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تتفاقم باضطراد محنة األسرى والمعتقلين المرضى في سجون االحتالل االسرائيلي مما يشكل خطراً حقيقياً 

على حياة العشرات منهم، الذين يعانون من أمراض خطيرة دون أن يحظوا بما يستحقون من رعاية طبية 

عد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وغيرها من المعايير القانونية ضرورية وظروف اعتقالية تنسجم مع القوا

المنبثقة عن الجمعية العمومية لألمم المتحدة عالوة ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت 

 .1949الحرب لعام 

ها ت مراراً وتكراراً عن قلقوكانت العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الرسمية منها واألهلية قد عبر

العميق إزاء معاناة األسرى المرضى وسياسة اإلهمال الطبي المتبعة بحقهم والتي أدت إلى وفاة العشرات 

منهم وتوجهت بالمطالبة لعدد من المؤسسات الدولية ذات العالقة للعمل على إنهاء هذه المعاناة، إال أن أي 

 أ، بل ازدادت الحالة سوءاً.تغير على أوضاع األسرى المرضى لم يطر

وعليه نتوجه إليكم طالبين الوقوف عند مسؤولياتكم القانونية واإلنسانية من خالل اتخاذ ما يلزم من تدابير فعالة 

إلنقاذ حياة األسرى المرضى وتوفير رعاية طبية الئقة لهم وحمل سلطات االحتالل على اإلذعان لقواعد 

سرى والمعتقلين عموماً والمرضى منهم بصفة خاصة. ونطالبكم بالعمل على القانون الدولي بشأن معاملة األ

  -ما يلي:

 :ًإطالق سراح األسرى المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة تشكل تهديداً جدياً  أوال

 على حياتهم.

 :ًإرسال لجنة تحقيق دولية لالطالع على أوضاع األسرى المرضى والظروف االعتقالية في  ثانيا

 السجون والمعتقالت االسرائيلية.

 :ًتمكين منظمة الصحة العالمية من القيام بمسؤولياتها تجاه األسرى المرضى من خالل زيارات  ثالثا

 دورية ومتابعة حثيثة لحاالتهم المرضية.

 :ًأسرى داخل السجون والمعتقالت وفي أقبية  209تحميل سلطات االحتالل مسؤولية وفاة  رابعا

 كانوا ضحايا سياسة اإلهمال الطبي. 58التحقيق بينهم 

 

 

 داءــــن

 المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني الفلسطيني

 إلى المجتمع الدولي واألمين العام لالمم المتحدة

 السيد أنطونيو غوتيرش

 

 أنقذوا حياة األسرى المرضى
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المسؤولية االخالقية والقانونية ألطباء إدارة 
 السجون في عالج االسرى المرضى

 خيانة القسم

 
 

 

 

 

الطاقم الطبي الموجود في سجون ومراكز التوقيف والتحقيق االسرائيلية، شاهدوا ورأوا آالم ومعانيات االسرى 

واهمالهم طبيا وعدم تقديم العالج لهم، وشاهدوا عمليات التعذيب القاسية بحق االسرى ولم يمنعوا ذلك، بل 

لجهاز المخابرات عن جهوزية المعتقلين لممارسة التحقيق مارسوا الصمت او شاركوا في تقديم تقارير 

 والتعذيب والضغط النفسي عليهم من اجل انتزاع اعترافات منهم.

االطباء مسؤولين عن صحة وسالمة االسرى، ان اخالقيات الطب وقوانين السلوك الدولية تلزمهم بمنع عمليات 

 بهم المهني بتقديم العالجات للمرضى والمصابين منهم.التعذيب وفضحها واالبالغ عنها، وتلزمهم القيام بواج

وحسب تقارير هيئة االسرى ومؤسسات حقوق االنسان المدعومة بشهادات عديدة من االسرى المرضى، فقد 

تبين ان اطباء مصلحة السجون كانوا شركاء فاعلين في االهمال وإساءة المعاملة المنهجيين لالسرى، وجزء 

سرى وذلك من خالل التقصير وعدم القيام بواجباتهم الطبية والمهنية او من خالل من اداة القمع بحق اال

 صمتهم على االهمال الطبي والتعذيب العنيف او من خالل مساهمتهم في هذا القمع والتستر عليه.

ان ازدياد الحاالت المرضية في سجون االحتالل واكتشاف امراض مفاجئة، وسقوط شهداء من المرضى 

متزايدة خالل العشر سنوات االخيرة يوضح ان حالة المباالة بحياة وصحة االسرى المرضى وان بأعداد 

الطواقم الطبية العاملة في مصلحة السجون والمعسكرات ومراكز التوقيف والتحقيق قد تحولوا الى جزء من 

 النظام القمعي االحتاللي.

يب والضغوطات النفسية التي تمارس على المعتقلين ولعّل اخطر دور يقوم به االطباء هو الموافقة على التعذ

خالل استجوابهم بما فيهم الجرحى والمصابين ومشاركة االطباء في المساومة على العالج  مقابل االعتراف 

وتقديم استشارات وتقارير عن حالة المعتقلين تسمح بممارسة التعذيب بحقهم ، مما يدل على تواطؤ طبي في 

 ى واهمالهم وتركهم فريسة تحت رحمة المحققين واالمراض المختلفة.اساءة معاملة االسر

لقد شاهد االطباء وعرفوا عن عمليات الضرب والتنكيل والمعاملة القاسية بحق االسرى خالل اعتقالهم 

واستجوابهم، وكذلك معرفتهم سياسة الحجز والعزل بحقهم وتعرضهم لضغوطات نفسية وحرمانهم من حقوقهم 

 االنسانية.

لقد وضعت نقابة األطباء العالمية الخطوط العامة لالطباء فيما يخص التعذيب وانواع العقوبة او المعاملة 

االخرى السيئة وغير االنسانية لالسرى وعالقتها باالحتجاز والسجن، إضافة الى االعالن العالمي لحقوق 

 عيسى قراقع

 والمحررينرئيس هيئة شؤون االسرى 
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، وكذلك  1966االمم المتحدة عام االنسان واالعالن العالمي للحقوق المدنية والسياسية والذي صدر عن 

 .1949االحكام الصادرة في معاهدة جنيف االربع لعام 

حول دور االطباء خالل النزاعات المسلحة  1955وقد اصدرت نقابة االطباء العالمية وثيقة اكثر وضوحا عام 

تبر االمر غير اخالقي جاء فيها )المهمة االساسية لمهنة الطبيب هي حماية الصحة، وانقاذ الحياة ، ولهذا يع

لالطباء وإن قاموا بتقديم النصيحة او القيام بإجراءات وقائية او تشخيصية او عالجية ال يمكن تبريرها بحق 

 المريض، او بأضعاف القوة البدنية او العقلية لالنسان دون اي مبررات عالجية(.

معاملة او العقوبة الوحشية او غير ليكون دليل االطباء المتعلق بالتعذيب وال 1956وجاء اعالن طوكيو 

االنسانية او المذلة بما يتعلق بالمعتقالت والسجون، اذ ذكر االعالن انه )يجب على الطبيب عدم تشجيع او 

التغاضي عن المشاركة في اي تعذيب او اية اجراءات وحشية او غير انسانية او مذلة مهما كان الذنب الذي 

ن طوكيو قد ابطل الشراكة غير الشرعية بين الطب والتعذيب، وفي عام اقترفته الضحية( وبذلك فإن اعال

اعلنت االمم المتحدة مباديء متعلقة باالخالقيات الطبية ودور الطاقم الصحي وخاصة االطباء في  1982

 حماية السجناء والمعتقلين من التعذيب والمعاملة غير االنسانية، وتبنت ذلك العديد من الجمعيات والنقابات

 الطبية العالمية.

وباالستناد الى ذلك فإننا نجد ان االطباء العاملين في مصلحة السجون قد خالفوا كل تلك القواعد وتحولوا  (1
الى اطباء في زي جالدين او معذبين ومعالجين في آن واحد وخانوا قسم ابو قراط الطبي، ويظهر ذلك 

 من خالل المؤشرات التالية:
 ل المرضى للمستشفيات وتأجيل طويل في إجراء العمليات الجراحية.المماطلة الطويلة في تحوي (2

عدم وجود فحوصات دورية وتشخيصات مبكرة لالسرى المرضى مما يؤدي الى تفاقم االمراض  (3

 ووصولها الى حالة مزمنة.

 غياب اطباء متخصصين في عيادات السجون مما يجعل تشخيص االمراض ناقصا او خاطئا. (4

 يعة االدوية التي يتلقونها مما يضعهم في حالة من عدم اليقين.عدم معرفة االسرى طب (5

 عدم وجود عناية خاصة بالحاالت المرضية النفسية والمصابة بأمراض عصبية. (6

عدم وجود عناية خاصة بالمعاقين والمشلولين من حيث مكان االحتجاز ، االكل، الحركة، االجهزة الطبية  (7

 المساعدة.

للمحققين بإجراء تحقيقات واستخدام اساليب تعذيب غير محتملة بحق اسرى صمت االطباء على السماح  (8

 مرضى او جرحى او مصابين.

صمت االطباء امام عدم االستجابة لطلبات االفراج المبكر عن اسرى مرضى من ذوي االمراض الصعبة  (9

 او التعاطي مع الشكاوي العديدة حول عدم تقديم العالج للعديد من االسرى المرضى.

غياب مراقبة من قبل وزارة الصحة االسرائيلية او نقابة االطباء او المؤسسات الصحية الدولية آلليات  (10

 العالج والعناية باالسرى المرضى في سجون االحتالل.

صمت االطباء على قوانين وتشريعات تعسفية تخالف اخالقية المهنة الطبية كقانون التغذية القسرية  (11

 الطعام.بحق االسرى المضربين عن 

عدم رفع تقارير وشكاوي الى الجهات ذات االختصاص او الى النقابات الطبية عن حاالت التقصير  (12

 بالعالج او استخدام التعذيب والمعاملة المهينة بحق المعتقلين.
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اآلليات الوطنية لتفعيل قضية األسرى 
 المرضى

 

 

  

 

 

تحظى قضية االسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي باهتمام واسع من قبل الحركة األسيرة ومن 

 مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني وفي مقدمتها المؤسسات التي تعنى بشؤون األسرى.

 وفي السنوات األخيرة تعاظم هذا االهتمام بفعل عدة عوامل، أبرزها:

جون بانتهاج سياسة اإلهمال الطبي في ظل تنامي النزعة العنصرية في أوساط المجتمع إمعان مصلحة السأوالً: 

واألحزاب والحكومة االسرائيلية، األمر الذي وفر غطاًء لمصلحة السجون لالستمرار بهذه السياسة ووقف أية 

ضاالت فوفهم ورغم ندافعية لديها باتجاه التغيير رغم ألم ومعاناة األسرى المرضى وتزايد عدد الشهداء في ص

 األسرى واحتجاجاتهم المتواصلة لتغيير هذه السياسة.

الزيادة الملحوظة في عدد األسرى المرضى وعدد الحاالت المرضية التي تعاني من أمراض خطيرة ثانياً: 

كالسرطان، باإلضافة لزيادة عدد الجرحى الذين أصيبوا بالرصاص الحي في أنحاء مختلفة من أجسادهم منذ 

 لع الهبّة الجماهيرية في تشرين أول الماضي.مط

، الذي يطالب الحكومة االسرائيلية بتقديم 2010القرار الصادر عن منظمة الصحة العالمية في أيار ثالثاً: 

العالج المناسب لألسرى المرضى وإطالق سراح الحاالت المرضية الحرجة، ويدعو لتشكيل لجنة طبية 

دولي لزيارة السجون االسرائيلية لالطالع على الوضع الصحي فيها وعلى متخصصة تضّم الصليب األحمر ال

 أوضاع االسرى المرضى بشكل خاص، وتجديد التأكيد على هذا القرار مطلع العام الجاري.

ً القابعين في عيادة سجن  رابعاً: تعاظم القلق في أوساط الحركة األسيرة تجاه األسرى المرضى، خصوصا

الحقيقي الذي يتهدد حياتهم، وارتفاع أعداد الشهداء الذين ارتقوا جّراء سياسة اإلهمال الرملة في ظل الخطر 

 الطبي، وكان آخرهم الشهيد ياسر حمدوني.

زيادة وعي الشارع الفلسطيني بهذه القضية، وتعاظم دور المؤسسات التي تعنى بشؤون األسرى من  خامساً:

لها الدؤوب إلدخال أطباء أخصائيين لمعاينة األسرى المرضى حيث تسليط الضوء عليها من كافة جوانبها، وعم

 وتوفيرها الطاقم الطبي المستعد لذلك، واستعدادها لتغطية كل احتياجاته بهذا الشأن.

هذه العوامل جعلت من قضية األسرى المرضى قضية محورية تحتاج إلى متابعة حثيثة من قبل الكّل 

ؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون األسرى، وتعاونها مع المستوى الفلسطيني، وإلى تضافر جهود كافة الم

 حلمي األعرج

 مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
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الرسمي لحملها إلى المجتمع الدولي وحثّه على تحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه حياة األسرى 

المرضى والخطر المحدق بحياتهم، وإدانة سياسة دولة االحتالل تجاههم، وتحميلها المسؤولية عن حياتهم 

عليها لالنصياع إلرداة المجتمع الدولي والقانون الدولي االنساني وقانون حقوق االنسان، لتقديم والضغط 

 العالج لألسرى المرضى واطالق سراح الحاالت المرضية التي تعاني من امراض خطيرة.

قضيتهم لإّن معاناة األسرى المرضى اليومية والخطر المحدق بهم، يستدعي وضع آليات وطنية فاعلة لالنتصار 

 العادلة، ومن أبرز هذه اآلليات:

 :ًتبنّي موقفا وطنيا من قبل مؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفلسطينية ونقابة األطباء الفلسطينية  أوال

يؤكد على مركزية هذه القضية وأولويتها في النضال اليومي على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، 

 طنية وسياسية في الدرجة األولى.باعتبارها قضية انسانية وو

 :ًبلورة استراتيجية قانونية من أجل اطالق سراح األسرى المرضى من سجون االحتالل االسرائيلي،  ثانيا

أسرى داخل  209ومالحقة مجرمي الحرب االسرائيليين المسؤولين عن جرائم اإلهمال الطبي وعن وفاة 

 هذه السجون.

 :ًالموحد والوصول للرأي العام العالمي، من خالل بيانات ونشرات منتظمة تفعيل الخطاب اإلعالمي  ثالثا

 تصدر بعدة لغات.

 :ًتعزيز العالقة مع لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني. رابعا 

 :ًتفعيل دور السفارات الفلسطينية في الخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية وتوفير المادة الموحدة  خامسا

 لهم.

 :ًالعمل على تفعيل القرارات العربية واألوروبية والدولية والمؤسساتية المتخذة لصالح األسرى  سادسا

 واألسيرات )الجامعة العربية، منظمة التعاون اإلسالمي، منظمة الصحة العالمية، البرلمان األوروبي(.

 :ًايا فيها يح ورفع قضتوثيق أبرز حاالت االنتهاكات الساطعة التي يسهل إثباتها عن طريق التشر سابعا

 أمام المحاكم الدولية والجنائية واتّباع اآلليات القانونية الالزمة لذلك.

 :ًالعمل مع الصليب األحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية لتشكيل لجنة طبية دولية متخصصة  ثامنا

لزيارة السجون واالطالع على الوضع الصحي فيها، وعلى معاناة األسرى المرضى والخطر الذي يتهدد 

 حياتهم خاصة مرضى السرطان والمعتقلين في عيادة سجن الرملة.

 :ًم إلى المحافل الدولية كافة بما في ذلك إلى األمين العام لألمم المتحدة والدول العمل على نقل قضيته تاسعا

 السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ومجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة.

 :ًالعمل مع أطباء بال حدود ونقابة األطباء الدوليين إلطالعهم على حجم الجريمة المستمرة التي  عاشرا

دولة االحتالل بحق األسرى المرضى في سجونها، وحثّهم على اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة ترتكبها 

 من شأنها اجبار الحكومة االسرائيلية لالنصياع للقانون الدولي االنساني وقانون حقوق االنسان بهذا الشأن.
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عندما يتحول المرض والعالج أداة للتنكيل 
 باألسير

 

 

 

 

 

 

تعتبر قضية األسرى المرضى، من أبرز القضايا، التي تشغل الحركة الوطنية األسيرة في سجون االحتالل، 

وخاصة أن صحة األسير والعالج، أصبحتا أداة في يد سلطات االحتالل، لفرض مزيد من اإلجراءات التنكيلية 

تحولت لسياسة ممنهجة؛ تعدى ذلك فرض إجراءات تنكيلية رغم وضعهم بحق األسرى الفلسطينيين، حتى 

الصحي، منها تقييدهم وتكبيلهم أثناء العالج، أو أثناء نقلهم للعالج، يضاف إلى ذلك رحلة العذاب التي ترافقهم 

  عبر عربة "البوسطة".  جراء نقلهم

اإلهمال الطبي، وعدداً آخر استشهد بعد أسيراً، داخل سجون االحتالل بسبب  56م استشهد 1967فمنذ عام 

اإلفراج عنهم بفترات قليلة، جراء معاناتهم الصحية، واألمراض التي هاجمتهم داخل سجون االحتالل، والذي 

 رافقها إهمال طبي متعمد.

كان آخرهم األسير ياسر حمدوني، من محافظة جنين، والذي استشهد جراء إصابته بنوبة قلبية، قضى على  

عاماً(، من مدينة جنين،  30عاماً، وقبله، استشهد األسير فادي علي أحمد الدربي ) 13بعد اعتقال دام  إثرها

بعد إصابته بجلطة دماغية ودخوله مرحلة موت سريري لعّدة أيام، وعقب معاناة من اإلهمال الطبي الذي 

عانى من نزيف في منطقة السّرة،  انتهجته إدارة مصلحة سجون االحتالل بحقّه استمّرت لعامين، ال سيما وأنه

 وكان في حينه معزوالً ولم يقّدم له أي عالج.

ومن األسرى المحررين الذين استشهدوا عقب اإلفراج عنهم بفترة وجيزة جراء سياسة اإلهمال الطبي، األسير 

ها خالل عاماً(، من الخليل، والذي استشهد بعد معاناته من عّدة أمراض أُصيب ب 22المحرر جعفر عوض )

 اعتقاله، وهي السكري والتهاب رئوي حاّد ومشاكل في الغدد.

 الهنديالمحامية لبنى 

 ينادي األسير الفلسطين
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( أسيراً يقبعون 19( أسير، منهم )700ووفقاً لعمليات التوثيق فقد وصل عدد األسرى المرضى إلى أكثر من )

 يفي "عيادة سجن الرملة"، غالبيتهم من األسرى الجرحى الذين أُصيبوا خالل الهبة الجماهيرية التي بدأت ف

  م، ومع ازدياد أعداد الجرحى تفاقمت قضية األسرى المرضى.2015أُكتوبر عام 

هذا ولم تتردد سلطات االحتالل بإجبار ذوي األسرى على دفع تكاليف عالج أبنائهم في سجون االحتالل، 

  رغم أن القانون يفرض عليها توفير العالج الكامل لهم.

 

 المرضى في السجون: ويستعرض نادي األسير أبرز حاالت األسرى

يعاني من عجز في عضلة القلب ومن سرطان الدم، ومشاكل في  عاماً( من نابلس، 43األسير بسام السايح )

 ، ومازال موقوفا.2015معتقل منذ تاريخ الثامن من تشرين األول/أكتوبر وهو الرئة، وال يستطيع المشي،

من التهابات حادة في األمعاء الدقيقة والغليظة، أصيب من غزة، يعاني  عاماً(، 37األسير مراد أبو معيلق، ) 

، أسفرت عن خضوعه لثماني عمليات استئصال وتنظيف لألمعاء. وكان 2004بها بعد إضراب األسرى عام 

األطباء قد أخبروا أبو معيلق بأنه ال يوجد عالج للفيروس الذي يعاني منه، سوى مسلسل االستئصال من 

 ، ويقبع في سجن "ايشل".2001( عاماً وهو معتقل منذ عام 22ر محكوم بالسجن )األمعاء، علماً أن األسي

من بيت لحم، يعيش على جهاز لتنظيم دقات القلب، لم يتم تغييره منذ  عاماً(، 43األسير رياض العمور، )

يبرز ( عاماً، ويتعرض لحاالت إغماء متكررة، وبعد مماطلة وسنوات من االنتظار بدأ الجهاز 11أكثر من )

مرة، ويقبع  11، ومحكوم بالسجن المؤبد 2002من تحت الجلد ويتسبب له بألم شديد. وهو معتقل منذ العام 

 في سجن "ايشل".

من رام هللا، خضع لعملية جراحية الستئصال ورم في األمعاء في مستشفى  عاماً(، 32األسير إياس الرفاعي )

لعّدة أشهر، ونُقل من المستشفى إلى "عيادة سجن  ، وذلك بعد مماطلة2015"سوروكا" في شهر أكتوبر 

الرملة"، بعد إجراء العملية بعّدة أيام عبر عربة "البوسطة" وكان مكبّل اليدين والّساقين، وذلك قبل تماثله 

، ويقبع في "عيادة 2006( عاماً، ومعتقل منذ العام 11للشفاء الكامل. واألسير الرفاعي محكوم بالسجن لـ)

 .سجن الرملة"

، وعلى إثر إصابته 2012أصيب بمرض السل عام   من رفح، كان قد عاماً(، 42األسير عالء الهمص، )

تم إعطاؤه عالج قوي لمدة ستة شهور متتالية، وتسبب الدواء بمضاعفات خطيرة عليه؛ فأصيب بورم في 

ل، وكان قد خاض الغدة اللمفاوية، ومشاكل في المعدة ومشكلة في األعصاب وارتجاف في األيدي واألرج

( عاماً، ومعتقل 29إضراباً ليومين خالل شهر ديسمبر/ كانون األول مطالباً بالعالج. وهو محكوم بالسجن )

 ، ويقبع في سجن "ريمون".2009منذ العام 
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ً 31األسير ابراهيم أبو مصطفى، ) ، من خانيونس، يعاني من تشنجات في القلب، وارتفاع في ( عاما

ي المعدة، وحصوة في الكلية، وأمراض أعصاب، ويقضي يومه بالنوم من شدة المرض. الكولسترول، وقرحة ف

 (.12( عاماً، قضى منها )15واألسير أبو مصطفى محكوم بالسجن لـ )

من بلدة بيت حانون في قطاع غزة، أصيب بضعف في القلب بعد  عاماً(، 36األسير زامل أبو شلوف، )

نبضات القلب، كما ويعاني من مشاكل عديدة في عضالت الجسم اعتقاله، ويحمل في صدره جهاز تنظيم 

والغدد، ومن خمول وإرهاق دائمين، وهو ال يقوى على المشي بسبب مشاكل في األعصاب، وتكّونت لديه 

جميع المشاكل الصحية التي يعاني منها جّراء ظروف التحقيق القاسية التي تعّرض لها في بداية اعتقاله عام 

 ( عاماً، ويقبع في سجن "ايشل".15األسير أبو شلوف محكوم بالسجن لـ) . يذكر أن2008

من غزة، وبترت ساقيه خالل أربع عمليات جراحية أخضع لها، وهو  عاماً(، 44األسير ناهض األقرع، )

يعتمد على كرسي متحرك في التنقل، ونُقل مؤخراً من "عيادة سجن الرملة" إلى سجن "جلبوع" ثم إلى سجن 

 .2007" رغم حاجته لرعاية صحية دائمة. وهو محكوم بالسجن لثالث مؤبدات، ومعتقل منذ العام "عسقالن

من الخليل، يعاني من مرض الصرع ومشاكل في المعدة، وآالم حادة  عاماً(، 49األسير يوسف النواجعة، )

ان حركية جّراء إصابة كفي الرأس ومشاكل في النظر، وفقد جزئي بالذاكرة، باإلضافة إلى معاناته من إعاقة 

، ومحكوم بالسجن لست سنوات، ويقبع في "عيادة 2012. واألسير معتقل منذ العام 2000قد تعرض لها عام 

 سجن الرملة".

يعاني من عدة أمراض، منها ضعف في  من بيت حانون في قطاع غزة، عاماً(، 52األسير خالد أبو عمشة )

زمنة في المفاصل، إضافة إلى ضعف شديد في النظر ومشاكل عضلة القلب وضيق في التنفس والتهابات م

، ويقبع في سجن 2006عاماً(، ومعتقل منذ العام  60محكوم بالسجن لستة مؤبدات و) في األسنان، وهو

 "نفحه".

من قطاع غزة، يعاني من التهابات حاّدة في األمعاء )داء الكرونز(،  عاماً(، 34األسير إبراهيم البيطار،)

يب به بعد اعتقاله بعّدة أشهر، وتفاقمت حالته وأصيب بفقر الّدم وهشاشة العظام؛ جّراء إهمال أطباء والذي أص

االحتالل في عالجه، عالوة على معاناته من إصابة أّدت إلى فقده للنظر في إحدى عينيه. وهو محكوم بالسجن 

 ، ويقبع في سجن "نفحه".2003عاماً(، ومعتقل منذ العام  17لـ)

يعاني من مشاكل في المسالك البولية، وكان قد أُخضع لعمليتين جراحيتين،  كامل منصور، من نابلس، األسير

عاماً(، ومعتقل  23ولم يطرأ أي تحّسن على وضعه، وينتظر إجراء عملية أخرى. وهو محكوم بالسجن لـ)

 ."، ويقبع في سجن "شطة2002منذ العام 
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جباليا في قطاع غزة، يعاني من فيروس في الكبد أصيب به قبل  من مخيم عاماً(، 35األسير شادي حالوة، )

سبعة أعوام، وهو ال يتلقى أي عالج، إضافة إلى معاناته من مشاكل في األسنان وفي الجهاز العصبي نتجت 

، وهو محكوم بالسجن ألربع مؤبدات 2005جّراء إصابته برصاص قوات االحتالل أثناء عملية اعتقاله عام 

 ، ويقبع في سجن "ريمون".عاماً( 40و)

من غزة، يعاني من وجود أورام في الكبد، ومن آالم شديدة في جميع  عاماً(، 32األسير يسري المصري، )

، وتطورت المضاعفات 2013أنحاء جسده، وكان قد خضع لعملية استئصال لورم سرطاني في الغدة عام 

(، ويقبع في 11عاماً( قضى منها ) 20لـ)لديه بسبب ما تعرض له من إهمال طبي. وهو محكوم بالسجن 

 سجن "ايشل".

من رام هللا، أصابته قوات االحتالل قبل اعتقاله، في جميع أنحاء جسده،  عاماً(، 34األسير محمد ابراش، )

وتفاقمت حالته جّراء اإلهمال الطبي الذي تعرض له خالل اعتقاله، فكان يعاني من إصابة في عينه اليسرى، 

ي عينه اليمنى داخل السجن، وهو اليوم مقعد وفاقد للنظر، كما أن سمعه يتالشى مع مرور وفقد النظر ف

 ، ويقبع في سجن "ريمون".2002( عاماً، معتقل منذ عام 30( مؤبدات و)3السنين. وهو محكوم بالسجن لـ)

ته بحاالت تقيؤ يعاني من آالم حادة في الرأس، عالوة على إصاب عاماً(، من سلفيت، 40األسير هيثم جابر )

، ويقبع 2002( عاماً، ومعتقل منذ العام 28دون أن تشخص حالته المرضية، وهو محكوم بالسجن )  مستمرة

 في "ريمون".

من طوباس، يعاني من الشلل جراء إصابته بعدة رصاصات أقعدته عن  عاماً(، 41األسير خالد الشاويش، )

جميع أنحاء جسده، فاأللم يرافقه على مدار الساعة   ا في، أدت إلى انتشار الشظاي2004الحركة تماما عام 

المسكنات المخدرة. وهو محكوم بالسجن مدى الحياة، ويقبع بشكل دائم في "عيادة سجن   وهو يعيش على

 الرملة".

، يعاني من شلل نصفي، ويعيش على معدة وأمعاء بالستيكية، عاماً(، من سلفيت 47األسير منصور موقده، )

( سنة، وكان يعمل عسكرياً 30، ومحكوم بالسجن لـ)2002ى أكياس لإلخراج، وهو معتقل منذ العام ويعتمد عل

 في جهاز األمن الوطني قبل اعتقاله.

من طولكرم، يعاني من التهابات مزمنة وحادة في األمعاء تعرف  عاماً(، 32األسير معتصم رّداد )

، باإلضافة إلى قصور في عمل القلب. وهو معتقل منذ "بالكواليتس"، كما ويعاني من وارتفاع في ضغط الدم

 ( عاماً، ويقبع في "عيادة سجن الرملة".20ومحكوم بالسجن ) 2006عام 

من بلدة بيرنباال في القدس، ينتظر منذ أكثر من ثمانية شهور إجراء عملية  عاماً(، 53األسير نزار زيدان )

أطرافه اليسرى، نتج عن إمداد أطباء الّسجن له بحقنة عام  قسطرة عاجلة، علماً بأنه يعاني أيضاً من شلل في
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 ( عاماً، ويقبع في سجن "ايشل".37، ومحكوم بالسجن لـ)2002، بشكل خاطئ، وهو معتقل منذ العام 2009

كان قد تعّرض إلهمال طبي واضح ومتعّمد، عقب خضوعه  من جنين،  عاماً(، 33األسير سامي أبو دياك )

في مستشفى "سوروكا"، وعانى من عملية نقله المتكررة بين  2015ألمعاء في أيلول لعملية جراحية في ا

السجون والمشافي عبر "البوسطة" قبل تماثله للشفاء، ما أّدى إلى تدهور حاّد في وضعه الصحي وإصابته 

بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وخضوعه لثالث عمليات جراحية، وظّل موصوالً بأجهزة التنفس 

( سنة، 30، ومحكوم بالسجن لثالثة مؤبدات و)2002صطناعي والمخّدر لمّدة شهر. وهو معتقل منذ العام اال

 ويقبع في "عيادة سجن الرملة".

من مدينة رفح، يعاني من ورم في الفك السفلي، ال يمّكنه من تناول  عاماً(، 20األسير إبراهيم الشاعر )

في النطق لديه، علماً أن االحتالل اعتقله في التاسع من تّموز  الطعام والشراب بسهولة، كما ويشكل صعوبة

أثناء مغادرته لقطاع غزة عبر حاجز "ايرز" لتلقي العالج في الضفة الغربية، وهو يقبع في سجن  2015

 "ايشل".

من بيت لحم، مصاب بمرض تشّمع الكبد، ويعاني من مشاكل في المعدة  عاماً(، 30األسير ربيع عطا جبريل )

، وحّولته لالعتقال اإلداري 2015آب  20يستفرغ بشكل يومي، وكانت سلطات االحتالل قد اعتقلته في و

رغم صعوبة وضعه الصحي وتشخيص األطباء في المستشفيات الفلسطينية بأنه بحاجة لزراعة كبد، وهو يقبع 

 في سجن "النقب".

 17من غزة، وهو أكبر األسرى سنّاً، محكوم بالسجن لمدة  عاما(، 78األسير فؤاد حجازي محمد الشوبكي )

عاماً، مصاب بالسرطان، ويعاني من ضغط الّدم والبروتستاتا وجفاف في عينه اليمنى والبواسير، اعتقل 

على خلفية اتهامه بالوقوف وراء صفقة األسلحة المحملة على  2006الشوبكي بعد اقتحام سجن أريحا عام 

 .2001ام " عAسفينة كارين "
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 مطالب الحركة األسيرة في اإلضراب المفتوح عن الطعام في

  2017 –نيسان  – 17  
 تركيب تلفون عمومي لألسرى الفلسطينيين في كافة السجون واألقسام بهدف التواصل إنسانياً مع ذويهم. -1

 : الزيارة -2

  األحمر.إعادة الزيارة الثانية التي تم إيقافها من قبل الصليب 

 .انتظام الزيارات كل أسبوعين وعدم تعطيلها من أي جهة 

 .أن ال يمنع أي قريب من الدرجة األولى والثانية من زيارة األسير 

  دقيقة إلى ساعة ونصف. 45زيادة مدة الزيارة من 

 .السماح لألسير بالتصوير مع األهل كل ثالثة أشهر 

 .عمل مرافق لراحة األهل باب السجن 

 مع كل زيارة. 16فال واألحفاد تحت سن إدخال األط 

 الملف الطبي: -3

 .إغالق ما يسمى "مستشفى سجن الرملة" لعدم صالحيته في تأمين العالج الالزم 

 .إنهاء سياسة اإلهمال الطبي 

 .إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري 

 .إجراء العمليات الجراحية بشكل سريع واستثنائي 

  الخارج.إدخال األطباء ذوي االختصاص من 

 .إطالق سراح األسرى المرضى خاصة ذوي اإلعاقات واألمراض المستعصية 

 .عدم تحميل األسير كلفة العالج 

التجاوب مع احتياجات ومطالب األسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر بدون حاجز  -4

 خالل الزيارة.

 البوسطة: -5

  تنقالتهم بالبوسطة.تأمين معاملة إنسانية لألسرى خالل 

 .إرجاع األسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر 

 .تهيئة المعابر لالستخدام البشري، وتقديم وجبات الطعام 

 إضافة قنوات فضائية تالئم احتياجات األسرى. -6

 تركيب تبريد في السجون وبشكل خاص في سجني مجدو وجلبوع. -7

 السجون ووضعها تحت إشراف األسرى الفلسطينيين بشكل كامل. إعادة المطابخ لكافة -8

 إدخال الكتب، الصحف، المالبس، والمواد الغذائية واألغراض الخاصة باألسير على الزيارت. -9

 إنهاء سياسة العزل اإلنفرادي. -10

 إنهاء سياسة اإلعتقال اإلداري. -11

 إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة. -12

 تقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.السماح لألسرى  -13
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 الشهيد األسير نعيم الشوامرة غادرنا متلحفاً بتراب الشرف 

 

 

 

بعد أكثر من عشرين عاماً قضاها في سجون االحتالل اإلسرائيلي، حيث أطبق السجن والمرض عليه، غادرنا 

األسير نعيم الشوامرة إلى مثواه األخير، لم يأخذنا إلى القبر أو الى المنفى، كان هادئاً لم يطرح علينا الشهيد 

 كإنسان قديس مضرجاً بالحياة من الوريد الى الوريد. لاسئلة الموت الصعبة الحقا وسابقا، بل رح

ى سالم روحه لى المدى، مستلقيا علقبل وفاته بيومين كنا حوله في مستشفى األهلي بالخليل، مفتوح العينين ع

الجميلة يودعنا بنظراته الحالمات وهو يذكرنا اسما اسما، حارسا 

على ذاكرة اليقين مكانا وزمانا وهو يضع علم فلسطين على صدره 

 منتفضا مع دقات القلب الساخنة.

رحل الشهيد نعيم الشوامرة الذي أصيب بمرض ضمور العضالت 

تبك مع المرض وظالم السجن اشتباكا خالل وجوده في السجن، اش

طويالً، ظّل واقفاً على قدميه ينشر وروده المتفتحة على عضالت 

 السياج ويذوب في الغياب.

نحن اصدقاؤه المفجوعين، قال لنا ال تعتذروا عن حلمكم وحلمي 

الجميل، مشيراً بإبهامه الى من بقوا خلفه في السجون، المرضى 

بة، المنتظرون على حافة الموت المصابين بأمراض خبيثة وصع

ً ينقذهم من المصير األسود، ويحررهم من ذلك الطبيب الذي يرتدي لباس السجان تفوح منه  قراراً مفاجئا

 رائحة الجريمة.

لقد قتلوا نعيم شوامرة مثلما قتلوا ميسرة أبو حمدية وزهير لبادة وجعفر عوض وأشرف ذريع وزكريا عيسى 

ن سقطوا مرضا وقهرا واستهتارا بصحتهم خلف القضبان، والجريمة تتكرر والعشرات من األسرى الذي

وتتوسع وتزداد شراسة على أرواح وأجساد األسرى، وقد ازدحمت الجنازات وكثرت التوابيت واختفى عرس 

 الحرية في البكاء. 

ات فيها، وقد يقة التي محملناه على أكتافنا في يوم دام الى البيت والقبر، وكلنا نتمنى أن يقبل اعتذارنا، للطر

ترك في قلوبنا خنجراً، وفي وصيته خوفاً  وقلقاً على أصدقائه األسرى هناك في السجون، وهو الذي كتب لنا: 

 ال تسمحوا أن يموت األسرى مثلما مت أنا، أنقذوهم من جرائم طبية ممنهجة ترتكب في ساحات السجون. 

تي أبكت السماء، وحركت كل جهات القلب في الدنيا، وهي تفتش بكينا أمام والدته العظيمة الصابرة، األم ال

عن شفاء ودواء، ناشدتنا وشدت على أيادينا إلعادة ولدها سليما كما كان، وظلت فوق رأسه متمسكة بالرجاء 

 واألمل، خجلنا وتوارينا خلف التراب والغبار ودخلنا في هذا الصمت المريب. 

شوامرة، رحلت عريساً مزهواً محموالً على هواء الخليل وأشجارها ودواليها سالم على روحك العنيدة يا نعيم ال

 وأقمارها، كنت شهيداً جميالً وأجمل عشاق األرض ملتحفاً بتراب الشرف.

 عيسى قراقع

رئيس هيئة شؤون األسرى 

 والمحررين
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سالم عليك من اخوتك األسرى، يكملون مشوارك في النضال من اجل التحرر واالنعتاق من القبور واالغالل 

دقون على جدران السجون ويقولون لك: لن يكسرنا الموت والسجن، فالموت فينا واألمراض المميتة ال زالوا ي

 حياة تتجدد.

سالم عليك، لم أسمعه وال مرة يصرخ، فهو الذي رتب لنا الحياة القادمة، وهو الذي حدد موعد موته القاسي، 

 ة. ال في الحياة وال في اآلخروبكبرياء مع سالمه الداخلي، فمثل هذا المقاتل ال يموت مبكراً، وال يعرف الهدوء 

 وداعاً والى اللقاء ..

 ألني أعلم ..

 أن يوما سيأتي..

 نسافر فيه إليك 

 تسافر فيه إلينا..

 ويعبر بعضنا إلى بعض ..

 كما تعبر الحرية من بيت الى بيت.
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 األسير ياسر حمدوني شهيداً 

 

 

 

 

 

كان من المقرر في هذه النشرة أن نكتب عن الشهيد األسير ياسر حمدوني ضمن قائمة األسرى المرضى، من 

 باب نشر قضيتهم وتعميمها لدعم وإسناد قضية األسرى المرضى والمطالبة بتوفير العالج الحقيقي لهم.

 لكننا نكتبه اآلن شهيداً.

 بعد أن تعّرض لتضّخم في عضلة القلب في سجن ريمون، لينقل بعدها إلى مستشفى سوروكا.شهيداً 

ضحية جديدة لسياسة اإلهمال الطبي من قبل سلطات اإلحتالل وإدارات مصلحة السجون وجهازها الطبي 

 الذي يرتدي زي السجان.

من األبناء، اعتقل في عاماً، متزوج وله اثنان  40ياسر ذياب حمدوني من بلدة يعبد غرب جنين، 

عاماً في سجون االحتالل، عانى خاللها صنوفاً من التعذيب والقمع،  13وأمضى ما يزيد عن  19/6/2003

على يد قوات قمع الّسجون "النّحشون"، ليتسبب له ذلك بمشاكل في أذنه  2003فقد تعّرض للضرب عام 

 اليسرى. 

خضع األسير  2015ل في القلب وضيق في التنفس، وعام وأصيب فيما بعد نتيجة للظروف االعتقالية بمشاك

حمدوني لعملية قسطرة في مستشفى العفولة "االسرائيلي" ولم يجري بعدها لألسير أي فحص طبي أومتابعة 

 للعالج.

، تتحمل ادارة مصلحة السجون 209الشهيد ياسر حمدوني باستشهاده يرفع عدد شهداء الحركة األسيرة الى 

ملة عن استشهادهم، بحكم سياستها المعهودة وعدم توفير العالج، ورفضها إطالق سراحهم المسؤولية الكا

 وتعنّتها أمام المطالبة بإدخال أطباء مختصين للكشف عن ما يعانيه أسرانا داخل السجون. 

باسشهاد ياسر، يُدق ناقوس الخطر من جديد، تجاه الوضع الصحي الذي يعانيه األسرى المرضى، والذين 

رس بحقهم االهمال الطبي الذي يقود الى استشهادهم، وباستمرار تعنت سلطات االحتالل ومماطلتها في في يما

 توفير العالج الالزم والفوري لألسرى المرضى لن يكون ياسر الضحيّة األخيرة.

 عارف عمارنة

 الحريات والحقوق المدنيةمركز الدفاع عن 

 "حريات"
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 الشهيد محمد الجالد  

 أكثر من جريمة

 

 

 

 

 

تستمر باالرتفاع، وفي ذلك تأكيٌد بالدم من الشهداء ودليٌل ال بل تأبى قائمة شهداء الحركة األسيرة أن تتوقف، 

على صعوبة وخطورة حياة األسرى المرضى والجرحى  إلى كل العالم بأحراره ومؤسساته الدولية يقبل الشكّ 

 في سجون االحتالل.

ً من مدينة طولكرم غادرنا شهيداً في مشفى "بينيلسون"، يوم الجمعة 24محمد ثابت الجالد " " عاما

بعد ما أطلق عليه جنود االحتالل النار بزعم  9/11/2016، حيث كان الشهيد قد أصيب في 10/2/2017

 تنفيذه لعملية طعن على حاجز حوارة.

ارتكبت قوات االحتالل بحقه الجريمة األولى ، في الغدد اللمفاوية الشهد محمد ثابت الجالد، مريض بالسرطان

بإطالق النار عليه وإصابته واعتقاله على حاجز حوارة، ومارست ضّده جريمة اإلهمال الّطبي، وتجاهلت 

التقارير الطبية التي توّضح إصابته بالسرطان، كما أنّها استهترت بخطورة إصابته بالرصاص في منطقة 

 روالبطن.الّصد

، لكّل منهم قصته وحياته التي قضت عليها جرائم 210ه يرفع عدد شهداء الحركة األسيرة إلى الجالد باستشهاد

 االحتالل اإلسرائيلي وإدارات السجون وسياسة اإلهمال الطبي بحقّهم.

الممارسات اإلسرائيلية  علىالحقوقية الدولية ومجلس حقوق اإلنسان  هإّن صمت المجتمع الدولي ومؤسسات

رائم، عها لتستمر بارتكاب هذه الجعدم محاسبة اسرائيل يدفو تجاه األسرى الفلسطينيين والمرضى منهم خاصة،

 وبذلك لن يكون الجاّلد آخر شهداء الحركة األسيرة.

 ،17/4/2017فلسطينيّاً، قرر األسرى خوض اإلضراب المفتوح عن الطعام في يوم األسير الفلسطيني 

وأعلنوا عن العديد من المطالب الملّحة حول الملف الطبي كاإلفراج الفوري عن األسرى المرضى وخاصة 

ذوي اإلعاقات واألمراض المستعصية، وإدخال األطباء ذوي االختصاص وإنهاء سياسة االهمال الطبي 

ر أوتوا من قوة وصب وإغالق ما يسمى "مستشفى سجن الرملة"، هذه المطالب سيدفع األسرى لتحقيقها كل ما

وتحّد إلدارات مصلحة السجون، وعلينا كفلسطينيين على كل المستويات الرسمية والشعبية والفصائلية 

 والمؤسساتية دعم وإسناد األسرى في معركتهم حتى تحقيق أهدافهم العادلة، ونصرة لكرامتهم وصمودهم. 

 زاً مكّرماً بكامل صحته وعنفوانه.غانماً عزي اً رمحران نستقبل األسير الفلسطيني  أبى إالن

 

 

 عارف عمارنة

 المدنيةمركز الدفاع عن الحريات والحقوق 

 "حريات"
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 رسالة منصور موقدة عن أوضاع األسرى المرضى في سجون االحتالل:

 .يطالب فيها بإطالق حملة دولية إلنهاء معاناتهم

 

عممت هيئة وشؤون األسرى والمحررين، رسالة من األسير 

منصور محمد موقدة، سكان سلفيت، المصاب بشلل منذ عام 

األسرى المرضى القابعين في مستشفى  ، وهو أقدم2002

 عاماً. 30"الرملة"، ومحكوم 

قال فيها: " أمنيتي أن أشعر أنني من البشر، وقد أصبح عمري 

 14عاماً، واآلن أنا جالس على كرسي متحرك منذ  49اآلن 

عاماً، اصرخ من األلم، اصرخ من كيس البول وكيس البراز 

لل، أصرخ من القهر اللذين يتدليان من بطني، أصرخ من الش

والوجع اللذين حوالني إلى كائن مدفون في آالمي ومدفون في 

سجني، جسمي يتكور يوما بعد يوم، وعضالتي تتقلص، وأسير في غربة موحشة نحو موتي، فهل بقي هناك 

 أمل إلخراج جثتي الحيّة إلى حيث تدفن في الفضاء.

ي هذا العزل الذي يسمى مستشفى الرملة، مروا عني عاماً مّر عني الكثير الكثير من المرضى ف 14خالل 

بعضهم خرج حيّاً، وبعضهم سقط شهيدا قربي، وال أزال اسمع صرخات الوجع واآلالم واألحالم النازفة من 

مئات المرضى والمصابين الذين يصلون الرملة، فأنا الثابت الوحيد هنا، أتجرع آالمهم فوق ألمي، وال حول 

يع أن أساعدهم، ال أستطيع أن أقف على قدمي أو أذهب إلى المرحاض، وأراهم ال ينامون لي وال قوة، ال أستط

إال بعد أن تتخدر أجسامهم بالمسكنات، وأراهم كيف يستفحل المرض في أجسامهم شيئاً فشيئاً، كأنهم مشاريع 

 للموت البطيء الذي يحصدها دون رحمة.

من بطونهم أسالك، جروح مفتوحة لعدد كبير من  األسرى المرضى من حولي يرتجفون ويسقطون، تتدلى

جرحى الهبة األخيرة وصلوا إلينا، منهم أطفال صغار بعمر الورد ورأيت مرضى مصابين بالسرطان وأمراض 

القلب، صراخ وألم، ال نعرف النوم، نعيش حالة قلق وتوتر، وأصبح الموت أهون علينا من هذه الحياة التي 

 ليست حياة.

؟، تحرك حقيقي، ضغط دولي وسياسي وقانوني، إلخراجنا نحن شبه األحياء من هذا السجن "هل هناك أمل؟

وإنقاذ ما تبقى من حياتنا، أليس للجرحى وذوي األمراض الخطيرة أولوية على أجندة األمم المتحدة ومنظمة 

إلفراج عنا نية عالمية لالصحة العالمية والسياسيين والدوبلوماسيين؟ ماذا ينتظرون؟ لماذا ال تطلقون حملة إنسا

 إلنهاء معاناتنا التي طالت أكثر مما يحتمل أي إنسان في العالم؟" 

"أيها الشرفاء ارفعوا أصواتكم عالياً، هناك رائحة دم ومجزرة بطيئة وجرائم ترتكب بحق األسرى المرضى 

ت الرملة، سيرى الموفي سجون االحتالل، ومن أراد أن يذوق الموت ألف، فليأت إلى ما يسمى سجن مستشفى 

 بكامل عدته وجاهزيته يترصد بنا كل لحظة"  
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 أنقذوا حياة األسرى المرضى ... فوراً 

 

 

 

 

 

 

ً تمام بها ضمن من بين الملفات المهمة التي يتوجب االهملف األسرى المرضى   الحراك الجاري رسمياً وشعبيا

مع و سيرات في سجون االحتاللتثقل صدور األسرى واأل لتسليط الضوءعلى المعاناة والظروف القاسية التي

إذالل ، محاوالت جون البائسة للنيل من صمودهمدارة السمحاوالت إ يات القمع اليومي ضمنتصاعد عمل

  .السجن يدور بشكل مختلف عن الساعة والوقت في الخارج، الوقت والزمن داخل متواصلة على مدار الساعة

ي ساديته ضمن حالة الفصام التان يمارس ، سجّ رطبة، معتمة ال تليق بالعيش اآلدمي، في السجن غرف مغلقة

نسان عادي وبين الوعي وما غرس فيه من ثقافة بين الحس اإلنساني الطبيعي ألي إتناقض صارخ  ،يعيشها

تلذذ في منذ الصغر بال شبعتمفاهيم أ، "ساليب.. إكره الفلسسطيني بكل األ نفذ حقدك" ،تتعارض مع الواقع

ً  متسلسلة طوالً ة وقاسية كالسجان متهالك براشاإليذاء وصناعة الموت والعنصرية، أ رفة في فناء غ وعرضا

الذين رسمت بقايا كثر من االسرى وربما أ" "نزيال 15تار في أحسن األحوال، تضم أحيانا مأ 5ال تزيد عن 

 ،كالب وأدوات قمع، السجان ، اقتحامات حسب مزاجية نهمالضوء الخافتة معالم بؤس على جبين كل واحد م

 ر الخي وقت آو بأ، أسلحة نارية في زيارة غير مرحب بها في منتصف الليلدروع وأ، غاز مسيل للدموع

ة أمام لمغلقالممنوعة على الجهات الدولية ا، فالواقع يتحدث عن نفسه داخل باسيتالت االحتالل فرق سيان

سير آالف أ 7لجان األمم المتحدة، هذا استهالل عام بسيط يمكن أن نطلق عليه وصفا سريعاً لحالة أكثر من 

ي الت "سياسة الموت على جرعات"وضاع كارثية يصعب تخيلها في ظل قضبان االحتالل من أيعانون خلف 

لت في البداية يستحق االهتمام األعلى وعلى كل صرار وهو ملف كما قإتنهجها دولة االحتالل عن سابق 

 .المستويات

 ً وهي شريحة األسرى المرضى  سرى في سجون االحتاللاألخرى من لشريحة أ لكن الواقع مغاير تماما

اه ري تجما يجدمي في القرن الواحد والعشرين لوالحديث يتم عن استحالة تصور العقل اآل، فالمعاناة مضاعفة

 ً الل بعض الرسائل التي تصل و من خالمرضى بشكل خاص مع تسريب بعض األنباء أو األسرى عموما

و حتى من خالل مندوبي المؤسسات الدولية التي تتمكن بشكل محدود للغاية من القيام بزيارة بصعوبة، أ

 عصام بكر

 سكرتير العالقات الخارجية

 الهيئة العليا لمتابعة شؤون االسرى والمحررين
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سرى يا من األى المرضى هم ضحايا الضحاسرأن األخجولة هنا وهناك، لكن الحقيقة الصادمة المرعبة 

م اكثر اتهيتضييق الخناق عليهم لجعل ح ، ووسائلا يجري بحقهم من سلسلة عقوباتلبشاعة م ، نظراً عموما

حالة مرضية  1000ثر من ، ونحن نتحدث هنا عن اكعتقلين االخرينمام المصعوبة وتحطيم إرادتهم حتى أ

منة، وشريحة أخرى من الذين بترت أطرافهم الشرايين واألمراض المز، ، القلبمتفاوتة ما بين الفشل الكلوي

صابتهم برصاص االحتالل على مدار سنوات الفعل النضالي والكفاحي الذي يخوضه الشعب الفلسطيني بعد إ

، سيراً أ 26، وشريحة أخرى ممن أصيبوا بالسرطان وعددهم في سياق نضاله المشروع لنيل حريته واستقالله

ً ضمن محاولة وصف سريع لواقع  ،الحركة أاسباب عديدةأو الشلل وتوقف أعضاء الجسم عن  هذا أيضا

قيقة سجن منهم بشكل دائم في ما يسمى مشفى سجن الرملة وهو في الح 17سرى المرضى الذين يعيش األ

قرب ، ربما هو أدنى مقومات كونه مشفىتتضاعف فيه المعاناة لألسرى وال يليق للحياة اآلدمية ويفتقر أل

كيد ليس مشفى ال كسجن وال كسلوك سجانين باسم لنازية لكنه بكل تأمعسكرات الموت ا ولغرف التعذيب ا

بالمشاركة في عمليات التعذيب ، ويتورط عدد منهم حتى إدارة السجنحيانا القيام بعمل أ ن" يتولوطباءأ"

حذيتهم ت أتح تداس نسانية في حياة البشر "الطب" التيواإلهانة كأطباء أقسموا على اإلخالص للمهنة األكثر اإل

بل تدعو  ،بحق الجنود االسرى العسكرية ويتنكرون حتى لشرف العسكرية التي تحرم ممارسة التعذيب والقتل

 .لمصابين والمرضى والمدنيين العزللتقديم العالج الطبي الالزم ل

زيارة يحتاج لل سير المريض بطبيعة الحاللمعاناة يتمثل في منع الزيارة لألهل بحجج واهية واألخر لآ وجه

ة و كراسي متحركعدم إدخال األدوات الطبية المساعدة من عربات أ، ئلية لخصوصية الوضع الذي يعانيهالعا

التي  دواتى القانوني وفي المحاكم حتى يتم إدخال بعض األة على المستويحيانا تخاض معارك حقيقحيث أ

، لنفسها للتعامل مع األسرى المرضىل بنفسها حتالدولة اال تخضع للمزاج والقوانين الجائرة التي وضعتها

حرية الوصفة الس (، سرى في التهكم في وصفها هي حبة )االكامولة السحرية الدائمة التي يتندر األوالوصف

المعجزة التي تعالج كل االمراض حسب طبيب السجن فيتم صرفها دوما والي سبب ومهما كن المرض فهي 

ً لكل األالللضغط ونفلونزا وللرشح واإل سان االن مراض ضمن حالة االستهتار بحياةسكري وتصلح عالجا

 .الفلسطيني

دارة السجون طبي المتعمد من قبل إهمال ال، فسياسة اإلسرى المرضى ملف شائك ومعقد ومن جوانب عدةاأل

ها دولة رطراف السياسية والمؤسسة التشريعية التي تمثل في جوهامتداد لصانع القرار السياسي واألالتي هي 

 أسيراً  57حيث سقط ما يزيد عن ي من جرائمها والتي لم يتم محاسبتها على أاالحتالل بكل صلفها وعنجهيتها 

ت اوعرفات جراد ،هم خالل األشهر الماضية ميسرة أبو حمدية وحسن الترابيهمال الطبي المتعمد مناإل نتيجة
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ئيلية ارخطر الموت في أية لحظة بفعل هذه السياسة اإلساالت التي يتهددها فيما تمتد القائمة طويال لعشرات الح

ه و مؤسساتي  لمعاقبة من اقترف هذالممنهجة في التعامل مع األسرى المرضى تحديداً  دون رادع دولي أ

وضح  في صرار ترتكبخالفات خطيرة عن سابق إنسانية كونها ببساطة مالجرائم التي يندى لها جبين اإل

 .سجون االحتالل النهار  بحق األسرى في

يرة خبات األو موسمي هي قضية التسريخجول أخطر تلك الجرائم التي يتم الحديث عنها بشكل واحدة من أ

جراء إل كحقول تجارب سرى والمرضى منهم خصوصاً ضح عن استخدام أجساد األالتي تحدثت بشكل وا

ساد جبعض األجزاء لزرعها في أأو العبث بأجساد األسرى واقتالع دوية وصات واختبارات على بعض األفح

عنى بحقوق ي ت، وهذا يحتاج للفحص الجدي والمتابعة الحثيثة من قبل كل المؤسسات التيليين  أو جنوداسرائ

ير وتوثيق صدار التقارللتحقق وإرض الفلسطينية مقراتها على األالدولية منها التي تتواجد اإلنسان وخصوصاً 

هادات ين سيدلون بشلذسرى ايمكن الحصول عليها ببساطة من األ قسم التيالحاالت  والشهادات المشفوعة بال

 .تتنافى مع القانون الدولي واضحة حول تعرضهم النتهاكات

اظ نا نازفا بشكل يومي بل هم صرخة إليقسرى المرضى ليسوا فقط صرخة معاناة متجددة وليسوا فقط شريااأل

خالق المنكوبة في بحث عن حقوق الشعوب المقهورة القيم واأل ننسانية الغائب تماما في ردة البحث عضمير اإل

سميا ر مر شديد البساطة يتطلب تكامال للجهدها األفي تقرير مصيرها والسيادة فوق مقدراتها ومواردها وحدود

والمؤسسات الدولية ذات  مام الهيئاتوشعبيا، إثارة قضيتهم بشكل واسع أمام الرأي العام وطرحها بقوة أ

ية تقدم كبير وبدون مبالغة إمكانحراز حاجة للذهاب بخطى حثيثة وواثقة بإمكانية إ، الموقف الرسمي بةالعالق

نهاء ح وإضغالق ملفهم بشكل واألسرى المرضى وإول هو التمسك والمطالبة بتحرير االعمل على مستويين األ

فاد يق االول فيتمثل بضرورة إحتى يتحق ما الثانيوهو الهدف األساس ألي تحرك وأمعاناتهم وذويهم فورا 

سات لطة الوطنية ومؤسطباء من السضمنهم ألجان تحقيق ولجان طبية يمكنها تقديم العالج الطبي الالزم ومن 

وان ويبقى الناظم بين هذا وذاك هو تطبيق القوانين إلنقاذ حياتهم قبل فوات األ خرى في محاولةطبية دولية أ

لك سس التي نصت عليها تل على التعامل وفق المقتضيات واألة احتالالدولية بصيغة تلزم اسرائيل كدول

نشطة وفعاليات مكثفة متواصلة لعلها تحرك الضمائر التي لم كل هذا مرافقا لحمالت إعالمية وأ القوانين،

جساد هرمت داخل السجون وما زالت متمسكة بحقها إلنقاذ حياة األسرى المرضى وإعادة الحياة أل تتكلس بعد 

ل ال هحرية والحتضان تراب الوطن بين األة نادرة ووفاء منقطع النظير للعيش للدابإرالحياة تصارع  في

 .وفي المقابرداخل السجن 
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 المرضى الحقيقيون

 

 

 

 

 

 

 

أنواع المرض التي يعاني منها األسرى  تعاملت وتعرفت على كافة ،عاما(٢٠)ثناء سنواتي الطويلة في األسر أ

فه ما تخلّ وة عن إصابات برصاص جيش االحتالل أو شظايا قنابله وأدوات قتله , سواء تلك الناتجالفلسطينيون

وتجتاح جسد األسير جراء الظروف الصحية  أو تلك األمراض التي تنشأ ,من معاناة وآالم وعجز عن الحركة

ية وانعدام الحد األدنى من المعايير الصحية التي تليق بحياة بني البشر )تهوية وتغذية وتعرض للشمس القاس

 . وحيز مكاني مناسب...الخ(

لبطيء على يد إدارة لى درجة القتل اكل هذه األمراض التي يعاني منها األسرى واإلهمال المتعمد الذي يصل إ

ض , المرلمرضى ليسوا هم المرضى الحقيقيون, واألسرى اةمصلحة السجون, ليست هي األمراض الحقيقي

الحقيقي هو الحقد وانعدام العدالة وافتقاد الحس اإلنساني حتى تجاه عدوك الذي منعه االعتقال عن مواصلة 

, المرضى الحقيقيون هم طواقم مديرية مصلحة مطالبة بالحد األدنى من االهتمامله المرض عن الالقتال وكبّ 

ته نتجمي الذي أون ويتلذذون لمشهد األلم والمعاناة اليوأطباء وممرضين وسجانين ممن يتشفّ  جون منالسّ 

ً سياسة دولتهم ونظامهم العنصري, لذا فإننا عندما نطالب بعالج المرضى وتأ هم فإننا ل مين مستوى الئق طبيا

سان ننساني وكيف يعامل اإلالتعامل اإل بجدياتنقصد أوال عالج وإعادة تأهيل المرضى الحقيقيين وتعليمهم أ

و تهمته وال ينظر لخلفيته بل لحالته الصحية لراقد على فراش المرض الذي ال يسأل عن دينه أو انتمائه أا

 .للتخفيف من المعاناة التي يعيشهاوحاجاته 

ل على حياة وظروف وطرق معالجة األسرى فضر لأليلضغوطات هنا وهناك بعض التغيقد تحدث الحمالت وا

سواء كانوا  هيل السجانينتغيير الجوهري والحقيقي لن يحدث إال من خالل معالجة وتأن الرضى, إال أالم

وكشف طبيعة وخطورة مرضهم  لى تعريتهم أوالبالزي األزرق البشع أو زي الممرض والطبيب, وهذا يحتاج إ

سانية ناقيات جنيف والقوانين اإلحكيم اتف, ومن ثم العمل على تعلى اآلخرين وال أهليتهم لعالج أسرانا االبطال

ينها ، وعدم السماح ببقاء إسرائيل وقوانوالقيم الكونية المجمع عليها كمرجع وناظم للعالقة بين األسير والسجان

 .سرىالعنصرية مرجعية واحدة ووحيدة للتعامل مع األ

عصب والعداء قد والت, ضد نهج خطير وعقلية مريضة بالكراهية والحعادل وملحّ إنه نضال مبدئي وشامل, 

 . أو ذاك أو هذه الفئة أو تلك, وال يقتصر على هذا األسير لكل ما هو غير يهودي

 أسير محرر -عصمت منصور

مركز الدفاع عن الحريات 

 والحقوق المدنية
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 األسرى المرضى في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي

 

 

 
 

 

 

 

 

اإلسرائيلية سياسة اإلهمال الطبي المتعمد بحق األسرى الفلسطينيين في معتقالت تنتهج "إدارات السجون" 

االحتالل اإلسرائيلي هادفةً من خالل هذه السياسة المبرمجة إلى قتل الروح الوطنية لألسرى وذويهم، 

ذ يعيش إفالمعتقالت اإلسرائيلية تكتظ باألسرى ومن ضمنهم المرضى والجرحى وتفتقر ألدنى مقومات الحياة، 

األسرى الفلسطينيون فيها ظروفًا اعتقاليةً صعبة بدًءا من لحظة اعتقالهم وأثناء عملية التحقيق مروًرا بظروف 

االعتقال السيئة حيث يتعرض األسرى فيها للقمع والتنكيل والرش بالغاز المسيل للدموع وقد تصل األمور 

إضافةً للتنقالت الدائمة وسياسة العزل في معتقالت إلطالق النار على األسرى والتغذية القسرية أحيانًا، 

وزنازين تنعدم فيها الشروط الصحية والرعاية الطبية لألسرى الذين يعانون نقص التغذية ورداءتها ونقص 

الملبس والرطوبة العالية وقلة الشمس والتهوية والحشرات الضارة والقوارض مما يوفر بيئةً مالئمة وخصبة 

 .ألمراض بين األسرى في هذه المعتقالتإلنتشار وتفاقم ا

وإمعانًا من السلطات اإلسرائيلية في قهر أسرانا وكسر إرادة شعبنا الفلسطيني فقد تعمدت اتباع سياسة ممنهجة 

من اإلهمال الطبي بحق األسرى المرضى ويتمثل ذلك باالمتناع عن عمل الفحوص الطبية الالزمة لألسرى 

طبيب المعتقل ورفض إجراء العمليات الجراحية لهم فضاًل عن سوء  ورفض عرض األسرى المرضى على

التغذية المقدمة للمرضى واالكتفاء بإعطائهم "حبة األكامول السحرية" كما يسميها األسرى، إضافةً التباع 

سياسة العالج غير المعروف من خالل إعطاء األسرى عقاقير وأدوية ال تتناسب مع أمراضهم مما يشكل 

 واضًحا التفاقيات جنيف وجميع األعراف والمواثيق الدولية واإلنسانية. انتهاًكا

وتتعامل "إدارة السجون" مع األسرى بكل استهتار وال تهتم بوصول األسير لمرحلة الموت جراء عدم العالج 

 وتقديم الدواء المناسب والقيام باإلجراءات المناسبة من تحاليل وفحوصات طبية وصور وعمليات جراحية،

بل تقوم بمساومة األسرى على عالجهم وتمارس الضغط النفسي على األسرى الذين تقدم لهم العالج من خالل 

عدم إبالغهم بأمراضهم وإيهام األسرى بأنهم يعانون أمراًضا خطيرةً ومزمنة ما يؤثر على نفسية األسرى 

 ويبقيهم رهن الشكوك واألوهام.

المختلفة ضمن هذه السياسة العنصرية المقصودة والمتعمدة من  ويعاني عدد كبير من األسرى من األمراض

قبل أطباء عيادات "إدارة السجون" وبقرار من االستخبارات الصهيونية، حيث تكثر األمراض الصعبة 

كأمراض السرطان والسكري والرئتين والقلب والكبد والكلى والمعدة واألمعاء وأمراض العظام والمفاصل 

والنفسية التي من شأنها أن تشكل خطًرا على المريض حيث يمتنع األطباء عن معاينة واألمراض الجلدية 

 د. فهد أبو الحاج

 مدير عام مركز أبو جهاد لشؤون

 الحركة األسيرة في جامعة القدس
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األسرى المرضى بذريعة ان األسير سليم ومعافى فتتفاقم األمراض لديهم وتتعرض حياتهم للخطر مما يضطر 

 ىاألسرى إلتخاذ خطوات احتجاجية ضاغطة من شأنها إجبار مصلحة السجون الصهيونية على نقل األسر

 المرضى الى المشافي الخارجية وتقديم العالج المناسب لهم.

ويتم نقل األسرى المرضى بأمراض خطيرة وصعبة الى ما يسمى "عيادة سجن الرملة" وهي عباره عن أربع 

غرف متقابلة قليلة التهوية، تكثر فيها الرطوبة وتكتظ بالحاالت المرضية الصعبة إضافةً لعدد من األسرى 

لمقعدين غير القادرين على قضاء حاجاتهم وال يقدم لهم أي فحوصات طبية أو عالج سوى فحص المصابين وا

قياس الضغط الصباحي وحفنة من المسكنات المخدرة لآلالم الناتجة عن المرض، مما يجعلهم في خطر دائم 

د ل األسر أو بعيهدد حياتهم وغالبا ماتنتهي حكاية األسرى المرضى باألمراض الصعبة إما بإستشهادهم داخ

 تحررهم بفترات بسيطة وعندها يتم إضافتهم على قائمة األرقام لشهداء الحركه األسيرة.

 ونستذكر من هؤالء األسرى ذوي اإلقامة الدائمة في "عيادة سجن الرملة":

وحكم بالسجن لثالثة مؤبدات، حيث بترت ساقيه خالل  2007األسير ناهض األقرع الذي اعتقل في العام 

 .ع عمليات جراحية خضع لها، وهو يعتمد على كرسي متحرك في التنقلأرب

وحكم بالسجن مدى الحياة  2004عام، حيث اعتقل في العام  40واألسير خالد الشاويش، البالغ من العمر 

وكان قد أصيب قبل اعتقاله وهو يعاني من آثار انتشار الشظايا في كامل جسده ويرافقه األلم على مدار الساعة 

 تكتفي عيادة المعتقل بعالجه من خالل المسكنات المخدرة. و

عام المعتقلة في سجن هشارون للنساء، التي تعاني من إصابات  18وال ننسى األسيرة المقدسية شروق دويات 

مختلفة في اليد والصدر بعد قيام مستوطن إسرائيلي بإطالق النار عليها أثناء ذهابها للصالة في المسجد 

عام إضافة لدفع غرامة مالية عالية  16يًا محاولتها طعنه، حيث حكمت األسيرة بالسجن لمدة األقصى مدع

 على الرغم من عدم التحقق من ادعاء المستوطن بمحاولة طعنه وسوء الوضع الصحي لألسيرة. 

ً تقسير أ 7000إلى  وتجدر اإلشارة ألن عدد األسرى الفلسطينيين في المعتقالت اإلسرائيلية وصل حتى  ريبا

منهم يعانون أمراًضا مختلفة ومنها األمراض المزمنة، وبأن هؤالء األسرى سيسقطون ضحية  17%

االستهتار والالمباالة من قبل سلطات االحتالل االسرائيلي وإدارات سجونه ما لم تتخذ اإلجراءات الالزمة 

 لعالجهم واإلفراج عنهم.   
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المتعمد  اإلرادة تنتصر على سياسة اإلهمال الطبي

 لقتل األسرى

 

  

 

 

 

ودرست الصفوف األولى اإلبتدائية في مدارسها لكن بعد وفاة والدي  1972لقد ولدت في السعودية في العام 

في السعودية ذلك المعلم الطاهر الذي زرع فينا حب الوطن منذ الصغر، سافرت برفقة  80الرحمة عام عليه 

والدتي وإخواني وأخواتي الى األردن، ألدرس في مدارسها حتى الثانوية العامة منتظراً على أحر من الجمر 

 االت السماوية.لم الشمل العائلي لكي أعود لفلسطين أرض أبي وأجدادي، أرض األنبياء والرس

وبعد أربعة شهور على عودتي الى أرض الوطن، عائداً من األردن ضمن قوائم لم الشمل  1989في العام 

كمعظم شعبنا المقهور والمشتت في كافة أنحاء العالم، تم اعتقالي وحكم علي بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات، 

ضاء سنوات محكوميتي، ومع اندالع انتفاضة األقصى بعد ق 1993وتحررت في العام   بتهمة أعمال المقاومة،

ومنذ البدايات أصبحت مطارداً لقوات االحتالل حتى تم اعتقالي في التاسع عشر من  2000أيلول  28يوم 

عقب قيام قوات االحتالل باجتياح الضفة الفلسطينية وحكم علي بالسجن الفعلي لمدة خمسة عشر  2003أيار 

 لسجون في تجربة مريرة وقاسية يرافقها المرض واإلصرار على الحياة.عاماً وتنقلت في معظم ا

تعرضت إلى عملية تنكيل ورش بالغاز المسيل للدموع في سجن جلبوع شمال  2004في مطلع تموز 

سرائيل(، وبدأ مشوار المرض مع تفاقم معاناتي الصحية بالتدريج يوماً بعد يوم. لم تعترف عيادات مختلف ا)

جلبوع وشطة وريمون وهداريم ومجدو والنقب بإصابتي الخطيرة التي استهدفت رئتي وظلت السجون، في 

تكرر أن الرئتين سليمتان على مدار عشر سنوات من المرض والعذاب، ومع تزايد نوبات السعال، أقدمت 

ً سنة  في  لكنها ادعت أن النتائج ضاعت ولم تعثر عليها. 2011إدارة معتقل النقب على تصويري طبقيا

تم اختطافي من قبل فرقة خاصة من داخل سجن النقب الصحراوي وتم نقلي إلى مركز  2011منتصف تموز 

تحقيق في مدينة الناصرة في ظروف صعبة للغاية بتهمة تهديد حياة ضابط اسرائيلي وتعريضها للخطر وتمت 

تم ات للتهمة المنسوبة. ومحاكمتي فيما بعد بثالث سنوات ونصف تضاف الى الحكم السابق من دون أي إثب

نقلي فيما بعد الى سجن مجدو وتلقيت في حينها خبر وفاة شقيقي األكبر كامل التاج وهو في مطلع األربعينات 

فكانت الصدمة الكبرى وبعد شهر تم نقلي إلى عزل سجن شطه شمال ) إسرائيل ( حيث أقمت في العزل 

يث الرطوبة العالية وقلة التهوية والبرد الشديد وسوء اإلنفرادي لمدة ستة شهور في ظروف صعبة للغاية ح

التغذية وبدأت أتعرض لنوبات سعال شديدة تمتد لخمس عشرة دقيقة على األقل، وتهاجمني عدة مرات يوميا، 

وأشد النوبات صعوبة كانت في ساعات الليل وساعات الفجر. ولم أعد قادراً على النوم في ظل إهمال طبي 

 واجهة.متعمد، فقررت الم

محمد التاجاألسير المحرر:   
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دخلت إضراباً مفتوحاً عن الطعام بدأ في سجن شطة، تحت عنوان معاملة المعتقلين  2012آذار  15في يوم 

كأسرى حرب وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وبخاصة الحق في العالج، مع العلم أن إدارة السجون 

 الصهيونية تطبق على األسرى القانون الجنائي.

ى سجن جلبوع فالجلمة والرملة وفي اليوم الثاني والثالثين إلضرابي خاض األسرى في تم نقلي فيما بعد إل

ً عن الطعام في معظم سجون االحتالل لكنهم توصلوا التفاق مع إدارة السجون  17 ً مفتوحا نيسان إضرابا

، لمطلبييوماً من الصمود، رفضت إنهاء اإلضراب وقررت مواصلته حتى االستجابة  28وأنهوا إضرابهم بعد 

فتم نُقلي من الرملة إلى الجلمة وحاولت إدارة السجون كسر إضرابي فأحضر مدير السجن وضابطي 

اإلستخبارات واألمن حليباً وحاولوا إجباري على شربه فضربت كاس الحليب برأسي فأغرقت مالبس المدير 

يوما من اإلضراب وانهالوا  60عد وضباطه فهجم أفراد الحراسة علي وأنا مقيّد اليدين والقدمين هزيل الجسد ب

علي بالضرب الوحشي، ومزقوا كل مالبسي، وقيدوني بالسالسل عارياً لمدة ثالثة أيام في زنزانة معزولة، 

ودخلت في غيبوبة أفقت منها ألكتشف عبوة جلوكوز معلقة في ذراعي فسحبتها على الفور وعندها قررت 

ة، وقالوا لي إذهب وموت هناك في سجن الرملة. واصلت إدارة سجن وتحقيق الجلمة اعادتي إلى الرمل

إضرابي المفتوح سبعة أيام أخرى، وفي اليوم السابع والستين على الصمود األسطوري وافقت إدارة السجون 

السجن البني الداكن الذي يحمل وسم   على مطلبين حقي بارتداء مالبس مدنية عادية ، وعدم ارتداء لباس

ً على عدم الوقوف أثناء العدد عندما ينفذ ضابط السجن عملية تعداد )مصلحة السجون(، وا لموافقة أيضا

األسرى، وتتم عادة ثالث مرات يوميا يضطر فيها األسرى إلى الوقوف في غرفهم وزنازينهم لضابط العدد 

 ، فكان اإلنتصار . 

ريم( يما بعد إلى سجن )هداقضيت أسبوعين في مشفى الرملة لتلقي العالج من آثار االضراب ، وتم نقلي ف

تم نقلي الى مشفى مائير بعد تعرضي لالختناق  2012شرقي مدينة يافا الساحلية . في مطلع شهر ايلول 

والغيبوبة في سجن هداريم وقد تم اكتشاف تليف الرئتين وفشلهما وقد أفاد أطباء مشفى مائير أن نسبة تليّف 

ة تقدير األطباء بأن الخيارات المتاحة أمامي باتت محدودة زرع بالمائة، وتضمنت اإلفاد 85رئتي ال تقل عن 

رئتين أو الموت في غضون ثمانية أشهر كأبعد تقدير، وكان قرار إدارة السجون بعدم إمكانية إجراء عملية 

 زرع للرئتين لكنها تلتزم بتأمين جهاز توليد أوكسجين طوال الليل والنهار . فكانت المواقف الرائعة والجريئة

والشجاعة من قبل إخواني ورفاقي األسرى بالتهديد والوعيد إلدارة السجن وألعلى المستويات في مصلحة 

السجون الصهيونية إن أصابني مكروه وحملة التضامن واإلسناد لجماهير شعبنا العظيم باإلضافة الى المتابعة 

سرائيلية ع الشكاوي الى المحكمة العليا اإلالحثيثة من قبل مؤسساتنا الحقوقية المعنية بحقوق األسرى حيث تم رف

عبر محامين أكفاء وإرسال األطباء الذين يعملون مع مؤسسات طبية دولية لمعاينتي مما كان له أكبر األثر في 

إجبار مصلحة السجون الصهيونية على رفع توصياتها الى الهيئات الحكومية اإلسرائيلية العليا والمطالبة 

الل داخل سجون االحت  قبل فوات األوان. بعد استشهاد األسير البطل ّميسرة أبو حمديةبضرورة اإلفراج عني 

بسبب اإلهمال الطبي  وعدم االكتراث بتفشي السرطان في جسده، بدأ يلوح في األفق  2013نيسان  2يوم 

لضغط ا اندالع انتفاضة شعبية جديدة عنوانها األسرى، فأوصى ضباط استخبارات االحتالل بضرورة تخفيف

لتنفيس االحتقان في السجون، واالفراج عن أسرى بظروف صحية قاسية. وقد وقّع شمعون بيرس رئيس دولة 

بظروف  2013نيسان  18االحتالل وتسيفي ليفني وزيرة )العدل( قرار االفراج عني وتحررت في يوم 

 ألولي. صحية متردية وتم نقلي إلى مجمع فلسطين الطبي في رام هللا فكان اإلنتصار ا
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في منتصف شهر آب وبقرار من الرئيس محمود عباس وبتغطية مالية كاملة تم نقلي إلى مشفى اآل كا ها في 

النمسا حيث سافرت برفقة والدتي التي طالما تحملت معي كل الصعاب أثناء سنوات إعتقالي األول والثاني 

 بعد ذلك مما جعلني أتزوج من قريبتيوأثناء مطاردتي ومرضي وكانت الدافع والملهم لتحسن وضعي الصحي 

 واستقر في بلدة بيتونيا غربي رام هللا . 2014آذار  6المهندسة  دعاء التاج من مدينة طوباس في 

لكن لألسف سرعان ما تدهورت حالتي الصحية بعد ستة أشهر على زواجي وصرت أتعرض لحاالت إختناق 

المطلقة حتى قرر األطباء ضرورة زراعة رئتين وقلب  وعدم القدرة على الحركة  شديدة وإغماء ونزيف دم

وصلني خبر إعتقال إبن  2015بالسرعة القصوى حفاظاً على حياتي. وفي منتصف شهر نيسان من العام 

أخي وسيم التاج القاصر بتهمة التخطيط لقتل جنود اسرائيليين وحكم عليه فيما بعد بالسجن الفعلي لمدة خمس 

ومرة أخرى بقرار من الرئيس وبتغطية مالية كاملة تم نقلي إلى  2015زيران وفي مطلع شهر ح  سنوات

وصلت مشفى أبولو في والية تشيناي الهندية برفقة والدتي وإبن أختي الطبيب خليل التاج ورائد   الهند حيث

لتبرع عداد لعامر ممثال لوزارة األسرى ، وتكتظ الوالية الهندية بهندوس يؤمنون بتناسخ األرواح، ولديهم است

باألعضاء النقاذ أرواح بشرية تظل تنبض بالحياة في اإلنسان؛ بغض النظر عن لونه ودينه وعرقه في مفارقة 

راهنة تستقطب االحترام والتقدير، وتثبت أن القيم األخالقية ليست حكراً على أحد، بل يتشارك بها كل األنقياء 

عة أشهر ونصف حتى أخبرني فريق األطباء بموت من البشر المسالمين على هذه األرض. انتظرت أرب

سريري لشاب هندي ثالثيني ال يدخن وال يتعاطى الكحول، وقضى في حادث سيّر مروع ، وقد أبدت عائلة 

الشاب الهندي رغبتها بالتبرع بقلبه ورئتيه، دون اعتبار لهوية المتلقي أو حتى السؤال عن جنسيته ودينه 

وثي في العناية المكثفة قصص فشل مجموعة من عمليات زراعة القلب وقوميته. شهدت خالل أشهر مك

والرئتين، وأبرزها لمهندس سوري في الثالثين من عمره يقيم في الكويت ، وقد وصل مع زوجته وكريمته 

آية، وكان المهندس السوري حريصاً على زيارتي في العناية المكثفة السنادي، لكن عمليته الجراحية فشلت 

حياة تاركا خلفه زوجته وإبنته آيه. تمسكت بالحياة أكثر من أجل مولودتي التي سميتها آية قبل قدومي وفارق ال

، وصلني بعد أيام قليلة  2015أيلول  29، وعندما بلغني أن زوجتي الحامل أنجبت رضيعة يوم  الى الهند

لس على مفرق بيتا قضاء نابخبر إستشهاد إبن أخي الشهيد رفيق التاج إبن العشرين عاما رميا بالرصاص 

بتهمة طعن جنود إسرائيليين فكانت الحرقة واأللم الشديد، ألدخل العملية الجراحية بعد أيام قليلة في التاسع 

ساعة تحت جراحة معقدة ، وصحوت من التخدير بعد تسجيل نجاح العملية  13عشر من تشرين أول، ومكثت 

الثة أيام، شاهدت فيها ثقباً أسود، وناجيت السماء لتنقذني من طوال أسبوع، لكنني دخلت في غيبوبة طوال ث

أجل طفلتي آية، لعلي أشاهدها، وأحضنها، وأفرح بقدومها. تغلبت على غيبوبتي بمعجزة السماء من أجل 

صغيرة بريئة تبحث عني في أحالمها الطاهرة. عندما فتحت عيناي، بحثت فوراً عن صورة قلبي المزروع 

 ي ، وأدركت أن آية كانت شفيعة لي عند الخالق عز وّجل.في جهازي الخلو

بعد ستة أشهر على أّسرة الشفاء في مشافي الهند،  2015تشرين ثاني  29عدت إلى الضفة الفلسطينية يوم 

ودققت في مالمح صغيرتي الجميلة التي كانت تحتفل بثالثة أشهر على ميالدها وعودتي لها سالماً منتصراً 

استقالل الوطن، وتحرر األسرى واألسيرات، وعودة الالجئين إلى ديارهم، لعل والدي المعلم  من أجل أن أشهد

 األمين الطاهر، وشقيقي الحبيب كامل، وابن أخي الشهيد رفيق يرتاحون قليال فوق نجمات غيابهم.
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 ً  ال نريد أن نقّدم لكم عالجا

 

 

 

 

 

 

 

بئر السبع االحتاللي، بحضور األسير المحرر االن عماد عصفور  -العبارة قالها لي طبيب سجن "إيشل"هذه 

الذي كان يعاني من مشاكل، ويستمر ذاك الطبيب الذي يلبس ثياب األطباء مع مالبس الّسجانين بقوله: "أنتم 

الل قاٌش حاّد، قلت له إنكم دولة احتيجب أن تموتوا، ال تستحقون العالج إلنكم ارهابيون"، فدار بيني وبينه ن

والقانون الدولي يلزمكم بمعالجة األسرى لديكم، ولكن تتناسى أنكم موقّعون على القوانين والمواثيق الدولية 

 حول األسرى والمعتقلين، قال بسخرية: هذه فقط موقعة ومكتوبة على الورق مع ضحكة قصيرة متقطعة.

لمرضى في سجون االحتالل الصهيوني، الذين يعانون االهمال والتقصير هكذا هو حال التعامل مع األسرى ا

المتعمد والمبرمج من قبل أطباء ادارة ما تسمى مصلحة سجون االحتالل الصهيوني، فال أمل لهؤالء األسرى 

 سوى التعايش مع الوجع واأللم والقهر والصبر والتحّمل على آهاتهم وأوجاعهم.

ي كنت فيها أعاني من أوجاع طوال الوقت في الجانب األيمن حتى أواسط العمود في إحدى مرات االعتقال الت

" في سجن الموت "إيشل"، كان معي في نفس الغرفة ثلّة من 11" في "قسم 2الفقري، كان في غرفتي "رقم

خيرة وأبطال هذا الوطن الجريح، والذين ال زال المرض والسجن ينهش من أعمارهم، المريض بالسرطان 

ً يسري عطية المصري، يئّن من شدة الوجع، وال عالج سوى األس ير الهيكل العظمي بعد أن كان رياضيّا

 المماطلة.

وأيضاً األسير المتميز بكتاباته وخّطه الجميل المريض إياد أبو هاشم الذي الذي نسي األطباء في إدارة الموت 

ينظر لهؤالء المعذبين والمقهورين في  خيوطاً في داخل جسده، وال يزال صوت وجعه يرن في وسط عالم ال

غياهب السجون، عالم حّرك الجيوش مّدعياً االنتصار لحقوق اإلنسان، ولكنّه ال ينتصر لمحمد مرداوي، وبسام 

السايح، وخالد الشاويش، ومعتصم رداد، عمر عطاطرة، فراس صوافطة، صدقي الزرو، وناهض األقرع 

ذي يعيش ظلمة الزنازين والمرض النفسي، ومنصور موقدة ذو المعدة المبتور القدمين، ومنصور الشحاتيت ال

الخارجة من جسده الّذي أقعده الرصاص والشظايا، وعشرات الموجوعين الذين يعيشون على األمل بالحرية 

 األسير المحرر المريض

 ثائر حالحلة 
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والتحرر، واالهتمام بهم واالستماع لقصصهم ونشرها بكل لغات الدنيا إلى أصقاع العالم، هؤالء ليسوا 

 هم طالب حّرية وكرامة وعيش ومستقبل،مجرمين، إن

يحلمون بموت دافئ في أحضان أمهاتهم كما قال لي األسير المريض يسري المصري، ال نريد أن نفقدهم كما 

فقدنا زهير لبادة، ونعيم الشوامرة، وحسن الترابي، وميسرة أبو حمدية،ال نريد أن نستقبلهم باألكفان شهداء 

 ألسير الذي استقبلته أمه وأطفاله في الكفن والعلم ملفوف.كما استقبلنا ياسر حمدوني، ا

نريدهم أحياء يرزقون بين ابناء شعبهم، علينا أن ال نشارك في قهرهم ووجعهم ومرضهم، علينا االهتمام 

والعمل بكل جهد مع أحرار العالم ومع بقايا الضمير االنساني لحريتهم وعالجهم وادخال األطباء الدوليين 

 معاينة ومعرفة أمراضهم الحقيقية.المختصين ل

مّرة يقول لي األخ األسير المريض معتصم رداد في عيادة الموت والوجع، عيادة ما يسمى زوراً "مستشفى 

(، إنني أذبل كما تذبل الورود وأحرق وجسدي كما هي الشمعة تحرق 1( في غرفة رقم )6الرملة" في قسم )

 أمامك وال تستطيع عمل أّي شيء.

سرى هو جرح الوطن ولكّن األسرى المرضى بأعدادهم غير المحدودة هو وجع يومي ولحظي لنا جرح األ

وألسرهم وأبنائهم وأمهاتهم، ومن يريد فليستمع للبكاء والدموع المتواصل منها على وجع وأنين وآهات أبنائها، 

 ابنها معتصم.

خالد ابنها المحكوم بالمؤبد، ويعيش  وكذلك والدة األسير المقعد خالد الشاويش وهي تسمع صرخات وأوجاع

على المسكنات والشظايا تمأل جسده، كنا نبكي على أوجاعه وأطباء العيادة وضباط السجن يهرعون على شدة 

 صرخاته ووجعه.

ولمن ال يعرف، هؤالء األسرى المرضى لهم صوالت وجوالت في النّضال والمقاومة، وكانوا أصحاء، لكن 

ت مع االحتالل، والبعض زرع فيه المرض خالل األسر ولم يقّدم له العالج المناسب البعض أصيب في اشتباكا

وال التشخيص المناسب وال الدواء المناسب أو الطبيب المناسب، فكانت النتيجة "ال نريد لكم الحياة، نريد أن 

 تموتوا في األسر أيها اإلرهابيون".
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 جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا

 مناصرة مريض الثالسيميا أحمد الخصيبحملة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21بين مطرقة األلم وسندان االحتالل وظروف االعتقال يمكث الشاب "أحمد تيسير الخصيب"، الشاب ابن ال

، 2016ربيعاً، والذي يعاني من مرض الثالسيميا، اعتقلته قوات االحتالل فجر السابع من شهر تشرين األول 

غير آبهة بظروف مرضه وحاجاته التي يفرضها المرض من عالجات مزمنة ومتابعات طبية ووحدات دم 

 وغير ذلك الكثير.

وعين ومجالس شبابية نقف اليوم مؤازرين إننا في جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا، كوادراً ومرضى ومتط

 ومناصرين البننا وأخينا الذي نجهل وضعه الصحي والنفسي خلف قضبان األسر.

نقف اليوم رافعين صوتنا وصوته من هناك، لنطالب المؤسسات الحقوقية والجمعيات والصليب األحمر 

قعة واسعة من الضوء على "أحمد والجهات المعنية والمجتمع المحلي وكافة وسائل اإلعالم، أن تلقي ب

الخصيب" كحالة انسانية توجد في غير مكانها الذي يفترض بها أن تكون فيه، أن ترفع صوتها معنا للمطالبة 

 باالفراج الفوري عنه واضعين نصب أعينكم وضعه وظروف مرضه.

الحقيقي بين أطبائه "أحمد الخصيب" هذا المريض مكانه بين أهله وأصدقائه ومجتمعه ومكان عمله، مكانه 

حيث يتلقى عالجه بالشكل المناسب، وتحت اإلشراف الطبي المالئم، مكانه الصحيح في مجتمعه وليس خلف 

 قضبان السجون وسط ظروفها الجائرة. 

 

 أحمد تيسير حسن الخصيب

 رام هللا / : عارورةةالبلد

 7/7/2016تاريخ االعتقال: 

 مدة الحكم: موقوف

 الحالة االجتماعية: أعزب
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