، السياسة هذه انتهاج يف

السياسية بالحقوق الخاص الدويل اإلنسان، وللعهد العاملي لحقوق لإلعالن وخاصة

١٩٤٩م لعام الحرب وقت املدني� ح�ية الرابعة بشأن جنيف والتفاقية واملدنية،

اإلنسانية املؤسسات وكافة الدويل املجتمع  من التدخل يستدعي الذي األمر ،

أبناء رقاب مسلطاً عىل سيفاً تعترب اإلداري التي اإلعتقال سياسة لوقف والحقوقية

وكذلك موقف أي اتخاذ عن وثنيهم وتخويفهم إلرهابهم الفلسطيني الشعب 

املعتقل� اإلداري�. كافة عن الفوري اإلفراج تحقيق العمل عىل

 ٢٠٠٨/١٢/٢٧ يوم غزة قطاع عىل عدوانها بعد اإلرسائيلية السلطات لجأت وقد هذا

باملقاتل� يسمى ضمن ما غزة وإحتجازهم مواطني قطاع سياسة إعتقال إستخدام إىل

اإلنسا� الدويل القانون ملباديء منايف اإلعتقال من االسلوب وهذا ، الرشعي� غ�

فرتة إنتهت الذين غزة قطاع  من االرسى عىل أيضا طبقته إرسائيل أن  والغريب ،

وتحفظت حريتهم من وحرمتهم إال أنها إحتجزتهم ، عنهم ووجب االفراج محكومياتهم

. ( غ� رشعي� ( مقاتلون لها الجديد السياسة ضمن هذه سجونها يف عليهم
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حريــات

وماذا الفلسطيني؟ األس� يوم حلمي األعرج، ماذا يعني لك األستاذ "حريات":

اليوم؟ يف هذا تقول للحركة األس�ة

من الكلمة يف ما بكل وهو مقّدس وطني يوم هو الفلسطيني األس� األعرج: يوم

كل أن تأكيد مع اإلرسائييل، االحتالل سجون يف واألرسى خاصاً لألس�ات معا� يوماً

حقهم املناضل� من الكوكبة هذه نفي حتى األس�"، "يوم تكون أن ينبغي أيامنا

لتخفيف مع ذويهم ونتواصل ونتعاون ونؤازرهم جانبهم إىل ونقف علينا، ندعمهم
جميعاً رساحهم بإطالق إال تكتمل لن الوطنية فرحتنا لكن عليهم، والسجن القيد أ�

�ييز. أو رشٍط دون

السجن وقهر ليل أن الوطني، يومهم يف واألرسى لألس�ات أقول وبهذه املناسبة

مه� األرس قيود وصربكم ستحطمون ووحدتكم بإرادتكم وأنكم يدوم السّجان لن

خاصة حالكة، صعبة بظروف �رون وشعبكم قضيتكم االعتقال، سنوات  طالت

بالوحدة عليكم لذلك  اليومي، اإلرسائييل والعدوان واالنفصال  االنقسام ظل يف

والتوحد األس�ة للحركة الداخيل البناء وتصليب والتآخي الصفوف ورص الوطنية

يف خاصة ضدكم، السجون إدارات تحيكها التي التعسفية اإلجراءات إلفشال كافة

التي اإلرسائيلية وللحكومة السجون ملصلحة الجديدة والقرارات التوجهات ظل 

بداياته يف ظروف االعتقال عليه كانت ما إىل إىل نقطة الصفر، األمور إعادة تحاول

.١٩٦٧ عام األوىل

واملعتقل� قضايا األرسى يف املهتم� ومن حريات" "مركز مدير بصفتك "حريات":

املتواصلة؟ اليومية واالعتقاالت امللف بهذا املعنية املؤسسات مس�ة تقّيم كيف

داخل السجون إلخواننا وأخواتنا وقّدمنا فعلنا جميعاً مه� أننا بالحقيقة األعرج:

أرسى وهم طليق� أحرار نحن حقهم، نوفيهم لن فإننا اإلرسائيلية، واملعتقالت

أس�ئها ذكر وجميع املؤسسات دون وقاسية، ظروف صعبة يف ومحجوزين مقيدين

يف املشاكل أهم  أحد أن ننىس  ال أن ويجب لها املتاحة اإلمكانيات بقدر  تعمل

السجون وسياسات مصلحة اإلرسائييل االحتالل هو املؤسسات هذه عمل مس�ة

أمنية بإجراءات نصطدم لكننا نستطيع ما أقىص تقديم نحاول نحن وإداراتها
تقف عائقاً األحيان كث� من يف والتي اإلرسائيلية، السجون مشددة إلدارات وإدارية

تنفيذ أنشطتنا وبرامجنا. أمام

كيف وهمومها، األس�ة الحركة معاناة يف وخب� أس� سابق أنت "حريات": 

تجاهها؟ السجون إدارات وسياسات اليوم األس�ة الحركة ترى

اليوم األس�ة والحركة باملايض  األس�ة الحركة ب� ما  اختالف هناك أن شك ال

وتراجع السياسية العملية أفق انسداد ولكن أوسلو بعد ما فرتة منذ وبالتحديد

وتدفعها إلعادة األس�ة وضع الحركة من تصّلب واإلجراءات القمعية الحرية يف اآلمال

يف سائدة كانت التي القيم النضالية أسس عىل صفوفها وتنظيم الداخيل البناء عملية

و� فهي ذاتها إدارات السجون إجراءات أما التسعينات، والث�نيات ومطلع السبعينات

يدفع األرسى شأنه أن من الذي األمر متصاعدة قمعية وت�ة يف هي بل كث�اً، تختلف

عن والدفاع املركزية بالحلقة اإلمساك إىل األرسى قدامى منهم املقدمة ويف وقياداتهم

تجربة األرسى. صقل يف املميز والنضايل الوطني ودورها األس�ة الحركة كرامة

منها تنطلق  التي األساسية القاعدة هي  األس�ة الحركة وحدة فإن وعليه

محيطهم عن وعزلهم األرسى إرادة لكرس السجون الرامية إدارات سياسات إلفشال

الجاد واالنخراط املميز النضايل  دورها لها يعيد الذي وهو والوطني االجت�عي

الحركة ومد  األرض عىل السياسية العملية  يف مجمل الفاعل التأث�  يف والدؤوب

الوطنية الحركة يتجزأ من جزء ال باعتبارها املجرب بالكادر الفلسطينية الوطنية

املستقلة. الفلسطينية وبناء الدولة االحتالل من أجل الخالص من تناضل التي

األرسى؟ بقضية يتعلق إليها في� اإلشارة التي تود القضايا هي ما "حريات":

تجاه األس�ات وانتهاكاتها السجون إدارات سياسات أحد عىل خافياً يعد � األعرج:

قطاع أرسى الزيارات خاصة من والحرمان املتعّمد اإله�ل الطبي حيث من واألرسى

وغ�ها، إال التغذية العاملة وسوء وسوء والعزل االنفرادي االستفزازي والتفتيش غزة

فشل بعد خاصة للحكومة اإلرسائيلية الجديد التوجه اآلن هو األمر يف ما أهم أن

أساس عىل بهم واالستفراد األرسى بحق تعسفية إجراءات باتخاذ شاليط، صفقة

املنافية ملواثيق اإلجراءات تلك من أحذر هنا وأنا االنت�ء، حيث من بينهم التمييز

حياة إلنقاذ الرسيع للتدخل العاملية والهيئات املتحدة األمم وأطالب اإلنسان حقوق

عىل والعمل الدولية واالتفاقيات اإلنسان بحقوق االلتزام عىل وإجبار إرسائيل أرسانا

جميعاً. عنهم اإلفراج يتم أن إىل االعتقالية والصحية تحس� ظروفهم

عىل األس�ات واألرسى السجون إدارات تشنها التي املسعورة الحملة ظل ويف

مؤسسات فيها تشارك إسرتاتيجية وطنية خطة وضع رضورة عىل مجدداً أؤكد 

األرسى شؤون العليا ملتابعة والهيئة  الوطني العمل الفلسطينية وفصائل  السلطة

كافة املستويات عىل معاناتهم وإبراز قضيتهم ونرصة إلسناد صمودهم واملحررين

لألس� العر� اليوم من نقرتب ونحن وأدعو واإلعالمية. والدولية املحلية واإلقليمية

مؤ�ر لعقد موىس للدعوة عمرو السيد العام وأمينها العربية الفلسطيني الجامعة

الشأن بهذا واضح فلسطيني موقف إىل يحتاج األرسى، وهذا  قضية لنرصة دويل

أهدافه. ويحقق النور الدويل املؤ�ر هذا يرى حتى

الجوالن أرسى ،٤٨ ال أرسى القدس، األس�ات، أرسى من لكل تقول ماذا "حريات":

الفلسطينية؟ السلطة واإلسالمية، الوطنية الفصائل األرسى، السوري املحتل، أهايل

الفلسطينية املرأة لنضاالت املتقدم  النموذج أن� *لألس�ات: أقول: األعرج:

ومعاناتها املتميزة.

السوري  والجوالن ال ٤٨ أنتم وأرسى يستثنيكم حل سيايس أي القدس: *أرسى  

بكم. إال أرسى عن عملية إفراج أرسى أو تبادل صفقة ألي طعم وال مرفوض، املحتل

عنه. التخيل فصله أو �كن ال الذي والتاريخي الوطني عمقنا :٤٨ ال *أرسى

من يتجزأ ال جزء وهم عروبتنا وقوميتنا املحتل: عنوان السوري الجوالن *أرسى

االعتقالية. ومس�تنا النضالية هويتنا

املتقدة وجذوتها ومانديالتها األس�ة الحركة  عمداء أنتم األرسى: *قدامى

والنضال الصمود الساطع يف النموذج األرسى، أنتم لعموم الدرب تن� التي وشمعتها

األولويات رأس عىل وهي وطني مقدس واجب وحريتكم هي واإلقدام والتضحية

واإلسالمية. الوطنية ولفصائله لشعبنا والنضالية الوطنية

عن الدفاع يف ورافعتها األساسية الصلبة الوطني قاعدة النضال *أهايل األرسى:

واألس�ات. األرسى قضية

وحدتها يف تكمن والنضالية الوطنية قوتها واإلسالمية: الوطنية *الفصائل

بالوحدة. القادمة اإلرسائيلية الحكومة عىل الفرصة تفويت وينبغي و�اسكها
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مركز –مدير  األعــرج  حلمي السيد تلتقي أن حريات" "مجلة ارتــأت
األرسى قضية يف تفاصيل مهمة لبحث املدنية والحقوق الحريات عن الدفاع

التايل:- الحوار بينه� ودار الفلسطيني األس� يوم يف واملعتقل�
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حريــات

عقلياً، أم كان جسدياً شديد، عذاب أو أ� عنه عمل ينتج بالتعذيب، أي يقصد

عن ثالث شخص الشخص أو من هذا من الحصول بشخص ما بقصد عمداً يلحق

أو ارتكبه، أنه يشتبه أو ارتكبه عمل عىل معاقبته أو اعرتاف، عىل أو معلومات

شخص ثالث. أي إرغامه هو أو تخويفه أو

سجونها يف املعتقل� ضد التعذيب ّرشعت التي يف العا� الوحيدة إرسائيل الدولة وتعترب

عام التعذيب مناهضة اتفاقية مع يتناىف الذي األمر اإلرسائيلية، العليا املحكمة من وبقرار

دولية.  مواثيق واتفاقيات من ما سبقها ، ومع عليها إرسائيل وصادقت وقعت التي ١٩٨٤

املعتقل� لتعذيب مختلفة  وأساليباً أ�اطا اإلرسائيلية األمنية األجهزة وتستخدم

طويلة لساعات *الشبح الحرص:  ال املثال سبيل  عىل منها ، والعرب الفلسطيني�

والرجل� ومعصوب مقيد اليدين مع بقاء املعتقل ووقوفاً) مختلفة (جلوساً وبأشكال

االحتياجات ومن محاميه مقابلة وحرمانه من لفرتات طويلة املعتقل سياسة عزل الع�،

أحد اعتقال أو زوجته اغتصاب أو أو بهدم منزله بالقتل املعتقل تهديد له، األساسية

وضع والشتم...الخ، والبصق املبارش الرضب عليه، النفيس الضغط عائلته مل�رسة أفراد

كمهاجمته وإرهابه املعتقل تخويف ، بالعصاف�) ما يسمى (أو غرف العمالء يف املعتقل

تشه� مختلفة نفسية أو استخدام أساليب املرعبة عليه األصوات تسليط أو بالكالب،

أو الحاجة وقضاء والنوم الطعام من حرمانه أو بسمعته تشه� بيان بإنزال املعتقل

اإلنسانية...الخ. بطريقة حاطة للكرامة الترصف عىل إجباره

عام التعذيب مناهضة اتفاقية املتحدة لألمم العامة  الجمعية اعتمدت  وقد
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لجهود  وجاء اعت�دها تتويجاً عام ١٩٨٧ حزيران شهر حيز النفاذ يف ودخلت ١٩٨٤

من ١٧-٢٤  املواد تحدثت بحيث ، مادة ٣٣ االتفاقية وتضمنت التعذيب، عىل القضاء

عىل صادقت وقد االتفاقية، نشأت �وجب هذه التعذيب التي لجنة مناهضة عن

عربية.  ٢١ دولة االتفاقية

لحقوق العاملي  كاإلعالن التعذيب حرمت  دولية  مواثيق عدة هناك  أن ك� 

العهد وكذلك التعذيب تحريم منه عىل (٥) املادة والذي نص يف ١٩٤٨ للعام اإلنسان

عىل منه (٧) املادة تنص ١٩٦٦ والذي عام الصادر املدنية والسياسية للحقوق الدويل

 ١٨٧٥ عام املتحدة العامة لألمم الجمعية الصادر عن اإلعالن عن عدا التعذيب، منع

بروتوكوالت عدة وهناك للتعذيب، التعرض من ح�ية األشخاص عىل ينص والذي

ومناهضته. التعذيب ملنع وقوان� مبادئ تضمنت دولية

زالت ال إرسائيل أن والربوتوكوالت الدولية، إال املواثيق هذه الرغم من كل وعىل

الفلسطيني الشعب أبناء وتجاه خاص بشكل واألس�ات األرسى بحق التعذيب �ارس

اإلنسان. لحقوق الدولية واملبادئ املعاهدات بعرض الحائط ضاربه عام، بشكل

والجمعية الدويل املجتمع أن يتحرك رضورة عىل تؤكد "حريات" فإن هنا ومن

اإلرسائيلية للم�رسات حد لوضع الحقوقية، وكافة املؤسسات املتحدة العامة لألمم

اإلنسانية بحق جرا�ها عىل اإلرسائيلية السلطات عىل مسائلة والعمل التعذيب يف

اليومية م�رساتها وخالل يف سجونها ومعتقالتها التعذيب بسبب استخدامها لسياسة

الفلسطيني. الشعب أبناء ضد
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اعتقالية ظروف من  اإلرسائيلية السجون يف الفلسطينيات  األســ�ات  تعا�

األرسى يعيشها التي الظروف تلك تكاد تختلف عن جداً ال سيئة وصحية ومعيشية

لألس�ات �اماً العكس فعىل اإلرسائييل، االحتالل سجون يف والعرب الفلسطيني�

اإلعتقالية الظروف األحيان بعض  يف تفوق قد  استثنائية وظروف احتياجات 

لألرسى.

يبلغ عددهن حتى اللوا� الفلسطينيات األس�ات سطرت ذلك، من الرغم وعىل

داخل أمه أنجبته طفل ضمنهن من أس�ة( "٦٩" حوايل التقرير هذا  إعداد لحظة

من قطاع فاطمة الزق األس�ة ابن الزق" "يوسف الطفل األس� وهو املعتقل أسوار

مشاركتهن خالل والسّجان من السجن وجه والتحدي يف مالحم الصمود أروع ( غزة

لها كفلتها الحقوق التي النتزاع األس�ة الحركة ومواجهات معارك يف جنب إىل جنباً

الدولية. املواثيق واملعاهدات

تواجهها األس�ات: التي املعاناة أشكال أبرز ومن

وعدم واهية كاملنع األمني أمنية ومربرات بحجج العائالت زيارة ١.الحرمان من

أبنائها. أو والدتها أو ووالدها ب� األس�ة قرابة صلة وجود

من فوق السادسة ممن هم ألبنائهن األمهات من احتضان األس�ات ٢.الحرمان

معهم يكون والحديث الزجاجي الفاصل خالل من بزيارتهم لهن فقط وتسمح العمر

الزيارة. تلفون خالل من

وأثناء االعتقال عند  والنفيس الجسدي التعذيب ألساليب األس�ات ٣.تتعرض

يف السجن. احتجازهن أثناء معاناتهن وتزداد التحقيق

أو وغرفهن أقسامهن تفتيش أثناء وامله� التفتيش املذل إىل األس�ات ٤.تعريض

إىل أخر. سجن أو من املحاكم إىل نقلهم أثناء

وحسب أنه حيث األرسى أزواجهن بالتقاء املتزوجات لألس�ات الس�ح ٥.عدم

األس�ة بزوجها االلتقاء لألس�ة يسمح أن يفرتض اإلرسائيلية السجون مصلحة قانون

شهور. ثالثة مرة واحدة كل ملدة ساعة

واستخدام األس�ات عىل املالية والغرامات والفردية  ٦.فرض العقوبات الج�عية

الشخصية لهن. األغراض إدخال وحظر بحقهن العزل االنفرادي سياسة

املريضات لألس�ات  العالج تقديم يف وامل�طلة املتعّمد الطبي ٧.اإلهــ�ل

نسائيات وطبيبات خاصة بعيادات والدامون) (تلموند لهن السجون افتقار وكذلك

متخصصات.

لألس�ات، واالستثنائية األساسية االحتياجات  يف الحاد والنقص التغذية ٨.سوء 

الصعبة لهّن، االقتصادية الظروف بسبب من الكانت� الرشاء عىل االعت�د وصعوبة

كانت� السجن. األسعار يف مع غالء مقارنة

اإلداري االعتقال الفلسطينية لسياسة املرأة تعرضت حيث اإلداري:  ٩.االعتقال

ما يسمى رهن محتجزات أس�ات خمس ب� األس�ات من الرجل، ويوجد مثل مثلها

اإلداري. باالعتقال

محامو زيارات تقارير وفق "حريات" مركز يف املتوفرة املعلومات  خالل ومن

ينذر بزيادة م� ، تتوقف � الفلسطينيات النساء بحق االعتقاالت حملة فإن املركز،

لألس�ات والصحية االعتقالية  الظروف وإن اإلرسائيلية، السجون يف األس�ات عدد

لهن االعتقالية  األوضاع تفاقم من "حريات"  تحذر  لذلك بالتدهور، وآخذة سيئة

والجاد الفعيل للتحرك  العاملية اإلنسان حقوق ومنظ�ت الدولية األرسة وتطالب

إىل لألس�ات، والصحية االعتقالية الرشوط لتحس� اإلرسائيلية الحكومة عىل والضغط

قيد. أو رشط دون جميعاً عنهن ح� أن يتم اإلفراج
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حريــات

ومحاولًة السج� إذالل يف إمعاناً االحتالل سجون إدارة عقوبة تفرضها العزل

لكرس إرادتهوتحطيمنفسيته،حيثيعيشمعزوالً عنالعا�الخارجياليستطيع

شبيه بعقوبة السجن اإلداري وهو السجان، سوى أي إنساٍن كان االتصال مع

يخرج. متى أن يدري دون عمره من عديدة سنوات املعزول األس� يقيض  حيث

انفراديا العزل كان إذا شهور األس� كل ستة يعرض لها صورية محكمة هناك
العزل مزدوجاً كان إذا الزنزانة) أو كل سنة واحد يف شخص أي )

املخابرات بأمر تأ�ر املحكمة وهــذه ، الزنزانة) يف شخصان أي )

صور ألد� وتفتقر الشاباص"، السجون" ومصلحة الشاباك" اإلرسائيلية"

العدالة. ومقومات

٢٫٧م  x ١٫٨م مساحتها تبلغ حيث الحجم صغ�ة العزل غرف وتكون

يوجد ال وحتى متسع للميش مكان أو يوجد وال املياه، ودورة الح�م تشمل

أس�ين كان هناك إذا املأساة تتضاعف وقد األس� وحاجياته ألغراض متسع

يوجد حيث العالية والرطوبة التهوية بقلة  الغرف هذه و�تاز الزنزانة، يف

باب من السقف بين� وقريب صغ� ومرتفع واحد، شباك العزل يف زنزانة

يتسبب م� ٨ سم x ٨سم، مساحته ال يوجد فيه سوى شباك صغ� الزنزانة

التنفيس. الجهاز أمراض وبالذات األمراض انتشار يف

ساعة عن تزيد ال ( بالفورة يسمى  ما  ) الساحة  إىل الخروج  مدة أما 

للشمس للتعرض األس�  يحتاج حيث كافية  ليست مدة وهذه يومياً،ً

املدة  وهذه  وامليش والركض الرياضة ولعب D فيتام� عىل  والحصول

غ� الفورة لهذه  الخروج  توقيت أن  ك�  ذلك، بكل تسمح ال القص�ة

الساعة يف األس� املعزول يخرج السجن، لذلك قد إدارة ملزاج ويعود ثابت

األس� طلب وإذا ــارداً،  وب ممطراً  الجو كان  لو حتى صباحاً السادسة 

اليوم. ذلك طوال الخروج يف الحق يفقد أك� أو  ساعة املوعد  تأجيل

لذلك بعيد، حد إىل مرتدية فهي العزل غرف يف الطعام نوعية وبخصوص

الكنت�) يسمى (ما السجن بقالة عىل األحيان  معظم يف  األس� يعتمد

األرسى أما  مالياً، وعائلته األس� كاهل يثقل م� الطعام، وطبخ لرشاء

م� لهم، يقدم  ما تناول إىل فيضطرون لذلك املــال  �لكون ال الذين

البرص. وضعف  التغذية وضعف  الدم فقر مثل بأمراض  لديهم  يتسبب 

إىل ما يؤدي زيارة عائالتهم، من ممنوعون املعزول� األرسى معظم فإن كذلك

يف نقص يعا� من علً� أنه وعائلته، األس� لكل من النفسية املعاناة حجم زيادة

العائلة، طريق عن الحاجيات تلك إدخال عىل القدرة حاجياته األساسية وعدم

زوجته زيارة ممنوع من الهيجاء، أبو ج�ل األس� املعاناة: تلك عىل األمثلة ومن

حياتها، كذلك واملهددة بالرسطان واملريضة السابقة الهيجاء األس�ة أبو أس�ء

الثالث أبنائه من زيارة منعه إىل إضافة الصغ� وابنتيه، ولده زيارة من ممنوع

السجون. من أي يف بهم سجون االحتالل أو اللقاء املعتقل� يف

أس� زنزانة ب� األغراض نقل السجون إدارة منعت األخ�ة اآلونة ويف

عزل يتم حيث معاناتهم، تفاقم إىل أدى الذي األمر باتاً، وآخر منعاً معزول

يكون أن دون مبارشة التحقيق من أو  العادية  األقسام من األرسى  بعض

حساباتهم، عىل مال لديهم يكون أن ودون األساسية، احتياجاتهم معهم

والذين قبلهم  املعزول� األرسى من حاجياتهم تغطية يتم املايض يف  فكان

والصيفية والبطانيات الشتوية املالبس مثل به يساعدونهم ما لديهم يتوفر

والكنت�.....الخ. و الطعام الطبخ وأدوات واألحذية

التي الالإنسانية إحدى االساليب القمعية هي العزل اإلنفرادي إن سياسة

بأنها االرسى ويصفها ، واالس�ات االرسى بحق السجون إدارات  تسخدمها 

وحرمان قاسية ومعاملة حقيقية معاناة من فيها ملا البطيء سياسة املوت

، الدولية واملواثيق إتفاقية جينيف له التي كفلتها حقوقه من أبسط لالس�

والتعليم العالج وتلقي واملسكن املالئم الجيد املأكل يف حقوقه ويف مقدمتها

طقوسها، وم�رسة الدينية الشعائر بأقامة وحقه وزيارتهم األهل مراسلة ويف

. املعتقل� معاملة لقواعد جينيف �لحق التي وردت الحقوق وكل

 : االرسى املعزول� أبرز ومن

القدس. من مدينة معتز حجازي، األس� ·

يونس . خان مدينة سالمة، من حسن األس� *

جن� . مخيم الهيجاء، من ج�ل أبو األس� *

L القدس.  عناتا من األس� محمود عيىس، *

لحم . بيت مدينة من أحمد املغر�، * األس�

نعمة . كفر بلدة جابر عبده، من محمد األس� *

ر�ا. بيت بلدة الربغو�، من عبد الله * األس�

الخليل. من مدينة النتشة، ج�ل محمد األس� *

طوباس. بلدة العينبويس، من أسامة األس� *

لقيا . بيت بلدة من دار موىس، صالح األس� *

. من سلواد حامد، األس� إبراهيم *

القدس. مدينة من يغمور، جهاد األس� *

جباليا. مخيم سكان الشيخ، من رائد األس� *

يف مؤخرا سعدات أحمد الشعبية للجبهة العام األم� عزل وتم ك� ·

إنتهاء بعد أبعادهم أرسى تريد إرسائيل أربعة معه ويوجد عسقالن سجن

. معهم هويات وجود عدم بسبب محكوميتهم فرتة

اإلنفرادي العزل أقسام بإغالق يطالب "حريات" مركز فإن هنا ومن

حملة إلطالق اإلنسان حقوق منظ�ت ويدعو الخط�ة السياسة هذه ووقف

لسياسة حد ووضع املعزول� االرسى حياة إلنقاذ اإلنفرادي العزل سياسة ضد

. بحقهم أمنها وأجهزة االرسائيلية مصلحة السجون
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حريــات

١٠ كانون  يف (د-٣) املؤرخ ألف ٢١٧ العامة الجمعية قرار اعُتمد �وجب

١٩٤٨ األول

اإلعالن املتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت األول ١٩٤٨، كانون ١٠ يف

اإلنسان وأصدرته لحقوق العاملي

١ املادة

عقًال وهبوا والحقوق، وقد الكرامة أحراراً متساوين يف الناس يولد جميع

اإلخاء. بروح أن يعامل بعضهم بعضاً وعليهم وضم�اً

٢ املادة

اإلعالن، هذا يف الواردة والحريات الحقوق بكافة التمتع حق إنسان لكل

أو الدين اللغة أو الجنس اللون أو أو العنرص بسبب كالتمييز �ييز، أي دون

أو ال�وة أو االجت�عي أو الوطني األصل أو آخر، أو أي رأي الرأي السيايس أو

تقدم ع� الرجال والنساء. وفضال ب� تفرقة أية دون آخر، وضع أي أو امليالد

لبلد الدويل أو أو القانو� السيايس الوضع أساسه �ييز أي يكون هناك فلن

مستقال البقعة تلك هذا البلد أو كان سواء ينتمي إليها الفرد التي البقعة أو

ألي خاضعة سيادته أو كانت الذا� بالحكم متمتع غ� الوصاية أو تحت أو

القيود. من قيد

٣ املادة

شخصه وسالمة والحرية الحياة يف الحق فرد لكل

٤ املادة

الرقيق االسرتقاق وتجارة أي شخص، ويحظر استعباد أو اسرتقاق اليجوز

أوضاعه�. بكافة

٥ املادة

أو القاسية املعامالت أو للعقوبات وال للتعذيب إنسان أي اليعرض

بالكرامة. الحاطة أو الوحشية

٦ املادة

القانونية. بشخصيته يعرتف أن يف الحق وجد أين� إنسان لكل

٧ املادة

عنه متكافئة بح�ية التمتع يف الحق ولهم القانون أمام سواسية كل الناس

يخل �يز أي متساوية ضد ح�ية يف الحق جميعا لهم أن ك� تفرقة، أية دون

كهذا. �ييز عىل أي تحريض وضد اإلعالن بهذا

٨ املادة

فيها أع�ل عن إلنصافه الوطنية إىل املحاكم أن يلجأ يف الحق شخص لكل

القانون. له التي �نحها األساسية الحقوق عىل اعتداء

٩ املادة

نفيه تعسفاً. أو أو حجزه أي إنسان عىل القبض يجوز ال

ÊU��ù« ‚u?I( w*U?F�« Êö??�ù«ÆÆp�uI� ·d�«

١٠ املادة

تنظر أن يف اآلخرين، مع التامة املساواة قدم عىل الحق، إنسان لكل

حقوقه يف للفصل علنياً عادالً نظراً نزيهة مستقلة محكمة أمام قضيته

إليه. جنائية توجه تهمة والتزاماته وأية

١١ املادة

إدانته  تثبت أن إىل بريئاً يعترب بجر�ة متهم شخص  كل ( ١ )

عنه. للدفاع الرضورية الض�نات فيها له تؤمن علنية �حاكمة  قانوناً

إذا  إال عمل أداة عن االمتناع أداة عمل أو جراء من شخص يدان أي ال ( ٢ )

ال االرتكاب، كذلك وقت الدويل أو الوطني للقانون جرماً وفقاً يعترب ذلك كان

الجر�ة. ارتكاب وقت تلك التي كان يجوز توقيعها من أشد عقوبة عليه  توقع

١٢ املادة

مسكنه أو أرسته أو الخاصة  حياته يف تعسفي  لتدخل أحد يعرض  ال

ح�ية يف الحق شخص وسمعته، ولكل رشفه عىل لحمالت أو مراسالته أو

تلك الحمالت. التدخل أو مثل هذا القانون من

١٣ املادة

دولة. كل حدود داخل إقامته محل واختيار التنقل حرية فرد لكل ( ١ ) 

إليه. العودة له يحق ك� ذلك بلده يف بالد �ا أية يغادر أن فرد لكل يحق ( ٢ )

١٤ املادة

االلتجاء إليها  يحاول أو أخرى بالد يف أن يلجأ إىل الحق فرد ) لكل ١ )

من االضطهاد. هرباً

أو  سياسية غ� جرائم للمحاكمة يف قدم الحق من بهذا ينتفع ال ( ٢ )

ومبادئها. املتحدة األمم أغراض تناقض ألع�ل

١٥ املادة

ما. التمتع بجنسية فرد حق لكل ( ١ )

تغي�ها. يف حقه إنكار أو تعسفاً جنسيته من شخص حرمان يجوز ال ( ٢ )
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١٦ املادة

دون  وتأسيس أرسة التزوج الزواج حق بلغا سن متى واملرأة ) للرجل ١ )

وأثناء الزواج عند متساوية حقوق وله� الدين، الجنس أو قيد بسبب أي

انحالله. وعند قيامه

كامًال  رىض الزواج يف الراغب� الطرف� برىض إال عقد الزواج يربم ) ال ٢ )

فيه. إكراه ال

التمتع  حق ولها للمجتمع األساسية الطبيعية الوحدة األرسة هي ( ٣ )

والدولة. املجتمع بح�ية

١٧ املادة

غ�ه. مع باالشرتاك أو �فرده التملك حق شخص لكل ( ١ )

تعسفاً. ملكه من أحد تجريد يجوز ال ( ٢ )

١٨ املادة

هذا ويشمل والدين، والضم� التفك� حرية يف الحق شخص  لكل

بالتعليم عنه�  اإلعــراب وحرية عقيدته، أو ديانته تغي�  حرية الحق

الج�عة. مع أم رساً ذلك أكان سواء ومراعاتها الشعائر وإقامة  وامل�رسة 

١٩ املادة

حرية الحق هذا ويشمل والتعب�،  الرأي حرية يف الحق  شخص لكل 

بأية وإذاعتها وتلقيها واألفكار األنباء واستقاء أي تدخل، دون اآلراء اعتناق

بالحدود الجغرافية. تقيد كانت دون وسيلة

٢٠ املادة

والج�عات  الجمعيات يف  االشرتاك حرية يف  الحق شخص لكل ( ١ )

السلمية.

ما. جمعية إىل االنض�م عىل أحد إرغام ال يجوز ( ٢ )

٢١ املادة

لبالده إما مبارشة  العامة يف إدارة الشؤون االشرتاك يف الحق فرد لكل ( ١ )

حراً. اختياراً يختارون ممثل� وإما بواسطة

يف البالد. العامة الوظائف تقلد لغ�ه يف الذي الحق نفس لكل شخص ( ٢ )

هذه  عن ويعرب الحكومة، سلطة مصدر هي الشعب إرادة إن ( ٣ )

قدم وعىل الرسي االقرتاع أساس عىل تجري دورية نزيهة بانتخابات اإلرادة

حرية التصويت. يضمن م�ثل أي إجراء حسب أو ب� الجميع املساواة

٢٢ املادة

االجت�عية ويف الض�نة يف  الحق املجتمع عضواً يف بصفته شخص لكل

كل ونظم يتفق و�ا الدويل والتعاون القومي املجهود بوساطة تحقق أن

عنها الغنى التي والرتبوية واالجت�عية االقتصادية الحقوق ومواردها دولة

لشخصيته. الحر وللنمو لكرامته

٢٣ املادة

عادلة  برشوط  اختياره حرية وله العمل، يف الحق شخص  لكل ( ١ )

البطالة. من حق الح�ية له أن ك� مرضية

متساو للعمل. أجر يف فرد دون أي �ييز الحق لكل ( ٢ )

عيشة  وألرسته له يكفل مرض يف أجر عادل الحق بعمل فرد يقوم ) لكل ٣ )

االجت�عية. للح�ية أخرى وسائل عند اللزوم، إليه، تضاف اإلنسان بكرامة الئقة

ملصلحته. ح�ية نقابات إىل وينضم ينشئ يف أن شخص الحق لكل ( ٤ ) 

٢٤ املادة

معقول يف تحديد والسي� الفراغ، أوقات ويف الراحة، يف شخص الحق لكل

بأجر. دورية ويف عطالت العمل لساعات

٢٥ املادة

عىل  للمحافظة كاف املعيشة من مستوى يف الحق شخص  لكل ( ١ )

واملسكن وامللبس التغذية ذلك ويتضمن وألرسته، له والرفاهية الصحة

تأم� يف الحق وله الالزمة، االجت�عية الخدمات وكذلك الطبية والعناية

ذلك وغ� والشيخوخة والرتمل والعجز واملرض البطالة حاالت يف معيشته

إرادته. عن خارجة لظروف نتيجة العيش وسائل فقدان من

كل  وينعم خاصت�، ورعاية مساعدة يف الحق والطفولة لألمومة ( ٢ )

رباط عن ناتجة والدتهم أكانت سواء االجت�عية الح�ية بنفس األطفال

رشعية. غ� بطريقة رشعي أو

٢٦ املادة

مراحله  يف التعليم يكون أن ويجب التعلم، يف الحق شخص لكل ( ١ )

وينبغي األويل إلزامياً التعليم يكون وأن باملجان، األقل عىل واألساسية األوىل

قدم العايل عىل القبول للتعليم ييرس وأن واملهني، الفني التعليم يعمم أن

أساس الكفاءة. وعىل للجميع التامة املساواة

كامًال،  إ�اء اإلنسان شخصية إ�اء إىل الرتبية تهدف أن يجب  ( ٢ )

والتسامح التفاهم وتنمية  األساسية والحريات اإلنسان احرتام تعزيز وإىل

زيادة وإىل الدينية، أو العنرصية والج�عات جميع الشعوب ب� والصداقة

السالم. املتحدة لحفظ األمم مجهود

أوالدهم. تربية نوع اختيار يف األول الحق لآلباء ( ٣ )

٢٧ املادة

ويف  املجتمع الثقايف حياة يف حراً اشرتاكاً يشرتك أن يف الحق فرد لكل ( ١ )

نتائجه. من واالستفادة التقدم العلمي يف واملساهمة بالفنون االستمتاع

إنتاجه  املرتتبة عىل واملادية املصالح األدبية ح�ية يف الحق فرد لكل ( ٢ )

األد� أو الفني. أو العلمي

٢٨ املادة

�قتضاه الحقوق تتحقق دويل اجت�عي بنظام التمتع يف الحق لكل فرد

تاما. تحققاً اإلعالن يف هذا عليها والحريات املنصوص

٢٩ املادة

لشخصيته  فيه وحده يتاح الذي املجتمع نحو واجبات فرد كل عىل ( ١ )

كامًال. حرُا �واً تنمو أن

التي يقررها  القيود لتلك وحرياته حقوقه م�رسة يف الفرد يخضع ( ٢ )

ولتحقيق واحرتامها وحرياته الغ� بحقوق االعرتاف لض�ن فقط، القانون

مجتمع يف واألخالق العامة واملصلحة العام  للنظام العادلة املقتضيات

د�قراطي.

تتناقض  م�رسة الحقوق هذه �ارس أن األحوال من بحال يصح ال ( ٣ )

ومبادئها. املتحدة األمم أغراض مع

٣٠ املادة

ج�عة أو لدولة يخول أنه تأويله عىل يجوز  اإلعالن نص هذا يف ليس

الحقوق هدم إىل يهدف عمل تأدية أو بنشاط القيام يف أي حق فرد أو

فيه. الواردة والحريات
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الفلسطيني شعبنا ج�ه� عىل التعسفي اإلرسائييل التصعيد ذروة يف

٢٠٠٨/١٢/٢٧ بالعدوان  يوم تتوج والذي غزة  الغربية وقطاع الضفة يف

عىل وبحرا جوا وبرا اإلرسائييل الجيش قوات شنته الذي الدموي العسكري

املحارص قطاع غزة يف والشيوخ والنساء واألطفال املدني� من شعبنا أبناء

واملنكوب� من واملرشدين واألرسى والجرحى الشهداء أعداد تزايد ومع

 ١٨٦٠ القرار صدور وبعد ، واالطفال النساء وخاصة املدني� السكان

األورو� اإلتحاد دور وضعف السافر األمري�  واإلنحياز  األمن  ملجلس

والدويل العر� الصمت حالة ظل ويف  ، غزة يف اإلبادة مجازر  لوقف

يف بذلت الذي الجهود تثم� مع  – الفلسطينيون  نحن توصلنا  وعدم

خالفاتنا تنهي ومت�سكة صلبة وحدوية صيغة األخ�- إىل حوار القاهرة

إعداد إليها يسند موحدة وطنية جبهة تشكيل وتساعد يف وإنقسامنا

. مخططاته وإفشال اإلحتالل سياسات ملواجهة والتصدي الصمود برامج

والشخصيات املؤسسات من األصوات تعالت  ، كله ذلك ذروة يف

بتطبيق املطالبة والقانونية الحقوقية والهيئات والتنظيمية السياسية

، عليها واملعاقبة اإلبادة اإلنسا� وإتفاقية جر�ة الدويل القانون آليات

إتفاقية جينيف بنود التحديد اإلنسان وعىل وجه حقوق مباديء وتنفيذ

الحرب جرائم مرتكبي بتقديم املطالب� تزايد أعداد لوحظ وقد ، الرابعة

خرجت الوقت ذات  ويف ، الدولية الجنائية  للمحكمة غزة قطاع يف

املؤسسات من كب� وعدد الحكومات وبعض والغربية العربية الشعوب

حربها يف إلرسائيل اإلنحياز األمري� حدود وتعدت صمتها عن الدولية

للجنة الخاص واملقرر الدويل األحمر الصليب كمنظمة الفلسطيني� عىل

ومفوضة األنروا ملنظمة العام واملنسق املتحدة األمم يف اإلنسان حقوق

الدولية العفو ومنظمة  املحتلة الفلسطينية األرايض يف الغوث وكالة

كيمون بان املتحدة لألمم العام واألم� العرب الحقوقي� ومجلس 

اإلرسائييل الصلف للت�دي رفضهم عن عربوا وآخرون هؤالء .كل وغ�هم

مواقف عىل أثروا �واقفهم ، وقد الدولية والقوان�  املواثيق تجاوز يف 

ومنها العامة  السياسات تغي� يف الواضح تأث�ها لها دولية مؤسسات

الشيوخ قلب مجلس إىل يجري ما نقلت التي رايتس هيومان منظمة

للعدوان اإلرسائييل �اما املنحازة الخارجية السياسة وفضحت  األمري�

وكبح بحقه املروعة املجازر بوقف مطالبة ، الفلسطيني الشعب عىل 

واملواثيق األعراف إنتهكت التي اإلرسائيلية العسكرية القوة ج�ح

. الدولية

والترشيد والقتل واإلضطهاد املعاناة من طوال سن� وبعد  ، اليوم 

الفلسطيني األس� يوم ، ويف اإلرسائييل اإلحتالل واإلعتقال والحصار بسبب

بحاجة أصبحنا ، والحرمان والعذاب القهر صور ألبشع يتعرض الذي

عن ونشاط بجد والبحث الدولية اإلنسان حقوق آليات لتطوير ماسة
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عىل بتنفيذها وتطبيقها الكفيلة والدبلوماسية والطرق القانونية الخطط

ومعتقلينا أرسانا وبحق بحقنا الصارخة وإإلنتهاكات اإلرسائيلية العدوان

ضد القمعية إجراءاتها بتصعيد الحكومة اإلرسائيلية قرار سي� بعد ال ،

. واالس�ات االرسى

يف  اإلرسائيلية املعادلة  قبل خطورة من ذي أك� اليوم أدركنا لقد

واملعتقالت وداخل السجون الغربية والضفة غزة يف قطاع ما يجري تربير

إرسائيل أن بل ال الدويل اإلنسا� القانون عىل للتحايل الذرائع وخلق ،

بغطاء دويل جرا�ها ومجازرها مارست قياداتها من لسان العديد وعىل

. ومقاومة اإلرهاب النفس عن الدفاع مربر وبحجة غ�

األبرياء الضحايا أعداد وتزايد اليومية اإلعتداءات وت�ة تصاعد وأمام

حالة تشهد القدس التي ومدينة والضفة غزة يف بشكل مقلق ومخيف

اإلرساع رضوريا  بات ، العنرصي والتمييز العرقي التطه�  من مسعورة

القانونية عربيا تفعيل الجهود تضمن وطنية جدية إسرتاتيجية وضع يف

عىل ج�ه� شعبنا الوحشية اإلرسائيلية اإلعتداءات بهدف وقف ودوليا

الناتجة اإلنسانية ضد الجرائم ملرتكبي دولية محاكمة بإجراء واملطالبة ،

حقوقية فلسطينية رؤية خلق خالل وذلك من ، اإلعتداءات هذه عن

اإلنسان لحقوق الدولية والربوتوكوالت املواثيق إىل  تستند وقانونية

أجل من يتم  أن عىل املستوى عايل فلسطيني سيايس بقرار ومدعومة 

والعربية الفلسطينية  والكفاءات القانونية القدرات تكليف  ، تحقيقها

، للتحرك الفوري لها الالزمة والوثائق األدلة وتوف� املجال يف هذا الخب�ة

ومدعي الدويل األمن  ومجلس املتحدة لألمم الشكاوي لرفع والعاجل

تكون أن رضورة عىل التأكيد من بد هنا ال ومن . املحكمة الدولية عام

، الخارجية القانونية الدبلوماسية تطوير عىل قادرة الفلسطينية القيادة

هذا يف وسفاراتها ومؤسساتها التحرير منظمة دور إستغالل وبأمكانها

وتراجعه خطورته يف الذروة بلغ الحايل الفلسطيني  فالوضع  املجال 

تضع أمام الذي يتطلب وجود وحدة وطنية فلسطينية األمر ، وضعفه

أجل من وتنطلق وواضحه محددة وسياسية  وطنية أهدافا عينيها

الهجمة وقف  إىل اإلسرتاتيجية  هذه  تؤدي  ال أن ويجب ، تحقيقها 

املعابر وفتح الحصار رفع إىل ذلك تتخطى أن يجب بل ، اإلرسائيلية فقط

مع جنب إىل بالضفة والقطاع جنبا شطري الوطن اإلنفصال ب� وإنهاء

والسفارات الفلسطينية الجاليات خالل من دبلوماسيتنا وتفعيل �سكنا

يتغنى التي اإلنسانية العدالة مباديء تطبيق عىل وإرصارنا والعربية 

الفلسطيني الشعب عىل وتقديم مرتكبي العدوان ، الدويل املجتمع بها

تكرار جرائم ومنع له الح�ية توف� وض�ن الدولية للمحكمة  وأرساه

. مستقبال عليه اإلرسائييل القتل والعدوان
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العدوان نتيجة غزة قطاع يف الفلسطيني� املواطن� أصاب ما بسبب 

ملدة ٢٣ يوما  وإستمر ٢٠٠٨/١٢/٢٧ يوم بدأ الذي عليهم الدويل اإلرسائييل

بالغة م�رسات ومن ومآيس وإعتقال وتهج�  وتدم� قتل من ، متتالية

الج�ه� قلوب يف املشاعر وأثارت بأرسة العا� هزت  والبشاعة القسوة

الفلسطينية السلطة من والحقوقيون الساسة اتجه ، والغربية العربية

األمن واألمم مجلس مطالبة إىل اإلنسان حقوق ومنظ�ت العربية والدول

بتقديم مرتكبي طالب ومنهم من ، العدوان الفوري لوقف املتحدة بالتحرك

والنساء املدني� واألطفال السكان مئات ضحيتها راح التي واملجازر الجرائم

واملقار الحكومية املؤسسات تدم� وتم ، واالرسى والجرحى الشهداء من

همجي بشكل والجامعات واملستشفيات واملستوصفات والبيوت واملساجد

مجلس األمن عجز وقد ، آالف العائالت وتهج� ترشيد ووحيش نتج خالله

/١/٨ يوم الثا� إجت�عه  ويف أنه إال بقرار الخروج عن  األول إجت�عه يف

لوقف  فيه دعا والذي  ١٨٦٠ القرار  أصدر هائلة  ضغوطات  وتحت  ٢٠٠٩

باملبادرة  وأشاد ٢٠٠٥ إتفاقية وفق املعابر فتح وإعادة النار إلطالق  فوري

ح�س رفضته حركة اإلرسائييل ك� بالرفض القرار هذا قوبل وقد ، املرصية

والسلطة الفلسطينية له سعت التي العربية الدول وايدته رحبت به في� ،

العكس عىل بل منذ صدورة قطاع غزة عىل عدوانها توقف إرسائيل و� ،

 ٣٨ حوايل سقط القرار لصدور األول باليوم من هج�تها لدرجة أنه صعدت

شهداء عدد وقتها وأرتفع اإلرسائييل القصف وعمليات الغارات نتيجة شهيدا

ثم تزايد  و٩٤ إمرأة ، حوايل ٢٣٠ طفال بينهم من شهيدا ٨٠٥ إىل العدوان

أن إىل واملرشدين من الشهداء والجرحى واملعتقل� لضحايا العدوان العدد

ووفق عليه أسابيع ميض ثالثة الناربعد إطالق وقف عن اإلعالن حتى بلغ

ال١٠٠٠٠٠  يقارب وما جريحا و٦٥٠٠ شهيدا ١٣٥٠ مصادر متعددة حوايل

آالف  عدا عن هذا ، إعتقلوا مواطنا قد ٦٠٠ وحوايل فلسطيني رشدوا الف

تم التي واملخازن واملحالت واملقار واملساجد واملدارس البيوت من األبنية

. وتدم�ها بالكامل إستهدافها

إلعادة قوية ( ودولية إقليمية ) سياسية حركة وهناك العدوان وقف ومنذ

الصف توحيد  ومحاولة النار إطالق وقف ولتثبيت  جهة من غزة إع�ر

القادة ملحاكمة قا�ة الجهود زالت ال وكذلك ، أخرى من جهة الفلسطيني

عىل دوليا غزة قطاع يف واإلبادة القتل جرائم عن املسؤول� اإلرسائيلي�

والتي قالت ، الدولية املحكمة الجنائية باسم املتحدثة من ترصيحات الرغم

وقادتها أتهمت إرسائيل دعاوى يف للنظر اإلختصاص ال �لك املحكمة أن فيها

هل ، املطروح ، والسؤال غزة قطاع عىل عدوانها يف حرب جرائم بإرتكاب

قامت التي املجازر عىل دولية قانونية مالحقة أي عن �نأى إرسائيل ستظل

سيستمر الفلسطيني� وهل ؟!! غزة قطاع عىل العدوان إطار يف ونفذتها بها

مالحقة �قدورهم يكون حتى  لهم دولة وجود عدم  يف رضيبتهم بدفع

الدولية واألنظمة  املواثيق وفق بحقهم الجرائم ومرتكبي عليهم املعتدين

جرا�ها عىل إرسائيل إليها ملقاضاة اللجوء �كن التي اآلليات هي وما ؟!!!

؟!!! اإلنسانية ضد
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عىل حقوقنا الحصول يف األمل نفقد ال وحتى التساؤالت هذه عىل لإلجابة

علينا ، اإلنسا� الدويل القانون وقواعد اإلنسان حقوق مباديء التي أقرتها

وإستخدامه لألسلحة اإلرسائييل العدوان يف وإرصار ومثابرة بجدية أن نبحث

القانونية الجوانب كافة من ، املأهولة  املناطق قصف يف  دوليا املحرمة 

-: الدولية واملواثيق القوان� عليه تنص و�ا والجنائية

: روما نظام وفق اإلرسائييل العدوان

الجنس إبــادة وإتفاقية الجنائية للمحكمة العائد روما نظام  وفق

الجيش إرتكبها التي واملجازر الجرائم فإن ، األربعة جينيف وإتفاقيات

لألطفال املتعمد القتل حيث من جرائم حرب هي غزة قطاع يف اإلرسائييل

واملساجد ومخازن اإلسعاف عمدا مثل سيارات مدنية أهداف ورضب والنساء

اإلنسا� الدويل بالقانون املحمية األهداف من وغ�ها والوقود الطعام

القانون وفق الحرب جرائم أركان أن ك� ،. حرب جرائم إستهدافها ويشكل

كلها فلسط� غزة ويف قطاع يف تفعله إرسائيل في� تتوافر الدويل الجنا�

الفلسطيني الجنس وإهالك األفراد قتل ) الج�عية اإلبادة جر�ة ومنها ،

واسع نطاق الج�عي عىل ( القتل اإلنسانية ضد والجرائم ، ( أو جزئيا كليا

اإلرتجاجية كالقنابل  دوليا ممنوعة أسلحة  إستخدام ) الحرب وجرائم  ، (

، ( البلدات أو للمدن  املتعمد والتدم� املستشفيات ورضب والعنقودية

. ( عام بشكل املسلحة القوة إستع�ل ) العدوان وجر�ة

الدولية الجنائية  املحكمة إتفاقية عىل إرسائيل توقيع عدم يعني وال

أن حيث ، البشعة وجرا�ها الخط�ة إنتهاكانها يف  عنها املسؤولية إسقاط 

إرسائيل تجرم جميعها الدولي� والعرف والقانون الدولية اإلتفاقيات بنود

تسقط ال هذه الجرائم ك� أن ، التعاهدي اإلتفاق �صطلح دوليا في� يعرف

ألي ، ويحق الزمن طال مه� محاكمتهم مطلوبا مقرتفوها بالتقادم ويظل

إرتكاب مكان عن النظر بغض ، اراضيها  عىل  وجدوا متى معاقبتهم دولة

. ضحاياها أو بها قاموا من جنسية أو الجرائم هذه

: اإلنسا� الدويل القانون ووفق

اتفاقيات  هي  اإلنسا� الدويل للقانون  األساسية  الصكوك أهم ولعل 

 ١٩٤٩ األربعه  جينيف وإتفاقيات لها املرفقة واللوائح ١٩٠٧ لعام الهاي 

لعام  املتحدة األمم واتفاقية ١٩٧٧ عام من لها التابعة والربوتوكوالت

ك�ة  من الرغم وعىل . التقليدية األسلحة تقييد بعض أو بشأن حظر ١٩٨٠

األمم أن إال اإلنسا� القانون الدويل بقواعد الدولية الخاصة واملواثيق العهود

عىل الدول كل لحمل فاعلة آليات وضع من اآلن تتمكن حتى املتحدة �

الدول تفرضها التي بالعقوبات املواثيق أسوة تلك �وجب تعهداتها تنفيذ

كث�اً ما الكربى االستع�رية الدول أن ك� ، الوطني ينتهك قانونها من عىل

مستغلة  ، الدولية واملحاكم  املتحدة األمم أجهزة  عمل أعاقت أو عطلت 

لألمم العامة الجمعية وكانت . العاملي ونفوذها األمن يف مجلس مكانتها

األول/ديسمرب ١٩٧٩  كانون ١٤ يف (١٠٣/٣٤) رقم قرارها أصدرت قد املتحدة

مبدأ عىل والتأكيد الدولية، العالقات يف الهيمنة سياسة قبول القايض بعدم

لسلطة القانون والخضوع مسؤولياتها تحمل يف السامية الدول ب� املساواة

الكربى الدول هيمنة تحت ترزح تزال املتحدة ال األمم أجهزة لكن الدويل؛

القانون. ال القوة وسيادة

للمقاتل�  إنسانية معاملة توف� عىل نّصتا األوىل والثانية جنيف فاتفاقيتا

أما . امليدان  يف الطبية والطواقم البحار يف واملنكوب� واملرىض الجرحى

.. أرسى الحرب ح�ية عىل الثالثة فنّصت االتفاقية

اإلسعاف سيارات يف الجرحى املقاوم� استهدف اإلرسائييل أن اإلحتالل غ�

امليدان يف الطبية واملسِعف� الطواقم واستهدف ، معرب رفح وقرب واملشايف

عىل أنهم معهم ويتعامل اإلرهاب بتهم األرسى املقاوم� يحاكم أنه ك� .

بل ال ، الثالثة خالفاً لالتفاقية حرب أرسى يعتربهم رشعي�) وال غ� (مقاتلون

. اإلعتقال أثناء منهم عدد بتصفية اإلرسائيلية القوات قامت

فتعنى الحرب، وقت يف املدني� ح�ية بشأن جنيف الرابعة اتفاقية أما

وكرامتهم، املقاتل� غ� املدني� حياة عىل بالحفاظ األطراف السامية بإلزام

وترسي املحتلة.، واألقاليم الدول يف املسلحة النزاعات أثناء وممتلكاتهم

حاالت جميع عىل منها الثانية املادة نصت ك� الرابعة جنيف اتفاقية 

حاولت وقد . املتعاقدة السامية األطراف أحد إلقليم أو الكيل الجز� االحتالل

إنكار وبالتايل غزة لقطاع محتلة كونها دولة من التنصل اإلرسائيلية الحكومة

وتذرعت ، االتفاقية هذه وفق وقانونياً إنسانياً مسؤولة احتالل دورها كقوة

حكومة  وبسط القطاع يعني استقالل ٢٠٠٥ سنة القطاع "انسحابها" من بأن

عليه. السيادة فلسطينية

قوات  األول/ديسمرب٢٠٠٨ شنت كانون ٢٧ السبت املوافق ظهر يوم ويف

�ائة القطاع طائراتها قصفت حيث ، غزة عىل عدوانها االحتالل اإلرسائييل

تدريجيا العدوان وت�ة وتصاعدت األول فقط  اليوم يف املتفجرات من طن

ودور واملشايف السكنية املبا� مستهدفة التالية األيام يف اتسع نطاقها ك�

إىل جانب ، والترشيعية األمنية واإلدارية الدولة ومؤسسات واملساجد العلم
برياً غزوها غزة قبل بتدم� إرسائيل نية إىل يش� م� ، األهداف العسكرية

ورضبها سكانها، وتجويع غزة حصار . املحروقة األرض لسياسة وانتهاجها

لنص بذلك انتهاك وهو غزة سكان بحق ج�عي عقاب إنزال هو ، بهمجية

محمي شخص معاقبة أي يجوز "ال الرابعة: جنيف من اتفاقية (٣٣) املادة

جميع العقوبات الج�عية وباملثل تحظر شخصياً. يقرتفها هو مخالفة � عن

من االقتصاص تداب� وتحظر  محظور السلب اإلرهاب أو التهديد تداب�

اإلضايف الربوتوكول من (٧٥) وكذلك املادة وممتلكاتهم". املحمي� األشخاص

الصهيونية واالعتداءات الحصار أن  ك� جنيف. باتفاقيات امللحق األول

األسايس للمحكمة النظام الخامسة من املادة يف جرائم وردت �ثل العسكرية

الحرص؛ عيل سبيل وهي ، �وز/يوليو ١٩٩٨) ١٧ يف (صيغ الدولية الجنائية

وجر�ة الحرب، وجرائم  اإلنسانية، ضد والجرائم الج�عية، اإلبادة جر�ة

العدوان.

من املادة البند األول يف وردت دولية هي جر�ة الج�عية اإلبادة فجر�ة

السادسة واملادة الدولية، الجنائية للمحكمة  األسايس النظام من الخامسة

أو إثنية ج�عة قومية جر�ة ترتكب "بقصد إهالك وهي ذات القانون، من

"إخضاع صورها ومن أو جزئياً" كلياً إهالكا هذه، بصفتها دينية، أو عرقية أو

جزئيا" أو  كلياً الفعيل إهالكها بها يقصد معيشية ألحوال عمداً  الج�عة 

نتيجة العرشات استشهد حيث السنت� حصار رمى إليه ما وهو (ج/٦) املادة

جر�ة هذا ويعد ، املعابر وإغالق العالجية اإلمكانات الدواء وضعف نقص

اإلحتالل آلية به تقوم ما وهو (ج/٦)، الج�عة" "قتل أفراد ج�عية إبادة

والبحرية والربية. الجوية هج�تها يف العسكرية
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حريــات

هجوم إطار يف فرتتكب (ب/٥) و (٧) اإلنسانية ضد بالجرائم يختص وفي�

وتشمل السكان املدني�؛ من مجموعة أية ضد موجه أو منهجي واسع النطاق

والتعذيب والسجن قرساً نقلهم أو  السكان وإبعاد  واإلبادة القتل أع�ل

العنرصي والفصل لألشخاص القرسي واالضطهاد العرقي واإلخفاء واالغتصاب

معاناة يف عمداً تتسبب م�ثل طابع ذات مشابهة الإنسانية أفعال وأية ،

وسجل قوات . الجسدية أو العقلية بالصحة خط� أذى أو يف إلحاق شديدة

ضد جرا�ه يكرر وهو ولبنان فلسط� م�ثلة يف بانتهاكات حافل االحتالل

. كل حروبه الهمجية يف اإلنسانية

مبدأ بأن اإلرسائييل اإلحتالل يتذرع  ، للمدني� املفرط استهدافه ويف

يعتمد واملدنية، العسكرية املمتلكات وب� واملد� املحارب ب� "التمييز" 

وتدم� املدني� ضحايا ب� إيقاع وأن املتوقعة" و"النتائج "القصد" ركني عىل

ويعرتف باستهداف يعود لكنه . توافر الركنان ما إذا يكون مقبوالً ممتلكاتهم

؛ حمساوي قائد البيت تقطن التي ألن معيل األرسة عمداً املدني� بيوت 

البيت يف املحارب� وجود الحت�ل مدني� قتل إىل (قصد) اإلحتالل اتجه إذاً

نزار القسامي القائد لبيت اإلحتالل قصف ذلك عىل  ومثال قصفه وقت

نتيجة) (توقع فاإلحتالل وج�انه. ذويه من عرش مدنياً لخمسة وقتله ريان

واكتظاظ الشهيد أرسة حجم يعلم كونه ب� املدني� خسائر جسيمة إيقاع

ذلك ومثل  جر�ته عن يثنه � ذلك لكن ، استهدفه الذي السكني الحي
. إذاً واألسواق السكنية املساجد واألحياء يف العدو للمدني� استهداف أيضاً

بالغزي� فادحة خسائر إلحاق هي املتوقعة والنتائج مبّيت الجرمي القصد

مكاسب تحقيق جانب إىل ، املقاومة إنهاء أو عىل االستسالم لحملهم املدني�

. عىل األرض سياسية

، جرا�ها إرسائيل قانونيا وحاسبتها عىل ملالحقة املبذولة التحركات ومع

ملواجهة دفاع آلية إلعداد إرسائيل يف والقضائية القانونية الجهات تقوم بعض

داخيل تحقيق ملف فتح يف تتطالب أصوات ، وقد تعالت التحركات هذه

غزة عىل قطاع يف اإلرسائييل الجيش نفذها التي العسكرية العملية  حول 

الله حزب إرسائيل مع التي خاضتها بعد الحرب أجري الذي غرار التحقيق

ومن  اإلرسائيلية الحكومة ستسعى ، وبالتأكيد ٢٠٠٦ عام اللبنا� الجنوب يف

جهود أي ألفشال الحقوقي� وخربائها القضائية والقانونية مؤسساتها خالل

ستسعى ك�  ، الدولية  للمحكمة  وتقد�هم قادتها  ملسائلة تهدف مبذولة

ضد إقرتفتها التي الجرائم عن واملسؤولية اإلتهام دائرة من نفسها إلخراج

وح�يتها النفس  عن دفاعها  مربرات تحت والنساء واألطفال املدني�

. إلخ ملواطنيها وحدودها ...

فلسطينيا جادة قانونية دبلوماسية إسرتاتيجية وضع من  بد ال لذلك

العاملية حقوق اإلنسان ومنظ�ت الدولي� املنارصين مع وبالتعاون وعربيا

خالل من وذلك ، الجرائم مرتكبي ومحاكمة العدالة بتطبيق �وجبها نطالب

السامية لالطراف لعقد إجت�ع وعوتها املتحدة لالمم العامة للجمعية اللجوء

املادة  وفق وذلك ، له الرافض اإلرسائييل واملوقف ١٨٦٠ ملالحقة تنفيذ القرار

عجزة  حالة يف األمن محل مجلس العامة تحل الجمعية ) الدويل بامليثاق ٢٢

وكذلك ، يف كوريا بالحرب حصل ك� و�اما تنفيذه ) أو بأتخاذ قرار شلله أو

. ١٩٩٧ عام غنيم أبو قضية جبل يف الفلسطينية السلطة مع ك� حصل

يف   ( السالم أجل  من اإلتحاد   )  ٣٧٧ القرار إستخدام أيضا وباإلمكان

وكذلك هناك ، املعابر الحصار وفتح العدوان ورفع الجهود لوقف تفعيل

إلقامة لويس أوكامبو الجنائية املحكمة يف العام للمدعي التوجه إمكانية

عنه املسؤول� غزة وتقديم قطاع عىل بالعدوان اإلرسائييل خاصة محكمة

وإرصار جهد كب� ومثابره يتطلب وهذا ، املحاكمة إىل جرا�ه ومرتكبي

ليست وفلسط� األمن �جلس مرتبط العام املدعي أن كون فلسطيني

خالل من  الجاد والعمل الضغط  يتطلب الذي األمر  ، فيه  عضو دوله

أالطفال ) العدوان ضحايا من ضحية كل عن الفردية الشكاوي تقديم

املستشفيات البيوت وقصف وهدم واملرشدين واملرىض والشيوخ والنساء

إلخ والجامعات ...

عىل املحكمة االختصاص �ارس ، األسايس النظام من (٥/٢) املادة ووفق

وقد ، الدولي� واألمن السلم عىل الدول أن تحافظ فاألصل ، العدوان جر�ة

الحرب  اللجوء إىل مبدأ عدم جواز ١٩٠٧ لسنة الثانية الهاي اتفاقية تناولت

تعسف فيه. ال نطاق ضيق وضمن النفس عن دفاعاً إال ، النزاعات فض يف

١٩٧٤ سبع  لسنة (٣٣١٤) رقم لألمم املتحدة العامة الجمعية قرار ب� وقد

منه الخامسة املادة يف وقرر  ، الحرص  ال املثال سبيل عىل للعدوان صور

غ�ها العسكرية أو أو االقتصادية السياسية أو بالعوامل التذرع جواز عدم

العدوان وب� القرار ب� من و٧) ٦) ميزت املادتان وقد . شن العدوان لتربير

الدولية املواثيق أيدته الذي يف تقرير املص� بالحق املرتبط النفس عن الدفاع

املتعلق  ديسمرب ١٩٦٠ ١٤ يف (١٥١٤) القرار ومنها العامة، الجمعية وقرارات

. املسلح بالكفاح مص�ها تقرير املستعمرة يف الشعوب بحق

حكومة عىل يجب كان املتحدة، األمم  ميثاق و�وجب سبق، ما ولكل

اإلنسا� الدويل للقانون انتهاكات ملنع أي الالزمة التداب� تتخذ أن اإلحتالل

لها. ك� يقع والتخطيط وإدارتها للحرب يف غزة القتالية أع�لها عن تنجم

املشتبه األشخاص عن والبحث باتفاقية جنيف الرابعة التقيد أيضاً عاتقها عىل

إصدارهم أو اإلنسا�  الدويل للقانون الجسيمة لالنتهاكات ارتكابهم يف

والدولية املختصة، املحلية  الجنائية املحاكم إىل وإحالتهم بارتكابها األوامر

الضحايا. تعويض يف املدنية املسؤولية تحمل وعليها عليهم، االدعاء حال

الدولية الجنائية للمحكمة األسايس النظام من (١٣) أن املادة والجدير بالذكر

لو حتى املحكمة إىل جرمية حاالت إحالة األمن الدويل سلطة مجلس �نح

ومن ، للمحكمة األسايس يف النظام طرفاً ليست بدول الحاالت هذه اتصلت

املحكمة اختصاص تقع ضمن العالقة اإلحتالل اإلرسائييل ذات  فجرائم ثم

الزعيم بحق االدعاء من املحكمة عام مدعي املادة �كن هذه و�وجب ؛

االنفصالية. دارفور قبائل قضية يف البش� عمر السودا�

للمجتمع ممثًال الجنائية الدولية املحكمة عام مدعي يكون أن يفرتض ك�

التحقيقات يبارش �كنه أن املحكمة، نظام من (١/١٥) الدويل، ووفق املادة

املعلومات أساس عىل ( حاليا أوكامبو به يقوم ما وهذا تلقاء نفسه ( من

أن االختصاص من وعىل الرغم املحكمة. يف اختصاص تدخل املتعلقة بجرائم

باالستعانة واألمن الدولي�، السلم حفظ هو املتحدة لألمم واألهم األصيل

من (١/٧) املادة لنص وفقاً املتحدة األمم منظمة يف التنفيذية باألجهزة 

رفض األمن أن مجلس إال واإلنسا� ، العام الدويل القانون لتطبيق امليثاق

بسب  وقفه، إىل الدعوة أو الغزو الربي إدانة الثا�/يناير ٢٠٠٩ كانون ٤ يوم

اإلرسائييل عدوان أو الجمعية العامة املجلس أدان لو وحتى األمري�. الفيتو

رقم العامة الجمعية بقرار  يكرتث � وسابقاً ؛ بذلك يكرتث لن فاإلحتالل

محكمة العدل  فتوى قانونية من عىل بناًء ٢٠٠٣ عام الصادر (د.ط-١٣/١٠)

. العنرصي والقايض بوقف بناء وهدم جدار الفصل الدولية
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حريــات

باملوقف حريات" املدنية " والحقوق الحريات عن الدفاع مركز أشاد

لحقوق املتحدة لألمم الخاص املقرر فولك ريتشارد عنه عرب الذي

، مؤخرا املتحدة لألمم  التابع  اإلنسان حقوق مجلس أمام اإلنسان 

قانونية غ� يف غزة اإلرسائيلية العسكرية العملية " أن فيه جاء والذي

ضد أخرى محتملة وجرائم اإلنسان لحقوق إنتهاكات شملت وأنها

غزة عىل اإلرسائيلية مع الحرب التعامل " رضورة عىل وتركيزه " اإلنسانية

أثبت حال يف وأنه ، اإلنسانية ضد لها مثيل ال أنها جر�ة جديدة عىل

، فستكون الجنائية املسؤولية يتحملون قد األفراد بعض التحقيق أن

تحت املحتلة لغزة خاصة جنائية محكمة تأسيس هي التالية الخطوة

. " املتحدة األمم رعاية

الجيش جرائم التي تش� إىل والشهادات دور التقارير املركز و�ن ك�

اإلرسائييل العدوان خالل خاصة الفلسطيني� بحق املتعددة  اإلرسائييل

دوليون وحقوقيون قانونية جهات قامت والتي ، غزة قطاع األخ� عىل

يف شاركوا إرسائيلي� جنود إعرتافات بعد سي� ال ، بإعدادها  بارزون

أطباء " ، كتقرير بارد بدم مدني� قتل عن فيها وتحدثوا غزة عىل العدوان

١٦ قاضيا ودعيا  والرسالة التي وجهها إرسائيل" ، يف اإلنسان حقوق أجل من

املحكمت� الجنائيت� مدعي ريتشارد غولدستون كب� بينهم من دوليا عاما

املتحدة األمم تحقيق يوغسالفيا السابقة وراوندا ورئيس بشأن الدوليت�

عىل الحائز توتو" دزموند " إفريقيا جنوب أساقفة ورئيس كوسوفو بشأن

منظمة بدعم حظيت التي طالبوا برسالتهم حيث ، جائزة نوبل للسالم

تحقيق إجراء برضورة كيمون بان املتحدة العام لألمم األم� الدولية العفو

وإنتهاكات حرب جرائم بإرتكاب إتهامات يف متحيز وغ� ومستقل فوري

بدأ الذي غزة قطاع عىل أثناء العدوان اإلرسائييل اإلنسا� الدويل للقانون

الدويل  ودعوا برسالتهم املجتمع يوما ، ملدة ٢٣ وإستمر ٢٠٠٨/١٢/٢٧ يف

األخرى األزمات عىل يطبقها القانونية والحقوقية التي املعاي� تطبيق إىل

الحرب إنتهاكات قوان� جميع يف والتحقيق قطاع غزة يف جرى ما عىل ،

. اإلنسان وحقوق

هذه التقارير وقائع ترجمة يف اإلرساع رضورة إىل " "حريات ودعا مركز

املسؤول� ومقاضاة التحقيق إجراءات بتنفيذ والبدء عمليا والشهادات

السلطات سي� وأن ال ، الجرائم هذه مثل بإرتكاب املتهم� اإلرسائيلي�

شاليط صفقة مباحثات فشل أعقاب ويف ، رشعت مجددا قد اإلرسائيلية

السجون يف واالس�ات االرسى تجاه التعسفية إجراءاتها من بالتشديد

اإلنسان حقوق مباديء مع يتناىف  وبشكل ، اإلرسائيلية واملعتقالت

. واملواثيق الدولية
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بشدة حريات" " عن الحريات والحقوق املدنية مركز الدفاع إستهجن

والتي يرتأسها ، واملعتقل� األرسى الخاصة بحق اإلرسائيلية إجراءات اللجنة

الحكومة بقرار من تشكيلها وتم فريدمان" دانيل " اإلرسائييل القضاء وزير

رساح وإطالق التبادل مفاوضات صفقة بعد فشل أمس أول اإلرسائيلية

اإلعتقاالت حملة املركز وأدان ، " شاليط  "جلعاد اإلرسائييل الجندي

الوطنية والفصائل التنظي�ت كافة من الفلسطيني الشعب أبناء بحق

يف الخميس فجراليوم شنتها السلطات اإلرسائيلية التي وتلك ، واإلسالمية

ح�س حركة قادة من عددا خاللها وإعتقلت الضفة من  مختلفة مدن 

اللجنة قررت  التي اإلجــراءات  وكذلك   ، الترشيعي املجلس  يف ونوابها

من والتلفزيون الراديو أجهزة مصادرة منها والتي األرسى بحق إتخاذها

إتفاقية مواد تتناىف مع والتي ، ألهاليهم زياراتهم وتقليص ح�س أرسى

. اإلنسا� الدويل والقانون جينيف

باألرسى اإلستفراد سياسة من حريات مركز مدير األعرج" وحذر "حلمي

اإلجراءات تنفيذ ومن ، والتنظيمية الحزبية عىل إنت�ءاتهم بناءا واملعتقل�

األوضاع تفاقم من ستزيد والتي بحقهم والالإنسانية القمعية اإلرسائيلية

الوطنية القوى األعرج ودعا ، وخارجها السجون داخل وتدهورها األمنية 

والهيئات املؤسسات وكافة والنقابية الشعبية والقطاعات واإلسالمية

مع تضامنا والج�ه�ية اإلعالمية نشاطاتها تفعيل إىل والحقوقية القانونية

جانب ، والوقوف إىل اإلرسائيلية السجون واملعتقالت يف واألرسى األس�ات

القمعية كل اإلجراءات إلفشال معركتها اإلنسانية والوطنية األس�ة يف الحركة

املواثيق لها التي كفلتها حقوقها من منها واإلنتهاك للنيل املوجهة اإلرسائيلية

. الدولية

محمود الرئيس رأسها وعىل الفلسطينية  القيادة  األعرج طالب ك�

ومطالبة والعر� الدويل املستوي� عىل العاجل للتحرك مازن" أبو " عباس

التي التصعيد حملة تجاه مسؤولياتها لتحمل املتحدة واألمم الدويل املجتمع

والتي تنذر سجونها ، يف واملعتقل� األرسى ضد السلطات اإلرسائيلية تشنها

إىل األعرج وتوجه ، واالس�ات األرسى آالف وأمن حياة وتهدد بالخطورة

الوحدة بإنجاز اإلرساع إىل إياها داعيا بالقاهرة الفلسطيني الحوار  لجان 

والتآخي اإلتحاد وتعزيز  واإلنقسام  الخالف حالة وإنهاء الشاملة الوطنية

. العادلة قضيتهم ودعم واملعتقل� األرسى إلسناد
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الدفاع يتقدم مركز العظيمة املناسبة وبهذه ، العاملي باليوم العا� يحتفل

نساء لكل وإجالل إكبار بتحية حريات" " املدنية والحقوق الحريات عن

املناضالت الصامدات ، الفلسطينيات للنساء تقديره بعظيم ويتوجه العا�

شهيدات ومن ، واألرسى والجرحى للشهداء وزوجات وأخوات أمهات من ،

. وأس�ات ومصابات

تواصل زالت ال وهي ، الفلسطينية املرأة عىل العاملي املرأة  يوم يحل

اإلرسائييل االحتالل م�رسات حقوقها ومواجهة تبعات لنيل النضالية مس�تها

جنبا وصنع القرار السيايس واإلستقالل النضال مس�ة يف وتشارك ، وانتهاكاته

امللقى عىل بالدور وتسانده وتقوم  جانبه إىل تقف ، الرجل مع جنب إىل

أثبتت املعاناة  كل ورغم ، العادلة وقضيته  وشعبها وطنها لخدمة عاتقها

تكل التي � املناضلة الصبورة الصامدة أنها عميل ، بشكل الفلسطينية املرأة

تناضل زالت ال  التي أيضاً وهي ، بها  التنكيل  م�رسات كل رغم عز�تها

عن حقيقية بعيدا مرموقة ومساواة عىل مكانة الحصول أجل من وتكافح

. ضدها التمييز مظاهر كل

ونضاالتها الفلسطينية  املرأة  دور عاليا يثمن إذ " حريات " مركز إن

عن والدفاع والحصار واإلعتقال  القتل سياسات مواجهة يف وتضحياتها 

واإلعتقال واإلستهداف للمالحقة وتعرضها الفلسطينية الوطنية الحقوق

والتقدير التحية بأسمى آيات ، ليتقدم اإلرسائييل اإلحتالل سلطات قبل من

الحرية جميعا لهن متمنيا اإلرسائيلية السجون يف الفلسطينيات لألس�ات

. العاجلة

، طالب الفلسطينية وللمرأة العا�  نساء لكل العظيمة املناسبة وبهذه 

لوضع العاجل الدويل للتدخل املجتمع األعرج حلمي " حريات مركز " مدير

والنساء الفلسطينية املرأة بحق وإنتهاكاته اإلرسائييل اإلحتالل مل�رسات حد

إىل الفلسطينية الوطنية السلطة ودعا   ، ومعتقالته سجونه يف األس�ات

، املجاالت كافة يف الفلسطينية املرأة ونضاالت صمود إسناد وتعزيز رضورة

وض�ن ، جراء سياسات االحتالل املترضرات النساء ورعاية دعم عىل والعمل

ويف األصعدة جميع عىل السياسية املشاركة  يف حقوقها بكامل املرأة �تع

. والقضائية الترشيعية السلطات
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والحقوق الحريات عن الدفاع مركز طالب :٢٠٠٩/٣/٢٩ للنرش

األرض الخالد ليوم الثالثة والثالث� و�ناسبة الذكرى " حريات" املدنية

اإلنسان لحقوق العاملية واملنظ�ت املتحدة واألمم الدويل املجتمع ،

تجاه والقانونية الدولية بإلتزاماتهم واإليفاء مسؤولياتهم بتحمل ،

تعديات من ، وممتلكاته وأراضيه الفلسطيني الشعب له يتعرض ما

واألعراف واملواثيق اإلنسان حقوق ملباديء صارخة وإنتهاكات إرسائيلية

قوات تشنها التي املسعورة الحملة خالل من ذلك ، سواء كان الدولية

املقدسة وأراضيها ومواطنيها القدس مدينة عىل اإلرسائييل اإلحتالل

 ١٩٤٨ عام املحتل الفلسطيني الشعب  أبناء  وضد  الدينية ومعاملها

الفلسطينية األرايض ومصادرة اإلستيطان حملة خالل من أو ، وأراضيهم

املستوطنات ومواصلة توسيع طريق عن وإبتالعها وجرفها عام بشكل

اإلحتاللية السياسات  من غ�ها أو ، العنرصي التمييز جدار بناء

مناحي كافة وتطال والبرش والحجر الشجر تستهدف التي الوحشية

. الفلسطينية الحياة

اإلحتالل سلطات تنتهجها التي والسياسات اإلجراءات أن وأضاف املركز ،

والسكان الفلسطيني� املواطن�  بحق  املختلفة األمنية وأجهزتها اإلرسائييل

واإلقتصادي األمني الحصار كفرض واملخي�ت والقرى املدن يف املدني�

العسكرية الحواجز ونصب وإقامة ، غزة الغربية وقطاع الضفة عىل الشامل

إعتقاالت من عنها وما ينجم وبينها ، املدن الفلسطينية عىل واملتنقلة الدا�ة

الطرق وإغالق البيوت وهدم والتدم� والترشيد القتل وأع�ل ومالحقات

والسفر والعالج  باملسكن املواطن� حقوق وإنتزاع وغ�ها الرتابية بالسواتر

بكافة الحقوق والتمتع الدينية والشعائر الطقوس وم�رسة والتعليم والتنقل

الحقوقية الدولية لإلتفاقيات فاضحا وواضحا خرقا �ثل ، املدنية والحريات

التابعة اإلنسان  بحقوق الخاصة  اللجنة  وعىل  ، اإلنسان حقوق  وملباديء

بحق اليومية اإلرسائيلية امل�رسات تجاه مسؤولياتها تحمل املتحدة لألمم

. وأراضيهم الفلسطيني�

مقدمتها ويف ، واإلسالمية العربية الج�ه� إىل " حريات " مركز وتوجه

إلحياء واإلصطفاف التوحد رضورة إىل ، الفلسطينية والتنظي�ت الفصائل

وإسناد ودعم الفلسطيني الشعب حقوق عن والدفاع األرض يوم مناسبة 

اإلنقسام حالة إنهاء خالل من ، اإلرسائيلية السجون يف واملعتقل� األرسى

اإلرسائيلية واملخططات املشاريع ملواجهة الحقيقية الوطنية الوحدة وتجسيد

للشعب املرشوعة الوطنية و�س الحقوق الفلسطينية تستهدف األرض التي

دولته وإقامة واإلستقالل الحرية أجل من ونضاالته وطموحاته الفلسطيني

. املستقلة الفلسطينية

املسؤول� لتقديم   ، والعاجل املشرتك التحرك برضورة املركز طالب ك�

ضد وجرائم الحرب جرائم  إرتكاب بتهم الدولية املحكمة إىل اإلرسائيلي�

ما وعىل خلفية غزة ، قطاع عىل األخ� اإلرسائييل العدوان أثناء اإلنسانية 

الفلسطيني� واألرسى األس�ات بحق إنتقامية عقابية إجراءات  من  يجري

ذروتها بلغت والتي ، اإلرسائيلية واملعتقالت السجون يف والعرب املحتجزين

املناسب والعالج التعليم وتلقي أهاليهم بزيارة حقهم من األرسى حرمان يف

واإلعتقال اإلنفرادي العزل اإلرسائيلية بتنفيذ سياسات األمن أجهزة ورشوع ،

وغ�ها ( مقاتل غ� رشعي ) مصطلح وفق يسمى باإلحتجاز ما أو ، اإلداري

وإتفاقيات اإلنسا� الدويل القانون لقواعد املنافية التعسفية اإلجراءات من

. جينيف
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املدنية والحقوق الحريات عن الدفاع  مركز  مدير األعرج حلمي أشاد

السجون يف واألســ�ات األرسى بشأن األورو� الربملان �وقف حريات" "

الرصيحة وإدانته والــوزراء النواب  مقدمتهم ويف  اإلرسائيلية واملعتقالت

تجاههم السجون وإدارات االحتالل سلطات �ارسها التي الالإنسانية للمعاملة

الدويل املؤ�ر عقد  طريق عىل األوىل الخطوة �ثابة املوقف هذا معتربا ،

القيادة الفلسطينية األعرج وطالب وملحا ، رضوريا أمرا بات الذي لألرسى

ملنظمة التنفيذية واللجنة عباس محمود الفلسطيني الرئيس مقدمتها ويف

املؤ�ر لعقد يف األعداد الرشوع األرسى شؤون ووزارة الفلسطينية التحرير

أجل ومن ، اإلرسائيلية السجون يف واألرسى األس�ات مع تضامنا الدويل

الربملان أعلنه الذي الجريء للموقف استنادا معاناتهم وإبراز قضيتهم تفعيل

. األورو�

والحياتية االعتقالية املركز الظروف عن صادر بيان يف األعرج واستعرض

السجون  يف وأس�ة أس� آالف ١٠ عن يزيد ما لقرابة السيئة والصحية

والقهر التعذيب أنواع ألقىس يتعرضون والذين ، اإلرسائيلية واملعتقالت

وفرض العالج تقديم يف  وامل�طلة الطبي اإلهــ�ل خالل  من واملعاناة

العزل سياسات يف فرض والتصعيد ، املالية والغرامات  الج�عية العقوبات

التفتيشات ومواصلة األهل زيارة من والحرمان التعسفي االنفرادي والنقل

مبادئ مع تتناىف التي القمعية األساليب من وغ�ها الليلية االستفزازية

إدارات إرصار أخرها  كان والتي الرابعة جينيف واتفاقية اإلنسان  حقوق

. عىل األرسى الربتقايل الزي فرض السجون عىل

داخل السجون وشيك انفجار من حريات " " مركز مدير وقد حذر هذا

السجون هذه إدارات التي �ارسها االستفزازية بسبب اإلجراءات واملعتقالت

يف اإلرساع األورو� والربملان الدويل املجتمع وطالب ، واملعتقل� األرسى تجاه

والصحية لألرسى األوضاع االعتقالية عىل لإلطالع دولية حقوقية لجنة أيفاد

الشعبية القطاعات دعا ك�  ، االحتالل  سجون يف والعرب الفلسطيني�

الوطني دورها تفعيل إىل الحقوقية واملؤسسات الج�ه�ية واألطر والنقابية

، العادلة اإلنسانية وحقوقهم األرسى قضايا دعم  يف واإلنسا� والنضايل

. أو �ييز أو رشط قيد دون جميعا رساحهم إطالق العمل لض�ن وتكثيف

Hilmi Al Araj the Director of Hurryyat Center for Defense 

of Liberties and Civil Rights praised the position of the 

European Parliament towards the prisoners kept in Israeli jails 

and detention centers, in their forefront the Representatives 

and Ministers, and for their explicit condemnation of the 

inhuman treatment by the occupation authorities and 

departments of the prison. He said that such a position is a 

first step towards convening the International Conference

for Prisoners, which is necessary and urgent conference, 

and asked the Palestinian leadership, particularly the 

Palestinian President Mahmoud Abbas and the Executive 

Committee of the Palestine Liberation Organization 

and the Ministry of Prisoners, to start its preparations for 

conducting an international conference in solidarity with 

the prisoners and detainees in Israeli prisons,  in order to 

activate their case and to highlight their suffering.

In a statement issued by the Center, the Director 

previewed the harsh living conditions and poor health 

situation in which more than ١٠ thousand prisoners 

captive in Israeli prisons and detention centers live. These 

prisoners are subject to the most severe types of torture, 

oppression and suffering through medical negligence, 

delay in treatment, the imposition of collective 

punishments and fines, the escalation in the imposition

of policies of isolation, arbitrary transfers, the deprivation 

of family visits, the  provocative inspections at night, and 

other repressive methods which are incompatible with 

the principles of human rights and the Fourth Geneva 

Convention, especially with their latest act which was 

the prison administration's determination to impose an 

orange uniform for prisoners.

The Director of Hurryyat Center warned from an 

imminent explosion in the prisons and detention centers 

due to the provocative actions by the departments of 

prisons to the prisoners and detainees, and called on the 

international community and the European Parliament to 

expedite the dispatch of the Commission on International 

rights for the detention conditions and health of the 

Palestinian and Arab prisoners in Israeli prisons. In addition, 

he called on the public and trade unions, the institutional 

frameworks, and human rights organizations to take a 

role in supporting humanitarian issues and human rights, 

and to intensify their work to ensure that all prisoners are 

released unconditionally and without discrimination.

Hurryyat: The Director of Hurryyat Center pays tribute 
to the position of the European Parliament towards 
the prisoners in Israeli jails and detention centers.
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حريــات

بهدف الطبي االه�ل االرسائيلية سياسة السجون مصلحة ادارة تتبع

شادي األس�  استشهاد وان ببطء عمدا وقتلهم األرسى معاناة تفاقم

سجن الرساح� يف وج�ل نفحة سجن يف الطبي االه�ل نتيجة صعايدة

شاه� وفضل  جلبوع سجن  يف الرب  ابو وفادي  دندن وماهر النقب

ومن الرملة ، مستشفى إس�عيل يف وجمعة السبع, برئ ايشل سجن يف

وأنيس الجعفري وعيل حالوة وراسم مراغة اسحق أمثال العرشات قبلهم

األرسى فتح ملف يتطلب وغ�هم العرع� ويوسف القاسم وعمر دولة

ومعرضون للموت ومزمنة خط�ة أمراض من يعانون الذين عموما املرىض

يواجهون املعتقل� غالبية وأن األلف يتجاوز وعددهم لحظة كل  يف

املعاملة لسوء احتجازهم وتعرضهم لرتدي ظروف نظرا صحية مشاكل

السجون تلك وافتقار ، واالزدحام واالكتظاظ والعصبي واالرهاق النفيس

املاء يف كالنقص ، النواحي كافة من السليمة الحياة ملقومات واملعتقالت

امكانية دون يحول م� ، والتعقيم التنظيف مواد يف ونقص الساخن 

وقلة ونوعا التغذية ك� سوء اىل باالضافة ، والحرشات تصديهم لألمراض

من العديد لدى الدم فقر اىل تؤدي والتي  األساسية الغذائية العنارص

األرسى.

املعتقالت داخل الكالسيوم عىل  املحتوية املواد توف� قلة أن ك�

وكذلك طويلة فرتات أمضوا ملن خاصة يسبب هشاشة العظام االرسائيلية

الفقري والعمود الظهر يف آالما يسبب صحية لفرشات  السجون افتقار 

ضغط الرتفاع يؤدي الكب�ة النفسية للضغوط األرسى تعرض فأن وأيضا

عند بعض يتطور واألمر ، ومضاعفاته السكري واصابتهم �رض لديهم الدم

والدماغ. القلب حصول جلطات يف اىل الحاالت

األرسى ضد التي �ارس الصحية لالنتهاكات التطرق من بد ال هنا ومن

االرسائيلية. واملعتقالت السجون داخل والعرب الفلسطيني�

واألس�ات األرسى االنتهاكات الصحية بحق مظاهر

لها يتعرض صحية انتهاكات من ورصده عنه الحديث ما �كن أهم من

االرسائيلية واملعتقالت السجون الفلسطيني� والعرب يف واألس�ات األرسى

فرتات طيلة حتى أو معهم التحقيق وأثناء العتقالهم األوىل اللحظات ومنذ

ييل: ما محكومياتهم ، مدد قضاء احتجازهم وحتى

املحتاج� لألرسى العالج بتقديم وامل�طلة املتكرر االه�ل الصحي -١

زمالء األرسى قيام بعد  اال لألرسى الجراحية العمليات اجراء عدم أو له

بذلك. تلبية مطالبهم أجل من األساليب االحتجاجية من بأشكال املرىض

ومعاناته احتياجه حسب كل لألرسى الناجع العالج تقديم عدم -٢

يعالج الذي يف العا� الوحيد الطبيب هو السجون االرسائيلية يف فالطبيب

مادة عىل يحتوي الذي يسمى"األكامول" حبوب بقرص األمراض جميع

باملاء العالج عن أحيانا وال يتورع الصداع الباراسيتامول الخاصة �عالجة

حقن ويف الحاالت الحرجة يتم كأس من املاء فقط املريض لألس� يقدم كأن

يزول أثرها. حتى الطبيب وجه عن تخدير ترصفه بابرة املريض األس�

أمراض كاطباء السجون عيادات اختصاصي� يف أطباء وجود عدم -٣

ملؤسسات تقارير عدة  أفادت وقد ، وغ�ها والكىل والسكري القلب 

من العديد وجود واملعتقل�  األرسى بقضايا تعنى ولجمعيات حقوقية 

الفشل من تعا� التي وتلك سمعها أو برصها فقدت التي املرضية الحاالت

التي الحاالت مئات هناك أن ك� الجز� الكيل أو والسكري والشلل الكلوي

واألسنان. اللثة أمراض لعالج عادية وغ� وبصورة ملحة تحتاج

لعالج الحاالت ليال مناوب� أطباء وجود اىل عيادات السجون تفتقر -٤

الطارئة

من العديد يوجد  حيث نفسي� ومعالج� مرشف�  وجود عدم -٥

خاص. ارشاف اىل بحاجة املضطربة والتي الحاالت النفسية

الخاصة االحتياجات لذوي املساعدة الطبية األجهزة توف� عدم -٦

أجهزة وكذلك الطبية والنظارات األطراف لفاقدي الصناعية كاألطراف

املزمنة. القصبة الهوائية والتهابات الربو ملرىض والبخاخات التنفس

مع تت�ىش لألرسى مناسبة صحية غذائية وجبات تقديم عدم -٧

والقلب والضغط  السكري كمرض منها يعانون التي املزمنة األمراض

والكىل.

معدية بأمراض املصاب� للمرىض عزل عنابر أو غرف وجود  عدم -٨

مثل املعدية الجلدية األمراض بعض وكذلك األمعاء الف�وسية كالتهابات

الشديد لالزدحام نظرا األرسى برسعة ب� بانتشار املرض يهدد م� الجرب

واملعتقالت. السجون داخل

م� النفسية الحادة األمراض ذوي لألرسى خاصة غرف وجود عدم -٩

زمالئهم. لحياة تهديدا يشكل

مكبلوا وهم املستشفيات يف العالج لتلقي األرسى  املرىض نقل -١٠

من بدال كب�ة عد�ة الراحة شحن بسيارات نقلهم ويتم واألرجل األيدي

ومريحة. مجهزة اسعاف سيارات يف نقلهم

من كنوع أدويتهم من املزمنة األمراض ذوي األرسى بعض حرمان -١١

السجن. داخل العقاب أنواع
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حريــات

والحديث ملسهم وعدم بالنظر باملعاينة املرىض األرسى فحص -١٢

الشائكة. واألسالك الشبابيك خلف من ومداواتهم معهم

التهوية بقلة تتمثل اعتقال سيئة من ظروف املرىض األرسى يعا� -١٣

النقص اىل باالضافة التغذية وسوء الهائل الشديدة واالكتظاظ والرطوبة

التنظيف. مواد يف الشديد

أمراض نسائية أخصائية أو أخصا� عدم وجود من األس�ات تعا� -١٤

متزوجات األس�ات ب� من أن عام خاصة طبيب سوى لديهن ال يوجد اذ

يف ك� صحية خاصة متابعة اىل ماسة وبحاجة وهن حوامل دخلن السجن

االس�ة ومن قبلها طفلها يوسف ، أنجبت حالة األس�ة فاطمة الزق التي

براء طفلها صبيح التي أنجبت سمر املحررة

األيدي واألرجل مقيدات الوالدة وهن عىل الحوامل األس�ات اجبار -١٥

املحررت� األس�ت� مع ماحصل وهو والوالدة املخاض  الآلم  مراعاة دون

. غانم ومنال صبيح سمر

حصل ك� لــألرسى  الصالحية ومنتهية قد�ة ــة أدوي تقديم  -١٦

من عجاج وسم� عاما "٥٤" الله رام من سا� راكاد األس�املحرر مع 

طولكرم"٢٧"عاما.

ويكون األمنية  املؤسسة جزء من  الطبيب أن  هو  األمر يعقد  ما وأن 

مريض انسان ولبس عدو أنه عىل مع األس� ويتعامل السجان يف خدمة

يجد األس� وال معاناته ومضاعفة تعذيبه اىل يسعى معالجته من وبدال

االنسانية من السجن مجرد يف والطبيب السجان معاملة ماب� فرقا املريض

كث�ة أحيان يف بأنهم واألخطر غ�ه ، عن بها يتميز أن املفرتض من التي

بهدف أو باالعرتافات لالدالء األس� عىل للضغط املرض والجرح يستغلون

معهم. التعامل عىل ملساومته أو ابتزازه

ألن األطباء صلة للمستشفيات بأية ال �ت سجن هو الرملة ومستشفى

يساعد وم� ، السجون يف بقية نظرائهم عن يختلفون ال فيه املوجودين

م� ، واملسائلة  املالحقة غياب هو الت�دي عىل السجون مصلحة ادارة

الدولية املؤسسات عىل والضغط األوان فوات رسيعا قبل التحرك يتطلب

الرسال األحمر للصليب الدولية اللجنة  وبخاصة  واالنسانية والحقوقية

ما األوضاع واذا تلك عىل كثب عن لالطالع السجون اىل زيارة مندوبيها

وخط� حقيقي تهديد مقبلون عىل فاننا عىل حالها تلك األوضاع بقيت

بحدوث – الله سمح ال  – يتسبب قد واملصاب�،  املرىض  األرسى  لحياة

. بينهم وفيات

عربت االرسائيلية السجون يف الصحية  االنتهاكات مظاهر

التالية: بامل�رسات والظروف نفسها

الرضب وم�رسة التنكيل الطبية بشكل سافر يف األطقم مساهمة -١

لألس�. واالذالل املربح

خاصة األرسى من عدد قتل يف األطقم الطبية بشكل وحيش مشاركة -٢

قتل واعدام األس�ين  تم ١٩٨٠ العام ففي الطعام عن معارك االرضاب يف

كب� يتزعمها طبية أطقم يد عىل وعيل الجعفري حالوة راسم الشهيدين

وادخال ارضابهم كرس عىل ارغامهم  أثناء وذلك يودا  الفايش املمرض�

ونفس األطقم استشهاده� اىل أدى عنوة م� عىل رئتيه� برابيج الزوندا

سنوات بعد استشهد الذي الشهيد اسحق مراغة مع امل�رسة ذات مارست

الرعاية وسوء بالزوندا العنيفة التغذية نتيجة رئته يف متأثرا بجراح قليلة

له. الالحقة

فحتى فيه  لالقامة املرىض لألرسى  خاص مستشفى وجود عدم -٣

أطباء  لدى الخط�ة يعالجون األمراض ذوي من األرسى كان ١٩٨١ العام

يف العالج فرتة طول تكون اقامتهم لكن الرملة مستشفى يف متخصص�

قسم  افتتاح ١٩٩١ تم عام وفقط الرملة �عبار يسمى في� انفرادية زنازين

الرملة. مستشفى يف األمني� لالقامة لألرسى

وأك� قسوة أشد كانت املايض يف لألرسى واالقامة املكان  ظروف -٤

مزمنة سجون خط�ة أمراضا األرسى مع األيام تورث أن شأنها من رضاوة

الحركة من وحرمان شديد اكتظاظ  مع فيها شمس  وال تهوية ال قد�ة 

وحر  شديدة رطوبة السجون معظم يف ١٩٨٤ العام حتى توفر أرسة وعدم

, م�رسة الرياضة من حرمان , وتهوية مراوح نظام وجود دون بالصيف

بأمراض األرسى من بل اآلالف املئات اصابة نتيجتها كان وغ�ها تغذية سوء

وغ�ها. التنفس والقرحة "الديسك"وضيق الظهر وآالم الروماتيزم مثل

املتشددة واالجــراءات اليومية واالستفزازية القمعية  امل�رسات -٥

شهدت حيث الحاالت املرضية يف تفاقم العوامل أبرز من زالت وال كانت

حاالت املباركة  األقىص انتفاضة وأعوام والتسعينات الث�نينات سنوات

إنتحار ومحاولة ، املرىض هؤالء انتحار عدد من اىل وأدت النفسية املرىض

. آخرين

وحتى وبك�ة مغلقة غرف يف للدموع واملسيل الخانق بالغاز الرش -٦

التنفس وضيق الرئة أمراض انتشار املسببة يف العوامل أحد كان يومنا هذا

ويف شفاء األبد دون اىل األمراض حملوا هذه األرسى الذين والربو ملئات

اىل أدى الذي األمر السجون داخل الحي الرصاص اطالق أخرى  أحيان 

من طولكرم األشقر محمد ، نذكر منهم األس� من األرسى العديد استشهاد

. ١٢\١٠\٢٠٠٧ بتاريخ النقب سجن يف استشهد الذي

كان السجان مزاجي وتحكم والوقائية الصحية الرعاية توفر عدم -٧

املاء وجدري كالفطريات الجلدية األمراض من العديد  رسيان يف سببا

املعدية. األمراض وغ�ها من

هو الراهنة اللحظة حتى وما زال املايض الذي ساد يف األهم املظهر -٨

عرشات السنوات من بل سنوات املرضية طوال من الحاالت شفاء أي عدم

املرضية الحاالت فنفس كث�ة ذلك الدواء واألمثلة عىل ورصف ذات العالج

تبدل الشه�ة واملعروفة ال الحاالت ذاتها هي التسعينات أوائل من املدونة

األبد. اىل والعالج الدواء وتظل أس�ة حالها عىل

لألرسى الصحية للرعاية الحق القانو�

ومعتقالت سجون ادارات يف ممثلة االرسائييل االحتالل  م�رسات ان

اال هي ما الخصوص وجه عىل الطبية واجراءاتها الصحية وأطقمها عامة

األعراف لكل كذلك وستظل حارضة متواصلة وانتهاكات ماضية انتهاكات
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الثالثة جنيف اتفاقية وأهمها االنسانية  القيم ولكل الدولية والقوان�

يف اتفاقية ورد فقد االحتالل زمن يف واملعتقل� الحرب والرابعة حول أرسى

التالية: النصوص ١٩٤٩ لعام الثالثة جنيف

ليال  الحرب ألرسى يتوفر أن "يجب عىل االتفاقية نصت ٢٩ من املادة -

النظافة فيها وتراعى الصحية الرشوط فيها تستوىف صحية ونهارا مرافق

الدا�ة.............".

بأمراض  املصابون "أرسى الحرب أن عىل من االتفاقية نصت ٣٠ املادة -

أو جراحية عمليات اجراء خاصا أو عالجا حالهم تقتيض أو الذين خط�ة

�كن مدنية أو عسكرية طبية أية وحدة اىل ينقلون باملستشفى رعاية

الدولة من طبيون موظفون األرسى يقوم بعالج أن فيها ويفضل معالجتهم

جنسيتهم". نفس من أمكن وان يتبعها األرسى التي

فحوصات  أن "تجرى عىل نصت االتفاقية من ٣١ املادة -

كل يف ــل األق عــىل واحـــدة ــرة  م الــحــرب ألرسى  طبية 

شهر..........:".

املكان وظروف املتبعة الرعاية واجراءات الصحية للظروف رشحا ان

يف اليها تطرقنا والذي والعرب  الفلسطين� األرسى فيه يحتجز الذي

أعاله وجرائم للنصوص ال يقبل الشك انتهاكا �ا تب� السابقة الصفحات

لألرسى الصحية  األوضاع تردي من  تزيد استهدافية  وم�رسات فاضحة

الراهنة. الظروف يف االحتالل سجون والعرب يف واملعتقل� الفلسطين�

الرشوط عن الرابعة جنيف اتفاقية من الرابع الفصل يف ورد ك�

الطبية ماييل:- الصحية والرعاية

عليها  يرشف عيادة مناسبة معتقل يف كل "توفر عىل نصت ٩١ املادة -

وكذلك طبية رعاية من يحتاجونه ما عىل املعتقلون طبيب مؤهل يحصل

معدية بأمراض املصاب� لعزل  عنابر وتخصص مناسب  غذا� نظام عىل 

أو خط�ة بأمراض  املصاب� واملعتقل� الوالدة بحاالت ويعهد عقلية أو 

العالج فيها يتوفر منشأة أي اىل باملستشفى عالجا حالتهم تستدعي الذين

تقدم لعامة السكان التي عن الرعاية ال تقل لهم فيها رعاية وتقدم املناسب

جنسيتهم". من طبيون موظفون املعتقل� عالج عىل ويفضل أن يقوم

أي  تركيب وكذلك املعتقل� أن "تكون معالجة ٩١ عىل املادة ونصت

تركيبات وبخاصة جيدة يف حالة صحتهم عىل للمحافظة أجهزة رضورية

مجانية". الطبية والنظارات الرتكيبات وغ�ها من األسنان

واحدة  مرة للمعتقل� طبية فحوصات نصت عىل"تجرى ٩٢ املادة -

الصحية الحالة مراقبة خاصة بصورة منها والغرض شهريا األقل عىل

ويتضمن املعدية األمراض اكتشاف وكذلك والنظافة العامة والتغذوية

بالتصوير وفحصا معتقل كل شخص  وزن  مراجعة  خاص بوجه الفحص

األقل سنويا". عىل مرة واحدة باألشعة

وجمعيات مؤسسات  عن صادرة تقارير مجموعات اىل واستنادا

الفلسطيني األس� "نادي واملعتقل�  األرسى بقضايا وصلة ذات عالقة

أن التقارير هذه  مانديال والضم�" أكدت , مؤسستي نفحة , جمعية

األد� الحد رشوط اىل تفتقر االرسائيلية واملعتقالت السجون  عيادات

أو يف الطبية املعدات يف سواء الالزمة الصحية والطبية  من الخدمات

صفوف ب� املرضية الحاالت ومعالجة ملعاينة أخصائي� أطباء وجود 

السجون عيادات أن وأوضحت  جدي بشكل واملعتقل�  األرسى

مرض لكل كعالج السحرية األكامول حبة بتقديم تكتفي واملعتقالت

الحاالت املستعصية بنقل يف م�طلتها السجون ادارات تستمر في� وداء

اىل بنقلها تقوم  فانها الحاالت لبعض ذلك حصل وان  للمستشفيات

دون السجن اىل املرضية الحالة اعادة يتم ما وغالبا الرملة سجن معبار

الوضح تدهور اىل يؤدي م� طبي فحص حتى أو جراحية عملية اجراء

لها. الصحي

الطبي الفحص رضورة عىل جنيف اتفاقيات تنص الذي الوقت ويف

سجونها ادارات يف ممثلة االحتالل سلطات فان شهر كل مرة الشامل

االطالق عىل الدوري الفحص هذا مثل باجراء  تلتزم ال الطبية وأطقمها

 ١٩٩٢ عام الطعام الشه� عن ارضابهم مطالبهم يف أحد يف األرسى رفع وقد

من الرغم وعىل أشهر ستة كل لألس� شامل فحص باجراء ملحا مطلبا

االطالق. عىل يتم � كهذا فحصا أن لسلطات السجون اال املبدئية املوافقة

أطباء من قبل من األرسى عالج أفضلية عىل الدويل القانون ينص واذ

اعتبار تعطي ال االحتالل سلطات فان جنسيتهم من األقل عىل أو دولتهم

ويف حال هذا املوضوع عن املنبثقة الصحية تراعي الحاجات و� األمر لهذا

تحول معقدة اجراءات فان أس� ومعالجة بالحضور عر� لطبيب الس�ح

نهايته. العالج اىل مواصلة دون

املتوفرة بالقسم املشفوعة واالفادات املؤسسات هذه تقارير  وتؤكد 

مستشفى يف يرقد ، أنه بالرصاص مصاب� وآخرين مرىض أرسى من لديها

اال  الحركة  يستطيعون ال  ١٧ أس�امنهم  ٣٨ قرابة حاليا الرملة سجن

من يعانون املرىض األرسى من عددا هناك وأن متحرك كريس بواسطة

وأنه يوجد والسكري والقلب الكلوي والفشل كالشلل أمراض مستعصية

عالج  اىل بحاجة مرضية حالة ١٠٠٠ عن مايزيد واملعتقالت السجون يف

السجون عيادات يف الطبي للتقص� نتيجة وأنه متواصلة طبية وعناية

هذا  يومنا ١٩٦٧ وحتى عام منذ الشهداء سقط عددا من االعتقال ومراكز

أس�ا شهيدا. ١٩٦ عدد الشهداء وبلغ

األرسى األطفال حول ــات دراس مختلفة مؤسسات ــدرت وأص ك�

الحجز واالعتقال ظروف فيها بينت االرسائييل االحتالل سجون املعتقل� يف

واالجت�عي النفيس والصحي والتأث� املركزية والسجون التوقيف مراكز يف

تخرتق االرسائيلية العسكرية السلطات أن اتضح حيث األطفال هؤالء عىل

حقوق واتفاقية  االنسان لحقوق الدويل القانون قواعد واضح وبشكل

التعليم من وحرمانهم لألطفال اعتقالها يف االنسا� الدويل والقانون الطفل

والعالج والرعاية الصحية.

يف الدولية االنسان اصدقاء منظمة ادانــت أخرى ناحية ومن 

واتهمتها االرسائييل االحتالل  سلطات فيينا النمساوية العاصمة

بتعذيب يقومون الذين السجان� لخدمة أداة األطباء باستخدام

تحت املنظمة أصدرته تقرير وأكد الفلسطني� واملعتقل�  األرسى
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طواقمها ألحد الرصد عمليات خالل ومن متوازية" "إنسانية عنوان

األرسى الفلسطين� لحقوق شديدة انتهاكات ارسائيل� يف أطباء ضلوع

الصحية االنتهاكات من املنظمة حذرت ك� االرسائيلية السجون يف 

قوات أن قائلة االرسائيلية السجون األرسى يف منها يعا� التي الشديدة

أدى م� األرسى آالف بحق النطاق واسعة خروقات ارتكبت االحتالل

منهم. الكث�ين أجساد إضعاف إىل

سوروكا مستشفى ارسائييل يف طبيب أجرى الحرص ال املثال سبيل فعىل

األس� أنس جسد الدودية من جراحية الستئصال الزائدة عملية السبع ببرئ

وأشار بتخديره يقوم أن النقب الصحراوي دون سجن املعتقل يف شحادة

سلطات التي تتبعها والجسد اإلرادة إضعاف أساليب إىل أن املنظمة تقرير

نظامها يف مصانة الد�قراطية أن تعترب يف دولة متبعة مأساة السجون تعد

األرسى بحق النفيس والضغط التعذيب تجيز ح� يف والقضا� السيايس

واملعتقل�.

بوزارة دائرة اإلحصاء ومدير األرسى يف قضايا الباحث أعده ويف تقرير

أن  ٢٩\٨\٢٠٠٧ أكد بتاريخ فراونة النارص عبد واملحررين األرسى شؤون

الفلسطيني� األرسى عىل طبية تجري تجارب اإلرسائييل االحتالل سلطات

وأن الدولية واألعراف املواثيق لكل مخالف بشكل سجونها يف والعرب

ولكن مرضية بسيطة أعراض من يعانون كانوا األرسى من الكث� هناك

العالج تقديم يف والتسويف  الطبية  التحاليل إجراء  يف امل�طلة نتيجة

وأمراض مستد�ة لعاهات وتحولت واستفحلت األعراض تلك تفاقمت

اإله�ل عىل سياسة األمر يقترص يصعب عالجها وقال:� ومزمنة خط�ة

األدوية بعض لتجربة كحقول األرسى استخدام اإلجرام إىل امتد بل الطبي

اإلرسائيلية العلوم الربملانية ورئيسة اإلرسائييل الكنيست عضو كشف وقد

عن  سنوات  عرش قبل أي ١٩٩٧ �وز يف النقاب " ايزيك "داليا سابقا

عىل سنويا الطبي تجرى االختبار تحت خط�ة ألدوية تجربة ألف وجود

ويف حيازة يديها أن ب� ح� يف وأضافت والعرب الفلسطيني� األرسى

األدوية لرشكات اإلرسائيلية الصحة وزارة من منفصل ألف ترصيح مكتبها

و فلسطيني� أرسى  عىل دوائية  تجربة  ألف إلجراء  الكربى اإلرسائيلية

اإلرسائيلية الصحة وزارة  يف األدوية شعبة رئيس لفتات" "آمي كشفت

يف ٪١٥ قدرها زيادة سنوية هناك أن الجلسة  ذات يف الكنيست أمام

األدوية من تجارب املزيد إلجراء وزارتها �نحها حجم الترصيحات التي

عام. اإلرسائيلية كل السجون يف الفلسطيني� والعرب عىل الخط�ة

فان جنيف الرابعة التفاقية الثا� الباب عرش من الثالثة لل�دة ووفقا

املواثيق كل مع فاضح بشكل تتناقض الذكر السالفة امل�رسات اإلرسائيلية

من اتفاقية عرش الثالثة قواعد املادة السي� الدولية واالتفاقيات واألعراف

إنسانية معاملة الحرب أرسى معاملة عىل"يجب تنص والتي الرابعة جنيف

غ� إه�ل أو أي فعل الحاجزة الدولة تقرتف أن ويحظر األوقات جميع يف

االتفاقية انتهاكا جسي� لهذه ويعترب عهدها يف أس� مرشوع يسبب موت

التجارب أو البد� للتشويه  حرب أس� أي تعريض يجوز ال األخص عىل

لألس� الطبية املعالجة تربره  م� ال كان نوع أي  العلمية من أو الطبية

مصلحته". يف يكون املعني أو ال

يف واملحررين األرسى شؤون  وزارة أصدرته  آخر إحصا�  تقرير ويف

عدد شهداء إج�يل أن الوزارة أعلنت ، مؤخرا الفلسطينية الوطنية السلطة

منذ بلغ واملوثق� لديها اإلرسائيلية واملعتقالت السجون يف األس�ة الحركة

األس� آخرهم  كان  ، ١٩٦أس�ا  بلغ الفلسطينية لألرايض إرسائيل احتالل

يف املرض عىل رسير العال إىل ارتقى الذي " إس�عيل " أبو موىس جمعة

. ٢٠٠٨/١٢/٢٦ يوم الرملة مستشفى

الخالصة:

ننظر أن بد ال السابقة األوراق يف ذكره  ورد ما خالل من

واالعتقالية الصحية نتيجة لتفاقم األوضاع القلق والخطورة بع�

اإلرسائيلية واملعتقالت السجون يف والعرب  الفلسطيني�  لألرسى 

الطبي اإله�ل سياسة يف واملعتقالت السجون �ادي إدارات اثر

يف وامل�طلة املرىض لألرسى املناسب العالج تقديم يف  والتقص�

من بد فال الصعبة املرضية للحاالت  الجراحية العمليات  إجراء

واإلقليمية املحلية املستويات وعىل أعىل والجاد الفوري التحرك 

أجل من العليا العدل محكمة إىل اللجوء  ومن خالل والدولية

سجون يف  املحتجزين األرسى وكافة املرىض األرسى حياة  إنقاذ

االحتالل اإلرسائييل.

واملعتقالت السجون يف واملعتقل� األرسى أوضاع أن جليا ويبدو

سيئة هي أوضاع بالقبور الج�عية �كن وصفها والتي اإلرسائيلية

اإلنسان حقوق ومعاهدات جنيف ملواثيق فاضحا خرقا وتشكل

ترضب السجون مازالت مصلحة ومديرية اإلرسائيلية الحكومة وأن

لألرسى تعطي التي واملبادئ واملواثيق القوان� كافة الحائط بعرض

حياة يعيشوا أن الرشعي يف الحق و�نحهم حقوقهم واملعتقل�

والغذائية والصحية السياسية احتياجاتهم تلبي كر�ة اعتقالية

اتفاقية تضمنتها التي للقواعد استنادا وذلك والرتبوية واملعيشية

الرابعة. جنيف

غطاء أو ملربر بحاجة تكن � اإلرسائيلية السجون إدارة أن ونرى

منهم ينهشه البعض وترك قتل األرسى تقدم عليه من ملا قانو�

ملا القانونية املسائلة  غياب يف ظل  املوت حتى واإلعياء املرض

والعرب الفلسطيني� األرسى  بحق سافرة انتهاكات من ترتكبه

إرسائيل عىل إلجبار وسياسية اقتصادية عقوبات من فرض بد فال

مجلس دعوة من والبد  الدولية الرشعية قرارات وتنفيذ احرتام

لجرائم للتصدي مسؤولياتهم  لتحمل العامة والجمعية  األمن

ملحاكمة دولية محكمة جنائية تشكيل خالل من اإلرسائيلية الحرب

مع عىل التعامل إرسائيل حكومة وإلزام الحرب اإلرسائيلية مجرمي

اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن وفق الفلسطيني� والعرب األرسى

إرسائيل أن وحيث الحرب أرسى وضع تنظم التي جنيف واتفاقية

عام ١٩٥١ وأصبحت  ٦ يوليو بتاريخ جنيف اتفاقية عىل صادقت

أن حيث االلتزام هذا تتحلل من أن يجوز لها فال حقها يف نافذة

يجوز  ال " أنه عىل نصت ١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية من "٢٧" املادة

تنفيذ لعدم كسبب يتمسك بقانونه الداخيل أن معاهدة لطرف يف

املعاهدة. هذه
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." אשקלון -عسقالن

السجون من أقسام وهو عدة من ويتكون الصناعية املنطقة  يف  يقع

فيه ويوجد ك� االس�ة ، الحركة قيادات فيه ويحتجز جدا املهمة املركزية

إلستخدامهم العصاف�) بالعمالء ( خاص وقسم والتوقيف للتحقيق مركز

. منهم إعرتافات وأخذ باملعتقل� لإليقاع

" ".......הרוסיית املسكوبية توقيف مركز -

،" القد�ة  البلدة القدس" مدينة من  الغر� الش�يل القسم يف يقع

" הרוסי מגרש " الروس: ساحة أو الرويس املعسكر يسمى ما  ضمن

املركزي، بالسجن  يعرف وكان الربيطا� االنتداب سلطات عهد  يف  أقيم

املسلخ"، للتحقيق "اسم الغالب يف يستعمل الذي السجن هذا عىل  يطلق

٨٠ سموارتفاع ٤ م  وعرض املرت ونصف مرت بطول زنازينه صممت   وقد

." جداً قديم بناء " اليوم... طوال مفتوحا يظل والنور الكهربا�

" רמלה " : املركزي الرملة - معتقل

سجن� مؤلف من من وهو توسعته و�ت الربيطا� زمن اإلستع�ر أنشأ

فيه يحتجز له تابع مستشفى ويوجد ك� ، الرملة الرملة وأيلون نتسان

. بشكل دائم املقيم� املرىض من أس�ا ٣٣ قرابة

" גלמה " : الجلمة معتقل -

طولكرم مقابل نتانيا يف ....يقع בית ליד" " יונה כפר : كفاريونا سجن -

 ١٩٦٧ عام وأفتتح

" נפחה الصحراوي: " نفحــة - سجن

السبع  برئ  مدينة عن كم ١٠٠ الصحراوي نفحة سجن يبعد

. وأقساها الصهيونية السجون أشد  ومن القدس مدينة عن كم  و٢٠٠

جديد واألخـــر قديم بناء أحــدهــ� بناءين مــن السجن  ويتكون 

شديدة أمنية بتحصينات السجن هذا ويحاط األم�� الطراز عىل صمم

للغاية.

" שבע באר " : برئ السبع سجن  -

السبع  سجن برئ يقع معتقل ألف لـ حوايل وقد يتسع ١٩٧٠ عام أفتتح

إيالت طريق عىل السبع برئ مدينة جنوب كيلو مرتات بعد خمسة عىل

سجن� إىل تقسيمه وتم فلسط�، جنوب صحراوية منطقة الررشاش" يف  "أم

اوهيل كدار وأيشل". "

באר שבע السبـــع برئ אישיל أيشـل سجن

 وهوالقسماآلخرمنسجنبرئ السبع،والذي انتهيمنالبناءفيهيفعام١٩٧٠

حبس. منشأة ليستعمل بناؤه تم الذي وهو السجن األول

تقريبا  سج� ٩٠٠ من أك� " الستيعاب אישיל " "أيشل" سجن  يسع

مختلفة  أنواع  من  قسم  ١٤ من ويتألف جدا قوية فيه األمن ودرجة

ومشرتك للسجناء األمني�. للسجناء وجدت أخرى أقسام ثالثة إىل باإلضافة

. ويهوداً عرباً األمني� والجنائي�
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حريــات

"צרפנד" رصفنـــد - 

حيفا، مــديــنــة ــئ ــواط ش ــىل ع رصفــنــد ــن قــريــة  يــقــع بــالــقــرب م

مل�رسة ومكانا نفس الوقت، يف ومعتقال للتحقيق مركزا السجن ويعد هذا

يتألف الفلسطيني�، املعتقل� بحق واإلرهاب التعذيب من  مختلفة أنواع

قسم�: إىل وتقسم  الربيطا�، االنتداب  عهد يف تستخدم كانت بناية  من

للتعذيب، مخصصة وهي املخابرات، عليها وترشف الزنازين يضم  القسم األول

النوم. من املعتقل يتمكن بحيث ال الواحد، املربع تتجاوز املرت ال ومساحتها

"  - الدامـــون " דמון

للدخان، كمستودع  الربيطا� االنتداب زمن منذ السجن هذا أقيم

الدخان، أوراق لحفظ الرطوبة بنائه توف� يف روعي بحيث

عسكري  سجن تحويله إىل وتم عليه إرسائيل يدها وضعت ١٩٤٨ وبعد عام

الفلسطينية. حيفا مدينة يف ٤٨ عام املحتلة الدامون قرية يف ويقع إرسائييل،

” תלמונד ” تلمونـــــد -

بيت قرب قرية خالد" "أم ونتانيا طولكرم مدينتي ب� املمتد الخط جنو� يقع

إىل الخض�ة، القد�ة املؤدية الطريق عىل الفلسطيني الداخل يف " يونا كفار  ليـــد"

قسم�، إىل ويقسم العرب واليهود، من لألحداث خصيصا السجن  وقد شيد هذا

اإلناث، لألحداث وآخر الذكور لألحداث قسم

 " يونــــا كفار - 

مدينة  ــن م ــرت م كيلو  ١٢ بــعــد ــىل ع يــونــا كــفــار ســجــن  يــقــع 

أبيب، تــل  شــ�يل "نتانيا" خالد أم مدينة طريق عــىل  طولكرم

١٩٦٧ كسجن  عام استخدم وقد يونا"، "قرب اسم السجن هذا عىل ويطلق

.١٩٦٨ عام أواخر حتى اليهوديات للنساء

" מגדו " مجــــــدو -

ويتبع ــر ــام ع بــنــي مـــرج  منطقة يف  ــجــدو م معتقل  يــقــع 
وجنوباً العفولة منه الــشــ�ل إىل تقع حيث حيفا  منطقة

املــثــلــث، وقــــرى عــــارة وادي وغـــربـــاً بــيــســان  ــــاً   جــنــ� ورشق

لألرسى افتتاحه  تم وقد الزائدة، والرطوبة الدافئ بجوه ويتسم 

االنتفاضة، بدء مع ١٩٨٨ عام من مارس شهر يف الفلسطيني�  األمني�

ويوجد به ولبناني�. جنائي� يهود أرسى ذلك قبل فيه يقيم كان حيث

الغرف وقسم "خيام" مفتوحة أقسام خمسة منها أقسام ستة

- هداريـــم "הדרים"

جنو� تلموند سجن مــن مقربة عــىل  ــم ــداري ه سجن يقع 

الطريق عىل خالد" "أم ونتانيا طولكرم مدينتي ب� املمتد الخط 

الفلسطيني، ــداخــل ال يف الخض�ة مدينة إىل  ــة ــؤدي امل  القد�ة

األم�كية. السجون نظام نسبيا أسس عىل سجن حديثا وهو

منه قسم خاص الحقا افتتح إال أنه كسجن مد�، أنشئ باألساس وقد

األمني� األرسى  من فوج أول ادخل الفلسطيني�،وقد األمني� باألرسى

،١٩٩٩ أكتوبر يف شهر إليه الفلسطيني�

"  - شطـــــة " שטה

العث��  الحكم أيام منذ "تايغرت" قلعة يف ١٩٥٣ املبنى عام هذا انشأ

يتسم طربيا، بح�ة وجنوب الفلسطينية بيسان مدينة قرب األردن يف غور

 ٤٠ ألك� من الصيف فصل يف تصل والتي بالحرارة املرتفعة السجن هذا

مئوية. درجة

" " גלכוע  جلبـــوع

بح�ة طربيا من الجنوب اإلرسائييل إىل شطة سجن من بالقرب  ويوجد

 والتيال تبعدعنهاسواعدةكيلومرتات،وقد أعد خصيصالألرسىالفلسطيني�

السجن بناء وتم األمني�". قا�ة "أخطر األرسى إرسائيل يف تدرجهم الذين

الرسي التنظيم أعضاء فيها املعتقل االيرلندية السجون مخطط وفق 

مراقبة اإلرسائيلية املعتقالت  أك� الجديد السجن ويعترب االيرلندي،

وحراسة،

 ٣ أنصار .... النقـــــب -

النقب، صحراء وســط  يف فلسط� جنوب مرص  حــدود عىل   يقع

وكــان  األوىل،  االنتفاضة بــدايــة مــع تــزامــنــا  ١٩٨٨ ــام ع يف  بني

شيبفع كيل  اسمه قسم فيه ــان وك أســ�  ٧٥٠٠ وقتها فيه  يوجد

اإلداري�. للمعتقل� وكان يستخدم ٧كم السجن نفس عن ويبعد

 ويوجدبه١٠أقسامقد�ة،مفتوح منها قسم�يوجدبه�السجناءاإلداري� 

الباطون من تتكون جدرانه� قس�ن وفيه جديدة، أقسام أربعة فتح وتم

حديدية. شباك والسقف املسلح

رمون : - سجن

أقسام. ٧ ويتكون من والنقب من سجني نفحة وقريب الجنوب يف يقع

: ر�ونيم - سجن

الجنائي�. لالرسى قسم حديث وفيه وهو سجن هشارون منطقة يف يقع

، تكفا تحقيق وتوقيف بتاح مركز -

املعروفة. التحقيق مراكز من وهو
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من وزمالئهم لهم واملنارصون وعائالتهم آالف األرسى لعادة، يستقبل كا

يوم  يصادف الذي ( ١٧ نيسان األس� يوم ) الوطني يومهم املحررين األرسى

فضاء شاخصة نحو عيون األرسى فيه تزال يوم ال الشهر، هذا الجمعة من

املفعمة وقلوبهم العارية صدورهم يف حملوه الذي س�ء وطنهم يف الحرية

األرس قيود تدميها � التي الخالية أكفهم وعىل اإلنت�ء،  وصدق  بالوفاء

والحرمان... من القهر الطويلة السنوات وإرادتها عز�تها تثني و� واإلعتقال

أبواب غرفهم يف - ضيقة عرب فتحات ترحل األرسى عيون تزال فيه ال يوم

الذي الفلسطيني املجتمع يف  واإلندماج التحرر يف األمل  نحو - املحكمة

املدمر. اإلنقسام وحالة الفئوية مزقته الرصاعات

واألرسى املجازر شهر و(  ( الخمسان  شهر  ) الفلسطيني  نيسان يأ�

ودير   ١٩٤٨ القسطل نيسان  ...( والحرمان املعاناة شهر ) ...( والشهداء

يوسف  وأبو عدوان ك�ل القادة أغتيل حيث ) ١٩٧٣ فردان نيسان ياس�...

شهر نيسان والرنتييس ٢٠٠٤... ١٩٨٨ الوزير نيسان ...( وك�ل نارص النجار

املرابط الصابر شعبنا يزال وال ويعود، يذهب األليمة  املريرة الذكريات

وذويهم أرسانا ويواجه اليومية... واملعاناة التعذيب صور ألبشع يتعرض

وتحطيم إرادتهم كرس إىل يهدف الذي املمنهج  اإلرسائييل القمع سياسات

عىل ضدهم اإلنتهاكات أبشع م�رسة من خالل بهم، واإلستفراد معنوياتهم

العاملية... اإلنسان حقوق ومنظ�ت املجتمع الدويل من ومسمع مرأى

بالجرائم تفيض اإلرسائيلية والسجون العام، هذا األرسى نيسان  يأ�

الدويل القانون وقواعد جينيف  ملواثيق املنافية الالإنسانية والتعديات

األرض إلبتالع اإلرسائيلية واملشاريع املخططات وتتزايد اإلنسا�،

الجدار بناء وتوسيع أهلها وتهج� القدس مدينة وتهويد الفلسطينية

العسكرية بالحواجز واملخي�ت والقرى املدن ومحارصة واملستوطنات

واألطفال النساء وقتل البيوت وهدم اإلعتقال وتتصاعد حمالت والرتابية،

إتخاذ سلسلة املنرصفة أوملرت حكومة وتّرشع املواطن� األبرياء، وتجويع

خالل من واألس�ات، األرسى بحق التعسفية التصعيدية اإلجراءات من 

ويشارك اإلرسائييل العدل ما يسمى بوزير يرتأسها خاصة حكومية لجنة

للدولة. القانو� املستشار فيها

املراحل أخطر من تعترب وخط�ة، عصيبة مرحلة يف  األس�، يوم يأ�

الداخيل اإلنقسام يداهم حيث العادلة، الفلسطينية القضية شهدتها التي

للشعب الحياة مناحي كافة الوحيش الجغرايف السيايس والحصار واإلنفصال

فيها يشن مرحلة  يف واإلستقالل... بالحرية وطموحاته وآماله الفلسطيني

عىل عنرصية حربا وليربمان نتنياهو بزعامة املتطرف اإلرسائييل اليم�

وبيوتهم  ١٩٤٨ وأراضيهم عام املحتلة فلسط� ويف القدس يف شعبنا ج�ه�

ومقدساتهم.

مجهول  مستقبلها عادية، وغ� طبيعية غ� مرحلة يف نيسان، ١٧ يأ�

اآلمال وتبددت املعادالت فيها تغ�ت مرحلة  ســوداويــة... ووقائعها

اإلحباط فيها طغى مرحلة العذل... فيها السيف وسبق والطموحات،

األليمة وأحداثه �جرياته "نيسان" وكأن والتفاؤل... الحيوية عىل والتشاؤم

.!!! منه مفر ال الذي أصبح قدرنا املحزنة

يكون  أن ينبغي وأوجاعه، وعىل الرغم من آالمه العام، نيسان هذا ١٧

حالة وإنهاء الوطنية الوحدة لتجسيد والفعلية الحقيقية اإلنطالقة عام 

السجن وجه يف وثباتهم صمودهم ودعم ولنرصة األس�ات واألرسى اإلنقسام،

الجرائم ملالحقة واضحة إسرتاتيجية رسم من بد ال اليوم هذا يف والسجان...

وأرسانا وأس�اتنا عامة، التي يتعرض لها شعبنا بصورة اإلرسائيلية واإلنتهاكات

هذا نيسان وليكن الدولية... للمحاكمة  مرتكبيها  وتقديم خاصة، بصورة

والدولية األقليمية املستويات أعىل  وعىل الجدي التحرك بداية هو العام 

والنساء العالية األحكام وذوي القدامى مقدمتهم ويف األرسى جميع لتحرير

وجنسياتهم والدينية السياسية  إنت�ءاتهم عن النظر بغض واألطفال، 

القومية. وهوياتهم
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"حريات" مركز حول نبذة
حقوق  عن بهدف الدفاع القدس ، مدينة يف ١٩٩٢ "حريات" عام عن الحريات والحقوق املدنية الدفاع مركز تأسس

أعاد الفلسطينية ، السلطة الوطنية تأسيس ومع ، اإلرسائييل انتهاكات االحتالل من ح�يته و الفلسطيني اإلنسان

الفلسطيني. املدنية للمواطن الحريات والحقوق عن الدفاع ، لتشمل اإلسرتاتيجية رؤيته بلورة املركز

و العدل عىل فلسطيني قائم مجنمع إىل ، ويتطلع الرشعية والعدالة اإلجت�عية مفاهيم من "حريات" ينطلق

. السياسية و املدنية الحريات وح�ية اإلنسان حقوق املساواة ,غحرتام

التي الترشيعات سن أجل من واملنارصة للضغط املد� املجتمع مؤسسات ب� التشبيك برضورة املركز يؤمن ك�

وإحرتام املواثيق الرشيد الحكم ،ومفاهيم القانون سيادة توطيد أجل من والعمل ، والحقوق الحريات صون تكفل

. حقوق اإلنسان ورشعة الدولية واألعراف

التحالف واملعتقل�، األرسى شؤون ملتابعة العليا الهيئة الفلسطينية، األهلية : شبكة املنظ�ت يف عضو حريات مركز

األهيل أجل السلم الوطنية من اللجنة ، و صحية وآمنه مدرسية أجل بيئة ، ائتالف من "UAT ضد التعذيب "

: "حريات" أهداف
التالية: األهداف لتحقيق املركز يسعى

واملساواة العدالة مجتمع تسوده خلق عىل والعمل الفلسطيني�، للمواطن� املدنية والحقوق الحريات ح�ية .١

القانون. وسيادة

التعذيب. لوقف الجهود يف حقوقهم واملشاركة عن والعرب والدفاع الفلسطيني� األرسى دعم .٢

اإلنسان وحقوق الد�قراطية �فاهيم العام الوعي نرش .٣

عميل بشكل هذه املساواة وتطبيق ، واملرأة الرجل ب� املساواة اإلعرتاف �بدأ ض�ن .٤

: املركز ونشاطات برامج
األرسى : برنامج .١

دفع  يف ك� يساهم ،ومتابعة املالحقة القضائية, واملعتقالت السجون معظم يف لألرسى دورية زيارات املركز ينفذ

األساسية, اإلحتياجات تغطية بهدف األرسى، من لعدد الكانتينا

اإلنتهاكات : متابعة برنامج .٢

هذه املركز ويتابع ، الدولية واإلتفاقات للمعاي� السجون إدارة انتهاكات ملتابعة األرسى ممثيل املركز محامو يلتقي

املخنصة. القضائية الجهات امام اإلنتهاكات

والتتقيف: التوعية برنامج .٣

املدنية الحقوق عن للدفاع املختلفة والفعاليات الندوات و العمل ورشات يف املركز ويشارك ينفذ

: بنا لألتصال
رام الله ب ١٥٤٢ ص. ¸ النبعه مطعم مقابل ،  ٢ ط / راحة ع�رة رام الله التحتا-

٢٩٦٣٦٦٥ ٠٢ ، ٢٩٦٣٦٦٧ ٠٢ هاتف :

٢٩٦٣٦٦٨ ٠٢ فاكس :

hurryyat@yahoo.com : الكرتو� بريد

www.hurryyat.net : اإللكرتونية الصفحة
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