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مقدمة 

تصدر هذه النشرة عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" بهدف تسليط الضوء على قضية 

األسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي من أجل اطالع المجتمع الفلسطيني على حجم معاناتهم اليومية 

جراء سياسة اإلهمال الطبي التي تنتهجها بحقهم مديرية مصلحة السجون اإلسرائيلية بشكل متعمد ومخالف لكل 

األعراف والمواثيق واالتفاقيات الدولية وحث الجميع على ضرورة إيالء هذه القضية االهتمام الالزم وفضح 

االنتهاكات التي يتعرضون لها أمام الرأي العام الدولي، ليس فقط من أجل توفير العالج المناسب لهم رغم أهمية 

ذلك بل إلطالق سراحهم خاصة ذوي الحاالت المرضية الصعبة التي تقرها لجنة تقصي حقائق دولية تقوم بزيارة 

السجون لإلطالع على أوضاع االسرى المرضى تنفيذاً لقرار منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن وتحميل سلطات 

ومالحقتها في المحافل والمحاكم الدولية لمحاسبتها على  االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم، 

جرائمها بحقهم.

                                            مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات "

لتتضافر الجهود إلطالق سراح األسرى المرضى
Our Struggle to Release Ailing Prisoners

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية » حريات «
  Center for Defense of Liberties and Civil Rights » Hurryyat «
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    األسير أكرم منصور 
     

                       أيها الناس اقرأوا هذه الوصية
وزير شؤون األسرى والمحررين  »عيسى قراقع«  

  

بعد ثالثة وثالثين عامًا في السجن، وعندما بدأ جسده العمالق يذوب سنة وراء سنة، وبعد أن دخل حالة من 
الغيبوبة استمرت ستة وتسعين ساعة واكتشف أنه ال زال حيًا، كتب وصيته إلى الشعب الفلسطيني يطلب فيها 

في حال وفاته أن يهتموا بتوفير حياة كريمة ومحترمة لشقيقته ألنه يشعر انه بين الحياة والموت.

هذه آخر كلمات األسير أكرم منصور من سكان مدينة قلقيلية ثالث أقدم األسرى في سجون اإلحتالل والذي يعاني من ورم 
في الدماغ منذ عدة سنوات، بدأ جسمه يذوب ويصاب بالدوخة في كثير من األحيان، وقد وقع مغشيًا عليه مؤخرًا على أرض 
سجن عسقالن، بعد أن اشتد عليه المرض، وفشلت كل النداءات والصرخات واإلجراءات القانونية في اإلفراج عنه، كي 

يعيش قلياًل هنا ويرى الحياة بعد أن نسيها تمامًا.

األسير أكرم منصور المهجور بين القضبان والجدران، والذي يتعرض مع مئات األسرى المرضى إلى سياسة اإلهمال 
الطبي المتعمدة من قبل إدارة السجون، بدأ قلبه يجف ويخفت، وهو يرى أن الحرب قد طالت في ساحة السجون، وأن األمم 
المتحدة والصليب األحمر الدولي وكل مبادىء وقيم حقوق اإلنسان وأعراف القانون الدولي لم تستطع أن تضع هدنة بين 
األسير والسجان، ولم تستطع أن ترسل طبيبًا أو شاهدًا أو حلمًا قصيرًا يطمئنه أنه ال زال هناك وقت للسالم اإلنساني كي 

يصمد وال يسقط بال رجاء.

هي وصية اآلالف الذين روّضوا الليل وأضاءوا الغيوم في الغياب، وصية من تجاوزوا الربع قرن من أعمارهم ينتعلون 
رياحًا سوداء ويضيئون نجومًا في السراب، وصية من حفروا الزمن بإراداتهم حتى يظلوا كاملي التكوين هويًة وإسمًا ولغًة، 

وال ينسوا صوت الماء.

سألني أكرم في رسالة الوصية من تركني كي أقع عن حصاني بعد ثالثة وثالثين عامًا وحيدًا، لم أجد كتفًا أتكيء عليه، وال 
أفقًا يدلني على الطريق إلى العافية؟ ومن تركني لكل هذا الفراغ الذي يتسع ؟ ليس أمامي سوى باب وال خلفي سوى وجع لم 
يعد يكفيني ألكمل رحلتي، فيختلط في واقعنا بكاء الحّي على الميت، وبكاء الميت على الحّي، فال ندري هل نحن في الدنيا 

أم في القيامة.

يتكاثر المرض كما يتكاثر السجانون والقوانين الجائرة، دم صامت يسيل من الماضي إلى الحاضر في جسد، كأن السجن 
كمين للذاكرة وللروح وللمكان، يلتبس القول عن أسرى حركة تحرر وطني وأسرى ُيسحقون من النصوص ومن الكائنات، 

ينتصر النسيان وال ينجو أحد.



حرروا جسدي يقول أكرم منصور، هناك وقت للموت وهناك وقت للحياة، هناك وقت للحرب ووقت للسالم، لكننا ال هنا وال 
هناك، ال نعرف عن قدوم الغد، وال يشير األمس بأننا جزٌء من األمس، فمن نحن في هذا الواقع اللغز، وما جدوى أن يأتي 

الربيع أو يرحل الصيف، ونحن نزداد ابتعادًا كلما مرت الفصول كما تمر الجنازات.

هي وصية الليل إلى النهار، المأسورون ظلمًا، صغارًا وكبارًا ونساًء، المطحونون تحت الجنازير وفي ظالم الزنازين، 
المرسومون على اللوحات، الصادقون في معابدهم، المحتفلون باألرض الجريحة بملح أجسادهم، المنتظرون أن يفيضوا 

كالبحر وينتشروا كالهواء.

هي وصية شهداء ظلوا هناك تحوطهم سورة الفاتحة، وآخرون يحاورون المالئكة كي تؤجل فيهم وجع الوريد لعلها تتضح 
الطريق الى السماء، وهم أسرى يحمون النشيد من االنكسار، ال يغيرون أقوالهم إن تغيرت الوجوه وتقلبت صروف الزمان، 

يدخلون القدس صباحًا، ويؤدون الصلوات الخمس مساءًا، ويعودون إلى دمهم مكتملين.

وزارة، مسؤواًل  اسمًا، وزارة  اسمًا  ويعرفنا  السجون  وكل  السجانيين  كل  يعرف  بالدخان،  مزدحم  منصور  أكرم  األسير 
مسؤواًل، مؤسسة مؤسسة، يعرف ماذا فعلنا ولم نفعل، من يدق  معه على الجدران ومن لم يدق، ومن ينتظر وما بدلوا من 

عمره تبديال.

وهو ال يريد أكثر من عنفوان في الموت، وحرية في الزفاف، وأن كل وقته لم يكن صفرًا عندما يسمع ايقاع قلبه واضحًا 
واضحًا، وعاليًا عاليًا، فال يطول الليل وال يستمتع الجالد بما يضمر العدم من ألم وبرد وصمت وقمع تحت جنح الظالم.

أكرم منصور الئحة اتهام طويلة، تكشف كم فينا من جروح وويالت ومصائر مجهولة، وهو كتاب يقتفي أثار أسرانا في 
دروبهم الشائكة أو في قبورهم المفتوحة، وما بين الذهاب واإلياب علينا أن نفتح كل باب ونقرأ الوصية، ونتأمل كيف يذوب 

الضوء في الماء، ويشع كشمس تقوم عند الفجر كي تصل النهاية في البداية.

أيها الناس اقرأوا هذه الوصية، لتعرفوا كم في السجون من حراك، وكم نحن ضحايا وموتى في آن واحد، لكم أبناء و بنات 
يدعسون بالقهر والمرض والنسيان، ولكم جنود ظلوا وراءكم مقيدين خلف حدود الصدى، يعيشون على األمنيات، فاقدحوا 

الحلم من صوت أو حجر وال تقفوا على الحياد.

أيها الناس اقرأوا هذه الوصية، ألن المسافة بين الموت والحياة ال تحتاج الى تأمل، ولكن المسافة بين السجن و الموت تحتاج 
الى موقف حتى ال يتشابهان، وحتى ال يكبر السجن كما يكبر الورم في رأس أكرم منصور الذي أرسلناه قديمًا كي يعود 

جديدًا حرًا معنا، وطليقًا في براري البالد.
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حريات:
الظروف االعتقالية لألسرى تزداد سوءًا والخطوة اإلستراتيجية القادمة 

عنوانها » إنهاء العزل واإلهمال الطبي «
يحذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" من انفجار وشيك داخل السجون بفعل الظروف اإلعتقالية التي 
يعيشها األسرى والتي تزداد سوءًا على سوء  وأكثر من أي وقت مضى، وذلك على خلفية السياسة الرسمية التحريضية التي 
تمارسها الحكومة والكنيست اإلسرائيلي في أوساط المجتمع اإلسرائيلي والدولي على األسرى وبفعل السياسة التي تنتهجها 

مديرية مصلحة السجون تجاههم.

واإلفراج  والمعزولين  المرضى  األسرى  بحق  اإلسرائيلية  الممارسات  لفضح  ودولية  وطنية  حملة  بأوسع  للقيام  ويدعو 
عن الحاالت المرضية الصعبة. كما حمل "حريات" الحكومة اإلسرائيلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة 
األسرى خاصة المعزولين والمرضى وفي مقدمتهم األسير أكرم منصور وطالب باإلفراج الفوري عنه وعن جميع األسرى 
المرضى من ذوي الحاالت المرضية الصعبة وبإنهاء ملف العزل االنفرادي بنقلهم جميعًا للسجون المركزية للعيش بين 

أخوتهم ورفاقهم.

األسرى المرضى إهمال طبي ومعاناة مستمرة
                                                                                  راسم عبيدات

ألم بهم وهم  القابعون في سجون االحتالل األمّرين، فهم ال يستطيعون استيعاب مرضهم، الذي  يذوق األسرى المرضى 
داخل السجون اإلسرائيلية، ال يعرفون هل سيتم اإلفراج عنهم أحياء أم أموات؟ كما أنهم يعانون من بطش قوات “النحشون” 
اإلسرائيلية خالل تنقلهم بين المعتقالت، وإجراءات التفتيش المذلة، ناهيك عن اإلنهاك والتعب خالل السفر، حيث ينقلون في 
“البوسطات” التي هي أقرب إلى علب الصفيح المغلقة، والنقل فيها يضيف لمعاناة األسير المريض معاناة إضافية، ويذكر 
بصهريج الشهيد الكاتب، األديب، المناضل المبدع غسان كنفاني في رائعته “رجال في الشمس” وعبارته الشهيرة “لماذا 
لم تدقوا جدران الخزان؟” نعم إنها رحلة عذاب وموت بطيء، فاألسرى المرضى في سجون االحتالل معاناتهم مضاعفة، 
فعدا عن الظروف واألوضاع الكارثية التي يعيشها أسرانا في سجون االحتالل بشكل عام، فإن األسرى المرضى يتعرضون 
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إلى عمليات إهمال طبي وتعذيب ممنهجة ومنظمة تشارك فيها إدارات المعتقالت وأجهزة مخابراتها والمستوى السياسي، 
واألطباء والممرضين في السجون ليس لهم عالقة باإلنسانية أو مهنة الطب، فهم أداة من أدوات االحتالل خادمة لمخابراته 
وإدارات سجونه، فكثير من األسرى المرضى يتعرضون الى االبتزاز من قبل أطباء وممرضي السجون، بربط استجابتهم 
العالج، وهناك عشرات األسرى  التحقيق مقابل  أثناء  تقديم االعترافات  العالج لهم، أو  تقديم  للتعامل مع االحتالل مقابل 
بالسرطان  الكلوي وغيرها، 20 حالة مصابة  والفشل  والسكري  والقلب  كالسرطان  بأمراض مزمنة وخطيرة  المصابين 
و88 حالة مصابة بالسكري و25 حالة تعاني من الفشل الكلوي و20 حالة تعاني من إعاقة وتحتاج للمساعدة في الحركة 
منها 10 حاالت تعيش في مستشفى سجن الرملة بشكل دائم منها 3 حاالت مصابة بشلل نصفي، وأيضًا هناك العديد من 
األسرى المصابين بأمراض نفسية وعصبية، ويضاف لهم األسرى المصابين بالرصاص أو شظايا قنابل أو انفجار عبوات 
يتمنون الموت على الحياة، حيث جروحهم تتعفن وأعضائهم تتلف، وهناك العشرات من األسرى المرضى فقدوا بصرهم أو 
بترت واستأصلت أعضائهم جراء سياسة اإلهمال الطبي ورفض تقديم العالج، والعقلية السادية إلدارات السجون وأجهزة 
السجون  إدارات  استخدمتهم  خطيرة  بأمراض  المصابين  األسرى  من  فالعديد  الحد  هذا  عند  يقف  ال  واألمر  مخابراتها، 
والعقاب  اإلذالل  من  كنوع  لهم  العالجات  تقديم  ترفض  وهي  عليهم،  محظورة  طبية  تجارب  وإجراء  إلقامة  اإلسرائيلية 
وامتهان الكرامة، وأيضا هناك الكثير من  األسرى المرضى تعرضوا للعزل في الزنازين وأقسام العزل الخاصة عقابًا لهم 
على المطالبة بالعالج وتوفير الرعاية الطبية، وكم من إضراب خاضته الحركة األسيرة من أجل توفير العالج ألسير أو 
من أجل أن يتم نقله الى المستشفى نظرًا لخطورة حالته، وإدارات السجون ال تماطل فقط بتقديم العالجات أو توفير األدوية 
الضرورية لألسرى، وعدم إجراء العمليات الجراحية في موعدها، والنقص الحاد في األطباء التخصصين من عيون وأسنان 
وأنف وأذن وقلب وسكري وغيرها، بل في كثير من األحيان تكون األدوية والعالجات ليست أكثر من مسكنات، كما أن 
إدارات السجون إمعانًا في تعذيبها وإمتهانها لكرامة األسير، ترفض إدخال أطباء من الخارج ولو على الحساب الشخصي 
لألسير، واألسير في معتقالت االحتالل يتعرض إلى موت بطيء، حيث اإلهمال الطبي والظروف المعيشية السيئة فكثير 
من غرف المعتقالت والتي كانت اسطبالت خيل في زمن االنتداب البريطاني تفتقر الى الشروط المالئمة للحياة البشرية 
حيث الرطوبة المعشعشة في الجدران وانعدام التهوية واإلضاءة الكافيتين واالكتظاظ الشديد، يضاف لذلك حمالت وغارات 
العمليات  تلك  تتركه  وما  والمتسادا”،  “بالنحشون  المسماة  السجون  قمع  ووحدات  لقوات  والليلية  النهارية  المذلة  التفتيش 

والتفتيشات المذلة والعارية من آثار تدميرية مادية ومعنوية على حياة األسرى.

إن هذه السياسة التدميرية والممنهجة من قبل إدارات السجون اإلسرائيلية، ضد أسرانا بشكل عام واألسرى المرضى بشكل 
خاص، تستدعي أوسع تحرك شعبي ورسمي فلسطيني لطرح قضية هؤالء األسرى على كافة المحافل الدولية من أجل إلزام 
إسرائيل بتطبيق االتفاقيات الدولية عليهم، والعمل على إطالق سراح الحاالت المرضية المزمنة، وخصوصًا أن حكومة 
االحتالل ترفض اإلفراج عن أي أسير فلسطيني أو عربي مريض دون ان تكون متيقنة أنه ال أمل له في الشفاء، وهناك 
العديد من األسرى المرضى الذين أطلق سراحهم وكان آخرهم األسير المحرر العربي السوري الشهيد سيطان الولي، والذي 

قضى في سجون االحتالل 23 عامًا، غيبهم الموت واستشهدوا بعد فترة قصيرة من إطالق سراحهم.

وهؤالء األسرى وخاصة القدماء منهم، بالضرورة أن تكون أسماؤهم حاضرة وواردة في أية صفقة تبادل تجري بالجندي 
اإلسرائيلي المأسور “ شاليط ”.
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سياسة اإلهمال الطبي تستهدف الروح
 المعنوية لألسرى

إن سياسة اإلهمال الطبي التي تنتهجها مديرية مصلحة السجون اإلسرائيلية تجاه األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
اعتقالية  تكفل لألسير رعاية صحية مالئمة وشروط  التي  الدولية  والمواثيق  االتفاقيات  لكل  أنها خرق فظ  إلى  باإلضافة 
مناسبة وفي مقدمتها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1957 وغيرها. ترمي 
هذه السياسة لكسر إرادة األسرى والنيل من الروح المعنوية لهم ومحاولة المس بانتمائهم الوطني كمحاولة دائمة من قبلها 
لعزل األسرى عن شعبهم وحركتهم الوطنية وإيهامهم بأنهم لوحدهم في صراعهم مع مصلحة السجون ومن خلفها الحكومة 
اإلسرائيلية األمر الذي من شأنه إلهاء األسرى بقضايا جانبية بداًل من انخراطهم في النضال بأبعاده المطلبية والسياسية 
والوطنية من أوسع أبوابه بصفتهم جزءًا أصياًل فاعاًل وطليعيًا من الحركة الوطنية الفلسطينية التي تناضل من أجل حرية 

األسرى وحرية الوطن واستقالله.
ولذلك فإن إيالء هذا الملف األهمية التي تستحق من كافة جوانبه العالجية واإلعالمية والقانونية المحلية والدولية سيعزز 
الثقة بين الحركة األسيرة ومحيطها االجتماعي خارج األسرى ومع فصائلها الوطنية واإلسالمية األمر الذي يتطلب مغادرة 
االهتمام الشكلي والموسمي بهذه القضية وتسليط الضوء عليها كمدخل مهم إلبراز قضية األسرى ومساندتهم في نضالهم من 

أجل تحسين شروط اعتقالهم ومن أجل انتزاع حريتهم.
المرتفعة  الزيادة  للسجون الحظ  المنتظمة  المدنية "حريات" ومن خالل زيارته  الحريات والحقوق  الدفاع عن  إن مركز 
في عدد األسرى المرضى والخطر الذي يتهدد عدد من الحاالت المرضية الصعبة، وكذلك ارتفاع حاالت الوفاة المستمرة 
في صفوف األسرى واألسرى المحررين جراء سياسة اإلهمال الطبي، تطوع لنصرة هذه القضية وتسليط الضوء عليها 
في ضوء القرار الصادر عن منظمة الصحة العالمية في اجتماعها المنعقد في جنيف بسويسرا في 20 أيار 2010 والذي 
طالب الحكومة اإلسرائيلية بتقديم العالج الالزم لألسرى المرضى والسماح للجنة تقصي حقائق مع الصليب األحمرالدولي 
لزيارة السجون اإلسرائيلية واإلطالع عن كثب على األوضاع الصحية لألسرى. مما يعني أن المنظمات الدولية على إطالع 
بمعاناة األسرى خاصة المرضى منهم وبما يتعرضون له من انتهاك لحقوق اإلنسان األساسية األمر الذي يستدعي االستفادة 
القصوى من هذا القرار األممي والتناغم معه بإثارة قضية األسرى بشكل عام والمرضى بشكل خاص وتوفير كل ما هو 
مطلوب لحث منظمة الصحة العالمية على متابعة قرارها وتنفيذه والطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته األخالقية 
والقانونية تجاه ما يتعرض له أسرانا في سجون االحتالل اإلسرائيلي ألن هذا من شأنه فضح االنتهاكات اإلسرائيلية بحق 
األسرى وإدانة الحكومة اإلسرائيلية أمام الرأي العام وإظهار إسرائيل على حقيقتها بصفتها دولة ال تحترم حقوق اإلنسان 

واألسير كما تدعي وكما تحاول ان تسوق نفسها على أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط.
وعماًل بهذا التوجه بادر حريات لتوجيه رسالة للممثليات العربية واألجنبية الموجودة في فلسطين أطلعها من خاللها على 

معاناة األسرى المرضى وطالبها بتحمل مسؤولياتها من أجل:-
اإلفراج عن الحاالت المرضية الحرجة قبل فوات األوان وتحميل سلطات االحتالل المسؤولية عن حياتهم. 1 .

والمعتقلين  لألسرى  والمعيشية  الصحية  الظروف  تحسين  بشأن  قرارها  تنفيذ  من  العالمية  الصحة  منظمة  تمكين  2 .
وزيارة السجون اإلسرائيلية.

فتح السجون أمام الوفود والمؤسسات الدولية لالطالع على الظروف االعتقالية واألوضاع الصحية. 3 .
توفير ظروف اعتقالية منسجمة والمعايير الدولية ذات العالقة. 4 .

توفير العالج المناسب لألسرى المرضى للتخفيف من معاناتهم. 5 .
تمكين لجان طبية متخصصة من مقابلة المرضى لتقديم العالج المناسب. 6 .

لتخفيف معاناة  العمل  تعنى بشؤون األسرى  منا كمؤسسات حقوقية  يحتاج  المرضى  فإن ملف األسرى  السياق  وفي هذا 
األسرى المرضى باالستجابة الفورية لمطلبهم هم وذويهم بتأمين أطباء ذوي اختصاص لزيارة السجون ومعاينة األسرى 
المرضى لمعرفة األمراض التي يعانون منها وفحص موائمة العالج الذي يحصلون عليه من مصلحة السجون مع حالتهم 
المرضية وهو ما شأنه توفير الراحة النفسية للمرضى وعائالتهم ويساعدنا بالتسلح برأي طبي ذي مصداقية نستطيع بموجبه 

تحديد عمل ما يلزم لتخفيف هذه المعاناة المستمرة.
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األسير المحرر سيطان الولي
أحد ضحايا سياسة اإلهمال الطبي في السجون اإلسرائيلية

ينعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية  "حريات" وفاه سيطان الولي ابن الجوالن السوري المحتل وأحد أبرز 
رموز المقاومة السرية التي تبوأت النضال دفاعا عن حرية الجوالن وعروبته والذي توفي في 2011/4/23 عن عمر 
يناهز الخامسة واألربعين عامًا قضى نصفها في غياهب السجون وزنازين القهر والعزل مدافعًا عنيدًا عن هموم الحركة 

األسيرة وحقوقها وكرامتها الوطنية.

فكان مثال األسير الملتزم والكاتب المثقف والمناضل الذي ال تلين له قناة، أسهم في رسم أسس نسيج العالقة الوحدوية بين 
أسرى الجوالن المحتل وأسرى الشعب الفلسطيني والتي كرست عالقة موحدة دائمة ومتطورة معمدة بالمعاناة والتضحيات 

بين شعب الجوالن، شعب سوريا وبين الشعب الفلسطيني.

واعتبر حريات أن وفاة األسير المحرر سيطان الولي بعد أقل من ثالثة أعوام على اإلفراج عنه إنما جاءت بفعل سياسة 
أثناء صراعه الطويل مع مرض السرطان. وحمل حريات  اإلهمال الطبي التي مورست عليه من قبل مصلحة السجون 
الحكومة اإلسرائيلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن وفاة سيطان بسبب سياسة اإلهمال الطبي ورفض اإلفراج 
عنه لمواصلة عالجه في الخارج إال بعد أن استفحل المرض في جسده. وطالب بأوسع تحرك وطني ودولي لإلفراج عن 
األسرى المرضى والقدامى الذين يرزحون في السجون تحت وطأة المرض والمعاناة واإلهمال الطبي وفي مقدمتهم األسير 

أكرم منصور وتحميل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن حياتهم.

والجدير بالذكر أن هناك العشرات من األسرى المحررين الذين توفوا بعد اإلفراج عنهم جراء معاناتهم من المرض وسياسة 
اإلهمال الطبي أثناء وجودهم في األسر ومن بينهم األسير سعيد شملخ من غزة، وجميل أبو سنينة من الخليل، وعاطف 
أبو عكر من الدهيشة، وأمجد عالونة من جنين، ومسلم الدودة من الخليل، وموسى جمعة من األردن، وعدنان البلبول من 
الخضر، وأمجد علي فرج من الدهيشة، وجمال علي خميسة من غزة، ومعزوز دالل من قلقيلية، ويوسف ذياب العرعير من 
غزة، ومحمد يوسف طقاطقة من بيت فجار، ومحمود إبراهيم الكرد من رفح، وإسماعيل جدوع من بيت لحم، ومحمود أبو 

حنفي من بيت فوريك، وتوفيق البرغوثي من رام اهلل، وعايد جمجوم وفايق زيدات وروحي حاليقة من الخليل.
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أسماء شهداء الحركة األسيرة الذين استشهدوا 
جراء سياسة اإلهمال الطبي

وصل عدد األسرى الذين استشهدوا في سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ العام 1967 إلى 202 أسيرًا بينهم 57 استشهدوا 
جراء سياسة اإلهمال الطبي وفق احصائيات وزارة شؤون األسرى والمحررين، غير أن مركز حريات تمكن من توثيق 

53 أسيرًا استشهدوا وهم : 

اإلقامةتاريخ االستشهاداسم الشهيدالرقم

بيت لحم1968/4/28مخليل سالمه قرينات الرشايده1

جباليا1970/5/11معبد القادر جبر أحمد أبو الفحم2

القدس1971/6/18مالحاج رمضان عاشور البنا3

مخيم جباليا1975/1/20معمر أحمد عوض اهلل  »أبو أحمد«4

الخليل1976/6/5معمران رضوان قريع أبو خلف5

جبع1976/10/16معجاج ياسين جابر عالونه6

األردن1977/8/2منصار سويلم الحويطات  »أبو علي«7

قرية الجبع1978/5/28مفريد حافظ غنام8

غزة1979/8/21مإدريس إبراهيم محمد نوفل9

جباليا1980/7/20مراسم محمد حالوة10

مخيم الدهيشة1980/7/24معلي شحاده محمد الجعفري11

قلقيلية1980/8/31مأنيس محمود دولة12

العراق1981/9/29مصالح محمد علي عباس13

حلحول1981/10/17معلي إبراهيم الشطريط  »أبو عيسى«14

الخليل1982/4/7مسليم أحمد يحيى أبو صبيح15
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يوناني1983/3/12مميخائيل بابا الزارو16

سلوان القدس1983/11/16ماسحق موسى المراغه  »أبو جمال«17

نابلس1985/4/16ممحمود عربي فريتخ18

نحالين1985/9/23ممحمود سليم رباح نجاجره19

جباليا1988/2/24مقنديل كامل عبد الرحمن علوان20

الظاهرية - الخليل1988/8/14معطا يوسف أحمد عياد21

رام اهلل - سلواد1988/8/24ممحمد موسى محمد حماد22

خانيونس1988/10/14معبد المنعم عبد اهلل حسن كولك23

القدس1989/6/4معمر محمود القاسم24

غزة التفاح1989/8/10ممحمد صالح حسن الريفي25

قرية رامين1990/2/13مرائق حسين موسى سليمان26

طولكرم1991/10/20مجاسر أحمد سعد أبو ارميله27

القدس1992/10/4محسين أسعد عبيدات28

طولكرم1993/9/10ميحيى عبد اللطيف على الناطور29

قرية الناقورة1993/10/7مأحمد عادل حسن إسماعيل  »أبو عماد«30

رفح1997/1/12مرياض محمود حموده عدوان31

غزة الشجاعية1998/6/20يوسف دياب العرعير32

الخليل2001/4/12ممحمد خليل محمد الدهامين33

قرية رنتيس - رام اهلل2002/1/26منصار حسن أبو سليم34

الخليل - مخيم العروب2002/5/28مأحمد حسين عبد السالم جوابره35
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دورا الخليل2003/2/19موليد محمد عمرو36

مخيم بالطه2003/12/28مبشير محمد أحمد عويس37

طولكرم2004/9/16مفواز سعيد محمد البلبل38

مدينة القدس2004/11/4ممحمد حسن أبو هدوان39

كفر مالك - رام اهلل2005/1/27مراسم سليمان أبو غرة »غنيمات«40

بلدة صيد - طولكرم2005/5/5معبد الفتاح يوسف محمود رداد41

قرية طمون - جنين2005/6/23مبشار عارف عبد الوالي بني عوده42

دير البلح بقطاع غزة2005/7/28مجواد عادل عبد العزيز أبو مغصيب43

مدينة الطيبة في مناطق 2006/4/2648مسليمان محمد محمود درايجه44

بلدة بيت أوال- شمال الخليل2007/1/16مجمال حسن عبد اهلل السراحين  )37 عامًا(45

مخيم بالطه - نابلس2007/6/9مماهر عطا مصطفى دندن )38 عاما(46

مخيم المغازي بقطاع غزة2007/7/31مشادي سعيد السعايدة )28 عامًا(47

من بلدة بيت عوا - الخليل2007/8/25معمر عايد سلمان ملوح المسالمة  )42 عامًا(48

قباطيه - جنين2007/12/28مفادي عبد اللطيف أبو الرب49

غزة2008/2/29مفضل عوده عطية شاهين  ) 47 عاما(50

القدس2008/12/24مجمعه إسماعيل محمد موسى51

العيزرية - القدس2010/4/16مرائد أبو حماد52

العيزرية - القدس2010/6/10ممحمد عبد السالم عابدين53
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منظمة الصحة العالمية تقرر تشكيل لجنة تقصي 
حقائق لزيارة السجون اإلسرائيلية

بادرت وزارة الصحة الفلسطينية بطرح موضوع األسرى المرضى على اجتماع منظمة الصحة العالمية بفعل تزايد عدد 
السجون  مصلحة  مديرية  قبل  من  الطبي  اإلهمال  سياسة  واستمرار  اإلسرائيلي  االحتالل  سجون  في  المرضية  الحاالت 
اإلسرائيلية تجاه األسرى المرضى، واتخذت المنظمة قرارها في 20 أيار عام 2010، بالطلب من الحكومة اإلسرائيلية 
تقديم العالج الالزم لألسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل منظمة الصحة العالمية 
والصليب األحمر الدولي لزيارة السجون اإلسرائيلية واإلطالع عن كثب على أوضاع األسرى المرضى فيها، وهذا دليل 
على تنامي الوعي الدولي بحقيقة ما يتعرض له األسرى الفلسطينيون والعرب داخل السجون اإلسرائيلية خاصة األسرى 
المرضى وتزايد اهتمامهم بهذه القضية الحساسة، غير أن سلطات االحتالل ما زالت تمنع هذه اللجنة وغيرها من اللجان 
الدولية من القيام بدورها اإلنساني لدرجة يمكن معها القول أنه وبرغم مرور 44 عام على االحتالل اإلسرائيلي، إال أنه لم 
تسمح إسرائيل ألي لجنة دولية لزيارة هذه السجون رغم كل ما يجري فيها من تعذيب وانتهاكات مستمرة لحقوق األسرى، 
األمر الذي يتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا خاصة من قبل مؤسسات حقوق اإلنسان لتفعيل هذا القرار، وضمان تنفيذه من 
الفلسطينية  الصحة  وزارة  وخاصة  الفلسطينية  الوطنية  المؤسسات  دور  وتفعيل  العالمية  الصحة  بمنظمة  االتصال  خالل 

لمتابعته.

اإلعالن عن تشكيل لجنة وطنية لمساندة األسرى 
المرضى والمطالبة باإلفراج عن األسير أكرم منصور

بمبادرة من مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" تداعت المؤسسات الحقوقية والطبية األهلية والرسمية 
لعدة لقاءات للبحث في المعاناة المستمرة لألسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية جراء سياسة اإلهمال الطبي التي تنتهجها 
بحقهم مديرية مصلحة السجون والدور الذي ينبغي أن تلعبه المؤسسات الحقوقية والطبية الفلسطينية للحد من هذه المعاناة 
وتنظيم حملة إعالمية الطالع الرأي العام الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسات حقوق اإلنسان الدولية على حقيقة 
ما يتعرض له األسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية من انتهاك فظ لحقهم في العالج والرعاية الصحية والضغط على 
الحكومة اإلسرائيلية للسماح للجان تقصي حقائق دولية لزيارة السجون واإلطالع عن كثب على معاناة األسرى المرضى 
والظروف االعتقالية التي يعيشونها والخطر الذي يتهدد حياتهم، وعلى حجم الحاالت المرضية التي تزداد باضطراد بفعل 
عوامل القهر والضغط التي يتعرض لها األسرى حتى وصل عدد هذه الحاالت إلى المئات بينها 160 حالة صعبة تعاني من 

أمراض السرطان والفشل الكلوي والشلل وبعضها يعاني من أمراض نفسية حادة.
وطالبت اللجنة الصليب األحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية التدخل لدى الحكومة اإلسرائيلية 
والضغط عليها كي تفرج فورًا ودون تأخير عن األسير أكرم منصور أحد عمداء األسرى الذي مضى على اعتقاله اثنان 
وثالثون عامًا وبقي على اعتقاله ثالثة أعوام فقط. ولمتابعة هذا الملف الهام من كافة أبعاده الطبية والقانونية واإلعالمية 
تم تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة إلسناد ومتابعة ملف األسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية من وزارة شؤون األسرى 
والمحررين، مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، مؤسسة الضمير لرعاية األسير، 
الهالل األحمر الفلسطيني، اإلغاثة الطبية، مركز شمس، مؤسسة الحق، نقابة األطباء، اتحاد لجان الرعاية الصحية، اتحاد 
للمساعدة  القدس  لمتابعة شؤون األسرى والمحررين، مركز  العليا  الهيئة  الفلسطيني،  العمل الصحي، نادي األسير  لجان 
القانونية، مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة، مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق 

المدنية "حريات".
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اإلعالن عن 8/2 من كل عام يومًا وطنيًا للتضامن 
مع األسرى المرضى

مع الزيادة الملحوظة في عدد األسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي وتردي الوضع الصحي لعدد كبير من بين 
الحاالت المرضية الصعبة التي وصل عددها إلى 160 حالة تنامى القلق في أوساط المجتمع الفلسطيني على حياة هؤالء 
األسرى وتعاظم الوعي الوطني الفلسطيني بهذه القضية واتسع نطاق االهتمام بها على الصعيدين المحلي والدولي فجاءت 
مبادرة وزارة الصحة الفلسطينية والتي بموجبها طرحت هذه القضية خالل مؤتمر دولي نظمته منظمة الصحة العالمية التي 
بدورها اتخذت قرارات في أيار العام الماضي يطالب الحكومة اإلسرائيلية بتقديم العالج الالزم لألسرى المرضى والسماح 

للجنة تقصي حقائق دولية لزيارة السجون اإلسرائيلية لإلطالع عن كثب على واقع األسرى المرضى.
كذلك كان لدخول عميدي األسرى نائل وفخري البرغوثي عامهما الرابع والثالثين وتردي الوضع الصحي ألكرم منصور 
أحد عمداء األسرى القدامى الذي مضى على اعتقاله اثنان وثالثون عامًا أكبر األثر على حث المجتمع الفلسطيني ووزارة 
شؤون األسرى والمؤسسات الحقوقية إلى اعتبار يوم 8/2 من كل عام وهو الذكرى السنوية العتقال أكرم منصور يومًا 
وطنيًا للتضامن مع األسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي تعبيرًا عن القلق الذي ينتاب الحركة األسيرة وأوساط 
المجتمع الفلسطيني كافة وتأكيدًا على التزام ثابت ودائم تجاه هذه القضية الهامة جدًا من كافة أبعادها الصحية والقانونية 
واإلعالمية وحث المجتمع الدولي على مواصلة الخطى للضغط على الحكومة اإلسرائيلية وإلزامها بما جاء في قرار منظمة 

الصحة العالمية وكذلك اإلفراج عن الحاالت المرضية الصعبة وفي طليعتها األسير أكرم منصور.

نحو حملة وطنية ودولية إلطالق سراح األسرى 
القدامى والمرضى

بمناسبة  التعذيب  المدنية "حريات" ومركز عالج وتأهيل ضحايا  الحريات والحقوق  الدفاع عن  في مؤتمر نظمه مركز 
يوم األسير الفلسطيني طالبا فيه بإطالق حملة وطنية ودولية إلطالق سراح األسرى القدامى والمرضى وبمشاركة وزراء 
ونواب وممثلون عن المؤسسات الرسمية واألهلية وبمشاركة أمهات وأبناء أسرى وأسرى محررين، طالب فيه المتحدثون 

بوضع استراتيجية وطنية شاملة بهدف تفعيل طرح قضية األسرى في المحافل الدولية، وتعزيز تدويلها قانونيًا وإنسانيًا.
القتل  الى  اتهم وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إسرائيل بممارسة سياسة ممنهجة ومتعمدة تهدف  حيث 
البطيء لألسرى، وقال "إن تشكيل حملة وطنية لإلفراج عن األسرى المرضى والقدامى خطوة مهمة، يجب دعمها ووضع 

كافة اإلمكانات القانونية والمعلوماتية في متناولها".
بدورها طالبت رئيس لجنة األسرى في المجلس التشريعي النائبة خالدة جرار، ببلورة استراتيجية لتحرير األسرى، كما 
طالبت السفارات الفلسطينية في كافة بلدان العالم بطرح قضية األسرى. كما دعت الى توحيد الجهد الشعبي في التعاطي مع 

ملف األسرى، وإطالق حملة شعبية متواصلة للتضامن مع األسرى.
بينما أكد ممثل القوى السياسية رمزي رباح، على أن الطريق لنصرة األسرى، يستدعي توحيد الجهود لالرتقاء بالتحركات 
الشعبية المساندة لهم، والتسريع بإطالق حملة دولية لطرح قضية األسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون االحتالل. 
وقال "رباح" إن الواقع الذي يعيشه األسرى يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وبات معه جليًا أن سياسة التنكيل التي تقوم بها 

سلطات االحتالل، هي نتاج سياسة ممنهحة ومدروسة تستند إلى حرمان األسرى من أبسط حقوقهم، والمساس بكرامتهم.
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من جهته طالب المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، حلمي األعرج بالقيام بحملة وطنية 
ودولية إلطالق سراح األسرى القدامى والمرضى نظرًا للترابط والتداخل بين هذين الملفين، حيث أن غالبية قدامى األسرى 
المرضى في  لزيارة األسرى  لجنة تقصي حقائق دولية  بتشكيل  يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة. كما طالب  هم من 
السجون اإلسرائيلية وهو القرار الذي تبنته منظمة الصحة العالمية أواسط العام الماضي وما زالت الحكومة اإلسرائيلية 

تمنع تحقيقه.
كما أكد الرئيس التنفيذي لمركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، د. محمود سحويل ومدير المركز األستاذ خضر رصرص، 
على أهمية هذا الملف خاصة وأن هناك نحو 308 أسيرًا اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو عام 1993. مشيرًا الى الخدمات التي 

يقدمها المركز لصالح ضحايا التعذيب والعنف المنظم، ال سيما األسرى وذووهم، وأهالي الشهداء وغيرهم من الفئات.
المتحدثين، حينما أكد على ضرورة اعتماد إستراتيجية واضحة لمواجهة  واتفق رئيس "نادي األسير" قدورة فارس مع 
الممارسات التي ترتكبها سلطات االحتالل بحق المعتقلين واألسرى، موضحًا أنه ال بد من عدم توقع نهاية سريعة لقضية 
األسرى، وأفاد أن سلطات االحتالل تنتهج سياسة قتل بطيء ضد األسرى. وأشار الى سقوط 202 شهيد في السجون منهم 
57 أسير استشهدوا جراء سياسة اإلهمال الطبي، كما أكد أن كثيرًا من األمراض ربما تكون عابرة إال أنه بسبب الظروف 

اإلعتقالية المحيطة باألسرى وسياسة اإلهمال الطبي تتفاقم هذه الحاالت لتصبح بعضها حاالت مرضية مستعصية.
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دور المؤسسات الوطنية في تخفيف معاناة األسرى المرضى

بدون أدنى شك نحن ال نطالب المؤسسات الوطنية الفلسطينية أن تحل محل االحتالل في تحمل المسؤولية في  تقديم العالج 
الالزم لألسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، فهذه مسؤولية االحتالل أواًل وأخيرًا وفق ما نصت عليه اتفاقية 

جنيف الثالثة وجميع االتفاقيات والمواثيق الدولية .
لتضافر  الفلسطينية  الوطنية  المؤسسات  دعوة  هو  به  نطالب  ما 
جهودها وتزيد من اهتمامها في موضوع األسرى المرضى والتنسيق 
الحكومة  على  للضغط  االختصاص  ذات  الدولية  المؤسسات  مع 
اإلسرائيلية ومصلحة السجون الستئصال لجنة تقصي حقائق مكونة 
من منظمة الصحة العالمية والصليب األحمر الدولي لإلطالع على 
والعمل  السجون اإلسرائيلية،  في  المرضى  حقيقة أوضاع األسرى 
الصعبة  الحاالت  بعض  لمعاينة  مختصين  أطباء  إدخال  على  أيضًا 
إغالق  السجون  مديرية  قررت  حيث  الرملة  مستشفى  في  خاصة 
الملفات الطبية لعدد من األسرى المرضى والتوقف عن عالجهم، لما 
لهذه الخطوة من تأثير نفسي، معنوي ومادي على األسير وعائلته، 
ونهيب  وذويهم،  األسرى  هؤالء  يطلقها  التي  للنداءات  تلبية  وذلك 
العادل  المطلب  هذا  لتأمين  بالتحرك  المباشرة  المعنية  بالجهات  هنا 

للحركة األسيرة.

حريات
يدعو الممثليات الدبلوماسية التحرك للضغط على الحكومة اإلسرائيلية لتحسين أوضاع 

األسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية وإطالق سراح الحاالت الحرجة

بهدف تسليط الضوء على حجم معاناة األسرى المرضى والخطر الذي يتهدد حياة البعض منهم وفي ظل سياسة اإلهمال 
الطبي المتعمد التي تمارس عليهم، بعث حريات رسالة باللغة اإلنجليزية تشرح كل هذه المعاناة وتطالب الممثليات الدبلوماسية 

تحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له األسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وهذا نصها :
تحية طيبة وبعد،

المدنية "حريات"، إلعالء شأن حقوق اإلنسان والدفاع عن الحريات  الدفاع عن الحريات والحقوق  ضمن رسالة مركز 
العامة والحقوق المدنية والسياسية في األرض الفلسطينية المحتلة، يهتم حريات بشكل خاص في قضية األسرى الفلسطينيين 
والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي التي وصل عدد األسرى فيها ما يقارب 6000 أسير فلسطيني موزعين على 24 
سجن ومركز اعتقال وتوقيف، تسعة عشر منها يقع خارج األرض الفلسطينية المحتلة، األمر الذي يخالف القانون اإلنساني 

الدولي وبالذات المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وعالوة على ذلك فإن إسرائيل تخالف ما نصت عليه المواد 25، 29، 30 و 31 من اتفاقية جنيف الثالثة والمواد 85، 89، 
91، 92 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تهتم بالحقوق الصحية والظروف البيئية الصحية داخل السجون ومراكز االعتقال، 
حيث وصل عدد األسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية ما يقارب 1800 حالة مرضية، يعاني 160 منها من أمراض 
مزمنة كالسرطان، القلب، الفشل الكلوي ، السكري، الشلل، مشاكل األسنان، اضطرابات الهضم والمعدة، فقدان الذاكرة، 
األمراض النفسية وغيرها من األمراض التي تؤدي إلى تدهور الوضع الصحي لألسرى بسبب ممارسة مديرية مصلحة 
السجون اإلسرائيلية سياسية اإلهمال الطبي المتعمد بحقهم، والمتمثلة في المماطلة في إجراء العمليات الجراحية لمن هم 
بحاجة ماّسة لها، األمر الذي يعرض حياة األسرى للخطر ويؤثر عليهم نفسيًا وجسميًا بشكل مباشر، وكذلك على عائالتهم 

1  حسب آخر إحصائية لمركز حريات تم تنفيذها لحصر إعداد األسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية 
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الذين يشعرون بالعجز أمام معاناة أبنائهم وألمهم، إذ يقتصر العالج المقدم لهؤالء المرضى في غالبية األحيان على األكامول 
والمسكنات.

وقد توفي منذ عام 1967 في السجون اإلسرائيلية سبعة وخمسون أسيرًا نتيجة تدني العناية الصحية والطبية الالزمة، كان 
آخرهم رائد محمود أبو حماد، جمعة إسماعيل محمد موسى، ومحمد عبد السالم عابدين. كما أن بعض األسرى توفوا بعد 
فترة قصيرة من إطالق سراحهم كحالة األسير سيطان نمر الولي الذي توفي بالسرطان بعد أقل من ثالثة أعوام من إطالق 
سراحه في 2011/4/24، وكذلك األسير فايز زيدات الذي توفي هو األخر بالسرطان في 2010/5/1، بعد عام من إطالق 

سراحه.
ويدخل األسير أكرم منصور عامه الثالث والثالثين في السجون اإلسرائيلية في 2011/8/2، وهو ثالث أقدم أسير فلسطيني، 
حيث يعاني من ورم في أسفل الرأس ، إضافًة لعدة أمراض أخرى، وقد ساءت حالته الصحية بشكل مقلق بسبب االهمال 
الطبي وعدم تقديم العالج الالزم له من قبل مديرية مصلحة السجون، والحقيقة إن ما يعانيه أكرم هو مثال على ما يعانيه 
األسرى، خاصة المرضى منهم في سجون االحتالل اإلسرائيلي، حيث رفضت سلطات االحتالل اإلفراج عن أكرم لتلقي 

العالج في الخارج رغم انه لم يتبَق على انتهاء فترة محكوميته سوى عامين.
وبسبب معاناة األسرى المرضى وزيادة الحاالت المرضية في السجون اإلسرائيلية، بادرت وزارة الصحة الفلسطينية في 
إعداد تقرير عن الحالة الصحية لألسرى الفلسطينيين وقدمته إلى منظمة الصحة العالمية في سويسرا (WHO)، والتي 
صوتت بدورها في 2010/5/20 على قرار يتعلق بسياسة اإلهمال التي تنتهجها إسرائيل تجاه األوضاع الصحية العامة 
في األرض الفلسطينية المحتلة2، وللمرة األولى منذ عام 1967 طولبت إسرائيل كقوة محتلة، بتحسين الظروف المعيشية 

والطبية لألسرى الفلسطينيين، وتقديم العناية الالزمة والعالج الطبي الالزم للذين يعانون من ظروف صحية خطيرة .
إضافة إلى ذلك، حثت منظمات حقوق اإلنسان العالمية وباألخص اللجنة الدولية للصليب األحمر، على تشكيل بعثة تقصي 
الحاالت  والكشف عن  اإلسرائيلي  االحتالل  في سجون  الصحية  األوضاع  لتقييم  المتخصصين  األطباء  من  دولية  حقائق 
الحرجة لألسرى والمعتقلين والموقوفين الفلسطينيين في سجون ومراكز االعتقال اإلسرائيلية وتقديم العالج الفوري والعاجل 

لذوي الحاالت المستعصية الذين تسوء حالتهم يومًا بعد يوم.
الحكومة اإلسرائيلية لحماية حياة األسرى وضمان  لتشكيل ضغط على  المدني  المجتمع  كما ودعت منظمات ومؤسسات 
بطلب  اإلسرائيلية  الحكومة  إلى  تقدمت  كذلك  لهم.  الالزم  العالج  وتوفير  المستعصية،  للحاالت  الفوري  السراح  إطالق 
قبول توفير خدمة العناية باألسيرات الحوامل وإطالق سراح كافة األطفال المسجونين. وكمحصلة، طلبت من المدير العام 
للمنظمة تشكيل لجنة دولية من أطقم طبية متخصصة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر لتشخيص الظروف الصحية 

الخطيرة  لألسرى الفلسطينيين وتقديم العالج العاجل لهم وفقًا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
اإلنسان  حقوق  حالة  تحسين  إلى  يهدف   2011 العام  مطلع  مشروع  بتنفيذ  “حريات”  قامت  االتجاه  ذات  في  وكخطوة 
مركز  في  الصالح  والحكم  االنسان  من سكرتاريا حقوق  بتمويل  اإلسرائيلية  السجون  في  المرضى  الفلسطينيين  لألسرى 
تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية. وقامت “حريات” بخطوات جدية على هذا الصعيد تمثلت بحصر أسماءهم وحاالتهم 
المرضية، وتصنيف الحاالت التي تحتاج إلى عالج فوري كالعمليات وغيرها. ويتم إصدار تقرير محدث عن حالة األسرى 

المرضى.
كما بادرت حريات بتشكيل لجنة وطنية دائمة إلسناد األسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية والدفاع عن قضيتهم مكونة 

من منظمات ومؤسسات حقوقية وطبية، من ضمنها وزارة شوؤن األسرى والمحررين.
ومن هنا يتطلع حريات لدوركم اإلنساني المتميز في الوقوف إلى جانب قضية األسرى المرضى العادلة وممارسة الضغط 

على الحكومة اإلسرائيلية لاللتزام بتطبيق ما يلي:
•توفير ظروف معيشية الئقة وآمنة لألسرى والمعتقلين وفقًا للمعايير الدولية. 	

•توفير العالج الطبي المناسب  لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين لتخفيف معاناتهم. 	
•السماح للجان الطبية المتخصصة بتشخيص األسرى المرضى لتوفير العالج المناسب لهم. 	

•السماح للجنة مستقلة لتقصي الحقائق بالنظر في ظروف االحتجاز واألوضاع الصحية في السجون اإلسرائيلية. 	
لألسرى  والصحية  المعيشية  الظروف  بتحسين   المتعلق  تنفيذ قرارها  العالمية من  الصحة  •تمكين منظمة  	

والمعتقلين وزيارة السجون اإلسرائيلية.
•إطالق سراح األسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يتعرضون لتدهور تدريجي وحرج في حالتهم الصحية قبل  فوات  	

األوان، وتحميل سلطات االحتالل اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة على حياتهم.
ختاما، ثقتنا كبيرة بدوركم باالهتمام بهذه القضية التي تقلق األسرى وعائالتهم وعموم المجتمع الفلسطيني، ونشكركم على 
سعة صدركم لسماع مطالب األسرى العادلة ونتطلع دومًا للتعاون معكم واللقاء بكم لتتضافر الجهود ضد سياسة اإلمعان في 

انتهاك حقوق األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

2  حسب القرار الذي اعتمدته منظمة الصحة الدولية في 20 أيار من عام 2010 في مجلسها الثالث والستين بشأن األحوال الصحية في األراضي 
الفلسطيني المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجوالن السوري المحتل
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حريات
يصدر تقريرًا حقوقيًا حول األسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

باللغتين العربية واإلنجليزية حول األسرى  المدنية "حريات" تقريرًا حقوقيًا  الدفاع عن الحريات والحقوق  أصدر مركز 
التجربة  بإعطاء لمحة عن  الموضوع من عدة نواحي حيث استهل  تناول هذا  المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
االعتقالية الفلسطينية مدعمة بالحقائق واألرقام ثم تتطرق للوضع الصحي المزري والعناية الطبية المتدنية التي تفرضها 
مديرية مصلحة السجون على األسرى وأشار التقرير إلى سياسة مصلحة السجون اإلسرائيلية القائمة على منع اللجان الطبية 
والوفود الدولية من زيارة السجون لإلطالع على أوضاع األسرى المرضى وتضمن شرحًا تفصيليًا عن مستشفى سجن 
الرملة وتسليط الضوء  بشكل خاص على الحاالت المرضية وخاصة الحاالت الحرجة منها وقد قدم عرضًا وتحلياًل لهذه 
األوضاع في ضوء المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وخلص التقرير إلى مجموعة من المطالب 
واالستنتاجات وفي مقدمتها دعوة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمجلس األممي لحقوق اإلنسان العمل على 

إطالق سراح األسرى المرضى خاصة الحاالت المرضية الحرجة.

الجامعة العربية تدعو الى تفعيل القرارات الدولية 
المتعلقة باألسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى

بقضية  والدولي  العربي  االهتمام  تزايد  األسرى وفي ظل  لتدويل قضية  والدؤوب  المتواصل  الفلسطيني  الجهد  في سياق 
األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي فقد دعت الجامعة العربية في بيان لها إلى تفعيل القرارات 
الدولية المتعلقة باألسرى وخاصة المرضى منهم ودعوة جميع المؤسسات الدولية واإلقليمية المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة 

وتدخل فاعل إلنقاذ حياة األسرى المرضى من االعتداءات والمخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها.

وقالت الجامعة العربية أن سياسة الحرمان من العالج الطبي سياسة إسرائيلية ممنهجة ومقصودة وجزءًا من الواقع المأساوي 
إضعاف  من خالل  األسرى  إرادة  كسر  إلى  تهدف  إذ  االحتالل،  سجون  في  والعرب  الفلسطينيون  األسرى  يعيشه  الذي 
أجسادهم وإخراجهم بعد السجن بأمراض خطيرة. كما اعتبرت األمانة العامة لجامعة الدول العربية قرار منظمة الصحة 
العالمية بمطالبة إسرائيل بتحسين الظروف الصحية لألسرى الفلسطينيين بمثابة إدانة دولية للممارسات اإلسرائيلية بحق 

الشعب الفلسطيني عمومًا واألسرى بصفة خاصة.

الطبية  المقومات   وإلى  الطارئة  الحاالت  لعالج  مناوبين  أطباء  وجود  الى  تفتقر  السجون  عيادات  أن  أيضًا  البيان  وقال 
والصحية، وينقل األسرى لتلقي العالج في المستشفيات وهم مكبلو األيدي واألرجل ومع سجناء جنائيين في سيارات شحن 

عديمة التهوية بدال من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.

وبذلك أشارت الجامعة إلى أن ذلك انتهاكًا من سلطات االحتالل لمعايير حقوق اإلنسان الدولية وخاصة المادة 91 من اتفاقية 
جنييف الرابعة التي تنص على وجوب " توفير عيادة مناسبة في كل معتقل، يشرف عليها طبيب مؤهل، ويحصل فيها 

المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وعلى نظام غذائي مناسب " .
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قضية األسرى المرضى 
أحد أبرز عناوين المعركة القادمة للحركة األسيرة

حلمي األعرج

بالتأكيد أن حرية األسرى واألسيرات وفي مقدمتهم المرضى والقدامى واألطفال هي عنوان المعركة الدائمة التي تخوضها 
الحركة األسيرة وإلى جانبها الشعب الفلسطيني من أجل حريتها دون شرط أو قيد أو تمييز، ولكن هذا الشعار الذي يتوحد 
عليه الجميع ال يعني أن نمارس سياسة انتظارية ونقف مكتوفي األيدي نتفرج على المعاناة اليومية التي يعيشها األسرى 
خاصة المرضى والمعزولين. بل على العكس تمامًا فاإلمساك بكل جزئية في ملف األسرى والتركيز عليها بكل ما تستحق 
ببعدها اإلنساني والسياسي والحقوقي واإلعالمي والوطني إنما يعطي هذه الجزئية حقها ويخدم ملف األسرى العام بشقيه 
الوطني والمطلبي. وألن ملف األسرى المرضى يطال المئات من األسرى من مختلف األعمار والفئات فإنه يحتل الصدارة 
ما بعد حرية األسرى في القلق واالهتمام الذي يثير حفيظة الحركة األسيرة وامتدادها في الخارج خاصة بين ذوي وعائالت 
أهالي األسرى المرضى وذوي الحاالت المرضية الصعبة على وجه الخصوص، وهؤالء يزيد عددهم عن 160 حالة. األمر 
الذي دفع الحركة األسيرة التخاذ سلسلة خطوات نضالية لتسليط الضوء على هذه القضية والمطالبة باإلفراج عن األسير 
أكرم منصور الذي يعاني من ورم سرطاني في أسفل الرأس، وهو من عمداء األسرى وقد مضى على اعتقاله اثنان وثالثون 
عامًا وبقي على اعتقاله عامين فقط ومع ذلك ترفض مصلحة السجون والحكومة اإلسرائيلية اإلفراج عنه كي يتلقى عالجه 

في الخارج ويكون بين أهله وشعبه في هذه اللحظات المصيرية.
والحقيقة أن مثل قضية أكرم منصور العشرات الذين يعانون أمراضًا خطيرة كأمراض القلب، والكلى، والسرطان وبعضهم 
مصاب بالشلل ويعاني سكرات الموت نتيجة وجود شظايا في مختلف أنحاء جسده، وهناك مرضى فقدوا ذاكرتهم وآخرين 
يعانون من أمراض نفسية أدت بمصلحة السجون لعزلهم عن زمالئهم في زنازين العزل االنفرادي بدالمن تقديم العالج 

الالزم لهم أو اإلفراج عنهم كما نصت على ذلك كل المواثيق واالتفاقيات الدولية في مثل هذه الحاالت.
إن تردي األوضاع الصحية لألسرى في السجون جراء السياسة المتبعة تجاههم أدت إلى ازدياد ملحوظ في حجم الحاالت 
المرضية حيث بلغت 800 حالة علمًا أن عدد األسرى ما يقارب 6000 أسير في السجون اإلسرائيلية بينهم 160 حالة 
مرضية حرجه باإلضافة لحاالت المرضى النفسيين وهذا ناتج عن سياسة اإلهمال الطبي وعدم إجراء الفحوصات الدورية 
لألسرى، كذلك بفعل المماطلة بتقديم العالج وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة لهم في الوقت المناسب ، وجراء االكتظاظ 
في الغرف ومحدودية المساحة المتوفرة لكل أسير للحركة والنوم وجراء التقليصات الالمحدودة في مواد التنظيف وتركيب 
األسبست على الشبابيك وفي الساحات وجراء قلة ساعات الفورة األمر الذي يحد من الحركة ويحرم األسرى من التعرض 
ألشعة الشمس ، إضافة لإلشعاعات التي يتعرضون لها في سجون النقب والسبع ونفحة وريمون جراء اإلشعاعات النووية 
الناتجة عن مفاعل ديمونا والتجارب العسكرية التي تجريها سلطات االحتالل اإلسرائيلي باستمرار، وكذلك وجود أجهزة 

التشويش التي تستخدمها مصلحة السجون واإلشعاعات الصادرة عنها بحجة تعطيل عمل البلفونات.
هذه المعطيات تعني أن الظروف االعتقالية المحيطة باألسرى ال تلبي الحد األدنى من متطلبات األوضاع الصحية المالئمة 
التي ينبغي أن تتوفر لألسرى  وفق ما نصت عليه اتفاقيات جنيف الثالثة والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وهذه 
الظروف هي التي تفاقم من تردي الوضع الصحي لألسرى وتزيد من معاناة األسرى المرضى في ظل استمرار سياسة 
تمارسه  الذي  واالستهتار  اإلهمال  درجة  الى  بوضوح  يشير  مما  بحقهم،  السجون  مصلحة  تنتهجها  التي  الطبي  اإلهمال 
الحكومة اإلسرائيلية ومصلحة السجون بحياة األسرى، األمر الذي يستدعي تدخل منظمة الصليب األحمر الدولي ومنظمة 
الصحة العالمية التي سبق لها واتخذت قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون واإلطالع عن كثب على أوضاع 

األسرى المرضى والظروف التي يعيشون فيها.
أمام هذه المعاناة اليومية المستمرة لألسرى عمومًا واألسرى المرضى خاصة، فإن أهم ما يشغل بال الحركة األسيرة في 
هذه المرحلة هو الموضوع الصحي وقضية األسرى المرضى، وسياسة اإلهمال الطبي واإلفراج عن الحاالت الصعبة وفي 
مقدمتهم األسير أكرم منصور. وإذا لم تستجيب مصلحة السجون لمطلب الحركة األسيرة ومطلب إنهاء العزل االنفرادي 
فإنها على أبواب اإلعالن عن خطوة إستراتيجية النتزاع حقوقها وإرغام مصلحة السجون على التجاوب مع مطالبها، مع 
التأكيد أن الحركة األسيرة ستواصل معركتها بالضرورة قبل وبعد الخطوة حتى يتسنى لها كسر سياسة اإلهمال الطبي بكل 
ما يرافق ذلك من تحميل الحكومة اإلسرائيلية ومديرية مصلحة السجون كامل المسؤولية عن حياة األسرى المرضى أمام 

المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.
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حريات
يدعو لحملة وطنية ودولية إلطالق سراح األسرى القدامى والمرضى

الدفاع عن  دعا مركز  منهم،  القدامى  اإلسرائيلية خاصة  السجون  في  المرضى  لألسرى  الصحي  الوضع  تردي  في ظل 
الحريات والحقوق المدنية "حريات" إلطالق أوسع حملة وطنية ودولية إلطالق سراح األسرى القدامى والمرضى وإيصال 
رسالتهم إلى المجتمع الدولي إلطالعه على حجم الجريمة التي ترتكب بحق أسرى الشعب الفلسطيني في سجون االحتالل 
الحكومات  قبل  المتبعة ضدهم من  الممنهجة  السياسة  لها جراء  يتعرضون  التي  اليومية  المعاناة  اإلسرائيلي وعلى درجة 

اإلسرائيلية المتعاقبة.
و أشار حريات إلى وجود مئات األسرى القدامى وأكثر من ثمانمائة أسير مريض في السجون اإلسرائيلية منهم ما يقارب  
160 حالة مرضية صعبة يتعرضون لسياسة اإلهمال الطبي وإلى انتهاك فظ ألبسط حقوقهم اإلنسانية ومازالت الحكومة 
الذي  العالمية  الدولية خاصة قرار منظمة الصحة  المناشدات والمطالبات والقرارات  الحائط  اإلسرائيلية تضرب بعرض 
دعاها في أيار العام الماضي لتقديم العالج الالزم لألسرى المرضى واستقبال لجنة تقصي حقائق مع الصليب األحمر الدولي 

األمر الذي يستدعي تطوير منهجية وآلية العمل المعمول بها لنصرة قضية األسرى.
عميد  حياة  يتهدد  الذي  والخطر  األسر،  في  والثالثين  الرابع  عامهما  البرغوثي  وفخري  نائل  األسرى  عميدي  دخول  إن 
األسرى الثالث أكرم منصور "الذي مضى على اعتقاله اثنان وثالثون عامًا" بسبب المرض الشديد من شأنه أن يدق ناقوس 
الخطر تجاه حياة األسرى القدامى والمرضى، يستدعي أن تتوحد كل مكونات المجتمع الفلسطيني وفي مقدمتها الرئاسة 
والحكومة ووزارة شؤون األسرى والمؤسسات العاملة في مجال األسرى ولجان أهالي األسرى على إستراتيجية وطنية 
دور  تفعيل  والعمل على  والمرضى  القدامى  األسرى  منهم  القلب  األسرى وفي  أجل إطالق سراح  النضال من  جوهرها 
الممثليات الفلسطينية في الخارج لتجنيد المؤسسات الحقوقية الدولية وكل األحرار المدافعين عن حقوق اإلنسان وأصدقاء 
الشعب الفلسطيني في العالم لالنخراط في هذه الحملة التي من شأنها أن تكشف الوجه الحقيقي لالحتالل اإلسرائيلي أمام 
الرأي العام العالمي وتعري الزيف الذي يدعيه االحتالل بشأن ديمقراطيته المزعومة واحترامه لحقوق اإلنسان والتزامه 
بالمواثيق واالتفاقيات الدولية ويظهر بطالن ادعاءاته الرامية لوصم نضال أسرانا البواسل باإلرهاب واألهم أن من شأن 
هذه الحملة أن توحد كل الطاقات والجهود نحو هدف سام محدد واقعي وملموس يصب بالضرورة في نصرة قضية األسرى 

ويرفع من شأنها ومكانتها في أوساط المجتمع الدولي بصفتها قضية شعب يناضل من أجل حريته واستقالله.

رام اهلل  2011
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مقابلة مع والد األسير هيثم صالحية
الذي تعرض لمحاولة اغتيال بحبة دواء في سجن بئر السبع

األسير هيثم صالحية من مواليد 1983/4/25 تم اعتقاله بتاريخ 6 /2002/11 
وتمت محاصرته مع الرئيس الشهيد أبو عمار في مقر المقاطعة، حاول االحتالل 
مخيم  قرب  أخرى  ومرة  بيرزيت  قرب  برهان  قرية  في  مرة  مرتين،  اغتياله 

األمعري.

غادر المقاطعة في أول يوم من رمضان من عام 2002 لزيارة أهله، وبعد دخوله البيت بفترة بسيطة، تبين وجود حركة 
غير مألوفة خارج البيت، فتأكد األب من وجود قوات االحتالل في الخارج والذين أشاروا إلى أنهم سيدخلون البيت، وعلى 

أهل البيت ان يقوموا بإبالغ أفراد الجيش عن وجود الشخص المذكور أو عدم وجوده.

بتكبيله من  إلى هيثم وقاموا  المنزل، وهيثم يجلس في غرفة الصالون، ودخل األربع جنود مباشرة  دخل جنود االحتالل 
الخلف، فأوضح هيثم ألبيه ان فالن وفالن هم الذين قاموا باإلبالغ عنه، إال أن جنود االحتالل أكدوا أن حضورهم لم يكن 

سوى صدفة ال أكثر.

رغب األب بالتأكد من أن عملية االعتقال هي عملية سليمة وتخلو من القتل، إذ ان محاولتي اغتياله السابقتين ال تبشرا خيرًا، 
فأصر األب مع ضابط الوحدة التأكيد على أن ابنه يتوجه إلى السيارة العسكرية، فأكد له الضابط ان الوحدة ال تقتل بل تعتقل، 

إال ان األب تبع الجنود أثناء اقتيادهم ألبنه هيثم حتى وصوله للجيب العسكري. وتم نقله إلى معتقل عوفر.

ان  أخبروه  والذين  بالمجموعة  معه  كانوا  أعضاء  بإرسال  قاموا  أن  إلى  للتحقيق،  بالمسكوبية  يوم   86 لمدة  احتجازه  تم 
الموضوع قد انتهى وأنهم قد اعترفوا بكل شيء وأنه ال مفر له من االعتراف فقام هيثم باالعتراف.

استمرت محكمته سنتين و8 أشهر وكان الحكم مؤبدين و 50 سنة، وتم منح شهر لالستئناف، وتم االستئناف بنجاح حيث 
ُأزيل عنه الحكم ب 50 سنة ، إال أن شخصًا أخر اعترف عليه أيضًا فأضيف على حكمه 3 سنوات و3 شهور ليكون الحكم 

النهائي مؤبدين و3 سنوات و3 شهور.

عزل هيثم لمدة سنتين ونصف، في بئر السبع قسم 4 )ايشل( بعدها تم نقله إلى سجن عسقالن لمدة 6 أشهر مع باقي األسرى، 
إال أنهم عادوا ونقلوه إلى العزل مرة ثانية لمدة شهرين، ثم إلى سجن نفحة عودًة إلى سجن عسقالن، سجن اوهلكدار و سجن 

ايشل.

في 2011/1/14 تقدم شاب من أصل 8 أسرى بالغرفة بطلب األمان من هيثم (أعطيني األمان فأنا كلفت من قبل ضابط 
المخابرات اسمه صالمي واستخبارات السجن يعقوب كيدوري بتاريخ 2011/1/6  لوضع حبة دواء لك لما نقلوني من 
سجن النقب على سجن بئر السبع، أعطوني حبة دواء حمراء اللون مربعة ومكتوب عليها 3 أحرف عبري بين كل حرف 
وأخر توجد نقطة على أن أقوم بدس حبة الدواء في فنجان القهوة او الشاي لهيثم، وتم تدريبي على هذه العملية لمدة 12 يوم 
في سجن عتصيون، وتم االتفاق على كلمة سر معينة أقوم بكتابتها على ورقة صغيرة وتمريرها من  تحت الباب خالل الليل 
لتوصيل المعلومة للسجان بانه قد تم إنجاز المهمة، ولو شعرت بخطر ما او ان زمالئي بالغرفة قد شعروا بذلك فكل ما علي 

هو الوقوف عند نافذة السجن والقيام بالغناء ألغنية متفق عليها حتى يتم نقلي من الغرفة).

وبذلك قام السجين باالعتراف لهيثم بكل تفاصيل ارتباطه مع االحتالل منذ عام 2000 وتحدث عن قيامه بأعمال عديدة 
أخالقية أو أمنية تخص حياته في منطقة دورا الخليل.

في 2011/1/9 وفي الساعة 7:30 بالليل تم دس الحبة بفنجان القهوة الخاص بهيثم، حسب اعترافات العميل، حيث كان هيثم 
يدخن سيجارة ويتجول في الغرفة بينما فنجان القهوة الخاص به موضوع بجانب صندوق السجائر، حيث توجه العميل إلى 
علبة السجائر بحجة اقتراض سيجارة وتوليعها وبينما تظاهر بذلك قام بدس حبة الدواء في قهوة هيثم حسب اعترافاته، وبعد 



مرور أكثر من ساعة أراد هيثم استخدام الحمام إال انه سرعان ما فقد توازنه ووقع على االرض، وقام زمالءه بمساعدته 
للوصول إلى الحمام إال انه لم يستطع تمالك نفسه وبال في مالبسه قبل الوصول إلى الحمام، ووقع من جديد على األرض، 
فنقلوه إلى شباك الغرفة ليأخذ نفسًا ويرتاح، لكنه كان يتعرق بشدة وأصابه ارتخاء في كل جسمه كما توقفت رجله ويده 

اليسرى عن الحركة بشكل نهائي.

قام الشباب بالمناداة على الحارس الذي أكد أن الحالة عادية وليست خطيرة وبعد إصرار الشباب على إرسال ممرض، قام 
الممرض بالوصول للغرفة والتأكيد على أن الحالة عادية وال داعي للقلق وأعطاه حبة مسكن (أكامول).

لم يكن وارد في ذهن هيثم أن هذه محاولة اغتيال موجهة من قبل العميل له، عنده أصوات ضجيج في رأسه لمدة 24 ساعة، 
قل تركيزه على أثرها وأصبح ال يميز أخوته من بعضهم، في أخر زيارة 2011/4/6 لون وجهه كان كحلي إال انه لم يجيب 
على تساؤالت والده حول ما يجري له، فقام الوالد بسؤال أحد زمالءه الذي أخبر الوالد أن هيثم يعاني من ظهور عدد من 
الدمامل في جسمه تحت الجلد في عدة مناطق كالحلق والرأس والرقبة وتحت اآلباط، حيث تبين أن هذه العوارض هي 
نتيجة محاولة االغتيال الذي تعرض لها في السجن، فقام األهل بالتواصل مع الجهات المختلفة مثل وزارة االسرى ووزارة 
الصحة، مكتب الرئيس والمؤسسات الصحية كأطباء من أجل حقوق اإلنسان، لمعرفة حقيقة ما يجري لهيثم،  وتم بعد موافقة 
محكمة العدل العليا بعد أربع محاوالت تم تقديم طلب فيها لمصلحة السجون اإلسرائيلية بإدخال طبيب في نهاية شهر نيسان 

ولكن بشرط أن تقتصر الزيارة على اللقاء فقط وليس الفحص.

وجه الطبيب عدة أسئلة لهيثم ليستطيع من خاللها تشخيص حالته، وتم االستنتاج أن ظهور الحبوب على جسمه هي إيجابية 
وتدل على أن الجسم يقوم بطرد السموم منه، إال أن هذه الدمامل قد تظهر في أي مكان بالجسم كأن تتكون فوق الشرايين أو 
داخلها، لم يتم تقديم أي نوع من األدوية له، واشترطوا عليه أن يقوموا بتقديم العالج له في حال أن توقفت وسائل االعالم 

من الحديث عن حالته.

المرة الوحيدة في تاريخ الحركة األسيرة التي يتم فيها دس المواد التي بإمكانها التسبب بأمراض خطيرة لألسرى داخل 
السجون اإلسرائيلية. العميل هو الذي اعترف مما يساعد في حماية األسرى ويدين العمالء ومصلحة السجون.

القضية تخص جميع المرضى، فاألسرى يعانون من التقصير في المعالجة، وتمارس مصلحة السجون سياسة ال يمكن قبولها 
إنسانيًا وال قانونيًا. ويطالب والد االسير هيثم :

• رفع قضية على سلطات االحتالل اإلسرائيلية.	

• تفعيل قضية األسرى بشكل عام وقضية األسرى المرضى بشكل خاص.	

• أن تقوم السفارات الفلسطينية بالخارج بالعمل على قضية األسرى.	

• أن تقوم المؤسسات اإلعالمية  بتسليط الضوء على هذه القضية بشكل يومي.	

• أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتنظيم حصص خاصة عن األسرى.	

• مواقع على االنترنت بكل لغات العالم توضح حالة األسرى الفلسطينيين وحالتهم وتوضيح أنهم ليسوا إرهابيين.	
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