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األسرى المرضى 
في سجون االحتالل 

اإلسرائيلي

صرخة المنسيين خلف القضبان
األسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

هناك ما يقارب �ستة �آلف �أ�سري يقبعون يف �سجون �لحتالل �ل�سر�ئيلي موزعني على 24 �سجنًا ومركزً� لالعتقال و�لتوقيف و�لتحقيق، يقع معظمها خارج �لأر�ض �ملحتلة على نحو يخالف �أحكام 
�لقانون �لدويل �لذي يوجب �حتجاز �ل�سخا�ض �ملحميني د�خل �لبلد �ملحتل.

رعاية صحية وطبية متدنية:
�أدت �سيا�سة �لإهمال �لطبي وتدين م�ستوى �لرعاية �ل�سحية �إىل ��ست�سهاد 57 �أ�سريً� منذ �لعام 1967، و��ست�سهاد �لع�سر�ت من �لأ�سرى �ملحررين من بينهم )�سعيد �سملخ، جميل �أبو ��سنينة، عاطف 
�أبو عكر، �جمد عالونة، م�سلم �لدودي، مو�سى جمعة، عدنان �لبلبول، �جمد علي فرج، جمال خمي�سة، معزوز دلل، يو�سف ذياب، حممد يو�سف طقاطقة، حممود �إبر�هيم �لكرد، �إ�سماعيل جدوع، 
حممود �أبو حنفي، توفيق �لربغوثي، عايد جمجوم، زياد حامد، وروحي �حلاليقة(، كان �آخرهم �لأ�سري �سيطان �لويل �بن �جلولن �ل�سوري �ملحتل �لذي ��ست�سهد بعد �أقل من ثالثة �أعو�م من �لإفر�ج 

عنه، بعد �أن �أم�سى يف �سجون �لحتالل �لإ�سر�ئيلي ثالثة وع�سرين عامًا ورف�ست �سلطات �لحتالل �لإ�سر�ئيلي �لإفر�ج عنه رغم حاجته �ملا�سة للعالج يف �خلارج.
وهناك ما يقارب 800 �أ�سري يعانون من �أمر��ض خمتلفة منهم 160 بحاجة ما�سة لعناية طبية فورية، بينهم 33 �أ�سريً� حياتهم يف خطر حقيقي، ومن �أبرز �لأمر��ض �لتي يعانون منها �ل�سرطان، �لكلى، 

�لقلب و�ل�سر�يني، �ل�سلل، و�لمر��ض �ل�سدرية و�لباطنية و�جللدية. 
وجر�ء هذه �ل�سيا�سة يعاين غالبية قد�مى �لأ�سرى �ملعتقلني قبل 
توقيع �تفاقيات �أو�سلو عام 1994 من �أمر��ض خمتلفة،حيث ترف�ض 
�سلطات �لحتالل �لفر�ج عن �لأ�سري �أكرم من�سور �مل�ساب بورم 

�سرطاين يف �لر�أ�ض، وهو ثالث �أقدم �أ�سري فل�سطيني، 
وم�سى على �عتقاله ثالثة وثالثون عامًا ومل يتبّق من فرتة 
حمكوميته �إل عامان فقط وهذ� تاأكيد على �أن هدف �سيا�سة 
�لإهمال �لطبي �لتي متار�ض بحق �لأ�سرى هو قتل �لأ�سري 

�لفل�سطيني و�لنيل من روحه �ملعنوية و�لن�سالية. 
وتو��سل م�سلحة �ل�سجون مماطلتها يف �إجر�ء �لعمليات �جلر�حية 
�لالزمة ملن هم بحاجة ما�سة لها، �لأمر �لذي ي�سكل تهديد� 
خطريً� على حياة �لأ�سرى،  ويف معظم �لحيان يقت�سر �لعالج 
�لذي تقدمه مديرية م�سلحة �ل�سجون لالأ�سرى �ملر�سى على 

م�سكنات �لأمل مثل )�لأكامول( بغ�ض �لنظر عن    �مر��سهم، 

مما يوؤثر ب�سكل �سلبي على حالتهم �جل�سدية و�لنف�سية. وغالبًا ل يتم �بالغ �ملر�سى عن حالتهم �ملر�سية �و طبيعة �لعالج �ملقدم لهم. �لأمر �لذي يوؤدي �إىل زيادة �ل�سغط �لنف�سي ويزيد من معاناة �لأ�سرى �لتي 
يعي�سونها �أ�ساًل، حيث تنتهك �سلطات �لحتالل �ل�سر�ئيلي بذلك وب�سكل �سارخ )�ملادة 31 من �تفاقية جنيف �لثالثة 1 ، و�ملادة 91،92 من �تفاقية جنيف �لر�بعة 2 ، )و�لتي ت�سرتط على �ن يحتوي مكان �لحتجاز 
على عيادة طبية حتت �إ�سر�ف طبيب موؤهل، حتى يح�سل �ملعتقلون على �لهتمام �ل�سحي �ملطلوب، �إ�سافة للتغذية �ملنا�سبة. و�أن تكون غرف �لعزل خم�س�سة حلالت �لإ�سابة بالأمر��ض �ملعدية �أو �لعقلية. كما 

يح�سل �لأ�سرى على فحو�سات طبية مرة و�حدة بال�سهر على �لأقل، يكون �لغر�ض منها ب�سكل خا�ض �لإ�سر�ف على �حلالة �لعامة ل�سحة وتغذية ونظافة �ملعتقلني وكذلك للك�سف عن �لأمر��ض �ملعدية(.

ظروف االعتقال الالإنسانية:
يعي�ض �لأ�سرى �لفل�سطينيون و�لعرب يف ظروف  �عتقال ل�ن�سانية تتنافى مع ما ن�ست عليه �ملو�ثيق و�لتفاقيات �لدولية يف هذ� �ل�ساأن ول تلبي �حلد �لأدنى من �ل�سروط �لتي تكفل ��ستمر�ر بقاء �إن�سان على قيد 
�حلياة ، ففي �سياق �سيا�سة م�سلحة �ل�سجون �لر�مية لت�سييق �خلناق على حياة �لأ�سرى تلجاأ لإغالق نو�فذ �لزنازين و�لغرف �ملكتظة بالق�سبان �حلديدية و�ألو�ح �لإ�سب�ست و�ل�سالك �ل�سائكة، �لأمر �لذي يحول 
دون دخول �لتهوية و�ل�سوء �لكافيني لهذه �لزنازين ويبقيها مظلمة ورطبة مما يجعلها بيئة خ�سبة لنت�سار �لأمر��ض و�لأوبئة. �إ�سافة لذلك تفتقر �ل�سجون ملو�د �لتنظيف �لالزمة لإبقاء �لزنازين بحالة �سحية 
جيدة )خرقا للمادة 29 من �تفاقية جنيف �لثالثة:) تلتزم �لدولة �حلاجزة باتخاذ كافة �لتد�بري �ل�سحية �ل�سرورية لتاأمني نظافة �ملع�سكر�ت ومالءمتها لل�سحة و�لوقاية من �لوبئة(. وكثري� ما حترم مديرية 
م�سلحة �ل�سجون �لأ�سرى من ممار�سة حقهم يف �خلروج لل�ساحة خارج �لزنازين، كما يعترب �لطعام �لذي يقدم لال�سرى غري مالئم من حيث �لكمية و�لنوعية ) ويعترب ذلك �نتهاكًا للمادة 26 من �تفاقية جنيف 
�لثالثة: )تكون جر�يات �لطعام �ل�سا�سية �ليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل �ملحافظة على �سحة ��سرى �حلرب يف حالة جيدة ول تعر�سهم لنق�ض �لوزن �و ��سطر�بات �لعوز �لغذ�ئي، وير�عى 
كذلك �لنظام �لغذ�ئي �لذي �عتاد عليه �لأ�سرى(. وللتعوي�ض عن ذلك يلجاأ �لأ�سرى �إىل �سر�ء �ملزيد من �لطعام ومو�د �لتنظيف على نفقتهم �خلا�سة من كانتني �ل�سجن باأ�سعار باهظة، )�نتهاكا للمادة 28 من 
�تفاقية جنيف �لثالثة وللمادة 87 من �تفاقية جنيف �لر�بعة:)ما مل تتوفر للمعتقلني ت�سهيالت �أخرى منا�سبة، تقام مقا�سف )كنتينات( يف كل معتقل، لتمكينهم من �حل�سول باأ�سعار ل تزيد باأي حال عن �أ�سعار 

�ل�سوق �ملحلية على �لأغذية و�مل�ستلزمات �ليومية، مبا فيها �ل�سابون و�لتبغ، �لتي من �ساأنها �أن توفر لهم �سعورً� متز�يدً� باحلياة و�لر�حة �ل�سخ�سية(
ويف �سجن جمدو، عوفر و�لنقب يعاين �لأ�سرى من �لربد يف ف�سل �ل�ستاء و�حلر �ل�سديد يف ف�سل �ل�سيف، حيث يعي�ض �لأ�سرى يف خيام ل توفر �حلماية �لالزمة لهم من �لظروف �جلوية �لقا�سية ب�سبب طبيعة 

�ملنطقة �ل�سحر�وية �إذ يكون �لطق�ض قا�سي �لربودة يف ف�سل �ل�ستاء و�سديد �حلر�رة يف ف�سل �ل�سيف. وب�سبب �لنق�ض �ل�سديد يف �ملالب�ض �ل�ستوية و�لأغطية ي�سطرون ل�سر�ء �لبطانيات على نفقتهم �خلا�سة
ويف ف�سل �ل�سيف تزد�د �ملعاناة بفعل تعر�سهم لفرت�ت طويلة لأ�سعة �ل�سم�ض �ل�ساطعة خا�سة �ثناء عمليات �لتفتي�ض �لتي جتريها �إد�رة �ل�سجن با�ستمر�ر، ومما يزيد �لأمر �سوء� �نت�سار �حل�سر�ت و�لفئر�ن 
و�لعقارب و�لثعابني على نحو ينتهك )�ملادة 22، 25 من �تفاقية جنيف �لثالثة، و�ملادة 85 من �تفاقية جنيف �لر�بعة ب�ساأن معاملة �أ�سرى �حلرب: )من و�جب �لدولة �حلاجزة �أن تتخذ جميع �لتد�بري �لالزمة 
و�ملمكنة ل�سمان �إيو�ء �لأ�سخا�ض �ملحميني منذ بدء �عتقالهم يف مبان �أو �أماكن تتوفر فيها كل �ل�سروط �ل�سحية و�سمانات �ل�سالمة وتكفل �حلماية �لفعالة من ق�سوة �ملناخ و�آثار �حلرب. ول يجوز باأي حال و�سع 
�أماكن �لعتقال �لد�ئم يف مناطق غري �سحية �أو �أن يكون مناخها �سارً� باملعتقلني. ويف جميع �حلالت �لتي يعتقل فيها �أ�سخا�ض حمميون ب�سورة موؤقتة يف منطقة غري �سحية �أو يكون مناخها �سارً� بال�سحة، يتعني 
نقلهم باأ�سرع ما ت�سمح به �لظ روف �إىل معتقل ل يخ�سى فيه من هذه �ملخاطر.ويجب �أن تكون �ملباين حممية متامًا من �لرطوبة، وكافية �لتدفئة و�لإ�ساءة، وبخا�سة بني �لغ�سق و�إطفاء �لأنو�ر. ويجب �أن تكون 

�أماكن �لنوم كافية �لت�ساع و�لتهوية، و�أن يزود �ملعتقلون بالفر��ض �ملنا�سب و�لأغطية �لكافية، مع مر�عاة �ملناخ و�أعمار �ملعتقلني وجن�سهم وحالتهم �ل�سحية(.

مستشفى سجن الرملة:
هو �مل�سفى �ملخ�س�ض لعالج �ملر�سى �لذينب ت�سوء حالتهم �ل�سحية، ول تتمكن عياد�ت �ل�سجون من عالجهم وهو يفتقر للمعد�ت و�مل�ستلزمات �لطبية �لأ�سا�سية، ويعاين من نق�ض يف عدد �لأطباء و�ملمر�سني 
وذوي �لخت�سا�ض. يرتدد على �مل�ست�سفى ما معدله خم�سون �أ�سريً� �سهريا، ل تقلهم �سيار�ت �لإ�سعاف مهما بلغت خطورة حالتهم، �إمنا يتم نقلهم فيما يعرف "بالبو�سطة" وهي �سندوق حديدي متنقل حار �سيفا 
وبارد �ستاًء، بحيث يكون �لأ�سرى �ملر�سى مكبلي �لأيدي و�لأرجل وي�سافرون يف رحلة عذ�ب قا�سية جدً� ت�ستغرق يومًا كاماًل دون طعام �أو ماء �أو مكان لق�ساء �حلاجة، ف�ساًل عن �ملعاملة �لفظة و�لال�إن�سانية �لتي 

يتلقونها من �جلنود مما ي�سطر �لبع�ض منهم لرف�ض �خلروج للم�س�ست�سفى ب�سبب كل هذه �ملعاناة
ول ي�سمح لهوؤلء با�ست�سارة �خ�سائي �أو معاينتهم يف عيادة خا�سة �أو �حل�سول على �لعالج يف �مل�ست�سفيات �ل�سر�ئيلية، فقد �أ�سدر د�ين نافيه؛ وزير �ل�سحة �ل�سر�ئيلي �ل�سابق �و�مر متنع �لأ�سرى �لفل�سطينيني من 
�حل�سول على �لعالج يف �ملر�فق �ل�سحية بقوله: "دعوهم يح�سلون على �لعالج حيث يقبعون... ل نريد هوؤلء �لقتله يف �مل�ست�سفيات". وتعالج كل �لأمر��ض و�لوبئة مهما كانت م�ستع�سية مب�سكنات �لأمل، منتهية 

�ل�سالحية �أو باأدوية غري فعالة. �أما �ملر�سى �لذين يتم �جر�ء �لعمليات �جلر�حية لهم، ففي معظم �لحيان ي�سوء و�سعهم عما كان عليه قبل �جر�ء �لعملية �جلر�حية ب�سبب عدم �إجر�ئها يف �ملوعد �ملحدد.
ومما يزيد �لأمر �سوءً� ظروف �مل�ست�سفى �ل�سحية وهي �أ�سو�أ منها يف �أي �سجن �آخر، فهو يعج باحل�سر�ت و�لقو�ر�ض لعدم توفر �مل�ستوى �ملنا�سب من �لنظافة و�لتعقيم، �إ�سافة �إىل �سوء �لتهوية و�لرو�ئح �لكريهة 

�لتي تنبعث من دور�ت �ملياه، وفوق كل ذلك يتعر�ض �ملر�سى لعمليات تفتي�ض مذله ومهينة �ثناء �لليل وب�سكل متكرر، بغ�ض �لنظر عن حالتهم �ل�سحية ومدى معاناتهم.
وللدللة على �إمعان مديرية م�سلحة �ل�سجون يف ممار�سة �سيا�سة �لإهمال �لطبي و�لتمييز �سد �لأ�سرى �لفل�سطينيني و�لعرب يف �ل�سجون �لإ�سر�ئيلية �أكدت منظمة �أطباء من �أجل حقوق �لن�سان �لإ�سر�ئيلية �فتقار 

�سجن م�ست�سفى �لرملة للمتطلبات و�لحتياجات �لأ�سا�سية للمر�سى خا�سة ذوي �لعاقة �جل�سدية �لذين يتم تركهم دون ��ستحمام لعدة �أيام ول يوجد من ي�ساعدهم خالل �ل�سرت�حة �ليومية يف �لهو�ء �لطلق.
ومن �لو��سح �أن م�ستوى �لرعاية �لطبية �ملتوفرة لالأ�سرى و�ملعتقلني �لفل�سطينيني يف م�ست�سفى �سجن �لرملة �أقل بكثري مما يقدم لل�سجناء �ل�سر�ئيليني يف �ملركز �لطبي �ل�سر�ئيلي، )�لمر �لذي ي�سكل �نتهاكًا 

للمادة 9 من �ملباديء �لأ�سا�سية ملعاملة �لأ�سرى و�لتي تن�ض على )�ن لال�سرى �حلق يف �حل�سول على �خلدمات �ل�سحية �ملتوفرة يف �لبلد �ملعني دون متييز على ��سا�ض و�سعهم �لقانوين(

منظمة الصحة العالمية:
ت�سامنًا مع و�سع �لأ�سرى �ملر�سى �لفل�سطينيني و�لعرب يف �ل�سجون �ل�سر�ئيلية، �سوتت منظمة �ل�سحة �لعاملية WHO على قر�ر 
ب�ساأن �حلالة �ل�سحية �لعامة يف �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتله يف 20 �أيار/2010/5  3، وللمرة �لأوىل منذ عام 1967 طولبت ��سر�ئيل 
باعتبارها �لقوة �ملحتلة، بتح�سني �لظروف �ملعي�سية و�لطبية لالأ�سرى �لفل�سطينيني و�لعرب وتوفري �لعالج �لطبي �لالزم للمر�سى �لذين 
��سر�ئيل لنقاذ حياة  �ل�سغط على  يوم. كما دعت منظمات �ملجتمع �ملدين ملمار�سة  بعد  يوما  ت�سوء  يعانون من ظروف �سحية �سعبة 
ن�ض  طالب  فقد  وباملجمل  لهم.  �خلارجي  �لعالج  وتوفري  �مل�ستع�سية  للحالت  �لفوري  �ل�سر�ح  �طالق  على  و�لتاأكيد  �ملر�سى  �لأ�سرى 
�لقر�ر �ملدير �لعام ملنظمة �ل�سحة �لدولية بت�سكيل جلنة عاملية طبية بالتعاون مع �للجنة �لدولية لل�سليب �لأحمر مكونة من فريق طبي 
لت�سخي�ض �حلالت �ل�سحية �ل�سعبة لالأ�سرى �لفل�سطينيني وتوفري �لعالج �لعاجل لهم ح�سب ما تن�ض عليه �ملو�ثيق و�لقو�نني �لدولية.

صرخة المنسيين خلف القضبان:
�لو�ساع  للتحقيق يف  م�ستقلة  تق�سي حقائق  للجنة  ول  متخ�س�ض  فريق طبي  من  دولية  للجنة  ل  �ل�سماح  يتم  �للحظة، مل  هذه  حتى 
�ل�سحية �خلطرية لالأ�سرى �لفل�سطينيني و�لعرب د�خل �ل�سجون �لإ�سر�ئيلية. وتو��سل ��سر�ئيل �نتهاكاتها للقو�نني �لإن�سانية �لدولية 
�ساربة عر�ض �حلائط بقر�ر منظمة �ل�سحة �لعاملية مما ي�ساعف �خلطر �لذي يهدد حياة �لأ�سرى �لذين يرتدى و�سعهم ويزد�د حرجًا 
يوما بعد يوم. �إنه ملن و�جبنا �أن ننا�سر �لأ�سرى ون�سكل قوة �ساغطة على ��سر�ئيل من �أجل �سمان تنفيذ قر�ر منظمة �ل�سحة �لعاملية 
و�للتز�م باأحكام �لقانون �لدويل �لإن�ساين و�لقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان و�للو�ئح �لتي ت�سمن توفري �لعالج �ملنا�سب لالأ�سرى �ملر�سى 

و�إطالق �سر�ح �حلالت �حلرجة منهم قبل فو�ت �لأو�ن.

حياتهم خلف القضبان سبب نضالنا من أجل الحرية... ونحن نرفع صوتنا إلبقائهم على قيد الحياة غير منسيين
 

1     وقعت �تفاقية جنيف �لثالثة ب�ساأن معاملة �أ�سرى �حلرب يف �ملوؤمتر �لدبلوما�سي �ملعقود يف جنيف من 21 ني�سان/ �أبريل �إىل 12 �آب/�أغ�سط�ض 1949.    
2     �تفاقية جنيف �لر�بعة ب�ساأن حماية �لأ�سخا�ض �ملدنيني يف وقت �حلرب �ملوؤرخة يف 12�آب/�أغ�سط�ض 1949.

3     منظمة �ل�سحة �لعاملية �لثالثة و�ل�ستون، ›�لأحو�ل �ل�سحية يف �لأر�ض �لفل�سطينية �ملحتلة، مبا فيها �لقد�ض �ل�سرقية ، و�جلولن �ل�سوري �ملحتل، جمعية �ل�سحة �لعاملية، 2010

نائب رئيس الوزراء االسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان في حديثه عن اطالق سالح 

األسرى الفلسطينيين: »سوف يكون من 
األفضل إغراق هؤالء األسرى في البحر 

الميت النها اخفض نقطة على سطح 
األرض« * 

يف  �سرح  و�لذي  �حلايل،  �لإ�سر�ئيل  �خلارجية  وزير  هو  ليربمان  �فيغدور   *
�ل�سا�سيني  �ل�سجناء  �لنقا�ض حول  �لإ�سر�ئيلي يف  �لكني�ست  �أمام   2003/7/7
�إغر�ق هوؤلء �ل�سجناء  يف �لبحر �مليت  �أنه �سيكون من �لأف�سل  �لفل�سطينيني 
للنقل  �أنه كوزير  �لأر�ض،  م�سيفا  �نه �خف�ض نقطة على �سطح  �إذ  �أمكن،  �إن 

و�ملو��سالت، فاإنه م�ستعد لتوفري �حلافالت لتو�سيل �ل�سجناء �إىل هناك. 




