


 األسرى المرضى
شهداء قيد التنفيذ



االحتالل  سجون  في  الفلسطينيين  األسرى  قضية  أولويات  رأس  على 
اإلسرائيلي، يقع االهتمام بمتابعة قضية األسرى المرضى،  وأسرى ما قبل 

اتفاق أوسلو. 

الجدير في إلقاء الضوء على معاناة األسرى المرضى الذين تجاوزوا ال )800( 
أسيرًا، من بينهم حاالت صعبة وخطيرة تتجاوز ال 193 أسيرًا، أن موضوعهم 
ميدان  إلى  أهميتها-  على   - اإلعالمية  واإلثارة  الشكوى  من  انتقل  قد 
التي  الجهات  وتعددت  العالمية(،  الصحة  )منظمة  الدولية  المؤسسات 
األسرى  شؤون  وزارة  رأسها  وعلى  المسألة،  هذه  إثارة  مسؤولية  تحملت 
والهيئة  الفلسطيني  األسير  ونادي  »حريات«  ومركزنا  الفلسطينيين، 
وهذا  المؤسسات،  من  وغيرها  والمحررين  األسرى  شؤون  لمتابعة  العليا 
ساهم  من  لكل  العالي  وبالتقدير  الجزيل  الشكر  بتقديم  يلزمنا  الجهد 

ويساهم به. 

لقد بدأت ثمار الحملة الوطنية والدولية تعطي ثمارها، وبدأ األطباء يقومون بزيارة المرضى، وبشكل 
خاص شديدي المرض منهم، ويقدمون التقارير الطبية عن أحوالهم، ونحن واثقون أنه كما نجح األسرى، 
وكل من كان له شرف التضامن معهم في إنهاء حالة العزل االنفرادي لألسرى المعزولين، سوف يتم 
الوصول إلى الهدف المنشود في اإلفراج عن األسرى المرضى، ومعالجتهم بعد التحرر ورعاية أحوالهم 

مثل األسير محمد التاج. 

أنني، وباسم زمالئي في مجلس إدارة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات« نشكر كل من 
ساهم في تحمل المسؤولية الوطنية في متابعة قضية األسرى المرضى، كما نشكر الصندوق العربي 
لإلنماء االجتماعي واالقتصادي في الكويت على الدعم الذي يقدمه للمركز من أجل إنجاح حملتنا، ولكل 
وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية التي تحملت معنا مسؤولية النجاح الذي تحقق حتى اليوم في 

الدفاع عن أسرانا عمومًا واألسرى المرضى بشكل خاص. 

تيسير الّزبري

رئيس مجلس اإلدارة

الحرية ألسرانا، والشفاء للمرضى
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بمناسبة أعياد الميالد المجيدة

قراقع يوجه رسالة إلى قداسة البابا إلنقاذ األسرى المرضى في سجون االحتالل

وجه وزير األسرى والمحررين عيسى قراقع نداءًا إلى قداسة بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر للتدخل 
العاجل إلنقاذ حياة األسرى المرضى في سجون االحتالل والذين يمرون في ظروف صحية خطيرة للغاية.

والسالم  المحبة  اجل  من  العالم  يصلي  المجيدة  الميالد  أعياد  بمناسبة  انه  قراقع  رسالة  في  وجاء 
والعدالة اإلنسانية ويضيء شجرة الميالد على درب سيدنا عيسى عليه السالم نصير المستضعفين 
والمعذبين ومبشر بالخالص من الظلم والمعاناة ، فانه يرزح في سجون االحتالل أسرى مرضى أصبحت 
حياتهم مهددة بالخطر يتعرضون للموت البطيء بسبب اإلهمال الطبي بحقهم وعدم تقديم العالج 

لهم.

الروحي والديني واإلنساني كراعيين للحق  البابا بقوله: من منطلق موقعكم  وخاطب قراقع قداسة 
والعدالة نهيب بكم التدخل السريع إلنقاذ أرواح بشر عصفت اإلمراض الصعبة بأجسادهم يتطلعون 

إلى الحياة والى من يساندهم ويقف معهم وهم يصارعون األمراض خلف قضبان سجون االحتالل.

وقال قراقع في رسالته: نهيب بكم يا قداسة البابا بزرع األمل في نفوس عائالت وأطفال األسرى الذين 
يعيشون الخوف والقلق على أبنائهم، وان ال يكون العيد هذا العام عيدًا للحزن والفجائع بل عيدًا يجسد 
من خالله الحرية والسالم والمحبة، وال يتحقق ذلك ما دام هناك أسرى يتعذبون ويموتون كل يوم ألف 

مرة.

وجاء في الرسالة:

ان سلطات االحتالل اإلسرائيلية تمارس وعن عمد سياسة عدم تقديم العالجات للمرضى، وقد يستشهد 
قد  األمراض  نسبة  ان  ال سيما  واإلعاقة  والشلل  والقلب  بالسرطان  المصابين  أي وقت من  أسرى في 

تصاعدت في صفوف األسرى في السنوات األخيرة، واستقبلنا خالل عامين خمسة شهداء من األسرى.

لقد أصبحت أمنيتهم يا قداسة البابا ان يموتوا بين عائالتهم وفي بيوتهم وليس في السجون حيث 
المجتمع  مؤسسات  مع   المبارك  وبتدخلكم  خاللكم  ومن  المغلقة،  والجدران  والعزلة  واأللم  الصمت 
ينتظرون من  الذين  لدى هؤالء  األمل  يحييوا  ان  األرض  المؤمنين في  الضمائر وكل  وأصحاب  الدولي، 

يتذكرهم ويخفف معاناتهم.

وتضمنت رسالة قراقع: تضاء شجرة الميالد هذا العام لنؤكد ان هنالك شعبا حيًا يريد الحرية واالستقالل 
على خطى سيدنا اليسوع ومن اجل وضع حد لهذا الظالم الذي طال على شعبنا الفلسطيني وأسراه 

في السجون بكل ما يحمل ذلك من رجاء ويقين بان العدالة سوف تنتصر على االحتالل والظالمين.

وباسم األسرى واألسيرات وباسم كنيسة المهد ورسالة الميالد وروح المسيح المعذبة في فلسطين 
المحتلة ان توقف يا قداسة البابا الموت المتواصل بحق إنساننا األسير وتنقذ أرواحا ال تريد سوى الحياة 

والحرية والسالم.
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حلمي األعرج
مركز الدفاع عن الحريات

األوضاع الصحية التي يعيشها األسرى واألسيرات في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
ال تعبر عن أدنى احترام من قبل مصلحة السجون اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان 
أو أدنى التزام بالقانون الدولي اإلنساني بل تشكل إنتهاكا صارخا لما تضمنته 
ورعاية  الئقة  اعتقال  توفير ظروف  على ضرورة  تأكيدات  من  وقواعده  أحكامه 

صحية مناسبة.

ويستدل على ذلك من سلسلة اإلجراءات المتبعة من قبل مصلحة السجون 
تجاه األسرى والنابعة من  سياسة مدروسة وممنهجة تهدف للنيل من إرادة 
وقلة  التهوية  وسوء  فاالكتظاظ  ومعنوياتهم.  عزيمتهم  وإضعاف  األسرى 
مواد  وقلة  لإلشعاعات  األسرى  وتعريض  التغذية  وسوء  الفسحة  وقت  ومحدودية  للشمس  التعرض 
التنظيف وعدم إجراء الفحوصات الطبية الدورية والضغط النفسي والجسدي والقهر والكبت والتنكيل 
زيارات  والحرمان من  الخانق  بالغاز  والرش  العزل  واإلمعان في  العاري  والتفتيش  للضرب  وتعريضهم 
األهل كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم األوضاع الصحية والنفسية لألسرى وتزيد من احتماالت إصابتهم 

بأمراض مختلفة باإلمكان تالفيها لو توفرت لهم الظروف الصحية واالعتقالية المالئمة.

لقد أدت سياسة اإلهمال الطبي إلى وفاة 58 أسيرًا  داخل السجون، أربعة منهم توفوا خالل العام 2013 
أبو حمدية وحسن ترابي، يضاف إلى ذلك وفاة العشرات  أبو ذريع، عرفات جرادات، ميسره  وهم أشرف 
من األسرى بعد اإلفراج عنهم على خلفية األمراض التي عانوا منها وهم في األسر منهم وليد شعث 
الذي أمضى ثمانية عشر عامًا وتوفي بعد ستة أشهر من اإلفراج عنه، وسيطان الولي الذي أمضى 23 
عامًا وتوفي بعد أقل من ثالث سنوات من اإلفراج عنه  وزكريا عيسى، زهير لبادة، سعيد شملخ، جميل 
أبو اسنينه، عاطف أبو بكر، أمجد عالونه، مسلم الدودي، موسى جمعه، عدنان البلبول، زياد حامد، عايد 

جمجوم وغيرهم العشرات.

األسير  بحقوق  الطبية  وطواقمها  اإلسرائيلية  السجون  مصلحة  استهتار  مدى  بوضوح  هذا  ويؤكد 
من  المرضى  األسرى  حرمان  في  وإمعانها  اإلنساني  الدولي  القانون  ألحكام  وانتهاكها  الفلسطيني 
الحقوق التي منحتها لهم الصكوك الدولية خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 
1957 الصادرة عن االمم المتحدة، حيث نصت المادتين 22 و 25 منها على ضرورة توفير طبيب على األقل 
مؤهل لكل سجن ويكون على معرفة معقولة بالطب النفسي وأن يكون مكلفًا بمقابلة يومية لجميع 
السجناء المرضى. فيما أكدت المادة 30 من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب لعام 1949 الحاجة 
لتوفير عيادة طبية في كل مركز احتجاز وعنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية، وضرورة نقل 
األسرى المصابين بأمراض خطيرة أو الذين يحتاجون عمليات جراحية أو رعاية بالمشفى إلى وحدة طبية 
العالج  أن  تنص على  التي  ذاتها  االتفاقية  13 من  والمادة  المناسب،  العالج  لتلقي  مدنية  أو  عسكرية 

يشمل األسنان والتركيبات االصطناعية والنظارات على  أن تكون تكلفتها على عاتق الدولة الحاجزة.

 )85 )المادة  الرابعة  جنيف  اتفاقية  أشارت  فقد  األطباء  إلى  والوصول  الصحية  المتطلبات  وبخصوص 
واتفاقية جنيف الثالثة )المادة 29( والقواعد النموذجية الدنيا )المادة 26( إلى أهمية توفير مرافق صحية 

األوضاع الصحية في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
تنتهك قواعد القانون الدولي اإلنساني 
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تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة. وتفرض اتفاقية جنيف الثالثة )المادة 30( 
عرض األسرى على األطباء والحصول على تقرير طبي يبين طبيعة األمراض واإلصابة ومدة ونوع العالج، 

وتفضل نفس المادة أن يعالج األسرى أطباء من جنسيتهم أو يتبعون للدولة التي يتبع لها األسرى.

لكن سياسة مصلحة السجون ال تراعي هذه األحكام القانونية وال توفر الحد األدنى من شروط وظروف 
االعتقال المالئمة واإلنسانية، فالعيادات تفتقر ألطباء مختصين وأدوات وأجهزة طبية. والجدير ذكره أن 
عيادة سجن الرملة وهو المكان الوحيد المخصص إلقامة األسرى المرضى، تمارس فيه سياسة المماطلة 
األسرى  يالقيها  التي  العذاب  لرحلة  إضافًة  للمرضى،  الالزمة  الجراحية  العمليات  إجراء  في  والتسويف 
المرضى أثناء نقلهم في البوسطة والتي تزيد من معاناتهم وال تراعي خصوصية ظروفهم وحاالتهم 
المرضية، واألنكى من ذلك تعرض األسرى في هذه العيادة للمضايقات واإلقتحامات والتفتيشات الليلية 
الفحوصات  إلجراء  الرملة  عيادة سجن  إلى  اإلنتقال  على  أماكنهم  البقاء في  يفضلون  يجعلهم  مما 

الطبية أو اإلقامة فيها. 

وتأكيدًا على ما ذكر أعاله، نورد ما نشرته صحيفة يدعوت أحرونوت في عددها الصادر بتاريخ 2013/12/06 
الفظ  واالنتهاك  اإلسرائيليين   الجنائيين  والسجناء  الفلسطينيين  المرضى  األسرى  معاناة  بشأن 
لحقوقهم  وإنسانيتهم في مختلف السجون وفي معبار الرملة على وجه الخصوص، وكيف يفقدون 

حياتهم دون اكتراث من قبل الجهات المختصة.

هذا الواقع يفسر الزيادة الملحوظة في عدد األسرى المرضى وتسارع وتيرة تردي الوضع الصحي للحاالت 
سجون  في  المرضى  األسرى  ملف  أصبح  أن  إلى  الموت،  خطر  يتهددها  التي  المستعصية  المرضية 
لهم  النضالية  األولويات  في  الصدارة  مكان  ويحتل  بكامله  األسرى  مجتمع  يقلق  اإلسرائيلي  االحتالل 
ووزارة شؤون  السياسي  المستوى  الفلسطيني خاصة  المجتمع  ولعائالتهم وذويهم ولكل مكونات 

األسرى والمؤسسات الحقوقية العاملة في هذا المجال. 

فقد بلغ عدد األسرى واألسيرات المرضى أكثر من 800 أسيرًا بينهم 193 أسيرًا يعانون من أمراض مزمنة 
متحركة،   كراسي  على  ويتنقلون  النصفي  بالشلل  مصابون  خمسة  بالسرطان،  مصابين   25 منهم 
منهم  والبقية  نفسية وعصبية،  أمراض  من  يعانون  أسيرًا   24 األطراف،  أحد  بتر  من  يعانون  العشرات 
يعاني من أمراض القلب والفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي وهشاشة العظام والضغط والسكري. 
ومن أبرز األسرى المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة معتصم رداد، منصور موقده، يسري المصري، 
نعيم الشوامرة، محمود محمد سلمان، عالء الهمص، خالد الشاويش، ناهض األقرع، رياض العمور، محمد 
براش، فواز بعاره، إبراهيم علقم، يوسف نواجعه، عماد عصفور، ابراهيم البيطار،مراد أبو معيلق، فؤاد 
الشوبكي، عادل حريبات، سامي عريدي، محمد مرداوي، ثائر حالحله، نبيل النتشه، لينا الجربوني وآخرين.

والدولية  واألقليمية  المحلية  الحقوقية  المؤسسات  بذلتها  التي  والمتواصلة  المضنية  الجهود  إن 
والحمالت اإلعالمية والجماهيرية والقانونية، والتي قامت بها للضغط على مصلحة السجون والحكومة 
اإلسرائيلية إلنقاذ حياة األسرى المرضى واإلفراج عن الحاالت المرضية األكثر خطورة، قد نجحت في إطالق 
بمرض  إصابته  جراء  الحقًا  استشهد  الذي  عيسى  وزكريا  رجوب،  ياسر  بينهم  من  منهم  عدد  سراح 

السرطان، واألسير محمد التاج المصاب بتليف الرئتين وهو يعالج اآلن في النمسا.

المؤسسات  قبل  من  والسياسي  القانوني  والتحرك  الجماهيري  الفعل  من  مزيدًا  أن  يعني  وهذا 
والسلطة الوطنية والمفاوض الفلسطيني والضغط الدولي الجاد والفعال في سياق تحميل الحكومة 
اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى المرضى من شأنه انتزاع حرية الحاالت المرضية الحرجة 
المهمة  أمراض مزمنة، وهي  يعانون من  الذين  المرضى  األسرى  تحرير كل  أولى على طريق  كخطوة 

األساسية واألولى التي تقع على عاتقنا جميعًا وقبل فوات األوان.
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لخصوصيتها  المرضى  األسرى  قضية  على  التركيز  بمكان  الضرورة  من  أصبح  ذلك  كل  سياق  في 
الطبي  اإلهمال  سياسة  بسبب  يعيشونها  التي  اليومية  المعاناة  ظل  في  وإلحاحيتها  وخطورتها 
الممارسة بحقهم والتي تنتهك بشكل فظ ومتعمد كافة المواثيق واالتفاقيات الدولية التي كفلت 
لهم الرعاية الطبية الالزمة ونصت على ضرورة إطالق سراح الحاالت المرضية المزمنة كما جاء في متن 
المواد ) 109، 110، 112، 113 ( من اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول اإلضافي األول  لعام 1977 وهو األمر الذي 

ينطبق على عشرات األسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي. 

فهؤالء األسرى الذين يعيشون لحظات األلم اليومي ويعانون سكرات الموت يناشدون المجتمع الدولي 
ومؤسسات حقوق اإلنسان في العالم لينتصروا لقضيتهم ويفعلوا شيئًا من أجلهم، ورغم األهمية 
االستثنائية لقرار منظمة الصحة العالمية الصادر في 20 أيار 2010 والذي سلط الضوء على قضية األسرى 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  اليومية وطالب  ومعاناتهم  اإلسرائيلي  االحتالل  المرضى في سجون 
الحكومة  ومطالبته  المرضى  األسرى  أوضاع  على  كثب  عن  لإلطالع  حقائق  تقصي  لجنة  بتشكيل 
اإلسرائيلية تقديم العالج الالزم لهم واإلفراج عن الحاالت المستعصية، إال أن هذا القرار لم يجد طريقه 
للتنفيذ، األمر الذي يحتاج إلى تضافر الجهود وتكاملها بين المؤسسات الفلسطينية للقيام بحملة 
دولية للضغط على الحكومة اإلسرائيلية لاللتزام بحيثيات القرار وتنفيذ ما جاء به كخطوة في غاية 
ستستمر  والمتواصل  الجماعي  الجهد  هذا  فبدون  المرضى.  األسرى  حياة  إنقاذ  طريق  على  الضرورة 
معاناتهم وستقتصر مهمتنا الوطنية والحقوقية على عمليات التشخيص والشجب واإلدانة في وقت 
اإلسرائيلية  الحكومة  الضغط على  التي من شأنها  القانونية  واآلليات  األدوات  الكثير من  نمتلك فيه 
إلرغامها على التعامل مع هذه القضية وفق أحكام القانون الدولي اإلنساني، مما يستدعي تفعيل دور 
المؤسسات الحقوقية والطبية األهلية والرسمية لمساندة األسرى المرضى وتسليحها بخطة وطنية 

ملموسة والقيام بحملة وطنية ودولية من أجل:

العمل مع المفاوض والمستوى السياسي الفلسطيني لإلفراج عن الحاالت المرضية الحرجة قبل . 1
فوات األوان وتحميل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن حياتهم.

مالحقة الجهات اإلسرائيلية المختصة والمسئولة عن وفاة األسرى المرضى وسياسة اإلهمال الطبي . 2
وعن حياة أولئك الذين ترفض هذه الجهات اإلفراج عنهم رغم تردي وضعهم الصحي ومعرفتها 

اليقينية بالخطورة الفائقة لحالتهم.

الصحية . 3 الظروف  تحسين  بشأن  قرارها  تنفيذ  من  العالمية  الصحة  منظمة  لتمكين  الضغط 
السجون  وزيارة  الغرض  لهذا  حقائق  تقصي  لجنة  وتشكيل  والمعتقلين،  لألسرى  والمعيشية 

اإلسرائيلية.   

تمكين لجان طبية متخصصة من مقابلة األسرى المرضى لتقديم العالج المناسب لهم.. 4

فتح أبواب السجون أمام الوفود والمؤسسات الدولية ولجان تقصي الحقائق لالطالع على الظروف . 5
االعتقالية واألوضاع الصحية. 

توفير ظروف اعتقالية منسجمة والمعايير الدولية ذات العالقة.. 6

توفير العالج المناسب لألسرى المرضى للتخفيف من معاناتهم.. 7

تأمين المساعدة القانونية لألسرى المرضى وتعزيز دور المحامين في هذا الجانب من خالل الحصول . 8
على الملفات الطبية وتقارير األطباء ذوي االختصاص حول الحالة الصحية لألسرى المرضى. 

إطالق حمالت دولية إلطالع المجتمع الدولي على معاناة األسرى المرضى والعمل على إطالق سراح . 9
الحاالت المرضية التي تعاني من أمراض خطيرة
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ظاهرة األخطاء الطبية في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
تزرع الموت البطيء في صفوف األسرى

عيسى قراقع
وزير شؤون األسرى والمحررين

السجون  أطباء  ممارسات  على  أخطاء  كلمة  أطلقنا  تجاوزًا 
وتقصيرهم في تقديم العالج السليم والالزم لألسرى المرضى، 
المتابعة  خالل  ومن  السنوات  عبر  تحول  أخطاء  يسمى  وما 
تشير  مقصودة،  ظاهرة  إلى  األسرى  من  المقدمة  والشهادات 
إلى االستهتار بحياة وصحة األسير المريض والتعامل معها بال 

مسؤولية طبية أو مهنية.

وظاهرة الوقوع بأخطاء طبية أصبحت جزءا أساسيا من سياسة 
اإلهمال الطبي المتفاقمة والتي يدفع ثمنها األسرى من صحتهم وحياتهم، فهذا الخطأ الطبي أدى 
إلى مرض مزمن وخطير في جسد األسير، وذلك الطبيب لم يحاسب ولم يساءل عما اقترفه بحق األسير 

المريض.

إن معظم األطباء العاملين في مصلحة السجون هم من المتدربين الذين لم يحصلوا على إجازة طبية 
يقومون  رقابة عليهم، حيث  للتدريب دون  السجون  إلى  الجامعات  تخرجهم من  بعد  إرسالهم  ويتم 
بعملهم في عيادات السجون وفي عيادات مراكز التحقيق والتوقيف مما يؤدي إلى وقوع أخطاء طبية 
عديدة بحق األسرى على يد هؤالء المتدربين الذين جعلوا من أجساد األسرى حقول تجارب وأداة للبحث 
العلمي بكل ما يعني ذلك من خطورة قصوى على حياة وصحة األسرى وانتهاكا كبير لكل مبادئ 

وقوانين حقوق اإلنسان.

حيث  المريض  األسير  مع  باستخفاف  يتعاطون  السجون  في  العاملين  األطباء  أن  الحقائق  وتشير 
يقدمون له العالج دون تشخيص أو فحص وأحيانا بالنظر عن بعد ودون استخدام أدوات طبية، وأصبحت 

المسكنات هي الدواء السريع والسحري المقدم لألسير المريض.

من  وتدخل  قانونية  وإثارة  جدية  وقفة  إلى  تحتاج  السجون  مصلحة  في  العاملين  األطباء  مهنية  إن 
قبل نقابات األطباء ومنظمة الصحة العالمية، ألن انتشار األمراض وتزايدها في أجسام األسرى وتقديم 
عالجات خاطئة أو مسكنة جعلت من األمراض البسيطة أمراضا مزمنة وقاتلة على يد العاملين في 

الجهاز الطبي في مصلحة السجون اإلسرائيلية.

وتأتي ظاهرة األخطاء الطبية وانعدام المهنية الطبية لدى األطباء في سجون االحتالل في ظل غياب 
أطباء مختصين وترك حياة وصحة األسير رهينة ألطباء غير مختصين أو متدربين، وقد افتقدت مصلحة 
السجون أطباء من ذوي االختصاص في أمراض القلب والسرطان والكلى والعظام واألمراض النفسية 
إلى  أو  مدنية  مستشفيات  إلى  المرضى  األسرى  تحويل  إلى  السجون  إدارة  يضطر  مما  والعصبية، 
مستشفى الرملة، وهذا اإلجراء يمتاز بالبيروقراطية والمماطلة واالنتظار على الدور إلجراء الفحوصات 

والعمليات الجراحية.

غياب  واضح على  دليل  النفسية  واالضطرابات  الصرع  بأمراض  المصابين  المرضى  لألسرى  يحدث  وما 
أطباء مختصين في هذا المجال، حيث يتم زجهم في زنازين انفرادية بائسة والتعامل معهم كحيوانات 

وبوحشية دون وضعهم في مستشفيات خاصة وإشراف من مرشدين اجتماعيين ونفسيين.
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ال يمكن أن نعزل تصاعد ظاهرة األخطاء الطبية بحق األسرى في سجون االحتالل عن ظاهرة إجراء التجارب 
الطبية عليهم والتي كشف عنها عام 1997 على يد النائب في الكنيست اإلسرائيلي )داليا ايتسك( 
وقيام وزارة الصحة اإلسرائيلية بإجراء تجارب ألنواع مختلفة من األدوية على األسرى ومنح تصاريح لشركات 
األدوية اإلسرائيلية القيام بذلك، وأعلن حينها عن ألف تجربة لهذه األدوية أجريت على أجساد األسرى سرا.

وتحدث األسير بسام أبو عكر عن واقع التعامل مع األسير المريض في السجون مطالبا بتغيير شكل 
التعاطي معه ابتداءا من )دورة الممرض( اليومية على األقسام بالسجن مرورا بعيادة السجن، وغياب 
مهنية الطبيب في أغلب األحيان، وكذلك من نقل األسير في بوسطة أشبه بكتلة حديد متنقلة بما 
يعتريها من برد وحّر إلى المستشفيات، وانتظار المريض في معبار الرملة عدة أيام قبل التوجه إلى 

المستشفى وانتهاءا بمستشفى الرملة الذي  يستغرق  إجراء الفحوصات أو العمليات فيها سنوات.

النمساوية فينا ضلوع أطباء  العاصمة  الدولية في  وقد أكد تقرير صادر عن منظمة أصدقاء اإلنسان 
في  إسرائيلي  طبيب   أجرى  المثال  سبيل  وعلى  األسرى،  لحقوق  شديدة  انتهاكات  في  إسرائيليين 
مستشفى سوروكا ببئر السبع عملية جراحية الستئصال الزائدة الدودية من جسد األسير انس شحادة 

في سجن النقب دون أن يقوم بتخديره.

وأصيب األسير الفلسطيني محمد توفيق غوادره بفقدان النظر عندما قامت طبيبة إسرائيلية بعالج 
أسنانه في سجن هداريم أدى إلى إصابته باألعصاب والتأثير على نظره، وكذلك ما حدث لألسير مناضل 

عبد شرقاوي عندما أعطي دواءا بالخطأ أصيب على أثره بالصرع.

إن أطباء إدارة السجون يمارسون دور الجالد عندما يتعاونون مع األجهزة األمنية ومخابراتها خاصة في 
مراكز التحقيق بتقديم استمارات طبية كاذبة عن الحاالت المرضية ألجل إتاحة المجال أمام المحققين 

إجراء تحقيق عنيف مع هذه الحاالت وانتزاع اعترافات منها.

ومارس األطباء في مراكز التحقيق المساومة واالبتزاز مع األسرى المرضى أو الجرحى مقابل اعترافهم 
بتقديم العالجات لهم، وهذا أيضا جرى خالل إضرابات األسرى عن الطعام عندما طلب األطباء من األسرى 

وقف إضرابهم مقابل تقديم العالجات.

ولعل ما جرى لألسير الفلسطيني ثائر عزيز محمود حالحلة )34 سنة( من سكان خاراس قضاء الخليل 
والمعتقل منذ 2013/4/9 تعبيرا نموذجيا صارخا على ظاهرة األخطاء الطبية القاتلة في سجون االحتالل 

حيث أصيب بمرض الكبد الوبائي.

التحقيق في سجن  إلى قسم   2013/4/12 يوم  نقلت  بالقسم:  ثائر في شهادة مشفوعة  األسير  يقول 
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أخذت  ثم  ومن  كريهة  رائحة  ذات  رديئة  مالبس  إعطائي  وتم  مالبسي  جميع  نزع  تم  وهناك  عسقالن، 
مباشرة إلى كرسي التحقيق واستمر التحقيق معي بشكل متواصل وعنيف، وقالوا لي نريد أن نثأر 
ورغم  واألسنان،  الظهر  في  وآالم  البطن   من  اليمنى  الجهة  في  بآالم  شعرت  التحقيق  وأتناء  منك، 
الحاحي أكثر من مرة على المحققين ألخذي إلى طبيب إال أنهم كانوا يرفضون تقديم العالج لي، وكانوا 

يساوموني على االعتراف مقابل تقديم العالج.

وفي تاريخ 2013/4/16 شعرت بآالم حادة في األسنان والبطن مما دفع المحقق المسؤول الستدعاء الطبيب 
إلى غرفة التحقيق والذي قام بفحصي وابلغ المحققين أنني أعاني من آالم في الظهر ومشاكل في 
الكلى وأعطاني أدوية لم تحسن من وضعي الصحي بل زاد سوءا مما دفع المحقق إلرسالي إلى العيادة 
تورم في  نتيجة  األسنان  إلى عيادة  اللحظة توجهت  األلم وفي نفس  لمعرفة سبب  إلجراء فحص دم 
وجهي، فقام طبيب األسنان بعمل حشوة، وأثناء تنظيف األسنان الحظت على الشفاط الذي يسحب 

األوساخ آثار دم، فقمت باالحتجاج على ذلك، إال أن طبيب األسنان طلب مني السكوت.

عندما نقلت إلى سجن عوفر طلبت من طبيب السجن فحصي وأكد لي بأنني مصاب بفيروس التهاب 
الكبد الوبائي من الدرجة الثانية وبأنه في حال استمر هذا الفيروس فإنه يؤدي إلى تشمع في الكبد 
والرملة،  إلى مستشفيات هداسا  أكثر من عشر مرات  التاريخ ذهبت  الوفاة، ومنذ ذلك  إلى  وبالتالي 
إال أنه لم يقدم أي نوع من أنواع العالج  ورغم توصيات سبع قضاة عسكريين بتقديم العالج الالزم لي 

سوى مسكنات والتي وصل عددها إلى أكثر من ثالثين نوعا. 
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 حماية األسرى المرضى مسؤولية قانونية
على عاتق المجتمع الدولي

 
المحامي ناصر الريس
مستشار مؤسسة الحق

يستمد مناضلو الشعب الفلسطيني الجاري تجريمهم ومحاكمتهم من قبل االحتالل كمجرمين أضروا 
المقاومة  مشروعية  من  اإلسرائيلي  لالحتالل  ومقاومتهم  نضالهم  مشروعية  وقواته،  االحتالل  بامن 
والنضال الفلسطيني، حيث اكتسبت الثورة الفلسطينية بوصفها حركة مقاومة منظمة  مشروعيتها 
القانونية من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعتراف المجتمع الدولي بها كحركة تحرير 
وطني بمقتضى عشرات المقررات الصادرة عن الجمعية العامة لالمم المتحدة التي نذكر منها على 
سبيل المثال ال الحصر قرار الجمعية العامة رقم 2649 الصادر عن دورة الجمعية العامة رقم 25 بتاريخ 30 
تشرين ثاني نوفمبر1970، وقرار الجمعية العامة رقم 2649 ) د- 25 ( المعنون إدانة إنكار حق تقرير المصير 
خصوصا لشعوب جنوب إفريقيا وفلسطين الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، وقرار الجمعية 
العامة رقم 2787 الصادر عن دورتها رقم 26 بتاريخ 6 كانون أول 1971، وقرار الجمعية العامة رقم - 3034 
 الصادر عن الجمعية العامة ) د- 27 ( بتاريخ 18 كانون األول 1972 وغيرها من عشرات المقررات الدولية  
حركات  أفراد  على  تنكر  التي  للدول  القانونية  المساءلة  بوجوب  صراحة  الدولة  الشرعية  أكدت  كما 

المقاومة القائمة بوجهها حق الحماية والتمتع بمركز المحارب القانوني وأسرى الحرب، حيث جاء بنص 
استمرار  أن  جديد  من  تؤكد  وإذ   ...»،1973 األول  كانون   12 بتاريخ  الصادر   3103 رقم  العامة  الجمعية  قرار 
االستعمار في جميع أشكاله ومظاهرة، كما ورد في قرار الجمعية العامة 2621 الدورة 25 في 12 تشرين 
األول 1970 ، هو جريمة، وأن للشعوب المستعمرة حقا طبيعيا في النضال بكل الوسائل التي  تسلكها  
ضد الدول االستعمارية والسيطرة األجنبية، ممارسة بذلك حقها في تقرير المصير الذي  اعترف به ميثاق 
األمم المتحدة وإعالن مبادىء القانون الدولي بشأن العالقات الودية والتعاون  بين الدول وفقا لميثاق 

األمم المتحدة. 

األوضاع الصحية في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
تنتهك قواعد القانون الدولي اإلنساني 
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• تعلن رسميا المبادىء األساسية التالية للوضع القانوني الخاص بالمحاربين الذين يناضلون ضد 	
السيطرة االستعمارية واألجنبية واألنظمة العنصرية.

• أن نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة االستعمارية واألجنبية واألنظمة العنصرية في سبيل تحقيق 	
حقها في تقرير المصير واالستقالل، هو نضال شرعي ويتفق تماما مع مبادىء القانون الدولي.

• مخالفة 	 العنصرية هي  واألنظمة  واألجنبية  االستعمارية  السيطرة  الكفاح ضد  لقمع  محاولة  أي  أن 
بين  والتعاون  الودية  بالعالقات  الخاصة  الدولي  القانون  مبادىء  وإعالن  المتحدة  األمم  لميثاق 
والشعوب  البالد  منح  وإلعالن  اإلنسان  لحقوق  العالمي  واإلعالن  المتحدة  األمم  لميثاق  وفقا  الدول 

المستعمرة استقاللها، وتشكل خطرا على السلم واألمن الدوليين.
• واألجنبية 	 االستعمارية  السيطرة  ضد  المناضلين  بالمحاربين  الخاص  القانوني  الوضع  انتهاك  أن 

واألنظمة العنصرية في أثناء النزاع المسلح ينتج تحمل المسؤولية التامة وفقا لمبادىء القانون.
• ورغم حق القائمين بوجه االحتالل والرافضين لوجوده باكتساب صفة المحارب القانوني	
•  والتمتع بمعاملة أسير الحرب، ترفض دولة االحتالل اإلسرائيلي معاملتهم بهذه المعاملة وتصر 	

ومعاقبتهم  ومحاكمتهم  باحتجازهم  تقوم  حيث  والنظام،  باألمن  أخلو  مجرمين  اعتبارهم  على 
وفق التشريعات الجنائية لدولة االحتالل واألوامر العسكرية التي  أقرتها لمساءلة ومالحقة كل من 

يعارض ويقاوم المحتل ويرفض وجوده.
لجأت  الدولية،  الشرعية  ومقررات  الدولي  القانون  قواعد  ألبسط  المحتل  وتجاوز  انتهاك  في  وإمعانا 
سلطات االحتالل  اإلسرائيلي  إلى احتجاز الفلسطينيين داخل دولة االحتالل ذاتها، مخالفة بذلك نص 
المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة  بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، كما 
تجاهلت دولة االحتالل الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين ولم تنفذ مطلقا ما اقرته اتفاقية 
جنيف الرابعة من حقوق صحية للمعتقلين، فضال عن  اإلجراءات والتدابير الواجب على سلطات االحتالل 

اتخاذها لتقديم الرعاية والعناية الطبية تجاه المعتقلين لديها ومنها:

• ، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها 	 العمل على  توفير  عيادة مناسبة في كل معتقل 
المعتقلون  على ما يحتاجونه من رعاية طبية.

• العمل على تأمين نظام غذائي مناسب وصحي.	
•  أن ينقل  المعتقلون المصابون بأمراض خطيرة، أو الذين تستدعي حالتهم عالجات خاصة، أو عملية 	

جراحية أو عالجا بالمستشفي،  إلى أي منشأة يتوفر فيها العالج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية ال 
تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان.

• تصرف 	 ان  ويجب  للفحص،  الطبية  السلطات  علي  أنفسهم  عرض  من  المعتقلين  منع  يجوز  ال 
السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل بناء  على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها 

طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العالج والرعاية التي قدمت له.
• ألزمت االتفاقية ان تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة  ضرورية للمحافظة  على صحتهم 	

في حالة جيدة مجانية.
• يجب ان تجري دولة االحتالل فحوصا طبية للمعتقلين مرة واحدة شهريا  على األقل ، لمراقبة الحالة 	

الصحية والتغذوية العامة والنظافة، وكذلك الكتشاف األمراض التي قد يصاب بها المعتقلون.
• تقديم الرعاية الطبية الخاصة للنساء وتحديدًا الحوامل ومراعاة االحتياجات الصحية الخاصة بهن.	
• تمكين المعتقلين الفلسطينيين عموما والمرضى على وجه  خاص من التواصل مع  أسرهم وتعزيز 	

الزيارات الدورية ألسر المعتقلين.
وبالطبع لم تنفذ دولة االحتالل اإلسرائيلي أيا من هذه االلتزامات بدليل إصابة مجموعة من المعتقلين  
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باألمراض المزمنة  واإلعاقة بعد اعتقالهم واحتجازهم داخل المعتقالت اإلسرائيلية سواء نتيجة التعذيب 
أو نتيجة لظروف االحتجاز القاسية والمهينة والالإنسانية، او نتيجة للتقصير واالهمال في تقديم الرعاية 

الطبية المناسبة والضرورية للمحتجزين. 

كما لم تراعي االحتياجات الخاصة للمعتقلين ذوي اإلعاقة  مما ضاعف من إعاقتهم وأثرعلى أوضاعهم 
السوء  احتجازهم في غاية  المرض بل تعتبر ظروف  وألم  اإلعاقة  ألم  يعانون من  باتوا   الصحية حيث 

واالنتهاك والمس بالكرامة وأحد االسباب الرئيسية لتفاقم وتدهور أوضاعم الصحية. 

وبهذا الصدد نرى أهمية اثارة موضوع الحقوق 
الفلسطينيين،  للمعتقلين  الصحية 
باالتفاقية  االطراف  الدول  وتحديدا  مطالبة 
المادة  به  ألزمتها  ما  وتطبيق  تفعيل 
“تتعهد  الرابعة   اإلتفاقية  من  األولى 
األطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه 
اإلتفاقية وتكفل احترامها في جميع األحوال، 
وهو ما يقتضي ويتطلب واجب ومسؤولية 
على  للضغط  الدول  هذه  من  التدخل 

المحتل االسرائيلي ومطالبته:

• العمل على االفراج عن كافة المعتقلين 	
ذوي اإلعاقة لتمكين  أسرهم وذويهم 

من رعايتهم والعناية بهم.
• وتمكينهم 	 اإلعاقة  ذوي  حقوق  احترام 

الصحية  والعناية  الرعاية  من 
أجهزة  من  لهم  يلزم  ما  وتخصيص 

وأدوات ووسائل مساندة.
• الواجبة 	 الطبية  الرعاية  تقديم 

للمعتقلين الفلسطينيين.
• تشكيل لجنة تقصي حقائق من الدول 	

األطراف  أو مجلس حقوق االنسان لزيارة مراكز االحتجاز والمعتقالت اإلسرائيليةولإلطالع على  أوضاع 
وظروف احتجاز ومعاملة االحتالل اإلسرائيلي للمعتقلين الفلسطينيين المرضى ومعاناتهم.

• أوضاع 	 على  واإلطالع  اإلسرائيلية   والمعتقالت  االحتجاز  مراكز  لزيارة  طبية  دولية  لجنة  تشكيل 
المعتقلين الفلسطينيين واجراء فحوص طبية لهم وتقييم  حالة المرضى منهم.
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اإلهمال الطبي بحق األسرى المضربين 
اإلضراب عن الطعام وقانون التغذية القسرية

 
مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان 

تشكل سياسية اإلهمال الطبي المتعمد التي تتبعها قوات مصلحة السجون اإلسرائيلي بحق األسرى 
منهم  االنتقام  إلى  الهادفة  السياسات  من  واحدة  االحتالل  سجون  في  الفلسطينيين  والمعتقلين 
العادلة  المحاكمة  الناجمة عن حرمانهم من ضمانات  ومعاقبتهم عقابًا يزيد من آالمهم ومعاناتهم 
لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  اتفاقيات  في  والمكفولة  المشروعة  وحقوقهم 
الرعاية الصحية  اإلنسان. ويشكل تنكر مصلحة السجون اإلسرائيلية لحقوق األسرى والمعتقلين في 
الرئيسي  ، )92( السبب  الرابعة وخاصة المواد )85(، )91(  اتفاقية جنيف  الواردة في  والغذائية والطبية 
النتشار األمراض بين األسرى وتفاقمها والتي تؤدي تباعًا إلى وفاة بعضهم سواء داخل السجن أو بعد 

فترة وجيزة من اإلفراج عنهم.

ضروب  من   ضربًا  باعتباره  الطعام  عن  المضربين  األسرى  بحق  الطبي  االهمال  المقالة  هذه  تتناول 
التعذيب والعقوبة القاسية والمعاملة المهينة والالآنسانية وتسلط الضوء على محاولة دولة االحتالل 

وقوات مصلحة السجون اإلسرائيلية سن ما بات يعرف بقانون التغذية القسرية. 

تفيد وحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير خالل تشرين األول من العام الحالي 2013 أن مجموع 
إلى  واستنادًا  ومعتقاًل.  أسيرًا   5047 بلغت  االحتالل  سجون  في  الفلسطينيين  والمعتقلين  األسرى 
800 أسيرًا، أي ما نسبته 14 من  المرضى تزيد عن  الحريات فإن أعداد األسرى  الدفاع عن  معطيات مركز 
مجموع األسرى. وتفيد ذات المعطيات أن 120 أسيرًا بحاجة إلى عمليات طبية عاجلة، و85 منهم يعانون 
عيادة  دائم في  يقيمون بشكل  مريضًا  و16  ونفسية وحسية(،  وذهنية  )جسدية  إعاقات مختلفة  من 
سجن الرملة، و18 أسيرًا  مصابا بمرض السرطان ، علمًا أن مصلحة السجون أكدت لقيادة الحركة األسيرة 

في سجني هداريم وايشل أن عدد األسرى المصابين بالسرطان هم 25.

التعذيب في مركز تحقيق مجدو وميسرة  بتاريخ 23 شباط 2013 جراء  األسيرين عرفات جرادات  وبوفاة 
أبو حمدية في سجن إيشل بتاريخ 2 نيسان 2013، ارتفع عدد شهداء الحركة األسيرة داخل السجون إلى 
204 شهيدًا: 74 منهم قضوا نتيجة القتل العمد،7 استشهدوا داخل السجون والمعتقالت نتيجة اطالق 
النار عليهم مباشرة، 71 قضوا تحت التعذيب - بعضهم استشهدوا بعد تعرضهم للتغذية القسرية 
توفي   فيما  المتعمد،  الطبي  اإلهمال  سياسة  بسب  السجون  داخل  الحياة  فارقوا   52 و   ،- »الزوندا« 
العشرات منهم بعد فترة وجيزة من إطالق سراحهم المستند إلى تقارير طبية تفيد أنهم ذاهبون إلى 

موت محتم.

تعامل قوات مصلحة السجون اإلسرائيلية مع المضربين عن الطعام:
تزامنًا مع يوم األسير الفلسطيني أعلن أكثر 1500 من األسرى الفلسطينيين في مختلف سجون االحتالل 
اإلضراب المفتوح عن الطعام رافعين مطالب كفلتها األعراف والمواثيق الدولية للمحرومين من حريتهم 
أبرزها إنهاء سياسة العزل اإلنفرادي، الزيارات العائلية، استعادة حقوقهم التعليمية، تحسين ظروفهم 

المعيشية والصحية الطبية ولجم سياسة االعتقال اإلداري.
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 فور ذلك، وسعيًا منها إلفشال اإلضراب عمدت مصلحة السجون اإلسرائيلية إلى تشكيل لجنة جباي 
برئاسة الضابط المتقاعد )ايتسك جباي( الذي كان يشغل منصب مسئول استخبارات السجون ولعب 
دورًا بارزًا في إفشال إضراب األسرى عن الطعام في العام 2004 وبمعاونة ضباط استخبارات ومدراء سجون. 

ولقد وضعت هذه اللجنة مخططًا كاماًل 
إفشاله  ومحاولة  لإلضراب  للتصدي 
تضمنت عزل األسرى المضربين عن باقي 
وعزلهم  اإلضراب  قيادات  ونقل  األسرى، 
في زنازين العزل اإلنفرادي، وسحب كافة 

احتياجاتهم وأدواتهم المعيشية. 

مصلحة  ولوائح  لتعليمات  ووفقا 
السجون اإلسرائيلية يقوم مدير مصلحة 
األمن  وزير  بتبليغ  اإلسرائيلية  السجون 
جيش  في  األركان  وقيادة  الداخلي 
إلى  يعمد  كما  إضراب،  بوجود  االحتالل 
تشكيل غرفة عمليات مشتركة مكونة 
من فريق متعدد التخصصات،  تضم عدد 
أجهزة  باالشتراك مع  السجون  من مدراء 
للوقوف  آخرين  ومختصين  االستخبارات 
الخطط  ووضع  اإلضراب  سير  على 
المضربين  مع  للتعامل  التفصيلية 

ومطالبهم.

والمتسادا  )النحشون  اإلسرائيلية  السجون  التنفيذي، فتعاملت وحدات مصلحة  المستوى  أما على   
واليماز ودرور( مع إضراب األسرى بأشد أساليب القمع قسوة وإيذاًء واستندت في فعل ذلك إلى لوائحها 

الخاصة بمعاملة “السجناء األمنيين« وفق األمر الخاص باإلضراب عن الطعام رقم )04/16/00(.

غرف  بمداهمة  أعاله  المذكورة  مهماتها  بموجب  الوحدات   هذه  شرعت  لإلضراب  األول  اليوم  ومنذ 
انفرادية  زنازين  األحيان، وعزلهم في  بالضرب في كثير من  الطعام، واالعتداء عليهم  المضربين عن 
عزلهم  يحقق  بما  المحامين  ولقاءات  العائلية  الزيارات  إلى منعهم من  إضافة  خالية من  كل شئ، 
التام عن العالم الخارجي. وقامت وبالتعاون مع السجانين باتخاذ جملة تدابير اقتصاص بحق األسرى 

والمعتقلين المضربين عن الطعام ومنها : 

• فرض غرامات مالية على المضربين ترواحت ما بين 150-275 شيكل جديد.	
• مصادرة الملح خالل ال 14 يومًا األولى من اإلضراب عن الطعام.	
• إبقاء النور مشتعل على مدار ساعات الليل والنهار الستنزاف اعصاب األسرى ومنعهم من النوم.	
• مصادرة السجائر.	
• تفريغ الغرف من محتوياتها وحرمان المضربين من الكؤوس لمضاعفة معاناتهم وإرغامهم على 	

السير والشرب من الحنفية كما  قامت بسحب المخدات. 
• إغالق فوري للمقاصف.	
• إخراج الطعام من غرفة األسير المضرب. 	
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• تقليص مدة التنزه في الساحة إلى ساعة 	
أخرى  اليوم  وفي حاالت  واحدة فقط خالل 

إلغاء مدة التنزه نهائيًا .
• قراءة 	 من  الطعام  عن  المضربين  حرمان 

المذياع  إلى  واالستماع  والكتب  الصحف 
ومشاهدة التلفاز. 

• منع زيارة األهل. 	
• إرسال 	 الطعام من  المضربين عن  حرمان 

أو استقبال الرسائل.
• سحب األدوات الكهربائية من الغرف.	
• حرمانهم من مقابلة المحامين بحجج وذرائع مختلفة، كإعالن حالة الطوارئ في السجن أو اإلدعاء أن 	

األسير يرفض الخروج إلى المقابلة أو القول أن األسير المطلوب للمقابلة نقل إلى سجن أخر. 

الفلسطينيين  األسرى  »إضرابات  اإلسرائيلية   اإلنسان  لحقوق  أطباء  منظمة  تقرير  وكشف 
 2013 العام  من  الثاني  كانون  في  »الصادر  اإلسرائيلية  السجون  داخل  الطعام   عن 
، عن وقوع انتهاكات طبية خطيرة بحق األسرى واألسيرات بصفة عامة وأولئك الذين خاضوا اإلضراب عن 

الطعام بصفة خاصة ومن هذه االنتهاكات: 
• تدني مستوى الرعاية الطبية المقدمة لألسرى الفلسطينيين.	
• رديئة 	 طبية  متابعة   ( الفلسطينيين  لألسرى  المقدمة  الطبية  للخدمات  المهنية  المعايير  تدني 

وغير كافية (.
• مماطلة وتنصل مصلحة السجون  في تقديم العالج والفحوصات الطبية واستشارة أطباء متخصصين.	
• أغلب أطباء مصلحة السجون هم من األطباء  العامين غير المختصين وذوي مستوى مهني متدني.	
• تتسم معاملة قسم كبير منهم }األطباء{ بالعدوانية اتجاه األسرى والمعتقلين الفلسطينيين.	
• منع دخول أطباء مستقلين لفحص ومتابعة المضربين عن الطعام.	
• رفض مصلحة السجون اإلسرائيلية تسليم معلومات طبية لألطباء المستقلين. 	
• مهنية 	 انتهاكات  في  السجون  لمصلحة  التابعة  الطبية  الطواقم  مشاركة  حول  شكوك  هناك 

ومنهم  الطعام  عن  المضربين  المعتقلين  بحق  والتنكيل  التعذيب  عن  التبليغ  بعدم  وأخالقية 
المعتقل االداري ثائر حالحلة.

 “قانون التغذية القسرية لألسرى المضربين عن الطعام”:

يعتبر قرار اإلضراب عن الطعام  واحدا ًمن أكثر القرارات التي تتخذها الحركة األسيرة على محمل من 
الجد والمسؤولية لما له من عواقب على حياة األسرى المضربين وما يتبعه من بطش شديد من قبل 
قوات مصلحة السجون. غير أنه في الوقت نفسه قرارًا يحمل مضامين وأبعاد فلسفية نضالية تجسد 

روح النضال والتضامن الجماعي لنيل الحقوق المسلوبة وتحقيق الكرامة الفردية والجماعية .

الحق  لهذا  وتنظر   الطعام  عن  باإلضراب  األسرى  بحق  اإلسرائيلية1  السجون  مصلحة  لوائح  تعترف  ال 
الوحدات  وتدخل  اقتصاص  تدابير  اتخاذ  يستدعي  الذي  والعصيان  التمرد  أشكال  من  شكاًل  باعتباره 
الخاصة لضمان استتباب األمن العام في السجن استنادًا إلى األمر رقم  04/16/00 »1« الخاص  بتعليمات 

مصلحة السجون  حول التعامل مع اإلضراب عن الطعام .
إبان اإلضراب الجماعي عن الطعام في شهر نيسان من العام 2012، قررت لجنة األخالقيات التابعة لمصلحة 

التعذيب كالعبودية، هو أكثر صنوف التهجم 
وهو  اإلنسانية،  الكرامة  جوهر  على  المباشر 
يشكل  الذي  العنف  أشكال  من  خاص  شكل 
حظره أعلى قاعدة من قواعد القوانين الدولية 

كقاعدة قاطعة”.

في  للتعذيب  الخاص  المقرر  نوفاك،  مانفريد 
األمم المتحدة سابقًا
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السجون في سجن نفحة في اليوم العشرين من اإلضراب بأنه إذا لزم األمر ٌيسمح بإرغام 
األسرى المضربين عن الطعام على العالج بالقوة »2«

جاء هذا القرار في غضون رفض قوات مصلحة السجون اإلسرائيلية نقل األسرى المضربين عن الطعام 
لتلقي العالج في المستشفيات الخاصة.  أما من وافقت على نقلهم فقد تلقوا العالج وهم مكبلين 

بالسرير مما دفع بعضهم لرفض العالج ّ.
كافة  األسرى  بحق  الطبي  االهمال  سياسة  بتعمد  اإلسرائيلية  السجون  مصلحة  استمرار  ظل  وفي   
والمضربين عن الطعام خاصة يتضح أن الهدف الحقيقي من وراء هذا القرار ال يمكن أن يكون الحرص 
الحاجب ألي عملية محاسبة  القانوني  الغطاء  توفير  إلى  يهدف  ما  بقدر  المضربين  االسرى  على حياة 
قانونية ذات معنى، وهو ما يشكل بحد ذاته غطاًء لممارسات الوحدات الخاصة وما تقترفه من جرائم 

بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وحصانة لها من أي محاسبة قانونية. 
مساعي إسرائيلية لشرعنة التغذية القسرية بحق المضربين عن الطعام: 

في خوض  الفلسطينيين  األسرى  الستمرار  نظرًا  أنه   2013/7/11 بتاريخ  االسرائيلية  اإلعالم  وسائل  أفادت 
اإلضرابات عن الطعام فإن المستشار القضائي للحكومة  قد أصدر مسودة مشروع قانون يهدف  إلى 
إرغام  األسرى الفلسطينيين على كسر  إضرابهم عن الطعام من خالل التغذية القسرية.  يقف وراء هذا 
المشروع الحكومة االسرائيلية ومختلف المسؤولين والجهات األمنيين، وزارة العدل، وزارة األمن الداخلي، 

جهاز الشاباك، سلطة السجون االسرائيلية، النائب العسكري، ممثلين عن الجيش وغيرهم«. 

وتقوم وزارة العدل بإعداد  مقترح قانون » إلطعام« األسرى األمنيين بالقوة، بموجب قرار محكمة يستند 
إلى شهادة طبية تؤكد أن استمرار األسير في اإلضراب يشكل خطر على حياته، على أن يسمح لألسير 

بالتمثيل القانوني وتعطى له الفرصة لطرح ادعاءاته. 

ترى مؤسسة الضمير أن محاولة إقرار هذا القانون  هو استكمال لسلسة قوانين وقرارات قضائية ولوائح 
داخلية صادرة عن مصلحة السجون اإلسرائيلية والتي تهدر  حقوق األسرى وتهدد حياتهم.  تمامًا كما  
حصل في سنوات السبعينات والثمانيات حيث لجأت مصلحة السجون إلى سياسة التغذية القسرية 
أو ما يعرف ب »الزوندا » بحق األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وكانت نتيجتها وفاة 3 أسرى 
كان  أولهم الشهيد عبد القادر أبو الفحم الذي استشهد أثناء اإلضراب عن الطعام في سجن عسقالن  
بتاريخ 11 أيار من العام 1970، واستشهاد األسيرين راسم حالوة وعلي الجعفري أثناء اإلضراب التاريخي في 

سجن نفحة الذي بدأ في 14 تموز 1980 وأستمر 33 يومًا.
المؤسسات  مختلف  القرار في  ومتخذي  السياسيين  لدى  »القانون«  مفهوم  أن  جديد  يؤكد من  وهذا 
والدوائر اإلسرائيلية يتسم باألداتية )instrumental concept of law(، األمر الذي يجعل من القانون أداة 
أداة يتم تغييره  لتنفيذ أهداف معينة ال معيارًا أخالقيًا يعكس قيمًا ومعايير اجتماعية، لكونه مجرد 

حين ال يالئم األهداف اآلنية. 

فخالل إضراب األسرى في العام 2004 قال وزير األمن الداخلي األسبق “اسحق هنغبي” “دعهم يموتون«.

أما وزير الصحة اإلسرائيلي األسبق فقد أصدر تعليمات صارمة لمديري المستشفيات اإلسرائيلية عقب 
تدهور الحالة الصحية لمجموعة من األسرى المضربين عن الطعام أواخر آب/أغسطس العام 2004، »بأال 

يستقبلوا األسرى المضربين عن الطعام، وأن ال يقدموا لهم العالج«.

كما أن المحكمة العليا اإلسرائيلية أصدرت قرارًا قضائيًا  يسمح بموجبه لقوات مصلحة السجون اإلسرائيلية 
سحب الملح من األسرى المضربين عن الطعام طوال 14 يومًا األولى من بدأهم اإلضراب عن الطعام.

1   لإلطالع على تعليمات ولوائح مصلحة السجون اإلسرائيلية الخاصة بمن تسميهم السجناء األمنيين أنظر
www.addameer.org  :الموقع االلكتروني لمؤسسة الضمير على الرابط التالي    

4  أنظر تقرير منظمة أطباء لحقوق اإلنسان » إضرابات األسرى الفلسطينيين عن الطعام داخل السجون اإلسرائيلية » كانون الثاني 
2013 . ص .21.
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 إن هذه القرارات والتصريحات ال تعبر عن رغبة دولة االحتالل في حماية حياة األسرى الفلسطينيين وال 
تعكس احترامها لما نصت عليه المادة )13( من اتفاقية جنيف الثالثة والتي تنص على وجوب معاملة 
أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع األوقات.  وُيحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير 
مشروع يسبب موت أسير في عهدتها،  ويعتبر انتهاكًا جسيمًا لهذه االتفاقية.  كما تؤكد المادة على 
التهديد، وضد  أو  العنف  أعمال  األخص ضد جميع  األوقات، وعلى  الحرب في جميع  وجوب حماية أسرى 
الحرب  حق في احترام  المادة )14( منها على أن ألسرى  السباب، وتحظر تدابير االقتصاص. فيما تنّص 

أشخاصهم وشرفهم في جميع األحوال.

وفي اتفاقية جنيف الرابعة للعام 19493 نصت  المادة )27( بأن المدنيين سواء كانوا في األراضي المحتلة 
أم ال، »يحق لهم بشكل أساسي وفي كل الظروف، حق االحترام ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية 
وعقائدهم وممارساتهم الدينية وأخالقهم وعاداتهم«.  وحرمة هذه الحقوق والمنافع تم اإلعالن عنها 

خصيصًا لألشخاص في األراضي المحتلة.

وقد خصصت االتفاقية القسم الرابع منها لقواعد معاملة المعتقلين وتناولتها في اثني عشر فصاًل 
مفصلة في المواد من 79 -135. ونصت المادة )75( من البرتوكول اإلضافي األول  على أن:

يتمتعون  وال  النزاع  أطراف  أحد  الذين في قبضة  األشخاص  كافة،  األحوال  إنسانية في  يعامل معاملة 
أدنى  كحد  األشخاص  هؤالء  ويتمتع  “البروتوكول”.  الملحق  هذا  أو  االتفاقيات  بموجب  أفضل  بمعاملة 
بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون تمييز.  وتحظر األفعال التالية حاالً في أي زمان ومكان؛ سواء 

ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون.

 أ( ممارسة العنف إزاء حياة األشخاص أو صحتهم أو سالمتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص:
 أوالً: القتل.

ثانيًا: التعذيب بشتى صوره بدنيًا كان أم عقليًا. 
ثالثًا: العقوبات البدنية. 

رابعًا: التشويه.
ب( انتهاك الكرامة الشخصية، وبوجه خاص المعاملة المهينة لإلنسان والمحطة من قدره، واإلكراه على 

الدعارة، وأية صورة من صور خدش الحياء. 
ج( أخذ الرهائن. 

د( العقوبات الجماعية. 
ه( التهديد بارتكاب  أي من األفعال المذكورة آنفًا.

التغذية القسرية في القانون الدولي:  

إعالن  أكد  اإلطالق.  في حين  أخالقيا على  القسرية ليست مقبوله  التغذية  أن  إعالن مالطا على  أكد  
طوكيو للرابطة الطبية العالمية في العام 1975 أن التغذية القسرية للمضربين عن الطعام تشكل 
تعذيبا ومعاملة قاسية وغير انسانية، ونهى عن مشاركة االطباء فيها. على أن هذه المبادئ واالتفاقيات 
تترك لألطباء قرار التغذية االصطناعية )غير القسرية( في حالة لم يعد السجين  موهاًل التخاذ قرار  أو 

تطلب األمر إنعاشه ، وذلك تقديرا من الطبيب لموافقة األسير الضمنية على ذلك«.

وعبرت اللجنة الدولية للصليب األحمر عن معارضتها للتغذية القسرية للمضربين عن الطعام وشددت 
على ضرورة احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم اإلنسانية. ويتفق موقف اللجنة الدولية 
مع موقف الجمعية الطبية العالمية والمعلن عنه في إعالني مالطا وطوكيو المنقحين في سنة 2006. 

5  اتفاقية جنيف الرابعة.
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برفض  قيام سجين  حال  في  الصناعية  التغذية  إلى  اللجوء  ينبغي  “ال  أنه  على  األخير  اإلعالن  وينص 
الطعام، في الوقت الذي يرى فيه الطبيب أنه قادر على اتخاذ حكم عقالني سليم فيما يخص العواقب 
المترتبة على رفضه للطعام طوعًا. وينبغي أن يعزز على األقل طبيب مستقل آخر القرار الخاص بقدرة 
عن  امتناعه  على  المترتبة  النتائج  للسجين  الطبيب  ويشرح  الحكم.  هذا  مثل  إصدار  على  السجين 

الطعام. 

إن مؤسسة الضمير تؤكد على حق األسرى في اإلضراب عن الطعام كوسيلة قانونية لضمان تمتعهم 
قوات  لسياسات  ورفضهم  اإلنساني.  الدولي  للقانون  اآلمرة  القواعد  بموجب  المكفولة  بحقوقهم 
أو محاكمة، وحرمانهم  اإلداري دون تهمة  االعتقال  االحتالل ومصلحة سجونها وفي مقدمتها سياسة 
من ضمانات المحاكمة العادلة؛ وحقهم في الزيارات العائلية؛ والعزل االنفرادي؛ وسوء ظروف اعتقالهم 

وسوء معاملتهم. 

وترى  في مشروع قانون التغذية القسرية أن األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل، 
اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  يوفرها  التي  القانونية  للحماية  فاقدون 
لألشخاص المحرومين من حريتهم، كما جاءت في قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي، واتفاقيتي 
جنيف الثالثة والرابعة، والعديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وتعتبر الضمير أن ما يتعرض له األسرى  المضربين عن الطعام تشكل انتهاكات جسيمة التفاقيات 
يرقى  الذي  التعذيب  وأركان  شروط  وتستوفي   ،1977 للعام  األول  اإلضافي  وبروتوكولها  األربع  جنيف 
العتباره جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية، كما جاءت في اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني والقانون 
الجرائم ضد  تعرف  التي  منه،   )7( والمادة  األساسي،  روما  نظام  ديباجة  في  وبخاصة  الدولي،  الجنائي 

اإلنسانية، والمادة )8( الخاصة بجرائم الحرب .
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أمين شومان
رئيس الهيئة العليالمتابعة شؤون األسرى والمحررين

كانت قضية األسرى المرضى داخل السجون اإلسرائيلية وما زالت وستبقى من أهم الملفات والقضايا التي 
تستنزف األسرى المرضى وذويهم في سلسلة من اآلالم والعذابات المتواصلة والتي سقط من خاللها 
العشرات من أبناء الحركة األسيرة شهداء سياسة اإلهمال الطبي المتعمد الذي يمارسه أطباء السجون 
اإلسرائيلية بحقهم دون األخذ بأي اعتبار إنساني أو أخالقي أو حقوقي يكفل لهؤالء األسرى حقهم في 
فحوصات دورية ومبكرة وفي تقديم العالج الالزم في الوقت المناسب حتى ال تتفاقم أوضاعهم الصحية 
وتزداد تراجعًا وتدهورًا حتى يصبحوا من ذوي الحاالت الحرجة واألمراض المزمنة حيث يعتبر العام 2013 
العام األسوأ على األسرى المرضى وسياسة اإلهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه سلطات االحتالل بحق 

مرضية  حالة  ألف  من  أكثر  وهناك  المرضى  األسرى 
لألسرى داخل السجون اإلسرائيلية من بينها 50 حالة 
مرضية  حالة   16 منهم  الشديد  الخطر  مرحلة  في 
والذين  العسكري  الرملة  سجن  عيادة  في  دائمة 
يعانون من الشلل وأمراض القلب اإلعاقة والسرطان 
رداد،  أبو صالح، معتصم  األسرى محمود  ومن هؤالء 
ثائر  موقده،  منصور  الشاويش،  خالد  األقرع،  ناهض 
حالحله، عالء الهمص، محمد براش، مراد أبو معيلق، 
ويوجد  عبيدو.  ومعتز  العمور  رياض  المصري،  يسري 
في السجون أيضًا من بين المرضى 24 أسيرًا يعانون 
من أمراض نفسية وعصبية وإعاقات جسدية كما أن 
إدارة مصلحة السجون ال تقوم بتقديم العالج الطبي 
الالزم وترفض تسليم ملفات طبية لألسرى المرضى 
لعرضها على أطباء خارج السجون، األمر الذي يؤدي 
إذا ما استمر على هذه الوتيرة إلى سقوط المزيد من 
شهداء الحركة األسيرة سواء داخل السجون أو بعد 
التحرر متأثرين باألمراض التي بقيت معهم وتوارثوها 

داخل السجون اإلسرائيلية.
وهنا يأتي دور المنظمات الدولية المختلفة منظمة الصحة العالمية والصليب األحمر الدولي بالضغط 
على االحتالل من أجل إنقاذ األسرى المرضى لعدم توفر الرعاية والعناية الطبية واألدوية الالزمة والفحوصات 
الطبية الدورية لألسرى، األمر الذي يؤدي إلى تدهور خطير في صحة العديد من األسرى المرضى وسقوط 
وإدارات مصلحة  االحتالل  استمرار سلطات  2013 وفي حال  العام  العديد منهم شهداء كما حصل في 
إنقاذ حياة هؤالء األسرى المرضى  السجون في سياستها دون وجود ضغوطات دولية جدية من اجل 
فإن هناك خطرًا حقيقًا يتهدد حياة اسرى آخرين وخاصة أن أهالي األسرى المرضى يعيشون قلقًا دائمًا 
ومستمرًا على حياة أبنائهم في السجون، األمر الذي يتضح يوميًا من خالل المناشدات التي يطلقها 
أهالي األسرى المرضى في مختلف السجون إلنقاذ حياة أبنائهم في ظل استمرار هذا االستهتار من قبل 

األسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية
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إدارة مصلحة السجون مما  يستدعي إدخال أطباء متخصصين من خارج السجون وتقديم عالجًا سريعًا 
لهؤالء األسرى المرضى. 

وهنا يأتي الدور الهام الذي يلعبه اإلعالم المرئي والمقروء والمسموع في تسليط الضوء على قضية 
بحق  وأطبائها  السجون  مصلحة  إدارة  تمارسها  التي  اإلسرائيلية  االنتهاكات  وفضح  المرضى  األسرى 
األسرى المرضى. وفي هذا السياق فإن تنظيم حملة وطنية حقيقية تشمل كل المكونات السياسية 
المرضى   األسرى  قضية  وإسناد  لدعم  والرسمية  الشعبية  والمستويات  الفلسطينية  والمؤسسات 
تبقى ضرورة يجب اإلسراع بإنجازها وكذلك العمل على تنظيم مؤتمر دولي متخصص في قضية األسرى 

المرضى بهدف تحشيد الضغط الدولي من أجل إطالق سراحهم قبل فوات األوان. 

األسرى المرضى.. 
بين صفقات أهملتهم وأمراض قتلتهم

20



 فؤاد الخفش 
 مدير مركز أحرار

 على الدوام.. كانت المعركة بين السجان والسجين معركة كسر إرادات وتحطيم معنويات، ولم يخفي 
االحتالل يومًا أن هدفه األول واألخير هو قتل الروح داخل جسد األسير الفلسطيني، ومن أجل هذا الهدف 

صمم االحتالل كل شيء داخل السجن لتحقيق غايته. 
العالم،  الذي ال يوجد له شبيه في أي مكان في  الحركة األسيرة هي ذاك الجسد  في سجون االحتالل، 
فاألسرى في السجون تعاونوا واتحدوا معًا من أجل رفع منسوب )المعنويات( وعملوا بكل الطرق لجعل 

)الهمة ( دائمًا عالية متوقدة مشتعلة.
وهناك ثمة عالقة وثيقة بين المعنويات المرتفعة والهمة العالية، وتجنب المرض ووجود جهاز مناعة 
لدى أسير قادر على مواجهة األمراض بنفسية ومعنويات قوية، فاألسير الذي تضعف همته وتخبو روحه 

المعنوية يكون أكثر عرضة للمرض والداء.
لقد الحظنا وبشكل كبير ارتفاع في الحاالت المرضية في صفوف األسرى بعد صفقة الوفاء لألحرار، وصفقة 
إفراجات )حسن النوايا ( لألسرى القدامى والذين أطلق عليهم مصطلح )أسرى ما قبل أوسلو(، وهؤالء 
األسرى كانت لديهم آمال وتوقعات كبيرة بقرب اإلفراج، وعاشوا ساعة الحرية وهم على أسرة المرض في 
عيادة سجن الرملة، فأتت صفقة الوفاء لألحرار وخرج منهم األسير أحمد حامد النجار المصاب بالسرطان، 
بينما  بقي الكثيرون يجترون المرض ويعانون ويالت الشلل واإلهمال الطبي، فتضعضعت معنوياتهم 

ووهنت أجسادهم التي نزفت جراء رصاص االحتالل، وجراء تعذيبه لهم داخل األسر.
المرضى  األسرى  هؤالء  بين  كان  الذي  لبادة  زهير  الشهيد  المرض  سرير  على  واستشهد  األيام  مرت 
لسنوات.. بكت عيون من كانوا معه... هؤالء الذين كانوا يرون الموت مع كل جرعة دواء ومع فجر كل 
فكانت  أبو حمدية،  به ميسرة  لحق  ثم  ذريع  أبو  أشرف  استشهد  ولم يمض وقت طويل حتى  صباح، 

الصدمة وكان )اإلحباط(.
تلك الصدمات أدت بشكل مباشر إلى ضعف الحالة المعنوية لألسرى المرضى، وتسللت األمراض بشكل 

كبير ألجساد هؤالء الذين يعيشون على الوعودات واآلمال .
أما ما زاد أوضاع األسرى المرضى سوءًا، فهو قرار السلطة الوطنية الفلسطينية العودة للمفاوضات 
اتفاقية  توقيع  اعتقل قبل  األمر على من  واقتصار  القدامى،  األسرى  اإلفراج عن عدد من  والحديث عن 
كثيرة،  وتعهدات  وعود  على  عاشوا  أنهم  علمًا  لهم،  التطرق  يتم  فلم  المرضى  األسرى  أما  أوسلو،  
لكنها تبخرت على طاولة المفاوضات. وعاد المفاوض، ولم يخرج موقدة وأبو شاويش واألقرع والقائمة 
طويلة من هؤالء المرضى الذين منهم من هدد باالنتحار، ومنهم من استسلم للمرض، ومنهم من 
وضع رأسه على وسادته وهو يفكر بخروجه لعائلته بسيارة إسعاف... داخل كيس أسود.. بعد أن يشرح 

جثمانه تحت إشراف جالده.
وما بين الوعود المتكررة وعدم تنفيذ أي منها، يعيش هؤالء األسرى بعيون ذبلت، وأجساد لم تعد تقوى 
على المرض وال تهدئ من آالمها المسكنات، وهم من لم  يبق في جسدهم مكانًا إال وقد غرست فيه إبرة أو 
تعرض لرصاصة. لكم أيها األبطال وإن أصابت أجسادكم العلل، نقول إنكم بخير أكثر من أولئك الذين اعتادوا 
الشجب واالستنكار، ولم يملكوا من أمرهم شيئًا وتناسوا قضيتكم مع ما تم نسيانه من أرض فلسطين، 

لقد حولكم البعض أيها األبطال ألرقام وأنتم أصحاب الضمائر الحية والقلوب النابضة بحب فلسطين.

األسرى المرضى.. 
بين صفقات أهملتهم وأمراض قتلتهم
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منظمة معاقون بال حدود

 منظمة معاقون بال حدود / فلسطين هي ) منظمة أشخاص ذوي اعاقة ( غير حكومية وغير ربحية 
تأسست 2007 وتهدف إلى تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع بحقوقهم كاملة من خالل التوعية 
والتشبيك والمناصرة والدفاع عن حقوقهم. وكذلك توفر الخدمات األساسية لهم بشكل غير مباشر 
لدمجهم بشكل  وذلك  المساعدة  األدوات  مباشرة  لهم  وتوفر  وغيرها(  التوظيف   الصحة،  )التعليم، 
كامل في المجتمع، وتجدر االشارة بأنها المنظمة الوحيدة التي تدافع عن األسرى الفلسطينيين ذوي 

اإلعاقة في سجون اإلحتالل.

حيث يقبع خلف القضبان 85 شخصا من ذوي االعاقات المختلفة ) 30 إعاقة نفسية، 55 ما بين حركية، 
سمعية وبصرية (،  معتقلون في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي يعانون كل أشكال التمييز واالنتهاكات 
الصارخة لحقوق اإلنسان بسبب المعاملة المهينة واإلهمال الطبي المتعمد والذي يعتبر بمثابة جريمة 
حرب ضد اإلنسانية، وكذلك اإلجراءات القمعية المختللفة ومنع عائالتهم من زيارتهم، ونؤكد بان حماية 

المعتقلين الفلسطينيين ذوي االعاقة واجب ومسؤولية قانونية على عاتق المجتمع الدولي.

نبذة عن مفاهيم وحركة اإلعاقة: 

في ظل التطور الحاصل على مفاهيم حقوق اإلنسان والتي امتدت لتشمل حركه اإلعاقة كجزء ال يتجزأ 
من االتفاقيات الدولية والوطنية, فقد سعت الدول منذ القدم  للنهوض باألشخاص ذوي األعاقة على 
كافة المستويات ليصبحوا أعضاءًا فاعلين في مجتمعاتهم, وذلك من خالل المناداة بحقوقهم، مثل 
الرأي وغيرها من  التعبير عن  الحياة والكرامة اإلنسانية والتعليم والعمل والتأهيل وحرية  الحق في 
المشاركة مشاركة كاملة وفعالة وعلى  األعاقة من  التي تسهم في تمكين األشخاص ذوي  الحقوق 
ورسم  القرار  صنع  عملية  في  وإشراكهم  المجتمع  في  دمجهم  خالل  من  اآلخرين  مع  المساواة  قدم 

السياسات البناءة التي تنهض بمجتمعهم الى أسمي المستويات من التقدم والحضارة. 

لقد مرت حركة اإلعاقة عبر العصور في أزمات إنسانية وواجهتها عقبات بيئية ) مادية وبشرية( عرقلت 
تليق  ال  ونعتهم بصفات  األعاقة  األشخاص ذوي  والعقبات تسمية  األزمات  تقدمها وتطورها ومن هذا 
بإنسانيتهم وكرامتهم حيث أطلق إسم المعوقين على األشخاص ذوي األعاقة, تلك الكلمة التي أثارت 
الكثير منا ألنها تمس بكرامة الشخص المنعوت بها،  فكلمة معوق لغويًا تعني الشخص الذي وقع 
عليه فعل الفاعل، أي أن هناك معوقات وصعوبات حدت من قيام الشخص ذو اإلعاقة بأعماله اليومية 
وعادات حياته، ولذلك فقد تم التخلي عن هذا المصطلح  في جميع االتفاقيات  واستبداله بمصطلح 
ذوي  لألشخاص  الخاصة  االحتياجات  ذوي  نسب  الممكن  من  ليس  أنه  حيث  الخاصة،   االحتياجات  ذوي 
اإلعاقة ألن ذلك المصطلح أكثر شمولية وأكثر تفصياًل. فمثاًل ) من ال يملك كتابًا يدرس  به يسمى هذا 
الشخص ذو احتياج خاص، فعندما يجد كتابًا يزول االحتياج وتزول التسمية عن الشخص (، وفي نفس 
السن  كبار   ، األطفال  النساء،  فئة  مثل  المسمى  هذا  تحت  المجتمع  فئات  الكثير من  تندرج  السياق 

والمرضى .............. الخ .

أما عن الكلمة التي حلت محل ذوي االحتياجات الخاصة  وهي )معاق( فلم ترد هذه الكلمة في أي من 
المعاجم العربية، فبالقياس واالجتهاد أدرك المختصون في مجال اإلعاقة أن كلمة معاق هي صفة  تؤثر 

األسرى ذوو اإلعاقات 
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بالدونية  إذ تجعله يشعر  الشخص  ِبها ولها وقع سلبي على نفس  المنعوت  الشخص  سلبًا على 
والنقص. فكلمة معاق معناها نعت الشخص بما ال يحب .

أما عن أحدث مصطلح توصل إليه الخبراء في مجال اإلعاقة فهو مصطلح  األشخاص ذوي اإلعاقة على 
أو   ) نفسه  بالشخص  لصيقة   ( شخصية  وليست  مجتمعية  بيئية  خارجية  صعوبة  اإلعاقة  أن  اعتبار 
وقد أثبتت صحة هذا القول من خالل تجارب األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم أو األشخاص ذوي  فردية, 
العالقة في مجال اإلعاقة  والذين خاضوا حربًا لغوية من أجل تغيير المفاهيم التي يتبعها تغيير في 
نظرة المجتمع لإلشخاص ذوي اإلعاقة وتغيير طريقة حياتهم وتغيير المعطيات على الساحة العالمية 

والمحلية، ولكن التساؤل الذي يثار في هذا الصدد )هل هناك مفاهيم مرتبطة بمفهوم اإلعاقة؟  نعم 
هناك الكثير من المفاهيم التي من شانها  أن تعكس مفهوم اإلعاقة(.

إن هذه  المفاهيم ساهمت في إيضاح وتسهيل مفهوم اإلعاقة  لدى األشخاص ذوي اإلعاقة  والمجتمع. 
كمجرمين  االحتالل  قبل  من  ومحاكمتهم  تجريمهم  الجاري  الفلسطيني  الشعب  مناضلي  يستمد 
أخلوا باالمن، مشروعية نضالهم ومقاومتهم، من مشروعية المقاومة الفلسطينية  والتي استمدت 
مشروعيتها القانونية من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعتراف المجتمع الدولي  بها 
بمقتضى عشرات المقررات الصادرة عن الجمعية العامة لالمم المتحدة، ونذكر منها على سبيل المثال 
ال الحصر قرار الجمعية العامة رقم 2649 الصادر عن دورة الجمعية العامة رقم 25 بتاريخ 30 تشرين ثاني 

نوفمبر 1970.

ورغم حق القائمين بوجه االحتالل والرافضين لوجوده باكتساب صفة المحارب القانوني والتمتع بمعاملة 
أسير الحرب، ترفض دولة االحتالل اإلسرائيلي معاملتهم بهذه المعاملة وتصر على اعتبارهم مجرمين، 
حيث تقوم باحتجازهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم وفق التشريعات الجنائية واألوامر العسكرية التي 

أقرتها لمساءلة ومالحقة كل من يعارض ويقاوم المحتل ويرفض وجوده.

لجأت  الدولية،  الشرعية  ومقررات  الدولي  القانون  قواعد  ألبسط  المحتل  وتجاوز  انتهاك  في  وإمعانا 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي الى احتجاز الفلسطينيين داخل دولة االحتالل ذاتها، مخالفة بذلك لنص 
المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والتي 
الزمت المحتل بأن ) يحتجز األشخاص في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا 
أمكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة علي صحتهم ويناظر 

علي األقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل....( .

إذ تعّرف اإلعاقة دوليًا: على أنها تفاعل بين األشخاص الذين لديهم قصور مع الحواجز البيئية المحيطة 
التي تحول دون  مشاركتهم مشاركة فعالة على قدم المساواة مع اآلخرين.

أما محليًا: فقد  عرفت السلطة الوطنية الفلسطينية الشخص ذو اإلعاقة  بأنه الشخص المصاب بعجز 
والنفسية  الجسدية  قدراته  أو  أي من حواسه  غير خلقي بشكل مستقر في  أو  أو جزئي خلقي  كلي 
والعقلية  إلى المدى الذي يحد من  إمكانية تلبية حاجاته اليومية في ظروف أمثاله من غير ذوي اإلعاقة.

والتربوية  والطبية  والنفسية  االجتماعية  والمعينات  واألنشطة  الخدمات  مجموع  هو  التأهيل: 
والتعليمية والمهنية التي تمكن األشخاص ذوي اإلعاقة  من ممارسة  حياتهم باستقاللية وكرامة .

المشاغل المحمية: هي المراكز التي يتم فيها تشغيل  وإيواء األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية الشديدة 
اللذين يصعب دمجهم في المجتمع بشكل مباشر .

الموائمة: جعل األماكن العامة وأماكن العمل مناسبة إلستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة.
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كما الزمت االتفاقية دولة االحتالل في المادة  91 بواجب العمل على توفير عيادة مناسبة في كل معتقل 
يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون علي ما يحتاجونه من رعاية طبية  ونظام غذائي 
الذين تستدعي حالتهم عالجات خاصة،  أو  مناسب، وان ينقل  المعتقلون المصابون بأمراض خطيرة 
أو عملية جراحية أو عالجا بالمستشفي، إلي أي منشأة يتوفر فيها العالج المناسب وتقدم لهم فيها 
رعاية ال تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان، وال يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم علي 
الحاجزة لكل شخص معتقل،  بالدولة  الطبية  السلطات  ان تصرف  للفحص، ويجب  الطبية  السلطات 
بناء علي طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العالج والرعاية التي قدمت 
له، والزمت االتفاقية  أيضا بتركيب أي أجهزة  ضرورية للمحافظة علي  صحة المعتقلين وبقائها في 
حالة جيدة،  وأن تجرى لهم فحوصا طبية مرة واحدة علي األقل شهريا، لمراقبة الحالة الصحية والتغذوية 

العامة والنظافة، وكذلك اكتشاف األمراض.

وبالطبع لم تنفذ دولة االحتالل اإلسرائيلي أيا من هذه االلتزامات بدليل إصابة مجموعة من المعتقلين 
باالمراض المزمنة واإلعاقة بعد اعتقالهم واحتجازهم داخل المعتقالت اإلسرائيلية سواء نتيجة التعذيب 
أو نتيجة لظروف االحتجاز القاسية والمهينة والالإنسانية، أو نتيجة للتقصير واإلهمال في تقديم الرعاية 
باالمراض  إصابتهم  الى  وأدى  منهم  العديد  على  أثر  مما  للمحتجزين  والضرورية  المناسبة  الطبية 

الممزمنة والخطيرة فضال عن اإلعاقة ومنهم :

 نزار عزيز زيدان. 1
 ناصر جمال الشاويش. 2
شادي عيسى محاجنة . 3

كما لم  تراع االحتياجات الخاصة للمعتقلين ذوي اإلعاقة مما ضاعف من إعاقتهم وأثر على أوضاعهم 
السوء  غاية  احتجازهم في  تعتبر ظروف  بل  المرض،  وألم  االعاقة  ألم  يعانوا من  باتوا  بحيث  الصحية 
واالنتهاك والمس بالكرامة وأحد االسباب الرئيسية لتفاقم وتدهور أوضاعم الصحية وتفاقم إعاقتهم 

ومنهم:

 ناهض األقرع . 1
 منصور موقدة. 2
فؤاد حمدية. 3
 يوسف نواجعة. 4

في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدتها  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  الزمت  لقد 
الدول   ،2006 األول/ديسمبر  13 كانون  المؤرخ في   ،/611/61 رقم  القرار  بمقتضى  والستين  الحادية   دورتها 
بموجب البند ) ش (  من الديباجة”  وإذ تضع في اعتبارها أن توفر أوضاع يسودها السالم واألمن القائم 
واحترام صكوك  المتحدة،  األمم  ميثاق  في  عليها  المنصوص  والمبادئ  للمقاصد  التام  االحترام  على 
حقوق اإلنسان السارية هي أمور ال غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما 
في حاالت النزاع المسلح واالحتالل األجنبي. كما نصت لمادة  10 من اإلتفاقية بواجب احترام حق االنسان 
األصيل في الحياة وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة فعليا بهذا الحق 
على قدم المساواة مع اآلخرين. كما طالبت بموجب المادة 11 الدول باتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان 
حماية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تتسم حالتهم بالخطورة، بما في ذلك حاالت النـزاع المسلح 

والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية.

بأن  المتعاقدة  السامية  األطراف  »تتعهد  يلي:  ما  الرابعة على  االتفاقية  األولى من  المادة  كما  نصت 
الدولي واجب  المجتمع  األحوال، وهو ما يقتضي من  احترامها في جميع  االتفاقية وتكفل  تحترم هذه 
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ومسؤولية التدخل والضغط على المحتل اإلسرائيلي ومطالبته بما يلي :

رعايتهم . 1 من  وذويهم  أسرهم  لتمكين  االعاقة،  ذوي  المعتقلين  كافة  عن  االفراج  على  العمل 
والعناية بهم.

يلزم لهم من . 2 الصحية وتخصيص ما  الرعاية والعناية  اإلعاقة وتمكينهم من  احترام حقوق ذوي 
أجهزة وأدوات  ووسائل مساندة.

ومكان . 3 بأسمائهم  قائمة  الورقة  بهذه  والمرفق  االشخاص  لهؤالء  الواجبة  الطبية  الرعاية  تقديم 
احتجازهم.

لالطالع . 4 اإلسرائيلية  والمعتقالت  االحتجاز  مراكز  لزيارة  المجلس  من  حقائق  تقصي  لجنة  تشكيل 
على اوضاع وظروف احتجاز  ذوي اإلعاقة ومعاناتهم ومعاملة اإلحتالل اإلسرائيلي لهم..

والتقدير  االحترام  بكل  الموقر  مجلسكم  إلى  ينظرون  اإلعاقة  ذوي  الفلسطينيين  المحتجزين  إن 
من  وتمكينهم  معاناتهم  وإنهاء  إلنصافهم  والفعلي  الجاد  التدخل  المجلس  هذا  من  وينتظرون 
حدة  من  يخفف  ذلك  لعل  ومجتمعهم،  أسرهم  ظل  في  الكريم  العيش  في  الحق  وبالتالي  الحرية 

المعاناة ولحظات االلم التي يحياها هؤالء االشخاص.

إعداد 
المحامي محمد بركات:  رئيس منظمة معاقون بال حدود
إخالص إشتية: ناشطة في حركة اإلعاقة – متطوعة في منظمة معاقون بال حدود

25



15% من  األسرى الفلسطينين في السجون االسرائيلية 
يعانون امراض مختلفة.

د.فهد أبو الحاج
مدير عام مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة في جامعة القدس

األسرى  تجاه  اإلسرائيلية  السلطات  بسياسة  االحتالل  سجون  في   المرضى  األاسرى  قضية  ترتبط 
الفلسطينيين عموما منذ االحتالل اإلسرائيلي لبقية فلسطين في 1967 وحتى اليوم، هذه السياسة 
أهداف  لها  ممنهجه  حكومية  سياسة  وهي  لألسرى،  والمعنوية  المادية  التصفية  في  تتلخص  التي 
مدروسة ومحدده. فالتصفية المادية تعني عملية إعدام بطيء لألسرى من خالل وضعهم في ظروف 
يقبعون  ، خاصة من  بينهم  المستعصية  األمراض  إلى تفشي   - السنوات  مر  تؤدي -على  معيشية 
لسنوات طويلة في األسر بحيث يخرجون من السجون اإلسرائيلية مصابين بأمراض مزمنه تجعلهم 
الثورة  صفوف  إلى  باالنضمام  يفكرون  ممن  لغيرهم  رادعا  ومثاال  شعبهم،  وعلى  أسرهم  على  عبئًا 
الفلسطينية، هذا إضافة إلى تنفيذ الرغبة باالنتقام منهم والتسبب في إيالمهم  على مدى العمر، 

انتقاما لما قاموا به ضد المحتلين.

عند اعتقال أي أسير  فإنه يخضع الى فترة من التحقيق في أقبية المخابرات اإلسرائيلية يتعرض فيها   لشتى  
أصناف التعذيب التي قد تصل إلى حد الموت تحت التعذيب أو الخروج من هذه المرحلة بإعاقة مزمنه. 

ليقضي  اإلسرائيلية  السجون  إلى  األسير  ينقل  التعسفي  الحكم  التحقيق وصدور  فترة  انتهاء  وبعد 
فترة حكمة التي امتدت في كثير من الحاالت ألكثر من ثالثين عاما. وتتميز هذه السجون بظروف حياة 
قاسية، فهناك االزدحام في غرف السجن وقلة التهوية واالضاءة، والرطوبه في الغرف، ووضع الصاج او 
االسبست على الشبابيك إن وجدت، وقلة فترة تعرض األسرى للشمس والهواء ففي أحسن األحوال  

كانت لمدة ساعتين في اليوم . 
وكذلك الطعام الغير كافي ورديء النوعية بحيث اليحتوي على العناصر الغذائية الالزمة لجسم االنسان، 

وخاصة في حاالت األسرى األطفال. 

وفي حالة تعرض األسير للمرض ال يقدم له العالج الالزم  ويكتفى بحبة األكمول المسكنه لجميع أنواع 
بآداب  اإللتزام  إلى  األحيان  غالب  في  يفتقر  الذي  األسرى  مع  الطبي  الطاقم  تعامل  وأسلوب  األمراض، 
والذي   194/37 رقم  قرارها  ففي   .1983 سنه  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أقرتها  التي  الطب  مهنة 
يلزم الطاقم الطبي بتقديم العالج للمسجوننين والمحتجزين من نفس النوعية والمستوى المتاحين 
التعذيب،  أية  المشاركة في  الطبي،  الطاقم  أي  أيضًا،  المحتجزين، يحظر عليهم  أو  المسجونين  لغير 
وهو األمر الذي ال تتقيد به الطواقم  الطبية اإلسرائيلية التي تعمل في السجون التي يحتجز بها أسرى  
ساومه  الذي  عدنان  عطية  األسير  مع  الطبي  الطاقم  تصرف  يذكرون  األاسرى  يزال  وال  فلسطينيون،  

طبيب األسنان الصهيوني على خلع ضرسين سليمين قبل أن يخلع له الضرس المصاب . 

وال زلنا نذكر تعامل الطاقم الطبي في عسقالن وفي سجن الرملة ومشاركتهم  في قتل عدد من 
الجعفري  الشهيد علي  1980 وهم  التاريخي  نفحة  إضراب  الطعام في  المضربين عن  بين  األسرى من 

وراسم حالوة واسحق مراغه . 

له  تعرض  الذي  النفسي  والقهر  اإلنسانية  بالكرامة  والحاطة  الإلنسانية  المعاملة  إلى  باإلضافة  هذا 
األسرى بشكل مستمر لتدمير الروح المعنوية وتشوية الصحة النفسية لهم..
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كل هذه الظروف خلقت البيئة المناسبة  لتفشي األمراض المزمنه في صفوف األسرى، فليس صدفة 
أن نجد اليوم  800 حالة مرضية من بين  حوالي 5000 أسير يقبعون في سجون االحتالل، أي ما يقارب  %15 
من  مجموع األسرى. ومن بين األسرى المرضى هناك 75 حالة في وضع صحي خطير للغاية، مصابون 
مريضا   16 هناك   أن  كما  خطيرة،  نفسية  وأمراض  والكلى   القلب  وأمراض  وإعاقات   خبيثة   بأمراض 
أمراض مستعصية، فمنهم من يعاني  الرملة يعانون من   يقبعون  فيما يسمى مستشفى سجن 
شلل نصفي ومنهم من يعانون من أمراض الرئة والقلب والسرطان . هؤالء  المناضلون األبطال الذين 
يقبعون في سجون اإلحتالل ويعانون من شتى األمراض المستعصية هم ضحية الظروف التي عاشوها 
سنين طويلة ونتيجة اإلهمال الطبي  المتعمد من سلطات مصلحة السجون اإلسرائيلية  وطاقمها 
الطبي، وكذلك فهم اليحظون باإلهتمام الالزم من  مؤسسات ومنظمات حقوق اإلنسان سواء المحلية 

أو الدولية من أجل فضح السياسة اإلسرائيلية تجاههم وممارسة الضغط الالزم إلطالق سراحهم . 

ولذلك فإننا  نوجه صرخة  إنسانية  للرأي العام المحلي والدولي لوضع حد لمعاناة األسرى، كما نضع 
المؤسسات المحلية والدولية التي تعني بحقوق االنسان، وخاصة منظمة الصليب االحمر الدولي، أمام 
مسؤولياتها المهنية واإلنسانية من أجل القيام بحملة دولية إلطالق سراح هؤالء األسرى المرضى، وتقديم 

العالج الالزم لهم تحت إشراف  أطباء من خارج الطاقم الطبي التابع لمصلحة السجون اإلسرائيلية. 
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حريات يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنقاذ حياة األسرى المرضى

بمناسبة الذكرى السنوية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي يصادف في العاشر من شهر كانون أول 
من كل عام توجه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات« إلى المجتمع الدولي واألمين العام 
لألمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية داعيًا إياهم لتحّمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية 
واألخالقية إلنقاذ حياة األسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي خاصة أولئك الذين يتهددهم خطر 
الموت جراء سياسة اإلهمال الطبي، وتحميل الحكومة اإلسرائيلية ومصلحة السجون وطواقمها الطبية 
المسؤولية الكاملة عن حياتهم والضغط عليها إلطالق سراحهم فورًا حتى ال يواجهوا  ذات المصير 
الذي حّل بزمالءهم من األسرى المرضى حسن الترابي وميسره أبو حمدية وعرفات جرادات وأشرف أبو 

ذريع وزهير لباده والعشرات الذين توفوا داخل السجون أو بعد وقت قصير من اإلفراج عنهم.

وأضاف حريات أن األسرى المرضى يتعرضون لسياسة الموت البطىء في كل لحظة مما يعني أن هناك 
قرارًا باإلعدام بحقهم خاصة عندما ترفض مصلحة السجون تقديم العالج الالزم لهم وترفض الحكومة 

اإلسرائيلية إطالق سراحهم.

وطالب حريات المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية باتجاه إنقاذ حياة األسرى المرضى ووقف سياسة 
اإلهمال الطبي الممارسة بحقهم بإرسال لجنة طبية دولية متخصصة كانت منظمة الصحة العالمية 
السجون  لزيارة  األوروربي  البرلمان  لقرار  لجنة تقصي حقائق وفقًا  2010/5/20 وتشكيل  بتاريخ  قررتها  قد 
لكي  الخصوص  وجه  على  منهم  والمرضى  عمومًا  األسرى  حياة  على  كثب  عن  واإلطالع  اإلسرائيلية 
تشهد هذه اللجان على مدى استهتار سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحياة األسرى وانتهاكها المتعمد 

والفظ لحقوقهم األساسية ولقواعد القانون الدولي اإلنساني. 

وحذر حريات من وفاة أسرى أخرين يعانون من أمراض خطيرة إذا لم يتم التدخل العاجل إلطالق سراحهم 
وفي مقدمتهم معتصم رداد ويسري المصري اللذان يعانيان من مرض السرطان في مراحل متقدمة 
واألسير نعيم الشوامرة الذي يعاني من ضمور في العضالت في مراحله األخيرة واألسير فواز بعارة الذي 
يعاني من أورام سرطانية وهشاشة العظام وعالء الهمص المصاب بمرض السل وسرطان الحنجرة 
واألسرى المحتجزين بشكل دائم في عيادة سجن الرملة ويعانون من أمراض خطيرة كالقلب والشلل 
والسرطان منهم منصور موقده، مراد أبو معيلق، خالد الشاويش، ناهض األقرع ومحمد سلمان. وأشار 
حريات إلى وجود 25 أسيرًا يعانون من أمراض السرطان حسب تأكيد ضباط مصلحة السجون لقيادات 
الحركة األسيرة قبل عدة أشهر منهم طارق عاصي والمعتقل اإلداري نبيل النتشه وعامر بحر وياسر ابو 

بكر وآخرين.

سياسة العزل تنتهك القانون الدولي اإلنساني 
وتفاقم الوضع الصحي لألسرى

 في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان
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المحامي الياس الصباغ

مقدمة:

منذ سنوات اإلحتالل األولى اتبعت سلطات السجون سياسة العزل، وهي سياسة متعلقة بزج العشرات 
وقد  انسانية،  وغير  ومريرة  وقاسية  صعبة  حياة  شروط  تحكمها  انفرادية  زنازين  في  المئات  وأحيانًا 

استهدفت هذه السياسة بالدرجة األولى القادة والكوادر الفاعلة والنشيطة داخل السجون.

قائمة األسرى الفلسطينيين الذين عانوا من سياسة العزل طويلة جدا ويمكن اإلشارة هنا ألسماء عدد 
العالم  عن  وأمضوا سنوات طويلة معزولين  الثانية  المجيدة  اإلنتفاضة  اندالع  بعد  عزلهم  تم  منهم 
 2012/4/17 بتاريخ  األسيرة  الحركة  دفع  مما  اإلنسانية  حقوقهم  أبسط  من  ومحرومين  تمامًا  الخارجي 
اإلضراب  وقد حقق  اإلنفرادي،  العزل  إلنهاء  يومًا  ثالثين  استمر  الطعام  مفتوح عن  إضراب  للشروع في 

أهدافه بإخراج غالبية المعزولين باستثناء األسير ضرار السيسي. 

من بين الذين عانوا وضحوا سنوات طويلة في زنازين العزل االنفرادي: مروان البرغوثي، احمد سعدات، 
محمود عيسى، عبداللة البرغوثي، احمد المغربي، حسن سالمة، ناصر عويص، جمال ابو الهيجا، ابراهيم 
حامد،أحمد البرغوثي، عاهد ابو غلمة، عباس السيد، محمد جمال النتشة وضرار السيسي، الذي ما زال 

يقبع في زنازين العزل اإلنفرادي في سجن عسقالن.    

سلطات  من  معطيات  على  كليا  يعتمد  تقريرا،  “بتسيلم”  اإلسرائيلي  المركز  نشر   2013-6-2 بتاريخ 
السجون، يفيد ان بين تاريخ 2007/1/1 ولغاية 2013/4/28 ُأدخل 1493  أسيرًا فلسطينيًا  زنازين العزل ولفترات 

مختلفة.

سياسة العزل تتناقض تماما مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة على وجه الخصوص والتي 
حددت الفترة التي يحق فيها للجهة المحتجزة لألسير عزله إنفراديا وهي في المجمل ال تتعدى األسابيع. 

)انظر المواد 117-119-122 من اتفاقية جنيف الرابعة (.

الداخلية، إليجاد غطاء  سلطات السجون عملت على »شرعنة« هذه السياسة وتثبيتها في أنظمتها 
قانوني لها وذلك بهدف كسر إرادة األسرى وإضعاف معنوياتهم.

أشكال العزل: 

عزل انفرادي قصير المدى ويتم ذلك في زنازين العقوبات ويمتد ما بين 3 أيام إلى عدة أسابيع وعادة . 1
ما يكون ذلك عقابا تنتهجه مصلحة السجون ضد األسرى، بادعاء ارتكاب مخالفات داخل السجن.

العزل االنفرادي بقرار من جهاز المخابرات العام، وهو األقصى واألصعب، حيث يحتجز األسير في زنزانة . 2
منفردا أو مع أسير أخر )ما يسمى بالعزل الثنائي( ممنوعا من التواصل مع باقي األسرى، لمدة غير 
محدودة، ويتم تمديد فترة العزل كل ستة أشهر إذا كان العزل انفراديا، أو كل سنة إذا كان العزل 
ثنائيا، وهذا من خالل محكمة مرتهنة للمواد السرية المقدمة من قبل جهاز المخابرات اإلسرائيلي 

)الشاباك(، وال يسمح لألسير المعزول أو محاميه اإلطالع على هذه المادة ومعرفة مضمونها.

وبشكل عام يحضر مندوب عن جهاز المخابرات جلسة المحكمة إلى جانب النيابة العامة التي تمثل 
سلطات مصلحة السجون. 

سياسة العزل تنتهك القانون الدولي اإلنساني 
وتفاقم الوضع الصحي لألسرى
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األخرى، . 3 عن   منعزلة  زنازين  في  وليس  خاص،  قسم  في  يكون  وهذا  الجماعي  العزل  ايضا  هناك 
األسرى.  األسيرة عن مجموع  الحركة   السياسية وقيادة  القيادات  إبعاد  األساسي منه هو  والهدف 
أبرز مثال على ذلك هو قسم 3 في سجن هداريم والذي يقبع فيه كل من مروان البرغوثي، أحمد 
سعدات، عباس السيد وكريم يونس وأسرى آخرون. هذا القسم مكون من 40 زنزانة ويقبع في كل 

زنزانة 3 اسرى.  

ظروف العزل  اإلنفرادي: 
• فترة العزل: 	

)بمستوى  اإلدارية  الشؤون  أمام محكمة  أشهر  العزل كل ستة  فترة  تمديد  يتم  اإلنفرادي،  العزل   في 
محكمة مركزية( ويكون مندوب المخابرات هو ضابط اإليقاع فيها والمادة السرية المقدمة من قبله هي 

التي تحدد وجهة نظر القاضي وقراره.

وهناك العزل الثنائي حيث يتم عزل األسيرين عادة لمدة سنة كاملة وبقرار قضائي صوري ال يختلف في 
جوهره عن المذكور سابقا.

قانونيا ال يبقى  أمام  األسير المعزول لمواجهة قرار محكمة الشؤون اإلدارية  إال تقديم استئناف على هذا 
القرار لمحكمة العدل العليا في اسرائيل. وعلى هذا المستوى يواجه  األسير المعزول  اإلشكالية التالية:

المنطق يقول  أن على محكمة العدل العليا تعيين جلسة االستئناف في موعد قريب جدا من  أجل 
البت في قضية العزل،  إال  أن التجربة  أثبتت أن المحكمة ال تعير أي اهتمام للظروف الصعبة والقاسية 
عدة   بعد  االستئناف  جلسة  عادة  وتعّين  المعزول،  األسير  فيها  يتواجد  التي  اإلنسانية  وغير  والمريرة 
أشهر من بدء فترة العزل. وفي  أحد الملفات تم تعيين جلسة االستئناف بعد التاريخ المتوقع النتهاء 

فترة العزل.

ولم  أجد  أن هناك حالة واحدة قررت فيها محكمة العدل العليا في  إسرائيل  إنهاء عزل أسير بل بقي 
قرارها مرتهنا للمواد السرية المقدمة من جهاز المخابرات العام. 

• غرف العزل:  	

المياه وال يوجد مكان  x 180 م، تشمل الحمام ودورة  غرف العزل صغيرة جدا حيث تبلغ مساحتها 2.5 
أو متسع للمشي، وقد تتضاعف المعاناة إذا كان هناك أسيران في الغرفة الواحدة. كذلك تتميز غرف 
السقف  الغرفة شباك واحد صغير وقريب من  العالية، حيث يوجد في  والرطوبة  التهوية  بقلة  العزل 
إدخال  أو  األسير  أجل مراقبة  يوجد فيه سوى فتحة صغيرة من  ال  للغرفة  الحديدي  الباب  بينما  أحيانا، 
أمراض  وبالذات  األمراض  انتشار  يتسبب في  العزل  الوضع داخل غرف  له كالغذاء، وهذا  المواد  بعض 

الجهاز التنفسي.

• الفورة )الخروج إلى الساحة (:	

يسمح لألسير المعزول بالخروج إلى الساحة لفترة ال تزيد عن الساعة يوميا كما أن توقيت الخروج لهذه 
الفورة غير ثابت ويعود لمزاج إدارة السجن. 

القضبان  او  الشائكة  األسالك  من   بطبقات  ومدججة  ومسقوفة  صغيرة  األحيان  أغلب  في  والساحة 
الحديدية.

• استعمال األغالل )الكلبشات(: 	

ال يخرج األسير المعزول إلى ساحة الفورة إال مقيدا باألغالل بما في ذلك أثناء الخروج  للعيادة أو للقاء 
محامي.
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• أقسام العزل االنفرادي: 	

تكون غرف العزل االنفرادي عادة في أقسام يحتجز فيها سجناء إسرائيليون  جنائيون، معظمهم يعانون 
من أمراض نفسية أو مجرمين كبار, حيث يؤثر ذلك على نفسية األسير المعزول ويكون األسير المعزول 

معرضًا لتهديدات وأخطار من قبل السجناء الجنائيين اإلسرائيليين.

هذا اإلجراء ال يتناقض فقط مع القانون الدولي الذي يفرض احتجاز األسرى الفلسطينيين كأسرى حرب أو 
كمدنيين محميين في وقت الحرب بشكل منفصل عن السجناء الجنائيين لدولة االحتالل بل يتناقض 
الفلسطينيين  األسرى  احتجاز  تفرض  التي  اإلسرائيلية  السجون  لمصلحة  الداخلية  األنظمة  مع  أيضا 

بشكل منفصل.

انظر المواد 22-25  من اتفاقية جنيف الثالثة 
المواد 32-84-85 من اتفاقية جنيف الرابعة .

المادة 4 من أنظمة مصلحة السجون بخصوص »األسرى األمنيين«.
• المقاصف )الكنتين(: 	

تمنع سلطات السجون وصول مخصصات الكنتين بشكل منتظم، والتي تدفعها وزارة شؤون األسرى 
والمحررين في السلطة الفلسطينية لألسرى المعزولين، وذلك بحجة أن هؤالء األسرى محتجزون في 

أقسام الجنائيين وهم ليسوا جزءا من األسرى الفلسطينيين.

هذا اإلجراء التعسفي يزيد من معاناة األسرى المعزولين ويعرض حياتهم وصحتهم للخطر.

•  زيارة األهل: 	

يحرم األسرى  المعزولين عادة من زيارة األهل  ويشكل هذا جزءا ال يتجزأ من سياسة اإلذالل واالنتقام من 
هؤالء األسرى وعقابا إضافيا لهم وفي نفس الوقت يصبح منع زيارة األهل عقابا ليس لألسير المعزول 

فحسب بل عقابا موجها إلى العائلة نفسها.
وفي حاالت نادرة جدا تعطي المخابرات اإلسرائيلية ومصلحة السجون تصريح زيارة لمرة واحدة كل ستة 

أشهر. 

• إدخال الكتب / الصحف والمنشورات: 	

المعزولين  األسرى  أن  وبما  األهل،  زيارة  طريق  عن  عادة  تتم  المعزولين  لألسرى  الكتب  إدخال  عملية 
محرومون من الزيارة فهم محرومون كذلك من استقبال الكتب وهذه المسألة ممكنة فقط  بواسطة 
الصليب األحمر الذي يقوم  بزيارة موسمية وليست ثابتة لألسرى المعزولين ويسمح للصليب األحمر 
الموجودة في  الكتب  إخراج  المعزول  األسير  يطلب من  وأحيانا  المعزول  لألسير  فقط  كتابين  بإدخال 

غرفته من أجل إدخال كتب جديدة.

تقوم سلطات السجون بإدخال صحيفة القدس لألسرى المعزولين لكن بشكل غير منتظم وفي كثير 
من االحيان بعد فترة طويلة من تاريخ صدورها. أما السماح لألسرى المعزولين باالشتراك على حسابهم 
الخاص في الصحف العبرية فهذا يعود لقرار ورغبة ومزاج سلطات السجون. وأحيانا يضطر األسير إلى 

التوجه للمحكمة بهذا الشأن.   

• التفتيش والمداهمات: 	

يتعرض األسرى المعزولون لعمليات تفتيش ومداهمات مستمرة للغرف بحجج وذرائع أمنية مختلفة، 
وال ترتكز هذه العمليات على أية  مبررات حقيقية بل الهدف منها هو إذالل األسير ووضعه في حالة قلق 

كل الوقت، العبث في ممتلكاته، ومنع أية حالة  استقرار يمكن أن يعيشها األسير المعزول. 
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• الوضع الصحي: 	

سياسة اإلهمال الطبي  التي تنتهجها مصلحة السجون على األسرى تتجلى بأبشع صورها على األسرى 
المعزولين، ومما يزيد من أوضاعهم الصحية سوءًا هو انعدام الرعاية الصحية لهم بالكامل. كما أن 
مجمل ظروف االعتقال حيث الرطوبة وانتشار الحشرات وقلة الحركة وعدم التعرض للشمس باإلضافة 
إلى الضغط النفسي الذي يمارس عليهم بشكل ممنهج أدى إلى تردي وضعهم الصحي كما هو حال 
والعزل. وهناك  االعتقال  قبل  يعانيها  يكن  لم  أمراض مزمنة  يعاني من  الذي  السيسي  األسير ضرار 
أسرى معزولين عانوا من أمراض نفسية وعضوية منهم من توفي في العزل باعتراف مصحلة السجون 
بسبب وضعهم النفسي، كما هو حال األسير رائد أبو حماد الذي توفي في بئر السبع بعد عزل دام سنة 
ونصف من أصل محكوميته البالغة عشر سنوات، واألسيرمحمد عبد السالم عابدين  الذي توفي بتاريخ 

2010/6/10 بسبب العزل الذي أدى إلى إصابته بأمراض نفسية. 

إن العزل هو سياسة إعدام بطيء مع سبق اإلصرار تتخذها مصلحة السجون وجهاز المخابرات اإلسرائيلية 
بحق األسرى المعزولين وهو جريمة يومية ترتكب بحق األسرى في سجون االحتالل مما يستدعي تدخل 

المجتمع الدولي إلدانتها وتوفير الحماية لهم.

في حزيران 2011 نشرت ثالث منظمات حقوق انسان: مركز عدالة، منظمة أطباء لحقوق  اإلنسان ومركز 
الميزان لحقوق  اإلنسان، تقريرا مفصال تطرقوا فيه  إلى  األوضاع الصحية والنفسية  لألسرى المعزولين 
ووصلوا  إلى الخالصة،  إن العزل االنفرادي يشكل ضررا بالغا للصحة الجسدية والنفسية  لألسير المعزول 

كما يشكل عقابا وحشيا وغير قانوني.   

إن األسرى المعزولين ال يعانون فقط من عقوبة الحكم الذي صدر بحقهم من المحكمة العسكرية، بل 
العقوبة في طياتها عقوبات  العزل، تحمل هذه  المدة، تسمى عقوبة  من عقوبة إضافية، غير محددة 
الزنازين التي يعيشون  إضافية ومتكررة ال حصر لها، كما ذكر أعاله، ولهذا يسمي األسرى المعزولون 

فيها »قبورا لألحياء«.

في ايلول 2012 نشرت هيئة الدفاع العام في  إسرائيل والتابعة لوزارة القضاء، تقريرا من 59 صفحة حول 
سياسة العزل وحمل هذا التقرير عنوان: »معزولون من حقوقهم«.

إن مأساة األسرى المعزولين تستحق االهتمام بها والعمل بكل الوسائل إلنهاء هذه الممارسة البشعة 
بحق األسرى والتي تسبب معاناة شديدة للمعزولين وأهاليهم، كما تترك اثارا صحية ونفسية يصعب 
معالجتها او تجاوزها، لذلك يتوجب فضح هذه السياسة، وبذل كل جهد ممكن في سبيل وضع حد 
لمعاناة هؤالء من القادة والكوادر والمناضلين  وإخراجهم من زنازين العزل االنفرادي والعزل الجماعي 

على حد سواء. 
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نادي األسير الفلسطيني

وجه األسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي رسالة إلى الشعب الفلسطيني وقياداته وفصائله 
والصديقة،  الشقيقة  والشعوب  الدولي  وللمجتمع  وشؤونهم،  باألسرى  المعنية  المؤسسات  وجميع 
يطيقونها  ال  باتوا  التي  وآالمهم  معاناتهم  عن  معبرين  العادلة  لقضيتهم  االنتصار  فيها  ناشدوهم 
بتاريخ  األسير  لنادي  وصلت  التي  الرسالة  نص  يلي  وفيما  المتعمد،  الطبي  اإلهمال  سياسة  بسبب 

2013/12/25

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
رسالة موجهه من األسرى المرضى بسجن ايشل  باألصالة وباإلنابة عن جميع األسرى المرضى 

بالسجون
إلى جماهير شعبنا الفلسطيني التي إذا أرادت أن تنتصر لقضيٍة فإنها ستنصرها بمشيئة اهلل، وإلى 
قيادتنا الفلسطينية بكل أشكالها، وإلى فصائلها الفلسطينية كاملة بأمنائها ومجالسها ومكاتبها 
ولجانها وأجنحتها المختلفة، وإلى جميع المؤسسات ذات العالقة التي تعنى بقضية األسرى وحقوق 
اإلنسان، والى المجتمع الدولي والشعوب الشقيقة والصديقة وكل من هو على قيد اإلنسانية والحرية.

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

تأتينا على قطع  باردة،  أمل محاصر، وحنين مهرب، وقبل  لدينا من  تبقى  وما  أرواحنا  فتات  نهديكم 
القماش الباردة نهديكم أرواحنا وقد سمعنا حشرجتها المختنقة في صدورنا فهي عازمة على الرحيل.

ال نعرف من أي وجع نبدأ حيث ال نهاية للوجع! من هنا، من السجن، حيث السجن مقصلة الذي ما زال 
يحلم بالوطن، من حيث الزنزانة غير القابلة للحياة اآلدمية، من تحت الظروف القاسية والتي ال تتناسب 

مع الجنس البشري.

نراسلكم من هنا، من فوق الكراسي الحديدية، حيث مشقة السفر وقسوة الذهاب واإلياب من مقصلة 
إلى مقصلة )في البوسطة التي تجتمع بها كل أشكال المعاناة من قيد وبرد ومرض ومشقة السفر( 

في ظل معاملة قاسية ومهينة نفسيًا وجسديًا.

والعنجهية  والسادية  الظلم  أشكال  كل  بحقنا  يمارس  حيث  الجالد؛  مطرقة  تحت  من  نخاطبكم 
السجون  عيادات  أسرة  فوق  من  نخاطبكم  له.  ومخطط  ممنهج  وبشكل  وحشية  بكل  والغطرسة 

و«مشفى الرملة« )ثالجة الموتى( حيث ال شفاء وال عالج.

فأطباء عيادات السجون ما هم إال رأس حربة السّجان التي تخترق خاصرتنا، يشخصون أوجاعنا كما يروح 
ألمزجتهم وآرائهم الشخصية، دون إجراء ما يلزم من فحوصات حقيقية، عابثين بنا. فأجسادنا ليست 
جيفًا كي يتقززوا من لمسها، ونحن لسنا عبيدا كي يوغلوا في االستهتار بنا،  ولم تعد قضية اإلهمال 
الجسد  اعتاد  التي  المسكن  أكبر من ذلك! فقد أصبحت حبة  إنها  الطبي سياسة ممنهجة وحسب، 
عليها، وسيلتهم للنيل من محتوانا وهويتنا ومبادئنا، فبها يساوموننا على ما تبقى لدينا من كرامة 

وعزة.

األسرى المرضى يوجهون رسالة مناشدٍة لالنتصار 
لقضيتهم
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ليس هذا وحسب!
الفئران في تجاربها الطبية فقد وجدت أجسادنا   يؤسفنا أن نقول لكم أن دولة الظلم استغنت عن 

لتصبح حقال لتجاربها الطبية.

ليس هـذا وحسب!
صار المرض وسيلة السجان للقضاء على قضيتنا، حيث يتعمد زرع المرض في أجسادنا لنبصح عالة 
على شعبنا وذوينا، ولترهيب كل من يعشق الحرية ويوغل في طلبها؛ لنصبح عبرة لغيرنا ويشار لنا 
بالبنان. لقد أدرك السّجان أجسادنا، ويحاول عبثا أن يدرك الفكرة والمبدأ وعشق الحرية وحنيننا الوطن.

تفاقمت األوجاع فينا وازدحمت، وصلت الذروة وذروة الذروة، فالمقعدين والمصابين بالسرطان  وأمراض 
القلب والتنفس والكبد والرئة والديسك والنظر واألورام والسكري والجرحى وأصحاب األمراض النفسية 

والعقلية، صار المرض والقيد توأمان.

المرض ينهشنا من كل جنب وما يصلكم بعض ما نعانيه في ثواني العمر على فراش السجن البارد، 
علما بأن الكثير من األسرى ما زالوا يرفضون الحديث عن أمراضهم وأوجاعهم خوفًا منهم على ذويهم 

كي ال يرهقونهم بمزيد من الهموم، ما زالت الكثير من األمراض حبيسة أجساد أعياها الوجع.

ما  عذاباتنا،  دواعي  ومن  معاناتنا  أنها من مصادر  السجان  أثبت  فقد  لنا  الدواء مطلب  حبة  تعد  لم 
نشتهيه بكل شوق ووعي هو شهوة الرحيل من أحضان أمهاتنا وأوالدنا وذوينا، رحيل موشح بابتسامة 

أخيرة واحتضان دافئ أخير.

والخالفات؛  المناكفات  وتبتعدوا عن  وتكثفوها،  توحدوا جهودكم  أن  العظيم  باهلل  لهذا نستحلفكم 
كرامة هلل ورسوله ثم كرامة لشهداء الوطن وشهداء الحركة األسيرة، وانتصارًا لعذاباتنا ومعاناتنا التي 

نعيشها بكل ثوانيها ودقائقها.

بعض  الحظنا  لقد  وحدتكم،  سبب  الملتهبة  وجراحنا  قضيتنا  تكون  أن  جميعكم  باهلل  نستحلفكم 
االهتمام المبارك بقضية األسرى عمومًا منذ ما يقارب العامين وكان هذا االهتمام بمثابة الرذاذ الخفيف 
الذي تساقط على شفاهنا الشقية وأذاب بعض أمالح الشقاء عن شقوق أرواحنا، ولكننا نأمل منكم 

مزيدًا من الجهود الموحدة والمكثفة بكل المجاالت وبكل المحافل الدولية وفي أرض الوطن الجريح.

تصلنا بعض بشائر األمل بالتحرر ولكن هذا األمل مشبع بالتخوف والترقب، ولن نعيشه تمامًا إال إذا 
شاهدنا أنفسنا نقبل جباهكم واقعًا حقيقيا،ً ال أضغان أحالم. تجاربنا علمتنا أن هذا األمل الذي نترقبه 
من خاللكم بكل لهفة مهدد باالغتيال والتصفية كلما حاول دخول زنازيننا خلسة عن أعين السجان، 

فال يسمح له أن يكون إال مترنحًا مريضًا منهكًا كأجسادنا.

 إن لم تدركوا رسالتنا هذه كما أدرك السجان أجسادنا فسوف تصلكم رسائلنا القادمة بشكل مختلف؛ 
ستكون رسالتنا القادمة جسدًا ممددًا، وقد اعتدنا على رؤيته على كرسيه المتحرك، فمنصور موقدة 

ومعتز عبيدو وناهض األقرع على سبيل المقعدين.
والكورتزون  الكيماوي  بحقن  مشبعًا  جسدًا  فيها  تخبؤ  شاباص(  )بزة  القادمة  رسالتنا  ستصلكم 

فمعتصم رداد ويسري المصري على سبيل السرطان.

ستصلكم أجسادًا مهترئة من آثار المسكنات والتجارب الطبية، فنعيم شوامرة وإياد أبو ناصر وخالد 
أبو معيلق ونسيم خطاب وزياد  الشاويش ومحمد براش وعامر بحر وثائر حالحلة ونبيل مغير ومراد 
السيالوي وأيوب عطا اهلل وعماد عصفور وأمين شقيرات ومحمد أبو عرقوب ومحمد المرداوي و إياد نصار 

وإصرار البرغوثي وأيمن أبو ستة ونور جابر وعبد الجبار الشمالي والقائمة تطول وتطول!
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ستصلكم أجساد تحمل قلوبًا استوطنها الضعف بعضلة القلب والتضخم وانسداد الشرايين،  فمحمود 
سليمان ورياض عمور وسامي عريدي.

نستحلفكم باهلل أن تدركوا رسالتنا كما أدرك السجان أجسادنا، فال طاقة لذوينا ومحبينا بأن يستقبلوا 
ميسرة أبو حمدية جديد وال حسن ترابي آخر، والنسخ المطابقة ألشرف أبو ذريع وزهير لبادة وعرفات جردات 

كثيرة.
ربما نتفهم جوانب القصور المتعلقة بقضيتنا ولكننا نقف مذهولين من التقصير الذي يحيط قضيتنا 
من كل صوب، مذهولين وعيوننا تتجه نحو الحرة األسيرة لينا الجربوني وبقية حرائر فلسطين وهن 
فؤاد  المسن  المريض  األسير  نحو  عيوننا  تتجه  واأللم؛  المعاناة  كل  رغم  منا.  للحرية  الحاجة  بأمس 

الشوبكي، فكيف يقبل حر على بقائه في السجن؟!

رسائلنا  ألم ووجع ومعاناة ستكون مختلفة عن  بنا من  ما جال  تنقل لكم بعض  التي  الرسالة  هذه 
القادمة، إن لم تصل قلوبكم وعقولكم وأفعالكم فإننا مضطرون إلى انتزاع حريتنا بأمعائنا، وسنكون 
حينها شالل من الشهداء يتحمل السجان أوالً مسؤولية ذلك، وال نعفيكم من تحمل جزء من المسؤولية، 
وإذا اضطررنا لخوض معركة التحرر بأمعائنا ونحن على ما نحن عليه من معاناة وعذابات فهذا ألننا بدأنا 

نفقد أي ثقة وأمل لنا بكم.

أو أن  والحرية،   النصر  رايات  رافعين  الفلسطينية  المشافي  ساحات   في  تستقبلونا  أن  بين  فاختاروا 
تستقبلونا على أعتاب مقابرنا الفلسطينية!

يا شعب الشهداء، يا أحرار العالم ...

ألهذه الدرجة هانت عليكم كرامتنا؟! وتقزمت بعيونكم وأفعالكم معاناتنا؟!

نقسم لكم باهلل العظيم أننا نتمنى حكما صريحًا باإلعدام، وليتم تنفيذه لنستريح دفعة واحدة من 
األلم ألننا نعايش اإلعدام البطيء يوميًا، فشهيقنا من الخاصرة، وفراشنا مشاك بآالف اإلبر والسكاكين 
المسمومة، يعتصرنا األلم وتعصف بأجسادنا كل أشكال الوجع. نريد الحرية ونشتهيها، سواء أكانت 

حرية القيد أم حريتنا من المرض والتي لن تتحقق عند معظمنا إال برحيل أبدي.

وأخيرا نعتذر لكم إن آلمنا شعوركم وأرهقناكم بوصف بعض ما نعانيه، وربما ال تكفينا الملفات الضخمة 
وال السجالت الكبيرة لنوثق لكم مشاهد حياتنا البعيدة كل البعد عن الحياة، وإن وصلتكم أجسادنا؛ 

فستجدونها سجاًل حافاًل وشاهدًا صادقًا على ما نقوله لكم في هذه الرسالة .

إلى أن يمن اهلل علينا بفرج ٍ نسأله أن يكون قريبا، أو شهادة تريحنا من عذاباتنا، نهديكم فتات أرواحنا 
المختنقة في صدورنا.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
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 » استمرار  اعتقال االحتالل السرانا المرضى 
سادية لم يعرف التاريخ لها مثيل «

خضر عدنان
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم ومن وااله...
 بعد إنتهاء إضرابي عن الطعام  في 2012/2/21 .. كنت تواقًا لإلنتقال عند أخوتي األسرى في السجون 
والخروج من مستشفى صفد .. وفعاًل بعد حوالي شهر من اإلضراب والعالج في مستشفى صفد، تم 
نقلي إلى عيادة سجن الرملة سيء الصيت.. أللتقي بأصعب الحاالت المرضية باألسر.. من أسمع عنهم 

ومن لم يذكرهم أحد.

العم زهير لبادة » أبو رشيد » والذي يغسل الكلى ويغيب عن الوعي يوميًا أرمقه يسبح بأذكار المساء 
مودعًا ويحدثني عما تعرض له من ظلم داخل وخارج األسر ليستشهد بعد أيام من إطالق سراحه.

األخ الحبيب أشرف أبو ذريع.. ضمور بالعضالت وإهمال طبي بالعالج المساند، ال يقوى على الحركة وال 
يستطيع دفع عربته أو دخول بيت الخالء » الحمام » وحيدًا أوصاني بالصبر وكله إبتالء ومحنه.

لشخصين  بحاجة  منهم  واحد  كل  أن  مع  الوحيد،  ومساعدهم  المرضى  رفيق  الطنجة  اياد  االخ  رأيت 
قلياًل من شمس  ليرى  ويدفعه  ليضعه على كرسيه وعجلته  بيديه  يحمله  بواجبه..  والقيام  لخدمته 
تنفذ من سطح العيادة والذي أعد » فورة » للمرضى محاطًا بأسوار شاهقة.. ليرتقي األخ الحبيب أشرف 

بعد تحرره من إعتقال دام لقرابة ست سنوات – شهيدًا...

األخ الغالي معتصم رداد.. ولربما هو اليوم أصعب الحاالت المرضية باألسر.. سرطان باألحشاء وإحتكاك 
بمفاصل األطراف وتضخم بعضلة القلب وتسارع بالنبضات وتكسر بالصفائح وضعف بالدم.. هو أقرب 
ه،  للشهادة منه الى الحياة، ال ينفك حديثًا عن الشهداء وإخوانه األسرى، يحمل همَّ غيره على ثقل همِّ
في  أبنائها  من  إثنين  المحتل  السجان  قتل  والتى  البلدة صيدا  ذات  من  وهو  له...  ليس  يده  في  ما 
األسر، عبد الفتاح رداد األسير الجريح في ذات العيادة » الرملة » يقابل ضابط المخابرات وبعد وقت قصير 
جدا تتدهور حالته الصحية ويتقيأ ليستشهد... ومحمد األشقر المصاب بالرصاص في معتقل النقب 
بعد اقتحامه من قبل الماتسادا في مصلحة السجون و« الدرور« و » المعتاحيم » ولهذه األسماء من 
الوحدات التى تقمع و تنكل بأخواتنا األسيرات وإخوتنا األسرى أصول بتاريخ اليهود وتلمودهم وشروح 
حاخاماتهم..، هل يكون معتصم الشهيد القادم بعد األخوة ميسرة أبو حمدية وعرفات جردات وزهير 

لبادة وأشرف ابو ذريع وأخوتهم االكثر من المئتين والذين قضوا داخل األسر .

األخ محمود سلمان من غزة مريض القلب وله في األسر أكثر من عشرين عامًا ولربما هو األقل ذكرًا من 
األسرى المرضى على صعوبة حالته الصحية وتقدمه في العمر ليتحرر حديثًا في إفراجات ما قبل اوسلو .

األخ رياض العمور التلحمي من بلدة تقوع، جهاز لتنظيم القلب بحاجة لتغير.. مماطله .. فقدان للوعي 
أكثر من مره في الحمام ونقص في األكسجين يحدثنا عن القادمين من بيت لحم متألمَا كما كل األخوة 

من حالة التقصير، منتظرًا الحرية لتجمعه بوالديه الكبيرين وأبنائه وعياله..

األخ خالد الشاويش.. يمكنك أن تعرف صعوبة حالته الصحية بالنظر إلى بطانيته.. والتي يغطي بها 
المخدرة  قدميه المشلولتين والتى حرقت من أكثر من جهه، ينام والسيجارة بيده من  شدة األدوية 
لأللم ال للعالج، فهو بحاجة لعملية استئصال لرصاصات أو شظايا أسفل ظهره، من أسرة ضحت كثيرًا 

آخرها ثالثة أبناء باالسر...
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أقدم  من  وهو  تجمعها،  الى شبكة  بحاجة  وأمعائه،  بحركته  موقدة من سلفيت، مصاب  منصور  األخ 
المقيمين بالعيادة... مستشعرًا بتقصير الجميع، مخاطبًا لهم عّله يرى النور حرًا يومًا.

األخ ناهض األقرع كان مبتورالقدم.. ليبتروا قبل فترة القدم األخرى تجوب أمه موشحة بالكوفيه جميع 
اإلعتصامات لألسرى . 

ضمور  من  يعاني  القدمين،  مشلول  إدرايًا،  معتقال   كان  عوا،  بيت  بلدة  من  مسالمة  القادر  عبد  األخ 
العضالت من ذات بلدة أشرف أبو ذريع.. كان ُيرفع عبر رافعة إلى عجلته، صابرًا يقلب صور أبنائه وبناته.

األخ عالء حسونة، مريض قلب يصنع الطعام إلخوانه، هو ورياض العمور ومحمود سلمان.

 محمد ابو لبدة مشلول الحركة من غزة تحرر ورفيقه أكرم الريخاوي بعد إضرابه عن الطعام لفترة طويلة 
حيث كان يعاني من السكري. 

األخ عثمان الخليلي المشلول ايضًامن نابلس، فارقت والدته  التي قضت حزنًا على ابنها األسير. 

واليوم االسير الجريح المشلول معتز عبيدو.

 مما يؤلمنا توزيع  »البرانس » أكياس البول والبراز لمعظم المقيمين في العيادة.

يعرف  لم  وآالمهم  وبمرضهم  بمعاناتهم  وتلذذ  سادية  المرضى  لألسرى  اإلحتالل  إعتقال  استمرار  إن 
التاريخ مثيال لها.. 

و لكن متى يتحرر المرضى ؟ متى يرون نور الحرية ؟ 
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قصة كفاح األسير المريض المحرر محمد التاج
نازحًا، مطاردًا، أسيرًا، ومريضًا  يترقُب الموت....!

» نازح الى السعودية، عدت ألجل الوطن » هكذا بدأ محمد رفيق كامل التاج حديثه، في صوت خافت تكاد 
األذن ال تسمعه...

ينتمي محمد لعائلة مكونة من سبعة أفراد، توفي والده وهو في الخامسة من عمره، لتنتقل العائلة 
اضطراريًا إلى األردن. لم تغب فلسطين عن باله للحظه، ففور  انتهائه من الثانوية العامة في مدارس 
الزرقاء، انضم إلى صفوف العمل الفدائي والثورة فسافر إلى تونس ثم الجزائر ثم ليبيا لتتبعها دورات 
عسكرية في العراق بهدف ممارسة العمل النضالي في األراضي المحتلة. لم يهدأ له بال، ولم يستكين 

حتى استطاعت العائلة أن تجمع شملها وتعود إلى فلسطين في شهر شباط 1989.

بدأ محمد رحلته المريرة مع السجون بتاريخ 20 كانون األول لعام 1989، أي بعد عشرة شهور على دخوله الضفة 
الغربية، أمضى ثالثة شهور في سجن جنين ليتم التحقيق معه بكافة وسائل التعذيب. يقول محمد :

كان التحقيق صعبًا جدًا، خصوصًا مع المتهمين في قضايا عسكرية، ففي حينها  إسرائيل لم تكن تلتزم 
بأية قوانين، مارسوا معي الضرب بكل أشكاله، في كل أنحاء الجسم، الكرسي، الخنق بكيس رائحته بول، 

تقييد األيادي واألرجل، الماء البارد والمروحة في الشتاء، الضرب على المحاشم ».
 نقل محمد فيما بعد إلى مركز تحقيق الخليل، ليصمد داخل األسر سنتين ونصف لعدم إثبات التهم 

عليه وعدم اعترافه.

االنتفاضة  قدوم  حتى  الوطني  األمن  جهاز  في  وتفرغ  الطبيعية  حياته  محمد  مارس  عنه،  اإلفراج  بعد 
الثانية. ثم عاد إلى نشاطه النضالي وتمت مطاردته من قبل قوات اإلحتالل اإلسرائيلي، فكانت الجبال 

مأواه والمطر الشيء الوحيد الذي يغطيه أبان المطاردة.

أما والدة التاج وخوفًا على ابنها المطارد وحماية له من اإلغتيال أو اإلعتقال، طرحت موضوع زواجه.

ففي شهر تموز لعام 2003 تزوج محمد زواجًا تقليديًا سريًا، واستطاع أن يرى زوجته بعد اسبوع من زواجهما. 

على طاولة اإلفطار في رمضان وبعد خمس دقائق من موعد اإلفطار في يوم 2003/11/19 وجد التاج نفسه 
محاصرًا من جميع الجهات، ولم يكن له مخرجًا إال أن يسلم نفسه للقوات الخاصة اإلسرائيلية، ليخضع 

لتحقيق ميداني وينقل بعدها إلى سجن الجلمة ويستجوب لمدة 110 يومًا. 

يقول محمد :
العديد  لي  وجهت  لرقابة؛   يخضع  التحقيق  أن  اعتبار  على  جسديًا،  منه  أكثر  نفسيًا  التحقيق  كان   «
من التهم، وتمت محاكمتي بناءًا على هذه التهم مدة 13 عامًا، وفي عام 2010 وجهت لي  تهٌم جديدة، 

وحوكمت بناءًا عليها مدة ثالثة أعوام ونصف ليصبح مجموع حكمي ستة عشر عامًا ونصف«.

دخل محمد السجن سليم الجسم والعقل، لم يكن يعاني أية مشاكل أو أمراض، وبتاريخ 2004/7/5 في 
سجن جلبوع يروي محمد : » في هذا التاريخ تعرضنا  لقمع  من مصلحة السجون، قاموا برشنا بمدفع 
بودرة غاز، وثالث طابات غاز أعصاب في غرفة السجن المغلقة، أصبحت أجسدنا ترجف، ودرجة حرارتها 
عالية جدًا، دخلوا وانهالوا علينا بالضرب بالعصي، ثم قاموا بشبحنا لمدة خمس ساعات تحت أشعة 

الشمس، وكانت دماء بعض األسرى تنزف«.
بعد عملية القمع هذه  بدأ التاج يشعر بسعلة أو التهاب في رئتيه، ذهب إلى عيادة السجن فلم يقدم 
له الدواء، وقال له طبيب السجن أنه ال يشكو من شيء استمر بالسعال حتى عام 2010، كان اإللتهاب 
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يزداد معه شيئًا فشيئًا، عرض على عيادة السجن مرة أخرى وأجريت له صورة طبقية من أجل عرضها على 
طبيب، وعند سؤاله عن نتيجة الصورة، قالوا له أنها فقدت. 

نتيجة فقدان الصورة الطبقية، رفض محمد أن يكون تحت مسؤولية مصلحة السجون،  وطالب أن يتم 
نقله إلى سجن  داخل أراضي 1967، مطالبًا » أن تتم معاملته كأسير حرب ». لهذا  قرر الدخول في إضراب 
والزنازين،  السجون  للعديد من  فيها  نقل  يومًا،  لمدة 77  استمر   2012/3/15 بتاريخ  الطعام  مفتوح عن 
وتعرض للضرب واإلهانة وتمزيق المالبس لدفعه  وإيقافه. حقق محمد مطلبين من مطالب  إضرابه: 

األول عدم  ارتداء زي السجن، والثاني عدم الوقوف على عدد السجن اليومي.

إثرها إلى مستشفى  التاج لحالة اختناق، نقل على  أيلول 2012 تعرض  في سجن هداريم وبداية شهر 
مائير، تبين أنه يعاني من تليف رئوي بنسبة 85 %. تم تزويده بجهاز اكسجين داخل السجن، وبرغم ذلك 
استمرت حاالت اإلختناق ولم يستطع النوم لوقت طويل. وخوفًا من  إنزال العقوبات باألسرى وقمعهم 

بسببه، كان يقلل من أنين المرض وشكواه.

يقول محمد : » منذ عام 2004 حتى 2013/04/18 لم يتم نقلي إال مرة واحدة لمستشفى وذلك في شهر أيلول 
2012، وقبل ذلك لم أتلق حبة دواء واحدة، والمتهم األول بمرضي إسرائيل  وإدارة السجون،  حيث أخبرني 
أطباء السجن أن المرض صعب ويتطور كل يوم.  وحسب صحيفة يديعوت أحرنوت فقد تمت المصادقة 

على اإلفراج عني خوفًا من أن أستشهد في السجن وخوفًا من ردود أفعال الشارع الفلسطيني » .

بتاريخ 2013/04/18 سمع محمد التاج خبر اإلفراج عنه على أثير الراديو، حيث أن مصلحة السجون اإلسرائيلية 
لم تنقل له خبر اإلفراج عنه إال قبل دقائق من ذلك.

خرج التاج من السجن متوجها لمجمع فلسطين الطبي لتلقي العالج، ونظرا لضعف اإلمكانيات في 
قرر  مواطنة،  يملك  ال  لمن  رئتين  زرع  اإلسرائيلية  المستشفيات  ورفض  الفلسطينية  المستشفيات 
خوض إضراب عن الطعام ، فتم نقله لتلقي العالج في النمسا ولكن لنفس األسباب لم يحصل على 

زراعة الرئتين، بل تلقى عالجًا لوقف تقدم المرض فقط.

وأشار محمد التاج بأنه شعر باهتمام واضح من قبل المؤسسات الفلسطينية خالل فترة مرضه قدمها 
له مركز حريات ونادي األسير ووزارة األسرى ومؤسسة الضمير. وعبر عن امتنانه لمركز الدفاع عن الحريات 

والحقوق المدنية الذي كلف طبيب لزيارته وكتابة تقرير عن حالته الصحية.

وفي رسالته األخيرة وصف التاج مرارة السجن قائال : » األسير فاقد لكل شيء وحيث أن حصوله على كأس 
من الزجاج انجاز ورؤية الشمس والليل انجاز. كل شيء ممنوع ، كيف وإذا كان هذا األسير مريضًا، من 

سيخفف مرضه؟ ».

األسرى  واقع  يعبر عن  نموذجًا حيًا  يرى فيها  التاج  المحرر محمد  األسير  بنشر قصة  يقوم  الذي  حريات 
المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي ودرجة معاناتهم اليومية التي يالقونها جراء سياسة اإلهمال 
الطبي وصراعهم مع المرص ونضالهم اليومي الدؤوب من أجل حقهم في العالج والرعاية الصحية كما 
في حقهم في الحرية وهي مؤشر ملموس على أهمية التعاون بين المؤسسات الحقوقية العاملة 
في مجال الدفاع عن األسرى ووزارة شؤون األسرى في هذا الملف الحساس والبالغ األهمية وإلى ضرورة 
استمرار هذا التعاون والتكامل في هذه الجهود انتصارًا لقضية األسرى المرضى والتي تكللت بانتزاع 
حرية التاج الذي كان يتهدده خطر الموت، وهي دليل على  إمكانية النجاح في انقاذ حياة األسرى المرضى 
قبل أن يواجهوا مصير من سبقوهم من الشهداء من األسرى المرضى، وهو ما يستدعي تعزيز هذا 
أن متابعة قضيته بعد  التعاون وتطويره من خالل تبني استراتيجية واضحة على هذا الصعيد. كما 
لما في ذلك من  تحررهم  بعد  المرضى  األسرى  تعتبر مؤشرًا هامًا على ضرورة متابعة قضايا  التحرر 
دالالت تحمل في طياتها رسائل قوية لألسرى وللمرضى منهم على وجه الخصوص، اذ  تدلل على مدى 

جدية ودرجة إهتمام شعبنا ومؤسساتنا األهلية والرسمية بقضية األسرى المرضى.
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الشهيد ميسرة أبو حمدية ... أحد ضحايا سياسة  اإلهمال 
الطبي في السجون اإلسرائيلية.

إفادة الشهيد أبو حمدية وشهادة زمالئه الذين رافقوه في المرحلة األخيرة من مرضه
فيما يلي تسلسل تطور حالة المرض عند األسير الشهيد ميسرة أبوحمدية حسب إفادته التي سجلها 

في سجن ريمون، وكما نقلها زمالؤه؛

الفترة من  يومًا في   )21( لمدة  الطعام بشكل متقطع  إضرابًا عن  آخرين  الشهيد مع سجينين  خاض 
حزيران ــ آب/ 2011 من أجل المطالبة باالنتقال من سجن عسقالن إلى سجن آخر بسبب اكتظاظ الغرف 
وعلى أثر ذلك قامت ادارة السجن بنقله إلى سجن نفحة في شهر آب 2011، حيث نزل في قسم )14(. وكان 

الشهيد في حينه يتناول أربعة أنواع من األدوية على النحو التالي: 

إلدرار  ديوثيازيد/   -   2008 منذ  للكوليسترول  سمفاكسون/   -2008 نيسان  منذ  للضغط  )أناالدوكس/ 
البول - بوسيك/ دواء معدة منذ شباط 2007(

األدوية  أبوحمدية  بتناول  )الكسندروني( بضرورة استمرار  الرغم من تأكيد طبيب سجن نفحة  وعلى 
دواء  تناول  في  واستمر   ،2011 آب  في  عنه  المعدة  دواء  بقطع  قامت  نفحة  إدارة سجن  ان   إال  المذكورة 
الضغط وإدرار البول فقط. ولكنهم عادوا فيما بعد وقطعوا عنه دواء الضغط بذريعة عدم توفره في 
صيدلية عيادة السجن ودون تحديد وقت معين لتوفره. واستبدل الحقًا دواء الضغط بأدوية أخرى بديلة 
أبدًا بإقناع اإلدارة بفحص  مثل )Serelil5( و)أناالدوكس( و)نورمال( واحيانًا )نورمنتين( ولكنه لم ينجح 

ضغطه، علمًا أن هذا فحص روتيني بسيط يتم في بعض السجون بشكل  أسبوعي.

في بداية 2012 ُنقل األسير أبو حمدية إلى سجن ريمون  حيث استمرت عيادة السجن في صرف الدواء 
البديل له، لكنه رفض استالمه في آب 2012 حيث تبين له أن عالج الضغط القديم  )أناالدوكس( ُيصرف 
ألحد  زمالئه في السجن فأعيد له. وبعد فترة بسيطة بدأت أعراض األورام السرطانية بالظهور في حلقه، 
إال ان طبيب ريمون )الكسندر روزبنرغ( وصف له مضاد حيوي فقط، وتم  إجراء الفحوص الطبية له ولكنه 
لم يستلم نسخة مطبوعة  منها إال في 2013/2/17، فأصر على  إجراء المزيد من الفحوص خصوصًا بعد 
تراجع صوته، ولكن طبيب السجن ماطل في ذلك وأقر نتائج الفحص السابق مشيرًا إلى  أن مستوى 

الكولسترول قد هبط. 

اشتدت على ميسرة آالم الصدر )القفص الصدري( فتقرر  إجراء تصوير للصدر في 10/1/2013، ثم فحوصات 
المرضية  األعراض  عن  اإلبالغ  من  شهور  أربعة  بعد  أي  سوروكا  مستشفى  في    17/1/2013 في  مخبرية 
)بئر  ايشل  إلى  ريمون  نقله من سجن  تم  أن  إلى   األسبوعية  الفحوص   إجراء  واستمر   لديه.  الغريبة 
السبع( في 2013/3/10. وفي  أثناء ذلك فقد  أبو حمدية 11 كغم من وزنه، وتدهورت حالته  إلى درجة عدم 
التمكن من تناول الطعام بسبب الحشرجة في المريء، واقتصر غذاؤه على الشوربات والمواد السائلة، 
وكان يستفرغ باستمرار، عدا عن قلة النوم بسبب اآلالم المبرحة التي استبدت به. وأفاد محامي وزارة 
األسرى رامي العلمي الذي زار االسير أبو حمدية أنه فقد الوعي عدة مرات وسقط أرضا وأصيب بجروح وأنه 

لم يستطع الكالم بسبب تفشي مرضه.

وعلى الرغم من تشخيص لجنة متخصصة من األطباء في مستشفى سوروكا لحالته،  إال أنه له يبّلغ 
بشكل رسمي إال بيوم 27/1/2013 حيث  تم إخباره بأنه مصاب بأورام سرطانية بالغدة الدرقية وبالحلق 
وبوجود تقطع في بعض األحبال الصوتية، لكن دون توفير العالج الالزم له بل ظلوا يستنزفون ما تبقى  

لديه من طاقة ونقله بالبوسطات الالإنسانية التي كانت تضاعف من آالمه وأوجاعه.
40



لم  يتلق  أبو حمدية منذ انتقاله إلى سجن إيشل وحتى استشهاده في 2013/4/2 أي عالج باستثناء 
اليومين اللذين سبقا وفاته عندما تم نقله يوم 2013/3/30 إلى مستشفى سوروكا على وجه السرعة 

بسبب تردي حالته يوم 30/3/2013.

» حضر ضباط  فيها:  قال  أيام مرضه  أبو حمدية طيلة  األسير  رافق  الذي  الزغير  أشرف  وحسب شهادة 
من مصلحة السجون من بينهم المدعو »جيبيزون« قبل وفاة أبو حمدية بعشرة أيام. وكان قد التقى 
بالشهيد أبي حمدية وتأثر بمنظره، وبعد االنتهاء من  لقائه جلس معنا وأخبرنا أن القانون يلزمنا في 
حال بلوغ المرض مرحلته النهائية إطالق سراح السجين ونقل جيبيزون لنا يومها تقديرهم أن المرض 
لم يكن في مراحله النهائية وأن هناك وقتًا كافيًا التخاذ اإلجراءات.« وأضاف :« قبل يوم من استشهاد 
أبو حمدية حضر إلينا ضابط استخبارات سجن إيشل المسمى )دودو فكنن(، وذكر أمامي وأمام سليم 
أبا  زاروا   قد  كانوا  )أمنون(  الضابط  يرأسها  التي  الجنوب  استخبارات سجون  وفد من  ومع  أنه  الجعبة 
حمدية في المستشفى لالطمئنان عليه، وأخبرنا أن األطباء أبلغوهم أن زمن الوفاة قد يقع في مدة 
تتراوح من ثالثة شهور إلى سنة، وأقر بأن المرض في مراحله النهائية وأنهم بصدد اإلفراج عنه، ولكن 

األمر يحتاج إلجراءات وأنه تم تشكيل لجنة خالل العيد وهذا خارج عن المألوف.«
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 والد األسير ثائر حالحلة: الحكم على
 ثائر قرار  باإلعدام البطيء

عبر المواطن عزيز محمود حالحلة من قرية خاراس قضاء الخليل عن قلقه البالغ على حياة ابنه األسير 
ثائر حالحلة إثر صدور حكم بالسجن الفعلي لمدة 14 شهرًا على ولده الذي يعاني من وضع صحي حرج 
بسبب إصابته بفيروس “الكبد الوبائي” وعدم توفر العالج الالزم له في عيادات سجون االحتالل، الفتًا إلى 
أن هناك خطورة حقيقية على حياته في حال استمرار اعتقاله. وأضاف: “حياة ابني في خطر بإقرار من 
أطباء مصلحة السجون، ولكن ما يتعرض له جزء من سياسة العقاب واالنتقام، ألنه انتصر عليهم في 
اعتقاله السابق وانتزع حريته  إثر خوضه معركة األمعاء الخاوية التي استمرت 76 يومًا،” وتابع: “لم تنس 
له المخابرات هذه المأثرة البطولية مع رفيقه الشيخ خضر عدنان والتي أشعلت شرارة االحتجاجات ضد  

اإلعتقال اإلداري، فلم يهنأ بتحرره، وانُتزع من منزله وُزج به في غياهب السجون.”.

ويؤكد الوالد وسط مشاعر الخوف والقلق على حياة ابنه  أن ثائرًا كان في كامل صحته ولم يكن يعاني 
من أية  أمراض  عند اعتقاله األخير من منزله في رام اهلل فجر 2013/4/9 وقال: “بعد تحرره؛ عاش ابني حياته 
بشكل طبيعي، واهتم بأسرته التي عانت األمرين خالل اعتقاله  وإضرابه عن الطعام، ولم يكد يفرح 

بالحياة مع زوجته وأسرته حتى اقتحموا المنزل بشكل وحشي ونكلوا به.”

ومنذ اكتشاف المرض تقدمت عائلة حالحلة ووزارة األسرى ونادي األسير بعشرات الطلبات إلدارة السجون 
حملت  التي  الجهات  كافة  وتدخلت  األبواب  كل  “قرعنا  والده:  وأفاد  حياته،  النقاذ  فورًا  سراحه  الطالق 
سلطات االحتالل المسؤولية عن مرضه ولكنها  رفضت عالجه، ولم تكتف بالحالة الصحية الخطيرة التي 
يعيشها وخطورة ظروف  اإلعتقال على حياته، فأصرت على محاكمته.” وأضاف: “كل لحظة تمر وابني 
خلف القضبان، تتضاعف معاناته، لذلك نناشد ونطالب هيئة األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب 
مختصة  طبية  لجنة  وإرسال  وضعه  لمتابعة  والجاد  الفوري  التدخل  العالمية  الصحة  ومنظمة  األحمر 

لعالجه حتى تنتهي محكوميته.”
وتضيف زوجته: “كل من يتقاعس عن نصرة زوجي ليس من البشر، إنه زوج وأب ولديه أسرة وأحبة، ومن 

حقه الحياة، فأرجوكم نريده حيًا وليس بكفن.”.

وأكد األسير ثائر أن إصابته بمرض التهاب الكبد الوبائي كانت نتيجة تعرضه إلهمال طبي متعمد من 
إدارة مصلحة السجون، مضيفًا: “استمروا بضربي منذ اعتقالي رغم اني قلت لهم بأني مريض وأتناول 

أدوية، إال أنهم لم يبالوا.”.

وتعرض ثائر إلى  أقسى  أنواع اإلهانة  واإلذالل بشكل متواصل وعنيف أثناء التحقيق، حتى شعر بآالم 
شديدة في الجهة اليمنى من البطن وألم في الظهر واألسنان أيضًا، وعلى الرغم من  إلحاحه المتواصل 
في طلب طبيب لمعاينته إال أنهم كانوا يرفضون ذلك؛ بل كانوا يساومونه على  اإلعتراف مقابل تقديم 

العالج.

وروى حالحلة أنه بتاريخ 2013/4/16 شعر بآالم في األسنان والبطن بعد نقله إلى سجن عسقالن، مما دفع 
المحقق المسؤول الستدعاء الطبيب إلى غرفة التحقيق الذي قام بفحصه، وقال للمحقق  أنه يعاني من 
آالم حادة في العمود الفقري ولربما يكون مصابًا بالديسك، ولديه مشاكل بالكلى. وعلى الرغم من 
تزويده بعدد من األدوية  إال أن وضعه الصحي لم يتحسن بل ازداد سوءًا مما دفع المحققين إلرساله إلى 

العيادة الجراء فحص دم لمعرفة السبب.

طبيب  فقام  وجهي،  في  تورم  نتيجة  األسنان  عيادة  إلى  “توجهت  حالحلة:  يقول  معاناة،  طول  وبعد 

42



الضرس.”   العصب من  واستخراج  العلوي  الفك  اليسرى في  أضراسي  أحد  العصب في  بعالج  األسنان 
ويشير حالحلة أن الطبيب قام خالل عالج أسنانه باستعمال أدوات طبية غير معقمة واستطاع رؤية آثار 
دماء على هذه األدوات، وهنا يؤكد المعتقل  أن استعمال هذه األدوات هي السبب في نقل المرض إليه.

بالتهاب  أكد  إصابته  الذي  ثائر بطلب فحص من طبيب السجن  إلى سجن عوفر تقدم  ولدى وصوله 
الوفاة.  إلى  وبالتالي  الكبد  تشمع  إلى   يؤدي  قد  عالجه  عدم  وأن   الثانية  الدرجة  من  الوبائي  الكبد 
ويسبب له هذا المرض ألمًا في أسفل الظهر واضطرابات في المعدة وانتفاخًا في البطن وحكة في 
والرملة  إلى مستشفيات هداسا  مرات  أكثر من عشر  ثائر  نقل  التاريخ؛  ذلك  ومنذ  والرجلين.  اليدين 
ورغم توصيات سبع قضاة عسكريين بتقديم العالج الالزم له، إال انه لم يقدم أي نوع من العالج سوى 

المسكنات التي وصل عددها إلى اكثر من ثالثين نوعًا.

 األسير محمد أبو الرب يخضع لعشرعمليات جراحية منذ اعتقاله في العام 2003.

األسير محمد أبو الرب من جنين، والقابع في سجن “مجدو”، يعاني من عدة أمراض في الغدة 
واألمعاء والكبد باإلضافة إلى ضعف الدم ونقص في الوزن. وقد خضع لعشر عمليات جراحية منذ 
تاريخ اعتقاله منذ العام 2003. ومن أبرزها استئصال لورم في الظهر، ومع ذلك فإن إدارة السجن ال 

 تقدم له سوى المسكنات.
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حرية األسرى المرضى من سجون االحتالل اإلسرائيلي
تتبوأ الصدارة واألولوية الوطنية لشعبنا

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
“حريات”

عرفات  ذريع،  أبو  أشرف  وهم  الطبي  اإلهمال  سياسة  جراء  عام  من  أقل  غضون  في  أسرى  أربعة  وفاة 
جرادات،  ميسره أبو حمديه وحسن الترابي دق ناقوس الخطر في أوساط الحركة األسيرة وزاد من قلق 
حياة  على  والحقوقية  الوطنية  ومؤسساته  وقواه  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  وعموم  األسرى  عائالت 
األسرى المرضى ومصير المصابين بالسرطان والقلب والشلل وهشاشة العظام الذين ترفض مصلحة 
السجون وطاقمها الطبي إطالق سراحهم أو تقديم العالج المناسب لهم رغم معرفتهما التامة بالخطر 

المحدق بحياتهم. 

لمواجهة هذا الواقع والتصدي لهذه السياسة اتخذت الحركة األسيرة سلسلة من الخطوات النضالية 
مصلحة  إلى  اللهجة  شديدة  برسائل  وبعثت  األوان  فوات  قبل  المرضى  األسرى  حياة  إنقاذ  عنوانها 
الكاملة عن حياتهم وتطالب بإطالق سراحهم.  السجون والحكومة اإلسرائيلية تحملهما المسؤولية 
وفي السياق ذاته أعلن األسرى المرضى في عيادة سجن الرملة نيتهم الشروع في اإلضراب المفتوح عن 
الطعام والدواء في اكثر من مناسبة للمطالبة بإطالق سراحهم حتى ال يواجهوا مصير من سبقوهم 
إذا ما أقدموا على هكذا  الذي يتهدد حياتهم  الذين استشهدوا أمام أعينهم رغم الخطر  من األسرى 
التبادل وبوادر  التي ال تتحقق بعد أن نسيتهم صفقات  التي ال تتوقف وآمالهم  خطوة. ولكن آالمهم 

حسن النية واالتفاقيات السياسية تجبرهم على ذلك كما قالوا في رسائلهم. 

غير أن حرية األسرى المرضى ال تتوقف على دور الحركة األسيرة أو على األسرى المرضى أنفسهم بل تقع 
على عاتق الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وخاصة المستوى السياسي والمفاوض الفلسطيني. 
والثانية من قدامى  األولى  الدفعتين  الذي تحقق في إطالق سراح  السياسي  االنتصار  أن  وال شك في 
األسرى وقرب اإلفراج عن الدفعتين الثالثة والرابعة واالنتصار الذي تحقق في إضراب الحركة األسيرة في 
المرضى في  االنفرادي قد وضع قضية األسرى  العزل  زنازين  المعزولين من  17 نيسان 2012 وحّرر األسرى 
سلم األولويات الوطنية ومهد الطريق لتحقيق اختراق وانتصار فعلي فيها. والضرورة الوطنية الملحة 
اآلن تتطلب إيالء أهمية خاصة واستثنائية لهذه القضية وطرحها بقوة على طاولة المفاوضات وفي 
المحافل الدولية بدون تأخير وينبغي مواكبة هذا الجهد السياسي والتفاوضي بفعل جماهيري ضاغط 
وبعمل قانوني دؤوب والقيام بالحمالت الدولية والوطنية واإلعالمية التي من شأنها فضح الممارسات 
اإلسرائيلية بحقهم وتحميل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن حياتهم وحث المجتمع الدولي على 
تشكيل اللجان الطبية المتخصصة ولجان تقصي الحقائق لزيارة السجون واإلطالع على ما يجري داخلها 

من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب تستدعي مالحقة مرتكبيها من قبل المحاكم الدولية. 
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أسرى يموتون في الخفاء

ترجمة عن العبرية 
مركز الدفاع عن الحريات

ترجمة عن يديعوت احرنوت في عددها الصادر الصادرة بتاريخ 2013/12/6 
»طابع كل مجتمع بشري متنور يقاس بالطريقة التي يعامل بها أسراه«

• القاضي اهرون براك/  قاضي المحكمة العليا اإلسرائيلية أثناء افتتاح سجن سلمون-1996 .	

• افنير اقتيد بقوة قرار محكمة من مديرية في ايخلوف للسجن ليعيش فقط 19 يوم بعدها.	

• يكوتال امضى الليلة األخيرة في زنزانة مغلقة يسعل وينزف دمًا وهو يستنجد طلبًا للمساعدة 	

• مائير تحرر مشلوالً من العنق حتى القدم. 	

• المنحط لعالج األسرى المرضى وإصرار مديرية 	 شهادات وصلت يديعون احرنوت تكشف المستوى 
المرض  التحقيق في حاالت  تقارير  السجن حتى  تبقيهم في مكان طبي داخل  أن  السجون على 
هو  عالجًا  لألسرى  “تقدم  أنها  السجون  مديرية  تقول  ذلك  ومع  العائالت  تصل  وال  اإلدراج  في  تكنز 
مديرية  عليه  تقدم  الذي  واإلهمال  العالج  مستوى  الصحفي  التحقيق  هذا  يكشف  مهنية”.  األكثر 
السجون عبر أمثلة حية نقتبس منها ملخصًا مفيدا” يلقي الضوء على األجواء البيروقراطية وحالة 
الالمباالة بحياة األسرى.. وهو إذ يلقي ضوءًا على األسرى الجنائيين اليهود وبتطرق بشكل هامشي 
لألسرى األمنيين الفلسطينيين، فإنه يظهر غيظا من فيض مما يرتكب هناك وخصومًا تجاه األسرى 
هذه  في  تجد  الرملة  مستشفى  في  المرضى  حالة  لسنوات  تابعت  التي  حريات  الفلسطينيين، 
الشهادات إدانة قاطعة لمديرية السجون والنظام القضائي المتواطىء معها وتعزيزًا لمصداقية 
تقاريرها.. والقصص ترد كالتالي وهي مترجمة ترجمة حرفية مع اختصار للتفاصيل الثانوية التي ال 

تخدم سياق التقرير.  

كان ستلفيان في سرير العالج في مستشفى »ايخلوف« عمره 65 ووزنه 160 كيلو غرام، يعالج    بالدياليزا 
وموصول ببالون اوكسجين مع تلوث مزمن في قدمه اليسرى، لقد كان ضيفًا ثابتًا للمستشفى وال 
يبرحه لكن في مكان أخر قرروا أنهم ال يستطيعون االنتظار، وهكذا جاء رجالن إلى سريره، حملوه مثل 
جثة على حمالة متنقلة ودحرجوه عبر الممرات خارج المستشفى، بعدها وضعوه في سيارة ليضعوه 

في مكان سيعيش فيه فقط 19 يومًا قبل أن يفارق الحياة. 

من  مرضه  يمكنه  ولم  والتزوير  بالنصب  تتعلق  لمخالفات  3 سنوات  الذي حكم  افنير..  هو  الشخص 
المثول أمام باب السجن في الموعد المحدد والرجالن هما سجانان من مديرية السجون والمكان هو 

مستشفى الرملة الذي يستقبل مرضى أسرى من كل السجون في البالد. 

يأخذ  لم  الصحية  وحالته  بحقه  الصادر  الحكم  على  محاميه  استئناف  رغم  الموعد  في  حضوره  عدم 
باالعتبار، مديرية السجون قالت أن حالته الصحية تحسم فقط بعد أن يفحص على يد أطبائها وبالتالي 
حضوره ضروري المحامي توجه للعيا ولكنها قررت أن ال سبب يمنع عدم مثوله أمام بوابة السجن وأن 

وضعه الصحي يفحص هناك فقط..

عبر أيامه ال 19 في األسر تعرض افنير للفحص جراء نقله ونقل جثته بين مراش واساف هروفيه وفي 
الجولة األخيرة توقف قلبه عن الحياة. 
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يقول محاميه “منظومة مغلقة كهذه وفاقده لإلحساس لم أرى مثلها في حياتي.. لقد شعرت باإلحباط 
والعجز وقلة الحيلة وهذه الحالة لن أنساها ما حييت.

مديرية السجون تقول ردًا عليه وأنها لم تسأل في موضوع احتجازه وال تقرر هذا، فيرد المحامي كان 
يفترض بهم ان يقرروا اإلفراج عنه عبر لجنة اإلفراجات. 

هذا التحقيق بدأ باتصال تلفوني جاء للجريدة من أسير في مراش لقد مات الكثيرون هنا في السنوات 
األخيرة.. قال لنا المتصل بفزع لدينا مرضى سرطان، كلى .. ومن كل األنواع والعالج سيء ونخشى على 

حياتنا..

مديرية السجون مسؤولة عن حياة 19 ألف أسير وهذا تحدي كبير.. “عدا عن االزدحام وشروط االعتقال 
الصعبة معظمهم يصلون للسجن مرضى مع أمراض وادمان وغيرها، أمام هذا يقف جهاز طبي يتضمن 
عيادة وممرضين في كل سجن، أطباء مختصين ومركز طبي واحد لكل السجون “حراس” يعمل مراش 
منذ العام 1990 في سجن أيلون في الرملة على تقديم خدمة طبية لألسرى من كل السجون بينهم 
أسرى مرضى مزمنون ومقعدون. وهو غير مصنف كمستشفى رسمي بل كمركز اعتقال ومعظمهم 

عاملين من أطباء وممرضين يتبعون الشباص”. 

عبر سنوات وصلت شكاوي ضده من كل الجهات. وفي تقرير نشرته السينجوريا التسيبوريت “مؤسسة 
محامين عامة ومجانية” قبل عامين بعد زيارتها لمراش كتبت بأنها وجدت أسرى كثر وضعهم سيء 
وحالتهم صعبة بل تقشعر له البدن، عجوز حرق وجهه وأخرين مشلولين على كراسي متحركة، هذه 
اللقاءات أثارت شكوكهم في السينجوريا وبجدية بأن مكان اعتقال مهما أضيف له من أدوات ال يمكن 

أن يصلح لعالج الجمهور، وخصوصًا أن هذا المركز يعاني من نواقص كثيرة..

لهذه اضيفت مؤخرًا شهادات وصلتنا في الجريدة تثير المخاوف الحقيقية تجاه جماعة بشرية تعاقب 
عقاب إضافي فوق ما هو مقر لها..

هذا  تعزز  الشباص  عمل  تراقب  أخرى  وجهات  صحف..  خيرية،  مؤسسات  الكنيست،  أعضاء  انتقادات 
االنطباع وأن الحديث ال يدور عن إهمال بل فشل بنيوي..

هل مراش قادر على إعطاء عالج مثيل تل هشومير أو أي مستشفى أخر، الجواب قطعًا ال.. يقول كبير 
موظّفي الشباص المختصين في العالج ويضيف “مراش” ليس مكانًا مثاليًا ألشخاص مرضى، هناك 

الكثير مما يمكن إصالحه.

أيام قليلة مرت منذ نقل تكوتيال على كرسيه المتحرك إلى مراش وحتى موته..

كان تاجر مخدرات عجوز من القدس- اعتقل قبل نصف عام وكان عمره 61 عامًا، المحكمة قررت استمرار 
من  بموته  عرفوا  لقد  اللحظة  حتى  وفاته  عن  تقريرًا  تتلقى  لم  وعائلته  بأيام  بعدها  ليموت  اعتقاله 

االسرى قبل إدارة السجن. 

مائير األخر رغم انه أنهى فترة اعتقاله إال أنه لن يستطيع ممارسة حياته كالسابق ذلك أنه ُأصيب بالشلل 
الكامل من العنق حتى القدم بعد أن خضع لعملية في 2007 في السجن. 

في تقرير لها قالت السينجوريا بأن “االنطباع العام  بأن مراش حسبما تصفها الشباص مثالية لكن 
الحقيقة أنه من األنسب إقامة إطار يقع ضمن مسؤولية وزارتي الصحة والرفاة الستقبال أسرى الحاالت 

الصعبة”.

هذه النتيجة وصل إليها المحامون بسب المشاهد الفضيعة التي رصدوها معًا، مثل أسرى يدخنون 
بجانب أسرى مرضى رئة، وفي قسم األمنيين وجدوا أنه حتى حالة الغرف غير صالحة وشكاوي عن برد 
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أنه  ..وأخر قال  أنه قابل طبيبه الخاص بعد أن أضرب عن الطعام فقط  الليل وأخر اشتكى  قارس في 
انتظر شهر ونصف لعالج رجله المكسورة.

مديرية السجون ترد بأن مشكلة التدخين معروفة لديهم وسياستهم ضد هذا. لكن هناك صعوبات 
في تطيبيقها, مشكلة التدفئة أيضًا ألسباب تتعلق بالميزانيات كما ان  هناك تعقيدات أخرى. 

السجانون مطالب مبالغ بها من  السجون، ويواجه  السجن تفرض تحديات كبيرة على مديرية  فحياة 
قبل األسرى  وشكاوي غير واقعية لكسر روتين الحياة لذا تحولت االشكالية أكثر وربما هذا أضر بأسرى 

يعانون معًا.

“إخراج  لوجستية  مالية  واضحة، هناك مشكلة مشكه  تكون هناك مشكلة   عندما  أيضا حتى  لكن 
األسير من سجن تتطلب من 3 إلى 5 سجانيين حسب خطورة األسير” كما يوضح المسؤول في مديرية 
السجون وهذا يعني عدد كبير يقود لفترة انتظار طويلة أحيانًا حتى عندما يحدد دور في المستشفى 

يقع حادث أو إصابة أخطر تحتاج لهذا الطاقم لذا نترك األقل أهمية.

 نفس المسؤول يقول “األخطاء والتأخير تنبع أحيانًا من خبرة غير كافية لدى أطبائنا فاألطباء يرفضون 
العمل معنا رغم اإلغراء المالي”.

 في شهادات كثيرة وصلت تدلل على أن هناك شكاوي ال تتلقى ردود واستخفاف باألسير وتوصيات 
الذي  أبو حمدية  المشهورة لميسره  األفراد “مثاًل والقصة  األطباء مما يسبب خطرًا حقيقيًا على حياة 
اشعل بموته موجة مواجهات في الضفة وأقسام األسرى األمنيين, أبو حمدية ابن  64 حكم مؤبد في 
أن  تقول  رافقته   التي  اإلنسان  لحقوق  أطباء  جماعة  أوجاع في حنجرته,  2012 من  بدء يشكو في   ،2002
شكواه لم تقابل بمعاملة مالئمة وقد أرسلوا للجريدة مراسالتهم لمديرية السجون ونتائج فحوصاتهم. 
ويتضح أنه بعد شهر من إرسال تقاريرهم لمديرية السجون مات أبو حمدية بعد أن انتشر السرطان في 

حنجرته حسبما يتضح من فحص ما بعد الوفاة الذي ُأجري له. 

هناك  حاالت  وفاة غير معروفة أخرى وأسبابها لهذا بقيت غامضة وباستثناء العائلة أو المحامي لم 
يعرف سبب الوفاة أحد.

-دولة داخل دولة -  

أطراف متعددة لها صلة بمديرية السجون فوجئت من االستخفاف في حقوق اإلنسان األساسية وليس 
أقلها تجاهل تام من مديرية السجون لمناشداتهم وشكواهم.

قصة األسير األمني »س« الذي اشتكى منذ شهر 2009/5 ان رجله اليسرى شبه مشلولة وأنه يعاني من 
أوجاع قوية في الظهر، مديرية السجون لم تتجاوب مع شكواه ولم يفحصوا األمر. 

جمعية أطباء لحقوق اإلنسان تدخلت في القصة وبعدها وزارة الصحة لكن طلبه لم يلقى حتى اللحظة 
أي اهتمام. حتى وزارة الصحة التي أظهرت شكوى األسير لديها لم تتلقى جوابًا وقالت.. على ضوء عدم 

التجاوب يتضح أن شكوى األسير حقيقية ولم يتعرض الي فحص. 

أن الحديث يدور عن مجموعة بشرية ضعيفة، يقول الدكتور زئاف فينر، أنهم يعانون من أمراض أكثر من 
البشر العاديون، وعندما نريد أن نزور أسيرًا تخرج لنا مديرية السجون بأعذار تقطع أنفاسنا ويضطرونا 

للتوجه للمحكمة، إن مديرية السجون منظومة قوية، صلبة بل دولة داخل دولة.

وكل  الوزارة  ومعنا  كمركز  نشرناه  كنا  ما  كل  يعزز  الذي  التقرير  هذا  أهمية  إلى  حريات  أشار  بدوره 
المؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن األسرى عبر سنوات منذ متابعة األسرى المرضى في عيادة 
سجن الرملة من إهمال طبي واستخفاف بآالم ومعانات االسرى االحرار الذي قاد الى استشهاد العديدين  
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اال ان التقرير اعطى المعاناة الجانبية التي يعيشها االسير اثناء وصوله للمشفى و رحلة العذاب في 
البوسطة و معبار  الرملة في الشتاء وحر الصيف  وهذا ما سنفرد له تقرير مفصل .

وهنا يسجل هذه الشهادة كادانة  اضافية لما يجري من انتهاكات فظة لحقوق االسير الفلسطيني 
وعليه  اطباؤها  وطواقم  االسرائيلية  السجون  مصلحة  قبل  من  االنساني  الدولي  القانون  وقواعد 
فاننا نطالب المجتمع الدولي وخاصة الصليب االحمر  الدولي و منظمة الصحة العالمية التدخل لدى 
الحكومة االسرائيلية للضغط عليها الغالق هذا القسم المسما مجازا مستشفى ونقل االسرى المرضى 
المقيمين فيه الى مستشفيات مؤهلة  وتحت لرقابة فعلية . كما نطالب باغالق معبار الرملة حيث 
تتنتهك كرامة االسير ويعذب وهو في طريقه للعالج او نتقل الى سجن اخر . وندعو الصليب االحمر 
الجريمة  الرملة لالطالع عن كثب عن حجم  لعيادة ومعبار  بزيارات متكررة  والقيام  تحمل مسؤولياته 
التي ترتكب هناك بحق االسرى عموما والمرضى على وجه الخصوص منذ سنوات طويلة ودون توقف .
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معبار اآلالم

عصمت منصور
أسير محرر

هي محطة إجبارية- ال لشيء إال لخلق مزيد من اآلالم.. محطة الطريق الوعر.. 
الطويل.. بين السجن والسجن.. محماًل بالقيود وآهات المرض على كرسي 
ال يقي  الذي  البالي  السجن  بزي  الحاقدة..  والركالت  بالبنادق  حديدي.. محاط 
من برد وال يحمي من سوط الجالد.. يمر األسير مروره اإلجباري في رحلة عالجه 
الرملة معبار اآلالم.. كان يفترض بي  االنتظار المميت بمعبار  الطويلة وبعد 
يداووا  أن  واجبهم  من  كان  لفحوصات..  أخضع  وأن  المشفى  إلى  أذهب  أن 
جراحي ويطيبوا أوجاعي.. لكنهم بدل ذلك القوا بي في غرفة عارية.. عارية 
الصيف..غطائي..غذائي.. وحر  الشتاء  في  القارس  البرد  إال  شيء  كل  من 

أدوات سفري.. عالجي.. أشياء فرض علي أن أحملها معي وأن أعبر بها هذه 
مقعد  وعلى  حديدي  قفص  في  انتظر  الجلجلة..أوقفوني..فتشوني..وقالوا 
سأل  السجان-  جاء  حتى  وأخرى..  ساعة..  مرت  حديدي..  قيد  وبيدي  حديدي 
المعبار.. ألبيت هناك..  إلى  المعاكس..  االتجاه  إلى  اقتادني  اتبعني..  أين.. قلت للمسشفى.. قال  إلى 
أخرى  ساعة  ألنتظر  وتبعته..  وغطائي  وعالجي  مالبسي  الفارغة..حملت  غرفتي  لملمت  الفجر..  وعند 
في القفص.. ويتناولني سجان أخر.. وينقلني إلى غرفة انتظار أخرى.. ألمضي فيها سحابة نهاري حتى 
ساعات المساء األولى.. ناداني السجان.. وبتمهل قادني إلى غرفة الطبيب.. الذي ألقى نظرة باردة علي.. 
وعاينني.. قّلب ملفي .. وقال ارجع بعد شهر.. ليلة أخرى قضيتها هناك.. ألعود أدراجي مع آالمي ومرضي 

وأثار البوسطة المبرحة.
ليكون المعبار األثر الوحيد الذي يعلق في الجسد فوق جرح المرض المفتوح.

49



الحملة الدولية الطالق سراح األسرى المرضى

)مركز الدفاع عن الحريات ووزارة شؤون األسرى والمحررين والهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى(

اطلقت وزارة شؤون األسرى والمحررين ومركز الدفاع عن الحريات والهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى

بتاريخ 2013/10/23 حملة دولية الطالق سراح األسرى المرضى من سجون االحتالل االسرائيلي حيث سلطت 
الحملة الضوء على الحاالت المرضية المزمنة وركزت فيها على أبرز هذه الحاالت

إطالق سراح  األسرى المرضى ... حق قانوني مشروع    

يحظى موضوع األسرى هذه األيام بأهمية خاصة في ضوء تدهور الوضع الصحي للعديد منهم،  ووفاة 
أربعة منهم في أقل من عام كان  آخرهم حسن الترابي، حيث يوجد  حوالي 800 من األسرى المرضى 
الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي يعانون من أمراض ومشاكل صحية مختلفة،  وأن 
ما يربو على 300 منهم يتدهور وضعهم الصحي نظرا لطبيعة االمراض التي يعانون منها وافتقارهم  إلى 
العناية الطبية المناسبة. ومن  األمراض االكثر شيوعا، األمراض السرطانية  وأمراض القلب والشرايين 

والكلى والسكري والعمود الفقري.

المتعمد  الحياة في ظل  اإلهمال  ويعيش هؤالء معاناة  إنسانية تمس حياتهم وبقاءهم على قيد 
والممنهج لحقهم القانوني  واإلنساني  األساسي في تلقى خدمات طبية مالئمة ال تقل عن مستوى 

تلك المقدمة لمواطني دولة  اإلحتالل.

وعلى امتداد السنوات الماضية، واظبت عشرات مؤسسات حقوق  اإلنسان والمنظمات المحلية والدولية، 
وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية والصليب األحمر الدولي على مطالبة سلطات  اإلحتالل ممثلة 
القانونية طبقًا ألحكام  بالتزاماتها  المرضى عمال   لهؤالء  الئقة  عناية طبية  بتقديم  السجون  بمديرية 
القانون الدولي  اإلنساني وقانون حقوق االنسان، لكنه لم يطرأ  أي تحسن ملموس على حالة  األسرى 

المرضى، بل تفاقمت معاناتهم  وأصبحت حياتهم في خطر  حقيقي.

وتتضمن اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 وقواعد  األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة 
خاصة  الطبية  والمعاملة   لالعتقال  الصحية  الشروط  حول  األحكام  من   العديد   1957 لعام  السجناء 
العناية الطبية بالمرضى وتقديم العالج المناسب لهم، وأمام تنصل سلطات االحتالل من مسؤوليتها 
في هذا المجال، وتعذر توفير العالج لهم وهم في قبضتها فإن مطلبنا هو  اإلفراج عن الحاالت المرضية 
خاصة الحرجة، وذلك ضمانا لحقهم في تلقي العالج المناسب وحقهم في الحياة. ونرى  أن هناك مسوغ 
من  بإيعاز  اإلسرائيلية   السجون   مديرية  تتنصل  دامت  ما  ونافذ  مشروع  وأنه  هذا   لمطلبنا  قانوني 
المستوى السياسي  اإلسرائيلي من مسؤولياتها القانونية  واألخالقية تجاه األسرى المرضى، وتواصل 
اعتماد سياسة ممنهجة ضدهم تؤدي بالضرورة  إلى موتهم البطىء. وهذا الموضوع يمكن االستدالل 
عليه من خالل ما نصت عليه المادتان 31 و 92 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 على ضرورة أن تكون 
الفحوص الطبية مرة واحدة على األقل شهريًا ليكون باإلمكان مراقبة الحالة الصحية واكتشاف األمراض 
المعدية حال ظهورها على أن يتضمن الفحص من بين ما يتضمن التصوير باألشعة مرة واحدة سنويًا 

على األقل. 

أما بخصوص المتطلبات الصحية والوصول إلى األطباء، فقد أشارت اتفاقية جنيف الرابعة )المادة 85( 

50



واتفاقية جنيف الثالثة )المادة 29( والقواعد النموذجية الدنيا )المادة 26( إلى أهمية توفير مرافق صحية 
تستوفي فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة. كما تحظر اتفاقية جنيف الثالثة )المادة 
أو  المرض  تقرير طبي يبين طبيعة  األطباء والحصول على  أنفسهم على  30( منع األسرى من عرض 
يتبعون  أو  جنسيتهم  من   أطباء  األسرى  يعالج  أن  المادة  نفس  وتفضل  العالج.  ونوع  ومدة  اإلصابة 

للدولة التي يتبع لها األسرى. 

فيما نصت المواد 109 و 110 من االتفاقية الثالثة والملحق األول بإعادة األسرى المصابين بأمراض خطيرة 
إلى أوطانهم. 

المرضى  انتهاكها لحقوق األسرى عمومًا وحقوق األسرى  التي تواصل  إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
على وجه الخصوص تنتهك بشكل متعمد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
وال تذعن لاللتزامات الواردة في هذه المواثيق الدولية التي تفرض عليها تقديم العالج المناسب لهم 
وإطالق سراح الحاالت المرضية الحرجة التي تعمّدت عدم تقديم العالج المناسب لها مما أدى إلى وفاة 
العديد منهم كان  آخرهم األسير ميسرة أبو حمدية الذي توفي بتاريخ 2013/4/2 بسبب إصابته بسرطان 
الحنجرة الذي انتشر في كل أنحاء جسده دون تقديم العالج له بما في ذلك العالج الكيماوي كما أظهر 

تقرير التشريح واالسير حسن الترابي الذي توفي بتاريخ 2013/11/5 بسبب اصابته بسرطان الدم.

جنيف  اتفاقيات  في  األطراف  الدول   وإلى  الدولية   المنظمات  كافة  إلى  نتوجه   الخصوص،  هذا  وفي 
االنضمام  إلى مطلبنا وتكثيف الجهود وإتخاذ ما يلزم من تدابير لوضع هذه المطالبة موضع التنفيذ 
الطبية  والعناية  العالج  في  واإلنساني  القانوني   حقهم  المرضى  والمعتقلون  األسرى   يمارس  لكي 

الالئقة وحقهم في الحياة.
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أبرز الحاالت المرضية في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي
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رياض العمور

بيت  بمحافظة  تقوع  بلدة  أطفال، من  أب لخمسة  العمر 43 عامًا،  يبلغ من  أسير مريض  العمور  رياض 
الصحي.  وضعه  خطورة  بسبب  دائم  بشكل  الرملة  سجن  عيادة  في  موجود  عامًا،   99 محكوم  لحم، 
أعتقل  بتاريخ 2002/05/07 بعد مطاردة دامت ثالثة أعوام، حيث كان على رأس قائمة المطلوبين  لإلحتالل  

اإلسرائيلي.

اعتقل رياض العمور وهو مريض يعاني من ضعف في عضلة القلب، باإلضافة إلى إصابة سابقة بالرصاص 
في البطن أدت إلى إتالف الشرايين واستئصال جزء من األمعاء والكبد واستئصال جزء من صمام االثني 
عشر. تضاعفت معاناته في السجن بسبب اإلهمال الطبي المتعمد، فهو لم يخضع لفحوصات طبية 
لفترات طويلة، مما أدى إلى تدهور خطير في وضعه الصحي. وضع له جهاز منظم لدقات القلب، ومع 
مرور الوقت وتزايد اإلهمال الطبي بحقه أصبح يصاب بحاالت غيبوبة عدة مرات يوميًا ويقع على األرض، 
وبتعب وإرهاق شديدين واصفرار دائم بالوجه، وأصبح الجهاز بحاجة إلى تغيير انتظر عدة سنوات ولم 

يتم تغيره.

الحاالت في  أخطر  الصحية من  العمور  حالة  اعتبرت  الرملة  عيادة مشفى  أطباء  تصريحات  على  بناءًا 
العيادة، فلم يعد قادرًا على الذهاب لالستحمام خوفًا من سقوطه وإصابته بفقدان الوعي  إالّ تحت رقابة 
زمالئه المرضى، وأصبح يعاني من الصداع والدوار وارتفاع في نسبة السوائل في جسمه حيث نصحه 

األطباء بعدم النوم على ظهره،  ومع ذلك فإن األسير أصبح غير على قادر على النوم إال بالمسكنات.

اإلهمال  على سياسة  احتجاجًا  الطعام  عن  مفتوحًا  إضرابًا   2012/06/19 بتاريخ  العمور  رياض  األسير  دخل 
إلى  نقله  استدعى  مما  خطير  بشكل  تدهور  قد  وضعه  وكان  المرضى.  األسرى  وبحق  بحقه  الطبي 
حيث  يستقر  لم  الصحي  وضعه  ولكن  القلب،  منظم  جهاز  استبدل  حيث  هروفيه  أساف  مستشفى 
تبين أن هناك انسداد في الشرايين مما تطلب نقله بتاريخ 2012/10/17 إلى مستشفى تل هشومير حيث 
أجريت له عملية قلب مفتوح تم فيها تغيير صمامين للقلب واستبدال شرايين. وبتاريخ 2012/10/21 أعيد 
إلى عيادة مشفى الرملة إال أن هذا التحرك من قبل مصلحة السجون وأطبائها جاء متأخرًا جدًا وبعد أن 
أصبح الوضع الصحي لرياض العمور في غاية الخطورة، فوضعه الصحي غير مستقر وهناك خطرًا على 

حياته ويحتاج إلى عناية طبية دائمة ومركزة.

االسم: رياض دخل اهلل احمد العمور
البلد: تقوع - بيت لحم
تاريخ الميالد:1971/06/18

تاريخ االعتقال: 2002/05/07
مدة الحكم: مؤبد

الحالة االجتماعية: متزوج ولديه 5 أطفال
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عامر بحر

االسم : عامر محمد عيد بحر
البلد : ابوديس - القدس
تاريخ الميالد : 1982/02/22
تاريخ اإلعتقال : 2004/07/19

مدة الحكم : 12
الحالة االجتماعية : أعزب

األسير المريض عامر محمد عيد بحر، ولد في بلدة أبو ديس شرقي القدس، معتقل منذ حوالي عشر 
سنوات، حكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا. 

يعاني األسير عامر بحر من مشاكل والتهابات حادة وآالم في األمعاء والقولون،  وكان هناك مماطلة 
حاد  اإللتهابات بشكل  تطور  إلى  أدى  مما  آلخر،  تنقله من مستشفى  رغم  العالج  إعطائه  في  طويلة 

وخطير. مصاب باسهال مصحوب بالدم، باإلضافة إلى شعوره بالتعب واإلرهاق على مدار الساعة. 

نقل إلى مستشفى سوروكا وإلى عيادة سجن الرملة ومكث هناك سبعة أشهر وتم  إعطاؤة الكورتيزون 
لكن وضعه لم يتحسن بل ازداد سوءًا. 

اعترفت طبيبة السجن أن العالج الذي كان يأخذه سابقًا هو عالج خاطئ، وأنه بحاجه إلى عالج كيميائي. 
فقد عامر بحر من وزنه 28 كيلوجرام، ويرفض الخروج إلى عيادة سجن الرملة واصفًا  إياها ب “ المسلخ “.
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ضرار أبو السيسي

االسم : ضرار موسى يوسف أبو السيسي
البلد : غزة

تاريخ الميالد : 1966/10/11
تاريخ اإلعتقال : 2011/02/18

مدة الحكم : موقوف 
الحالة االجتماعية : متزوج ولديه ستة أطفال

األردن، ولم  أبو السيسي في غزة، أكمل مراحل تعليمه في  1966/10/11 ولد ضرار موسى يوسف  بتاريخ 
اذ  التي حصل عليها في مجال الهندسة الكهربائية في اوكرانيا،  البكالوريوس  يتوقف عند شهادة 
واصل الدراسة حتى حصل على الماجستير ثم الدكتوراه، وارتبط خاللها بزوجته األوكرانية ) فيرونيكا(. 

عاد إلى قطاع غزة ليعمل مهندسًا في شركة الكهرباء، وبعد أن قصفت الطائرات اإلسرائيلية محطة 
الكهرباء في غزة عام 2006، نجح السيسي في إعادة تشغيل المحطة، ومنذ هذه اللحظة أصبح هدفًا 

للشاباك اإلسرائيلي. 

األوكرانية، وبتاريخ 2011/02/18  الجنسية  اوكرانيا ليتقدم بطلب الحصول على  إلى  غادر ضرار قطاع غزة 
وأثناء توجهه إلى مدينة كييف لمالقاة أخيه يوسف تم اختطافه من على متن القطارعلى يد الموساد 
اإلسرائيلي، نقل بعدها إلى مركز تحقيق “ بتاح تكفا”، واستمر التحقيق معه مدة 35 يومًا تعرض خاللها 

لمختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي. 

نقل ضرار إلى سجن “ ايشل”، حيث وضع في زنزانة العزل اإلنفرادي، وهو ما زال موقوفًا، حيث قدمت له 
الئحة  اتهام من النيابة العسكرية اإلسرائيلية حول دوره بالعمل على زيادة مدى الصواريخ التي بحوزة 

المقاومة في قطاع غزة، وتطوير قدرة اختراق القذائف.

ما زال السيسي في زنازين العزل اإلنفرادي رغم خطورة وضعه الصحي فهو يعاني من اضطرابات في 
مشاكل  ومن  والمعدة،  بالقرنية  ومشاكل  غضروفي  انزالق  إلى  إضافة  والقلب  الكلى،  الدم،  ضغط 
نفسية جراء العزل والتعذيب، ومؤخرًا بدأ يعاني من أزمة صدرية، وكان وزنه قد انخفض بشكل كبير 

إلى ما دون 60 كيلوجرام، في حين كان وزنه عند اعتقاله 98 كيلوجرام. 

في 17 نيسان 2012 شرعت الحركة  األسيرة بمشاركة 1600 أسيرًا باإلضراب المفتوح عن الطعام إلنهاء العزل 
اإلنفرداي والسماح ألسرى قطاع غزة بزيارة  عائالتهم وتحسين شروط اإلعتقال، وقد حقق اإلضراب مطالبه 
بإخراج 18 أسيرًا من العزل اإلنفرداي، ولكن بقي ضرار أبو السيسي في العزل، مما دفعه إلى الشروع 
باإلضراب عن الطعام بتاريخ 2013/8/16 ولعدة أيام، أوقف إضرابه بعد أن أعلن عددًا من األسرى دخولهم 
اإلضراب المفتوح  إسنادًا   له في  إضرابه وذلك في سجون ريمون، نفحة، ايشل، ولم تتوقف الخطوة 
إال بعد أن تعهدت مصلحة السجون بنقله من العزل، وما زالت الحركة األسيرة تنتظر أن تفي مصلحة 

السجون بتعهدها.
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جهاد أبو هنية

اإلسم : جهاد عبد اللطيف سعيد أبو هنية
البلد : عزون – قلقيلية
تاريخ الميالد : 1981/06/24
تاريخ اإلعتقال : 2007/04/04

مدة الحكم : 16 عامًا
الحالة اإلجتماعية : أعزب

جهاد عبد اللطيف سعيد أبو هنية من مواليد قرية عزون شمال قلقيلية، ولد بتاريخ 1981/06/24، طورد 
جهاد من قبل قوات اإلحتالل لمدة 7 سنوات، نجى من ثالث محاوالت إغتيال، ليتم اعتقاله بتاريخ 2007/04/04  

في مدينة أريحا عن طريق وحدات إسرائيلية خاصة.

لم يعان جهاد أبو هنية من المرض قبل اعتقاله، ويؤكد هذا أخوه سعيد أبو هنية الذي قال: “  أخي جهاد 
لم يكن يعاني أو يشكو من أي مرض قبل اعتقاله، بل بدأت معاناته بعد االعتقال، وبتاريخ 2009/02/15 

حكم جهاد 16 سنة باإلضافة الى أربع سنوات إقامة جبرية  وخمسة سنوات مع وقف التنفيذ “.

في عام 2009 تعرض جهاد أبو هنية لعملية ضرب في سجن مجدو على يد قوات “ نحشون”، خالل احتجاج 
األسرى آنذاك على محاولة إدارة السجون فرض إرتداء الزي البرتقالي على األسرى،  إذ تم ضربه على رأسه 

عدة مرات، ونتيجة لذلك تعرض جهاد لفقدان ذاكرة جزئي.

وعلى أثر ذلك تقوم  إدارة السجن  بإعطائه دواء  لألعصاب، ويقول سعيد : “ الدواء الذي يأخذة جهاد 
يسبب له فقدان ذاكرة بشكل أكبر، كما يسبب له رجفة دائمة، ويعتدي على األسرى، كما  أنه يضربهم  

باستمرار، وال يعرف ماذا يفعل تحديدا، وعندما يتوقف عن أخذه يصبح جهاد في حالة افضل”.

ويضيف سعيد:” حاول األسرى منع جهاد  من تناول الدواء،  إذ قام أحد  أصدقاء جهاد في عام 2011 بمنعه  
من تناول الدواء بشكل مطلق مما ساهم في تحسن حالته الصحيه كثيرًا. وفي الوقت الذي علمت 
الدواء في  تناول   أجبرت  جهاد على  آخر ثم  إلى سجن  السجون بذلك قامت بنقل صديقه  إدارة  فيه 

العيادة مما فاقم وضعه الصحي مجددًا.

تتدهور حالة جهاد مع الوقت، وال يستطيع حمل أي شيء بيديه، كما أنه ال يميز أيًا من والديه. وحسب 
ما افادت به والدته فقد ترك جهاد والديه في سجن جلبوع وعاد الى قسم األسرى إذ لم يتعرف عليهما 
وبالرغم من محاولة أحد االسرى إعادته لقسم الزيارة  إال أنه رفض الجلوس وعاد إلى القسم مرة أخرى. 
تم رفع عدة طلبات إلدخال طبيب لعالج جهاد من قبل زمالئه األسرى ووزارة شؤون األسرى وتم رفضها 

جميعا.
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خالد الشاويش

االسم: خالد جمال موسى الشاويش 
البلد: عقابا - طوباس
تاريخ الميالد: 1971/01/14

تاريخ اإلعتقال: 2007/05/28
مدة الحكم: مؤبد

الحالة االجتماعية: متزوج ولديه أربعة اوالد 

يبلغ من العمر اثنان وأربعين عامًا، متزوج وأب ألربعة أطفال؛ في بداية انتفاضة األقصى أصبح مطلوبًا 
لقوات اإلحتالل لتنفيذه مجموعة من العمليات العسكرية،  امتد عمل الشاويش الكفاحي  لمنطقة رام 

اهلل، ونفذ العديد من العمليات في مقاومة اإلحتالل، واستمرت مطاردته في رام اهلل لعدة سنوات.

أثر اشتباك عنيف  وفي عام 2002 إقتحمت قوات اإلحتالل منطقة اإلرسال في رام اهلل، حيث اصيب خالد 
برصاص من عيار 500  أدى إلى تقطيع  أمعائه وتهشم  أربع فقرات في ظهره  وإعاقة في يده ونتيجة 
لذلك  أصيب بشلل نصفي دائم. تمت محاصرته في مقر المقاطعة مع الرئيس أبو عمار واعتقل الحقًا 
في 28 أيار 2007 أثناء تلقيه العالج في مستشفى الرعاية الصحية برام اهلل ، وصدر بحقه   حكٌم بالسجن 
المؤبد في شهر شباط 2008، وهو موجود وبشكل دائم في سجن الرملة بسبب خطورة حالته الصحية.

تضاعفت معاناته في السجن بسبب الشظايا المستقرة في الخاصرة والعمود الفقري وفي أجزاء أخرى 
من جسده، يواجه صعوبة بالغة في الجلوس على كرسيه المتحرك، وفي النوم بسبب التقرحات في 

جسمه.

يقتصر العالج الذي يتلقاه خالد في السجن على حقنة شهرية لتهدئة  األعصاب بسبب  اآلالم الحادة، 
استجابته  عدم  بحجة  الطبي  ملفها  السجون  مصلحة  أغلقت  التي  المرضية  الحاالت  ضمن  من  وهو 
للعالج. معاناة خالد تتعدى اإلهمال الطبي لتشمل سوء المعاملة التي يتلقاها على يد السجانين 

ومنها التفتيش العاري، وهو ما دفعه  إلى تقديم  دعوى  ضد  إدارة السجن ولكن دون نتيجة.

تقدم الشاويش وعائلته عدة مرات بطلب  للعالج في عيادات خارجية إال انه قد تم رفض هذه الطلبات، 
وكل ما أجري له هو صورة أشعة فقط.
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محمود سلمان

االسم: محمود محمد رضوان سلمان
البلد: بيت الهيا – المنشية 

تاريخ الميالد : 1958
تاريخ االعتقال:1994/06/05

مدة الحكم: مؤبد
الحالة االجتماعية: متزوج ولديه سبعة أطفال 

يقول األسير محمود سلمان “المرضى يموتون كل يوم بسبب اإلهمال الطبي واإلستهتار بهم وعدم 
تقديم العالجات الالزمة لهم، فنحن نموت كل يوم ووضعنا ال يطاق “.

 محمود محمد رضوان سلمان من سكان بيت الهيا في قطاع غزة، ييلغ من العمر خمسة  وخمسين 
عامًا، متزوج ولديه سبعة أبناء، اعتقل بتاريخ 1994/06/05 وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى 

منها 20 عامًا. .

األسير سلمان لم يكن مصابًا بأية أعراض مرضية قبل اعتقاله، أصيب بعدة أمراض بعد اإلعتقال حيث 
مؤخرًا  وتقرر  عمليتين،  له  أجريت  وقد  الشرايين  في  وانسداد  القلب  في  تضخم  من  سلمان  يعاني 
إجراء عملية قلب مفتوح له ولكن لم يحدد الموعد بعد، كما يعاني من التهاب في الرئتين والسكري 
والضغط منذ سنوات، في الفترة األخيرة بدأ يشعر بأوجاع في اليد اليسرى باإلضافة إلى خدر متواصل. 
وبسبب حالة القلق وكمية األدوية الكثيرة التي يتناولها أصبح ال ينام كثيرًا، فهو ال  يعلم فيما إذا كان 

سيبقى على قيد الحياة أم ال..!

األسرى المرضى أصيبوا بحالة من اإلكتئاب النفسي بعد استشهاد األسير أشرف أبو ذريع وقبله األسير 
زهير لبادة، بسبب االهمال الطبي وأصبحنا نعتبر أن من يخرج من المستشفى سيكون مصيره الموت 

 .“

وعبر محمود سلمان عن األسى واالستياء لعدم تمكنه من التحدث مع ابنه في زفافه، حيث ساومته 
إدارة السجن  أن يقوم بسحب الشكوى التي قدمها ضدهم بسبب منعه من الزيارات العائلية مقابل 
السماح له باالتصال بابنه وتهنئته بالزفاف. ويذكر ان  األسير ممنوع من الزيارات العائلية منذ 8 سنوات
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محمود الشرحة

اإلسم : محمود محمد جبريل الشرحة ) أبو صالح (
البلد : دورا –  الخليل

تاريخ الميالد : 1973/08/12
تاريخ االعتقال: 2002/07/31

مدة الحكم : 22
الحالة اإلجتماعية : أعزب

ولد محمود جبريل الشرحة ) أبو صالح ( في مدينة دورا بتاريخ 1973/08/12، كان يلعب كرة القدم منذ أن 
كان شباًل ويعد من أبرز العبي شباب دورا الرياضي، التحق في صفوف حركة فتح بداية اإلنتفاضة األولى 
وعمل كمسؤول للشبية الطالبية في مدينة دورا وضابطًا في جهاز المخابرات الفلسطينية،  اعتقل 
اتهمته  حيث  األقصى  انتفاضة  بداية   منذ  للمطاردة  تعرض  عامين،  لمدة   1991 عام  في  األولى  للمرة 
قوات اإلحتالل اإلسرائيلي بتدريب عناصر استشهادية، وخالل مطاردته أصيب برصاص متفجر في قدمه 
اليسرى، أعتقل للمرة الثانية وهو على عكازين في تاريخ 2002/07/31 وحكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا.

يقبع ) أبو صالح ( في سجن ريمون، وبدأت قصته مع المرض قبل عامين،  حيث أصبح يعاني من أورام في 
الرقبة وانتفاخ في الغدة، ورفض اإلحتالل ألشهر طويلة إخراجه إلى المستشفى إلجراء فحوصات مخبرية 
للتأكد من طبيعة الورم، وبعد أن زادت معاناته، وتدهورت صحته بشكل كبير، قامت اإلدارة بنقله إلى 
المستشفى إلجراء الفحوصات له، وحتى اآلن تماطل سلطات اإلحتالل في الكشف عن طبيعة المرض 

الذي يعاني منه على الرغم من امتداد الورم إلى أذنه.

يعاني محمود أيضًا من إرتفاع في ضغط الدم، وازدياد حدة اآلالم نتيجة البواسير ونقص كبير في وزنه.
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منصور موقدة

منصور محمد عبد العزيز نمر موقدة
البلد: الزاوية - قضاء  سلفيت  

تاريخ الميالد: 1968/02/17
تاريخ االعتقال: 2002/07/01

مدة الحكم: 35
الحالة االجتماعية: متزوج ولديه 4 أطفال

 أحد عشر عامًا  أمضاها األسير منصور محمد عزيز نمر موقدة في سجون  االحتالل من حكمه البالغ 35 
عامًا، ولد موقدة بتاريخ 1968/02/17 في قرية الزاوية قضاء سلفيت، متزوج وله أربعة أطفال.

أثر اشتباك مسلح في قرية سنيريا أصيب خاللها بست رصاصات في معدته   2002/07/01 بتاريخ  اعتقل 
وبطنه وصدره؛ تركته قوات اإلحتالل ينزف، وضربوه ضربًا مبرحًا على جرحه. نقل بعدها إلى عيادة سجن 
الرملة حيث دخل في غيبوبة لمدة ثالثة أشهر، أجريت له خمس عمليات جراحية صعبة ومعقدة كون  
إصابته في منطقة أعصاب حساسة في المعدة واألمعاء والمثانة. فقد موقده مثانته ومعدته ووضع له 
معدة وأمعاء اصطناعية وكيس للبول وكيس للبراز، فهو ال يستخدم الحمام مطلقًا، انما يعتمد على 
األكياس لقضاء حاجته، ويذكر األسير بأنه ال يشعر بنفسه عند نزول البول بسبب فقده اإلحساس تمامًا 

في المنطقة السفلى من جسمه، فهو مصاب بشلل نصفي تام.

يعاني من أزمة في التنفس، اخدرار في الجسد، عدم القدرة على النوم، يتنقل على كرسي متحرك، 
وهو بحاجة إلى زراعة شبكية في البطن وزراعة مثانة وزراعة أعصاب كي يتمكن من التحكم في البراز 

والبول، كما اكتشف مؤخرًا ورم بأسفل رقبته اليمنى بحجم 3 سم.

وفي زيارة للمستشفى إلجراء عملية جراحية، نظرت اليه الممرضة وصرخت: لماذا لم تمت؟ فرد عليها 
قائال: »الموت ينتظر حتى أنتعل حذاء الهواء وانهض، وال شيء يمنع المكان من اإلنتظار قلياًل حتى 

تحملني السماء إلى خطاي.«
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محمد براش

اإلسم : محمد خميس محمود براش
البلد : مخيم األمعري - رام اهلل

تاريخ الميالد: 1978/11/30
تاريخ االعتقال: 2003/02/17

مدة الحكم: مؤبد
الحالة االجتماعية: اعزب

أعتقل محمد خميس محمود براش على يد قوات اإلحتالل اإلسرائيلي على أثر مداهمة منزله في مخيم 
األمعري جنوب رام اهلل في تاريخ 2003/02/17 وكان يبلغ من العمر 24 عامًا.

في عام 2002 انفجرت عبوة في جسد براش، دخلت شظاياها في كافة أنحاء جسده، فقد بصره بالعين 
اليمنى وأصبح بحاجة إلى زراعة قرنية في عينه اليسرى، بترت ساقه اليسرى وتم تركيب طرف بالستيكي 
له، وقبل أن يكمل العالج، اعتقلته قوات اإلحتالل وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن المؤبد ثالث مرات و 30 

عامًا.

نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد بحق براش؛ أصبح يعاني من عدة مشاكل صحية من بينها صعوبة في 
السمع وتقشطات داخلية في األذن، وفي الفترة األخيرة نقل للمستشفى إلجراء فحوصات لألذن، وتم  
إبالغه أن  االلتهابات ال تستدعي إجراء عملية وأن العملية التي تقرر إجراؤها قبل عام ليس لها حاجة 
اآلن، يعاني أيضًا من التهابات في رجله اليسرى المبتورة، وتم تركيب طرف اصطناعي له، إال أن قياساته 
رجله  لتنظيف  إجراء عملية   إلى  بحاجة  اآلن  تركيبه، وهو  عند  الدم  لنزول  يؤدي  مما  ليست صحيحة 

اليسرى، وتركيب طرف اصطناعي جديد.

ال زال األسير محمد براش يعاني من مشاكل في عينيه، فهو ال يرى بالعين اليمنى مطلقًا وال يرى في 
العين اليسرى سوى ضوء خفيف، وهو بحاجة إلجراء عملية زراعة قرنية لها ولكن لم يتم البت فيها 

بعد.
 طالب  األسير براش بالتركيز إعالميًا على ملفه الطبي والمساعدة طبيا وقانونيا لحل مشكلته.
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مراد أبو معيلق

االسم: مراد فهمي حمد أبو معيلق
البلد: مخيم النصيرات - غزة

تاريخ الميالد : 1978
تاريخ االعتقال : 2001/06/17

مدة الحكم : 22
الحالة االجتماعية : أعزب

اإلبن الرابع لعائلة مكونه من 11 فردًا يعيشون وسط مخيم النصيرات لالجئين،  اعتقل وهو في الثالثة 
والعشرين من عمره بتاريخ السابع عشر من حزيران لعام 2001 على أثر إشتباك مسلح مع قوات اإلحتالل 
بعد  الشرق.  التحديد من جهة  “كيرم شالوم” على خط  المسمى  اإلسرائيلي  العسكري  الموقع  قرب 
اعتقاله نقلته قوات االحتالل وهو مصاب بعدة شظايا في بطنه وظهره، حكم بالسجم لمدة 22 عامًا، 

أمضى منها 13 عامًا.

البراز، فضاًل عن  أبيض ودم مع  نزول سائل  2004، حيث يعاني من  أبو معيلق منذ عام  المرض مع  بدأ 
إصابته بالدوخة وعدم التركيز، وبقي على هذا الحال حتى عام 2007 حيث ظهرت أورام في الخصيتين. 
في تاريخ 2007/11/29 أجريت له عملية جراحية في مستشفى سوروكا،  وتم تنظيف هذه األورام، لكن اآلالم  

استمرت في األمعاء.

بالتعفن،   مصابة  أمعاءه  أن  تبين  الفحوصات  وإجراء  المعاناة  استمرار  بعد 
 2008/02/29 بتاريخ  والدقيقة   الغليظة  األمعاء  من  سم   60 استئصال   فتم 
. في عام 2013 وبعد أن فقد من وزنه 20 كيلو غرامًا تبين أن المرض الذي يعاني منه يدعى “ كورن ديزيز “ 
وهو مرض التهاب تقرحي في القولون قد يؤثر على أي جزء من الجهاز الهضمي ويتسبب بالعديد من 
األعراض كآالم البطن واإلسهال والتي قد تكون دموية فيما لو كان االلتهاب في أسوأ أحواله، أو فقدان 
والتهاب  الجلدي،  والطفح  الدم،  فقر  الهضمي مثل  الجهاز  خارج  بمضاعفات  أيضا  يتسبب  وقد  الوزن، 
المفاصل، والتعب، وعدم القدرة على التركيز وهي  األعراض التي يعاني منها األسير مراد بالفعل، ومن 
أعراضه أيضًا أنه يصيب األمعاء بالتعفن. كما أن األورام عادت الى الخصيتين وعليه أفاد األطباء بأنهم 

سيشرعون في إعطائه عالجًا كيماويًا.
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معتصم رداد

االسم: معتصم طالب داوود رداد
البلد: صيدا - طولكرم 
تاريخ الميالد : 1982/11/11
تاريخ االعتقال: 2006/01/12

مدة الحكم: 20 سنة
الحالة االجتماعية: اعزب

تعرض معتصم رداد لمحاولة اغتيال بالمنطقة الصناعية في جنين قبل اعتقاله، مما أدى  إلى امتالء 
في  وضيق  الصدر  في  بألم  يشعر  بدأ  إذ  لمعتصم،  المعاناة  رحلة  بدأت  هنا  ومن  بالشظايا.  جسده 
التنفس ونزف دموي يرافق السعال. فقد شهيته  للطعام مما  أدى الى فقدان حاد في وزنه، إال انه لم 
يعاين من الطبيب إال بعد 6 أشهر حيث عرض على طبيب مختص في عيادة سجن الرملة،  وأجريت له 

الفحوصات الطبية التي استغرق  إرسال نتائجها إلى سجن الرملة ثالثة أشهر.

بتناول  السجن  طبيب  له  أوصى  حيث  الوزن،  في  ملحوظ  ونقص  شرجي  نزيف  من  معتصم  يعاني 
األطعمة المسلوقة ولكن إدارة السجن لم تلتزم بذلك، تم تحويله إلى مستشفيات عديدة وظهر من 
الفحوصات أنه يعاني من سرطان في األمعاء. وصف له الكورتيزون كمسكن آلالمه ولكنه لم يعد فاعاًل 

بعد فترة بسبب ارتفاع نسبته في الدم.

 خضع معتصم في الفترة األخيرة ألربع حقن بالوريد لتنظيم دقات القلب، ولكنها لم تجد،  إذ أصبح 
ضغط الدم غير منتظم، ووصلت دقات القلب إلى 120 نبضة في الدقيقة، كما أن الخلل في معدل السكر 

بالدم أدى إلى انخفاض وزنه بشكل ملحوظ إضافة إلى اصابته باألنيميا وارتفاع درجة حرارة جسمه.

يتلقى األسير حاليًا عالجًا كيماويًا عن طريق حقنة كل 6 أسابيع تستغرق مدتها 3 ساعات، ورغم خطورة 
وضعه الصحي يتم نقله بالبوسطة التي تستغرق ساعات طويلة في الذهاب واإلياب مما دفعه للتلويح 
بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام وامتناعه عن تناول الدواء احتجاجًا على نقله بالبوسطة بدالً من 
سيارة تابعة للسجن. تم زيادة كمية األدوية التي يأخذها مؤخرًا بما يشمل المضاد الحيوي وأدوية القلب 

واألعصاب كما تم زيادة  الجرعة الكيماوية.

الحقوقية واإلنسانية إلنقاذ حياته  المؤسسات  نداءًا عاجاًل لكافة  األسرى  رداد  وزمالؤه  األسير  وقد وجه 
ومساعدته في العالج  وإدخال طبيب خاص له وإطالق سراحه.
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نعيم الشوامرة
االسم : نعيم يونس محمد الشوامرة

مكان األقامة : دورا/ الخليل 
تاريخ الميالد: 1970

تاريخ األعتقال : 1995/03/14
مدة الحكم : مؤبد  

الحالة االجتماعية :  متزوج ولديه ابنة 

األسير نعيم الشوامرة من سكان بلدة دورا في محافظة الخليل محكوم بالسجن المؤبد وهو عميد 
أسرى الجنوب،  اعتقل بتاريخ 1995/03/14 ويبلغ من العمر43 عامًا. تعرض أثناء التحقيق لظروف اعتقالية 
الحاالت  الصحي، وأصبح من  أخطر  أثر سلبًا على وضعه  العزل لفترة طويلة، مما  صعبة، ووضع في 

المرضية الموجودة داخل السجون.

بدأت تطورات الحالة المرضية عندما تم إعطاؤه إبرتين بنج خالل عالج ألسنانه في عيادة سجن “رمون” 
قبل فترة تتجاوز السنتين.  واتضح أن تأثير هذا البنج استمر مفعوله لساعات طويلة، على أثر ذلك 
بدأ يشعر بضعف في الشفة اليسرى مما تسبب له بصعوبة في النطق. وأوضح األسير أنه خرج للعالج 
عدة مرات في عيادات السجون لكنه لم يكن يأخد أدوية تحسن وضعه، بل وعلى العكس  ازداد وضعه 
سوءأ وأصبح يعاني من  آالم في المنطقة الصدرية وآالم حول العينين وفي الرأس والحنجرة ومؤخرًا 

إرتخاء في العضالت.

ال يقوى على الحديث وباتت  نفسيته سيئة، ويقول: “منذ 9  أشهر وأنا أعاني من أعراض عدم النطق 
وأوجاع في الحنجرة ومؤخرًا من  ارتخاء في العضالت وبعد العديد من  اإلجراءات والشكاوى على طبيب 
واساف  برزالي  الخارجية ومنها مستشفى  المشافي  إلجراء فحوصات في  إخراجي  تم  واإلدارة  السجن  
العضالت  في  ضمور  يسمى  خطير  مرض  من  أعاني  أنني  وتبين  الرملة  سجن  ومستشفى  هاروفيه 
وقد حصلت على تقرير طبي يؤكد إصابتي بهذا المرض، وأن هذا المرض من أخطر األمراض ويؤدي إلى 

الوفاة في أي لحظة “.

نعيم هو من  أصعب الحاالت المرضية في سجن عسقالن كما أفاد زمالؤه األسرى. وفي زيارة لضابط 
استخبارات السجون تلقى األسير شوامرة وعدًا برفع ملفه إلى لجنة خاصة لبحث امكانية اإلفراج المبكر 

عنه نظرًا لوضعه الصحي المتردي، ولكن لم يحدث اي شيء لغاية اآلن.
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عالء الهمص

االسم: عالء ابراهيم علي الهمص
البلد: غزة

تاريخ االعتقال: 2009/01/24
مدة الحكم: 29

الحالة االجتماعية: اعزب

األسير الهمص من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أعتقل بتاريخ 2009/01/24 وحكم بالسجن لمدة 29 
عامًا ، موجود في سجن ايشل، ويبلغ من العمر 40 عامًا.

في عام 2010 أصيب الهمص بمرض السل في الرئتين، وهو يعاني من سعال دائم وهزال في الجسد، 
نقل على أثر ذلك إلى مركز السل في الخضيرة وأعطي دواء ) ايسونيزو 300 ( وهو عالج لمرض السل، 
اليمنى، فتق في  الجهة  الحنجرة في  اللمفاوية في  الغدة  لكنه ترك مضاعفات كثيرة منها ورم في 

المعدة، تبول ال إرادي.

فقد الهمص 80 % من نظره في العين اليسرى بسبب المرض، ويعاني مؤخرًا من تبول ال ارادي وتسمم 
في المعدة يصل إلى حد اإلغماء، والتهابات في األمعاء، ونزول دم من الحنجرة، ويوميًا يستيقظ وفمه 

مليء بالدماء وال يستطيع الحديث نهائيا.

أفاد األسير الهمص أنه بتاريخ 2013/12/2 وعندما أصابه ألم شديد في المعدة وطلب التوجه إلى العيادة 
أنه مشغول، وبعد عشرين دقيقه قام الطبيب بنقله إلى غرفة الفحص برفقة ممثل  أبلغه الطبيب 
اصابته  إلى  أدى  مما  الهمص،  من  بالسخرية  والممرض  الطبيب  بدأ  وهناك  زواهرة،  محمد  السجن 
إلى 46 وحصول اضطرابات في  الضغط من 86  والقدمين والوجه وهبوط في  اليدين  بالتشجنج في 
التنفس، وبعد أن رأى الطبيب ذلك أعطاه الحقن وحبة دواء، فطلب عالء كأس ماء، فأحضر له كأس 
فحص بول وفيه ماء بحجة أنه ال يوجد كؤوس لديهم، فرفض الشرب بها، مما أدى إلى احتجاج األسير 
الزواهرة على ذلك واعتباره اهانة لكرامة اإلنسان، وعلى ضوء ذلك تم زج األسير الزواهرة في الزنازين، 
وتم القاء األسير الهمص خارج العيادة وهو في حالة تشنج والزبد يخرج من فمه وكل هذا والطبيب 
بطريقة  باألرض  ورطمه  قميصه  من  رفعه  الطبيب  أن  الهمص  وأفاد  األسير.  من  يسخران  والممرض 

وحشية وأنه ينوي رفع شكوى على طبيب السجن بسبب التصرفات الالأخالقية وغير المهنية بحقه.
تعتبر الحالة الصحية لألسير الهمص من أخطر الحاالت المرضية، فهو يعاني من مرض السل وسرطان 

الحنجرة.
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 اللواء فؤاد الشوبكي

  االسم: فؤاد حجازي محمد الشوبكي
البلد: غزة

تاريخ الميالد:
تاريخ االعتقال: 14 /3 /2006

مدة الحكم: 20 سنة
الحالة االجتماعية: متزوج ولديه 6 أبناء  

يبلغ األسير اللواء فؤاد الشوبكي 75 من عمره، وهو أكبر األسرى سنًا في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي.

اتهامه بالوقوف وراء محاولة شراء صفقة أسلحة وتهريبها عبر سفينة كارين أي  أعتقل على خلفية 
الشهيرة عام 2001. واعتقل بتاريخ 2006/3/14 بعد اقتحام سجن أريحا واختطاف من بداخله.

حكم بالسجن الفعلي لمدة 20 عام، أب لستة أبناء، توفيت زوجته ام حازم بتاريخ 2011/01/10 ولم يتمكن من 
رؤيتها، في حين أن معظم أوالده محرومون من زيارته.

يقبع الشوبكي في سجن عوفر، يعاني من عدة أمراض منها ضغط الدم والبروتستاتا وجفاف العينين 
بإدخال  له  السماح  ورفضت  له،  العالج  تقديم  أو  األدوية  بادخال  السجن  ادارة  تماطل  حيث  والبواسير، 

طبيب خاص لمعاينته، مما يفاقم من خطورة وضعه الصحي.
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ناهض األقرع
االسم:  ناهض فرج جدوع األقرع 

البلد: قطاع غزة
تاريخ الميالد: 1968/01/08
تاريخ االعتقال: 2007/07/21

مدة الحكم: 99
الحالة االجتماعية:  متزوج ولديه 4 أطفال

ناهض األقرع من سكان قطاع غزة، اعتقل للمرة األولى في عام 1983، وأفرج عنه ضمن اتفاق اوسلو عام 
1993 بعد أن أمضى عشر سنوات في سجون اإلحتالل حيث كان محكومًا بالسجن المؤبد، نجح بالوصول 
إلى قطاع غزة ليخدم في األجهزة األمنية، تعرض لعملية اختطاف على خلفية اإلنقالب في قطاع غزة، 

وإطالق الرصاص على رجليه.

على أثر ذلك تم نقله للعالج في مصر، ثم جرى نقله للعالج في إحدى المستشفيات األردنية، وهناك تم 
بتر رجله اليمنى، وأثناء عودته للقطاع عن طريق الضفة الغربية تم اعتقاله من قبل سلطات اإلحتالل 
عند معبر الكرامة. حيث أخضع للتحقيق واتهم بالوقوف وراء تفجير مركبة “ ميركافا “  إسرائيلية في 

منطقة المنطار/ غزة، وحكم عليه بالسجن المؤبد ثالثة مرات.

للسنة السادسة على التوالي يتواجد األسير ناهض األقرع في عيادة سجن الرملة ويتحرك على كرسي 
الرعاية إلى تفاقم وضعه الصحي سوءًا، تلقى  كهربائي، حيث أدت سياسة  اإلهمال الطبي وانعدام 
بها، وبسبب  التي يشعر  الشديدة  اآلالم  أدوية منومة بسبب   إلى  باإلضافة   األدوية  أنواع  العديد من 
مماطلة مصلحة السجون في متابعة حالة ناهض الصحية وبقاء الشظايا في قدمه اليسرى، تعفنت 
الجروح فيها  وأصيبت األنسجة بالتعفن وااللتهابات مما تطلب بترها حيث تم بتر قدمه اليسرى بتاريخ 

.2013/04/02

ال زال ناهض يعاني من التهابات مستمرة في قدمه اليسرى المبتورة، وسيتم إعادة البتر فيها، إال أنه 
لم يتم تحديد موعد لذلك. 

حرم ناهض من زيارة عائلته في قطاع غزة منذ تاريخ اعتقاله، توفي والده قبل عدة أشهر، والدته المريضة 
والطاعنة بالسن المقيمة في الضفة الغربية هي التي تقوم بزيارته وحدها. خاض األسير ناهض األقرع 
إضرابًا عن الطعام بتاريخ 2013/07/25 احتجاجًا على الوضع المأساوي الذي يعيشه األسرى المرضى، وإلثارة   

ملفهم والمطالبة بحريتهم قبل فوات األوان.
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يسري المصري
اإلسم : يسري عطية محمد المصري

البلد : دير البلح – غزة
تاريخ الميالد : 1983/03/23

تاريخ اإلعتقال :2003/06/09
مدة الحكم : 20عامًا

رقم الهوية : 949827364
الحالة اإلجتماعية : أعزب

يسري عطية محمد المصري من مواليد دير البلح وسط قطاع غزة، ولد بتاريخ 1983/03/23، تم اعتقاله 
بتاريخ 2003/06/09 بعد محاصرة منزله، ووجه له العديد من التهم منها اإلنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي، 

صدر بحقه حكمًا لمدة عشرين عامًا.

نقل يسري إلى عيادة سجن الرملة بعد إصابته بمرض السرطان في الغدة الدرقية على خلفية تعرضه 
إلهمال طبي متعمد أثناء وجوده في سجن نفحة. األسير المصري عند اعتقاله لم يكن يعاني من أية 
أمراض، وفي بدايات 2011 بدأ يعاني من أوجاع في البطن وهزال وصداع وسخونة وتعرق، أجريت له عدة 
فحوصات في عيادة سجن نفحة إال أن طبيب السجن لم يبلغه أنه يعاني من مشاكل في الغدة الدرقية 

ولم يقدم له إال المسكنات. 

بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير تم تحويله إلى مستشفى “ سوروكا “ وهناك اكتشفوا وجود 
ورم سرطاني في الغدة الدرقية وتضخم في حجم الغدد الليمفاوية، فحجم الغدد ازداد من 7 ملم إلى 
17 ملم، وانتشر المرض في كافة أنحاء جسمه وهبط وزنه 15 كغم، مما دفع األطباء وبشكل سريع إلى 

تحديد موعد للعملية في محاولة لوقف انتشار المرض.

أجريت له العملية في مستشفى سوروكا وهو مكبل اليدين بقيود حديدية، أوصى األطباء ببقائه في 
المستشفى إال أنه لم يمكث سوى ثالثة أيام وبعدها نقل إلى عيادة سجن الرملة بالبوسطة وليس 

بسيارة إسعاف رغم خطورة وضعه الصحي.

 ومن جدبد تعرض يسري إلهمال طبي في عيادة سجن الرملة؛ حيث يقوم بنفسه بالتغير عن الجرح، 
وال يعطى دواء الكلس والغدة الذي وصفه له األطباء بمستشفى سوروكا، وال يتلقى أي عالج كيماوي، 
وال  زال خطرًا،  ما  الصحي  أن وضعه  الحقوقية مؤكدًا  المؤسسات  إلى كافة  نداءُا  المصري وجه  يسري 
يتلقى العالج المناسب، ويقول “ أنا ال أريد أن يكون مصيري كمصير الشهيد حسن الترابي، وإذا كان ال 

بد أفضل الموت بين أحضان عائلتي”.
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عماد عصفور
اإلسم : عماد راجح عبد اللطيف عصفور

البلد : يعبد – جنين
تاريخ الميالد : 1974/02/27

تاريخ اإلعتقال : 2001/01/24
مدة الحكم : 15 عامًا

رقم الهوية : 974133639
الحالة اإلجتماعية : متزوج + 2

ولد األسير عماد راجح عبد اللطيف عصفور في بلدة يعبد بتاريخ 1974/02/27،انخرط في صفوف الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ صغره، شارك بالمسيرات والمواجهات واألعمال التطوعية فاعتقله 
اإلحتالل للمرة االولى عام 1991، وحكم عليه آنذاك بالسجن لمدة 6 شهور، عند خروجه من السجن استطاع 
أن ينهي دراسة الثانوية، وأن ينهي دراسة التمريض في كلية الروضة بنابلس. أعتقل مرة أخرى وخضع 
للتحقيق في سجن الجلمة وعلى أثره تردى وضعه الصحي وحكم بالسجن لمدة عامين قضاها في 

عيادة سجن الرملة.

بعد اندالع انتفاضة األقصى واستمراره في عمله النضالي، أدرج اسمه ضمن قائمة المطلوبين لإلحتالل، 
ونجا من عدة محاوالت إغتيال ليتم اعتقاله للمرة الثالثة بتاريخ 2001/01/24.

في مركز تحقيق المسكوبية ولمدة 90 يومًا خضع عماد للتحقيق وتدهورت حالته الصحية مرة أخرى 
ولم يتلقى العالج، بل حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 15 عامًا.

بين محطات التحقيق والتعذيب وسنوات اإلعتقال، واإلهمال الطبي المتعمد تدهورت حالته الصحية. 
وهو اآلن موجود في سجن ايشل، يعاني من ارتفاع في نبضات القلب وضغط الدم، آالم شديدة في الرأس 
تمنعه من األكل والنوم أحيانًا، تصلب في الشرايين ومن ارتفاع نسبة الدهنيات في الدم وانسداد في 
بتاريخ  بذبحة صدرية  اصابته  بعد  عملية قسطرة في مستشفى سوروكا  له  أجريت  القلب،  صمامات 

2013/09/04 والتي زادت من خطورة وضعه الصحي.
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زوجة األسيرمحمود سلمان:

“حياة زوجي أمانه في عنق الرئيس وكل القوى والفصائل.”

الدفعة  في  عامًا   )50( سليمان  رضوان  محمد  محمود  المريض  األسير  زوجها  بتحرر  أملها  فقدان  بعد 
الثانية من األسرى الذين أطلق سراحهم أفادت أم محمد وهي تحاول كبت دموعها: »إنه وباقي  إخوانه 
المرضى المحتجزين في عيادة الرملة هم األكثر أحقية في االفراج،  وإنقاذ حياتهم من الموت البطيء 

الذي يتهددهم في كل لحظة.«

وبدموع حارقة قرأت ام محمد رسالة زوجها األخيرة من سجنه في ذكرى اعتقاله إذ قال: »بعد 20 عامًا في 
السجن نطالبكم بالتحرك  إلنقاذنا من مدافن األحياء، فمسلسل  اإلعدام البطيء ما زال مستمرًا ولم 
يعد في العمر أكثر مما مضى، فهل سنعانقكم أم سنعود جثثًا في أكفان؟« وتضيف ام محمد: »أملنا 
أن تتحقق أحالمنا في الدفعة الثالثة، لم نعد قادرين على  االنتظار وحياة زوجي  أمانة في عنق الرئيس 

محمود عباس وكل القوى والفصائل واحرار شعبنا.«

االسير معتصم رداد من أكثر الحاالت الصحية خطورة بالسجون اإلسرائيلية

حسب ما أفاد به الدكتور هاني عابدين وزير الصحة األسبق الذي زار األسير معتصم رداد )32 عاما(  في 
2013/11/26 في سجن هداريم، أن معتصم يعاني من التهابات حادة ومزمنة في األمعاء والقولون تسبب 

له نزيفًا دائمًا مع البراز، كما يعاني من التهاب شديد ومزمن في المفاصل وتضخم في الكبد.  

 ولدى فحصه من قبل الدكتور هاني تبين أنه لدى األسير ضعف عام وشحوب وهبوط في دقات القلب، 
وعدم قدرة على التبول وسعال حاد مصحوب ببلغم مع دم.

ومعتصم طالب داوود رداد معتقل منذ 2006 ومحكوم لمدة 20 عامًا. وقد تراجع وضعه الصحي في الفترة 
األخير واصبح ُيعطى عالجًا كيماويا كل ستة أسابيع.

أقصى  وبذل  دعمه  على  العمل  سجنه  داخل  من  الوطنية  والمؤسسات  شعبه  أبناء  األسير  ويناشد 
الجهود لالفراج عنه
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 حريات ينشر قائمة الحاالت المرضية المزمنة 
 في السجون االسرائيلية 

االسمالرقم
مدة الحكم 

بالسنوات
الحالة املرضية

مصاب بسرطان  األمعاء منذ العام  2009.  ويعاني من نزيف داخلي.20معتصم طالب داوود رداد1

مصاب برصاصة في الحوض. ويعاني من تهتك في األمعاء وتفتت في القدم. 12نسيم رضوان محمود خطاب   2
أجريت له عملية استئصال في خصيته اليمين بعد إصابتها بمرض السرطان.

أزمة صدرية حادة، ضيق في التنفس ومشاكل في المعدة.   14ماهر ماجد ابراهيم الساعد3

في سياق دوره الذي يقوم به لتسليط الضوء على قضية األسرى المرضى يقوم مركز الدفاع عن الحريات  
والحقوق المدنية » حريات « بنشر الحاالت المرضية  المزمنة واألصعب في سجون االحتالل  االسرائيلي 
التي قام بتوثيقها بالتعاون مع وزارة شؤؤن األسرى و المؤسسات العاملة في ذات المجال   وعددهم 

177 اسيرًا.

ومن أبرز األمراض التي يعاني منها هؤالء االسرى  :مرض السرطان,  أمراض القلب والشلل  النصفي 
حيث اليتنقل المريض إال على  كرسي متحرك.

  وقد قام حريات بتوثيق هذه الحاالت من خالل الزيارات الدورية  التي يقوم بها محاموا المركز للسجون  
ولقاءاتهم مع االسرى المرضى خاصة المحتجزين  بشكل دائم في عيادة سجن الرملة نظرًا لخطورة 

حالتهم. 

وقد تجاوزعدد األسرى المرضى  في سجون االحتالل  800 أسيرًا موزعين على كافة السجون .

ويشير حريات الى  أن ما يزيد عن 24 أسيرًا يعانون من أمراض نفسية وأوضاعهم الصحية صعبة جدًا 
التي تبقي األسير نائمًا  نظرًا لعدم تقديم أي رعاية طبية لهم  سوى المسكنات  واألقراص المخدرة  
لساعات طويلة , و تقوم مصلحة السجون  بعزل البعض منهم في زنازين انفرادية مما يؤدي إلى تفاقم 

الحالة المرضية لهم.

ويحتفظ حريات بقائمة األسرى المرضى نفسيًا  ويمتنع عن نشرها في هذه القائمة حفاظًا على السرية 
الطبية لهؤالء األسرى  وتجنبًا ألي احراج او مالحظة قد تبديها عائالتهم .

 ويهيب حريات بالمستوى السياسي وبالمفاوض الفلسطيني طرح هذه القضية  الهامة والحساسة 
في المحافل الدولية  وعلى طاولة المفاوضات لضمان إطالق سراح  فوري ألبرز الحاالت المرضية التي 
تزداد معاناتها ويتفاقم وضعها الصحي  يومًا بعد يوم بسبب سياسة اإلهمال الطبي التي تنتهجها 

مصلحة السجون وطواقمها الطبية بحقهم .

وأكد حريات أنه جراء سياسة اإلهمال الطبي هذه  توفي في سجون االحتالل  58 أسيرًا , أربعة منهم 
توفوا خالل العام 2013 وهم أشرف أيوب , عرفات جرادات ,ميسرة ابو حمدية و حسن الترابي . وهناك عدد 
من األسرى يتهددهم خطر الموت منهم األسير معتصمم رداد ,منصور موقدة ,عالء الهمص ويسري 

المصري .

التي  المرضية   الحاالت  المفاوضات واطالق سراح  القضية على طاولة  الذي يجعل من طرح هذه  االمر 
تعاني من امراض خطيرة ضرورة ملحة ال تحتمل التأجيل أو التأخير .

قائمة األسرى المرضى - الحاالت المرضية المزمنة
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استئصال كليته اليسرى  وجزء من أمعائه، مصاب بعيار ناري استقر في منطقة موقوفسامر علي داوود عويسات4
الظهر . تم وضع  كيس له بالبطن  لمساعدته في التخلص من البراز. يعاني من 

أمراض نفسية وعصبية.
ضعف في عضلة القلب، أجريت له عملية قلب مفتوح، وتم تركيب منظم لدقات مؤبدرياض دخل اهلل احمد العمور5

القلب. يعاني من وجود ماء على الرئة والتهابات حادة فيها. ضيق في التنفس. 
وجود رصاصة مستقرة في الظهر.

أحمد محمود عبد العزيز 6
عوض

مصاب بأربع رصاصات في الحوض، رصاصة في اليد وأخرى في البطن. تلف في موقوف 
األمعاء، تم وضع كيس براز خارجي

ارتخاء في عضلة القلب، وعدم انتظام في دقات القلب.30أحمد عبد الفتاح حمزة عواد7

منصور محمد عبد العزيز 8
موقدة

شلل نصفي )يجلس على كرسي متحرك(.  يعاني من التهابات حاده بالمسالك 35
البولية وتلف في المثانة.  يخرج البول والبراز عن طريق فتحات بالبطن وأكياس 

بالستيك، وله معدة من البالستيك.  
شلل في الجزء السفلي من الجسم بسبب اصابته بـ 14 عيار ناري. يتنقل على مؤبدخالد جمال موسى شاويش9

كرسي متحرك.
إعاقة دائمة بسبب بتر قدمه اليمنى قبل اإلعتقال بعد إصابتها بالرصاص. ومن مؤبدناهض فرج جدوع االقرع10

ثم بتر قدمه اليسرى بعد اإلعتقال بتاريخ 2013/4/3  نتيجة تلف أنسجتها.
شلل نصفي نتيجة حادث سير عام 2005 ويجلس على كرسي متحرك.7أمير فريد ياسين اسعد11
انسداد الشرايين اللمفاوية - مرض »الفيل«.   تضخم في رجله اليمنى ويده 6محمد فريد ياسين اسعد12

اليمنى بسبب تجمع السوائل. 
إصابة برصاصتين إحداهما في الفخذ األيسر أدت إلى قصرها 4.5 سم وتم تركيب مؤبدسالم أسعد محمد زغل13

بالتين فيها، والثانية في البطن
سرطان في القدم.4اياد شعبان احمد دواس14
يعاني من ألم وانتفاخ دائم في الرقبة والراس.  ومن أورام سرطانية في أسفل 18ناجي جمال نظمي عرار15

الرقبة. 
التهاب حاد في الرئة وضيق في التنفس، أصيب بفيروس بالرئة. خضع لعملية 28محمد عدنان سليمان مرداوي16

جراحية تم استئصال جزء من الرئة بسبب تكدس المياه فيها.
ورم في الرقبة عند الحنجرة.22محمود محمد جبرين شرحة17
سرطان في المثانة 9كايد حسن زكي هارون18
سرطان أمعاء.   فقد 20 كغم من وزنه12عامر محمد عيد بحر19
سرطان في الكبد.  وضعف في البصر .5حازم خالد محمد مقداد20
أورام وانتفاخات في الحنجرة .10كريم جبرين عطية الحسنات21
محمد صالح عيسى ابو 22

عمشة
ضعف في عضلة القلب. 7

كامل عبد الرحمن محمود 23
منصور

ورم في الفخذ األيمن. أصيب بعيار ناري أفقده عينه اليسرى. خضع لعمليتين 23
جراحيتين غير ناجحتين. ال يستطيع الجلوس

يعاني من آالم مزمنة في الرأس، ونوبات إغماء بين الحين واآلخر. ويتعرض لنوبات مؤبدتامر راسم سليم الريماوي24
تؤدي إلى فقدان التوازن والوعي. 

فقد 50 % من بصره بعد إزالة شظايا من عينيه، وفقد بصره بالكامل بعد إصابته 30إياد محمود صالح نصار25
بالماء الزرقاء. مصاب بضمور العضالت.

فقدان البصر في العين اليسرى بشكل كامل.  فقدان البصر في العين اليمنى 16أحمد عزات أحمد وريدات26
بنسبة 70 %

إصابة  بيديه منذ العام 2002، وال يزال هناك بقايا شظايا في الجهة اليسرى من 30أحمد حسين عبد الغفار زلوم27
الرأس.

فقدان البصر  بالعين اليسرى و كسل في العين اليمنى.21أحمد جميل شحادة جعب28
أشرف نبهان عبداهلل 29

الهمشري
مصاب بالسكري.   شلل في اليد اليسرى منذ الوالدة.  آالم في المعدة.12

آالم في الرأس ومشكلة في األعصاب.   شظايا في الرأس نتيجة إصابة سابقة.25ثائر سميح نمر أبو عصب30
إصابة برصاص دمدم في البطن.موقوفجواد سعيد نمر كعبي31
يعاني من صرع منذ عام 9.2007جمال أكرم مصطفى عجاج32
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مشاكل في البصر والسمع.8رامي راتب مصطفى ديك33
مشاكل في الدم.   آالم في المعدة.25صابر عمر حسن أبو سريس34
استئصال جزء من كل من المعدة واألمعاء والطحال والبنكرياس بسبب إصابته مؤبدعثمان إبراهيم أسعد يونس35

بعدة رصاصات.  بتر جزئي في كفه اليسرى.
آالم في الرأس والخاصرة والكبد.  التهابات في الكلى والبروتستات.  نقص في 14علي رفيق محمد شواهنة36

الحديد وتحطم في كريات الدم البيضاء.
وليد عبد الرسول عبد القادر 37

مسالمة
مصاب بالشلل ولديه عجز بنسبه %90.25

إصابة في البطن عام 2006.  مشاكل في الظهر.14محمد اسماعيل سالمة عبيات38
إصابة في البطن برصاص دمدم. يعيش بأمعاء بالستيكية. ضعف في النظر. مؤبدمحمد سالم عبد البدن39

مشاكل في الكلى.
ضيق في التنفس. عدم القدرة على تحريك اليد اليسرى والرجل اليمنى نتيجة 9مصطفى  عواد حسن عواد40

أربعة إصابات. التقيؤ بشكل مستمر.
يعاني من بتر رجله اليسرى ومن التهابات دائمة في مكان البتر. مهدد بفقدان مؤبدمحمد خميس محمود براش41

البصر والسمع، بحاجة لزراعة قرنية في العين اليسرى وال يرى بالعين اليمنى
يعاني من سرطان في الغدة الدرقية في مرحلة متقدمة. التهابات حادة في 20يسري عطية محمد المصري42

البروستاتا وآالم في المحاشم. تشويش في الرؤية. حرارة عالية وحرقة في البول. 
آالم في الظهر والكلتين والقلب. انخفاض في الوزن )من 72 إلى 62 كغم(.     

يعاني من هشاشة في العظام.23زياد حمودة يعقوب حمودة43
يعاني من التهابات في الرئة. زيادة كبيرة في عدد كريات الدم البيضاء. مرض حمى مؤبدمحمد فهمي إبراهيم ريماوي44

البحر األبيض المتوسط. حصوة في المرارة. سعال شديد مصحوب بالدم والبلغم. 
انتفاخ في الرجلين ونزيف في الرئة.

اآلم في البطن. مشاكل في الحركة بسبب إصابته بالرصاص في معدته ورجله 13وسيم محمد أسامة مسوده45
اليمنى.   وتم وضع البالتين في رجله.

خليل مصباح خليل أحمد 46
موسى

اآلم حادة في البطن والمعدة  واألمعاء.  انتفاخ في جميع أنحاء الجسم.  التهاب 20
مزمن في القولون.

رصاص مستقر في رئتيه.   شلل في يده اليسرى.   مشاكل في الكبد.مؤبديوسف نمر محمد ابو قنديل47
جهاد عبد اللطيف سعيد 48

أبوهنية
يعاني من فقدان الذاكرة.  أحيانا يتعرض لغيبوبة ورجفة قوية. اآلم في الظهر 16

والرقبة. ضعف في السمع في األذن اليمنى. 
يعاني من ارتفاع ضغط دم.  ديسك.  أثناء تواجده في سجن ريمون تلقى أبرة أدت 37نزار عزيز سليمان زيدان49

إلى فقدانه القدرة على المشي.
ضغط في الدم.  مشاكل في األعصاب.  آالم في القلب.مؤبدكايد وليد كامل كلبونة50
مشاكل في القولون والمعدة.  أوجاع ومشاكل في األسنان سببت التهابات حادة مؤبدفراس سليمان حسن خليلية51

في اللثة. 
منصور يوسف محمد 52

الشحاتيت
فقدان الذاكرة.   آالم في الرأس. تسارع في دقات القلب. 17

مشاكل بالقلب،  ارتفاع ضغط الدم. مشاكل في الرأس - فتحة في الجمجمة في 25شادي فيصل عطا موسى53
المنطقة الخلفية من الرأس بسبب إصابة. 

سرطان في الحنجرة. مصاب بداء السل. أزمة صدرية وربو، فقد 80 % من نظره. 29عالء إبراهيم علي الهمص54
أصيب بالرصاص بأسفل العمود الفقري. 

مشاكل في الركبة بسبب إصابة.    تهتك في عظام القدم.مؤبدزيد إبراهيم أحمد  بسيسة55
مشاكل في المعدة واألمعاء نتيجة تعرضه إلصابة 16أحمد يعقوب حنون انجاص56
فقدان الذاكرة.  عملية في القولون.  مشاكل في األوعية الدموية واألعصاب أدت 17زياد مطلق سعيد سيالوي57

إلى إنسداد في شرايين الرأس.  
ألم في المعدة.  مصاب بالرصاص في كافة أنحاء جسده.  مؤبدشادي محمد حسين غوادره58
عبد السالم عبد الرحيم عبد 59

اهلل بني عودة
التهاب في الرئتين.  أزمة صدرية.   نقص أكسجين في الدم يؤدي إلى حاالت 30

إغماء.  صعوبة في الحركة والوقوف والكالم.
فقدان البصر في عينه اليسرى. التهاب في البنكرياس.  آالم في المعدة  17فراس يوسف حسن قدري 60
مشاكل في الكلى. جرثومة في الكبد.  40سامر قاسم محمد عواد61
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آالم في الظهر والبطن والخاصرة والرأس )الشقيقة(.  ُأجريت لها عملية إزالة 17لينا نصار أحمد الجربوني 62
المرارة.  تورم وأوجاع في القدمين.

أزمة صدرية حادة. 21رامي سليمان سليم طرابين63
مشكلة في القلب. مشاكل في الكلى والمرارة والمعدة. الضغط وفقر الدم.  موقوفضرار موسى يوسف سيسي64

غضروف بالظهر. أزمة صدرية .  مشكلة في امتصاص الغذاء في األمعاء. مرض 
الشقيقة.  مشاكل في العين اليسرى.

حصوة في الكلى وألم مستمر. التهابات حادة في الرئتين.  ضيق في التنفس.مؤبدنضال سعيد أحمد زايد65
تقرحات في المعدة .  هبوط في الوزن.15أحمد شحاده علي غروف66
ضعف بالبصر ووجود شظايا في العين والوجه. مشاكل في الركبتين. مؤبدرائد أحمد محمود حوتري67

كوليسترول. مشاكل في المفاصل. رمد ربيعي مزمن   
مشاكل في األسنان.  مشاكل في رجله اليمني والخاصرة بسبب اصابة.  دمل 14فواز فايز عبد القديم عابدين68

ولحم زائد في أسفل منطقة الصرة.
محمد بشير نصري محمد أبو 69

الرب 
يعاني من تقرحات في األمعاء. فقد من وزنه 25 كغم. خضع ألربعة عمليات 24

جراحية ورفض األطباء اإلفصاح عن مرضه.
جرثومة في المعدة والحنجرة واألنف. التهاب في الكلى. دوار مستمر وغثيان. مؤبد رائد أحمد عبد اهلل أبو ظاهر 70

انخفاض في السكر.  جيوب أنفية.
روماتيزم. التهاب في الزائدة. تورم في األيدي واألرجل خالل الشتاء ومشاكل في مؤبدمحمود سالم سلمان سراحنه71

المفاصل.  عدم انتظام الخروج.
محمد مصطفى محمود 72

خريوش
تهتك بعظام القدم واليدين نتيجة إصابة.25

معتز فخري عبد اهلل 73
الهيموني

شلل نصفي.مؤبد

آالم في الصدر. ضعف في عضلة القلب. ضغط وافتاق. انتفاخ في الوجه وبعض 19سامي عيسى عارف عريدي74
اعضاء الجسم لوجود مياه في الرئة وصعوبة شديدة في التنفس. 

هيثم موسى إبراهيم 75
سلهب

مصاب بمرض حمى البحر المتوسط. مهدد بقدان النظر.8

وجود أورام في الرأس والفم يخشى أن تكون سرطانية. أورام في المعدة.12مراد أحمد رشيد سعد76
مصاب بشظايا في أنحاء مختلفة في الجسم سببت له التهابات وآالم شديدة.موقوفحمدان رشيدي رأفت حمدان77
تضخم في الشرايين واألوردة وهناك توصيه الستئصالها. تعرض النفجار في 14محمد ابراهيم محمد سياعرة78

الشرايين 7 مرات متتالية أخطرها كان في 2013/2/5
أمراض نفسية وصرع بسبب وجود نقطة دم على الدماغ. يعاني من شلل نصفي موقوفيوسف  إبراهيم عبد نواجعة79

وهو ال يتحرك إال على عكازات. بدأ يعاني من مشاكل في الكلى وانتفاخ في 
األرجل وآالم في الصدر. بحاجة إلى طبيب أعصاب. مشاكل في الذاكرة

عماد راجح عبد اللطيف 80
عصفور

إرتفاع في نبضات القلب وضغط الدم. آالالم شديدة بالرأس.  تصلب في الشرايين 15
وارتفاع نسبة الدهنيات في الدم.  أصيب مؤخرا بذبحة صدرية بسبب انسداد في 

صمامات القلب، أجريت له على أثرها عملية قسطرة في مستشفى سوروكا في 
شهر 2013/9

مشكلة كلس في االذن اليسرى. تصلب في عظم الركاب.  بحاجة إلى سماعات 7حسين علي يوسف خليل 81
إذن. يحتاج إلى عملية جراحية.

ارتفاع كبير في ضغط الدم، عمره 75 عامًا. جفاف في العينين. يعاني من 20فؤاد حجازي محمد الشوبكي82
البواسير. 

مصاب بتليف الرئه. إداري عادل سالمة سالمة حريبات 83
أمير عبد الغني فوزي  84

سوالمة 
نوبات عصبية متالحقة تؤدي إلى عدم التحكم بالنفس.موقوف

تم استئصال جزء من الكبد حيث يعاني من وجود كيس جراثيم على الكبد. مؤبد إبراهيم محمد أحمد حلبية 85
ضعف شديد بالدم.  مشاكل في الغدد.20عمر صبري قاسم عطاطرة 86
إصرار محمد عبد الجبار 87

البرغوثي
أصيب بثالث رصاصات بساقه من النوع المتفجر. عند اعتقاله ظل فاقدا الوعي 15

مدة 57 يوم وأجريت له عدة عمليات. أصيب بتهتك العظم وقطع في الشرايين 
ويواجه صعوبة في المشي. لديه فيروس بالدم
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تشنج عصبي.  يعاني من آالم في المعدة واألقدام.12أيمن سعيد محمد حميدة88
حصى بالكلى ومشاكل في الجهاز البولي. 18حسام أسعد محمد  العطار89
قرحة شديدة في المعدة والتهاب في االثني عشر وانحراف في فقرات الظهر. آالم 10اسامة برهان حسين عبد ربه 90

شديدة في البطن وحساسية في الدم. روماتيزم.  
يعاني أزمة صدرية حادة وضيق في التنفس وانسداد في القصبة الهوائية وحاالت موقوفربيع حسن عيسى الفروخ 91

إغماء. 
رجله مبتورة من الحوض. بتر السبابة واألوسط في اليد اليسرى10أيوب امين عبد الغني عطاهلل92
انزالق غضروفي.  مصاب بالديسك.28عبد الجبار صبري الشمالي 93
مصاب بفيروس الكبد الوبائي. 14 شهرثائر عزيز محمود حالحلة94
سعدى خليل محمود 95

الغرابلي 
ضعف شديد بالسمع.  مرض السكري والضغط.مؤبد 

فضل جمال عبد الحفيظ  96
كركي 

مصاب بمرض نفسي ويتلقى كميات كبيرة من األدوية لألعصاب. موقوف 

مرض ذبابة أريحا. مؤبد شعاع جالل نايف كمنجي 97
مصاب بالروماتيزم، هشاشة العظام، غضروف في قدمه اليمنى ويحتاج لعملية مؤبديوسف عطا ذياب حمدان 98

إلزالة الغضروف.  
نوال سعيد سليمان  99

السعدي 
ضغط وقرحة في المعدة. موقوفة 

إعاقة في القدم، يسير على عكازات بعد إعطائه إبرة انفلونزا بالعظام عام 2011 37نزار عزيز سلمان زيدان 100
أصيب على أثرها بآالم بالظهر والرجل وعدم القدرة على المشي.  بحاجة إلى عالج 

طبيعي وإبرة كل 3 شهور.  يعاني أيضا من الضغط والديسك.
يعاني من مرض القلب وتم تركيب منظم للقلب عام 2008، نبضات قلبه تصل 15زامل عابد سالم شلوف101

إلى 40 نبضة في الدقيقة. يصاب بخدران تام في جسمه يشبه الشلل وال يستطيع 
الحركة.  مصاب بقرحة في المعدة. 

صالح الدين لبيب بني 102
شمسة 

يعاني من ضعف  شديد في العين اليسرى وبدأ يفقد النظر بشكل كلي. 3

مصاب بورم في الكبد.مؤبد محمد نبيل عامر العرقان 103
يعاني من فتاق وورم في المحاشم قد تكون سرطانية. 28شادي فؤاد عطية  قرعان 104
موسى سعيد موسى 105

صوفان 
أورام في الغدد والحالة الصحية خطيرة.  أصيب بورم جديد في األذن الرقبة أفقده مؤبد 

القدره على شرب الماء.  
آالم شديدة في الرأس. يعاني من بدايات صرعموقوفأيمن أحمد محمود محيسن 106
أصيب بعيار ناري في الرقبة أثناء األعتقال وإجريت له عملية لكنه ما زال يعاني 12سامي سليم رشيد زيود 107

من آالم في مكان اإلصابة، يعاني من صعوبة في البلع  أثناء تناول الطعام.
أجريت له عملية جراحية  في شهر أيار 2007 الستئصال كتله سرطانية من أذنه مؤبد فواز سبع فايز بعارة108

اليسرى. منذ تاريخ العملية يتناول كميات كبيرة من دواء االعصاب والمسكنات. 
يواجه صعوبة في الحركة. انكماش في الجسم ونزيف دائم في الرأس عند األكل 

ينزف بشده. يعاني من سرطان الدم )اللوكيميا(
سعد الدين حسن عيسى  109

خولي 
وجود كيس دم في شريان الرأس، وآالم شديدة في األعصاب بحاجة لعملية 18

جراحية. جريح قبل االعتقال مصاب في الخصر والقدم اليسرى. آالم حادة في 
الرأس وضغط على األعصاب.

تعرض لجلطة قلبية، يشعر بخدران في الجانب األيسرمن فمه وعينه وجهه 10عالء اسماعيل عيسى طرايرة 110
مشدود وفيه انحراف لليسار .  

مصاب  بعيار ناري، ُأجريت له عمليات جراحية وتم استئصال بعض أحشائه نتيجة 13هاشم محمد ياسر طه 111
تمزقها. لديه 30 غرزة في البطن بسبب حجم اإلصابة أثناء االعتقال.  

يعاني من آالم في الرأس.  وجع في القلب. ضمور في العضالت. ضعف في النظر 11عالء سمير يوسف حماد 112
وإرهاق في الجسم. 

يعاني من انخفاض في الوزن. أورام في المناطق التناسلية. مصاب بتعفن األمعاء، 22مراد فهمي أحمد ابو معيلق 113
ُأجريت له عدة عليات استئصال لألمعاء وما زال يعاني. مصاب برصاصات في قدميه 

ويواجه صعوبة في تناول الطعام.
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مريض في القلب وُأجريت له عملية قسطرة. يعاني من مرض السكري وارتفاع مؤبد احمد عطية ابراهيم جعافرة 114
ضغط الدم.

مصاب بفيروس.  يعاني من أزمة في التنفس.15مجاهد محمد يوسف ذوقان115
كفاح محمد عبد الرحمن 116

حطاب 
مريض بالقلب. يعاني من آالم في المعدة، وضغط الدم.موقوف 

محمود سالم سليمان ابو 117
خرابيش 

مريض بالقلب ويعاني من قرحة في المعدة. مؤبد 

مصاب بسرطان في الغدة اللمفاوية. وكسل في الشريان التاجي. ضغط الدم. ادارينبيل نعيم اسحاق  النتشه118
تضخم في عضلة القلب. ضمور في عضلة الكتف والتهاب حاد في المفاصل.

ابراهيم صالح مصطفى 119
علقم 

يعاني من آالم في أسفل الرقبة »بين الكتفين« . من أوجاع في الحلق. كشفت مؤبد 
الصورة الطبقية بتاريخ 2013/10/1 أنه مصاب بورم في الرأس يضغط على العمود 

الفقري والدماغ، ومن تشوه خلقي بسبب وجود فقرة زائدة في الرأس.
يعاني من شلل منذ تاريخ 2011/11/10 بسبب إطالق الرصاص عليه  في الحوض موقوفمعتز محمد فرج عبيدو 120

والرجل اليسرى واألمعاء والمعدة والمثانة مما أدى إلى استئصال جزء من االمعاء 
وحدوث تفتت في العصب.  شلل كامل في القدم اليسرى. بحاجة إلى إجراء ثالث 

عمليات جراحية.  يتنقل على كرسي متحرك.
يعاني من إعاقة حركية وشلل في إحدى يديه قبل اإلعتقال.موقوففؤاد أكرم محمد حمدية121
يعاني من آالم شديدة في منطقة الظهر. رفض على مسؤوليته إجراء عملية جراحية 20يعقوب محمود أحمد غوادرة122

نسبة نجاحها %50 .
يعاني من مشاكل في العيون والقرنيات واألعصاب. كما يعاني من آالم في موقوفمحمود خالد محمود معروف123

الرأس وهو بحاجة إلجراء عمليات جراحية.
ُأصيب بعشر رصاصات في قدمه اليمنى وأنحاء متفرقة من جسده. تعرض 16خضر أمين محمد ضبايا124

للعزل لمدة عامين في سجن بئر السابع وتعرض لإلعتداء والضرب على رأسه 
وأصبح يرفض االختالط باألسرى والخروج للزيارات. يعاني من مرض نفسي. فقد 30 

كيلوغرام من وزنه لرفضه الطعام. 
مهراج ابراهيم عبد الوهاب 125

شحاده 
عام 2006 عانى من انخفاض سريع في الوزن.  عانى على أثر ذلك من آالم في الرئه 15

اليمنى وآالم في الحلق وخروج البلغم. أصيب برصاص االحتالل قبل االعتقال، وأثناء 
وجوده في عيادة سجن الرملة أبلغه األطباء أن نوع الرصاص الذي أصيب به خطير 
وتأثيره يظهر مع الوقت حيث يحتوي على مادة خطره.  تقرر إجراء صوة طبقية له 

بسبب وجود شظايا ما بين الرئتين والقفص الصدري.  يعاني من انتفاخ في القدم 
وأصبح لونها أزرق وكان قد أصيب بشظايا في القدم اليسرى  داخل العظم.

هيثم موسى ابراهيم 126
سلهب 

يعاني من ضعف شديد في الرؤيا ومهدد بفقدان البصر.  كما يعاني من مرض 6
حمى البحر المتوسط. 

صالح الدين أحمد محمد 127
الطيطي

مشاكل خلقية قبل اإلعتقال.  كانت احشائه خارج بطنه وُأجريت له 10 عمليات. موقوف
تم إستئصال إحدى كليتية.  يعاني أيضا من مشاكل في المثانة واألعضاء 

التناسلية. كما يعاني وضع نفسي حرج. 
يعاني من مرض نفسي وأعصاب.4يزن ياسرعامر عاصي 128
أزمة في التنفس. توتر في األعصاب.  أزمة نفسية حادة.32مقداد ابراهيم أحمد صالح129
إياد رشدي عبد المجيد ابو 130

ناصر
فيروس كبدي. اآلم في منطقة البطن.  اجريت له عمليتين الستئصال المرارة 18

لكنها فشلت حيث تم نسيان كتلة من الخيوط البالستيكية داخل الجرح عام 
  .2007

في 2013/01/07 نقل إلى مستشفى أساف هروفيه إلجراء عملية قسطرة في القلب 25محمد جابر يوسف نشبت 131
ولم يكملها الطبيب بسبب تكسر األوردة.  بحاجة لعملية قلب مفتوح 

راسم عبد الرحمن حسين 132
حمامرة 

أجريت له عملية في الكلية اليسرى. 30

مصاب بعيار ناري في الصدر )دمدم( أدى إلى تلف في الرئة اليمنى وكسر في موقوفحمزة وليد محمد حالوب133
عظام الصدر.

اسماعيل 134 محمد  موسى 
سويطي

ألم في الخواصر والظهر.  ينزف دمًا أثناء التبول.  11
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أوجاع في الصدر وانتفاخ في الرقبة. ماء حول القلب والرئتين. مصاب بحمى البحر 14عالء أديب ظاهر شريتح 135
المتوسط. 

وفقدان موقوفبراء كمال محمد أبو عمشة136 إغماء  وحاالت  الرأس  في  شديدة  أوجاع  مع  مترافقة  متكررة  صرع  نوبات 
مؤقت للذاكرة وخمول وتشويش عند اإلستيقاظ .  تعرض عام 2006 خالل االعتقال 

األول لضربة على الرأس أصيب على اثرها بحالة الصرع.
يعاني ارتفاع في ضغط الدم. كولسترول.  ضعف في عضلة القلب. مشكلة في 30عمر داوود عبدالرحمن جابر 137

المعدة. غازات وإمساك شديدين.  
الحركة. مؤبدناصر جمال موسى الشاويش 138 القدرة على  القدمين تسبب  فقدان  الوزن.  اآلم حادة في  نقص حاد في 

هشاشة عظام.  
أزمة في التنفس. تعرض قبل أسبوعين من اعتقاله لنوبة قلبية.موقوفحازم عوني محمد الطويل139
تعرض إلى تشنج في عضالت الوجه وإنحراف في الفم. أوجاع في األذنين والعين موقوفإياد عدنان عبداهلل فخري140

اليمنى. عدم القدرة على تناول الطعام. 
خضع وهو في سن 18 لعملية في القلب وهو بحاجة إلى تغيير الصمام. يعاني إداريعبد القاهر علي محمد سرور 141

من اآلم شديدة في الرقبة. 
ابو 142 ابراهيم  هارون  موسى 

محيمد
مرض عصبي مزمن قبل االعتقال. أصيب بالرصاص في رجله ويتنقل على كرسي 15 شهر

متحرك. 
مرض بهجت )وهي عبارة عن ميكروبة تهاجم الفم والدماغ وشبكية العينين األمر مؤبدزهير صالح أنس شنينة143

الذي يؤدي إلى ضعف النظر وقد يؤدي إلى العمى، هذه البكتيريا تهاجم المفاصل 
أيضًا(.

يعاني من أوجاع شديدة في الرجلين والظهر تعيق حركته الطبيعية.7فادي عبد اهلل شاهين144
محروس 145 هاني  اهلل  عبد 

العفوري
عجز بنسبة 44% نتيجة إصابتة بعيار ناري سبب له تلف في أعضائه الداخلية منها موقوف

الطحال والكبد واألمعاء.
بالرجل 6كرم سليمان أحمد عيسى146 إصابة  لديه  حوله.   يدور  ما  يعرف  ال  الشخصية.  في  انفصام  من  يعاني 

اليسرى جراء تعرضه إلطالق نار.
سرطان في القولون. عملية بواسير غير مكتملة.  لحمية باألمعاء.  ضغط19طارق محمود خليل عاصي147
سرطان أمعاء.   20علي فهمي ابراهيم دعنا148
التالف 12أحمد لطفي عبد اهلل خلوف149 الجزء  زراعة عضل وإزالة  اليسرى. تم إجراء عملية  بالرجل  التهاب جرثومي 

والمتعفن إال أنه بقي على حاله.
أبو 150 محمد  محمود  اهلل  عبد 

لطيفة
ورم في الدماغ.15

الرحمن 151 عبد  عبداهلل  عماد 
شقير

أمراض نفسية. وجود شظايا في صدرة ناتجة عن إصابة من الجيش.مؤبد 

يعاني من وجود كتلة لحمية في الحنجرة. يعاني من نتوئات وأورام ي الظهر.20ناصر خالد محمد علي سويلم152
مشاكل في المعدة. مهدد بقفدان النظر حيث فقد النظر بإحدى عينيه بنسبة 80% مؤبدمحمد توفيق حسن غوادرة153

واألخرى بنسبة 30 % . إحدى عينيه تنزف دما.
فقدان الذاكرة نتيجة تعرضه للضرب على رأسه أثناء التحقيق. حصوة في الكلى. 22يحيى حافظ صالح دراغمة154

أزمة صدرية. ضعف في النظر. تساقط بعض أسنانه
مريض بالقلب وأجريت له قبل اإلعتقال عملية قلب مفتوح.5أحمد محمود احمد الطردة155
يعاني من مرض نفسي ومشاكل في أعصاب الرأس والقدمين. ويعاني من قلة موقوفعالء منير عبداهلل حنون156

النوم.
ضعف في عضلة القلب. ارتفاع في ضغط الدم. ُأجريت له عملية قسطرة وعملية موقوفعوض اهلل جميل احمد شتيه157

فتاق.
يعاني من أورام واآلم دائمة في المحاشم.مؤبدأحمد صالح أحمد صالح158
يعاني من أعصاب وتشنجات.موقوفبهاء محسن محمد ابو يابس159
ابو 160 عبداهلل  عصام  إبراهيم 

مصطفى
يعاني من أمراض في المعدة.  مشاكل في القلب. ضغط. ليس لديه أسنان.15
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موسى 161 صبحي  الفتاح  عبد 
دولة

آالم حادة في الصدر.12

الفتاح 162 عبد  فتحي  شريف 
قنديل

يعاني من ديسك ومشاكل في األعصاب.24

يعاني من الشقيقة. انزالق غضروفي.24نبيل جمعة طاهر مغير163
القولون. خسر من موقوفبالل خالد أحمد عبد ربه164 لديه اضطراب   . المعدة  األنفية.  قرحة في  الجيوب  يعاني من 

وزنه 8 كيو غرام.
اصابة بالعين أدت إلى فقد البصر في عينه نهائيًا بسبب االهمال الطبي. التهاب 17إبراهيم خليل محمد البيطار165

امعاء مزمن وانيميا مزمنة.  في شهر 2013/12 تم استئصال ورم من الشرج،  تفاقم 
وضع العملية الجراحية وأدى إلى اصابته بالنزيف.

عملية 30مجد محمود أحمد زيادة166 إلى  بحاجة  السمع،  فقدان  إلى  أدت  اليمنى  باألذن  خبيثة  بجرثومة  مصاب 
إلى  أن يؤدي  أي خلل من شأنه  أن  لكنه لم يوافق عليها بسبب خطورتها حيث 
الوفاة، بسبب التكلس في االذن توقف انتشار الجرثومة، ولكن في أي لحظة تصل 

الجرثومة للدماغ تؤدي الى الوفاة.
 اصابة في البطن أدت إلى استئصال جزء من الطحال. يعاني من نزيف يومي.25عصام سامي أحمد صدوق167
تشمع في الكبد. ضغط الدم. خلل في عمل الغدة الدرقية. روماتيزم في المفاصل. مؤبدياسر محمود علي أبو بكر168

آالم في المعدة.
سرطان في الكبدمؤبدكمال نجيب أمين أبو عمر169
مشاكل صحية باألسنان وضغط الدم والصدفية وحساسية بالدم.مؤبدمحمد عادل حسن داوود170
تسارع في نبضات القلب. حاالت إغماء ودوخةمؤبدرمزي خميس محمود براش171
ورم في الكتف األيمن. 10يحيى كمال عثمان سالمة172
أجريت له عملية قسطرة12عيسى خليل محمد نواجعة173
شرايين مغلقة أجريت له عملية قلب مفتوح إثر تعرضه لنوبة قلبية.7وليد محمد كامل غيث174
أبو 175 محمود  يوسف  محمود 

صالح
سرطانموقوف

 تعرض لجلطة صدرية وتوقفت قدمة اليمني عن الحركة بسبب الجلطة5ثائر طلعت أحمد حمايل176
الكلى5محمد تيسير يونس ابوعرقوب177 في  حصوة  سرطاني،  انه  يعتقد  اليمنى  الساق  في   ورم 
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