
تقرير صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات« –  2012

سياسة اإلمهال الطيب يف سجون االحتالل اإلسرائيلي
انتهاك صارخ للقانون الدويل اإلنساني

2012



تقرير صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات« –   2012

2

تقرير صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات« –  2012

16 شارع البلدية، عمارة راحة، ط 2
رام اهلل التحتا، رام اهلل - فلسطين

ص.ب. 1542، رام اهلل   
تلفون:  2963665/7 2 970+    فاكس: 2963668 2 970+   

info@hurryyat.net / hurryyat@yahoo.com :البريد األلكتروني
 www.hurryyat.net



تقرير صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات« –  2012تقرير صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات« –   2012

3

مقدمة: 

من  الثاني  تقريره  »حريات«  المدنية  والحقوق  الحريات  عن  الدفاع  مركز  يصدر 
وما  اإلسرائيلي  االحتالل  في سجون  المرضى  األسرى  معاناة  يتناول  والذي  نوعه 

يتعرضون له من إهمال طبي. 
ويأمل في أن يشكل هذا التقرير قاعدة معلومات وحافزًا للهيئات والمؤسسات الدولية 
إلنهاء  تدابير  من  يلزم  ما  واتخاذ  المرضى  األسرى  بقضية  لالهتمام  العالقة  ذات 
القانون  باالستناد ألحكام  وذلك  الحرجة  المرضية  الحاالت  معاناتهم وإطالق سراح 

الدولي وقرارات منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن. 
ويثمن مركز حريات الجهود الرامية لتسليط الضوء على قضية األسرى المرضى التي 
بذلتها وتبذلها المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق األسرى وفي 
مقدمتهم وزارة شؤون األسرى ونادي األسير الفلسطيني ونقابة األطباء الفلسطينيين 

واللجنة الوطنية للدفاع عن قضية األسرى المرضى. 
حقوق  الفلسطينية-سكرتيريا  األهلية  المؤسسات  تطوير  لمركز  بالشكر  يتوجه  كما 
اإلنسان والحكم الصالح، الممول لهذا التقرير ولمشروع دعم األسرى المرضى في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي. 

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية     
»حريات«     
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سياسة اإلهمال الطبي في سجون االحتالل اإلسرائيلي
انتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني

األوضاع الصحية في السجون اإلسرائيلية:
إن الظروف المعيشية التي يعيشها األسرى واألسيرات في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
تخالف المعايير واالتفاقيات الدولية ذات العالقة حيث االكتظاظ وسوء التغذية والتهوية 
وقلة التعرض للشمس. إضافة إلى االقتحامات المتكررة لغرف السجن من قبل القوات 
تنكيل ورش  من  يتخللها  وما  بالسالح  والمدججة  السجون  لمصلحة  التابعة  الخاصة 
بالغاز مما يعرض حياتهم للخطر خاصة أولئك المصابين بأمراض صدرية عالوة 
على الحرمان من زيارات األهل والعزل االنفرادي وفرض الغرامات المالية الباهظة 

والحرمان من الفسحة اليومية. 
وبسبب عدم مالئمة العيادات الموجودة في كل سجن، تلجأ مصلحة السجون أحيانًا إلى 
نقل األسرى المرضى إلى ما يسمى مستشفى سجن الرملة والذي يفتقر ألبسط مقومات 
العناية الطبية حيث قلة الطواقم واألجهزة الطبية، والتي ال تلبي الحد األدنى المطلوب 
تلقيهم العالج  الحتياجات المرضى، ففيه يعاني األسرى المرضى كثيرًا، وبداًل من 
الالزم تزداد معاناتهم النفسية والجسدية وتتفاقم أوضاعهم الصحية لدرجة تصل إلى 
يالقونها  التي  العذاب  رحلة  بسبب  العيادة  هذه  إلى  الذهاب  منهم  الكثير  رفض  حد 
أثناء النقل في البوسطه في الذهاب واإلياب أو أثناء اإلقامة بفعل اإلهمال ومحدودية 
جراء  لحظة  كل  في  يعيشونها  التي  والمعاناة  لهم،  المقدمة  الطبية  والفائدة  العالج 
المرضى  األسرى  يطلقها  التي  المعاناة  وآهات  األلم  ومشاهدتهم صرخات  سماعهم 
الموجودين بشكل دائم في هذه العيادة. ونظرًا لوجود العيادة في الطابق الرابع يتعذر 
الشمس،  الهواء وأشعة  للفسحة حيث  الخروج  المقعدين منهم  المرضى خاصة  على 
للصليب  الدولية  اللجنة  طبيب  أن  علمًا  المحامي،  ولقاء  األهالي  لزيارة  الخروج  أو 
من  بداًل  عيادة  تعبير  يستخدمان  اإلسرائيلية  اإلنسان  حقوق  أطباء  ومنظمة  األحمر 
أسيرًا، سبعة  يوجد ستة عشر  العيادة  هذه  الذكر. وفي  آنفة  األسباب  لذات  مستشفى 
منهم مصابين بالشلل النصفي أو الدائم، وثالثة مصابون بالسرطان، ومثلهم مصابون 
سياسة  إن  والسكري.  بالربو  واألخر  بالسل  أحدهما مصاب  واثنان  القلب  بأمراض 
اإلهمال الطبي المتعمد التي تمارس على األسرى من قبل مصلحة السجون تجعل من 
تردي وتفاقم األوضاع الصحية في السجون المعضلة الرئيسية التي تواجه األسرى 
باتجاه  والضغط  السياسة  هذه  من  للحد  متكررة  احتجاجية  خطوات  التخاذ  وتدفعهم 
زيادة االهتمام الطبي بهم عمومًا والمرضى منهم على وجه الخصوص. كما يسعى 
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األسرى إلغالق عيادة الرملة التي تحولت في وعيهم إلى مكان غير مرغوب فيه، 
فأطلقوا عليها مقبرة سجن الرملة وأصبح موقفهم المعلن ومطلبهم الدائم إغالقها نهائيًا 

وتحويل نزالئها إلى المستشفيات المدنية. 
إن مركز الدفاع عن الحريات الذي يتابع أوضاع المرضى هناك بانتظام يضم صوته 
وفي  الدولية  الحقوقية  والمؤسسات  الدولي  المجتمع  ويطالب  األسرى  صوت  إلى 
مقدمتها الصليب األحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية الوقوف إلى جانب األسرى 
في مطلبهم العادل واإلنساني والضغط على الحكومة اإلسرائيلية إلغالق هذه العيادة 
الصحية  الرعاية  فيها  يتلقوا  أن  شريطة  مدنية  لمستشفيات  المرضى  األسرى  ونقل 

والمعاملة اإلنسانية الالئقة دون تكبيل لأليدي واألرجل. 

أعداد األسرى المرضى: 
ازدادت في اآلونة األخيرة أعداد األسرى المرضى قياسًا بالمراحل السابقة إلى أن 
وصلت إلى ما يزيد عن سبعمائة أسير من أصل أربعة آالف وستمائة أسيٍر وأسيرة 
تبادل األسرى  في سجون االحتالل علمًا أن أعداد األسرى المرضى ما قبل صفقة 
التي وقعت بتاريخ 2011/10/18 حين كان عدد األسرى ستة آالف أسير وصل إلى 
ثمانمائة أسير مريض وذلك حسب رصد مركز الدفاع عن الحريات لغاية شهر تموز 
من العام نفسه. والسبب في هذه الزيادة الملحوظة يعود إلى اإلمعان في سياسة اإلهمال 
الطبي تجاه األسرى واإلضرابات المفتوحة عن الطعام الجماعية منها والفردية التي 
خاضوها منذ الثامن عشر من أيلول للعام 2011 وحتى تاريخه. األمر الذي زاد من 
خطورة الوضع الصحي وعّرض حياة األسرى للخطر أثناء اإلضراب وبعده وهو 
الكاملة  المسؤولية  وقادتها  السجون  وأطباء مصلحة  اإلسرائيلية  الحكومة  تتحمل  ما 
الالزم  العالج  وتقديم  حياتهم  إلنقاذ  عاجاًل وضاغطًا  دوليًا  تدخاًل  يتطلب  مما  عنه، 
حالة  من خمسين  أكثر  إلى  فقد وصل  المستعصية  المرضية  الحاالت  عدد  أما  لهم. 
بينهم أسرى مصابين بالشلل النصفي أو الدائم مثل: خالد الشاويش، منصور موقدة، 
مناضل  خليلي،  عثمان  ارشيد،  يوسف  اسعد،  أمير  األقرع،  ناهض  مسالمة،  وليد 
شرقاوي. وآخرين مصابين بالسرطان مثل: عامر بحر، طارق عاصي، كايد هيرون، 
فواز بعارة، أحمد سمارة، رأفت تركمان، وليد أبو لحية، حازم مقداد، نبيل النتشه. 
ومنهم مصابين بأمراض خطيرة كأمراض القلب مثل عالء حسونة الذي ُأفرج عنه 
مؤخرًا إثر المتابعة القانونية لقضيته، رياض العمور، احمد جعافرة، عاطف وريدات. 
يونس  إبراهيم  الكلى منهم حسين فيصل نصار وعثمان  بأمراض  وبعضهم مصاب 
ونور محمد جابر. وهناك خمسة وعشرون أسيرًا يعانون من أمراض نفسية مختلفة 
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التعرف  قادرًا على  منهم  البعض  يعد  لم  انفرادي حيث  في زنازين عزل  ويعيشون 
على عائالتهم أو العناية بنفسه، وهؤالء جميعًا وجهوا رسائل عاجلة ونداءات استغاثة 
للمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان ولقداسة البابا واألمين العام لألمم المتحدة 
الموت المحقق ألن االحتالل  إنقاذ حياتهم من  العاجل من أجل  التدخل  طالبين منهم 
حكم عليهم باإلعدام خاصة أن هناك أسرى أغلقت ملفاتهم الطبية لعدم جدوى العالج 
الشاويش، منصور موقدة،  منهم خالد  السجون  أطباء مصلحة  بقرار من  لهم  المقدم 

ناهض األقرع.

ضحايا سياسة اإلهمال الطبي:
استنادًا إلى توثيق حريات أدت سياسة اإلهمال الطبي المتعمد وظروف القهر إلى وفاة 
العام 1967، في حين توفي  ثمانية وخمسين أسيرًا في داخل سجون االحتالل منذ 
العشرات منهم بعد اإلفراج عنهم على خلفية األمراض التي عانوا منها وهم في األسر 
منهم األسير سيطان الولي الذي أمضى ثالثة وعشرين عامًا في األسر وتوفي بعد أقل 
من ثالث سنوات من اإلفراج عنه إثر إصابته بمرض السرطان خالل فترة اعتقاله. 
واألسير زكريا داوود عيسى الذي أمضى عشر سنوات في األسر وتوفي بعد أقل من 
أربعة أشهر من اإلفراج عنه بعد أن تأكدت إدارة مصلحة السجون من تفشي مرض 
السرطان في جسده. أما آخرهم فكان األسير زهير رشيد لبادة الذي اعتقل إداريًا وهو 
يعاني من فشل كلوي وأثناء إقامته في عيادة مستشفى الرملة تفاقم وضعه الصحي حد 
الموت ووصل إلى النزاع األخير وكان على وشك أن يلفظ أنفاسه األخيرة أمام زمالئه 
تامة  في غيبوبة  السجون إلطالق سراحه وهو  أن سارعت مصلحة  لوال  المرضى 
بتاريخ 2012/5/24 للتهرب من المسؤولية، نقل بعدها إلى المستشفى الوطني في 
نابلس ليتبين من الفحوصات الطبية أنه باإلضافة إلى الفشل الكلوي يعاني من تشمع 
في الكبد والتهابات حادة في الرئتين ولم يقدم له العالج المناسب في السجن، حتى انه 
بعد إجراء غسيل الكلى له وهو مكبل اليدين والرجلين لم يكن يحظى بالعناية المطلوبة 
في العيادة بل كان يتم إعادته فورًا إلى السجن ليلقى مصيره جراء سياسة اإلهمال 

الطبي، ويتوفى في 2012/5/31  بعد أقل من أسبوع على إطالق سراحه. 

إهمال طبي متعمد وجريمة ترتكب بحق األسرى المضربين عن الطعام:
في خضم إمعانها في انتهاك حقوق األسرى واالنقضاض عليها بين الفينة واألخرى 
استمرت مصلحة السجون اإلسرائيلية في انتهاج سياسة اإلهمال الطبي تجاه األسرى 
المضربين عن الطعام ودون أدنى اكتراث من قبلها أو من قبل أطبائها بحياة هؤالء 
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بل  لحظة،  أي  في  الموت  خطر  يتهددهم  وأصبح  الصحية  حالتهم  تدهورت  الذين 
وأقدم ضباط وجنود مصلحة السجون على االعتداء أكثر من مرة على بعضهم في 
محاولة لكسر إضرابهم كما حصل مع سامر العيساوي وأيمن الشراونه، فضاًل عن 
بين  ما  متكررة  نقل  عمليات  بإجراء  مدروسة  سياسة  السجون وضمن  إدارات  قيام 
السجون لعدد من هؤالء األسرى عبر ما يسمى بالبوسطه دون أن يكون هناك مبررًا 
لذلك سوى ممارسة مزيدًا من الضغط والتنكيل باألسير الذي يتحدى بأمعائه الخاوية 
سياسة مصلحة السجون ويطالب بتحسين ظروف اعتقاله أو بإطالق سراحه ألنه إما 
معتقاًل إداريًا أو من الذين ُأعيد اعتقالهم بعد تحررهم في صفقة تبادل األسرى »وفاء 

األحرار« وتسعى األجهزة األمنية اإلسرائيلية إلعادة الحكم السابق له. 
العادلة  األسرى  هؤالء  لمطالب  االستجابة  عدم  على  االحتالل  سلطات  إصرار  إن 
ووقوفها موقف المتفرج عليهم وهم يتعرضون للموت البطيء معناه أن هناك جريمة 
ترتكبها حكومة االحتالل ومصلحة السجون بحقهم مع سبق اإلصرار والترصد األمر 
الذي يستوجب تدخاًل عاجاًل للجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة الصحة العالمية 
واألمين العام لألمم المتحدة للضغط على الحكومة اإلسرائيلية إلطالق سراحهم ووقف 

هذه الجريمة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم. 
هذه السياسة استخدمتها مصلحة السجون مع كل األسرى الذين شاركوا في اإلضرابات 
استمروا  الذين  أولئك  مقدمتهم  وفي  والفردية  منها  الجماعية  الطعام  عن  المفتوحة 
بإضرابهم مددًا زمنية طويلة ضد سياسة االعتقال اإلداري أو من أجل االعتراف بهم 

كأسرى حرب أو ضد سياسة اإلهمال الطبي.
العيساوي  األسيرين سامر طارق  أشدها بحق  تمارس على  السياسة  وما زالت هذه 
وأيمن الشروانه المستمران في إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ مطلع تموز وآب 
التبادل. وبسبب  2012 على التوالي ضد إعادة اعتقالهما وهما من محرري صفقة 
إضرابهما الطويل والذي يعتبر أطول إضراب في التاريخ، إذ تجاوز إضراب أيمن 
الخطورة،  غاية  في  الصحي  أصبح وضعهما  أشهر  األربعة  وسامر  أشهر  الخمسة 
حيث فقدا الكثير من أوزانهما ويعانيان من اإلغماء والغيبوبة واآلالم الحادة في كافة 
أنحاء جسدهما ومن انخفاض في الضغط ونبضات القلب، كما ويتعرضان لضغوط 
نفسية متواصلة من قبل إدارة عيادة سجن الرملة وأطباءها مما دفعهما لالمتناع عن 
المعاملة  احتجاجًا على سوء  الطبية  الفحوصات  السجن وإجراء  إلى عيادة  الخروج 
واإلهمال الطبي وعلى عدم االستجابة لمطالبهما، وفي خطوة تصعيدية أخرى امتنعا 

عن أخذ الفيتامينات وعن شرب الماء أكثر من مرة ولفترات مختلفة. 
ورغم الوضع الصحي الخطير الذي يمران به حيث أصبحت حياتهما مهددة بالموت 
الفجائي وأجهزتهما الداخلية مهددة بالتلف والتوقف، فإن سلطات االحتالل لم تحرك 
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ساكنًا وتركتهما يواجهان مصيرهما، كما أن المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية 
اإلسرائيلية  الحكومة  وتحميل  الجريمة  هذه  إلدانة  فاعل  بشكل  تتدخل  لم  الدولية 
المسؤولية عن حياتهما والضغط عليها إلطالق سراحهما وإنقاذ حياتهما قبل فوات 

األوان. 

منع األطباء من زيارة األسرى المرضى: 
للتقليل من وطأة سياسة اإلهمال الطبي، حاولت عدة مؤسسات فلسطينية إدخال أطباء 
مصلحة  مماطلة  بسبب  ذلك  في  تنجح  لم  أنها  إال  المرضية  الحاالت  بعض  لمعاينة 
السجون واإلجراءات المعقدة المتبعة من قبلها. وكأمثلة على ذلك فقد رفضت السماح 
للجنة طبية من زيارة األسير حمزة سامر قعقور 32 عامًا من مدينة جنين المعتقل 
في سجن مجدو ومحكوم ثماني سنوات رغم تدهور وضعه الصحي حيث يعاني من 

التهابات في األمعاء والغدد وقرحة في المعدة.
كما رفضت إدخال طبيب لمعاينة األسير عالء إبراهيم الهمص من مدينة رفح وعمره 
بفيروس  أمراض منها إصابته  38 عامًا موجود في سجن ريمون ويعاني من عدة 
السل بنسبة 18% مما  أثر على عينيه وأدى إلى التهاب في العين اليسرى وسبب فقدان 

البصر فيها بنسبة %70. 
كذلك فإن إدارة سجن جلبوع ترفض من حيث المبدأ السماح ألطباء مختصين للدخول 

للسجن ومعاينة األسرى المرضى. 
وفي ظل مناشدة األسرى المرضى وزارة شؤون األسرى ومؤسسات حقوق اإلنسان 
األطباء  دخول  تأمين  في  لمساعدتهم  األسرى  مجال  في  العاملة  وتلك  الفلسطينية 
مع  الكامل  بالتعاون  وتصميم  إصرار  وبكل  جهوده  حريات  يواصل  لمعاينتهم، 
بإدخال  السماح  دون  تحول  التي  العقبات  لتذليل  الشأن  ذات  الفلسطينية  المؤسسات 
األطباء، ولهذه الغاية وبالتعاون مع الوزارة والنادي ونقابة األطباء الفلسطينيين فقد تم 
بلورة قائمة بأسماء األطباء الذين أبدوا استعدادًا لزيارة األسرى المرضى العتمادها 
من قبل مصلحة السجون ليتسنى لهم طلب إدخال األطباء وفقها، ولحين اعتماد هذه 
القائمة، سيقوم األسرى المرضى بتقديم طلب الى ادارة السجون بمن يحتاجون من 
هذا  تنفيذ  امكانية  على  مؤشرات  وهناك  المعنية.  المؤسسات  مع  بالتنسيق  األطباء 

التوجه وتكريسه كواقع إلى جانب اعتماد القائمة. 
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حاالت مرضية فائقة الخطورة:
استنادًا إلى توثيق »حريات« فإن هناك 50 حالة مرضية خطيرة موزعة على عدد 

من السجون أبرزها :

رياض دخل اهلل أحمد العمور: 1 .
يبلغ من العمر 42 عامًا، من قرية تقوع في محافظة بيت لحم. متزوج وأب لخمسة 
أطفال؛ صدر بحقه حكٌم بالسجن المؤبد إحدى عشر مره، معتقل حاليًا في عيادة مشفى 

الرملة.
اعتقل رياض العمور بتاريخ 2002/05/04 وهو مريض يعاني من ضعف في عضلة 
القلب نتيجة إصابة سابقة بالرصاص في البطن أدت إلى إتالف الشرايين واستئصال 
جزء من األمعاء والكبد واستئصال جزء من صمام االثني عشر، تضاعفت معاناته 
لفترات  طبية  لفحوصات  يخضع  لم  فهو  المتعمد،  الطبي  اإلهمال  بسبب  السجن  في 
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 
دائم  واصفرار  شديد  وإرهاق  بتعب  يصاب  األرض،  على  ويقع  يوميًا  مرات  عدة 
بالوجه، وال يستطيع التحكم بالبول والبراز، وأصبح الجهاز بحاجة إلى تغيير انتظر 

عدة سنوات ولم يتم تغيره.
بناءًا على تصريحات أطباء عيادة مشفى الرملة اعتبرت حالة العمور الصحية من 
الذهاب لالستحمام خوفًا من سقوطه  يقدر على  يعد  فلم  العيادة،  في  الحاالت  أخطر 
وإصابته بفقدان الوعي، وأصبح يعاني من الصداع والدوار وارتفاع في نسبة المياه 
في جسمه، مما دفع األطباء للطلب منه عدم النوم على ظهره، وعلى ذلك فإن األسير 

العمور أصبح يمضى نهاره وليله مستيقظًا ال ينام. 
وفي زيارة قام بها محامي وزارة شؤون األسرى فادي عبيدات بتاريخ 2012/6/11 
لرياض العمور قال له فيها »ماذا تنتظرون أن أموت مثل زهير لبادة، حتى تقولوا 
هناك أسير اسمه رياض العمور مات من اإلهمال الطبي وعدم تقديم إدارة السجن أي 

عالج له« 
وكان  ومرضه  تعبه  بسبب  وببطء  بصعوبة  يتحدث  العمور  كان  عبيدات:  وأضاف 
صوته مليء بالغضب والقهر وقال »ماذا تنتظرون أن أخرج جثة هامدة من السجن 
لتفكروا بمساعدتي، ال أريد أن أموت، أنا أموت كل يوم، كل لحظة، كل ثانية، أنا أتهم 

إدارة السجن بتعمدها إهمال عالجي« . 
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مع زيادة اإلهمال الطبي وعدم توفر العناية الصحية الالزمة أصبح يحتاج إلى تغيير 
جهاز تنظيم دقات القلب الذي ركب له في الجهة اليسرى أثناء فترة التحقيق، انتظر 
رياض عدة سنوات لتغييره، لكن إدارة السجن رفضت ذلك، وبحجه أنهم غير قادرين 
الطعام  عن  مفتوحًا  إضرابًا   2012/06/19 بتاريخ  دخل  مرضه  تشخيص  على 

احتجاجًا على سياسة اإلهمال الطبي بحقه وبحق األسرى المرضى.
كان وضع األسير قد تدهور بشكل خطير مما استدعى نقله إلى مستشفى أساف هروفيه 
حيث استبدل جهاز منظم القلب، ولكن وضعه الصحي لم يستقر حيث 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 تغير صمامين للقلب واستبدال شرايين.
غير  الصحي  وضعه  أن  إال  الرملة  مشفى  عيادة  إلى  أعيد   2012/10/21 بتاريخ 

مستقر وهناك خطرًا على حياته ويحتاج إلى عناية طبية دائمة ومركزة.
يذكر أن العمور رشح نفسه لرئاسة قائمة المجلس المحلي في قريته تقوع وفاز بالتزكية 
وبإجماع أهالي القرية، واعتبر أهالي بلدته أن اختيار األسير رياض العمور رئيسًا 
للمجلس المحلي جاء تقديرًا ودعمًا لصموده البطولي في السجون اإلسرائيلية ولدعم 

قضية األسرى وتسليط الضوء على وضعه الصحي.

محمد رفيق كامل تاج 2 .
ولد التاج في مدينة طوباس بتاريخ 1972/10/17، درس العلوم السياسة، محكوم 

بالسجن الفعلي لمدة 15 عام وموجود في سجن هداريم.
اعتقل التاج خالل االنتفاضة األولى وهو في سن 17 عامًا لمدة عامين ونصف، تتالت 
اعتقاالته ونجا من عدة محاوالت اغتيال حتى اعتقل بتاريخ 2003/11/19، رفض 
وتبنى  لمدة 15 عامًا  الفعلي  بالسجن  الحكم عليه  بعد  بالمحكمة وقرارها  االعتراف 
شعار أسير حرب، بدأ بالمطالبة باعتقاله كأسير حرب، لكن سلطات االحتالل عاقبته 
وحاكمته مما دفعه في 2012/3/15 إلعالن إضراب مفتوح عن الطعام استمر 67 

يومًا مطالبًا االعتراف به كأسير حرب. 
على أثر تفاقم الوضع الصحي للتاج، نال منه المرض حيث أصبح يعاني من نقص 
في نسبة األوكسجين في الدم ومن ضيق التنفس مما أدى إلى نقله إلى مستشفى كفار 
سابا إلجراء الفحوصات الطبية. أجريت له صور أشعة للصدر وفحوصات أخرى 

في الدم.
إن اإلهمال الطبي لحالة األسير التاج بدأ منذ عام 2004 عندما بدأ يشكو من أوجاع 
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فقط  له  يقدمون  السجن  أطباء  وكان  التنفس،  في  وضيق  شديد،  وسعال  بطنه،  في 
المسكنات، ويؤكدون أن الذي يعاني منه أوجاع في المعدة، كما تم عمل تصوير طبقي 
إلى  أدى  مما  على طبيب مختص  الطبقية  الصور  بعرض  السجن  إدارة  تقم  ولم  له 
استمرار تردي وضعه الصحي يومًا بعد يوم وأخذ ينقطع نفسه لفترات، فتم نقله إلى 
المستشفى وتبين أنه يعاني من انخفاض في نسبة األوكسجين في الدم حيث هبطت هذه 

النسبة من 99 إلى 66 وهذا أمر خطير للغاية.
في شهر تشرين األول بدأ التاج بالنزول إلى عيادة السجن ثالث مرات يوميًا ليأخذ 
أطباء عيادة  تفاجأ  التنفس،  لمساعدته على  بالون األوكسجين  األكسجين عن طريق 
الرملة من فحوصات مستشفى كفار سابا التي أشارت إلى تكلس وانسداد في الرئتين، 
مما يؤدي إلى ضيق التنفس واتضح أنه بحاجة لزرع رئتين وأنه سيبقى على جهاز 

التنفس لمدة 18 ساعة يوميًا.
وأنه  لمشكلته،  أنه ال حل  التاج مؤخرًا  األسير  أبلغ  مائير  أن طبيب مستشفى  يذكر 
سيعيش على األوكسجين أو زرع رئتين، وهذا صعب جدا داخل األسر، كما أن بقاءه 
على األوكسجين أيضًا صعب، خصوصًا أن التاج ال يستطيع االستغناء عن الجهاز 
ويشعر باالختناق خالل االستحمام وتناول الطعام والتحدث، وال يستطيع إكمال حياته 
نائمًا على السرير..! مما يقتضي اإلفراج عنه لمتابعة العالج في الخارج بما في ذلك 

إمكانية زراعة رئتين. 
فيه  التاج وطالب  فيه حالة  بيانًا صحفيًا شرح  وبهذا الخصوص، أصدر »حريات« 

اإلفراج الفوري عنه محماًل سلطات االحتالل المسؤولية عن حياته. 
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وفيما يلي نص البيان الذي تم إصداره: 

حريات يحمل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة 
األسير محمد التاج

ويطلب اإلفراج الفوري عنه وعن األسرى المرضى

اإلسرائيلية  الحكومة  »حريات«  المدنية  والحقوق  الحريات  عن  الدفاع  مركز  حمل 
والذي  هداريم،  في سجن  الموجود  التاج  محمد  األسير  حياة  الكاملة عن  المسؤولية 
يتعرض لسياسة إهمال طبي متعمد تزيد من خطورة حالته الصحية حيث يعاني من 
فشل في عمل الرئتين ونقص في األوكسجين وسعال مستمر وأصبح غير قادر على 
مواصلة حياته إال من خالل جهاز التنفس االصطناعي، ولم يقوى على الخروج لمقابلة 
محامية حريات »ابتسام العناتي« أثناء زيارتها لسجن هداريم الستحالة إزالة جهاز 
التنفس عنه، وأكد األسرى الذين التقتهم وهم ناصر عويس، حسن بزور وناصر أبو 
سرور على خطورة وضعه الصحي وتوجهوا بمناشدة لكل أحرار العالم والمؤسسات 
ان  حريات  واعتبر  فورًا،  سراحه  إلطالق  إسرائيل  حكومة  على  للضغط  الحقوقية 
الحكومة اإلسرائيلية ومصلحة السجون وأطباءها مسؤولون مسؤولية كاملة عن حياة 
األسير محمد التاج وعن الحالة التي وصل إليها من تردي خطير على وضعه الصحي 
اآلن وبأثر رجعي وذلك بسبب ضربهم بعرض الحائط كل المطالب المحقة واألساسية 
واإلنسانية لألسرى التي كفلتها لهم المواثيق واالتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيتي 
جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، وصّموا آذانهم وأغلقوا عيونهم عن المطالب العادلة 
لألسرى وهم يعلمون جيدًا النتائج الخطيرة التي ستلحق باألسرى جراء إضراباتهم 
هناك  أن  يرى حريات  وعليه  وبعده.   اإلضراب  أثناء  البطولية  الطويلة ومالحمهم 
جريمة ترتكب يوميًا بحق األسرى المضربين عن الطعام منذ تاريخ 2011/9/18 
وحتى هذه اللحظة التي يخوض فيها األسيرين أيمن شراونة وسامر طارق العيساوي 
إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الخامس والخمسين بعد المائة، والعيساوي لليوم 
الخامس والثالثين بعد المائة ويدعو المجتمع الدولي للخروج عن صمته والوقوف إلى 

جانب أسرانا الذين يضحون بحياتهم من أجل كرامتهم وعزتهم اإلنسانية والوطنية.
ناقوس  يدق  التاج  محمد  لألسير  جدًا  الخطير  الصحي  الوضع  أن  يرى  حريات  إن 
الخطر من جديد ويفتح ملف األسرى المرضى، خاصة المقيمين منهم في عيادة سجن 
الرملة وغيرها من السجون، وعليه يدعو المجتمع الدولي واألمين العام لألمم المتحدة 
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والصليب  الدولية  العفو  ومنظمة  اإلنسان  لحقوق  األممي  والمجلس  مون  كي  باني 
األحمر الدولي وكافة مؤسسات حقوق اإلنسان وجميع أحرار العالم الوقوف إلى جانب 
تنتهك حقوقهم  الذين  الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي  األسرى 
على مدار الساعة وتمتهن كرامتهم ويتعرضون لجرائم يومية ترتقي لمستوى جرائم 
حرب بحقهم، والضغط على حكومة االحتالل لإلفراج الفوري عن األسير محمد التاج 
وتحميلها كامل المسؤولية عن حياته وعن حياة األسرى المرضى الذين ترتكب بحقهم 

سياسة إهمال طبي متعمد .
وأضاف حريات انه حان الوقت كي يخرج المجتمع الدولي عن صمته ويدين السياسة 
الشأن وإرسال  بهذا  األممية  القرارات  تفعيل  اإلسرائيلية بحق األسرى ويعمل على 
الذي  والالإنساني  المأساوي  الواقع  على  لالطالع  طبية  ووفود  حقائق  تقصي  لجان 
لمصلحة  والممنهجة  المدروسة  السياسات  بفعل  المرضى  واألسرى  األسرى  يعيشه 
وإضعاف  إرادتهم  وكسر  األسرى  إلذالل  ترمي  والتي  إسرائيل  وحكومة  السجون 
المرضى وإطالق سراحهم  األسرى  حياة  إلنقاذ  العاجل  التحرك  وكذلك  معنوياتهم، 

قبل فوات األوان.
االنحياز  عدم  دول  ومنظمة  اإلسالمي  المؤتمر  ومنظمة  العربية  الجامعة  دعا  كما 
أبعاده  بكل  الملف  هذا  نقل  في  األسرى واإلسراع  لقضية  الداعمة  قراراتها  لترجمة 
الحماية  يوفر  أممي  قرار  المتحدة الستصدار  لألمم  العمومية  الجمعية  إلى  وتجلياته 

لألسرى ويدين جرائم االحتالل اليومية بحقهم.

عالء إبراهيم علي الهمص 3 .
سلطات  تحتجزه   ،2009/02/24 بتاريخ  اعتقل  غزة،  مدينة  من  الهمص  عالء 

االحتالل في سجن هداريم ليقضي محكوميته البالغة 29 عامًا.
القصف  جراء  الفقري  العمود  أسفل  في  بإصابة   2004 عام  في  الهمص  أصيب 
( ولديه قولون عصبي، خالل عام  الصدر ) ربو  اإلسرائيلي ويعاني من أزمة في 
وانتقل  وقطره  مرهم  على  واقتصر عالجه  اليسرى  بالعين  بالتهاب  أصيب   2011
االلتهاب إلى العين الثانية، ذهب مره أخرى لعيادة السجن وأعطوه عالجًا مختلفًا بعد 
أسبوعين أصبح لون عينيه كالدم، طلب الذهاب لطبيب عيون لمعرفه وضعه الصحي، 

واستمر الوضع لمدة شهور دون رؤية أي طبيب.
في  التأخر  من  بدوره  استغرب  والذي  روسي  طبيب  على  األسير  بعد عرض  فيما 
العالج، ولكن بعد العالج الذي قدم له من الطبيب الروسي ال يستطيع الهمص فتح 
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عيونه تلقائيًا إال بمساعدة أصابعه لفك الجفون عن بعضها، حيث تكون عينيه حمراء 
تشبه الدم في لونها. ومن خالل فحص الدم تبين أنه مصاب بداء السل بنسبة %18 

والفيروس مستقر بالرئتين، وأنه لم ينتشر بجسده حتى اآلن.
فقد األسير عالء الهمص القدرة على النوم، وفقد قدرته على ممارسة حياته اليومية 
السجون  إدارة  رفض  جراء  تنتابه  التي  القلق  حالة  بسبب  ذلك  كل  طبيعي،  بشكل 
الكشف عن حقيقة مرضه والتالعب بأعصابه من جهه، وتقاعس إدارة السجن عن 

تقديم العالج الالزم له من جهة أخرى.
يقول الهمص: » إن رحلة االعتقال والتحقيق القاسية انعكست على وضعي الصحي 
فأصبحت أعاني من قائمة طويلة من األمراض، فهنالك تضارب واضح من قبل أطباء 
إدارة السجون في تشخيص حالتي الصحية بين فقداني 80% من نظري وإصابتي بداء 
السل بنسبة 18%، فكل يوم من أيام اعتقالي هو شكل معاناة ونكسة جديدة حتى نالت 

األمراض مني« . 

عثمان جمال محمود الخليلي 4 .
ولد بتاريخ 1980/09/01 يبلغ من العمر 32 عامًا، اعتقلته قوات االحتالل اإلسرائيلي 

إداريًا، وهو مقعد ويتواجد اآلن  في عيادة مشفى الرملة.
بتاريخ 2012/03/05 اعتقل الخليلي للمرة الثانية من منزله في الضاحية في مدينة 
نابلس وهو مصاب بالشلل نتيجة إصابته برصاصة في العمود الفقري تسببت بإعاقته 
بشكل دائم مما جعله مقعدا ال يستطيع الحركة. وقد تم اإلفراج عنه قبل ما يقارب ثالث 

سنوات بعدما قضى 16 شهرًا في مستشفى الرملة. 
اقتادته قوات االحتالل مرة أخرى وهو على كرسيه المتحرك إلى معتقل حواره، ومنه 
إلى عوفر ثم إلى مستشفى الرملة، وهو يعاني إضافة إلى الشلل النصفي من مرض في 

األعصاب ومن السكري، إذ أنه ال يستطيع ممارسة حياته اليومية دون مساعدة.
ومن الجدير ذكره أن األسير عثمان الخليلي المحكوم بالسجن اإلداري قدم عدة مناشدات 
األسرى  إطالق سراحه وسراح جميع  للعمل على  عباس  الرئيس محمود  إلى  منها 

المرضى الذين يعيشون في قسم أشبه بالقبر؛ وليس في مستشفى حسب قولة..!

عامر محمد عيد بحر 5 .
القدس، أعزب حاصل على  أبو ديس قضاء  بلدة  العمر 31 عامًا، ولد في  يبلغ من 
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درجة البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية، اعتقل وهو على مقاعد الدراسة بتاريخ 
2004/07/21 وحكم 12 عامًا.

في  بآالم  السجن شعر  وفي  اعتقاله،  قبل  أمراض  أية  من  يعاني  بحر  يكن عامر  لم 
إجراء عملية جراحية،  إلى  بحاجه  وأنه  الزائدة  من  يعاني  أنه  بعدها  اتضح  البطن، 
وبعد أن نقل إلى المستشفى إلجراء الفحوصات اتضح أنه يعاني من التهاب شديد وأنه 
بحاجه إلى عالج إلزالة االلتهاب وإال سينجم عنه تأثيرات خطيرة. لم تستجب إدارة 
السجن إلعطائه الدواء المناسب وتفاقمت حالته الصحية حتى ظهرت عنده مضاعفات 
خطيرة، إذ ظهرت الحساسية على جميع جسده بشكل مفاجئ، وذلك ألن الدواء الذي 
أعطته إياه مصلحة السجون ال يناسب جسمه. وفي وقت الحق اتضح انه أعطي الدواء 

بشكل خاطئ. أثرت عليه تلك الحساسية بشكل كبير. 
إن األسير بحر تعرض لإلهمال والعالج الخطأ مما أدى إلى التدهور الحاد في صحته، 
له الستئصال  أجريت  التي  العملية  بعد  األمعاء  في  شديدة  التهابات  من  يعاني  وهو 
الزائدة، ويعاني من نزيف في البراز باإلضافة إلى التقيؤ المرافق للدم. وقد نزل وزنه 
من 95 كغم إلى 75 كغم، وهو غير قادر على الوقوف على أقدامه ويأخذ عالجًا مؤقتًا 
وهو عبارة عن دواء يعطى بالوخز بالبطن يسمى ) يومبرا ( إضافة إلى مضادات 

حيوية لعالج االلتهابات الحادة في األمعاء والمعدة.

محمد سليمان صالح العاروري 6 .
ولد  بتاريخ 1985/07/16 ويبلغ من العمر 27 عامًا، من قرية عارورة قضاء رام 

اهلل، اعتقل من منزله في 18 نيسان من العام 2011، متزوج وأب لطفلة واحدة.
قاسية دون  العاروري رهن االعتقال اإلداري في سجن عوفر، وسط ظروف  يقبع 
بذريعة  التوالي  على  مرات  ثالث  اإلداري  اعتقاله  تجدد  ضده،  اتهام  الئحة  توجيه 
الملف السري دون مراعاة إصابته بمرض فقر دم البحر المتوسط )الثالسيميا( الذي 
يصنفه األطباء من أخطر األمراض التي تصيب اإلنسان، باإلضافة إلى معاناته من 
مشاكل في القلب والكلى. أكد األطباء أن العاروري يحتاج إلى نقل دم كل 21 يومًا 
باإلضافة إلى العالجات اليومية واألدوية الطاردة للحديد التي من دونها تتراجع صحة 
المريض وتؤدي إلى قصور وضعف في عضلة القلب وتراجع في عمل الكبد، مما 

يهدد حياته. 
اإلداري  االعتقال  تمديد  بسبب  الطعام  المفتوح عن  اإلضراب  في  العاروري  شرع 
الظلم والعقاب  قادر على احتمال  له وقال: »أصبحت غير  له دون توجيه أي تهمه 
التعسفي الذي يسلبني حريتي ويدمر حياتي فكل لحظة في السجن تساوي ألف عام«. 
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فواز سبع فايز بعارة 7 .
بتاريخ  اعتقل  نابلس،  مدينة  في  الياسمينة  حي  سكان  من  عامًا،  العمر31  من  يبلغ 
2004/10/21، محكوم بالسجن لمدة أربع مؤبدات و47 عامًا، يقبع اآلن في سجن 

عيادة مشفى الرملة .
اعتقل بعارة على يد جيش االحتالل الصهيوني خالل اقتحام البلدة القديمة في نابلس، 
ولم يكن يعاني أية أمراض، بداية مرضه كانت مع بداية العملية الجراحية التي أجراها 
في عام 2007 في مستشفى العفولة، كان قد ظهر له ورم سرطاني قريب من األذن وتم 
استئصاله، فيما بعد أخذ يشعر بضعف في عينه اليسرى، ال يتناول سوى المسكنات، 
وبدأ يعاني من الربو وزادت المضاعفات في وضعه الصحي، حتى أصبح يعاني من 
أورام سرطانية في منطقة الرأس والرقبة نخرت كل جسده شيئًا فشيئُا في ظل سياسة 
اإلهمال الطبي المتعمد. أصبح يأخذ جلسات كيماوي ولكنه لم يشعر بأي تحسن على 
حالته. وفي رسالة له قال: » على العالم أن يفتح باب السجن ليرى ويسمع ما يجري 

على أجسادنا، نحن نذوب في الظالم، ونذوب في صمت المجتمع الدولي«.

شهيد سياسة اإلهمال الطبي الذي ذهب من الموت..إلى الموت..! 8 .
ولكني  القصيدة،  عن  الحصان  سقط   : درويش  قال  كما  أقول  لن  لبادة..  زهير   «
بعد، وستظل  قبل ومن  األسود، من  الحصان  بدم  أن سجانك سقط مدرجًا  سأقول 

أيقونة نعلقها على صدورنا، وسام عز تكتحل به األعين لترى نور الصباح«.1

ولد األسير المريض الشهيد زهير رشيد حامد لبادة بتاريخ 1961/03/03، وهو من 
نابلس، متزوج وأب ألربعة أطفال، اعتقل أكثر من مره في  العين في  سكان راس 

سجون االحتالل اإلسرائيلية.
لبادة في سجون االحتالل اإلسرائيلية،  العذاب لزهير  بداية رحلة  العام 1988  كان 
اعتقل حينها بتهمة المشاركة في فعاليات االنتفاضة األولى، مكث 6 شهور في االعتقال 
أبعد   1992 العام  أواخر  في   ،1991 عام  في  كاملة  سنة  لمدة  اعتقل  ثم  اإلداري، 
زهير إلى مرج الزهور في جنوب لبنان وعاد نهاية العام، وفور وصوله األراضي 
شهرًا  لمدة 30  اعتقاله  أعيد  عام 2007  في  االحتالل،  سلطات  اعتقلته  الفلسطينية 

وُأفرج عنه بتاريخ 2010/10/7.
الصحي  وضعه  رغم  إداريًا  باعتقاله  االحتالل  قوات  قامت   2011/12/6 بتاريخ 

1. شحاده، مأمون. )زكريا داوود عيسى...سالم عليك. وكالة معًا اإلخبارية، 2011/8/13(
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الصعب، حيث أمضى فترة االعتقال في عيادة سجن الرملة، عانى كثيرًا جراء سياسة 
اإلهمال الطبي التي مورست بحقه؛ فاألسير لبادة عانى من الفشل الكلوي المصحوب 
بتشمع الكبد » C«، استفحل المرض نتيجة تأخر أطباء عيادة الرملة بغسيل الكلى له، 
فتجمع الماء في صدره ورئتيه، رافقه مشاكل في أعصاب األيدي واألرجل، أصيب 
اعتبار  وعلى  قدميه،  بنصف  اإلحساس  على  قادرًا  يعد  ولم  عظام،  بهشاشة  أيضًا 
يتناول 22 حبة دواء  له – كان زهير  العالج  يقدمون  الرملة كانوا  أن أطباء عيادة 

يوميا..!
في يوم الخميس بتاريخ 2012/05/24 قامت قوات االحتالل باإلفراج عن األسير 
زهير لبادة أثر تدهور حالته الصحية وإصابته بمضاعفات خطيرة، حيث أن محكمة 
سالم العسكرية أصدرت بهذا اليوم قرارًا باإلفراج عنه مقابل كفالة مالية بقيمة 1000 

شيكل أثر تدهور حالته الصحية.
إسعاف  سيارة  إلى  إسرائيلية  إسعاف  بسيارة  محماًل  الموت  عيادة  من  لبادة  خرج 
من  تبين  إذ  تامة  غيبوبة  حالة  في  بنابلس  الوطني  المستشفى  إلى  حملته  فلسطينية 
الفحوصات أنه باإلضافة للفشل الكلوي يعاني من تشمع في الكبد والتهابات حادة في 
العناية  يلقى  يكن  لم  الكلى  بعد غسيل  انه  المناسب حتى  العالج  له  يقدم  الرئتين ولم 

المطلوبة في المشفى بل كان يتم إعادته فورًا إلى السجن.
أعلن عن  لبادة،  استشهاد زهير  أعلن عن  بتاريخ 2012/05/31  الخميس  يوم  في 
الطبي  اإلهمال  أنواع  كل  بحقه  إسرائيل  مارست  الذي   - المريض  األسير  مفارقة 

-  للحياة...!
يقول مدير المستشفى الوطني بنابلس، الدكتور حسام الجوهري »إن الشهيد لبادة كان 
يعاني من قصور في الكلى وتشمع في الكبد؛ نتيجة اإلصابة بفايروس الكبد الوبائي 
»C«، حيث دخل في غيبوبة كاملة لمدة 48 ساعة ولم تفلح محاوالتنا إلنقاذ حياته«. 
أما الكاتب هشام ساق اهلل  فيقول: »حين تقوم دولة االحتالل ببادرة حسن نية يتوجب 
التشكك فيها، والبحث في أبعادها حتى يتم التعرف على أسباب تلك البادرة، فاالحتالل 
ال يقوم بأي بادرة هكذا هلل؛ فحين أطلق سراح األسير لبادة كان يعرف أنه لن يستطيع 
داخل  في  استشهد  أنه  عليه  يحسب  بيته وال  في  يموت  أن  أراد  لذلك  كثيرًا،  العيش 

سجون االحتالل« . 
وفي إطار سياسة الموت والقتل الممنهج لألسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل 
اعتبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية » حريات » أن وفاة األسير لبادة 
جريمة جديدة ترتكب بحقه وحق األسرى المرضى تتطلب محاسبة المسؤولين عنها 
العشرات  حياة  يهدد  عليها  الصمت  استمرار  أن  مؤكدًا  الدولية  الجنائية  المحاكم  في 
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أخرى  الحزينة هي محطة  المناسبة  الصعبة، وأن هذه  المرضية  الحاالت  من ذوي 
وصرخة مدوية لتسليط الضوء على سياسة اإلهمال الطبي التي يتعرض لها األسرى 
وعلى األوضاع الصحية والظروف االعتقالية السيئة التي يعيشونها مشددًا على أنه 
الصحة  منظمة  مقدمتها  وفي  الدولي  المجتمع  لمنظمات  العاجل  للتدخل  الوقت  حان 
العالمية ومنظمة العفو الدولية والصليب األحمر الدولي وتشكيل لجنة طبية مختصة 
لزيارة السجون اإلسرائيلية واإلطالع على أوضاع األسرى المرضى والضغط على 

الحكومة اإلسرائيلية لإلفراج عنهم فورًا. 
أما زوجة األسير لبادة ورفيقة دربه أم رشيد فقالت: » ماذا فعل لالحتالل، هل هذا 
الجسد يؤثر على دولة تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، لقد كان مقيدًا وهو يغسل الكلى 

بالسجن.. ما هذه المعاملة التي يتعرض لها أسرانا؟ وأين العالم منها ؟!
يذكر أن توثيق مركز الدفاع عن الحريات أشار إلى أن سياسة اإلهمال الطبي وظروف 
القهر منذ عام 1967 وحتى اآلن أدت إلى استشهاد 58 أسيرًا في سجون اإلحتالل 

اإلسرائيلي كان آخرهم األسير الشهيد زهير رشيد لبادة.
وهنا يبقى السؤال للمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والقانونية..أين أنتم من أسرانا 
الذين يموتون في سجون االحتالل اإلسرائيلي؟ في أي وقت ستالحق إسرائيل على 
األسرى  تنصف  ال  أن  جنيف  واتفاقيات  اإلنساني  الدولي  للقانون  كيف  جرائمها؟ 

الفلسطينيين؟ 
لبادة  زهير  األسير  وفاة  في  للتحقيق  محايدة  دولية  لجنة  لتشكيل  يدعو  حريات  إن 
لمحاسبة المسؤولين عن وفاته وتقديمهم للمحاكمة لنيل جزائهم على ما ارتكبوه من 
جرائم بحق هذا األسير الذي كان يعاني سكرات الموت قبل االعتقال وأثناءه جراء 
معاناته من الفشل الكلوي ومع ذلك بقي في السجن وأكثر من مره في االعتقال اإلداري 
الوطنية  للسلطة  يمكن  ما  أقل  وهذا  األخيرة،  أنفاسه  فيها  لفظ  التي  تلك  آخرها  كان 
هذا  لحقوق  وانتصارًا  إنصافًا  عمله  والدولية  الفلسطينية  اإلنسان  حقوق  ومؤسسات 
األسير وعائلته وحقوق األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي 

وفي مقدمتهم األسرى المرضى لحمايتهم من مواجهه نفس المصير.
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األسرى المرضى في عيادة سجن الرملة يطلقون 
صرخة األلم واألمل

أطلق األسرى المرضى في عيادة سجن الرملة صرخة إلى المجتمع الدولي طالبين 
منه التدخل العاجل إلنقاذ حياتهم حيث توجهوا له برسالة من داخل السجن ومما جاء 

فيها:-

صرخة ألم وأمل
نكتب لكم صرخة ألم وأمل نحن إخوانكم وأبناءكم المرضى في مقبرة الشهداء األحياء، 
من شدة األلم وقساوة المعاناة، من رحم األمل وبهامات ما زالت وستبقى مرفوعة، 
آهات  من  والحياة،  الحرية  في  تتمثل  وبأرواح  والمرض،  االعياء  أنهكها  وبأجساد 
ومن عيون ترنو بزنبقة شقائق النعمان وهي تشق صخر األرض التي تشوقت لخطى 
المناضلين. وأضافوا: نخاطبكم بصرخة ألم وأمل قد تكون للبعض مناصرة وقد تكون 
واجهناه  قد  كنا  لما  وإال  الموت،  نخشى  أننا ال  ونقول  األخيرة  منا صرخته  للبعض 
مرارًا حين اخترنا طريق الكفاح لتحرير وطننا وشعبنا، وإن ما نخشاه هو أن ال نلفظ 

ما تبقى من أنفاسنا بين أحضان أحبتنا وأهلنا وشعبنا. 

تحررنا أوال
وأكمل األسرى »نخاطبكم من موقف اإلدراك الواعي لكل ما بذل ويبذل من جهود 
ونضاالت في وضع قضية األسرى والمرضى والقدامى منهم على وجه الخصوص 
في مقدمة جداول أعمالكم الوطنية، وإبراز الرئيس أبو مازن للقضية من على منبر 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، وإصرار قيادات شعبنا ومؤسساته المختلفة، والجهود 
تحديدًا  للواجهة،  دومًا  قضيتنا  دفع  في  األسرى  شؤون  وزير  يبذلها  التي  المعطاءة 
اإلصرار على شرط تحررنا قبل استئناف أي شكل من األحاديث مع االحتالل الذي 
الرملة: »هذا االحتالل يمعن في  المرضى في  المعايير اإلنسانية«. وأضاف  ينتهك 
من  له  نتعرض  فما  المتعمد،  واإلهمال  والتضييق  الممارسات  أنواع  أبشع  ممارسة 
ظروف هو أقسى مما يتعرض له أخوتنا في بعض السجون، فنحن متروكون ألقدارنا 
وآالمنا وأمراضنا دون رعاية طبية حقيقية، اللهم عزلنا عن باقي أخوتنا األسرى حتى 

ال يشكل وجودنا بينهم مصدرًا إضافيًا لتفجر األوضاع مع مصلحة السجون«.  
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الشهادة ارحم
التي  بالمسكنات  المستعصية  األمراض  أنواع  كل  تعالج  اإلدارة  أن  األسرى  وأكد 
تضاعف من المخاطر على حياتهم، مذكرين بما حل بعدد من األسرى الذين ارتقوا 
وعبد  لبادة،  وزهير  إسماعيل،  وجمعة  هدوان،  أبو  محمد  ومنهم  ذلك  جراء  شهداء 
الفتاح رداد، ومراد أبو زقوت، وهايل أبو زيد، وسيطان الولي، وأبو رزق العراعير 
وفضل شاهين. ومؤكدين أن »الشهادة ستكون ارحم بكثير من وضع يعيش فيه ستة 
عشر مناضاًل في ظروف من المرض والقهر واأللم، منهم سبع حاالت إعاقة مستديمة 
وأمنيته  األخيرة،  وصيته  يكرر  وهو  ليلة  كل  يختتم  بعضهم  مستعصية،  وأمراض 

األخيرة أن يلفظ أنفاسه بين أحضان أهله وأحضان شعبه«. 

ال تتركونا وحدنا..
وناشد المرضى في رسالتهم كل ضمير ما زال ينبض حبًا لألرض ومناضليها ولجماهير 
شعبنا وهي تطرق جدران الخزان لتضع حدًا ألوجاعهم وإعالء صوتهم بمسؤولية، 
وعدم تركهم ينزفون في ميدان المعركة، داعين الفصائل الوطنية واإلسالمية إلعالن 
مقدمتها  وفي  التحديات  لمواجهة  وطنية  إستراتيجية  لوضع  االنقسام  وإنهاء  الوحدة 
دعم األسرى وتحررهم، وقالوا: » نقول قوتنا في وحدتنا، ففي إنهاء االنقسام شرط 
لتحررنا، ومجرم بحق شعبه وقضيته من ال يسعى إلعادة اللحمة ورص الصفوف 
التي تحشد كل طاقاتنا لنخوض معاركنا وننتصر ألسرى الحرية ونمد طوق النجاة 

لنخرج المرضى من حفر الموت وهم يرتدون أعالم فلسطين بدل األكفان«. 
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رسالة األسير المريض المقعد خالد الشاويش للمجتمع الدولي 

المحكوم عشر مؤبدات  المقعد  المريض  الشاويش  بها األسير خالد  في رسالة توجه 
من سجنه في عيادة الرملة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية طالبهم التدخل 
العاجل لدى الحكومة اإلسرائيلية والضغط عليها إلطالق سراحه ودعاهم إلنقاذ حياته 
وحياة األسرى المرضى المقيمين معه في هذه العيادة وإطالق سراحهم وعددهم ستة 
فستقية جماعية  بل هي عبارة عن  بمستشفى  ليست  فيها: »الرملة  أسيرًا جاء  عشر 
تدفن حياتنا وتنزف جراحنا، نموت في كل دقيقة بصمت ولو كتب للجدران الشاهدة 
على مأساتنا النطق والتعبير لصرخت حزنًا ورعبًا من واقعنا المرير، فتعالوا لقبورنا 
الجماعية حيث نحن وسترون ما لن تصدقوه، ال عالج وال طبيب وال ما يحزنون، 

عقاب وعزل وألم بال حدود«. 

الموت البطيء 
التوالي طريح  على  الثامن  للعام  يحتجزه  االحتالل  أن  إلى  الشاويش  األسير  وأشار 
الشلل،  من  ويعاني  مقعد  ألنه  أبدًا  يفارقها  ولم  تتغير  لم  فرشة  على  المرض  سرير 
لماذا ال يطرق  الديمقراطية؟  وقال: »أين مؤسسات حقوق اإلنسان والمتباكين على 
في  البطيء  ونكبتنا وموتنا  وإلى متى ستستمر عزلتنا وغربتنا  مقبرتنا،  أبواب  أحد 

منفى مشفى الرملة؟«. 
وأضاف: »نطالب من بقي لديه ذرة من ضمير أن يتجرأ بالقدوم لزيارتنا ليرى كل 
أشكال الرعب والعذاب. أيها العالم الفاقد إلنسانيتك اعلم أن إسرائيل تعتقل جثثا تسير 
وال تسير، جريح يضمد جريح، وأسير يسند أسيرا، في غياب العدالة وحقوق اإلنسان 

والضمير، ونتجرع األلم وسؤال يالزمنا هل سيتغير المصير؟«. 
»مشفى سجن الرملة هو كذبة كبيرة على الجميع، السجين بحاجة لصحة حتى يستطيع 
مقاومة السجن وتحمل عذابه فكيف يكون الحال مع مرضى ومشلولين؟ ومن ال يعرف 
من عامة الناس حجم ونوعية الخدمة التي يحتاجها ذوي االحتياجات الخاصة؟ ولكن 

هنا ال يوجد من األشياء الخاصة شيء ومن سيقوم على خدمتنا وال سليم فينا«؟؟! 
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أمل كبير 
وأضاف األسير الشاويش في رسالته مخاطبًا الجميع: »تعبنا من الشعارات والبيانات 
والموت يتربص بنا وكأننا لسنا بشرًا، ال نريد أوسمة ونياشين وألقابا وإنما أبسط حقوقنا 
على وجه هذه األرض، فنحن أصحاب رسالة عادلة ولم ولن نندم على تضحياتنا لذلك 

يعاقبنا االحتالل ولن يركعنا ولكن يؤلمنا ظلم بني البشر«. 
يتم تحريرنا وهو أمل لن نتخلى عنه رغم صدمتنا  وأضاف: »رسالتنا واحدة حتى 
من الصفقات التي لم تنقذنا من جحيم الموت. نطالب بأن تهبوا جميعًا إلغالق مقبرة 
الرملة ونقلنا للمستشفيات أو حتى السجون فهي أرحم بكثير من واقعنا البائس وآثار 

هذا المصير الخطير«.     

مسؤولية المجتمع الدولي تجاه األسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية:
المتحدة  األمم  ذلك  في  بما  دواًل ومؤسسات  الدولي  المجتمع  يبديه  الذي  الصمت  إن 
ووقوفه  لها،  يتعرضون  التي  اليومية  واالنتهاكات  األسرى  معاناة  تجاه  ومؤسساتها 
سياسة  ضمن  بحقهم  االحتالل  يرتكبها  التي  الجرائم  سلسلة  على  المتفرج  موقف 
مدروسة وممنهجة يجعلنا ننظر بقلق شديد تجاه هذا الموقف ويدعونا للطلب مجددًا 
الخروج عن هذا الصمت وإدانة السياسة اإلسرائيلية المتبعة تجاه األسرى والتدخل 
العاجل لحمايتهم وضمان حقوقهم التي كفلتها االتفاقيات والمواثيق واألعراف الدولية 
لوقفها،  العاجل  والتدخل   1949 لعام  والرابعة  الثالثة  جنيف  اتفاقيتي  مقدمتها  وفي 
والضغط على الحكومة اإلسرائيلية لاللتزام بالمعايير الدولية بهذا الشأن، إن األسرى 
الذين يتعرضون النتهاكات ممنهجة اضطروا لالحتجاج لحماية حقوقهم والدفاع عن 
كرامتهم اإلنسانية والوطنية، وهم في هذا السياق هددوا بإعالن حالة العصيان الشامل 
على قرارات وقوانين مصلحة السجون والشروع بإضرابات مفتوحة عن الطعام رغم 
خطورتها على حياتهم وذلك أماًل في إنهاء حالة الظلم الواقع عليهم. وقد نجحت هذه 
اإلضرابات من جهة في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة ما يتعرض له األسرى 
في السجون اإلسرائيلية وعّرفت العالم بالمكانة التي يتبوؤنها في عقل ووجدان شعبهم 
ودورهم الطليعي في نضالهم العادل من أجل الحرية واالستقالل، ومن جهة أخرى 
فاقمت أوضاعهم الصحية وعرضت حياة الكثير منهم للخطر. وهذه اإلضرابات كانت 
يومًا،  الذي استمر 21  أيلول 2011  الثامن عشر من  التالي:- إضراب  النحو  على 
واإلضرابات  يومًا،   28 استمر  الذي  لعام 2012  نيسان  من  السابع عشر  إضراب 
الفردية لكل من خضر عدنان التي استمرت 66 يومًا، ثائر حالحله 78 يومًا، هناء 
شلبي 55 يومًا، كفاح حطاب 31 يومًا، جعفر عز الدين 54 يومًا، بالل ذياب 78 



تقرير صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات« –  2012تقرير صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات« –   2012

23

 104 الريخاوي  أكرم  يومًا،   149 البرق  سامر  يومًا،   166 الصفدي  حسن  يومًا، 
أيام، محمود سرسك 96 يومًا، عمر أبو شالل 70 يومًا، محمد التاج 67 يومًا، أيمن 
الشراونه 157 يومًا وما زال مستمرًا، وسامر العيساوي 127 يومًا وما زال مستمرًا. 
وعدالة  األسرى  بمعاناة  اهتمامه  زيادة  الدولي  المجتمع  من  يقتضي  الواقع  هذا  إن 
قضيتهم ويدعوه لإلسراع في تشكيل لجان تقصي حقائق دولية وطبية لإلطالع على 

أوضاعهم عن كثب ومعرفة حقيقة ظروفهم االعتقالية ومعاناتهم الصحية.
في  والعرب  الفلسطينيين  األسرى  لقضية  الدولي  المجتمع  النتصار  الوقت  حان  لقد 
سجون االحتالل وتفعيل دوره في الضغط على الحكومة اإلسرائيلية إللزامها باحترام 
مبادئ حقوق اإلنسان والمواثيق واالتفاقيات الدولية، وتسليط الضوء على هذه المعاناة 
اإلنسانية التي تتجاوز كل الحدود، والوقوف إلى جانبهم في نضالهم العادل من أجل 

حريتهم وتحسين ظروف اعتقالهم.
وهنا تتجلى أهمية أن يضطلع هذا المؤتمر بمسؤولية تفعيل القرارات الصادرة عن 
الجامعة العربية ودول عدم االنحياز ومؤتمر األمم المتحدة الذي انعقد في جنيف في 
نيسان 2012 والبناء عليها، وأن يواصل جهده وخطواته العملية لوضع هذه القضية 
الهامة على جدول أعمال الجمعية العمومية لألمم المتحدة والمجلس األممي لحقوق 
وتقديرًا  تضحياتهم  لمستوى  وارتقاء  األسرى  تجاه  لمسؤولياتنا  إيفاًء  وذلك  اإلنسان 
إطالق سراحهم جميعًا خاصة  إلى  والوطنية وصواًل  والسياسية  اإلنسانية  لرسالتهم 
اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  ستظل  ذلك  وبدون  واإلداريين.  والقدامى  المرضى 
تضرب بعرض الحائط كل االتفاقيات والمواثيق الدولية وتعتبر نفسها فوق القانون 
الَدولي في ظل غياب الضغط والمحاسبة والمساءلة. ومن أجل مساندة قضية األسرى 

المرضى والسعي إلنقاذ حياتهم نقترح العمل وفق التوصيات التالية:-

أواًل: اإلسراع في تشكيل لجنة طبية دولية متخصصة من قبل منظمة الصحة العالمية 
فيها  الصحية  األوضاع  على  واإلطالع  السجون  لزيارة  الدولي  األحمر  والصليب 
وتقديم تقرير لألمين العام لألمم المتحدة والمجلس األممي لحقوق اإلنسان عن نتائج 

هذه الزيارة تنفيذًا لقرار منظمة الصحة العالمية بتاريخ 2010/5/20. 
ثانيًا: المطالبة باإلفراج الفوري عن الحاالت المرضية الصعبة التي يعتمدها تقرير 

اللجنة المقترحة أعاله وتحميل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم. 
ثالثًا: التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية وأطراف دولية أخرى في رفع شكوى 
دولية في المحاكم الجنائية الدولية لمالحقة المسؤولين اإلسرائيليين عن وفاة األسير 
زهير لباده الذي اعتقل إداريًا وهو يعاني من فشل كلوي وغيره من األسرى الذين 
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قضوا بسب سياسة اإلهمال الطبي. 
رابعًا: التحرك العاجل من قبل المؤسسات الدولية للضغط على الحكومة اإلسرائيلية 

لتقديم العالج الالزم لألسرى المرضى لتخفيف معاناتهم وآالمهم.
خامسًا: إغالق ما يسمى مستشفى سجن الرملة ونقل األسرى المرضى المقيمين فيه 

إلى مستشفيات مدنية. 


