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شكر وتقدير

التنفيذي،  والمدير  »حريات«  المدنية  والحقوق  الحريات  عن  الدفاع  مركز  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  يتقدم 
لمساهمتهم  االقتصادي واالجتماعي  لإلنماء  العربي  الصندوق  إلى  الشكر والعرفان  المركز بجزيل  وطاقم عمل 
تمويلهم  خالل  من  اإلسرائيلي  االحتالل  سجون  في  المرضى  األسرى  لمساعدة  »حريات«  دعم  في  المتواصلة 

مشروع »المساهمة في توفير الخدمات الصحية لألسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية«.

ونحن نعبر عن شكرنا، فإننا نؤكد أنه وبفضل هذا الدعم ، تمكن حريات من استكمال مبادرته الوطنية والقانونية 
واإلنسانية تجاه األسرى المرضى الذين يتعرضون لسياسة اإلهمال الطبي، وذلك عبر الضغط والمناصرة والمتابعة 
القانونية، وإدخال أطباء متخصصين لمقابلة الذين يعانون من أمراض خطيرة، ومعاينتهم واإلطالع على أوضاعهم 

الصحية والعالجات المقدمة لهم.

والشكر موصول لكل األسرى واألسيرات وعائالتهم وإلى المؤسسات الشريكة في هذا المشروع الهام وفي مقدمتهم 
في  والوطنية  الجماعية  تتكلل جهودنا  أن  أمل  الفلسطيني. على  األسير  ونادي  والمحررين  األسرى  هيئة شؤون 
نصرة قضية األسرى عموماً والمرضى على وجه الخصوص وتخفيف معاناتهم وإطالق سراح الحاالت المرضية 

الحرجة منهم بالنجاح قبل فوات األوان.

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
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"سنكون يوماً ما نريد" عبارة أثيرة، يستمد منها الفلسطينيون 
ال  عقوداً،  أمتد  الذي  والقهر  الظلم  ليل  بأن  والثقة،  األمل 
أجله، حقنا في  ما كافحنا من  وأننا سنحقق  إلى زوال،  بد 
تقرير المصير، العودة، واستقالل دولة فلسطين على كامل 
القدس.  وعاصمتها   1967 حزيران  في  المحتلة  األرض 
كانوا،  أينما  للفلسطينين  دولة  وديمقراطية،  حرة  دولة 
أبناء  العبارة األثيرة، وقع خاص على  لهذه  نغالي أن  وال 
وبنات الحركة الوطنية األسيرة، وفي القلب منهم األسرى 

المرضى.

األسرى المرضى الذين تتجاوز معاناتهم كل وصف جراء 
القوانين التعسفية إلسرائيل/الدولة المحتلة، وبالطبع جراء 
القوانين  بهذه  منتهكة  السجون.  مصلحة  إدارة  ممارسات 
والقواعد  الدولي،  القانون  قواعد  أحكام  والممارسات، 
ومخالفتها  لعام 1957،  السجناء  لمعاملة  الدنيا  النموذجية 
بشأن أسرى  الثالثة  اتفاقية جنيف  للمواد 13،30،29 من 
الحرب لعام 1949، كما ومخالفتها للمادة 85 من اتفاقية 

جنيف الرابعة.

اسرئيل/الدولة  تنتهك  قضية  مجرد  األسرى  قضية  تعد  لم 
الدولية  اإلتفاقيات  في  عليها  المنصوص  حقوقهم  المحتلة 
يعانون  وأسيرة  أسير   700 يقارب  ما  فثمة  الشأن،  بهذا 
مزمنة  أمراض  من  يعانون   297 بينهم  األمراض، 

كالسرطان واألورام والقلب والسكري والضغط وأمراض 
نفسية  أمراض  يعانون من  ناهيكم عّمن  الدموية،  األوعية 
واألسيرات  األسرى  عشرات  إلى  باإلضافة  هذا  خطيرة. 
الذين تحرروا من سجون االحتالل، وهم في حالة المرض، 
استشهد بعضهم بعد فترة قصيرة جراء اإلهمال الطبي الذي 

القوه على امتداد فترة سجنهم.

اإلهمال  التي عنوانها  والممارسات  اإلنتهاكات  جراء هذه 
الطبي المقصود والممنهج ارتقى ما يزيد عن 63 شهيداً، 
لم  ما  منهم،  العشرات  حياة  يهدد  يزال  ما  الموت  وخطر 
تنهض حركة دولية للدفاع عن حقوقهم في الحياة الكريمة، 
تتهدد  عّمن  الفوري  واإلفراج  الالزم،  العالج  وتلقي 

األمراض حياتهم.

عمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات« 
بروح المسؤولية الوطنية واألخالقية وبالشراكة مع العديد 
أن  الهدف، غير  هذا  أجل  الشأن من  ذات  المؤسسات  من 
في  طفيفه  تحسينات  إلى  أدت  قد  كانت  وإن  الجهود  تلك 
حياة األسرى المرضى، فإننا نقول وبنفس روح المسؤولية 

الوطنية واإلنسانية واألخالقية أن هذا لم يكن كافياً.

فالمطلوب أن نذهب موحدين بهذه القضية لبناء رأي عام 
وطني يلعب اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان واألحزاب 

األسرى املرضى وجرحهم املفتوح
سالم خلة

رئيس مجلس إدارة مركز الدفاع 
عن الحريات والحقوق المدنية
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وطنية  إدارة  تحت  خلقه  أجل  من  منسقاً  دوراً  السياسية 
بذل  الروح  هذه  عن  بعيداً  وليس  بينها،  فيما  تشاركية 
بما  الشأن،  ذات  الدولية  الجهات  مع  المطلوبة  المساعي 
فيها منظمة الصحة العالمية، واتحادات المحاميين اإلقليمية 
إلى  جنباً  اإلنسان.  حقوق  ومجلس  ومنظمات  والدولية، 
اسرائيل/  محاكم  أمام  الالزمة  القانونية  الجهود  مع  جنب 
الدولة المحتلة؛ وبغض النظر عن التوقعات السلبية من هذه 
إنحيازها  األوقات  كل  وفي  بالملموس  ثبت  التي  المحاكم 
لدولة  والسياسية  األمنية  المستويات  وتوجهات  لقرارات 

اإلحتالل.

بين أيدينا اليوم عدد يصدر لمرة واحدة من مجلة »األسرى 
لهذه القضية  المرضى وجرحهم المفتوح« يتضمن تنويراً 
سواء ما جاء على لسان مركز حريات أو ما تفضل بكتابته 
عدد من المتابعين والمختصين بشؤون الحركة األسيرة كما 
معاناتهم  أسرى محررين رووا بعض  وشهادات حية من 
الذي  الطبي  اإلهمال  جراء  وزميالتهم  زمالئهم  ومعاناة 

أن  إال  هنا  يسعنا  وال  اإلسرائيلي.  االحتالل  دولة  تمارسه 
العربي  الصندوق  في  ألصدقائنا  الجزيل  بالشكر  نتوجه 
المتواصل  دعمهم  على  واإلجتماعي  اإلقتصادي  لإلنماء 
لقضية األسرى المرضى وتمويلهم السخي لهذا المشروع.

وسائر  حريات  مركز  في  لنا  يشكل  ما  هذا،  في  ولعل 
المؤسسات المختصة واألحزاب السياسية ومنظمات حقوق 
اإلنسان ما يدفعنا إلى العمل المشترك بروح إبداعية تسعى 
للذهاب بقضية األسرى المرضى إلى المكان والموقع الذي 
وطنية  قضية  وباعتبارها  ودولياً،  وإقليمياً  محلياً  تستحقه 

وإنسانية وأخالقية بامتياز.

حق علينا ألبناء وبنات الحركة األسيرة، ولألسرى المرضى 
على نحو خاص ان يتلقوا الرعاية الصحية، والعالج الالزم 
والمعاملة الالئقة بكرامة اإلنسان وتحقيق حلمهم بأن يكونو 

ما يريدون، أن يكونوا أحراراً يعيشون بحرية وكرامة.

يقول الشهيد األسير محمد أبو هدوان في رسالة من سجنه قبل استشهاده "أنا ال أدري 
كيف سينفع الدواء مع السجان... كيف يداوي الذئب الحمل؟.. يقولون في الطب الراحة 
وروح  تحقيقه،  يستحيل  هذا  ألن  نفسية،  براحة  أطالب  ال  أنا  للمريض،  ضرورية  النفسية 

األسير تحس بوخزات األسالك الشائكة كلما سافرت بأحالمها أو عادت من سفره".
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االحتالل  سلطات  تنتهك  وصارخ  ممنهج  نحو  على 
الدولي اإلنساني وقانون حقوق  القانون  اإلسرائيلي قواعد 
خاص،  بشكل  والمرضى  األسرى  معاملة  في  اإلنسان 
األسرى،  لمعاملة  الدولية  بالمعايير  االلتزام  عدم  وتتعمد 
القانونية  بمكانتهم  للمس  العنصرية  القوانين  لسن  وتلجأ 
وتسعى لتضييق الخناق عليهم واالنقضاض على حقوقهم 

ومنجزاتهم وتمنع إطالق سراحهم بشتى السبل.

التي  الجسيمة  اإلنتهاكات  من  سلسلة  عبر  ذلك  ويتضح 
الحكومة  لقرارات  تنفيذاً  السجون  مصلحة  تنتهجها 
إلى  تهدف  التي  اإلسرائيلي  الكنيست  وقوانين  اإلسرائيلية 
كسر إرادتهم، ومن أبرز هذهاإلنتهاكات: االكتظاظ، سوء 
التهوية، قلة التعرض للشمس، محدودية وقت الفسحة، نقص 
لإلشعاعات،  األسرى  تعريض  التنظيف،  ومواد  التغذية 
الضغط  الدورية، ممارسة  الطبية  الفحوصات  عدم إجراء 
والتنكيل  للضرب  تعريضهم  عليهم،  والجسدي  النفسي 
الخانق والحرمان  بالغاز  العزل والرش  العاري  والتفتيش 
تفاقم  إلى  تؤدي  عوامل  وجميعها  األهل؛  زيارات  من 
األوضاع الصحية والنفسية لألسرى وتزيد من احتماالت 
إصابتهم بأمراض مختلفة باإلمكان تالفيها لو توفرت لهم 

ظروف صحية واعتقالية مالئمة.

إن أخطر وأبشع السياسات التي تنتهجها مصلحة السجون 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنتهك املعايير القانونية الدولية في 
معاملة األسرى املرضى 

حلمي األعرج
مدير مركز الدفاع عن الحريات 

والحقوق المدنية

إلى  أدت  التي  الطبي  اإلهمال  سياسة  هي  األسرى  بحق 
وفاة 63 أسيراً داخل السجون منذ عام 1967، ثالثة منهم 
الذي  بارود  فارس  األسير  وهم   ،2019 العام  مطلع  منذ 
توفي بتاريخ 2019/02/06 بعد أن أمضى 28 عاماً في 
األسر، ونصار طقاطقة الذي توفي بتاريخ 2019/7/16 
المبرح  للضرب  تعرضه  إثر  إعتقاله  على  شهر  بعد 
توفي  الذي  السايح  وبسام  الطبي،  واإلهمال  والتعذيب 
بتاريخ 2019/9/08 بسبب إصابته بسرطان الدم والعظام 
االحتالل  سلطات  ورفضت  القلب،  عضلة  في  وضعف 
إطالق سراحه رغم المناشدات والمطالبات الواسعة بفعل 
بتاريخ  اإلسرائيلي  الكنيست  سنه  الذي  العنصري  القانون 
األسرى  سراح  إطالق  يحظر  والذي   2018/12/26
ووصمهم  لإلحتالل  مقاومتهم  بذريعة  مطلقاً  المرضى 
باإلرهاب، وأسيرين توفوا خالل العام 2018، هما محمد 
مرشود بتاريخ 2018/04/09 وعزيز عويس الذي توفي 
والضرب  الطبي  اإلهمال  نتيجة   2018/5/20 بتاريخ 
والتنكيل، وهؤالء األسرى الشهداء تحتجز سلطات االحتالل 
لعائالتهم  وتسليمهم  سراحهم  إطالق  وترفض  جثامينهم 
ان  علماً  والوطنية،  الدينية  والتقاليد  األعراف  لدفنهم وفق 
الشهيد  األسير  جثمان  تحتجز  زالت  ما  اإلحتالل  سلطات 
أنيس دولة الذي توفي في السجن بتاريخ 1980/08/31 
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بعد أن امضى في السجن إثني عشر عاماً.

والعشرات توفوا بعد اإلفراج عنهم على خلفية األمراض 
التي عانوا منها وهم في األسر منهم وليد شعث الذي أمضى 
ثمانية عشر عاماً وتوفي بعد ستة أشهر من اإلفراج عنه، 
وسيطان الولي إبن الجوالن السوري المحتل الذي أمضى 
اإلفراج  من  سنوات  ثالث  من  أقل  بعد  وتوفي  عاماً   23
إطالق  من  عامين  بعد  توفي  الذي  الشراونة  ونعيم  عنه، 
سراحه في الدفعة األولى من قدامى األسرى بعد ان أمضى 
لبادة الذي توفي بعد أقل من  في السجن، زهير  19 عاماً 
اإلداري وسعيد  االعتقال  إطالق سراحه من  أسبوع على 
شملخ، جميل أبو اسنينه، عاطف أبو بكر، أمجد عالونه، 
مسلم الدودي، موسى جمعه، عدنان البلبول، زكريا عيسى، 

زياد حامد، عايد جمجوم وغيرهم العشرات.

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

أن تكون تكلفتها على عاتق الدولة الحاجزة.

واتفاقية   )85 )المادة  الرابعة  جنيف  اتفاقية  أشارت  كما 
الدنيا  النموذجية  والقواعد   )29 )المادة  الثالثة  جنيف 
)المادة 26( إلى أهمية توفير مرافق صحية تستوفى فيها 
وتفرض  الدائمة.  النظافة  فيها  وتراعى  الصحية  الشروط 
على  األسرى  عرض   )30 )المادة  الثالثة  جنيف  اتفاقية 
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.

إن سياسة مصلحة السجون ال تراعي هذه األحكام القانونية 
وال توفر الحد األدنى من شروط وظروف االعتقال المالئمة 
وأدوات  مختصين  ألطباء  تفتقر  فالعيادات  واإلنسانية، 
الوحيد  المكان  وهي  الرملة  سجن  وعيادة  طبية.  وأجهزة 
المخصص إلقامة األسرى المرضى، تمارس فيها سياسة 
المماطلة والتسويف في إجراء العمليات الجراحية الالزمة 
لهم، إضافة لرحلة العذاب التي يالقيها األسرى المرضى 
أثناء نقلهم في البوسطة والتي تزيد من معاناتهم وال تراعي 
من  واألخطر  المرضية،  وحاالتهم  ظروفهم  خصوصية 
واالقتحامات  للمضايقات  العيادة  هذه  في  تعرضهم  ذلك 
أماكنهم  البقاء في  الليلية مما يجعلهم يفضلون  والتفتيشات 
على االنتقال إلى هكذا عيادة إلجراء الفحوصات الطبية أو 

اإلقامة فيها. 

اإلعالم  وسائل  نشرته  الذي  التقرير  ذلك،  على  وتأكيداً 
أعدته  الذي  العلمي  البحث  أثر   2019/02/19 بتاريخ 
أن  إلى  أشار بوضوح  نادرة شلهوب، والذي  البروفيسور 
عسكرية  تجارب  بإجراء  تقوم  اإلسرائيلي  االحتالل  دولة 
في  انه  أيضاً  التقرير  في  الفلسطينيين، جاء  األطفال  على 
العام 1985 قدم حزَب ميرتس اإلسرائيلّي برئاسة يوسي 
الكنيست،  في  اإلسرائيلّي  الصحة  لوزير  استجوابًا  سريد 
األمنيّة  لِلجهاِت  الوزارة  َسماح  سبِب  عن  فيه  مستفسًرا 
العرب، حيث  الطبية على األسرى  التجارب  نسبة  بِزيادِة 
أّكد وزير الصحة حينها وقوع هذه التجارب، مشيًرا إلى أّن 
الوزارة حصلت على اإلذن القضائي المتعلق بالموضوع 
من المحكمة اإلسرائيلية العليا. وأضاف التقرير، في شهر 
تموز )يوليو( من العام 1997، نشرت صحيفة )يديعوت 
لجنة  لرئيس  حرفية  تصريحات  اإلسرائيليّة،  أحرونوت( 
الكنيست  أمام  بها  أدلت  إيتسك  داليا  البرلمانية،  العلوم 
اإلسرائيلي، ومفادها أّن وزارة الصحة اإلسرائيليّة أقّرت 
تجارب  لعمل  تصاريح  الخاصة  األدوية  شركات  بمنحها 
على األسرى، وأجرت حتى تاريخه )5 آالف( تجربة. وفي 
نفس العام أدلت إيمي لفنات، رئيس شعبة األدوية في وزارة 
الصحة اإلسرائيلية بتصريحاٍت، أّكدت فيها وأمام الكنيست 
على ما أدلت به عضو الكنيست داليا إيتسك، وأضافت لفنات 
على ما قالته إيتسك بأّن هناك زيادة سنوية قدرها )%15( 
في حجم التصريحات التي تمنحها وزارتها إلجراء المزيد 
من تجارب األدوية الخطيرة على الفلسطينيين والعرب في 
التجارب  المعتقالت اإلسرائيلية كّل عاٍم، وهذا يرفع عدد 
ليصبح إجمالي التجارب )6000 تجربة( سنويًا، على حّد 
وملموساً  عاجالً  دولياً  تحركاً  يستدعي  الذي  األمر  قولها. 
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على  المتعاقدة  السامية  والدول  الدولي  المجتمع  قبل  من 
اتفاقيات جنيف والصليب األحمر الدولي ومنظمة الصحة 
العالمية والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على حكومة 
االحتالل اإلسرائيلي لوقف هذه التجارب التي ترتقي إلى 
مستوى جرائم حرب، وإدانة هذه الجريمة المستمرة التي 
تعتبر سبباً في تردي الوضع الصحي لألسرى ووفاة العديد 

منهم داخل السجون وخارجها.

هذا الواقع يفسر الزيادة الملحوظة في عدد األسرى المرضى 
المرضية  للحاالت  الصحي  الوضع  تردي  وتسارع وتيرة 
وعائالت  األسيرة  الحركة  قلق  من  يزيد  مما  المستعصية 
األسرى  ملف  ويضع  أبنائهم،  على  المرضى  األسرى 
وخاصة  لشعبنا  الوطنية  األولويات  صدارة  في  المرضى 
والمؤسسات  األسرى  شؤون  وهيئة  السياسي  المستوى 

الحقوقية الفلسطينية التي تعنى بشؤون األسرى.

بلغ عدد األسرى  أيلول 2019،  توثيق حريات،  وبحسب 
واألسيرات المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي أكثر 
من 700، بينهم 297 أسيراً وأسيرة يعانون من أمراض 
مزمنة منهم 4 مصابون بالسرطان و 9 أورام،21 يعانون 
من أمراض العيون، 30 يعانون من أمراض القلب، 16 
من  يعانون   9 و  والضغط،  السكري  أمراض  من  يعانون 
 36 و  مقعداً  أسيراً   9 الدموية،  واألوعية  الدم  أمراض 
نفسية  أمراض   22  ، باطنية  وأمراض  كلى   53 عظام، 
إصابات  تنفسية، 68  مشاكل  من  يعانون   20 وأعصاب، 
من  يعانون  الذين  المرضى  األسرى  ومن  بالرصاص، 
رداد، منصور  دياك، معتصم  أبو  أمراض خطيرة سامي 
الشاويش،  خالد  الهمص،  المصري، عالء  يسري  موقده، 
ناهض األقرع، رياض العمور، محمد براش، فواز بعاره، 
فؤاد  معيلق،  أبو  مراد  البيطار،  إبراهيم  علقم،  إبراهيم 
الشوبكي، عادل حريبات، سامي عريدي، محمد مرداوي، 
نبيل النتشه، إسراء الجعابيص، سعيد البنّا، كامل منصور، 

سالم الزغل، سعد الدين جبر، ونورهان عواد.

على خلفية هذه المخاطر التي تهدد حياة األسرى المرضى 
حثيثة  جهوداً  الفلسطينية  الحقوقية  المؤسسات  بذلت 
وقانونية  إعالمية وجماهيرية  بحمالت  وقامت  ومتواصلة 
واسعة للضغط على مصلحة السجون والحكومة اإلسرائيلية 
الحاالت  عن  واإلفراج  المرضى  األسرى  حياة  إلنقاذ 
سراح  إطالق  في  نجحت  وقد  خطورة،  األكثر  المرضية 
عدد منهم بينهم ياسر رجوب وزكريا عيسى الذي استشهد 
الحقاً جراء إصابته بمرض السرطان، واألسير محمد التاج 
المصاب بتليف الرئتين والذي تعافى من مرضه بعد جهود 

استثنائية بذلتها السلطة الوطنية في عالجه وتأمين كل ما 
يلزم لسفره للهند وإجراء عملية زرع رئتين وقلب، كانت 

مصلحة السجون اإلسرائيلية قد رفضت إجراءها له. 

وهذا يؤكد أن مزيداً من الفعل الجماهيري والتحرك القانوني 
والسياسي من قبل المؤسسات والسلطة الوطنية مترافقاً مع 
اإلسرائيلية  الحكومة  على  والفعال  الجاد  الدولي  الضغط 
وتحميلها المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى المرضى من 
شأنه انتزاع حرية الحاالت المرضية الحرجة كخطوة أولى 
على طريق تحرير كل األسرى المرضى الذين يعانون من 
التي تقع  المهمة األساسية واألولى  أمراض مزمنة، وهي 

على عاتقنا جميعاً وقبل فوات األوان.

في سياق ذلك فإن قضية األسرى المرضى ينبغي أن تظل 
والقانوني  الوطني  السياسي  نضالنا  أولويات  سلّم  على 
لخصوصيتها وإلحاحيتها وذلك بسبب المعاناة اليومية التي 
يعيشها أسرانا جراء سياسة اإلهمال الطبي الممارس بحقهم 
والتي تنتهك بشكل صارخ كافة المواثيق واالتفاقيات الدولية 
التي كفلت لهم الرعاية الطبية الالزمة ونصت على ضرورة 
إطالق سراحهم عمالً بالمواد )109، 110، 112، 113( 
من اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول اإلضافي األول لعام 
المرضية  الحاالت  تنص على إطالق سراح  التي   1977
األسرى  عشرات  على  ينطبق  الذي  األمر  وهو  الصعبة، 

المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي. 

وفي السنوات األخيرة ومنذ العام 2015 مع اندالع انتفاضة 
القدس شهد ملف األسرى المرضى تطوراً ملحوظاً سواء 
حيث  اإلصابات،  وطبيعة  نوعية  في  أو  العدد  زيادة  في 
هناك عشرات الجرحى الذين أصيبوا بالرصاص الحي في 
أنحاء مختلفة من أجسادهم، بفعل التحول الخطير في نهج 
جيش االحتالل وسلوكه الذي اتسم بالعنصرية والفاشية في 
تعامله مع نشطاء االنتفاضة من األطفال والشباب والنساء 
ولألسرى  النشطاء  لهؤالء  الميدانية  اإلعدامات  فأصبحت 
والجرحى سياسة علنية يمارسها االحتالل أمام الكاميرات 
وعلى مرأى ومسمع من العالم كما حصل مع عبد الفتاح 
الشريف في مدينة الخليل ومع العشرات غيره حيث أطلق 
بل  العشرات  قتلوا  كما  وقتلوه  عليه  النار  االحتالل  جنود 

المئات غيره.

أدت هذه السياسة إلى إعدام المئات بدالً من أسرهم، وزادت 
من أعداد األسرى المرضى والجرحى، امتدت إلى داخل 
السجون حيث االعتداء على األسرى والتنكيل بهم، األمر 
المكبر  جبل  من  عويسات  عزيز  استشهاد  إلى  أدى  الذي 
جراء االعتداء عليه بالضرب أثناء نقله من سجن بئر السبع.
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أن االحتالل الذي يقدم على إعدام األسرى والجرحى بدم 
بارد لن يتردد في اإلمعان في انتهاج سياسة اإلهمال الطبي 
لقتل األسرى وتعريضهم لسياسة الموت البطيء بإصراره 
على عدم تقديم الرعاية الصحية الالزمة لهم ورفض إطالق 

سراحهم. 

العنصرية  القوانين  عشرات  سن  الذي  االحتالل  أن  كما 
للنيل من إرادة األسرى ومكانتهم القانونية باعتبارهم أسرى 
حرية، تجاوز كل الحدود وتحدى كل القوانين واألعراف 
والمعايير الدولية بسن قانون القومية العنصري الذي ينكر 
تقرير  في  وحقه  أرضه  على  الفلسطيني  الشعب  وجود 

المصير ويعمل على تمرير قانون إعدام األسرى.

أوساط  في  تتنامى  التي  والفاشية  العنصرية  النزعة  هذه 
المجتمع اإلسرائيلي تشكل خطراً حقيقياً على أسرانا خاصة 
المرضى منهم ما لم يكن هناك تحرك سريع وواسع ومنظم 
الدولية  الحماية  توفير  على  والعمل  السياسة  هذه  لفضح 
الحكومة  على  الضغط  أنواع  شتى  وممارسة  ألسرانا 
عنها،  والتراجع  العدوانية  السياسة  هذه  لوقف  اإلسرائيلية 
على  الدولية  والجنائية  الدولية  المحافل  في  ومالحقتها 
الجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا وأسرانا والتي ترتقي إلى 

مستوى جرائم الحرب. 

اليومي  األلم  لحظات  يعيشون  الذين  األسرى  هؤالء  إن 
الدولي  المجتمع  يناشدون  الموت  سكرات  ويعانون 
لقضيتهم  لينتصروا  العالم  في  اإلنسان  حقوق  ومؤسسات 
ويفعلوا شيئاً ملموساً من أجلهم، ورغم األهمية االستثنائية 
لقرار منظمة الصحة العالمية الصادر في 20 أيار 2010 
الذي سلط الضوء على قضية األسرى المرضى في سجون 
االحتالل اإلسرائيلي ومعاناتهم اليومية وطالب اللجنة الدولية 
للصليب األحمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق لإلطالع عن 
الحكومة  ومطالبته  المرضى  األسرى  أوضاع  على  كثب 
اإلسرائيلية بتقديم العالج الالزم لهم واإلفراج عن الحاالت 
المستعصية، إال أن هذا القرار لم يجد طريقه للتنفيذ، األمر 
المؤسسات  بين  وتكاملها  الجهود  تضافر  إلى  يحتاج  الذي 
الحكومة  على  للضغط  دولية  بحملة  للقيام  الفلسطينية 
به  جاء  ما  وتنفيذ  القرار  بحيثيات  إللزامها  اإلسرائيلية 
كخطوة في غاية الضرورة على طريق إنقاذ حياة األسرى 
المرضى. إذ بدون هذا الجهد الجماعي المتواصل ستستمر 
معاناتهم وستقتصر مهمتنا الوطنية والحقوقية على عمليات 
التشخيص والشجب واإلدانة في وقت نمتلك فيه الكثير من 
على  الضغط  شأنها  من  التي  القانونية  واآلليات  األدوات 
الحكومة اإلسرائيلية إلرغامها على التعامل مع هذه القضية 

وفق أحكام وقواعد 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:-

للضغط . 1 والدولي  اإلقليمي  الصعيدين  على  معاً  العمل 
األسرى  سراح  إلطالق  اإلسرائيلية  الحكومة  على 
حياتهم،  عن  الكاملة  المسؤولية  وتحميلها  المرضى 
والقيام بمالحقة قانونية فعلية لها إلرغامها على القيام 

بذلك.

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

رغم الخطر الذي يهدد حياتهم.

قرارها . 3 لتنفيذ  العالمية  الصحة  منظمة  مع  العمل 
لألسرى،  والمعيشية  الصحية  الظروف  تحسين  بشأن 
لزيارة  الغرض  لهذا  حقائق  تقصي  لجنة  وتشكيل 
على  الدولي  المجتمع  وإطالع  اإلسرائيلية،  السجون 
االحتالل  سجون  في  المتعمد  الطبي  اإلهمال  جريمة 

اإلسرائيلي. 

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

السجون . 5 أبواب  فتح  على  اإلسرائيلية  الحكومة  إجبار 
أمام الوفود والمؤسسات الدولية ولجان تقصي الحقائق 
لالطالع على الظروف اإلعتقالية واألوضاع الصحية. 

توفير ظروف اعتقالية منسجمة والمعايير الدولية ذات . 6
العالقة.

توفير العالج المناسب لألسرى المرضى للتخفيف من . 7
معاناتهم.

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

حول الحالة الصحية لألسرى المرضى. 

إطالق حملة دولية إلطالع المجتمع الدولي على معاناة . 9
األسرى المرضى والعمل على إطالق سراح الحاالت 

المرضية التي تعاني من أمراض خطيرة.
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بلغ عدد األسرى واألسيرات في سجون االحتالل اإلسرائيلي ما يناهز 5700 ، بينهم 
700 أسيراً مريضاً يعانون من أمراض مختلفة كما هو موضح في الجدول اآلتي:

© مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، أيلول، 2019
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المعتقلين  بحق  جرائمه  اإلسرائيلي  االحتالل  يواصل 
كال  من   ،5700 إلى  عددهم  وصل  والذين  الفلسطينيين، 
الجنسين ومن مختلف األعمار، موزعين على 22 معتقالً 
ومركز تحقيق وتوقيف، حيث يحتجز فيها: )450 معتقالً 
إدارياً ( دون تهم وال محاكمات، )43 امرأة وفتاة(، )250 
تقل أعمارهم عن 18 عاماً(، )570 معتقال  طفالً قاصراً 
محكوما بالمؤبد – مدى الحياة - لمرة واحدة أو عدة مرات(، 
)50 معتقالً من قدماء األسرى(، و )700 معتقل مريض 

ومصاب(.

خالل  فائقة  بسرعة  المعتقلين  بين  األمراض  وانتشرت 
حالة   700 عن  نتحدث  وعندما  الماضية،  القليلة  األعوام 
نتحدث عن رقم  فإننا  المعتقالت اإلسرائيلية،  مرضية في 
معتقالً   297 هناك  أن  خصوصا  به،  يستهان  ال  كبير 
يعانون من أمراض مزمنة وصعبة، من بينهم 70 بحاجة 
إنقاذ حياتهم،  يتم  إلى رعاية طبية وعالجات فورية حتى 
عيادة  في  دائم  بشكل  يعيشون  الذين  المرضى  خصوصا 
حيث  تقريباً،   18 إلى  عددهم  يصل  والذين  الرملة  سجن 
القلب  وأمراض  كالسرطان  مختلفة  أمراض  من  يعانون 
والكلى والضغط والسكري واألمراض النفسية والعصبية، 
الحي  بالرصاص  المصابين  من  كبير  عدد  إلى  باإلضافة 
لديهم مشاكل صحية  اعتقالهم، وخلفت  أثناء  لها  تعرضوا 

املعتقلون الفلسطينيون املرضى في سجون االحتالل
ما بين اإلهمال الطبي وتجاهل معاناتهم

قدري أبو بكر
رئيس هيئة 

شؤون األسرى والمحررين

متراكمة، وإعاقات حركية تتطلب اهتماما خاصا.

المعتقالت  داخل  الصعبة  المرضية  الحاالت  أبرز  ومن 
اإلسرائيلية: إسراء جعابيص، معتصم رداد، خالد شاويش، 
منصور موقدة، أيمن الكرد، ناهض األقرع، صالح عمر 
عبد الرحيم صالح، محمد أبو خضر، عبد العزيز عرفة، 
أحمد  دياك،  أبو  سامي  كراجات،  الدين  عز  ديب،  محمد 
العمور،  رياض  حريبات،  اياد  زقزوق،  أحمد  المصري، 

محمد براش، يسري المصري، فؤاد الشوبكي، وغيرهم.

وهنا ال بد من اإلشارة إلى حقيقة أن كافة الحاالت المرضية 
تتفاقم  ال  حتى  المناسبة،  واألدوية  العالجات  إلى  بحاجة 
مع  ومستعصية،  مزمنة  أمراض  إلى  وتتحول  األمراض 
التأكيد على أهمية إجراء الفحوصات الدورية لكافة المعتقلين 
لذلك  المعتقالت،  إدارة  توفره  ال  ما  وهو  منتظم،  بشكل 
نالحظ انه من بين شهداء الحركة األسيرة داخل المعتقالت 
والبالغ عددهم 221 شهيداً منذ احتالل عام 1967، هناك 
63 معتقالً كانت وفاتهم بسبب اإلهمال الطبي، حيث ارتقت 
أرواحهم إلى السماء جراء التعامل الالأخالقي والالإنساني، 
بتركهم فريسة متاحة لكل األمراض، وكان آخرهم المعتقل 
الذي تدهورت حالته الصحية نهاية  الشهيد فارس بارود، 
العام 2018 وخضع لعملية جراحية، وتفاقمت مطلع العام 
الحالي، وارتقى شهيدا بتاريخ 2019/2/6، علما انه أعيد 
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من المستشفى للمعتقل بعد ثالث أيام فقط من إجراء العملية

.

 المعتقلون المرضى شكاوى يومية وقضاء أصم	

تبذل هيئة شؤون األسرى والمحررين كل الجهود الممكنة، 
المعتقلين  عن  للتخفيف  المساحات  كل  استغالل  وتحاول 
المرضى في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي، ولوضع حد 
آلالمهم وأوجاعهم التي أنهكتهم جسديا ونفسيا، خصوصا 
وأن هناك حاالت مرضية تقترب مع كل دقيقة تمر عليها 

من الموت.

المرضى  المعتقلين  حق  انتزاع  باستمرار  الهيئة  وتحاول 
من خالل المحاكم اإلسرائيلية، بالرغم من وجود نصوص 
حركات  لمعتقلي  تكفل  الرابعة  جنيف  اتفاقية  في  واضحة 
يجب  حقيقة  هناك  أن  إال  الصحية،  حقوقهم  التحرر 
إبرازها وهي أن »القضاء اإلسرائيلي قضاء موجه، وهو 
دائرة  ويعمل ضمن  االحتالل،  منظومة  من  أساسي  جزء 
بمتابعة  الهيئة  تقوم  اإلسرائيلية«، حيث  المخابرات  جهاز 
المرضى من خالل التركيز على زيارتهم باستمرار، من 
خالل الطاقم القانوني للهيئة، فبين عامي 2017 - 2018 ، 
قدمت الهيئة 150 شكوى إلى إدارة المعتقالت اإلسرائيلية 
تتعلق باإلهمال الطبي بحق األسرى المرضى، لم يصلها 
سلبية  اإلسرائيلية  الردود  وكانت  حالة،   15 على  إال  رد 
وتدعي أن هؤالء األسرى يتلقون المتابعة الطبية المناسبة، 
علما أن كل ذلك تم وفقا إلجراءات قانونية رسمية حددتها 

حكومة االحتالل وجهازه القضائي.

كما قدمت الهيئة خالل نفس الفترة 15 طلبا لإلفراج المبكر 
خطيرة،  صحية  حاالت  من  يعانون  مرضى  أسرى  عن 
واألمراض  والشلل  والقلب  السرطان  بأمراض  ومصابين 
الحي  بالرصاص  أصيبوا  جرحى  أسرى  وكذلك  النفسية، 
قوات  قبل  من  اعتقالهم  أثناء  وخطيرة  صعبة  بإصابات 
االحتالل اإلسرائيلي، وقد تم رفض جميع الطلبات، وبعض 
األسرى استشهد داخل السجن بعد رفض طلب اإلفراج عنه 

ألسباب صحية.

ودأبت سلطات االحتالل على مخالفة اتفاقيتي جنيف الثالثة 
وانتهكت  األخرى،  الدولية  المواثيق  وانتهاك  والرابعة، 
بمنتهى الوضوح الكثير من القوانين واألعراف اإلنسانية؛ 
ولم تقدم للمعتقلين الفلسطينيين األدوية والعالج المناسبين 
إيقاع  أوغلت في  أنها  إلى  الكثير من األحيان، إضافة  في 
األذى الجسدي والنفسي بهم خاصة خالل مرحلة التحقيق، 
بل واستمر خالل المراحل التالية لالعتقال خاصة في أقسام 

الكثير من  أن  لهذا نرى  التوقيف،  العزل، وبعض مراكز 
األسرى المحررين خاصة من قضوا فترات اعتقال طويلة 
السهل  من  ليس  نفسية  وندب  وآثار  أمراض  من  يعانون 

تجاوزها وعالجها. 

قراراً  العالمية  الصحة  أيار 2010 أصدرت منظمة  وفي 
لألسرى  الصحية  األوضاع  إلهمالها  إسرائيل،  يدين 
الفلسطينيين داخل سجونها ومعتقالتها، ودعت المؤسسات 
اللجنة  رأسها  وعلى  اإلنسان،  بحقوق  تهتم  التي  الدولية 
الدولية للصليب األحمر، إلى التدخل العاجل والفوري لدى 
سلطات االحتالل، إلجبارها على تقديم العالج لهم، ودعت 
لتشكيل لجنة دولية من األطباء المتخصصين للكشف عن 
الحاالت المرضية الحرجة، وتقديم العالج العاجل والسريع 
بهذه  يذكر  اهتمام  أي  تعط  لم  االحتالل  دولة  أن  إال  لهم، 
التوصية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ولم تسمح 
أنها  المعتقالت اإلسرائيلية، حتى  ألية لجان دولية بزيارة 
تمادت ومنعت الكثير من لجان التحقيق التابعة لألمم المتحدة 
من دخول فلسطين من أجل التحقيق في مجمل االنتهاكات 
اإلسرائيلية بما فيها االنتهاكات بحق األسرى، مما اضطر 
هذه اللجان االلتقاء بالوفود الفلسطينية في عمان والقاهرة.

البيئة العامة للمعتقالت اإلسرائيلية

ظروف االعتقال والمعتقالت بيئة خصبه لتفاقم األوضاع 
الصحية

المعتقالت اإلسرائيلية، ولكنها  بين  بيئي كبير  تباين  هناك 
تمتلك ذات الصفات من حيث عدم الصالحية للعيش اآلدمي، 
عندما  نبالغ  وال  الخاصية،  لهذه  وفقا  أوجدت  أنها  تحديدا 
السجون  كل  بين  وإنسانية  صحية  بيئة  أقبح  بأنها  نصفها 
السمات  من  الكثير  يعتريها  حيث  العالم،  في  والمعتقالت 
والمواصفات السلبية التي تساهم في التدهور العام لصحة 

األسرى الفلسطينيين، وسنركز هنا على بعض األمثلة:

	 االزدحام: على ضوء العديد من الشكاوى التي تقدمت
بها بعض مؤسسات حقوق اإلنسان حول االكتظاظ في 
المعتقالت اإلسرائيلية، جاء قرار محكمة العدل العليا 
اإلسرائيلية نهاية العام 2017، والذي أوصى بضرورة 
تخصص  بحيث  المعتقالت،  في  االزدحام  تخفيف 
مساحة ما ال تقل عن 3.5 متر مربع لكل معتقل، ويجب 
زيادتها لتصل إلى 4.5 متر مربع بنهاية العام 2018، 
إال أن هذا القرار لم يطبق، بل إن توصيات لجنة اردان 
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جاءت لتوصي بتضييق الخناق على المعتقلين، وهذا ما 
يؤكد أن هنالك سياسة ممنهجة للتضييق على األسرى 
من حيث ظروف معيشتهم، إضافة إلى أن الكثير من 
في  تطبيقه  بعدم  أوصوا  اإلسرائيلي  الكنيست  أعضاء 
المعتقالت التي تأوي المعتقلين السياسيين الفلسطينيين، 
وإنما تطبيقه على الجنائيين يهودا وعربا، وهذا يؤكد 
يكترثون  االحتالل ال  في حكومة  السياسية  أن صناع 
الشعب  مناضلي  من  المرضى  المعتقلين  بحياة  أبدا 
الفلسطيني. كما أن القرار أعاله جاء ليثبت أن الغرف 
التي يتم احتجاز األسرى الفلسطينيين فيها، تمثل بيئة 
غير صحية بل منتجة لألمراض بفعل اكتظاظها، فما 
بالنا عندما يتم احتجاز األسرى المرضى في مثل هذه 
الغرف التي تفتقر للتهوية وال توجد فيها مرافق صحية 

مناسبة وكافية لتلبية احتياجات األسرى.

	 البوسطة )سيارات النقل ما بين السجون(: وهي وسيلة
عقابية بحد ذاتها لمجمل األسرى سواء األصحاء منهم 
أم المرضى، نظرا لطول السفر فيها وعدم توفر أدنى 
بداخلها  األسرى  أن  خاصة  والتهوية،  الراحة  وسائل 
يكونون مكبلي األيدي واألرجل أثناء النقل، مما يدفع 
األحيان  من  كثير  وفي  المرضى  األسرى  من  الكثير 
العالج،  أو  الفحوصات  إلجراء  الخروج  رفض  إلى 
ويؤثرون استمرار معاناتهم المرضية على أن يتم نقلهم 
إلى عيادة سجن الرملة من خالل البوسطة، حيث تفيد 
افتقارها  إلى  البوسطة  منهم في سيارة  الكثير  تجارب 
إلى وسائل العناية الطبية إذا ما تعرض األسير المريض 
إلى أية مضاعفات صحية طارئة، كما أنها غير مالئمة 
بالمطلق لألسرى ذوي االحتياجات الخاصة والذين هم 

بحاجة إلى تسهيالت تتناسب وحالتهم الجسدية.

	 مراكز التوقيف: وهي مراكز تابعة للجيش والشرطة
اإلسرائيلية، حيث تقوم سلطات االحتالل بتوقيف الكثير 
مراكز  داخل  يكون  منها  وبعض  فيها،  المعتقلين  من 
اإلسرائيلية  المستوطنات  بعض  داخل  تقع  شرطة 
كما هو الحال في مستوطنة كريات أربع، ومن أبرز 
الذي يقع جنوب  التوقيف هذه مركز عصيون  مراكز 
نابلس،  مدينة  قرب  حواره  ومركز  لحم،  بيت  مدينة 
إلى  اعتقالهم  لحظة  المعتقلين  من  الكثير  يساق  حيث 
مراكز التوقيف تلك، والتي تفتقد أبسط متطلبات الحياة 
األساسية، فخالل الشتاء باردة جداً وغير مزودة بأي 

الصيف  خالل  الحال  كذلك  التدفئة،  أشكال  من  شكل 
في  العام  النقص  إلى  إضافة  الحرارة،  شديدة  فهي 
فهي  والحمامات  المراحيض  أما  واألغطية،  الفراش 
تستوعب  وال  المطلوبة،  باألدوات  مجهزة  غير  أيضا 
مواد  من  وخالية  الموقوفين،  من  الكبيرة  األعداد 

ووسائل النظافة.

بعض  أن  الهيئة  محامي  تقارير  من  العديد  أفادت  وكما 
الموقفين في مركزي عصيون وحواره نقلوا لهم أن وجبات 
الغذاء المقدمة ال تكفيهم من حيث الكمية، ونوعيتها سيئة 
جدا، وفي كثير من األحيان تكون منتهية الصالحية، ومن 
ومراكز  المراكز  هذه  لمثل  العامة  البيئة  أن  يتضح  هذا 
أخرى مشابهة تمثل تربه خصبة لتردي األوضاع الصحية 
للمعتقلين، وانتشار األمراض بينهم من وقت آلخر، وخالل 
السنوات الماضية اشتكى المعتقلون الفلسطينيون من انتشار 

أوبئة معدية بينهم.

أمام هذا النهج اإلسرائيلي الواضح من حيث إهمال األسرى 
الهيئة  في  سياستنا  فان  المرضى  األسرى  وخاصة  طبيا، 
ما  كل  وتوثيق  ومالحقة  فضح  في  االستمرار  إلى  تتجه 

يتعلق باألسرى المرضى من خالل:

• توثيق الملفات الطبية الخاصة باألسرى ذوي الحاالت 	
المرضية الحرجة والمستعصية، وذلك من خالل تكثيف 
الصحية  التطورات  لهم واإلطالل على كل  الزيارات 
التي تطرأ عليهم، والحرص دوما على الحصول على 
المرضى  األسرى  قبل  من  بالقسم  مشفوعة  شهادات 

المتالك حق متابعة حاالتهم.

• االستمرار بالتواصل مع المؤسسات الدولية العاملة في 	
الصليب األحمر  مجال األسرى وحقوق اإلنسان مثل 
العالمية  الصحة  ومنظمة  السامي  المفوض  ومكتب 
وشكاوي  تقارير  من  جديد  بكل  وتزويدها  وغيرها، 
فيما يتعلق بهم، إضافة إلى المشاركة في كل الندوات 
وحقوقهم  باألسرى  تهتم  التي  الدولية  والمؤتمرات 
الصحية  وأوضاعهم  منهم  المرضى  قضية  ووضع 

على كل األجندات النضالية.

• السجون 	 لمصلحة  شكاوي  تقديم  على  الهيئة  في  دأبنا 
الصحية  بالحاالت  االهتمام  اجل  من  اإلسرائيلية 
الحرجة، سواء من حيث تقديم طلبات للسماح بزيارة 
لجان  على  بعرضهم  الطلب  أو  متخصصين،  أطباء 
للمحاكم  طلبات  تقديم  إلى  إضافة  تخصصية،  طبية 
في  ذلك  تمثل  كما  عنهم،  المبكر  لإلفراج  اإلسرائيلية 
أبو  سامي  واألسير  الجعابيس  إسراء  األسيرة  حالتي 
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دياك، وعلى الرغم من عدم النجاح بذلك إال نادرا، إال 
أننا سنستمر بهذا التوجه ألنه يساهم في فضح سياسات 

اإلهمال الطبي.

• نعتقد 	 الذي ننشط من خالله والذي  الجانب اآلخر  أما 
األسرى  بقضية  يتعلق  فيما  كبيره  ايجابية  آثار  له  أن 
حاالت  جميع  على  والتركيز  اإلعالم،  فهو  المرضى 
ووصف  وأسمائهم  بقصصهم  المرضى  األسرى 
لحاالتهم المرضية، والعمل المشترك مع كل المؤسسات 
الفلسطينية األهلية الناشطة في مجال األسرى المرضى 

في سبيل إبقاء قضاياهم حيه ومعروفة. 

في  اإلنسانية  بحق  جريمة  أكبر  ترتكب  إسرائيل  ختاما، 
واألسير  عام،  بشكل  الفلسطيني  اإلنسان  لحقوق  تجاهلها 
الفلسطيني المريض بشكل خاص، وعلى المجتمع الدولي 
أن يتحمل مسؤولياته، وان يجبر إسرائيل على احترام حقوق 
المعتقلين الفلسطينيين، ونتمنى أن ال يكون العام 2019 عام 
التفرد العلني من قبل إسرائيل بأسرانا ومعتقلينا، والمجتمع 

الدولي وحده من يستطيع التأثير في ذلك.
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األسرى املرضى في املعتقالت اإلسرائيلية
د. فهد أبو الحاج

مدير عام مركز أبو جهاد لشؤون 
الحركة األسيرة / جامعة القدس

ضمن  وقانوناً  حكماً  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  تندرج 
وقواعد  ألحكام  وفقاً  المحتلة،  األراضي  ومدلول  نطاق 
جنيف  اتفاقية  خاص  وبشكل  اإلنساني،  الدولي  القانون 
الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين في ظل االحتالل الحربي 
والتي صادقت عليها إسرائيل في العام 1951 وهي القانون 
الذي يجب أن يحكم أفعال االحتالل اإلسرائيلي وتصرفاته 
جنيف  اتفاقية  .وتكفل  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  في 
كذلك  األول  اإلضافي  والبروتوكول   1949 لعام  الرابعة 
النزاعات  خالل  المدنيين  للمعتقلين  النطاق  واسعة  حماية 
معاملة  تنظم  التي  القواعد  وتتشابه  الدولية،  المسلحة 
القانون  بموجب  احتجازهم  وظروف  المدنيين  المعتقلين 
الدولي اإلنساني كثيراً مع القواعد التي تنطبق على أسرى 

الحرب.

وقد كانت حقوق األسرى وكيفية معاملتهم وتجريم التعذيب 
واالعتقال التعسفي أو أخذ الرهائن، حتى في زمن الحرب، 
االتفاقيات  من  العديد  تناوله  على  حرصت  موضوعاً 

والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة.

وأبرز هذه االتفاقيات اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة 
معاملة  بشأن  الثالثة  جنيف  اتفاقية  تعّد  إذ  الحرب،  أسرى 
المرجعية   ،12/8/1949 في  المؤرخة  الحرب،  أسرى 
الرئيسية بخصوص الشروط التي يفرضها القانون الدولي 

كريمة  معاملة  ومعاملتهم  الحرب،  أسرى  حقوق  لضمان 
ظروف  عن  االتفاقية  بنود  وتتحدث  إنسانية.  ظروف  في 
والرعاية  الطعام،  وشروط  المباني،  وحالة  األسرى، 
والذهنية  البدنية  واألنشطة  والخدمات،  والحماية،  الطبية، 
كالنساء  األسرى  من  محددة  حاالت  وتراعي  لألسرى، 

واألطفال ورجال الدين وذوي الرتب العسكرية … إلخ.

لكن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تستهتر بكرامة األسرى 
وإنسانيتهم وتستخدم أساليب عديدة لتدمير األسير وتحطيمه 
اإلنسانية  حقوقهم  األسرى  لسلب  وتسعى  وجسدياً،  نفسياً 
أنها  حيث  النضالية،  منجزاتهم  على  واالنقضاض  كافة 
وإرهابياً  مجرماً  بصفته  الفلسطيني  األسير  مع  تتصرف 
العنصرية  الرؤية  ضمن  وذلك  واإلبادة،  القتل  ويستحق 
والمتعالية والقائمة على العداء والكراهية الشديدة لألسرى. 
الفلسطيني  وتصر سلطات االحتالل على تعريف المعتقل 
وصف  إلى  وتعمد  والتأديب.  العقاب  يستحق  سجين  بأنه 
واإلعالمية  السياسية  الخطابات  في  الفلسطيني  األسير 
»بالمخرب« وتتعامل معه على أنه مجرم ارتكب خطأً أو 
جرماً استحق عليه السجن والعقاب، وليس لهذا »السجين 

المذنب« أية حقوق أو امتيازات.
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االحتالل  معتقالت  في  لألسرى  الصحية  األوضاع 
اإلسرائيلي

المعتقالت  داخل  والعرب  الفلسطينيون  األسرى  يعيش   
يتعرضون  فهم  استثنائية؛  صحية  أوضاعاً  اإلسرائيلية 
وتضعف  تؤذي  ممنهجة،  وحشية  تعذيب  أساليب  إلى 
من  الحرمان  األساليب:  هذه  ومن  منهم،  الكثيرين  أجساد 
الرعاية الطبية الحقيقية، المماطلة المتعمدة في تقديم العالج 
لألسرى المرضى والمصابين، والقهر واإلذالل والتعذيب 

الذي تتبعه طواقم االعتقال والتحقيق.

أن  اتضح  لألسرى  الصحي  الوضع  مراقبة  خالل  ومن 
مستوى العناية الصحية بهم شديدة السوء؛ فهو شكلي وشبه 
معدوم بدليل: الشهادات التي يدلون بها، ارتقاء الشهداء من 
بينهم، ازدياد عدد المرضى منهم بشكل متصاعد؛ تقارير 
اإلنسان  بحقوق  تعنى  التي  والدولية  المحلية  المؤسسات 
األسرى  عالج  أن  تؤكد  والتي  األسرى  بشؤون  وتهتم 
اإلسرائيلية«  السجون  »إدارات  تخضعه  موضوعاً  بات 
للمساومة واالبتزاز، والضغط على المعتقلين، األمر الذي 
والرابعة  الثالثة  اتفاقيتي جنيف  لمواد  فاضحاً  يشكل خرقاً 
)المواد )29 و30 و31( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد 
)91 و92( من اتفاقية جنيف الرابعة(، والتي أوجبت حق 
العالج والرعاية الطبية وتوفير األدوية المناسبة لألسرى 

المرضى وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.

اإلسرائيلية  المعتقالت  في  الطبية  العيادات  أن  اتضح  كما 
والمعدات  الصحية  الخدمات  من  األدنى  الحد  إلى  تفتقر 
لمعاينة  األخصائيين  واألطباء  الالزمة  الطبية  واألدوية 
ومعالجة الحاالت المرضية المتعددة، وأن الدواء السحري 
الوحيد المتوفر فيها هو حبة )األكامول( التي تقدم عالًجا 

لكل مرض وداء.

الحاالت  بنقل  مماطلتها  في  السجون«  »إدارات  وتستمر 
أن  ذلك  من  واألسوأ  للمستشفيات؛  المستعصية  المرضية 
عملية نقل األسرى المرضى والمصابين تتم بسيارة مغلقة 
وغالباً  اإلسعاف،  بسيارات  نقلهم  من  بدالً  صحية،  غير 
الفظة  المعاملة  عن  ناهيك  وأرجلهم،  أيديهم  تكبيل  يتم  ما 

والقاسية التي يتعرضون لها أثناء عملية النقل.

الصحية  االنتهاكات  من  جملة  استعراض  من  بد  ال  وهنا 
تجاه  اإلسرائيلية«  السجون  »إدارات  تمارسها  التي 
المحتجزين في  الفلسطينيين والعرب  األسرى واألسيرات 
معتقالتها، والتي يصب معظمها في ترسيخ سياسة اإلهمال 
الطبي المتعمد والمماطلة في تقديم العالج والجرائم الطبية، 
المرضية  الحاالت  من  لكثير  الجراحية  العمليات  كإجراء 

الطب؛  مهنة  أخالقيات  مع  يتنافى  بشكل  واإلصابات 
المرضى  األسرى  من  العديد  وفاة  في  تسبب  الذي  األمر 

والمصابين.

رهن  المرضى  األسرى  عدد  بأن  اإلحصاءات  وتشير 
وصل  قد  اإلسرائيلي  االحتالل  معتقالت  في  االعتقال 
نسبته )12%( من مجموع  ما  أسير، ويشكلون  إلى 700 
بين  من  وأن  أسير،   )5700( عددهم  بلغ  الذي  األسرى 
إلى  بحاجة  أسيراً   297 قرابة  هناك  المرضى  األسرى 
تدخل عالجي عاجل بينهم مصابون بالسرطان، وعشرات 
األسرى الذين يعانون من إعاقات مختلفة ) جسدية، نفسية، 
ذهنية وحسية(؛ وهذه األرقام، رغم ضخامتها، ال تشير إالّ 
إلى أولئك األسرى الذين ظهرت عليهم األمراض وأجريت 
أكبر  العدد  أن  إلى  التقديرات  تشير  فيما  فحوصات؛  لهم 
من ذلك وربما يتضاعف فيما لو أجريت فحوصات شاملة 
والعوامل  الظروف  استمرار  ظل  في  األسرى  باقي  على 
المسببة التي أدت إلى ظهور األمراض واستفحالها؛ حيث 
الرئتين،  السرطان،  كأمراض  الصعبة  األمراض  تكثر 
أمراض  السكري،  واألمعاء،  المعدة  الكلى،  الكبد،  القلب، 
العظام والمفاصل والروماتيزم، األمراض الجلدية والعيون 
واألسنان، واألمراض النفسية والعصبية؛ والتي من شأنها 
المريض وعلى زمالئه في األسر،  أن تشكل خطراً على 
وتبقى آالمها ترافق األسير طوال فترة اعتقاله، بل وتبقى 
تالزمه إلى ما بعد التحرر؛ فقد كانت في العديد من الحاالت 
سببًا في وفاة المئات منهم. واستشهاد مئات األسرى داخل 
معتقالت االحتالل نتيجة األمراض، أو بعد اإلفراج عنهم 
االحتالل  بأن  خطيراً  مؤشراً  يعطي  بسيطة  زمنية  بفترة 
جعل من المعتقل مكانًا لزرع األمراض وتوريثها لألسرى 

لما بعد التحرر؛ فتكون سببا في وفاتهم ببطء شديد.

حسب »هيئة شؤون األسرى« في 23 أيلول 2018م، بلغ 
فيما يسمى »عيادة سجن  القابعين  المرضى  عدد األسرى 
الرملة« 17 أسيراً مريضاً؛ وهم يعانون أوضاعاً صحية 
وحياتية قاسية. وقد مر على وجود بعضهم داخل هذه العيادة 
أكثر من 10 سنوات، دون أن يطرأ تغيير على سياسات 

»إدارة سجون« االحتالل بحقهم، 

وأبرزها المماطلة في تقديم العالج؛ حيث تماطل سلطات 
الفحوصات  إلجراء  المستشفيات  إلى  نقلهم  في  االحتالل 
وهؤالء  ملحة،  جراحية  عمليات  إلجراء  أو  الالزمة، 

األسرى هم:

وأيمن  رداد،  ومعتصم  موقدة،  ومنصور  شاويش،  خالد 
الكرد، وناهض األقرع، وصالح صالح، ومحمد أبو خضر، 
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كرجات،  الدين  وعز  غسان،  ومحمد  دياك،  أبو  وسامي 
واياد حريبات، وناصر الشاويش، ومحمد احسان، وخليل 

جبارين وعمران الخطيب.

معتقالت  داخل   1967 عام  منذ  شهيداً   221 ارتقاء  إن 
اللذين  المحررين  األسرى  مئات  إلى  باإلضافة  االحتالل، 
وجيزة  بفترات  المعتقل  من  خروجهم  بعد  شهداء  سقطوا 
بسبب أمراض ورثوها خالل فترة اعتقالهم، يعطي مؤشراً 
اعتماد  يتعمدون  الذين  السجانين  قسوة  على  يدل  خطيراً 
إلى  أداة ووسيلة ترمي  بالعالج  الطبي واإلهمال  التقصير 
للقوانين  مراعاة  دون  البطيء،  للموت  األسير  تعريض 
المهنية  واألخالق  اإلنسانية  والقواعد  الدولية  واألعراف 

التي تحكم مهنة الطب وترعى حقوق األسرى.

اإلهمال الطبي ونقص الرعاية الصحية

من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون هو حق الرعاية الطبية 
هذا  تطبيق  تفاصيل  على  المطّلع  وإن  المناسب،  والعالج 
الحق في المعتقالت اإلسرائيلية على األسرى الفلسطينيين 
يجد أن هناك الكثير من الخروقات واالنتهاكات لهذا الحق 
عيادة  المعتقالت  من  واحد  كل  في  يوجد  وأنه  األساسي، 
طبية ومركز طبي تابع ل »مصلحة السجون اإلسرائيلية« 
األسرى  أن  إال  الفلسطينيين،  لألسرى  خاص  قسم  في 

الفلسطينيين بعيدين كل البعد عن التمتع بهذا الحق.

اللحظات  منذ  الصحية  لالنتهاكات  األسرى  ويتعرض   
فترة  طيلة  وحتى  معهم،  التحقيق  وأثناء  العتقالهم  األولى 
انتهاء محكومياتهم، ومن صور اإلهمال  احتجازهم لحين 
الصحي المماطلة والتأخير في تقديم العالج للمحتاجين له، 
عدم إجراء العمليات لألسرى المرضى إال بعد قيام زمالء 
الذي  زميلهم  نقل  أجل  من  باالحتجاج  المريض  األسير 

يحتضر إلى المستشفى.

 ويعود ازدياد الحاالت المرضية في المعتقالت إلى سياسة 
التنكر  في  السجون«  الطبي واستمرار »مصلحة  اإلهمال 
والفحوصات  الالزمة  الصحية  الرعاية  بتوفير  اللتزامها 
الطبية الدورية لألسرى، والبيئة السجينة، حيث أن معظم 
المعتقالت هي معتقالت قديمة وال تتفق مع المعايير الدولية 
بسبب  واالكتظاظ  العمراني،  وبناؤها  مساحتها  حيث  من 
ارتفاع أعداد األسرى، وتنتشر فيها الحشرات والقوارض، 

وهي ذات مناخ قاس. 

اتفاقيتي  تنتهك إسرائيل مواد  الطبي   ومن خالل اإلهمال 
من  و31(  و30   29( المواد  في  والرابعة  الثالثة  جنيف 

اتفاقية جنيف الثالثة، المادتين )91 و92( من اتفاقية جنيف 
الرابعة، والتي كفلت حق العالج والرعاية الطبية، وتوفير 
الفحوصات  وإجراء  المرضى،  لألسرى  المناسبة  األدوية 
االحتالل  دولة  تفعله  ما  عكس  وذلك  الدورية،  الطبية 
معاملتها  تسببت  التي  اإلسرائيلية«،  السجون  و»مصلحة 
ما  استشهاد  في  الطبية  الرعاية  ونقص  لألسرى  القاسية 
استشهدوا  شهداء  ثمانية  بينهم  من  شهيداً   215 يقارب 
معتقالت  داخل  الطبي  اإلهمال  بسبب  عنهم  اإلفراج  بعد 

االحتالل.

 إن اإلهمال الطبي وسياساته المختلفة التي تتبعها إسرائيل 
مع األسرى الفلسطينيين وتحديداً المرضى منهم، يؤدي بهم 
إلى أوضاع صحية خطيرة ومتردية جداً، ومن ثم وفاتهم في 
أغلب األحيان، ويرجع السبب في ذلك إلى افتقار المعتقالت 
اإلسرائيلية للطاقم الطبي الكافي لعالج األسرى المرضى، 
وكذلك غياب المعدات واللوازم الطبية التي تؤدي إلى زيادة 

تدهور األوضاع الصحية لألسرى.

التي يتعرض لها األسرى  ومن أبرز االنتهاكات الصحية 
الفلسطينيين والعرب ما يلي:

اإلهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العالج . 1
لألسرى  الجراحية  العمليات  إجراء  عن  واالمتناع 
المرضى، إال بعد قيام زمالء األسير المريض بأشكال 

من األساليب االحتجاجية من أجل تلبية مطالبهم.

عدم تقديم العالج المناسب لألسرى المرضى، كل حسب . 2
طبيعة مرضه؛ فالطبيب في المعتقالت اإلسرائيلية هو 
الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جميع األمراض 

بقرص األكامول أو بكأس ماء.

عدم وجود أطباء اختصاصيين داخل المعتقل، كأطباء . 3
العيون واألنف واألذن والحنجرة.

تفتقر عيادات المعتقالت إلى وجود أطباء مناوبين ليالً . 4
لعالج الحاالت الطارئة.

يوجد . 5 حيث  نفسيين؛  ومعالجين  مشرفين  وجود  عدم 
طبياً  إشرافاً  تتطلب  التي  النفسية  الحاالت  من  العديد 

خاصاً.

عدم توفر األجهزة الطبية المساعدة لذوي االحتياجات . 6
األطراف،  لفاقدي  الصناعية  كاألطراف  الخاصة، 
التنفس والبخاخات  الطبية، وكذلك أجهزة  والنظارات 

لمرضى الربو والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.

لألسرى، . 7 مناسبة  صحية  غذائية  وجبات  تقديم  عدم 
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منها  يعانون  التي  المزمنة  األمراض  مع  تتماشى 
كأمراض السكري، الضغط،، القلب، الكلى وغيرها.

عدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين . 8
الحادة  الفيروسية  األمعاء  كالتهابات  معدية،  بأمراض 
بسرعة  المرض  بانتشار  يهدد  ما  والجرب؛  المعدية 
داخل  الشديد  لالزدحام  نظراً  األسرى  صفوف  بين 
المعتقالت؛ وكذلك عدم وجود غرف خاصة لألسرى 
لحياة  تهديداً  يشكل  ما  الحادة  النفسية  األمراض  ذوي 

زمالئهم.

نقل األسرى المرضى إلى المستشفيات مكبلي األيدي . 9
التهوية، بدالً عن  واألرجل في سيارات شحن عديمة 

نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.

حرمان األسرى ذوي األمراض المزمنة من أدويتهم، . 10
لفحص  باإلضافة  المعتقل؛  داخل  العقاب  من  كنوع 
لمسهم  وعدم  بالنظر،  بالمعاينة  المرضى  األسرى 

والحديث معهم ومداواتهم من خلف شبك األبواب.

سيئة، . 11 اعتقال  ظروف  من  المرضى  األسرى  يعاني 
االكتظاظ  الشديدة،  الرطوبة  التهوية،  قلة  في:  تتمثل 
الهائل؛ باإلضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف 

العامة والمبيدات الحشرية.

فيهم . 12 بما  األسرى  على  واالعتداء  العنف  استخدام 
خطورة  يفاقم  ما  لقمعهم؛  الغاز  واستخدام  المرضى؛ 

حالتهم الصحية.

تدهور . 13 من  تزيد  األسرى  بحق  العقابية  اإلجراءات 
تقديم  المماطلة في  تتمثل في:  النفسية، والتي  أحوالهم 
الحرمان  الخارجية،  المستشفيات  إلى  والنقل  العالج 
األسرى  زج  المفاجئ،  الليلي  التفتيش  الزيارات،  من 
خلع  على  وإجبارهم  االنفرادي،  العزل  زنازين  في 

مالبسهم بطريقة مهينة.

األسرى . 14 إليه  ينقل  الذي  الرملة،  سجن  عيادة  افتقار 

ال  حيث  والصحية؛  الطبية  للمستلزمات  المرضى 
القاسية  المعتقل في اإلجراءات والمعاملة  يختلف عن 

لألسرى المرضى.

تعاني األسيرات من عدم وجود أخصائي أو أخصائية . 15
أمراض نسائية؛ إذ ال يوجد سوى طبيب عام، خاصة 
أن من بين األسيرات من اعتقلن وهن حوامل وبحاجة 

إلى متابعة صحية خاصة أثناء الحمل وعند الوالدة.

مقيدات . 16 وهن  الوالدة  على  الحوامل  األسيرات  إجبار 
المخاض  آلالم  بمعاناتهن  االكتراث  دون  األيدي 

والوالدة.

تقديم أدوية منتهية الصالحية لألسرى.. 17

المحققون . 18 يعمد  إذ  للمعتقل؛  الصحي  الوضع  استغالل 
الجريح من خالل  أو  المريض  األسير  استجواب  إلى 

الضغط عليه النتزاع االعترافات.

عدم تقديم العالج لألسير المصاب والمريض واحتجازه . 19
في ظروف غير صحية؛ ما يفاقم معاناته ويزيد آالمه 

ويدمر صحته ويعرض حياته للخطر.

لألسرى  الطبي  اإلهمال  أن  العرض  هذا  من  يتضح 
الفلسطينيين والعرب في المعتقالت اإلسرائيلية هي سياسة 
لألسرى  والمعنوية  الجسدية  التصفية  إلى  تهدف  ممنهجة 
للقانون  انتهاكاً صارخاً  المعتقالت اإلسرائيلية وتشكل  في 
الدولي اإلنساني والقانون الدولي والمواثيق الدولية وعلى 
رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين تحت االحتالل. 

وعلى الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة حسب نص 
االتفاقية أن تتخذ اإلجراءات الالزمة إلجبار دولة االحتالل 
على االلتزام بتطبيق أحكام االتفاقية على معاملة األسرى 
الفلسطينيين وخاصة المرضى منهم الذين تنتهك إسرائيل 
الدولية  والمواثيق  القوانين  في  عليها  المنصوص  حقوقهم 

ذات الصلة.
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األسير املريض سامي ابو دياك...
استحلفكم باهلل أن أقضي األيام املتبقية من حياتي بين أحضان والدّي

عيسى قراقع
رئيس هيئة شؤون األسرى 

والمحررين السابق

الخبيثة  األمراض  الموت،  أصارع  حياً  بعد، الزلت  ليس 
تنتشر وتتوحش في جسدي، كل يوم ارتدي ثوب الشهيد، 
أسابق الموت وانتظر كل صباح، ليس بعد، ربما يمر عيد 
أزال  ال  ربما  السجون،  في  أخرى  دون ضحية  االضحى 

على حافة الحياة ألقول لكم كل عام وانتم بخير.

أنا األسير المريض سامي أبو دياك، سكان محافظة جنين، 
محكوم بالسجن ثالثة مؤبدات وثالثين عاماً، ومعتقل منذ 
عام 2002، أقبع في ما يسمى مستشفى الرملة االسرائيلي 
مع 15 اسيراً مريضا، أعاني من مرض السرطان باالمعاء 
منذ ثالث سنوات، المرض يتصاعد بسبب عدم وجود عناية 
المستشفيات  في  له  تعرضت  متعمد  واهمال  الزمة  طبية 
االسرائيلية ادى الى تلوث في الدماء ووصولي الى حافة 
الهاوية، وكل يوم اشعر ان الموت قد جاء وقفز الى جسدي 
واني  داخلي  الموت  بدبيب  احس  ساعه  وكل  واحتضني، 

سأرحل دون وداع.

وكشفت  والمناشدات،  الرسائل  من  الكثير  وجهت  لقد 
أجساد  على  تجري  التي  الخطيرة  الصامتة  الحرب  عن 
ثياب جالدين،  يلبسون  اقنعة اطباء  المعتقلين، كشفت عن 
مقابر  الى  السجون  حولت  ومتعمدة  ممنهجة  سياسة  عن 
المعتقلين،  اجساد  في  القاتلة  االمراض  لزراعة  وامكنة 
صرخت بكل شهقات الموت الرابضة في اعماقي من اجل 

التحرك والعمل النقاذ االسرى المرضى الذين يقتلوا رويداً 
رويداّ في هدوء وصمت العالمين.

حين،  كل  المشفى  هذا  في  يرقص  الموت  وحدي،  لست 
ويعد  السرطان،  مرض  يصارع  السايح  بسام  االسير 
القادمة  اللحظات  يتأمل  بدأ  خرج  ابو  وعثمان  الساعات، 
االوجاع،  مع  واشتباك  صراخ  حولي  ما  كل  الحياة،  من 
المشلولون والمعاقون والمجروحون والمنهكون والمدمرة 
الشاويش  وخالد  موقدة  منصور  بالرصاص،  اجسادهم 
بعارة ، ومحمد  الهمص وفواز  ابو معاليق وعالء  ومراد 
براش ومعتصم رداد ويسرى المصري واسراء الجعابيص 
كراجة  الدين  وعز  خضر  ابو  محمد  االقرع،  وناهض 
خضر،  ابو  واحمد  موسى  وانس  دراغمة  ومصطفى 
واالسماء كثيرة ككثرة االمراض في هذه السجون، الهواء 
موت، والجدران لها مخالب وافواه جائعة، الليل كثيف وال 

قمر يطل من السماء.

انا سامي أبو دياك استحلفكم باهلل ان تقوموا بالعمل بشكل 
جدي على اطالق سراحي، فأنا على مشارف الموت، واريد 
والدي،  احضان  بين  حياتي  من  المتبقية  االيام  اقضي  ان 
اليهم  الذهاب  اريد  ال  والدي،  احضان  في  اتوفى  دعوني 
آذانااً صاغية  تلقى صرختي  ان  اتمنى  داخل كيس اسود، 

لكل من له ضمير حي.
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في كل عام يسقط شهداء في صفوفنا، اعدادنا تنقص، رحل 
الشهيدان فارس بارود وصابر طقاطقة هذا العام، وودعنا 
الكثير من زمالئنا، عيوننا تحدق في بعضها البعض، كل 
الفراق،  نظرات  االخيرة،  النظرات  انها  يعتقد  فينا  واحد 
نظرات الميتين الى الميتين، ال احد كسر حجارة هذا القبر، 
المؤسسات  حتى  كأحياء،  وال  كموتى  بنا  يطالب  احد  ال 
الدولية والصحية وبكل ما ملكت من تقارير ومواثيق فقد 

شلت فعاليتها و اهميتها على ابواب سجون االحتالل.

من  اخطر  حرب  هي  بالمرضى  العناية  وعدم  المرض 
صفقة القرن والمؤامرات السياسية على المشروع الوطني 
الفلسطيني، ان ترك االسرى المرضى تفترسهم االمراض 
العديدة هي هجوم على انسان الثورة وعلى رموز الحركة 
الوطنية، هي االعدامات المتوارية خلف القضبان، فمن يدق 
علينا االبواب؟ من يحملنا من الموت الى الحياة ولو مؤقتاً؟ 
المتحركة؟ من  ويقودنا على عرباتنا  بعكازاتنا  يمسك  من 
يعطينا الدواء في االوردة؟ من يساعدنا على التبول وزرع 
االكياس في بطوننا؟ من ينقذنا من الكوابيس واالشباح لننام 
قليالً؟ من يسند ظهورنا في الذهاب الى الحمام او االغتسال؟ 
من يعيدنا الى جمال قلوبنا وافكارنا وذكرياتنا السابقة؟ من 

ينقذنا من الرعشات والرجفات والحبوب المخدرة؟

كل عام وانتم بخير يا ابناء شعبي العظيم، هي كلمات أخيرة، 
القاكم  ان  اتمنى  كنت  اخيرة،  همسات  اخيرة،  رعشات 
الجنازات، كنت مشتاقاً  الحرية وليس في وجوم  في فرح 
العانق كل طفل وبنت وشجرة، كنت اتمنى ان اصلي في 
القدس وفي ساحات االقصى واغني واقذف حجراً وارفع 
علماً، اكون ككل البشر على ارض وطني واقفا واقفا وليس 

ميتا ممددا في كفن.

القادمين  الشهداء  باسم  الناطق  دياك  أبو  األسير سامي  انا 
من سجون االحتالل، ادعو الى قيامة، ادعو الى غضب، 
اال يسمع الناس ما يجري من اعتداءات وحشية في عوفر 
والنقب؟ اال يسمع الناس عن اعتقال االطفال اليومي وتدمير 
اسرائيلية؟  وحوش  ايدي  على  التحقيق  اقبية  في  الطفولة 
اال يسمع الناس هذا االستهتار العلني بكل القيم واالخالق 
يأتي  من  واالنسان؟  االسرى  بحقوق  الدولية  والمواثيق 
حضورنا  ليسجل  الغياب،  قبل  عنا  ليكتب  ويرى؟  ليسمع 

االنساني باسمائنا ومالمحنا قبل التالشي تحت التراب.

المؤبدات  زمن  من  الناطق  دياك  أبو  سامي  األسير  انا 
الموت،  نواجه  وحدنا  والظلمات،  والزنازين  واالمراض 
وحدنا نحاول ان نسافر في خياالت الحياة، الحياة صارت 
استعارة  صارت  الحياة  بعيدة،  صارت  الحياة  خياالً، 

قتلة،  سوى  حولنا  يوجد  ال  الحياة؟  هي  كيف  وتأويالً، 
تقريراً  لسنا  ومشرحة،  وسكاكين  وجالدون  سجانون 
طبياً، لسنا عابرين في حوادث عابرة، نحن اسرى الشعب 
الفلسطيني، نحن بشر، جلودنا هي جلدة االرض، ملوحة 
دمنا هي ملوحة االرض، فمن ينقذنا لينقذ االرض، ارض 

االنسان؟

استطيع  االن  دياك،  أبو  سامي  الحي  الشهيد  األسير  انا 
النداء  هو  ربما  استطيع،  لن  قليل  بعد  والصراخ،  الكتابه 
ومن  االنسان،  قضية  هو  الوطن  للجميع:  القول  االخير 
هذا  الوطن،  قتل  فقد  ناظريه  امام  يموت  االنسان  يترك 
قيلولة وال رفاهية  فينا، ال اجازات عندنا، ال  يتألم  الوطن 
وال مشاريع خاصة، كل همنا ان نتجاوز حاجز الموت هنا 
وهناك، ان نخرج من العزل واالختناق والحشر المخيف، 
معازل  دون  اجسامنا  ارض  فوق  الحرة  رايتنا  نرفع  ان 
ان  الحياة  ارادت  كما  نكون  ان  شائكة،  واسالك  وابراج 
انها  القاسيات،  المؤبدات والسنوات  نكون، ان نتحرر من 
لفجيعة ان تتركوا الوطن في أجسادنا يذوب ويختفي تحت 
جنازير الدبابات والمستوطنات والسجانين ودولة قراصنة 

وعصابات.

سأزور  بخير،  وانتم  عام  كل  دياك  ابو  سامي  االسير  انا 
العيد،  صباح  واالحباب  االصدقاء  العائالت،  كل  معكم 
سأقرأ الفاتحة على ضريح الشهداء في مخيم جنين وقباطية، 
وأبني  مصادرة،  أرض  في  زيتون  شجرة  معكم  سأزرع 
بيدي طوب البيوت المهدومة في صور باهر، سأكون معكم 
وفي  االحتفاالت  وفي  المواجهات  وفي  األعراس  في  حيا 

المظاهرة.

األسير المريض سامي أبو دياك يردد في الذكرى الحادية 
عشرة لرحيل الشاعر محمود درويش :

يا أصدقاء الراحل المريض..

ال تسألوا متى يعود..

ال تسألوا كثيرا..

بل اسألوا متى يستيقظ الرجال.
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نحو  االحتالل  مؤسسات  كافة  لدى  المعتمدة  الخطة 
تقويض  مركزها  في  إن  بل  تتضمن،  األبطال،  المعتقلين 
وبدنياً  وروحياً  ومعنوياً  فكرياً  المناضل  شخصية  وتدمير 
من  سياسات  وطورت  معتقالت  صممت  ولذلك  أيضاً، 
شأنها وفقاً لقادة االحتالل أن تؤدي للنتيجة المذكورة، فكل 
للدراسة والشيء عفوي،  األسرى خضعت  تفاصيل حياة 
التوتر  وحالة  المقدم،  الغذاء  اإلنارة،  التهوية،  المساحات، 
والعقوبات  التعذيب  الحديث عن  بمعزل عن  هذا  الدائمة، 
الجماعية، وبالمقابل فقد أدرك األسرى منذ البدايات أبعاد 
ما يخطط لهم وهم بالمقابل طوروا إجراءات وسياسات من 
شأنها تقليل حجم الضرر بل وجدوا في ذلك مساحة لتحدي 
االحتالل، وفي هذا الشأن ووفقاً لميزان النتائج خالل عقود 
حققوا  األسرى  أن  المآلن  بالفم  القول  يمكن  الزمن  من 
باهظاً،  كبيراً، وبالمقابل فقد دفعوا لقاء ذلك ثمناً  انتصاراً 
فيما الدالئل والمعطيات المادية والرقمية حاضرة وموجودة 

ولكنها ليست مجال بحثنا هنا. 

األخيرة  السنوات  خالل  االحتالل  دولة  لسلوك  والمراقب 
سياساتها  في  وخطيرة  كبيرة  تحوالت  رصد  يمكنه 
العنصرية  للتحوالت  ذلك  البعض  ينسب  وإذ  وإجراءاتها، 
الفاشية في دولة االحتالل من رأس هرم المؤسسة السياسية 
وصوالً إلى بقية األجهزة العاملة تحتها، وهذا صحيح لكن 

قدورة فارساملعتقالت الصهيونية: بيئة محفزة لألمراض 
رئيس نادي األسير الفلسطيني

الشعور  وهو  األول  السبب  أهمية عن  يقل  ال  هناك سبب 
أنهم  إذا  االحتالل،  مؤسسات  كل  لدى  بالفشل  الجماعي 
يقرون بفشلهم من خالل السلوك الوحشي الذي بات يميز 
سلوكهم حيال األسرى األبطال، ولذلك لم يعد يكفيهم حجم 
من  فقرروا  الطويلة،  السنوات  خالل  الممارس  البطش 
الناحية العملية، الهروب إلى األمام – عبر اللجوء إلى مزيد 
من القمع والقهر دون التوقف عند ما يمكن أن يحدثه هذا 
العالم،  في  إسرائيل  لصورة  ضرر  من  الوحشي  السلوك 

شأنهم في ذلك شأن كل أنظمة الطغيان والعنصرية. 

لدولة  القمعي  للسلوك  البياني  المؤشر  يراقب  من  إن 
أنه سلوك ينحدر بشكل ُمتسارع بما يتالءم  االحتالل يجد 
من  اإلسرائيلي  المشهد  تُشكل  باتت  التي  السمات  مع 
الداخل، ولو توقفنا قليالً عند جملة التشريعات التي أُقرت 
اعتمدها وزير  التي  الكنيست اإلسرائيلي، والسياسات  في 
عليها من خلق  ترتب  وما  أردان –  الداخلي جلعاد  األمن 
تعبيراتها  وجدت  إذ  المعتقالت  داخل  قمعيين  ومناخ  بيئة 
ذروتها  وصلت  ومتواصلة،  ممنهجة  قمع  عمليات  عبر 
في المواجهة األخيرة التي تمركزت في قسم 3 من معتقل 
»النقب الصحراوي«، إذ تم استخدام كافة الفرق الخاصة 
من  بوحدة  الزج  وكذلك  الداخلي،  األمن  لوزارة  التابعة 
لواء »جفعاتي« العسكري، وقد أدى هذا الهجوم الوحشي 
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القسم من األسرى وعددهم  إلى إصابة كل من تواجد في 
120 أسيراً، بعضهم أُصيب بعدة إصابات، وقد استخدمت 
القوات المقتحمة أنواعاً مختلفة ومتعددة من األسلحة التي لم 
يكن يسمح في الماضي بإدخالها أقسام المعتقالت، ولم تقدم 
العالجات الالزمة للمصابين من األسرى، إذا استمر ذلك 
عدة أيام ولم توفر لهم إدارة المعتقالت الفراش واألغطية 
كثيرة  أخرى  وحشية  إجراءات  وهناك  أيام،  ثالثة  لمدة 
مؤشراً  تشكل  مجملها  في  ولكنها  هنا،  لعرضها  مجال  ال 
واضحاً للتحوالت الحاصلة في دولة االحتالل، كما يؤشر 
دائرة  مركز  في  وحياته  األسير  أن صحة  إلى  أيضا  ذلك 
السياسات  أنهم حين وجدوا أن  إذ  االستهداف الصهيوني، 
التي يمكن أن أصفها بالناعمة تجاوزاً، والتي كانت تُمارس 
اليوم يلجأون  في الماضي لم تحقق غاياتها، ولذلك نراهم 
وبشكل مفضوح إلى سياسات أخرى أكثر وحشية لتحقيق 

نفس الغاية. 

نستنتج من كل هذا أن الهدف واحد وهو النيل من صحة 
األسير وعافيته عن طريق تحويله إلى عالة على نفسه وعلى 
زمالئه ومن ثم أسرته إذا قدر له أن يتحرر من األسر، فهم 

يريدون لهذا األسير أن يكون عبرة لألجيال الناشئة - وذلك 
إلى السياسة المتبعة إسرائيلياً والمتمثلة برفع كلفة  استناداً 

النضال أو التمرد على االحتالل وسياسته. 

وحين نتحدث عن األسرى المرضى فإننا نشمل أولئك الذين 
اعتقالهم  عملية  وخالل  قبل  االحتالل  رصاص  أصابهم 
واإلجراءات  السياسات  جراء  المرض  أصابهم  الذين  أو 
اعتقاله،  لحظة  من  األسير  فيها  يوضع  التي  والظروف 
والترصد  اإلصرار  سبق  مع  خلقت  التي  البيئة  فإن  لذلك 
دور  تصفية  إلى  إليه  تهدف  ما  بين  من  تهدف  والتخطيط 
عن  بديل  وهذا  ورفاقه  إخوته  وبين  مجتمعه  في  األسير 
التصفية الجسدية المباشرة بوسيلة اإلعدام أو القتل، ولكن 
بنتائج  يتحكم  من  ليست  االحتالل  دولة  فإن  تأكيد  بكل 
المعركة، بل إن طرفها اآلخر وهم األسرى إنما يخططون 
خطط  وعنادهم  وإيمانهم  بصمودهم  ويُفِشلون  ويناضلون 
أن  إلى  مستمرة  المعركة  هذه  فإن  يبدو  وكما  االحتالل، 

يرحل االحتالل عن فلسطين. 

راقبوني وأنا أغادر عاملكم وعاملي، عاملان لم يلتقيا إال في هذه اللحظة، كان عاملكم 
ً برغم جماله وأحالمه املوعودة واللغة الرصينة عن الديمقراطية وحق تقرير  بعيدا
املصير وحقوق االنسان، عاملكم الكبير لم يتدخل إلنقاذي وإطالق سراحي بعد أن 
ال  الهواء  التنفس،  على   ً قادرا أعد  لم  املوت،  حافة  الى  الصحية  حالتي  وصلت 
يأتيني إال من تحت باب الزنزانة، لم يحملني أحد إلى سماء مدينة نابلس، إلى بيتي 
تجارب  حقل  وليس  بشري  إنسان  أني  واحدة  مرة  ولو  ألشعر  وذكرياتي  وعائلتي 

ألطباء سجون االحتالل.

بقلم: عيسى قراقع
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إلى متى ستستمر معاناة األسرى املرضى
أمين شومان

رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون 
األسرى والمحررين

أكدت الهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى والمحررين أنه 
يوجد في سجون االحتالل ما يزيد عن 700 أسير يعانون 
من أمراض مختلفة ومتنوعة في ظل سياسة اإلهمال الطبي 
البطيء  للموت  األسرى  هؤالء  يتعرض  حيث  بحقهم، 
يومياً في ظل إصرار إدارات السجون على االنتقام منهم، 
يفتك  أن  منه  الهدف  ومبرمج،  متعمد  طبي  إهمال  وتنفيذ 
المرض بشتى أنواعه بأجساد األسرى وأن غالبية األسرى 
الفلسطينيين يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية نظرا 
لتردي ظروف احتجازهم في السجون اإلسرائيلية. فخالل 
ضيقة  زنازين  في  األسرى  احتجاز  يتم  التحقيق  مرحلة 
إلى  باإلضافة  العامة  الصحة  مقومات  أدنى  فيها  تتوفر  ال 
والتعذيب  والشبح  والضرب  المعاملة  لسوء  تعرضهم 
ينعكس بشكل سلبي  النفسي والعصبي وهذا ما  واإلرهاق 
على أوضاعهم الصحية. هذا ناهيك عن االزدحام واالفتقار 
إلى أدنى مقومات العيش والصحة حيث النقص في األغطية 
الذي  والطعام  لالستحمام،  إمكانية  يوجد  وال  والتهوية، 
يقدم رديء كماً ومنوعاً. وكذلك النقص في مواد التنظيف 
بين  الحشرات واألمراض  انتشار  إلى  يؤدي  مما  والتعقيم 

األسرى.

وقد أفاد العديد من األسرى أن إدارة السجون تمنع األسرى 
تقديم  أو  لهم،  »األكامول«  بتقديم  وتكتفي  العالج،  من 

للعالج،  الماسة  حالتهم  من  الرغم  على  واإلرشاد  النصح 
وتتمثل االنتهاكات بأن هناك العشرات من 

األسرى بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة لهم وال 
يتم تقديم العالج لهم إال عندما يقوم األسرى باالحتجاجات 
والوقوف مع أخيهم األسير المريض. فيفرضون على إدارة 
السجن نقله للعالج، هذا باإلضافة إلى أن طبيب السجن يعالج 
كل األمراض بالمسكنات وعدم وجود أطباء مختصين لبقية 
وجود  عدم  وكذلك  األسرى  بأجساد  تفتك  التي  األمراض 
يوجد  وال  الطارئة،  الحاالت  لعالج  ليالً  مناوبين  أطباء 
يعاني بعض األسرى من حاالت  نفسيون حيث  معالجون 
نفسية مضطربة، وال توفر إدارة السجون األجهزة الطبية 
المساعدة لذوي االحتياجات الخاصة كاألطراف الصناعية 
البخاخات  وكذلك  الطبية  والنظارات  األطراف  لفاقدي 
وأجهزة التنفس لمرضى التهابات القصبة الهوائية المزمنة 

ومرضى الربو.

وال تلتزم إدارة السجون بتقديم غذاء صحي مناسب لألسرى 
المصابين بمرض السكري والكلى والضغط والقلب، وفي 
بعض األحيان يصاب األسرى بالتسمم بسبب تقديم بعض 
الحوامل  األسيرات  من  الكثير  وهناك  الفاسدة،  األغذية 
اللواتي بحاجة إلى متابعة صحية خاصة، كما وتقوم إدارة 
السجون بتكبيل أيدي األسيرة الحامل خالل عملية الوالدة، 
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الوالدة، والمثال على  الذي يتزامن مع  دون مراعاة لأللم 
ذلك األسيرة ميرفت طه من القدس والتي وضعت مولودها 
غانم  منال  األسيرة  وأيضاً  مقيدة  السجن، وهي  في  األول 
من طولكرم وطفلها المولود األسير نور، واألسيرة خولة 
الزيتاوي من جماعين الموقوفة مع ابنتها البالغة 7 شهور 

واألسيرة سمر صبيح وطفلها براء من طولكرم.

أدوية  استخدام  المرضى:  األسرى  بحق  االنتهاكات  ومن 
منتهية الصالحية، استخدام األسرى كحقل تجارب لألدوية 
األخطاء  سياسة  ممارسة  لألسواق،  إنزالها  قبل  الجديدة 
أبو  سامي  رأسهم  وعلى  المرضى  األسرى  بحق  الطبية 
دياك الذي يعاني من حالة صحية صعبة بسب خطأ طبي 
ارتكب بحقه أثناء عالجه. كذلك نقل األسرى المرضى في 
شتاًء  والباردة  التهوية،  إلى  تفتقر  التي  الحديدية  البوسطة 
الذين  لألسرى  عزل  غرف  وجود  وعدم  صيفاً  والحارة 

ينتشر  إذ  الحساسية صيفاً،  مثل  معدية  بأمراض  يصابون 
العليا  الهيئة  بين األسرى. وأوضحت  المرض سريعاً  هذا 
أن مستشفى سجن الرملة الذي ينتقل إليه األسرى المرضى 
أي  يختلف عن  والصحية حيث ال  الطبية  للمقومات  يفتقد 
مع  اإلنسانية  غير  والمعاملة  اإلجراءات  حيث  من  سجن 
 297 اإلسرائيلية  السجون  داخل  اآلن  ويوجد  المرضى. 
ومستعصية  ومزمنة  صعبة  أمراض  من  يعانون  أسيراً 
والشلل،  الكلوي  الفشل  السكري،  القلب،  السرطان،  مثل 
واألسيرات  األسرى  من  عدد  وجود  إلى  باإلضافة  هذا 
المصابين بالرصاص ويعانون من وأوجاع دائمة وبحاجة 
إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة لهم. وقد استشهد العديد 
من األسرى في سجون االحتالل نتيجة اإلهمال الطبي بحق 
اآلالف منهم في ظل التراجع في الدور والرقابة الذي تلعبه 

المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان.
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كنت شاهدا في ليلة الموت في مشفى الرملة، عاد المسن 
الرملة،  إلى مشفى  مفتوح  قلب  بعد عملية  العرعير  رزق 
أصروا على إجراء هذه العملية في الفترة األخير لحبسه، 
سبع وعشرون سنة تبقى لموعد حريته ستة أشهر، رفضوا 
إطالق سراحه وأبوا واستكبروا وعتوا عتوا كبيرا، كانت 
ليلة حزينة، هبط ظالمها عنيفا في صدور األسرى، ساءت 
حالته، تحشرج صدره واضطرب قلبه طارقا جدران حبسته 
بآخر ما يملك من قوة وعزم، لم يسمع احد من اإلنس أو 
الجان طرقات الخزان وبقي يصارع الموت وحده في لهيب 

الهاجرة وخلف الجدران . 

حناجرهم  في  المرضى  وقلوب  المشفى  من  أخرجوه 
ينظرون ويترقبون، غابوا ساعة من زمانهم الكئيب وعادوا 
يطلبون شرشفا أبيضا، حركة تُفهم األسرى بأن صاحبهم 
قد أصبح في ذمة هللا، وكأن صاعقة عاتية قد ضربت ما 
يسمى مشفى الرملة في حينها، لم نعد قادرين على الكالم 
أو حتى الوقوف على أقدامنا، الذ كل منا إلى حبس دموعه 
في مآقيها خشية شماتة السجان، شخصت مشاهد خروجه 
جثمانا مسجًى على حمالة إسعاف، ثم كيف سيستقبله أوالده 
وأحفاده وكيف سيشيع جثمانه وسط محبيه، ونصور أيضا 
في  يمعن  وهو  جفن  له  يرف  ال  الذي  العدو  هذا  صورة 
االنتقام من مسّن قضى شطر حياته في السجن ويوغل في 

الشنيعة  الطرق  بكل  الفلسطيني  لدى  العداء  روح  تعميق 
التي يمارس فيها ساديته المفرطة . 

طبي  إهمال  الخيمة،  ذات  من  خرجوا  الضحايا  عشرات 
بين  الجنازة  مشهد  ويرسم  البطيء  بالقتل  يودي  مبرمج 
عيني ودماغ كل أسير، جريمة مفتوحة تصب على رؤوس 
مرضانا حيث كان آخر الشهداء فارس بارود بعد أن أمضى 
ثماني وعشرين سنة، ورزق العرعير بعد أن أمضى سبعاً 
وعشرين سنة، وما بين الشهيدين، تسع عشرة سنة وبينهما 
شهداء، والسؤال: ماذا فعلنا بها ألسرانا المرضى؟ في حينها 
بجهدي المتواضع أشعلت شمعة في عمق ظالم االحتالل 
من  حية  شواهد  الذي رصد  األحياء  مدفن  كتاب  بإصدار 
األسرى المرضى، ثم تحول إلى فيلم بعد عشر سنوات .. 

في الفيلم رصدنا قصة الشهيد جعفر عوض وتجربة األدوية 
في  السجن  من  يخرج  أن  إلى  إسرائيلية  شركات  لصالح 
الرمق األخير من حياته المعذبة، ويستشهد سريعا بعد أن 

فعلت أدويتهم القاتلة فعلها في جسده . 

قلب، صعقة  له  كان  من  لكل  جديدة  بارود صعقة  فارس 
جديدة علها تطلق فعال أو متابعة صادقة وجريئة لهذا الملف 
الذي أمعنوا فيه قتال وتعذيبا، فارس تجّرع الموت طويال 
مع كل حبة دواء قبل أن يلقى ميتته األخيرة، مع كل فحص 

وليد الهودليفارس بارود شهيد مدفن األحياء الجديد
اديب فلسطيني وأسير محرر
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عدة  يستغرق  ساعات(  في غضون  السجن  خارج  )يعمل 
ليفلحوا أخيرا بتشخيص المرض ولكن بعد فوات  سنوات 

األمر واستفحال المرض. 

لن نصف ولن نستطيع تقدير حجم األلم الذي اجتاح جسده 
المعذب، فمن معرفتنا بشواهد حية كثيرة ندرك تماما أنهم 
أذاقوه سوء عذابهم، لم يقتلوه بسرعة فيريحوه ولم يعالجوه 
بإنسانية ال وجود لها في قواميسهم، روحه لعنة تطاردهم 
وتدق ناقوس الخطر لمرضانا هناك، هؤالء ال يعرفون إال 
البشر  هم  غيرهم،  بإنسانية  يعترفون  ال  ألنهم  واحدة  لغة 
السحق  إال  منهم  تستحق  ال  وصراصير  أفاٍع  وغيرهم 

والتعذيب.

آن األوان أن يفتح هذا الملف على مصراعيه عالميا وعلى 
الصعيدين اإلعالمي والقانوني في كل المحافل الدولية ذات 
االختصاص. يبقى بعد هذا الكم الهائل من شهداء اإلهمال 

الطبي المبرمج: من وكيف؟؟ 

كل من يقدر وال يفعل على المستوى الرسمي وغير الرسمي 
فانه يرتكب جريمة قد ال تقل عن جريمة المحتل. 
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مقدمة

على الرغم من وجود نصوص واضحة في االتفاقيات الدولية 
التي تمنح المرأة حق الحماية المكفولة لها بموجب القانون 
من أي تمييز مبني على النوع االجتماعي كاتفاقية القضاء 
على كافة أشكال التمييز ضد المرأة »سيداو« أو االتفاقيات 
والقواعد الدولية التي تناولت حماية النساء وحماية حقوقهن 
من خالل توفير االحتياجات األساسية لهن في حاالت السلم 
والحرب، إال أن المرأة الفلسطينية في السجون والمعتقالت 
تتعرض ومن خالل عملية االعتقال  ما زالت  اإلسرائيلية 
التي يمارسها االحتالل بحق الكل الفلسطيني إلى انتهاكات 
مراحل  فمنذ  االجتماعي،  النوع  أساس  على  مبني  وعنف 
االعتقال األولى بدًء بكيفية االعتقال ووصوالً إلى التعامل 
مع األسيرة في مراكز التوقيف والتحقيق وفيما بعد طبيعة 
الحياة االعتقالية داخل األسر، جميعها تتحدث عن أنماط من 
التعامل يتعمد االحتالل فيها إهانة المرأة الفلسطينية وإلحاق 
واإلنسانية،  األساسية  حقوقها  ألبسط  وسلبها  بها  األذى 
ضد  الوطني  نضالها  بفعل  عليها  العقاب  فرض  بغرض 
االحتالل ووجوده، انطالقاً من استخدام االحتالل لالعتقال 
الظلم  يرفض  إنسان  أي  ضد  والقمع  للسيطرة  كسياسة 

ويناضل من أجل الحرية. 

كثيرة هي القضايا واالنتهاكات المتعلقة بتجربة األسيرات 

سحر فرنسيساألسيرات الفلسطينيات وحقوق ضائعة
مديرة مؤسسة الضمير 

أكثر  الحديث  المقال سيجري  هذا  في  ولكن  الفلسطينيات، 
حول أبرز ما تتعرض له األسيرة الفلسطينية من انتهاكات 
السجون  مصلحة  قوانين  بفعل  ومسلوبة  ضائعة  لحقوق 
وتتجاوز  تمعن  اللحظة  حتى  زالت  ما  والتي  اإلسرائيلية 
استمرارية  من  كجزء  الداخلية  لقوانينها  تطبيقها  في 
متكاملة  منظومة  قبل  من  األسرى  بحق  المستخدم  العقاب 
وتطبيقاتها،  بفعلها  السجون  مصلحة  فقوانين  القمع،  في 
غايتها األساسية تجريد األسير من أبسط حقوقه اإلنسانية 
المقال  هذا  وفي  تعسفياً.  العقاب  فرض  لسياسة  استمراراً 
سيجري تسليط الضوء على قضايا تعاني منها األسيرات 
التمييز  على  قائمة  ومشكالت  قضايا  وهي  الفلسطينيات، 
ضد المرأة الفلسطينية التي تعاني بشكل أكبر من غيرها. 

يفتقر  سجن  داخل  محتجزات  الفلسطينيات  األسيرات 
لشروط الحياة اإلنسانية

الدامون  في سجن  حالياً  فلسطينية  أسيرة  تقبع حوالي 43 
الذي يقع في غابات الكرمل في مدينة حيفا شمال فلسطين، 
وتشير غالبية شهادات األسيرات التي قامت بتوثيقها مؤسسة 
في سجن  لألسيرات  الدورية  زياراتها  الضمير من خالل 
المكان  فهذا  للغاية،  صعبة  الحالية  الظروف  أن  الدامون 
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الذي تحتجز فيه األسيرات ال يصلح للعيش اآلدمي، نظراً 
لطبيعة المبنى والغرض القائم عليه، فسابقاً وأبان االنتداب 
ومخزناً  للخيل  إسطبال  يستخدم  كان  لفلسطين  البريطاني 
من  األسيرات  اشتكت  االستخدام  هذا  لطبيعة  وتبعا  للتبغ، 
الجسدية  صحتهن  على  تؤثر  عالية  رطوبة  نسبة  وجود 
والنفسية، مع اإلشارة إال أنه جرى إغالق هذا السجن وإعادة 
فتحه عدة مرات، وقد أعيد فتحه مؤخراً الحتجاز األسيرات 
الفلسطينيات داخله. وبعيداً عن طبيعة المبنى غير المناسبة 
للحياة أساساً، فهناك القضايا المتعلقة بالحياة اليومية والتي 
ال تراعي خصوصية النساء وشروط السالمة العامة، وكان 
من أبرز المشكالت المتعلقة بهذا الجانب وجود الحمامات 
المخصصة لالستحمام خارج غرف األسيرات، وهذا ينافي 
مبدأ الخصوصية الجندرية وأن للنساء احتياجاتهن الخاصة 
في  االستحمام  مكان  يكون  أن  توجب  والتي  واألساسية 
الحمامات  هذه  وجود  الشهادات  أكدت  حيث  مالئم،  مكان 
خارج الغرف وتحديدا في ساحة الفورة، مما يجبر النساء 
في  ومرورهن  الداخلية  ومالبسهن  أغراضهن  حمل  على 
والسجانين من  السجن  لمراقبة  تخضع  أيضا  التي  الساحة 
الساحة، مما  خالل وجود كاميرات موزعة على أطراف 
ينتهك خصوصيتهن كنساء، هذا إضافة إلى أن األسيرات 
حالياً ولوجود هذه الكاميرات فإنهن محرومات من ممارسة 
الرياضة الصباحية وتعريض فروة شعرهن ألشعة الشمس 
مما  الحجاب،  ترتدين  األسيرات  من  الغالبية  ألن  نظراً 
صحتهن  على  تؤثر  أساسية  حياة  شروط  من  يحرمهن 

النفسية والجسدية في نفس الوقت. 

وهناك المشكالت المتعلقة بالسالمة واألمن، فسجن الدامون 
ال يراعي أدنى هذه الشروط، ومن خالل الزيارات وثقت 
مؤسسة الضمير تعرض بعض األسيرات لحوادث احتراق 
احتراق جزء من  منها  الكهرباء،  في  نتيجة وجود مشكلة 
غرفهن،  داخل  الكهربائية  األدوات  احتراق  أو  المالبس، 
وهي  واألمان  السالمة  جانب  في  مرتبطة  مشكلة  وهناك 
أرضية ساحة الفورة، والتي تعاني أيضا من مشكلة التزحلق 
تحركاتهن  أثناء  األسيرات  من  عدد  وقوع  سببت  والتي 
داخل الساحة، نتيجة األرضية الملساء وهذا مناٍف لشروط 

السالمة العامة. 

لقد كفل القانون الدولي اإلنساني حق األسيرات واألسرى 
بظروف  العيش  وفي  المعتقل  في  اإلنسانية  المعاملة  في 
اتفاقية  المادة )85( من  المخاطر، حيث نصت  خالية من 
وضع  حال  بأي  يجوز  ...ال   « أنه:  على  الرابعة  جنيف 
أماكن االعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون 
يعتقل  التي  الحاالت  بالمعتقلين. وفي جميع  مناخها ضاراً 

غير  منطقة  في  مؤقتة  بصورة  محميون  أشخاص  فيها 
صحية أو يكون مناخها ضاراً بالصحة، يتعين نقلهم بأسرع 
هذه  من  فيه  يخشى  ال  معتقل  إلى  الظروف  به  تسمح  ما 
المخاطر.« وعلى الرغم من حق األسيرات بأن يتم نقلهن 
االحتالل  سلطات  أن  إال  المخاطر،  فيه  يخشى  ال  لمعتقل 
ألدنى  يفتقر  الذي  الدامون  سجن  في  تحتجزهن  زالت  ال 
مقومات الحياة اإلنسانية. كما ونصت ذات المادة على أنه: 
»يجب أن تكون المباني محمية تماماً من الرطوبة، وكافية 
األنوار،  وإطفاء  الغسق  بين  وبخاصة  واإلضاءة،  التدفئة 
والتهوية،  االتساع  كافية  النوم  أماكن  تكون  أن  ويجب 
وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب واألغطية الكافية، 
وحالتهم  وجنسهم  المعتقلين  وأعمار  المناخ  مراعاة  مع 
الصحية.« إن سلطات االحتالل في حالة األسيرات ال تأخذ 
بعين االعتبار جنسهن وحالتهن الصحية بل وتسعى لفرض 
التضييق عليهن من خالل حرمانهن من حقهن  مزيد من 
بالخصوصية وإبقائهن في سجن تملؤه الرطوبة مما يشكل 
خطراً على األسيرات الفلسطينيات خاصة ممن يقضين مدة 

حكم عالية.

الستعمالهم  للمعتقلين  »توفر  أن  على  المادة  ونصت  كما 
للشروط  مطابقة  صحية  مرافق  وليالً  نهاراً  الخاص 
من  بكميات  ويزودون  دائمة.  نظافة  حالة  وفي  الصحية 
الماء والصابون كافية الستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل 
مالبسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق والتسهيالت الالزمة 
لهذا الغرض. كما توفر لهم المرشات )الدّشات( أو الحمامات. 
ويتاح لهم الوقت الالزم لالغتسال وأعمال النظافة.« وفي 
حقهن  من  محرومات  فإنهن  الفلسطينيات  األسيرات  حالة 
بوجود مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية، وال يمكنهن 
استخدام »الدشات« في أي وقت يردن، وإنما تحدد إدارة 
»الفورة«  فترة  من  يُخصم  لالستحمام  معيناً  وقتاً  السجن 

المخصصة لراحتهن ورفاههن.

إن سلطات االحتالل بانتهاكها الحقوق األساسية لألسيرات 
واالتفاقيات  المواثيق  بموجب  والمكفولة  الفلسطينيات 
المواثيق  لهذه  اعتبار  أي  تولي  ال  أنها  على  تؤكد  الدولية 
لكونها على يقين بأنها ليست عرضة للمحاسبة مما يجعلها 
تمعن في انتهاكاتها بحق األسيرات واألسرى الفلسطينيين.

األسيرات المريضات والجريحات وحق العالج المسلوب

إن حرمان األسرى من العالج والرعاية الصحية المناسبة 
هي أيضاً سياسة تُمارس في السجون اإلسرائيلية كسياسة 
انتقام تمس األسرى والمعتقلين بشكل عام واألسيرات بشكل 
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خاص، فمصلحة السجون تمارس سياسة إهمال طبي يتمثل 
في تباطؤ متعمد من قبل إدارات السجون في تقديم العالج 
الدورية. تشير  الطبية  الفحوصات  أو في إجراء  في حينه 
إحصائيات مؤسسة الضمير إلى وجود 26 أسيرة مريضة 
كأمراض  صحية،  ومشاكل  متعددة  أمراض  من  تعاني 
ومشكالت  والضغط،  والسكري  الدرقية  والغدة  القلب 
 7 إلى وجود  إضافة  والعيون،  والعظام  واألسنان،  المعدة 
أسيرات جريحات تعرضن لعنف مباشر من خالل استخدام 
االحتالل للقوة المفرطة أثناء اعتقالهن، وأدت هذه السياسة 
تقديم  عدم  بسبب  اإلصابة  بعد  ما  األسيرات  معاناة  إلى 
األسيرة  ولعل  الصحي،  ولوضعهن  لهن  المناسب  العالج 
إسراء جعابيص والمحكومة بالسجن لمدة 11 سنة الحالة 
سيارتها  انفجار  بعد  لالعتقال  تعرضت  والتي  األصعب، 
مما  »الزعيم«  حاجز  عند  كهربائي  تماس  حدوث  نتيجة 
أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة في 50 % من 
حيث  يديها،  أصابع  من   8 حالتها  نتيجة  وفقدت  جسدها، 
نتيجة  الخاصة  الحتياجاتها  طبي  إهمال  من  إسراء  تشكو 
اإلصابة، وال يقدم لها سوى المسكنات وهي بحاجة لرعاية 
طبية خاصة ومالبس طبية لحماية الحروق وعالج مستمر 
يتضمن عمليات جراحية إلعادة فصل األطراف الملتصقة 
اليدين،  أصابع  من  تبقى  ما  ومعالجة  البعض،  ببعضها 
وهناك أسيرات أخريات بحاجة لمتابعة دورية ال تقدم لهن، 
كاألسيرة شروق دويات المحكومة بالسجن لمدة 16 عاماً، 
والتي اعتقلت من أحد شوارع القدس »شارع الواد« بعد 
إطالق النار عليها مما أدى إلصابتها إصابة خطيرة ما بين 
لديها،  الرئيسية  إلى تقطيع الشرايين  الكتف والصدر أدت 
إصابتها  بعد  اعتقالها  التي جرى  نورهان عواد  واألسيرة 
اليسرى، واألسيرة مرح  بـ 3 رصاصات في فخد رجلها 
في  رصاصة   13 بـ  إصابتها  بعد  اعتقالها  تم  التي  باكير 
حشيمة  جيهان  واألسيرة  حمامرة  حلوة  واألسيرة  يدها، 

وأمل طقاطقة. 

وهذه األمراض والمشكالت بحاجة لمتابعة دورية من قبل 
طاقم طبي متخصص ومهني، إال أن عيادات السجون تفتقر 
لوجود مثل هذه الطواقم عدا عن تباطؤ في تعيين مواعيد 
المراجعات الدورية الطبية والصحية، وعدا عن هذا األمر، 
لوجود  يفتقر  لألسيرات  المخصص  الدامون  سجن  فإن 
للنساء، على  طبيبة نسائية تشرف على فحوصات دورية 
الرغم من جهود العديد من المؤسسات الحقوقية ومطالبتهن 
بضرورة وجود طبيبة نسائية بشكل دائم في عيادة السجن، 
إال أن إدارة مصلحة السجون ما زالت ترفض حتى إدخال 

طبيبة نسائية من خارج السجن. 

حق  السجناء  لمعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  كفلت  لقد 
لوضعهن  مناسب  طبي  عالج  بتلقي  واألسيرات  األسرى 
»السجناء  على:   )2(  )22( المادة  نصت  حيث  الصحي، 
سجون  إلى  فينقلون  متخصصة  عناية  يتطلبون  الذين 
حين  الواجب،  ومن  مدنية.  مستشفيات  إلى  أو  متخصصة 
تتوفر في السجن خدمات العالج التي تقدمها المستشفيات، 
أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدالنية التي تزود 
بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية الالزمة 
ذوي  الموظفين  من  جهازاً  تضم  وأن  المرضي،  للسجناء 
التأهيل المهني المناسب.« كما ونصت المادة )25( على: 
» يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضى، 
وجميع  المرضى،  السجناء  جميع  يومياً  يقابل  أن  وعليه 
استرعى  سجين  وأي  اعتالل،  من  يشكون  الذين  أولئك 

انتباهه على وجه خاص.«

منها  المطلوب  األدنى  بالحد  االحتالل  سلطات  تلتزم  ال 
كقوة احتالل تحتجز األسرى فيما يتعلق برعاية األسيرات 
الفلسطينيات وتقديم العالج الفوري والالزم لهن، مما يؤدي 
األسيرات  نقل  يتم  ال  حيث  الصحي،  وضعهن  تفاقم  إلى 
المريضات أو المصابات للمستشفيات ليتلقين العالج الالزم 
ما  يخالف  مما  عالجهن  في  االحتالل  سلطات  تماطل  بل 
نصت عليه المواثيق واالتفاقيات الدولية الخاصة باألسرى 

واألسيرات.

في الختام تبقى سياسة االعتقال هي سياسة ممنهجة بحق 
بشكل  الفلسطينيات  والنساء  الفلسطيني  الشعب  فئات  كل 
تناضل  التي  واألدوار  األصوات  قمع  أجل  من  خاص، 
السجن  ظروف  ظل  وفي  االحتالل،  إجراءات  وترفض 
القاسية التي تواجهها األسيرات، وتفاقم وضعهن الصحي 
من  عليهن  تمارس  التي  الطبي  اإلهمال  لسياسة  نتيجة 
اللجنة  الضمير  مؤسسة  تطالب  االحتالل،  سلطات  قبل 
الدولية للصليب األحمر بتحمل مسؤولياتها تجاه األسيرات 
االحتالل  دولة  على  والضغط  والمريضات،  الجريحات 
الضمير  وتدعو  كما  لهن،  والفوري  الالزم  العالج  لتقديم 
اتفاقية  على  المتعاقدة  األطراف  والدول  الدولي  المجتمع 
جنيف بالتدخل والضغط على دولة االحتالل من أجل وقف 
وإنهاء سياسة اإلهمال الطبي بحق األسيرات الفلسطينيات 
المكفولة  الطبية  والرعاية  الصحة  في  حقوقهن  يكفل  بما 
لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  بموجب 

اإلنسان.
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قصة األسرى والمرض بدأت مع بداية السجون ولن تنتهي 
ومهمتها  لألمراض  منتجه  السجون  أن  ذلك  بزوالها،  إال 
تفتك  وان  والنفسية،  الجسدية  األسرى  صحة  تنخر  أن 
بأجسادهم التي تمتطيها أرواحهم الجامحة والصاعدة بثبات 
مديرية  قوانين  وتركيبتها،  السجون  تصميم  الحرية.  نحو 
السجون والمعاملة اليومية، آليات التعذيب والتنكيل، التقتير 
من  تجعل  أدوات  كلها  اإلنهاك،  في  واإلفراط  العالج  في 
القائمة  األمراض  واستفحال  المرض  إلنتاج  أداة  السجون 

وصوال إلى القتل البطيء لألسير روحا وجسدا.

إن تسخير المرض سالحا في مواجهة األسرى ومطالبهم 
ونمطين  قيمتين  بين  الفاصل  الحد  خلق  بالحرية  العادلة 
الطرف  األسرى  فيه  يمثل  أخالقيين  وعالمين  بشريين 
قيم  يكتنز في وجوده ومطالبه  الُمعذب والمضطهد والذي 
الحرية والعدالة ومناهضة التمييز والعنصرية واالحتالل، 
والسجان الذي يجسد بأدواته وفكره ووجوده كل معاني وقيم 
الظالمية والقتل والعنصرية واالحتالل والالعدالة، ومثل 
هذا النوع من التصادم بين قيمتين متضادتين ومتناقضتين 
مستوى  على  االستقطاب  من  حالة  تخلق  أن  إال  يمكن  ال 

اإلنسانية.

ال تخوم مشتركة بين السجان والسجين واالنحياز يجب أن 
يكون حاسما وواضحا من قبل العالم ومؤسساته ومنظوماته 

األسرى واملرض
عصمت منصور

أسير محرر

السياسية والقانونية.

المتمثل  المجازي  المرض  ضد  األسرى  نضال  إن 
باالحتالل وتجسيداته على تنوعها والمرض الجسدي الذي 
يفتك بأجسادهم إنما هو نضال من اجل البقاء بأوسع معنى 
تناضل من اجل  لهم كذوات  اليومي  البقاء  لمعنى  وتفسير 
قيمة عليا وبقاء الفكرة والهدف الذي يحملونه في ضمائرهم 

وعلى أكتافهم من خالل وجودهم داخل 

السجون، وهو بقاء مهدد بالفناء من خالل اإلهمال الطبي 
البطيء واإلقصاء لصوتهم وحضورهم في حركة  والقتل 

نضال شعبنا.

هذا النضال يحتمل حتمية واحدة وأمامه طريق وحيد وهو 
بها  زج  التي  الظلمة  قلب  من  واإلشراق  األكيد  االنتصار 

وتحاول حجبه.

لكن إذا كانت هذه حتمية تصل إلى حد اليقين فإن السؤال 
الثمن  حجم  هو  عاتقنا  على  يقع  الذي  والوطني  األخالقي 

الذي يمكن أن يدفع ومدى وعورة الطريق وطولها.

الثمن والمدة مرهونة بشكل كبير بمدى ما نجنده من أدوات 
ونكرسه من وقت ونخترعه من أدوات ووسائل إبداعية في 
دعم هذا النضال وحفظ هذا الكم من اإلفناء الذي نتعرض 
مسؤولية  عن  أهمية  تقل  ال  مسؤوليتنا  أن  نجد  وهنا  له، 
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دعوة  وهي  دورهم  عن  تأثيراً  يقل  ال  ودورنا  األسرى 
مع  تماهينا  موقع  من  النضال  هذا  مع  والتماهي  للوقوف 
القيم التي يجسدونها وكونهم الصف األول في الدفاع عن 

وجودنا وحريتنا التي افتدوها بحريتهم.

طرفاً  هنا  يعود  ال  والمرض  بالمرض،  يحارب  األسير 
الطبي  الجسدي  اآلني  بالعالج  تواجه  قتل  أداة  بل  محايداً 
أوالً، ولكن واألهم بإضعاف وهزيمة من يستخدمه ويسخره 
في مواجهة األسرى وهو السجان بما يمثله من امتداد وأداة 

قتل وإخضاع بيد االحتالل.
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أسرانا املرضى ... من التالي ؟
عصام بكر

الهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى 
والمحررين

بداية  االحتالل  سجون  في  واألسيرات  األسرى  خاض 
إستمر  الطعام  عن  مطلبياً  إضراباً  الماضي  نيسان  شهر 
إدارات  مع  تفاهمات  عدة  بتحقيق  يتكلل  أن  قبل  أيام  عدة 
وجدواه  لإلضراب  تقييمات  أية  عن  وبمعزل  السجون، 
هذه  قيام  أعقاب  في  فقد جاء اإلضراب  ونتائجه،  وتوقيته 
اإلدارات بتنفيذ توصيات ما يسمى لجنة أردان-وزير األمن 
الداخلي القاضية بتشديد اإلجراءات العقابية على األسيرات 
واألسرى بما فيها الخطوات اإلستفزازية المتمثلة بتركيب 
مع  اتصاالت  األسرى  إجراء  منع  بحجة  تشويش  أجهزة 
ذويهم عبر أجهزة تدعي وجودها بين أيديهم، وبدأت عملية 
التركيب فعالً في عدة سجون منها عوفر والنقب وغيرها 
على  صحية  أعراض  عدة  بظهور  وتسببت  السجون  من 
األسرى من صداع، فقدان التوازن، الشعور الدائم باإلعياء 
مصادر  حذرت  فيما  مختلفة،  وأوجاع  باأللم  المصحوب 
طبية وحقوقية من تداعيات تلك األجهزة مستقبالً، وإمكانية 
اإلصابة بالسرطان وأمراض األعصاب والدماغ وغيرها، 
األجهزة  تلك  إزالة  اإلضراب  مطالب  أهم  أحد  من  وجاء 
وتركيب أجهزة هواتف عمومية في األقسام تمكِّن األسير 
األسرى  معينة، وأصر  فترات  في  ذويه  االتصال مع  من 
على هذا المطالب قبل أي بحث عن إنهاء اإلضراب وهو 
ما تم فعال بخضوع اإلدارة، وإقرارها بإزالة تلك األجهزة 

بشكل كامل.

الماضية،  الفترة  خالل  األسيرة  للحركة  العام  الوضع  إن 
معتقل  في  حدث  كما  اليومي  القمع  سياسات  وتصاعد 
لم  أخرى  والنقب وعسقالن وعدة سجون  عوفر وريمون 
يمنع األسرى من إبراز الظروف القاسية لضحايا اإلهمال 
 221 هناك  حيث  المرضى  األسرى  شريحة  وهم  الطبي 
حتى  العام 1967  منذ  مختلفة  في ظروف  سقطوا  شهيداً 
وعدم  الصحي  الوضع  تفاقم  جراء   63 بينهم  من  اليوم، 
أو  االعتقال،  سنوات  خالل  الالزم  الطبي  العالج  تلقي 
المرض  تفشي  من  طويل  وقت  بعد  األمراض  اكتشاف 
األسرى،  أوساط  في  الملح  السؤال  يطرح  بات  ما  وهو 
)من التالي؛ ضحية الموت البطيء في السجون؟( وهو ما 
جعل قضية األسرى المرضى تحتل أهمية قصوى فحظيت 
واضح  حل  إيجاد  بضرورة  المشروعة  المطالب  ضمن 
لألسرى المرضى، وتلقي العالج الطبي الحقيقي بعيداً عن 
المسكنات واألدوية التقليدية، وأهمية إيجاد معالجات جدية 
األمراض  أو  جراحية،  عمليات  إلجراء  بحاجة  هم  لمن 
المزمنة أو ضحايا دولة االحتالل في سجن الرملة الذي ال 
يصلح أن يسمى مشفى الفتقاده للحد األدنى من المقومات 
لألسرى  المطلبية  القضايا  تغفل  ولم  العالجية،  أو  الطبية 
معنى  من  تحمل  ما  بكل  القضية  هذه  إبراز  إضرابهم  في 
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إنساني وحقوقي وضرورة وقف هذا الخرق الفظ من دولة 
االحتالل لحقوقهم، ووقف التلكؤ والتسويف في تقديم العالج 
الطبي للمرضى الذين يزيد عددهم عن 700 أسير، حوالي 
عدم  من شأن  المتواصل  للعالج  ماسة  بحاجة  منهم   297
تلقيهم هذا العالج أن يعرض حياتهم للخطر، وهو ما تتحمل 
مسؤوليته كاملة دولة االحتالل بشكل مباشر والتي تعطي 
تعليماتها للمزيد من العقوبات، واستخدام القبضة الحديدية 
في التعامل معهم، والمس بأبسط الحقوق اليومية من تقليل 
الزيارات، نوعية وكمية الطعام، العقوبات المالية الباهظة، 
حتى »الفورة« واالقتحامات المتكررة التي يتخللها التفتيش 
العاري المذل وسلسلة طويلة من العقوبات تطبيقاً للقوانين 
أموال عائدات  منها قرصنة  األخطر  بين  العنصرية ومن 
تدعي  التي  »بالمقاصة«  المعروفة  الفلسطينية  الضرائب 
والجرحى  الشهداء  لعائالت  تخصيصها  االحتالل  دولة 
واألسرى وهو ما يمثل انتهاكاً فظاً لكل األعراف والمواثيق 

الدولية .

إذا كان الحديث عن الوضع العام المزري للحركة األسيرة 
والسجون  لألقسام  القمع  وحدات  اعتداءات  تصاعد  مع 
يصور مشهد في غاية القسوة والصعوبة، فان حال األسرى 
المرضى بالعودة لقضيتهم تمثل العنوان األكثر قسوة على 
اإلطالق وما تمارسه دولة االحتالل من حرب معلنة عليهم 
يتطلب رفع وتيرة العمل الشعبي والميداني اليومي وعلى 
نطاق أوسع وتحشيد كل القطاعات وعلى امتداد كل األرض 
العربي والدولي  المستوى  الملف على  الفلسطينية، وحمل 

مع  للتضامن  األصدقاء  وتجنيد  االحتالل،  جرائم  لفضح 
اتفاقيات  مبادئ  لتطبيق  بكثافة  والسعي  الدوليين،  أسرانا 
جنيف، ووقف مسلسل خروقاتها المتصاعدة بحق الشعب 
الفلسطيني وأسراه، وتوسيع دائرة الحراك السياسي دولياً 
على صعيد األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان والهيئات 
الحقوقية األخرى من أجل إحقاق الحقوق الوطنية للشعب 

الفلسطيني وحقه في السيادة فوق ترابه الوطني. 

الحركة  قدرة  شك  دون  يرى  األسرى  لقضية  المتابع  إن 
كرأس  الطليعي  دورها  واستعادة  الصمود  على  األسيرة 
لم  الصلبة  إرادتها  وأن  االحتالل،  مواجهة  في  حربة 
والبرهان  اليومي،  المراس  في  اختبارها  بعد  تنكسر 
العملي في اإلضرابات السابقة بما فيها اإلضراب األخير 
االنتصار  لتحقيق  أساسي  شرط  الداخلية  وحدتها  وأن 
ذلك  على  مثال  وخير  االحتالل،  وحكومة  السجون  على 
اإلضراب األخير ومعارك األمعاء الخاوية خالل السنوات 
جديد  إثبات  هي  األخرى  النضالية  والخطوات  الماضية، 
لجدارتها باإلمساك بناصية القرار القوي والمتين، وتحدي 
بكل  وأنها  القيد،  عذابات  على  والتسامي  الظروف،  كل 
االحتالل  سياسات  تفلح  ولم  اإلنكسار،  على  تأكيد عصية 
أكثر دراية بوضعهم،  فهم  بحقهم،  والتصعيدية  العنصرية 
وإمكاناتهم، وهم ينتظرون بأن نقف معهم، وشعبهم دائما ال 
يخذلهم وإلىى جانبهم في معاركهم العادلة دفاعاً عن كرامتنا 
الوطنية واإلنسانية حتى يتم اإلفراج عنهم جميعاً دون شرط 

أو قيد أو تميز.

أنتعل  حتى  ينتظر  املوت  يقول:   موقده  منصور  املريض  االسير 
قليالً  االنتظار  املكان من  يمنع  الهواء وانهض، وال شيء  حذاء 

حتى تحملني السماء إلى خطاي." 
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المسلح،  النزاع  حالة  في  اإلنساني  الدولي  القانون  ينطبق 
أو  الحرب،  طرفي  على  قيود  لوضع  واالحتالل  الحرب 
الدولة القائمة باالحتالل، وتنظيم سلوك أطراف النزاعات 
واألعيان  وممتلكاتهم،  للمدنيين  حماية  لتوفير  المسلحة، 
المدنية، الصحفيين، إضافة إلى أسرى الحرب والمعتقلين 
وغيرهم، وذلك لتجنيب أكبر قدر من الخسائر قد تقع بحق 
أسقطوا سالحهم  أو من  بالنزاع،  لهم عالقة  ليس  أطراف 
وأصبحوا دون قدرة على الهجوم أو الدفاع عن النفس.فيما 
ينطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان في جميع الحاالت، 
سواء السلم أو الحرب، النزاع أو االحتالل، وتبقى جميع 
فيه، سواء  ملزمة  والحكم  السيطرة  القائمة على  السلطات 
كانت سلطة شرعية أو سلطة احتالل، وبالتالي ال يمكن فهم 
القانون الدولي اإلنساني بمعزل عن القانون الدولي لحقوق 
المسيطرة  السلطة  أو  الدولة  كانت  لو  وتحديداً  اإلنسان، 

طرفاً في تينك القانونين الدوليين العامين.

الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  من  كل  وكفل 
لحقوق اإلنسان حقوقاً مشتركة للحفاظ على كرامة البشر، 
ومن  السلم،  أو  االحتالل  المسلح/  النزاع  وقت  في  سواء 
بينها الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من صنوف 
المعاملة المهينة والال إنسانية، والحق في التمتع في الخدمات 
والرعاية الصحية، خاصة المرضى والجرحى، ويفرض 

التعهدات الدولية الحترام حقوق األسرى املرضى في سجون 
ً التفاقية جنيف الرابعة االحتالل اإلسرائيي وفقا

محمود اإلفرنجي
منسق أعمال مجلس منظمات 

حقوق اإلنسان الفلسطينية

بغض  الحقين  بكال  االلتزام  االحتالل  سلطة  الدولة/  على 
النظر عن الجهة التي يقف إلى طرفها أولئك المحتجزون، 

المرضى والجرحى.

التعذيب،  أصبح  عام،  بشكل  الدولي  القانون  تطور  ومع 
وال  استثناء،  بال  مطلقاً  حظراً  محظوراً  دولي،  وباتفاق 
يمكن للدولة بأية حال من األحوال االدعاء أو التذرع بأن 
الحصول على معلومات بالغة األهمية و/ أوقد تُنقذ أرواحاً 
سبباً لممارسة التعذيب أو جعله مقبوالً أو يُشكل عذراً. فيما 
تعد الممارسة المقصودة و/ أو المتواترة في إهمال المرضى 
ضروب  من  ضرباً  حريتهم،  من  المحرومين  والجرحى 
المعاملة المهينة والال إنسانية، وترتقي إلى جريمة تعذيب 
طالماً استمرت آالمهم وعذاباتهم بفعل المرض أو الجراح 
دون تقديم خدمات الرعاية الطبية الالزمة لهم للتخلص من 
تلك العذابات واآلالم، بقصد عقابهم على أعمال أو أفعال 
من  إلى حرمانهم من حريتهم وحرمانهم  وأدت  بها  قاموا 

الرعاية الطبية أيضاً.

جميع  فله  ذاته،  بحد  مقدسة  قيمة  اإلنسان  أن  وباعتبار 
التي  العامة  الحقوق األساسية لضمان كرامته، والحريات 
المحرومين من  ا  أن  إال  بكينونته،  تكفل ممارسته وتمتعه 
ونوعية  وزمان  مكان  اختيار  بحرية  يتمتعون  ال  الحرية 
أو  المرض  بفعل  لها  يحتاجون  التي  الصحية  الرعاية 
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اإلصابة، وهو ما يفرض على الدول أطراف النزاع/ دولة 
المرضى  اتجاه هؤالء  إضافية  التزامات خاصة  االحتالل 
عن  النظر  وبغض  الحرية،  من  المحرومين  والجرحى 

انتماءاتهم، كونهم فقدوا القدرة على االختيار.

وعليه، أدرجت مواثيق القانون الدولي اإلنساني المرضى 
الخاصة  الفئات  المحرومين من حريتهم ضمن  والجرحى 
جانب  إلى  إضافية  استثنائية  عناية  إلى  بحاجة  هي  التي 
المدنيين، وأفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم سالحهم، 
محميون  وجميعهم  القتال،  عن  العاجزين  واألشخاص 
بموجب تلك المواثيق. وفي هذا السياق، ألزم القانون الدولي 
بتوفير  باالحتالل  القائمة  الدولة  النزاع/  أطراف  اإلنساني 
)المحتجزين/  المحرومين من حريتهم  لتمتع  يلزم  ما  كافة 
مكان  ظروف  من  بداية  الصحة،  في  بالحق  المعتقلين( 
االحتجاز، نوعية الغذاء، الرعاية الصحية الدورية، وتقديم 
الخدمات الصحية للمرضى والجرحى، خدمات مماثلة لتلك 
عاجزين  باعتبارهم  المحتلة،  الدولة  مواطنو  يتلقاها  التي 
ونوعيتها  الخدمات  تلك  اختيار  في  حريتهم  ممارسة  عن 

للتخلص من آالم المرض أو الجرح.

وقد جاءت اتفاقيات جنيف األربع، وخاصة اتفاقية جنيف 
الحرب  وقت  المدنيين  األشخاص  حماية  بشأن  الرابعة 
1949، لتُلزم أطراف النزاع/ دولة االحتالل بضمان تمتع 
وتوفير  الصحة  في  بالحق  لديها  والمعتقلين  المحتجزين 
الرعاية الصحية لهم، خاصة المرضى والجرحى دون تمييز 
ألي سبب كان. وتأكيداً على ذلك، جاء نص المادة األولى 
المشتركة ضمن باب األحكام العامة التفاقيات جنيف، ومن 
المدنيين  االشخاص  حماية  بشأن  الرابعة  االتفاقية  بينها 
بأن  السامية  كالتالي: »تتعهد األطراف  الحرب،  في وقت 
تحترم هذه االتفاقية وتكفل احترامها في جميع األحوال.« 
وهو تعهد واضح وصريح باحترام االتفاقية من كافة الدول 

المنضمة لها والُمشار لهم بـ »األطراف السامية«.

المادة  نصت  والمرضى،  والمحتجزين  المعتقلين  وبشأن 
)3( من االتفاقية ذاتها على ما يلي: »في حالة قيام نزاع 
مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية 
المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى 

األحكام التالية:

األعمال . 1 في  مباشرة  يشتركون  ال  الذين  األشخاص 
ألقوا  الذين  المسلحة  القوات  أفراد  فيهم  بمن  العدائية، 
القتال  عن  العاجزون  واألشخاص  أسلحتهم،  عنهم 
أو ألي سبب  االحتجاز  أو  الجرح  أو  المرض  بسبب 
آخر، يعاملون في جميع األحوال معاملة إنسانية، دون 

أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين 
أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار 
مماثل آخر. ولهذا الغرض، تحظر األفعال التالية فيما 
يتعلق باألشخاص المذكورين أعاله، وتبقى محظورة 

في جميع األوقات واألماكن:

)أ( االعتداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل 
بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

)ب( أخذ الرهائن.

األخص  وعلى  الشخصية،  الكرامة  على  االعتداء  )ج( 
المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

إجراء محاكمة  العقوبات دون  وتنفيذ  )د( إصدار األحكام 
جميع  وتكفل  قانونياً،  تشكيالً  مشكلة  محكمة  أمام  سابقة 

الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة.

يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم«.. 2

فإن على دولة االحتالل  المادة )3(  النص من  لهذا  ووفقاً 
كفالة تقديم العناية للمرضى والجرحى خالل فترة النزاع، 
مرضى  كونهم  منهم،  والمحتجزين  المعتقلين  خاصة 
واحترام  حماية  موضع  وهم  الحرية،  مسلوبي  وجرحى 
خاصين إلى جانب العجزة والحوامل وفقاً لنص المادة )16( 
من االتفاقية ذاتها، وذلك نظراً لطبيعة الظروف االستثنائية 
التي يمرون بها، والتي تجعل من قدراتهم الصحية أقل من 

غيرهم.

وقد أكدت االتفاقية في أكثر من موقع على أهمية الحفاظ على 
لمن  الطبية  الرعاية  وتقديم  والمحتجزين  المعتقلين  صحة 
يلزمه في أكثر من مادة، وكان من بينها المادة )76( والتي 
نصت على: »يحتجز األشخاص المحميون المتهمون في 
البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون 
إذا أمكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي 
المحافظة على صحتهم ويناظر على األقل  يكفل  وصحي 
النظام المتبع في سجون البلد المحتل. وتقدم لهم الرعاية 
 )81( والمادة  الصحية.«  حالتهم  تتطلبها  التي  الطبية 
تعتقل  التي  النزاع  أطراف  »تلتزم  على:  نصت  والتي 
الرعاية  بتوفير  وكذلك  بإعالتهم مجاناً  محميين  أشخاصاً 

الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية«.

وتأكيداً على أهمية األوضاع الصحية للمعتقلين والمحتجزين 
ُملزمة  محددة  مواد  الدولية  االتفاقية  المرضى، خصصت 
ومن  الطبية،  والرعاية  لصحية  ا  الشروط  إزاء  االحترام 
بينها المــادة )91( والتي نصت على: »توفر في كل معتقل 
عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها 
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المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على 
المصابين  لعزل  عنابر  وتخصص  مناسب.  غذائي  نظام 

بأمراض معدية أو عقلية.

بأمراض  المصابين  والمعتقلين  الوالدة  بحاالت  يعهد 
خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم عالجاً خاصاً، أو عملية 
جراحية أو عالجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها 
العالج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية ال تقل عن الرعاية 

التي تقدم لعامة السكان.

طبيون  موظفون  المعتقلين  عالج  على  يقوم  أن  ويفضل 
من جنسيتهم.

ال يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات 
الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة 
لكل شخص معتقل، بناًء على طلبه، شهادة رسمية تبين 
فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العالج والرعاية التي 
الوكالة  إلى  الشهادة  هذه  من  صورة  وترسل  له.  قدمت 

المركزية المنصوص عنها في المادة 140.

أجهزة  أي  تركيب  وكذلك  المعتقلين،  معالجة  تكون 
ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة 
والنظارات  التركيبات،  من  وغيرها  األسنان  تركيبات 

الطبية، مجانية«.

»تجرى فحوص  المادة )92( لتنص على:  وكذلك جاءت 
األقل شهرياً. والغرض  للمعتقلين مرة واحدة على  طبية 
والتغذوية  الصحية  الحالة  مراقبة  خاصة  بصورة  منها 
المعدية،  األمراض  اكتشاف  وكذلك  والنظافة،  العامة، 
وبخاصة التدرن واألمراض التناسلية والمالريا )البرداء(. 
ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص 
معتقل، وفحصاً بالتصوير باألشعة مرة واحدة على األقل 

سنوياً«.

ولم تقتصر االلتزامات الواردة في االتفاقية لحماية حقوق 
اإلنسان وحماية المدنيين وغيرهم من األشخاص المحميين 
وفقاً لبنودها في زمن الحرب على أطراف النزاع أو الدولة 
المحتلة فقط، بل تعدت االتفاقية ذلك لتفرض التزامات تنشأ 
بناًء على انضمام كل دولة وتصبح طرفاً فيها، ليُصبح هذا 
التزام دولياً اتجاه كل األشخاص المحميين في أي نزاع أو 
تحت أي احتالل في العالم، حتى وإن كانت الدول األطراف 
االنضمام  فمجرد  النزاع.  في  أطرافاً  ليسوا  االتفاقية  في 
اإلنسان  حقوق  اتجاه  االلتزام  على  الدول  توافق  لالتفاقية 
لألشخاص المحميين في أي نزاع أو تحت أي احتالل في 
أي بقعة في العالم، وذلك وفقاً لنص المادة )146( والتي 

بأن  المتعاقدة  السامية  األطراف  »تتعهد  أن:  جاءت على 
جزائية  عقوبات  لفرض  يلزم  تشريعي  إجراء  أي  تتخذ 
فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف 
في  المبينة  االتفاقية،  لهذه  الجسيمة  المخالفات  إحدى 

المادة التالية.

مثل  باقتراف  المتهمين  بمالحقة  متعاقد  طرف  كل  يلتزم 
باقترافها، وبتقديمهم  باألمر  أو  الجسيمة  المخالفات  هذه 
إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك، 
وطبقاً ألحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني 
آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة 

اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص.

على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير الالزمة لوقف جميع 
بخالف  االتفاقية  هذه  أحكام  مع  تتعارض  التي  األفعال 

المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية«.

وأوضحت االتفاقية »المخالفات الجسيمة« المشار لها في 
كالتالي:  وجاءت   ،)147( المادة  في نص  السابقة،  المادة 
»المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي 
التي تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص 
العمد،  القتل  باالتفاقية:  محمية  ممتلكات  أو  محميين 
التجارب  ذلك  في  بما  الالإنسانية،  المعاملة  أو  والتعذيب 
الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار 

الخطير بالسالمة البدنية أو بالصحة ...«

الملزمة  الدولة  هي  فقط  االحتالل  دولة  ليست  وبالتالي، 
فيهم  بمن  المحميين  لألشخاص  اإلنسان  حقوق  باحترام 
األول،  الملتزم  هي  كانت  وإن  لديها،  المعتقلين  المرضى 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  في  األطراف  الدول  جميع  بل 
تلك  مقترفي  ومحاسبة  لمالحقة  إجراءات  باتخاذ  ملزمين 
االنتهاكات، وأيضاً فرض عقوبات جزائية جدية على دولة 
االحتالل. ولكن يبقى السؤال المطروح باستمرار وبإلحاح، 
هل هناك إرادة سياسية حقيقة لدى األطراف المتعاقدةعلى 
االتفاقية لاللتزام بها وفرض عقوبات على دولة االحتالل 
اإلسرائيلي ومالحقة ومحاسبة مقترفي االنتهاكات الجسيمة 

المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين المعتقلين لديها؟
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وعذابه  ومرضه  وجعه  من  يتألم  وهو  معه  جالساً  تكون 
اليومي، وهو المقيم الدائم في تلك المقبرة، في ذاك المكان 
الذي يسمى زورا )عيادة( أطلقوا عليه شذاذ اآلفاق وأعداء 
بلغتهم  أو  الرملة(،  )مشفى  والتاريخ  واإلنسانية  الواقع 
مقابل  وفي  الميراش(،  أو  )الميراج  لغتنا  من  المسروقة 
صراخه ووجعه الداخلي، االبتسامة التي ال تغادره، ترى 
إنسان  أمام  كأنك  والشهادة،  والموت  الرحيل  عيونه  في 
وشخص مودع إلى علياء المجد والخلود، وكأنه يقول: من 
هنا خرج العم األسير زهير لباده شهيدا تحت سياط اإلهمال 
والتقصير الطبي، وفي قرارته السليمة، ينادي على أشرف 
أبو اذريع الذي ارتقى شهيدا بعد أن وّدعه معتصم ويقول له 
اللقاء هناك في الجنان، وقال لألسير المحرر والشهيد فيما 
بعد جعفر إبراهيم عوض، أخي إن مت فأنت شهيد فلترسل 
سالمي على ميسرة أبو حمدية ونعيم شوامرة وحسن ترابي 
وراسم حالوة وإبراهيم الجعفري، وعلى العم أبو إسماعيل 

وياسر حمدوني، وأبلغهم أنني يوما سأكون معكم.

يقف معتصم على نافذة زنزانته رقم )1( المقابلة لزنزانة 
شظايا  وجع  من  يصرخ  وهو  المشلول،  الشاويش  خالد 
منصور  ومعه  بجسده،  العالم  هذا  في  محتل  آخر  زرعها 
موقدة، وهو وأمعاؤه ومعدته خارج جسمه النحيل، وينادي 
أن  أريد  قائال وبحزن:  وإنسانية  تبقى من ضمير  ما  علي 

أموت كنعيم الشوامرة في أحضان أمي، ويحرف معتصم 
عيونه يمينا باتجاه زنزانة رقم )3( وفيها األسير المبتور 
العيادة  طبيب  على  ينادي  وهو  األقرع،  ناهض  القدمين 
والمقبرة، أريد مسكناً للوجع الشديد الذي يصيبني وال احد 
رياض  الزنزانة  في  ومعه  ونداءاته،  صرخاته  على  يرد 
بطارية،  على  إال  يعمل  ال  الذي  الموجوع  وقلبه  العمور 
بالزنزانة  برفقتهم  يكون  وأحيانا  معيلق،  أبو  مراد  ومعه 
السبعيني   ) أي  )كارين  سفينة  وصاحب  العنيد  المناضل 
والعسكري  اللواء  الدنيا  أمراض  كل  عليه  اجتمعت  الذي 
لمدرسة  ينتمي  الذي  الفتحاوي  الشوبكي،  فؤاد  المحترف 
الكفاح والثورة مدرسة سعد صايل وأبو جهاد، ويزورهم 
في بعض الوقت المريض من سنوات إياد أبو ناصر وإياس 
الرفاعي، وذاك الفدائي الصادق والخطيب المفوه ابن رفح 
تشهد  الذي  المصري  عطية  يسري  بالسرطان  المصاب 
القدس جيدا كما  العزة والكرامة وتعرفه سرايا  ميادين  له 
خزنة  أبو  علي  الشهيد  درب  رفيق  رداد  معتصم  تعرف 

ولؤي السعدي وما أدراك ما لؤي.

معتصم يصرخ بصمت، ويتألم بهدوء وسكينة وإيمان مأل 
قلبه المعلق بربه، وتراه في صالته وهو يرتل القران كأنه 
حواري من حواري المسيح عليه السالم، وتلميذ من تالمذة 
صاحب مدرسة اإليمان والوعي والثورة وااللتزام وعشق 

ثائر حالحلةاألسير القائد معتصم رداد يا وجع املنسيين
أسير المحرر
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ودائما  الشقاقي،  فتحي  المعلم  األمين  مدرسة  الشهادة، 
على  معتصم  أخي  فصبرا  الصابرين(،  مع  )إن هللا  يردد 
والمقهورين  والمخلصين  األحرار  وجع  هو  الذي  وجعك 
والحسين  وسمية  وياسر  عمار  كصبر  فصبرك  لقهرك، 
وزينب وفتحي ورفقائه في المسيرة الممتدة من شعاب مكة 
صيدا  عرينك  وفي  والخليل،  والشجاعية  غزة  زقاق  إلى 
المقاومة والنضال والجهاد عرين الشهيد شفيق عبد الغني  

وإخوانه الراحلين نحو وعد السماء.

معتصم طالب رداد، ابن بلدة صيدا قضاء طولكرم، مقاتل 
معافى سليما دخل األسر  من مقاتلي السرايا كان رياضياً 
وأصيب من سنوات بسرطان في األمعاء ال يقدم له العالج 
سوى حفنة من الدواء يذبل يوما بعد يوم، ينقل أحيانا من 
سجن إلى آخر عقاباً له في عربة الموت، عربة القهر عربة 
معاملة  على  الحتجاجه  منه  انتقاما  )البوسطة(  سيارة  أو 

السجانين الذين يطلقون على أنفسهم زورا )أطباء(.

الكراهية  هذه  ما  وإخوانه،  معتصم  على  الحقد  هذا  ما 
والسادية، يبدو أن هذا العدو الكيان الصهيوني يقول للعالم 
ماذا فعل بنا الوحش النازي في ألمانيا )ان صدقوا( سأفعل 
الوحش  بنا  فعل  ما  أكثر  فلسطين  وأسرى  وبشعبكم  بكم 

على  وتندمون  تكفرون  أجعلكم  وسوف  )هتلر(،  النازي 
نضاالتكم وتضحياتكم، وسأجعلكم معاقين ومرضي نفسيين 
اعترف  ال  إرهاب  كدولة  وأنني  والعقل،  لألهلية  وفاقدين 
وإنني  السماء،  بقوانين  حتى  وال  األرض،  قوانين  بكل 
القوة والقتل والعنف، وعليكم أن ترفعوا راية  بقانون  أقر 

الخنوع واالستسالم.

فيرد عليهم معتصم وإخوانه األسرى بثقة المنتصر، سنبقى 
على عهد الشهداء واألسرى ومن سار على الطريق، وان 
زرعتم فينا المرض والوجع والحسرة والقهر بداخلنا، لن 
النصر والحرية،  لنا  نستسلم إلرادتكم وعنجهيتكم، وحتما 
وإن لم تكن الحرية فالشهادة هي العنوان، وسنبقى نردد معا 
شهيد وراء شهيد والموكب عم بزيد، ونردد نشيد األبطال 
الخلود  جنة  في  بكم  التقي  أعود  لن  كنت  إن  لكم  وصيتي 

سأرسم الحدود دماًء وورود.

فسالما لك أخي معتصم وأنت الحي الشهيد، وسالما على 
والعيادة،  المقبرة  في  الوجع  ويشاركك  معك  يسكن  من 
فسالما على رفقائك الشهداء واألسرى، معتصم رداد وجع 

المنسيين والمقهورين والمسحوقين.
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نموذج عن الحاالت املرضية الصعبة 
في سجون االحتالل اإلسرائيلي

تصوير الصحفي بهاء نصر
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االسم: أيهم باسم إبراهيم صباح
البلد: بيتونيا 

تاريخ الميالد: 10/05/2001
تاريخ االعتقال: 18/02/2016

مدة الحكم: 35 عاماً
السجن: ايشل

صورة والد األسير أيهم الصباح

]أيهم صباح[

أصيب أيهم وصديقه عمر الريماوي بالرصاص بعد إطالق النار عليهما من مسافة قريبة بأنحاء مختلفة من جسديهما في 
»متجر رامي ليفي« شرق رام هللا بزعم تنفيذهما لعملية طعن، وقد أصيب أيهم بثالث رصاصات في الرجل والصدر 

وواحدة في كتفه أحدثت قطعاً في الشريان والعصب.

اعتقل أيهم طفالً، لم تكتِف سلطات االحتالل بذلك، بل حكم القاضي عليه بالسجن الفعلي لمدة 35 عاماً وغرامة مالية بلغت 
مليون شيقل. يعاني اليوم من ضعف في الكف األيمن، ويحتاج إلى جلسات عالج طبيعي، إال أن إدارة مصلحة السجون 

تتباطأ في تقديمها له.
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]عمر ريماوي[

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ 2016/02/18 عمر ورفيقه أيهم الصباح قرب متجر »رامي ليفي« شمال 
رام هللا بزعم تنفيذهما عملية طعن لمستوطن وجندي، وبعد اعتقال عمر أطلق الجنود ثالث رصاصات من مسافة صفر، 
األولى استقرت في يده اليمنى، والثانية في الظهر »العمود الفقرى«، واألخرى اخترقت الجانب األيمن واستقرت في 
النار، وبعد إصابته تركوه أرضا ينزف  فبعد اعتقاله أطلقوا عليه  لتعذيب واضح،  القلب. تعرض عمر  الصدر بجانب 
الدماء، وبعد وصول سيارة اإلسعاف اعتدت الطواقم الطبية على عمر بالضرب والشتم والتنكيل حتى فقد وعيه داخلها.
تضاعفت الحالة الصحية لعمر ونقل إلى عيادة سجن الرملة مصاباً بشلل كامل في رجليه ويده اليمنى ولمدة ثمانية أشهر. 
ظهره  في  الشظايا  من  والكثير  الرصاصتان  وبقيت  منها.  الرصاصة  إزالة  تم  حيث  يده  في  عملية  له  أجريت  وبعدها 

وخاصرته.

يذكر أن عمر ما زال يقبع في سجن عوفر، وتماطل إدارة السجن منذ عام 2016 حتى نهاية عام 2018 بإجراء عملية 
إلزالة الرصاصات له، بداية 2019 أصدرت مصلحة السجون تقريراً مفاده أن عمر ليس بحاجة إلى عملية.

االسم: عمر سمير محمود طه ريماوي
البلد: بيت ريما

تاريخ الميالد: 10/05/2001
تاريخ االعتقال: 18/02/2016

مدة الحكم: 35 عاماً
السجن: عوفر

صورة والد األسير عمر الريماوي
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]صالح صالح[

يعاني األسير صالح من الشلل النصفي في الجزء السفلي من جسده نتيجة إلصابته بثالث رصاصات قبل اعتقاله في 
الظهر، الّصدر، والبطن، ويتنقل بواسطة كرسي متحرك، ويعاني أيضاً من مشاكل في األعصاب أّدت به إلى فقدان القدرة 

على التحكم في اإلخراج، باإلضافة إلى ارتفاع حرارته.

وهو بحاجة فورية إلدخال طبيب مختص لمعرفة وضعه الّصحي ومدى خطورته، والضغط على إدارة السجن لوقف 
سياسة اإلهمال الطبي بحقه وعالجه بشكل حقيقي قبل حدوث أية مضاعفات على حالته.

االسم : صالح عمر عبد الرحيم صالح
البلد : مخيم بالطة

تاريخ الميالد : 10/10/1996
تاريخ االعتقال : 26/04/2017

مدة الحكم : 5 سنوات
السجن : عيادة سجن الرملة

صورة والدة األسير المريض صالح صالح
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االسم : بسام امين محمد السايح
البلد : نابلس

تاريخ الميالد : 31/08/1973
تاريخ االعتقال : 08/10/2015

تاريخ اإلستشهاد: 08/09/2019
مدة الحكم : موقوف

السجن : جلبوع

الشهيد االسير بسام السايح

]الشهيد األسير بسام السايح[

بعد معاناة طويلة في سجون  بتاريخ 2019/9/8 في مشفى »أساف هروفيه«  السايح 46 عاماً، استشهد  األسير بسام 
التي تؤكد  التقارير  البطيء رغم  الطبي والقتل  لسياسة اإلهمال  بتاريخ 2015/10/8 وإخضاعه  اعتقاله  االحتالل منذ 
الخطورة الكبيرة على صحة السايح من بين مئات األسرى المرضى. اعتبر بسام من أخطر الحاالت الصحية في سجون 
االحتالل، فكان يعاني من سرطان الدم، ومشاكل في التنفس والرئتين، قصور حاد في عضلة القلب بحيث يوجد منظم 
لدقات القلب، هشاشة في العظام، التهاب في التجويف البطني وخروج تقرحات وحبوب على قدميه، ال يستطيع التنقل 

والحركة إال بمساعدة.

اعتقل بسام من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي أول مرة عام 2002 ليقضي عاماً ونصف في االعتقال اإلداري، اكتشف 
أنهكت جسده. ونتيجة  التي  الشاقة  العالج  ذلك رحلة  بعد  ليبدأ  العظم عام 2011  بمرحلة متأخرة من سرطان  إصابته 
لجلسات العالج أصيب بمرض هشاشة العظام وسرطان الدم، لم يستطع السايح إكمال عالجه بسبب اعتقاله عام 2015.
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]سامي أبو دياك[

األسير سامي عاهد أبو دياك من بلدة سيلة الظهر في جنين، معتقل منذ تاريخ 2002/07/17، يبلغ من العمر 37 عاماً 
ومحكوم بالسجن المؤبد لثالث مرات أمضى منها 17 عاماً، يعتبر سامي من الحاالت المرضية الحرجة فهو يعاني منذ 
ثالث سنوات من السرطان، تعرض قبلها لخطأ طبي نتيجة عملية جراحية في األمعاء بتاريخ 2015/9/3، إثر أوجاع 

في البطن كان عالجها الوحيد حبوباً مهدئة.

والده أفاد أن أبنه دخل في غيبوبة عدة مرات، وهو موجود بشكل دائم في عيادة سجن الرملة، وجسمه ال يستقبل العالج 
نهائياً بما في ذلك العالج الكيماوي. وأصبح في وضع يواجه فيه خطر الموت في ظل استمرار سياسة اإلهمال الطبي 
بحقه ورفض اإلفراج عنه. توجهت هيئة شؤون األسرى بالتماس لإلفراج المبكر عنه بسبب خطورة وضعه الصحي، إال 

أن لجنة اإلفراج المبكر رفضت اإلفراج عنه.

االسم : سامي عاهد عبد هللا ابو دياك
البلد : سيلة الظهر - جنين

تاريخ الميالد : 26/4/1983
تاريخ االعتقال : 17/7/2002

مدة الحكم : مؤبد
السجن : الرملة 

األسير المريض سامي أبو دياك
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االسم : إسراء رياض جميل جعابيص
البلد : جبل المكبر – القدس 

تاريخ الميالد : 22/07/1984
تاريخ االعتقال : 10/11/2015

مدة الحكم : 11 عاماً
السجن : الدامون

األسيرة المريضة إسراء الجعابيص

]إسراء الجعابيص[

إسراء الجعابيص أم لطفل عمره 7 سنوات، لم يكن معها ابنها عند وقوع حادث السيارة، كانت تعمل متطوعة كمهرجة في 
أقسام األطفال في المستشفيات قبل اعتقالها، اعتقلت إسراء من على حاجز الزعيم شرق مدينة القدس بعد انفجار سيارتها 
نتيجة حدوث تماس كهربائي، وفور وصول الشرطة اإلسرائيلية أطلقوا النار عليها وتم إصابتها بجروح بالغة، مما أدى 
إلى دخولها في غيبوبة لمدة شهرين، أصيبت بحروق بالغة من الدرجة األولى والثالثة أدت إلى تشوهات في وجهها، 
حروق في جزء من صدرها وظهرها، كما فقدت ثمانية أصابع من يديها، وكانت تتنقل على كرسي متحرك، إال أنها اآلن 

تمشي ولكن بشكل غير متوازن، وهي اآلن بحاجة إلى عمليات جراحية إلعادة فصل األطراف الملتصقة ببعضها.
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 ]األسير المحرر حسان التميمي[

على أثر مشاركته بتشييع جنازة الشهيد مصعب التميمي، وبعد أيام منها، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي منزل عبد 
الخالق التميمي في بلدة دير نظام، شمال غرب مدينة رام هللا. واعتقلت ابنه حسان 18 عاماً بتهمه إلقاء الحجارة. حاول 
والد الفتى إخبار الجنود بوضع حسان الصحي، حيث يعاني من مشاكل في الدم، البروتينات، األحماض األمينية، ويأخذ 
الدواء بشكل منتظم، ويحتاج إلى رعاية خاصة من أجل المحافظة على حالته الصحية. إال أن الجنود لم يكترثوا لذلك 
ووافقوا بالدقيقة األخيرة على أخذ دوائه. ويقول والده برغم انه يأخذ الدواء كان وضعه الصحي مستقراً، ويتعافى بشكل 

تام. 

وصل حسان سجن عوفر، وأخبرهم انه يشعر بالتعب، وُكتِب في عدة محاضر من جلسات المحكمة أنه مريض ويحتاج 
إلى دوائه، لكن ما حدث مع حسان أنه تعب فجأة خالل فترة اعتقاله، ولم يستطيع شرب الماء وال الوقوف على رجليه، 
وأصبح يعاني من صعوبة في النطق. بعد 10 أيام من اإلهمال الطبي، نقلوه إلى مستشفى »تشعاري تصيدق«، برمقه 

األخير وحموضه عالية في الدم كانت بأرقام خيالية، دخل على أثر ذلك 

في غيبوبة لمدة 8 أيام في اإلنعاش، و 15 يوماً على أسرة المستشفى، استفاق بعدها من الغيبوبة وكان قد فقد بصره بشكل 
تام.

ما زال حسان يعاني من فقدان البصر ويحتاج إلى تحويلة لمستشفى بالخارج ليتسنى له إجراء عملية جراحية.

االسم: حسان عبد الخالق فرج مزهر التميمي
البلد : دير نظام – رام هللا

تاريخ الميالد : 04/03/2000
تاريخ االعتقال : 07/04/2018
تاريخ اإلفراج : 22/06/2018

مدة الحكم : شهرين 
السجن : عوفر

األسير المريض حسان التميمي
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االسم : شروق صالح ابراهيم دويات
البلد : صور باهر 

تاريخ الميالد : 
تاريخ االعتقال : 10/11/2015

مدة الحكم : 16 عاماً
السجن : الدامون

األسيرة المريضة شروق دويات

 ]شروق دويات[

تبلغ شروق من العمر 22 عاماً، اعتقلت بتهمة محاولة قتل مستوطن وحيازة سكين بعد االعتداء عليها من قبل مستوطن 
كان قد أطلق رصاصة عليها بشكل مباشر ومتعمد، أصابت الرصاصة كتفها وأدت إلى تمزق في أحد الشرايين الرئيسية، 
و3 رصاصات أخرى في الكتف والصدر والرقبة. تم نقلها إلى المستشفى بعد مرور ساعتين على إصابتها، مما أدى 

إلصابتها بنزيف وانخفاض حاد في الضغط.

تمت محاكمة شروق غيابياً لصعوبة وضعها الصحي، وحكم عليها بالسجن لمدة 16 عاماً و 80 ألف شيكل غرامة مالية.
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االسم : أيمن حسن محمد الكرد
البلد : كفر عقب

تاريخ الميالد : 14/05/1996
تاريخ االعتقال : 19/09/2016

مدة الحكم : 35 عاماً
السجن : جلبوع 

األسير المريض أيمن الكرد

]أيمن الكرد[

أعتقل الكرد بتاريخ 2016/09/19 بعد أن تم إطالق 12 رصاصة عليه بجانب باب الزاهرة بالقرب من شارع صالح 
اليسرى،  رجله  في  رصاصات   9 جسده،  أنحاء  جميع  في  الرصاصات  أصابته  شرطي،  قتل  بتهمه  القدس  في  الدين 
رصاصتين في الرجل اليمنى، رصاصة في الظهر. نقل األسير على الفور إلى مستشفى هداسا عين كارم، وتم إخضاعه 
لعملية جراحية إلخراج الرصاص من جسمه، وعلى أثر ذلك أصيب بالشلل وأصبح مقعداً. وهو بحاجة إلى عالج طبيعي 

لفترة طويلة جداً.

يناشد الكرد إدخال طبيب عظام متخصص بالنخاع الشوكي للكشف على وضعه الصحي ومتابعة عالج قدمه اليسرى.
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االسم : علي محمد عبد هللا محمد أبو صفية
البلد : بيت سيرا – رام هللا

تاريخ الميالد : 
تاريخ االعتقال : 08/04/2019

مدة الحكم : موقوف
السجن : عوفر

األسير المريض علي أبو صفية

]علي أبو صفية[

أصيب قبل 25 يوماً من اعتقاله من مسافة قريبة جداً في رجله اليسرى وكتفه األيمن، وتمكن من الهروب إلى المستشفى، 
ليمكث هناك 17 يوماً، وفي نفس اليوم الذي عاد به إلى البيت تم اعتقاله.

تم نقله إلى المسكوبية وكان يحمل العكازات بيديه، إال أن الجنود اعتدوا عليه بالضرب المبرح على مكان اإلصابة. حيث 
أدى تواجده على الكرسي إلى فتح مكان العملية في قدمه.

علي اآلن يحتاج لعملية في أوتار القدم، وعالج طبيعي. 
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]مرح باكير[

تقول والدة األسيرة المقدسية مرح باكير: خرجت مرح من البيت الساعة السابعة والنصف، كانت تذهب إلى المدرسة 
بنفس الموعد يومياً، فهي في مرحلتها األخيرة بالمدرسة »التوجيهي«، أحببت يومها أن أحضر لمرح الطعام الذي تحبه 
والحلويات، وقبل ذهابي للصالة على موعد قدوم مرح التي كانت تصل أول أخوتها من المدرسة رن جرس الهاتف، 
وإذا به رقم غريب، أجبت..وكانت صديقة مرح قالت لي أن مرح قد أصيبت بالرصاص.. لم أصدقها وقتها، دخل الشك 
إلى قلبي واتصلت على والدها وكان في مدينة بيت لحم.. كنت وحيدة بالمنزل وأوالدي بالمدرسة، فذهبت اطلب مساعدة 
قد أصيبت  البيت فمرح  تغادري  .. أتصل والد مرح يخبرني أن ال  الطريق  بالسيارة وأنا بمنتصف  الجيران، أخذوني 
بالرصاص، لكن كنت قد اقتربت لموقع الحادث ورأيت صورة مرح على األرض وعرفتها من حذائها وعندما وصلنا 
شاهدتها مستلقية على األرض مغطاه، وقالوا لي: ال تقتربي، مرح أصبحت لنا، وتم نقلها إلى هداسا العيساوية، وبعدها 
بساعة إلى هداسا عين كارم، ووصل والدها واألقارب وعرفنا أنها على قيد الحياة مصابة بيدها اليسرى إصابة خطيرة 
جدا وطلبوا منا أن نذهب إلى المسكوبية للتحقيق، ذهبنا وأستمر التحقيق معنا لساعات طويلة، طلبوا منا بعدها التوقيع 
على ورقة إلجراء عملية جراحية مستعجلة لمرح بسبب خطورة الحالة، وافقنا وقتها، وبقيت مرح مدة طويلة بالمستشفى 
وتم نقلها بعد أشهر إلى سجن الدامون، وبتاريخ 201/1/4 حكموا عليها بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف، باإلضافة إلى 

غرامة مالية قيمتها 10000 أالف شيكل.

االسم : مرح جودة موسى باكير
البلد : بيت حنينا

تاريخ الميالد : 26/01/1999
تاريخ االعتقال : 12/10/2015

مدة الحكم : 8 سنوات ونصف
السجن : الدامون 

األسيرة مرح باكير
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االسم : نورهان إبراهيم خضر عواد
البلد : بيت حنينا

تاريخ الميالد : 19/01/1999
تاريخ االعتقال : 23/11/2015

مدة الحكم : 13 عاماً ونصف
السجن : الدامون 

األسيرة نورهان عواد

]نورهان عواد[

أفاد والد األسيرة نورهان أنها اعتقلت بتاريخ 2015/11/23، وكانت في حينها طالبة في الصف التاسع، وجرى اعتقالها 
في شارع يافا، وكانت نورهان برفقه ابنة عمها هديل، وكانت تحمل حقيبتها المدرسية. بدأت األخبار تتحدث عن اعتقال 
نورهان واستشهاد هديل، وتفاجأ األهل كثيراً، وفي تمام الساعة 11 ونصف وردهم اتصال من المخابرات، أبلغوهم أن 
نورهان قامت بتنفيذ عملية طعن في شارع يافا وتم أطالق النار عليها حيث أصيبت بثالث رصاصات في البطن واليد 

والقدم اليسرى وفقدت الوعي وتم نقلها لمستشفى شعاري تصيدك اإلسرائيلي. 

قاموا بالتحقيق معها مدة أسبوع كامل وهي مكبلة في المستشفى، وتمكنت عائلتها من زيارتها بعد ثالثة أشهر في سجن 
الشارون. حكم عليها 13 عاماً ونصف، إضافة لغرامة مالية مقدراها 30 ألف شيكل، حالتها الصحية مؤخراً تحتاج إلى 

عالج وعمليات إلخراج الرصاصة التي بقيت في البطن.
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]خالد الشاويش[

يبلغ من العمر 48 عاماً، متزوج وأب ألربعة أطفال؛ في بداية انتفاضة األقصى أصبح مطلوباً لقوات االحتالل لتنفيذه 
مقاومة  في  العمليات  من  العديد  ونفذ  رام هللا،  لمنطقة  الكفاحي  الشاويش  عمل  أمتد  العسكرية،  العمليات  من  مجموعة 

االحتالل، واستمرت مطاردته في رام هللا لعدة سنوات.

وفي عام 2002 اقتحمت قوات االحتالل منطقة اإلرسال في رام هللا، حيث أصيب خالد أثر اشتباك عنيف 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 الحقاً في 28 أيار 2007 أثناء تلقيه العالج في مستشفى 
الرعاية الصحية برام هللا، وصدر بحقه حكم 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، وهو من ضمن الحاالت 
المرضية التي أغلقت مصلحة السجون ملفها الطبي بحجة عدم استجابته للعالج. معاناة خالد تتعدى اإلهمال الطبي لتشمل 
سوء المعاملة التي يتلقاها على يد السجانين منها التفتيش العاري. وهو ما دفعه إلى تقديم دعوى ضد إدارة السجن ولكن 

دون نتيجة.

تقدم الشاويش وعائلته عدة مرات بطلب العالج في عيادات خارجية إال انه تم رفض هذه الطلبات، كل ما أجري له هو 
صورة أشعة فقط.

االسم : خالد جمال موسى الشاويش
البلد : عقابا 

تاريخ الميالد : 14/01/1971
تاريخ االعتقال : 28/05/2007

مدة الحكم : مؤبد 
السجن : عيادة سجن الرملة 

األسير خالد الشاويش
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االسم : فؤاد حجازي محمد الشوبكي
البلد : غزة

تاريخ الميالد : 1942
تاريخ االعتقال : 14/03/2006

مدة الحكم : 20 سنة
السجن : النقب 

األسير فؤاد الشوبكي

]فؤاد الشوبكي[

يبلغ األسير اللواء فؤاد الشوبكي 77 من عمره، وهو أكبر األسرى سناً في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

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

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

يقبع الشوبكي في سجن عوفر، يعاني من عدة أمراض منها ضغط الدم والبروتستاتا وجفاف العينين والبواسير، حيث 
تماطل إدارة السجن بإدخال األدوية أو تقديم العالج له، ورفضت السماح له بإدخال طبيب خاص لمعاينته، مما يفاقم من 

خطورة وضعه.



56 | األسرى املرضى وجرحهم املفتوح   

 ]منصور موقدة[

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

وبطنه  معدته  في  رصاصات  بستة  خاللها  أصيب  سنيريا  قرية  في  مسلح  اشتباك  أثر   2002/07/01 بتاريخ  اعتقل 
وصدره؛ تركته قوات االحتالل ينزف، وضربوه ضرباً مبرحاً 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 مطلقاً، إنما يعتمد على األكياس لقضاء حاجته، ويذكر األسير بأنه ال يشعر بنفسه عند نزول البول بسبب 

فقده اإلحساس تماماً 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 مؤخراً ورم بأسفل 

رقبته اليمنى بحجم 3 سم.

وفي زيارة للمستشفى إلجراء عملية جراحية، نظرت إليه الممرضة وصرخت: لماذا لم تمت؟ فرد عليها قائال: »الموت 
ينتظر حتى أنتعل حذاء الهواء وانهض، وال شيء يمنع المكان من االنتظار قليالً حتى تحملني السماء إلى خطاي.«

االسم : منصور عبد العزيز نمر موقدة
البلد : الزاوية

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

مدة الحكم : 35 عاماً
السجن : عيادة سجن الرملة 

األسير منصور موقدة
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قائمة األسرى املرضى
ينشرها حريات بالتعاون مع هيئة شؤون األسرى واملحررين

أيلول 2019

مدة الحكم تاريخ االعتقالاالسم 
الحالة المرضيةبالسنوات

في 	 2016/1/412 حذيفة اسحق عبد الجواد طه 1 واثنتين  اليسرى  ساقه  في  رصاصات  بأربع  أصيب 
اليمنى وال يزال يعاني من أوجاع 

يعاني من الم اسفل الرقبة “بين الكتفين”	 مؤبد2006/7/7ابراهيم صالح مصطفى علقم 2
الحلق 	  في  أوجاع  من  عام 2013   8 شهر  في  يشكو  بدأ 

وتوجه إلى العيادة وتم تحويله إلى مستشفى مائيير إلجراء 
صورة طبقية

كشفت الصورة الطبقية بتاريخ 2013/10/1 أنه مصاب 	 
بورم في الرأس يضغط على العمود الفقري والدماغ

بتاريخ 2013/11/6 تم تحويله مره أخرى إلى المستشفى 	 
إلجراء صورة أخرى للدماغ والرقبة

تبين في الصورة أنه يعاني من تشوه خلقي اذ يوجد فقرة 	 
العمود  على  الضغط  تسبب  التي  وهي  الرأس  في  زائدة 

الفقري
بحاجة إلى عالج طبيعي	 

ابراهيم عبد هللا ابراهيم 3
غنيمات 

يعاني من ضعف بعضلة القلب وتسكير ثالث صمامات	 مؤبد2005/10/10

يعاني من وجود كيس 	 مؤبد2004/14/7ابراهيم محمد احمد حلبية 4 الكبد حيث  استئصال جزء من  تم 
جراثيم موجود على الكبد يبلغ طوله 12 – 13 سم

فقد البصر في العين اليسرى و ضعف بالعين اليمنى	 2006/06/1521احمد جميل شحادة جعب5

إصابة بيديه منذ العام 2002 ومازال هناك بقايا شظايا في 	 2002/11/2730احمد حسين عبد الغفار زلوم6
الجهة اليسرى من الرأس.

يعاني من انسداد بأحد شرايين القلب 	 2003/2/1630احمد عبد الفتاح حمزة عواد7
ارتخاء في عضلة القلب بحاجة إلى بطارية للقلب	 

يعاني من القولون العصبي 	 2014/1/76محمد عبد الهادي داود عدوان 8

يعاني من القلب واجريت له عملية قسطرة يقدم له 5 انواع 	 مؤبد2004/6/14احمد عطية ابراهيم جعافرة 9
من االدوية. 

مصاب بعدة رصاصات في أنحاء مختلفة في جسده 	 2016/1/295احمد وجيه عثمان جوده 10
و 	  القلب  جانب  أخترقت  رصاصة  وجود  من  يعاني 

رصاصة بالصدر والكتف األيمن ورصاصات في الرئتين 
مصابة بعده حروق خطيرة في الوجه بسبب أطالق النار 	 2015/11/2111اسراء رياض جميل جعابيص 11

وتم  وجهها  مالمح  لتشويه  أدت  صفر  مسافة  من  عليها 
بترأصابع اليد

اسماعيل ابراهيم مصطفى أبو 12
شادوف 

ويصاب 	 2004/4/128 والقدمين  اليدين  بشرايين  تشنجات  من  يعاني 
بسببها بحاالت فقدان الوعي وأوجاع في الظهر منذ أكثر 

من 3 سنوات
اصيب بخمس رصاصات في الكبد والرئة والقدم اليسرى 	 موقوف 2016/1/25عمر نذير إبراهيم أبو حسين 13

واليد اليسرى ومؤخرة الرأس والتزال موجودة في جسده
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اصرار محمد عبد الجبار 14
البرغوثي

أصيب بثالث رصاصات من النوع المتفجر دمدم في ساقه 	 2008/26/115
في منطقة الرام بتاريخ 2008/01/26

له 	  وأجريت  يوما   57 مدة  للوعي  فاقدا  ظل  اعتقاله  عند 
عدة عمليات

أصيب بتهتك العظم وقطع في الشرايين 	 
بقي في عيادة الرملة 7 شهور	 
ال يقوى على المشي وبحاجة إلى حذاء خاص	 

بعظام 	 2012/3/89محمد عمر محمد راشد 15 بتهتك  تسببت  البطن  أسفل  برصاصة  اصيب 
ادى  بالقولون  وأصابة  الفخد  عظمة  في  وكسر  الحوض 
المشي  قادر على  اصبح غير  مما حيث  ثقبه وقطعه  الى 

وبحاجة لعالج فيزيائي لسنوات
 أجرى عدة عمليات الزايده ، والفتاق أعوام 2007،2009 	 2007/5/113امجد عصام علي القاضي 16

 
يعاني من التهاب في اليدين واالوتار وضعف في اليدين 	 2014/1/148انس جواد عويسات 17

مصاب بالربو 	 2008/2/812انيس جميل انيس صفوري 18
مشاكل عديدة في التنفس 	 

اياد رشدي عبد المجيد ابو 19
ناصر

فيروس كبدي 	 2002/3/618
اآلم في منطقة البطن 	 
اجريت له عمليتان الستئصال المرارة لكنها فشلت حيث 	 

عام  الجرح  داخل  البالستيكية  الخيوط  من  كتلة  نسيان  تم 
2007

بحاجة لطبيب خاص	 
مشاكل في الرئة 	 7 ونصف 2013/13/5اياد عدنان محمد داوود 20

وفقد 	 2004/5/1233اياد محمود صالح نصار21 عينيه،  من  شظايا  ازالة  بعد  بصره  من   %  50 فقد 
بصره بالكامل بعد اصابته بالماء الزرقاء

مصاب بضمور العضالت	 
بحاجه لطبيب عيون	 

مصاب بعيار ناري بالصدر 	 7 سنوات 2015/10/7اياد وديع ابو زهرة 22

أصيب 12 رصاصة في جسدة سببت له شلال في قدميه 	 2015/9/1635ايمن حسن محمد الكرد23
يتنقل بواسطة كرسي متحرك 

انحراف حاد بالعين وفقدان للنظر بالعين اليسرى أدى الى 	 مؤبد2002/9/19ايمن عثمان مصطفى جعيم24
التأثير على عينه اليمنى 

مشكلة باألسنان واللثة منذ فترة طويلة 	 
والتهابات باألمعاء وحساسية بالدم	 

مصاب بالرصاص في صدره 	 مؤبد2002/11/2ايهاب زياد عبد الفتاح عريض25
تلفه 	  بسبب  استئصاله  وتم  الطحال  في  تلف  من  يعاني 

والرصاص اليزال مستقرا بين الشرايين الرئيسية للنخاع 
الشوكي 

يعاني من مشاكل باالمعاء أضافة لمشاكل جلدية 	 مؤبد2006/4/7ايهم فؤاد نايف كمامجي26
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اصابة بالعين اليمنى، أدت إلى فقدان البصر في عينه نهائياً 	 2003/6/817إبراهيم خليل محمد البيطار27
بسبب االهمال الطبي

التهاب امعاء مزمن وتقرحات، وانيميا مزمنة يصل فيها 	 
مستوى الهيموجلوبين بالدم إلى اقل من 8

في شهر 2013/12 تم استئصال ورم من الشرج	 
هشاشة عظام والتهابات بالمفاصل	 
في شهر 2014/1 أجرى عملية منظار 	 
تفاقم وضع العملية الجراحية وأدى إلى اصابته بالنزيف 	 
يعاني من فقر دم	 
فقدان حاد في الوزن حيث انخفض وزنه من 75 كغم إلى 	 

48 كغم
مصاب بمرض عصبي 	 مؤبد 2002/9/25إياد أحمد موسى حريبات 28

آالم شديدة في الرأس 	 
ويعاني من رعشة وانعدام قدرته على الوقوف وعدم قدرته 	 

على النطق منذ تم حقنه بإبرة في رأسه. كما يعاني مشاكل 
نفسية ورجفة مستمرة

يعاني من التهاب حاد في المريء ومن عظم زائد في القدم 	 2006/6/1516إياد فتحي عوض ستيتي29
وخاصة المرئ وآالم حادة في كل أنحاء جسده 

طالب بإدخال طبيب مختص لعالجه	 
ألم مستمر في الظهر 	 مؤبد2005/11/24إياد محمد أحمد أبو الرب 30

في 	  بمشاكل  مصاب  القدم،  في  وعضل  العصب،  في  شد 
االسنان 

يعاني من كسر بكاحل الرجل اليمنى وتسبب له تمددا بالعظم 	 4 ونصف 2017/10/9فضل مازن أبو حصيرة 31
الكاحل وأدى لتأثير على حركته وال يستطيع الوقوف وقبل 

االعتقال تم إقرار عملية جراحية له بمستشفى المقاصد
يعاني من عظم زائد في األنف يسبب له االختناق	 2006/9/312أحمد جميل أحمد الشبيري32

يعاني من حالة نفسية وعصبية ويتناول أدوية 	 
مصاب بجروح عميقة بالرأس 	 2015/12/1012أحمد صالح جبريل مناصرة 33

مصاب بعدة رضوض في الفك والوجه 	 
أحمد عبد الرحيم منصور 34

شمالي 
عدم انتظام دقات القلب والتنفس	 2008/22/818

مشاكل في الركبة بسبب اصابة	 2008/29/1216أحمد يعقوب حنون انجاص35
تهتك في عظام القدم	 

يعاني من عدة رصاصات في الفخذ األيمن والقدمين 	 2005/1/1118أديب جمال عوض أبو حسين 36

مصاب بعدة رصاصات في بطنه منذ االعتقال 	 مؤبد 2002/11/14أسامة محمد علي األشقر 37
يعاني من السكري والضغط	 

في 	 2003/4/2820أشرف حسني محمد عالونة 38 وحصوة  الكبد،  على  مياة  أكياس  وجود  من  يعاني 
المرارة 

لديه مشاكل في الكلية اليمنى	 مؤبد2002/4/11أمجد محمد نادر يحيى 39

يعاني من التهابات بالركبة اليسرى	 مؤبد2002/3/4أمير حسن سعيد ابو رداحة 40

ارتفاع 	 مؤبد2004/27/11أمين أحمد جميل شقيرات 41 السكري  اعتقاله مثل  بعد  أمراض  يعاني من عدة 
ضغط الدم والكولسترول ومشاكل في الركبة يحتاج لعملية 
عاجلة بسبب تعرضه أثناء فترة التحقيق للتعذيب، وأصيب 
جراء ذلك في كليته اليسرى وكسر عظام القفص الصدري

يعاني من مرض “صفار الكبد” وهو مرض معدي 	 مؤبد2003/5/11أنس غالب حسن جرادات42
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يعاني مشاكل في النظر ومشاكل في اذنه اليسرى بسبب 	 مؤبد 1905/24/6أنس كما مصطفى مسالمة 43
شظايا رصاص 

آالم في الظهر اليستطيع النوم ، ويحتاج عالج أسنانه 	 مؤبد2010/12/21أياد حسن حسين فطافطة 44

يعاني من الديسك 	 مؤبد 2005/3/12أيمن عمر محمد الجعار 45

يعاني من 	 2016/8/1212باسم فارس ابراهيم النعسان 46 بالبطن والفخد، كما  اصيب بثالث رصاصات 
مشاكل في القولون

مشاكل في القلب وخلل في الصمام التاجي 	 2002/3/3122باهر بركات صالح عشة47

تم االعتداء علية من قبل السجانين على الرأس مما تسبب 	 2002/14/622بكر عازم سعيد دراغمة 48
بفقدان النظر بالعين اليسرى 

الشحنات 	 2014/25/85بالل خليل علي حمامرة 49 في  زيادة  األعصاب  في  مشكلة  من  يعاني 
الكهربائية في االعصاب والدماغ 

فتاق والتهاب في البول	 2003/1/3124بالل غالب بهلول50

يعاني من مرض االعصاب	 مؤبد2003/05/28تامر راسم سليم الريماوي51
النوبات 	  أسباب  تحديد  يتم  إلى مستشفى سوروكا ولم  نقل 

وهو بحاجة لمزيد من الفحوصات كما أبلغه األطباء.
ويعاني 	 مؤبد2005/6/24ثابت عزمي سليمان مرداوي 52 والذراع  بالخاصرة  احداهما  برصاصتين  اصيب 

من االم بالظهر بحاجة لعالج
ألم في الرأس ومشكلة في األعصاب	 2005/05/2725ثائر سميح نمر ابو عصب53

شظايا في الرأس نتيجة اصابة سابقة	 
أجرى عملية بواسير ال يستطيع الجلوس جيدا 	 مؤبد 2003/2/12جالل حسام عاهد  فقيه 54

يعاني من الديسك في الظهر 	 
جمال عبد السالم اسعد أبو 55

الهيجاء 
 يعاني من قصر بالنظر ومشاكل جلدية 	 مؤبد2002/8/26

مصاب بخمس رصاصات في قدمه منذ االنتفاضة االولى 	 مؤبد2002/9/28جمال محمود سالم الرجوب 56
وإجرى عملية تصحيح االنف وإزالة اللحمية 	 

قرحة بالمعدة وجرثومة 	 20عام2003/1/5جمال نايف حسين خيرهللا57

بالراس 	 2007/4/416جهاد عبداللطيف سعيد أبوهنية58 بضربة  أصابتة  نتيجة  بالذاكرة  فقدان  من  يعاني 
داخل سجن مجيدو، وكذلك نوبات عصبية

والقدم 	 موقوف2019/1/31انس إسماعيل محمود موسى 59 والركبة  اليسرى  يالقدم  باربع رصاصات  مصاب 
اليمنى

يعاني من مشاكل في قرنية العين ويحتاج لزراعة قرنية 	 2003/10/2530جواد عبد اللطيف اشتيه 60

حاتم صادق مصطفى 61
القواسمي 

لديه كليه واحدة ومشاكل خطيرة باالمعاء والمعدة	 مؤبد2003/1/27

يعاني من اصابة في كافة انحاء الجسم وعلى اثره يعاني 	 2002/4/3024حاتم محمود موسى الجمل 62
من اعاقة سمعية

بكتف 	 2013/7/2317حسام محمد جمعة الزعانين63 اصابة  نتيجة  اليمنى  اليد  بكف  باالعصاب  مشكلة 
الصدر وضمور بعظمة اليد وضمور بعضالتها

مصاب بقرحة في المعدة وآالم في الظهر 	 2002/2/2625حسام يوسف عزت عمر 64

يعاني من عدم أنتظام دقات القلب 	 2003/1/1018حسين محمد أحمد فطافطة 65



 األسرى املرضى وجرحهم املفتوح | 61

 قرحة في المعدة 	 مؤبد2005/6/26حلمي عبد الكريم محمد هماش 66
يعاني من الشقيقة	 
بالعين 	  وقصر  اليسرى  بالعين  عالية  بدرجات  انحراف 

اليمنى 
مصابة برصاصتين في البطن والقدم 	 6 سنوات 2015/10/18حلوة سليم محمد حمامرة 67

حمد عبد الهادي عبد العزيز 68
صرمة

مريض نفسي نتيجة العزل	 مؤبد1995/6/9

الفقري بسبب 	 2002/4/2518حمزة محمود علي الخمور 69 العمود  القدمين واصابة في  آالم شديدة في 
الضرب المبرح عند االعتقال 

شلل في الجزء السفلي من الجسم بسبب اصابته 14 عيارا 	 مؤبد2007/05/28خالد جمال موسى الشاويش70
يتنقل على  أثناء األعتقال  اليد  الظهر والساق و  ناريا في 

كرسي 
انزالق بالعامود الفقري	 
موجود بشكل دائم في سجن الرملة 	 

السير 	 2011/04/3020خالد خليل موسى السيالوي 71 على  قدرة  عدم  الى  يؤدي  بالظهر  الم  من  يعاني 
والحركة 

تم بتر يده بالرصاص قبل االعتقال 	 مؤبد2003/10/25خالد ديب حسن أبو حمد 72

ضعف في عضلة القلب 	 مؤبد2006/9/21خالد صابر محمد أبو عمشة 73
ضيق في التنفس 	 
التهابات مزمنة في المفاصل 	 
ضعف في النظر ومشاكل في األسنان 	 

مصاب برصاصة دمدم بتاريخ 2000/10/9 بالخاصرة 	 مؤبد2003/11/20خالد غالب أحمد أبو الهنود 74
كما  المعدة  من  اجزاء  استئصال  تم  بالمعدة  وانفجرت 
اصيب بشظايا بفقرتين من العمود الفقري يعاني من عجز 

في القدم اليمنى 
اصيب برصاصة بالذراع	 مؤبد2016/8/6خالد محمد موسى مخامرة 75

دمدم 	 اداري2018/2/5معتز فرج طالب عبيدو 76 برصاص  اصابته  نتيجة  نصفي  شلل  من  يعاني 
تركيب  تم  الحركة  يستطيع  وال  لعالج  ويحتاج  بالحوض 

كيس بول له وكيس للبراز
وصلت 	 2004/6/1823خضر عبد القادر نفيسة 77 القدم  أسفل  من  اليمنى  بالرجل  دوالي  من  يعاني 

منطقة الحوض 
مشاكل بالخصية 	 

مصاب بمرض السكري ونزيف في شبكة العين	 2014/7/109خلدون محمد سعد سروجي 78

عملية 	 مؤبد2003/10/31خليل محمود يوسف أبو عرام 79 إلى  بحاجة  أنه  إبالغه  وتم  الفحوصات  له  أجريت 
قسطرة 

ارتفاع في نبضات القلب تزيد على 157	 
خليل مصباح خليل احمد 80

موسى
اآلم حادة في البطن والمعدة واألمعاء	 2003/05/1420

انتفاخ في جميع أنحاء الجسم	 
التهاب مزمن في القولون	 

يعاني من انسداد احد األوردة بالخصيتين ، وانحباس الدم 	 2014/1/247خيري برهان الفي ضراغمة81
داخل الخصية اليمنى تسببت بورم

يعاني من جلطة قلبية حادة	 2002/4/418داود طلعت داود الخطيب 82

دوالي بالقدمين و الخصيتين	 2005/19/515داوود عبد المعطي هرماس83
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راسم عبد الرحمن حسين 84
حمامرة 

أجرىت له عملية في الكلية اليسرى في مستشفى سوروكا  	 2002/3/2630
نتيجة االهمال الطبي

يعاني من من االعصاب ويتناول عدة انواع من االدوية 	 21 رامز محمد سليمان دار الحج 85

الركبة 	 2002/5/120رامي ابراهيم خليل حجازي86 في  ومشاكل  الظهر  فقرات  في  مشاكل  من  يعاني 
اليمنى وتوجد كتلة كروية الشكل في الركبة اليمنى 

أزمة صدرية حادة 	 2004/7/3021رامي سليمان سليم طرابين87

وضعه 	 مؤبد2002/2/24رامي محمد محمود نور 88 الجسد  أنحاء  كل  في  رصاصات  بعدة  مصاب 
الصحي مستقر

أالم في الخصية اليسرى والحوض 	 2003/11/3015رامي يوسف سليمان خنفر 89
إصابة بالرجل اليسرى ويوجد فيها بالتين ونقص بمعدل 3 	 

سم بحاجة لعملية زراعة عظم في قدمه 
التهابات بالكلى والدم	 مؤبد2001/9/16رائد أحمد عبد هللا أبو ظاهر 90

يعاني من سرطان بالغدد اللمفاوية	 مؤبد2018/3/12علي محمود حنون 91

مصاب بمرض في الكلى منذ سبع سنوات وقد طلب إجراء 	 2005/6/2616رائد جمال مصطفى علي أحمد 92
عملية نهاية شباط 2014 

يعاني من الشقيقة 	 مؤبد 2004/11/12رائف رامز حلمي الفرا 93
المرارة، ومشاكل في التنفس وجفاف في الحلق 	 

ازمة بالصدر 	 مؤبد2002/8/4ربيع رفيق شريف أبو الرب 94
الباسور 	 
وجود لحميات في األنف تحتاج عملية جراحية 	 

 مصاب بمرض السكري	 1986/3/2335رشدي حمدان أبو مخ 95

اليمنى 	 مؤبد2003/6/25رمزي خميس محمود براش 96 األذن  في  السمع  في  األذنين صعوبة  في  التهابات 
وتسارع نبضات القلب يحتاج أدخال طبيب لفحصه 

رمزي محمد عبد الحميد 97
عبيدي

مصاب برصاصة في قدمه	 مؤبد2006

ضعف في عضلة القلب وأجريت له عملية قلب مفتوح	 مؤبد2002/5/7رياض دخل هللا احمد العمور98
ماء على الرئة والتهابات حادة فيها ويعاني من ضيق في 	 

التنفس
الرصاصات 	  أحدى  زالت  وما  بالرصاص  سابقة  إصابة 

مستقرة في ظهره
تم تركيب منظم لدقات القلب	 

لنبضات 	 2008/3/2515زامل عابد سالم شلوف99 جهاز  تركيب  تم  القلب  في  مشاكل  من  يعاني 
القلب، بتاريخ 2015/10/8 ويحتاج كل شهرين وحدات 

من الدم 
يتعرض 	   ، الدقيقة  في  نبضة  إلى 40  تصل  قلبه  نبضات 

لخدر تام في جسمه، يشبه الشلل وال يستطيع الحركة
مصاب بقرحة في المعدة 	 

يعاني من الفتاق وآالم في الراس نتيجة الضرب	 2002/9/1218زاهر محمود ابراهيم غانم100

يعاني من قرحة بالمعدة والشقيقة	 2015/4/2122زهير خيري هاشم سكافي101

يعاني من فشل كلوي 	 2002/4/2123زياد حمودة يعقوب حمودة 102
مشاكل في القولون ويتبول دما	 
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فقدان الذاكرة و النسيان 	 2003/17/317زياد مطلق سعيد سيالوي103
يعاني من مشاكل في القولون 	 
إنسداد 	  إلى  أدت  الدموية واألعصاب  األوعية  في  مشاكل 

في شرايين الرأس
مشاكل في الركبة بسبب اصابة	 مؤبد2019/12/9زيد إبراهيم أحمد بسيسة104

تهتك في عظام القدم	 
مشاكل بالمعدة والتهابات في القولون 	 2013/4/213سامر أحمد محمود مطر105

يعاني من االعصاب وقرحة بالمعدة ومشاكل في األسنان 	 
ويحتاج طبيب أسنان  

يعاني من صداع مستمر وارتفاع ضغط الدم 	 2004/11/2620سامر سيف الدين أحمد عمر106
حاالت إغماء بشكل مفاجئ ويحتاج طبيبا مختصا	 

مشاكل في الكلى 	 2002/9/1140سامر قاسم محمد عواد107
جرثومة في الكبد 	 

مصاب باالم شديدة في الخاصرة 	 مؤبد2002/10/6سامر محمد حسين أبو كويك 108
التهابات مزمنة في االمعاء تدعى “كرون” 	 
انسداد بالمصران والتهابات بالخاصرة 	 

يعاني من الروماتيزم	 مؤبد2003/14/6سامرعبد السميع أحمد أطرش 109
ال يستطيع تحريك اصابع يده اليسرى	 

يعاني من أمراض القلب	 مؤبد2003سامي جمعة حسن عوفي110

جراحية 	 مؤبد2002/7/17سامي عاهد عيد هللا ابو دياك111 عملية  له  أجريت  األمعاء  سرطان  من  يعاني 
ألستئصال االمعاء بتاريخ 2015/9/3 وتم استئصال 80 

سم من االمعاء 
أجريت له عدة عمليات جراحية وفقد من وزنه 45 كيلو	 
وهو 	  االمعاء  استئصال  نتيجة  براز  كيس  له  حاليا وضع 

أخطر حالة أسير مريض بالسجون 
مصاب برصاصة مطاطية في رأسه أدت إلى مشاكل في 	 2003/1/828سامي محمود ذيب صبح 112

االعصاب 
إصابات بالرصاص أثناء اعتقاله عام 2003  	 2003/29/826سائد عادل محمد عيسى 113

البالتين 	  واليزال  جسده  في  وكسور  يده  عظم  في  تفتت 
مزروعاً في جسده

يعاني ضعف في عضالت القلب وكريات الدم البيضاء 	 2010/8/2523ستيفن حسان خضر عنبتاوي114

ضعف شديد بالسمع	 مؤبد1994/4/11سعدى خليل محمود الغرابلي 115
مرض السكري والضغط	 

ورم سرطاني بالمثانة	 مؤبد 2003/4/3سعيد عبد هللا سعيد البنا 116

يعاني من إصابة بالرصاص في العين اليمنى حالياً ورغم 	 2003/2/1226حسن فالح أحمد بزور 117
تركيب عدسة الصقة له أصبح اليرى أبدا وانتقل الضعف 

للعين اليسرى 
يحتاج إلى طبيب مختص 	 

مؤبد + 2013/04/30سالم أسعد محمد زغل118
20

إلى 	  أدت  األيسر  الفخذ  في  أحداهما  برصاصتين  إصابة 
قصرها 4.5 سم وتم تركيب بالتين فيها، والثانية في البطن

وجود 30 غرزة في البطن و15 غرزة في القدم	 
آالم في الظهر	 
موجود في عيادة سجن الرملة	 

يعاني من مشاكل في المعدة والراس 	 2003/8/1235سليمان جمعة محمد أبو رويس 119



64 | األسرى املرضى وجرحهم املفتوح   

أضافة 	 مؤبد1986/10/20سمير ابراهيم محمود ابو نعمة120 الفقري  والعمود  الظهر  أسفل  في  بالديسك  مشكلة 
الرقبة  منطقة  في  عملية  إلى  يحتاج  الرقبة  في  لديسك 

“يحتاج طبيب عظام” 
ورم في قدمه اليسرى وانتقل لقدمه اليمنى 	 2005/10/820سمير حمدان محمد اللحام 121

يعاني من أرتفاع في ضغط الدم والسكري 	 2014/6/1823شادي زايد صالح عودة 122
مشاكل في القلب 	 

شادي سمير عبد الوهاب 123
حالوة 

 مصاب بفيروس الكبد الوبائي “فيروس سي” 	 مؤبد2005/12/13
مشاكل في االعصاب 	 
استئصال 	  عملية  يحتاج  تنفس  وضيق  الحنجرة  في  آالم 

االمعاء “يطالب بطبيب خاص” 
يعاني من ديسك بالظهر 	 2005/1/315شادي فايز شاكر شبيطة 124

ورم في الخصيتين طبيب مسالك بولية 	 2007/5/1828شادي فؤاد عطية قرعان 125
فتاق والشقيقة	 

مشاكل بالقلب 	 2002/4/1525شادي فيصل عطا موسى126
ارتفاع ضغط الدم	 
أصابة بالرصاص في منطقة الرأس 	 

مصاب ب 9 رصاصات في أنحاء مختلفة من الجسم	 مؤبد2003/6/26شادي محمد حسين غوادره127

مصابة بالرصاص في الكتف والصدر والرقبة 	 2015/7/1016شروق صالح إبراهيم دويات 128

ديسك	 2002/12/2724شريف فتحي عبد الفتاح قنديل129
مشاكل في األعصاب	 

مرض ذبابة أريحا 	 2003/8/2825شعاع جالل نايف كممجي 130

مشاكل في الدم	 2003/8/1225صابر عمر حسن ابوسريس131
ألم في المعدة	 

صافي محمود محمد فريحات 132
“حوشية” 

يعاني من تسمم بالدم وحساسية وحكة مستمرة بكافة انحاء 	 2008/7/135
الجسم

يعاني من الضغط، والديسك، مشاكل في العيون ويتناول 	 مؤبد2003/9/26صالح صبحي داود دار موسى 133
أدوية 

يعاني من مشاكل في األمعاء والمعدة واالعصاب 	 2003/18/520صالح عمر أحمد زهران 134

بالبطن 	 2017/4/265صالح عمر عبد الرحيم صالح 135 وواحدة  بالصدر  اثنتين  باربع رصاصات  اصيب 
والرابعة بالظهر يستخدم كرسيا متحركا

صدقي حامد شاكر الزور 136
التميمي 

يعاني مشاكل في التنفس 	 2002/8/1635
بالقصبات 	  والتهاب  بالتنفس  وضيق  الغضروف  الديسك، 

الهوائية كما يمشي بواسطة عكازات 
مشاكل بالركبة والعظام 	 مؤبد 2014/6/17 صفوان محمد يسري راتب 137

يعاني مشاكل في المعدة وإجرى عدة فحوصات 	 مؤبد2006/7/3عصام أحمد محمود زين الدين 138
يعاني من مرض جلدي ومشاكل اسنان 	 
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مشكلة في القلب 	 2011/19/225ضرار موسى يوسف سيسي139
مشاكل في الكلى والمرارة والمعدة 	 
ضغط الدم وفقر الدم 	 
غضروف بالظهر	 
مشكلة في امتصاص الغذاء في األمعاء 	 
أزمة صدرية	 
مرض الشقيقة	 
ارتفاع نسبة السكر في الدم 	 
مشاكل في العين اليسرى	 

مشاكل في القولون 	 2005/24/720طارق محمود خليل عاصي140
إلجراء 	  ويحتاج  اليسرى  اليد  كوع  في  اوجاع  من  يعاني 

عملية ووضع بالتين 
يحتاج لطبيب من الخارج	 

يعاني من مشاكل في الغدد اللمفاوية 	 2002/4/232ظافر عبد الجواد الريماوي 141

يعاني من مشاكل بالظهر)غضروف(	 2000/8/1420عابد عبدالمعطي عابد142

اصيب بفايروس خطير تسبب بالتواء الفك السفلي بشكل 	 2000/5/2023عارف محمد حسين سمارة 143
كبير وتضرر بالعين اليسرى وقد اجري

فيروس الكبد الوبائي 	 مؤبد 2004عامر عبد الهادي سلمان 144
العين 	  ومشاكل  بالظهر  ديسك  المفاصل،  في  التهاب 

واالسنان 
مصاب السكري 	 مؤبد2014/6/18عايد محمود محمد خليل 145

يعاني من الضغط 	 
عبد الجبار صبري خليل 146

شمالي 
انزالق غضروفي	 2001/6/2627

مصاب بالديسك 	 
السجن 	 2016/7/2714عبد الرحمن أمين فرحات 147 في  االعتقال  قبل  اإلصابة  نتيجة  اليمنى  عينه  فقد 

تعفنت عينه وتم تركيب عين بالستيكية له 
يحتاج لطبيب عيون 	 

عبد الرحيم عبد القادر ابو 148
هولي 

يعاني من السكري، عدم أنتظام في دقات القلب 	 2002/7/1222
التهاب في األذن الوسطى 	 

عبد السالم عبد الرحيم عبد هللا 149
بني عودة

التهاب في الرئتين 	 2002/11/430
أزمة صدرية 	 
نقص اكسجين في الدم تؤدي إلى حاالت إغماء	 
صعوبة في الحركة والوقوف والكالم	 

أصابة 	 موقوف 2017/8/7عبد العزيز عرفة أحمد عرفة 150 بسبب  اليسرى  ساقه  عظام  في  تكسر  من  يعاني 
بالرصاص 

عبد الناصر محمد محمود 151
رزق 

بالشلل في 	 مؤبد 2007/9/7 إلى اصابته  أدت  نارية  أعيرة  مصاب بخمسة 
أصابع اليدين والقدمين وال يقدم له سوى مسكنات

أصيب قبل اإلعتقال بأيام بعدة رصاصات عام 2003	 مؤبد2003/08/26عثمان أبراهيم اسعد يونس 152
أجريت له عدة عمليات جراحية وتم استئصال جزء كبير 	 

من المعدة واألمعاء
على 	  طعامه  ويقتصر  الطعام  تناول  في  صعوبة  يواجه 

الحليب والقرشلة
بترت كف يده اليسرى أثر اصابته بصاروخ	 
تم استئصال الطحال وجزء من البنكرياس 	 
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بالقلب 	 مؤبد2003/12/9عثمان محمد سليمان ابو خرج 153 ومشاكل  الهيباتايتوس  الكبد  التهاب  من  يعاني 
واالسنان

مصاب برصاص في القدم اليسرى 	 2016/1/189عثمان محمد كامل شعالن 154
وحاليا أصبح يعاني من تمزق بعضل الرجل من األسفل 	 

وتم زراعة جلد جديد ولدية بالتين في مكان االصابة 
عرفات محمود سعيد أبو 155

شعيرة 
يعاني من بقايا شظايا في معظم أنحاء جسده الكتف والظهر 	 2006/4/2328

واليد بسبب االصابة بالرصاص 
يعاني من ديسك في ظهره الفقرتين 3،4،	 2003/4/121عز الدين محمد صالح عطار 156

أصيب بتسع رصاصات عند اإلعتقال	 2015/10/2517عزات عزت شعبان شاللدة157
تم زراعة شريان بالرقبة	 

عزالدين ابراهيم أحمد 158
كراجات 

وأجريت 	 موقوف2017/11/17 االيمن  بالكتف  األول  ناريين  بطلقين  أصيب 
اليسرى  القدم  مفصل  في  أصابة  والثانية  عمليات  عدة  له 

ويستخدم كرسيا متحركا 
اصابة في البطن	 2002/9/1121عصام سامي أحمد صدوق159

استئصال جزء من الطحال والتهابات في القولون	 
يأخذ 10 حبات دواء يوميا	 
نزيف دم يومي	 

مصاب بداء السل	 2009/1/2429عالء إبراهيم علي الهمص*160
أزمة صدرية وربو	 
فقد 80 % من نظره	 
أصيب بأسفل العمود الفقري جراء القصف اإلسرائيلي	 
يعاني من وضع صحي صعب جدا	 

أمراض نفسية وصرع	 مؤبد2004/6/22عالء أحمد عبد المنعم صالح161

وبحاجة 	 2016/1/45عالء نبيل عمران صالح 162 اليسرى  العين  في  بالرصاص  أصابة  من  يعاني 
لطبيب 

يعاني من حمى البحر األبيض المتوسط	 
آالم في الصدر 	 مؤبد2004/4/29علي حسن البرغوثي163

تصلب بأوتار اليدين ومشاكل بالنبض	 
مشاكل في القلب والرئة “يطالب بإدخال طبيب خاص” 	 

ورم في األمعاء 	 2003/7/1620علي فهمي ابراهيم دعنا164
ديسك في الظهر ويتناول أدوية بأستمرار 	 

عظام 	 مؤبد 2004/10/13علي محمد محمود حسان 165 في  مشاكل  بعدة  تسببت  بالخطأ  ابرة  أعطاؤه  تم 
القدمين ويستخدم عكازات 

مشاكل نفسية	 مؤبد1998/9/10عماد راشد عبد الرحمن كميل 166

يعاني من مشاكل باألوتار الصوتية نتيجة ارتفاع احماض 	 مؤبد 2004/6/21عماد محمد سراج 167
المعدة ادت لعدم قدرته على النطق

إرتفاع في ضغط الدم 	 2008/3/2630عمر داوود عبدالرحمن جابر 168
كولسترول 	 
ضعف في عضلة القلب 	 
مشكلة في المعدة 	 
غازات وإمساك شديدين 	 
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عمرسمير محمود طه 169
“ريماوي” 

بعد اعتقال عمر أطلق الجنود ثالث رصاصات من مسافة 	 2016/2/1835
صفر، األولى استقرت في يده اليمنى، والثانية في الظهر 
األيمن  الجانب  اخترقت  واألخرى  الفقري”،  “العمود 
واستقرت في الصدر بجانب القلب. تعرض عمر لتعذيب 
إصابته  وبعد  النار،  عليه  أطلقوا  اعتقاله  فبعد  واضح، 
تركوه أرضا ينزف الدماء، وبعد وصول سيارة اإلسعاف 
والشتم  بالضرب  عمر  على  فيها  الطبية  الطواقم  اعتدت 

والتنكيل حتى فقد وعيه داخلها.
مشاكل في الكلى 	 2002/10/419عمر شريف أسعد خنفر170

يحتاج طبيبا مختصا بالكلى 	 
مشاكل في الدم 	 2000/2/1020عمر صبري قاسم عطاطرة 171

مشاكل في الغدد	 
يعاني من النسيان وضعف الذاكرة 	 33 عنان عبد الرحيم الجالد 172

مصاب بتمزق في األمعاء ويحتاج إلجراء عملية جراحية	 
يعاني من تجلطات في القدم وقرحة في المعدة 	 

يعاني من أمراض في القلب 	 2007/3/2222عيسى خليل نواجعة173
أجرى عملية قسطرة	 
انسداد في ثالثة شرايين 	 

مشاكل في األسنان وفي النظر 	 2002/9/2030فتحي محمد محمود النجار 174
لديه حصوة ودهنيات وأجرى عملية فتاق عام 2016	 

يعاني من مشاكل في المعدة وضعف في البصر 	 2002/8/1518فراس حسن محمود مريش175

مشاكل في القولون والمعدة	 مؤبد2003/10/31فراس سليمان حسن خليلية176
أوجاع ومشاكل في األسنان سببت التهابات حادة في اللثة	 

ويحصل 	 مؤبد2002/2/17فراس صادق غانم الحتاوي 177 والغدد  الدم  وتخثر  القلب  في  مشاكل  من  يعاني 
على دواء ويحتاج فحوصات للظهر والقدمين 

انتفاخ بالخصيتين 	 2007/3/2818فريح سلمان عبيد هللا بريكات178
مشاكل باالسنان يحتاج إلى عالج	 

يعاني من وجود ورم في اذنه اليسرى	 مؤبد 2004/10/20فواز سبع فايز بعارة 179
يتناول كميات كبيرة من دواء االعصاب والمسكنات 	 

يعاني من البواسير ومن نزيف دم ال ينقطع وطالب بأدخال 	 مؤبد2003/3/8بشار حسين فارس شواهنة 180
طبيب مختص لمعرفة حالته

رجل 	 2006/3/1417فؤاد حجازي محمد الشوبكي181 وهو  أخرى  مزمنة  وأمراض  البروستاتا  سرطان 
طاعن بالسن

يعاني من ضغط الدم ، كوليسترول 	 2000/11/1537قتيبة محمد صالح مسلم 182
أوجاع شديدة بالظهر 	 

كامل عبد الرحمن محمود 183
منصور

يعاني من مشاكل بالمسالك البولية واجريت له عمليتان	 2002/8/423

يعاني من مشاكل بالقلب واالعصاب والمعدة 	 مؤبد2003/11/3كايد وليد كامل كلبونة184

اصابة عميقة في اليد اليسرى	 مؤبد 2015/2/10كرم لطفي رزق المصري185

كفاح محمد عبد الرحمن 186
حطاب 

مريض بالقلب 	 مؤبد2003/4/6
عملية 	  اجرى  ومؤخراً  ومعدة  ودم  ضغط  أدوية  يتناول 

قسطرة
يعاني من سرطان كبد وتكسر صفائح الدم	 مؤبد 2003/1/15كمال نجيب أمين أبو وعر 187
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مشاكل في فقرات العمود الفقري وأوجاع في الركب 	 2006/5/1114لؤي فريد أحمد الزعانين 188

بالجلد 	 200430ماجد يوسف صبحي جراد 189 وتهيج  جلدية  التهابات  من  يعاني   2005 عام  منذ 
تؤدي إلى انتفاخ على شكل بثور + أصابة بالقدم

 يعاني من تمزق بالغضروف في الرجل اليسرى أسفل الركبة 	 مؤبد2002/3/5مازن محمود عمر القاضي 190
واجريت له عملية وهو بحاجة لجلسات عالج طبيعي 

يعاني من تساقط األسنان، والضغط 	 2005/2/735ماهر إديب إبراهيم سعسع191

ماهر أحمد عبد المنعم ابو 192
ريان

يعاني من مشاكل في الرئتين وجيوب أنفية ومشاكل قلب	 2003/6/1225

يعاني من آالم حادة في منطقة البطن والصدر السيما في 	 مؤبد2014/10/11ماهر حمدي رشدي الهشلمون193
الجهة اليسرى بالقرب من القلب في المكان الذي استقرت 
باإلضافة  إزالتها؛  يتم  لم  التي  الرصاصات  إحدى  فيه 
بيده  وإصابته  الكبد؛  في  النزيف  من  المستمرة  لمعاناته 
اليسرى لحظة اعتقاله حيث أدت لكسرها وتم تثبيت بالتين 

فيها.
مشاكل صحية في الغدد ومشاكل في المعدة كما يعاني من 	 2004/7/2125ماهر موسى حسين عبيات 194

مشاكل في الكلى والخصيتين
بها 	 2003/5/1022متوكل محمد محمود رضوان 195 أصيب  مفصلية  التهابات  الصليبي  الرباط  في  تمزق 

في سجن ريمون وتم إجراء عملية له في مستشفى العفولة 
بسبب وجود ماء في الركبة 

 مصاب بجرثومة خبيثة باألذن اليمنى أدت إلى فقدان السمع	 2002/2/420مجد محمود أحمد زيادة196
بحاجة إلى عملية خطرة لكنه لم يوافق عليها بسبب ان اي 

خطأ قد يسبب الوفاة او الشلل
مجدي سعيد عبد الرحيم 197

مليطات 
              

               2003/3/27
يمارس 	 مؤبد كان  حيث   2008 عام  شطة  سجن  في  اصيب 

في  وألم  اليد  في  بكسور  وأصيب  قدمه  فانزلقت  لرياضة 
ركبته. يحتاج لعملية جراحية وطبيب مختص “عظام” 

تعرض لإلصابة برصاص دمدم خالل اعتقاله عام 2006 	 2008/5/1914محمد اسماعيل سالمة عبيات198
يستطع  يعد  لم  المعدة، حيث  في  أضرار  إلحاق  إلى  أدت 

تناول وجبات طعام كاملة.
مشاكل في الظهر	 

محمد بشير نصري محمد أبو 199
الرب 

يعاني من التهابات حادة باألمعاء الدقيقة 	 2003/7/324
فقد من وزنه 25 كغم	 
خضع ألربع عمليات جراحية وهو في السجن لكن األطباء 	 

رفضوا اإلفصاح عن مرضه
العليا 	  العدل  لمحكمة  قضية   رفع 

يتم  لم  قرارها  ورغم  العالج  على  للحصول  اإلسرائيلية 
عالجه

من 	  يعاني  أنه  السجن  طبيب  أبلغه   2013/03/04 في 
بإزالة  إال  له  عالج  ال  وأنه  األمعاء  أعصاب  في  التهاب 

الورم بعد ظهوره بعملية جراحية أخرى
مشاكل في المعدة	 مؤبد2004/1/26محمد توفيق حسن غوادرة200

مهدد بقفدان النظر	 
فقد النظر بإحدى عينيه بنسبة 80% واألخرى بنسبة 30 %	 
أحدى عينيه تنزف دما	 

عليه 	 مؤبد2010/6/22محمد جبر عودة الحروب 201 االعتداء  جّراء  الكلى،  في  حادة  آالم  من  يعاني 
باإلضافة   ،2010 عام  اعتقاله  أثناء  المبرح  بالضرب 
من  ويعاني  طويلة،  لمدة  متواصل  لتحقيق  خضوعه  إلى 

التهابات في الكلية اليمنى.
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يعاني من أمراض نفسية وعصبية	 مؤبد2006/3/11محمد جبران محمد خليل202

يعاني من القرحة في المعدة 	 مؤبد2002/2/21محمد جمال محمد عقل 203

يعاني من مشاكل وأوجاع في رجله اليسرى بسبب تمزق 	 2013/3/1515محمد جمعة كليب 204
في األعصاب بسبب ضربه أثناء األعتقال 

يحتاج طبيب عظام 	 
قدم 	 مؤبد2003/02/17محمد خميس محمود براش205 لتركيب  بحاجة  وهو  اليسرى  رجله  بتر  من  يعاني 

صناعي
مهدد بفقدان البصر والسمع	 
يعاني من التهابات دائمة في مكان البتر	 
إجراء 	  إلى  وبحاجة  السمع  في  شديد  ضعف  من  يعاني 

عملية في االذن
ال يرى بالعين اليمنى مطلقاً ويعاني ضعفا شديدا بالرؤيا 	 

عملية زراعة  إجراء  إلى  بحاجة  وهو  اليسرى  العين  في 
قرنية

بحاجة إلى طبيب عيون وأذن وعظام	 
الجسم 	 2003/5/2819محمد رفيق علي نخلة 206 بتثلج  وشعور  االعصاب  شبكة  في  مشاكل  يعاني 

“أعصاب”
اصابة في البطن برصاص دمدم	 مؤبد2008/10/22محمد سالم عبد البدن207

يعيش بأمعاء بالستيكية	 
ضعف في النظر	 
مشاكل في الكلى	 

ازمة في الصدر 	 مؤبد2002/28/7محمد صبحي محمد ابو طبيخ 208
التهاب في القصبات الهوائية 	 
حصوة في الكلى 	 
التهاب في االثنى عشر 	 

التهاب حاد في الرئة وضيق في التنفس بسبب العزل	 1999/08/1728محمد عدنان سليمان مرداوي209
خضع لعملية جراحية تم استئصال جزء من الرئة بسبب 	 

تكدس المياه فيها
أصيب بفيروس في الرئة	 

أمراض نفسية وصرع	 2001/7/1020محمد عيسى يوسف جبر210

يعاني من التهابات في الرئة	 مؤبد2001/10/19محمد فهمي ابراهيم ريماوي211
زيادة في عدد كريات الدم البيضاء بشكل كبير	 
مرض حمى البحر األبيض المتوسط	 
حصوة في المرارة	 
سعال شديد مصحوب بالدم والبلغم	 
معزول طبيا بسبب حالته الصحية	 
انتفاخ في الرجلين ونزيف في الرئة	 

مصاب بعدة رصاصات	 2015/10/2217محمد فهيم محمود شاللدة212
اإلختالل في التوازن وفقد السمع في االذن اليمنى 	 
تم تحويله لطبيب أعصاب 2017/1/17	 

يعاني من قرحة في المعدة ومشاكل في الجهاز الهضمي 	 مؤبد2002/5/16محمد قاسم محمد عارضة 213
وآالم حادة في الصدر وضعف في النظر 

محمد محمود عبد الرزاق 214
الساليمة 

مصاب بالرصاص في اليد اليمنى واليسرى والظهر والقدم 	 2015/3/625
اليمنى ويحتاج عملية جراحية باليد اليمنى وتحديدا بالكوع 
يحتاج طبيب عظام مختصا ويحتاج إجراء فحوصات طبية 
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محمد مصطفى محمود 215
خريوش

تهتك بعظام القدم واليدين نتيجة إصابة	 2009/9/1525

ارتفاع ضغط الدم 	 مؤبد2002/10/11محمد موفق سلمان ششتري 216

يعاني من كسر بالجهة اليمنى من االنف منذ اعتقاله قبل 	 مؤبد2002محمد ناجي أبو حميد 217
15 عاماً بعد االعتداء عليه بالضرب يوم اعتقاله، وعلى 
مدار 15 عاماً اصبح يعاني من ضيق بالتنفس وآالم في 
االنف، ومن  في  اكتشاف كسر  الى  اضافة  االنف  منطقة 
مستعجلة  عملية  إجراء  له  فحوصات  اجراء  بعد  المقرر 

في االنف
مرض في الكبد 	 مؤبد 1995/2/24محمد نبيل عامر محمد عرقان 218

يعاني من هشاشة العظام وفقدان تدريجي للبصر؛ وهزل 	 2003/3/419محمود حسن محمد حوشية 219
عظم  في  حادة  وآالم  مستمر؛  وصداع  الجسم  في  عام 
الساقين؛ باإلضافة لمرض سكري ودهنيات في الدم وفي 
على  وشديد  مبرح  لضرب  تعرض  حيث  ساقين,  عظام 

الجسم مما أدى إلى كسر الحوض
روماتيزم 	 مؤبد2002/5/27محمود سالم سلمان سراحنه220

التهاب في الزائدة	 
 تورم في األيدي واألرجل خالل الشتاء ومشاكل في المفاصل	 

عدم انتظام اخراج البراز
محمود سالم سليمان ابو 221

خرابيش 
يعاني من الضغط ويأخذ 7 أنواع ادوية 	 مؤبد1988/3/11

دهنيات في الدم 	 
مشاكل في القلب	 

يعاني من الديسك بالظهر 	 2012/5/319محمود عطا أبو صبيحة 222

يعاني من مشكلة في العينين “طول نظر” ال يستطيع قراءة 	 مؤبد2002/8/10محمود محمد أبو وهدان 223
شئ إال بواسطة نظارة طبية يحتاج طبيب عيون

صورة 	  ويحتاج  غضروف  وهي  اليمنى  بالرجل  مشكلة 
بالظهر 

عانى من وجود ورم في الرقبة وانتفاخ في الغدة أدت إلى 	 2002/07/3122محمود محمد جبرين شرحة224
نقص وزنه بشكل كبير، بينما ال يزال االحتالل يماطل في 

إبالغه بطبيعة المرض الذي يعانى منه
مصاب بالرصاص في قدميه 	 2005/2/1825محمود يوسف محمد عصفور 225

بداء “كرون”، وهو 	 2001/17/622مراد فهمي أحمد ابو معيلق226 إصابته  من  العام 2004  منذ  عاني 
التهاب مزمن في األمعاء، أدى إلى استئصال )160 سم( 

من أمعائه الدقيقة والغليظة
له عدة عمليات 	 مؤبد2004/5/12مراد موسى محمد فضل 227 اليسرى وأجريت  باليد  يعاني من اصابة 

جراحية ويحتاج إلى عالج أسنان
اآلم في األسنان 	 2002/6/1224مصعب عادل أحمد محمود 228

أالم في الظهر 	 
يستطيع 	 2015/10/235مصعب محمد ابراهيم غنيمات229 ال  رصاصات  بثالث  اليمنى  القدم  في  مصاب 

السير إال بواسطة عكازات 
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مصاب بسرطان االمعاء منذ العام 2009	 2006/1/1220معتصم طالب داوود رداد230
يعاني من نزيف داخلي	 
ملغم 	   400 بمقدار  شهر  كل  الرميكيت  ابره  اعطاؤه  يتم 

ويتناول 4 أربع انواع أدويه للقلب 
يعاني من آالم في اليد اليسرى ال يستطيع تحريكها “يعتبر 	 

من الحاالت المرضية الحرجة”
هشاشة في العظام	 

تدهورت حالته الصحية بعد تناوله لدواء قام بإعطائه إياه 	 مؤبد2003/10/3معزوز راضي احمد بشارات 231
الذي  األمر  جلبوع  في سجن  تواجده  أثناء  السجن  طبيب 
التقيؤ  من  اآلن  ويعاني  معدته  من  جزء  انفجار  إلى  أدى 

بشكل مستمر مع خروج دماء أثناء التقيؤ.
مصاب بعيار ناري في البطن 	 2002/1/1420معمرأسعد عبد هللا الصباح 232

يعاني من التهابات في االذن والمعدة، وآالم في الراس 	 
أصيب برصاصة بالرأس وأخريات بأنحاء جسده ,فإصابته 	 2015/10/2216مقداد محمد ابراهيم الحيح 233

وفقدان  وتشوهه  الوجه  في  كبير  انتفاخ  إلى  أدت  البالغة 
حاسة السمع في إحدى األذنين إضافة إلى ثقل في الكالم

منصور قاسم منصور ابو 234
عون

جرثومة بالمعدة 	 مؤبد2003/31/10

منصور محمد عبد العزيز 235
موقدة

شلل نصفي يجلس على كرسي متحرك  	 2002/7/135
يعاني من التهابات حاده بالمسالك البولية وتلف في المثانة 	 
وأكياس 	  بالبطن  فتحات  والبراز عن طريق  البول  يخرج 

بالستيك
معدة من البالستيك	 
موجود بشكل دائم في سجن الرملة 	 

منصور يوسف محمد 236
الشحاتيت

بنسبة كبيرة 	 2004/3/1117 للذاكرة  مصاب بمرض نفسي خطير، وفاقد 
عدة  وإجرى  الركبة  عظام  في  مشاكل  من  يعاني  جدا، 

عمليات جراحية 
منيف محمد محمود جنادية ابو 237

عطوان 
وظهرت 	 مؤبد2002/12/29 كبير،  بشكل  يتصاعد  نظر  ضعف  من  يعاني 

معه،  التحقيق  أثناء  رأسه  على  تلقيه ضربة  بعد  المشكلة 
كما يعاني من اآلالم في الظهر والمفاصل 

الديسك وأوجاع بالظهر 	 2002/19/1135مهدي عزالدين طه رمضان 238

عليها,كان 	 مؤبد 2003/26/5موسى سعيد موسى صوفان239 ماء  وجود  نتيجة  بالرئتين  مشاكل  من  يعاني 
يعاني من ورم حميد بالرقبة وتم استئصالة

يعاني من مشاكل صحية ونفسية نتيجة إصابته بجراح عام 	 2013/9/916مؤيد السيد الحلولي 240
2004، إثر سقوط صاروخ من طائرات االحتالل بالقرب 
بعض  تزال  وال  خطيرة،  بجراح  حينها  وأصيب  منه، 
جسمه  في  تشوهات  وهناك  رأسه  في  موجودة  الشظايا 

نتيجة اإلصابة.
يعاني من ورم سرطان حميد أسفل الرقبة ,وتم استئصاله	 2007/2/518ناجي جمال نظمي عرار241

عليه 	 2008/10/817نادر نبيل عبد هللا أبو عبيد 242 القيت  حارقة  قنبلة  نتيجة  اليمنى  بعينه  البصر  فقد 
وسببت األصابة بحروق 

تبين من الفحوصات أن الشظايا أحرقت قرنية عينه اليمنى	 
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والعمود 	 مؤبد2002/6/2ناصر جمال موسى الشاويش 243 الحوض  في  سابقة  صحية  مشاكل  من  معاناته 
الفقري ونقص حاد في فيتامين )D( لديه، أدى إلى هشاشة 
والزنازين  السجن  وأوضاع  الرطوبة  ونتيجة  عظام، 
حيث   ، والخصر  الحوض  في  شديد  بألم  شعر  القاسية، 
طويلة  مماطلة  وبعد  الحوض،  في  كسراً  لديه  أن  تبين 
في  الحوض  في  عملية جراحية  له  أجريت  االحتالل  من 
مستشفى العفولة، وتم وضع بالتين و3 براغي في منطقة 
الحوض، وال يزال يعانى بين الحين واألخر من تداعيات 

تلك العملية
الجسم، 	 مؤبد2007/07/21ناهض فرج جدوع االقرع244 أنحاء  القدمين وكافة  أوجاع عديدة في  يعاني من 

وكان أجريت له عدة عمليات جراحية كان آخرها بتر القدم 
اليسرى في مستشفى “آساف هاروفيه” االسرائيلي في 2 

نيسان 2013
موجود بشكل دائم بعيادة سجن الرملة 	 

يعاني من الجيوب األنفية يحتاج إلى عملية جراحية 	 2014/11/819نايف موسى المنشي 245

أصيب قبل اإلعتقال بأيام بعدة رصاصات عام 2003	 مؤبد2003/08/26نبأ عمر محمد داود عمر 246
أجريت له عدة عمليات جراحية وتم استئصال جزء كبير 	 

من المعدة واألمعاء
على 	  طعامه  ويقتصر  الطعام  تناول  في  صعوبة  يواجه 

الحليب والقرشلة
بترت كف يده اليسرى أثر اصابته بصاروخ	 
تم استئصال الطحال وجزء من البنكرياس 	 

 يعاني من التهاب حاد وحساسية شديدة في الجيوب األنفية 	 2001/10/3123نبيل جمعة طاهر مغير247
وديسك في الظهر والرقبة والتهاب فيروسي في الرئتين، 

وتورم في األطراف، وقرحة في المعدة
بالقلب 	 2007/19/1237نزار عزيز سلمان زيدان 248 مشاكل  ابرزها  عديدة  صحية  مشاكل  من  يعاني 

وكان قد اجرى قبل عام عملية قسطرة، إضافة الى معاناته 
ال  وهو  الفقري  العمود  في  ومشاكل  بالرئة،  مشاكل  من 

يستطيع التحرك ويمشي على عكازات.
سكري وضغط	 2017/9/186نسرين حسن ابو كميل 249

نصرسيف الدين عبد الغني 250
العفوري 

يعاني من فتاق منذ سنتين ويحتاج عملية وال يتناول سوى 	 2006/5/2920
مسكنات 

حصوة في الكلى وألم مستمر	 مؤبد2001/7/29نضال سعيد أحمد زايد251
التهابات حادة في الرئتين	 
ضيق في التنفس	 

يعاني من كتلة دهنية بالجانب االيمن سببت له نزيفا واالما 	 2006/25/1015نمر علي حسين ربايعة 252
المماطلة  بسسبب  والحركة  النوم  القدرة على  حادة وعدم 

بالعالج
بقي 	 مؤبد2003/9/15نهار أحمد عبد هللا السعدي 253 اذ  العزل  نتيجة  الفقري  بالعمود  التواء  من  يعاني 

بالعزل االنفرادي 3 سنوات
نور الدين عبد هللا يوسف 254

اعمر
التنفس 	 2003/2/255 ضيق  منها  عزله،  منذ  أمراض  عّدة  من  يعاني 

المفاصل وضعف  في  ومشاكل  الدم  في  الدهون  وارتفاع 
في النظر والشقيقة والقرحة في المعدة.

رصاصة في منطقة الحوض بقدمه اليسرى 	 2003/4/2422نور الدين عدنان داود 255
مشاكل في االسنان، الديسك	 

ورصاصة 	 2007/8/413هاشم ياسر شحده طه 256 اليمنى  بالقدم  احدهما  برصاصتين  مصاب 
بالبطن مع وجود شظايا في القدم اليسرى 

أنخفاض اداء االغدة الدرقية 	 
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اعتداء 	 2002/6/2625هاني حمد موسى الزير257 إلى   ،2013 العام  من  فبراير  شهر  في  تعرض 
وحشي بالضرب المبرح بالهراوات، على يد السجانين في 
األربطة،  في  بتهتك  إصابته  إلى  أدى  مما  سجن ريمون، 
وتمزق في مفصل الركبة، وتفتت في العضالت، ولم تُقدم 

له إدارة السجن العالج المناسب.
يعاني من مشاكل بالرقبة 	 2002/11/2699هيثم أحمد سمارة عنتري 258

اآلم في الرأس	 2002/7/2328هيثم جمال علي جابر259
قرحة في المعدة	 
أمراض جلدية 	 

يعاني من وجود كيس دهن فوق القفص الصدري وداخل 	 مؤبد2004/1/12هيثم خالد حسين لويسي 260
العظام منذ العام 2007 . 

مشاكل صحية بالكلى 	 مؤبد2002/11/2هيثم عزات عبد هللا صالحية 261
التهابات في المسالك البولية 	 
بسبب 	  اليسرى  الجهة  الوجه  منطقة  في  أنتفاخ  من  يعاني 

وجود كتلة وبحاجة لعملية جراحية دهنية 
انسداد الشرايين 	 

مشاكل في الضغط 	 2004/8/1525وائل نبيل عساف نعيرات 262
مرض السكري 	 
مشاكل في التنفس 	 

 يعاني من مشاكل بالنظر وفقد ما يقارب 50% منه ويحتاج 	 مؤبد2002/8/17وسام سعيد موسى العباسي 263
لعالج

يعاني من أصابة بالرصاص في الرجل اليمنى وتم زراعة 	 2019/11/2613وسيم محمد اسامة مسوده264
البالتين فيها وأصبح يحتاج إلى عالج طبيعي 

مشاكل في الحركة	 
 يعاني من دهنيات في الظهر واجرى عملية استئصالها	 2006/25/515وضاح احسان رزق عديلي 265

مشاكل في المعدة واألسنان 	 
وليد عبد الرسول عبد القادر 266

مسالمة
يعاني من التهابات حادة باللسان والحلق ومشاكل تنفس 	 2002/03/1725

ياسر أيوب عبد الفتاح 267
ابوتركي “عصفور” 

قرحة بالمعدة 	 مؤبد2006

ورم سرطاني بمنطقة المستقيم أسفل الظهر 	 مؤبد 2001/6/20ياسر محمد عبيد ربايعة 268
ويتناول 7 أنواع من األدوية يومياً 	 

 	 يعاني من ارتفاع ضغط الدم	 مؤبد2002/6/4ياسر محمود علي أبو بكر269

وتم 	 2015/6/2117ياسر ياسين موسى الطروة 270 والمرارة  الكلى  اخترقت  رصاصات  بسبع  أصيب 
أستئصالها وال يزال يشتكي من وجود رصاصة في قدمه 

اليمنى 
يعاني من عدة أمراض أهمها ضيق في التنفس، و حصوة 	 2003/11/1422يحيى حافظ صالح دراغمة271

في الكلى، وضعف في النظر
يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الغدة الدرقية 	 2003/10/620يسري عطية محمد المصري272

مصاب بالرصاص في جسدة ويعاني مشاكل بالمعدة	 2009/11/212يوسف اسحق يوسف ابو تايه 273

يوسف صالح أبو سعيد 274
الشمالي

يعاني من مشاكل في القلب يظهر له بقع حمراء على اليدين	 مؤبد2003/9/22
مشاكل في العيون 	 

يوسف عبد الرحيم عبد 275
المحسن سكافي

يعاني من مشاكل بالقلب واجري عملية شبكية عام 2010 	 مؤبد2004/2/19
ويعاني من مشاكل بالكلى 
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مصاب بالروماتيزم وهشاشة العظام وغضروف في قدمه 	 مؤبد2003/8/27يوسف عطا ذياب حمدان 276
اليمنى ويحتاج لعملية ألزالة الغضروف

رصاص مستقر في رئتيه	 مؤبد2016/5/1يوسف نمر محمد ابو قنديل277
شلل في يده اليسرى	 
مشاكل في الكبد	 

يعاني من االم بالراس ودوخة بشكل مستمر	 13شهرا2018/3/12معاذ عوض محمد حنني 278

محمد نظام محمد رباح 279
األطرش

يعاني من تكسر صفائح الدم	 موقوف 2019/3/12

يعاني من أصابة بالكتف األيمن والقدم اليسرى	 موقوف2019/7/4علي محمد ابو صفية 280

اصابه بالرجل	 8 سنوات2018/9/10محمد ابراهيم صفران281

مصاب بأعاقة في قدمه اليمنى منذ الصغر ويستخدم طرفا 	 10سنوات2014/1/31خالد أحمد رجوب282
صناعيا كما يعاني من أنحراف في العمود الفقري 

اليسرى ولديه عجز ويحتاج 	 موقوف2018/6/26محمد غسان ابو حويلي 283 القدم  بالرصاص في  أصابة 
تركيب مفصل 

يعاني من مشاكل في القلب وغضروف في الظهر وضعف 	 مؤبد2006/9/21خالد صابر محمد ابو عمشة 284
بالعيون 

يعاني من مشاكل بالمعدة 	 مؤبد 2003/3/23رائد احمد محمد حوتري285
مشاكل في الكبد وأرتفاع في نسبة الدهون 	 
يعاني من النقرص مما يؤدي إلى خلل في حركته، وضعف 	 

بالعيون بسبب األصابة بالرصاص 
إلى تهتك 	 موقوف 2019/5/15محمد عماد حسنين 286 اليمنى أدت  يعاني من إصابة خطيرة في قدمه 

األوعية الدموية وظهور التعفن فيها وتلف باألعصاب 
يعاني من جلطة تعرض لها قبل األعتقال .كما يعاني من 	 موقوف2018/12/27ثائر يوسف عدنان الجمال287

مشاكل بالقلب 
يعاني من مشاكل بالكبد والسكري	 14 شهر2018/7/17مصطفى معتصم ضراغمة 288

الى 	 2015/11/2420عزمي سهل عزمي نفاع 289 إضافة  واليد  العلوي  الفك  في  بالرصاص  اصابات 
عبر  ويتنفس  العلوية  أسنانه  وتكسير  الوجه  في  تشوهات 
فتحة من العنق وتم تحديد عدة عمليات له إجرى مؤخرا 

عملية في اليد ) طبيب جراح للفك (
ونصف 2015/11/23نورهان إبراهيم خضر عواد 290

13
مصابة بالرصاص في منطقة البطن	 

إصابة باليد اليسرى 	 2015/10/128مرح جودة موسى باكير291

ياسمين تيسير عبد الرحمن 292
شعبان 

ضيق بالتنفس وربو ومشاكل في الغدد 	 2014/11/134

يعاني من ضغط الدم وتميع بالدم ودسك بالظهر ومشاكل 	 مؤبد 1997/7/20عمران هاشم احمد الخطيب 293
باالسنان باإلضافة للكليسترول
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قائمة شهداء اإلهمال الطبي
1967 - أيلول 2019

مالحظاتتاريخ اإلستشهاداإلقامةاإلسمالرقم

خليل سالمة قرينات 1
الرشايدة

من مواليد 1900 استشهد على أثر نوبة قلبية متأثراً بما تعرض 1968/04/28بيت لحم
له من تعذيب وضغوطات خالل فترة التحقيق.

عبد القادر جبر أحمد 2
أبو الفحم

قرية برير 
فلسطين 
المحتلة

مواليد 1929 اقام في جباليا - قطاع غزة. خالل إحدى العمليات 1970/10/5
العسكرية ضد قوات اإلحتالل عام 1969 اصيب بجروح بالغة 
في الصدر والبطن وتم اعتقاله وحكم عليه بالمؤبد. في الخامس 
إضرابًا  عسقالن  سجن  أسرى  خاض   1970 مايو  أيار/  من 
آالم  يعاني  يزال  ال  القادر  عبد  كان  بينما  الطعام،  عن  مفتوًحا 
جروحه؛ ورغم ذلك، رفض إعفاءه من المشاركة في اإلضراب؛ 
أجل  من  السجن  عيادة  إلى  نقله  تم  تموز 1970  وبتاريخ 10 
العالج بعد تدهور وضعه الصحي فحاول السجان كسر إضرابه 
واألنف،  الفم  عبر  أنبوب  بواسطة  إجباريًا  بتغذيته  الطعام  عن 
ما أدى إلى استشهاده كأول شهداء معارك األمعاء الخاوية في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي.
الحاج رمضان 3

عاشور البنا 
بتاريخ 1971/06/18القدس اعتقل   ،1927/05/20 بتاريخ  يافا  في  ولد 

1969/12/29 تعرض إلهمال طبي في سجن الظاهرية على 
أثر التعذيب المستمر واستشهد في سجن الرملة.

عمر أحمد عوض هللا 4
“أبو أحمد”

تعرض إلهمال طبي في سجن عسقالن.1975/01/20مخيم جباليا

عمران رضوان قريع 5
أبو خلف 

الخليل 1922، اعتقل في عام 1969 وحكم 1976/6/5الخليل من مواليد مدينة 
كانت  حيث  طبي  إلهمال  تعرض  مؤبدات،   7 بالسجن  عليه 
بعام  واستشهد  الصحي  وضعه  فاقم  مما  سيئة  السجن  ظروف 

.1976
عجاج ياسين جبر 6

عالونة
حكم عليه بالسجن الفعلي خمس سنوات ومثلها مع وقف التنفيذ، 1976/10/16جبع

وبتاريخ 1976/10/9  محكوميته،  من  سنتين ونصف  أمضى 
أصيب الشهيد بجلطة دماغية، ونقل إلى مستشفى العفولة ثم نقل 
إلى مشفى بلنسون في بيتح تكفا ومكث الشهيد أسبوعا في حالة 

غيبوبة كاملة، ليستشهد بتاريخ 1976/10/16.
نصار سويلم 7

الحويطات “أبو علي”
السرطانية 1977/8/2األردن باألورام  ثم  بالسل  الشديد وأصيب  للتعذيب  تعرض 

مما أدى إلى استشهاده.
اعتقل عام 1975 وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، تعرض 1978/05/28جبعفريد حافظ غنام8

للتعذيب في سجن نابلس، وأهمل وضعه الصحي بشكل متعمد، 
مما سبب له مشاكل القلب وأدى ذلك إلى استشهاده بعد عامين 

من اعتقاله.
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إدريس ابراهيم محمد 9
زغلول

تعرض لذبحة صدرية واستشهد على أثرها.1979/08/21غزة

إضراباً 1980/07/24جبالياراسم محمد حالوة 10 نفحة  سجن  في  األسرى  بدأ   1980/07/14 بتاريخ 
تم  أيام   8 وبعد  راسم،  االسير  فيه  شارك  الطعام  عن  مفتوحاً 
نقله وإدخاله إلى زنزانة سجن بيت معتسار وواجه هناك عنفا 
جسمانيا شديدا، ثم أخرج إلى قاعة التغذية اإلجبارية وتم االعتداء 
القاعة وهو  إلى رئته فغادر  التغذية  انبوب  عليه ومحاولة دس 
يعاني حشرجة في الصدر وسعاال وأصبح يتقيأ دماً. بسبب سوء 
وضعه الصحي عرض السجانون عليه وقف اإلضراب إال أنه 

كان اكثر إصرارا باستكمال إضرابه .

وفي يوم الخميس الموافق 1980/7/24 استشهد في مستشفى 
“أساف هروفيه”.

علي شحادة محمد 11
الجعفري 

إضراباً 1980/07/24مخيم الدهيشة نفحة  سجن  في  األسرى  بدأ   1980/07/14 بتاريخ 
مفتوحاً عن الطعام شارك فيه االسير علي وبعد 8 أيام تم نقله 
إلى سجن بيت معتسار، أثناء جولة الضرب األولى أغمى عليه 
وسقط على األرض، مما سبب له مزيدا من الضرب بالعصي 
عشرة  الثانية  الساعة  في  الزنزانة  إلى  إدخاله  تم  واألرجل، 
منتصف الليل في حالة من اإلنهاك الشديد بسبب السفر الطويل 

في ظروف سيئة والضرب الذي تعرض له.

وهناك  اإلجباري  الغذاء  قاعة  إلى   1980/  7  /22 يوم  خرج 
أنبوب  دس  من  ذلك  صاحب  وما  شديدا  جسمانيا  عنفا  واجه 
التغذية اإلجبارية في الرئة والذي سبب له تقيؤاً وسعاال شديدين 
في التنفس منذ اللحظة التي غادر فيها قاعة القتل. سقط الشهيد 

علي على األرض بمستشفى الرملة بتاريخ 1980/07/24
بتاريخ 4 تشرين الثاني 1968 اعتقل، حكم عليه بالسجن المؤبد 1980/08/31قلقيليةأنيس محمود دولة 12

4 مرات، تعرض للتعذيب والشبح مما أدى إلى حدوث ضعف 
في عضلة قلبه، ورغم ذلك خاض مع األسرى جميع اإلضرابات. 
في العام 1980 خاض أنيس إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر 
32 يوماً ترك أثره بشكل واضح على صحة أنيس. بعد يومين 
من فك إضرابه وقع أنيس مغشياً عليه بينما كان يمارس رياضة 

المشي، نقل إلى عيادة سجن عسقالن وبعد ساعات استشهد.

صالح محمد علي 13
عباس

قرية طمرة 
حيفا - مكان 
اإلقامة بغداد

اعتقل وهو مصاب وتعرض لنوبة قلبية في سجن عسقالن أدت 1981/07/29
إلى إستشهاده.

علي ابراهيم الشطريط 14
“أبو عيسى” 

تعرض لنوبة قلبية في سجن عسقالن.1981/10/17حلحول

سليم أحمد يحيى أبو 15
صبيح

من مواليد مدينة الخليل عام 1937، تعرض للتعذيب والضرب 1982/4/7الخليل
المبرح خالل اإلعتقال عام 1970، استشهد أثر نوبة قلبية.
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ولد في اليونان عام 1933، واعتقل عام 1979 في مجموعة 1983/3/12اليونانميخائيل بابا الزارو16
عسكرية بحرية في سفينته، كان مصاباً بمرض السل وسرطان 

الرئة، استشهد على أثرها في سجن بئر السبع.
اسحق موسى المراغة 17

“أبو جمال”
1975، 1983/11/16سلوان - القدس عام  األخيرة  كانت  مرتين،  أعتقل   1941 عام  ولد 

تعرض ألمراض صدرية عديدة، وأصيب بنوبات قلبية، رافقها 
إهمال طبي كان السبب في استشهاده.

محمود سليم رباح 18
نجاجرة 

تعرض إلهمال طبي استشهد على أثره في مستشفى ماريوسف.1985/09/23نحالين

 قنديل كامل عبد 19
الرحمن علون 

مصاب 1988/02/24جباليا  ،1985/11/7 بتاريخ  اعتقل   ،1966 مواليد  من 
بسرطان الرئة وتعرض لتعذيب وعنف أثناء التحقيق، مما أدى 

إلى استشهاده عام 1988 في مستشفى صرفند العسكري.
عطا يوسف أحمد 20

عياد 
الظاهرية - 

الخليل
تعرض 1988/08/14  ،1988/06/23 بتاريخ  اعتقل   1967 مواليد  من 

طبيا  إهماال  وعانى  التحقيق،  أقبية  داخل  والضرب  للتعذيب 
متعمدا، مما ادى إلى استشهاده.

محمد موسى محمد 21
حماد

سلواد - رام 
هللا

بتاريخ 1988/08/23 اعتقل   ،1958/08/20 بتاريخ  سلواد  مدينة  في  ولد 
1984/02/05، حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات. في سجن 
كفار يونيا تعرض األسير للضرب المبرح على رأسه مما سبب 
كسوراً في الجمجمة ونزيفاً داخلياً. استمر يعاني أوجاعاً عديدة 
إلى  ادى  مما  الغرفة  داخل  الغاز  السجن وضرب  اقتحام  لحين 

استشهاده.
 عبد المنعم عبدهللا 22

حسن كولك 
بتاريخ 1988/10/14خانيونس واعتقل   ،1933 عام  الرملة  قضاء  يبنا  في  ولد 

ثم  ومن  الزنازين  في  قاس  لتعذيب  تعرض   ،1985/10/09
إهمال طبي أدى إلى استشهاده.

اعتقل بتاريخ 1968/10/28، في سجن عسقالن انتشرت مادة 1989/6/4القدسعمر محمود القاسم23
وظهر  الكلى،  عمل  في  خلل  إلى  أدت  عمر  جسم  في  صفراء 
أيضاً كتلة لحمية بين األمعاء الغليظة والكبد، التقارير تفيد بأنه 
لو تلّقى األسير الرعاية الصحية المطلوبة لكان ُشفي بشكل تام، 
لكنه تعرض إلهمال طبي، بعد قضاء 21 عاماًً في السجن بدأ 
حالة  في  وكان  جسده.  وأنحاء  عينيه  في  يتغلل  األصفر  اللون 
مستمرة من التعب واإلرهاق، ليستشهد بتاريخ 1989/06/04.

محمد صالح حسن 24
الريفي 

أصيب بمرض السكري في سجن انصار 3 واستشهد على أثره.1989/8/10غزة التفاح

رائق حسين موسى 25
سليمان 

عديدة 1990/02/13قرية رامين صحية  مشاكل  يعاني  كان  حيث  طبي  إلهمال  تعرض 
واستشهد في سجن مجدو.

جاسر أحمد سعد أبو 26
رميلة 

تعرض لمحاولة تصفية في سجن عسقالن من قبل البعض من 1991/10/20طولكرم
العمالء حيث طعنوه بسكاكين في رأسه، واستشهد على أثر نوبة 

قلبية خالل ممارسته التمارين الرياضية في سجن طولكرم.
الطعام عام 1992/10/4القدسحسين أسعد عبيدات27 اثر مشاركته في اإلضراب عن  إهمال طبي على 

1992 في سجن عسقالن.
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يحيى عبد اللطيف 28
علي الناطور

يتم تشخيص حالته 1993/9/10طولكرم عانى األسير من آالم حادة في صدره ولم 
في  تدهور  إلى  أدى  مما  الجنيد،  عيادة سجن  قبل  من  الصحية 
صحته، ثم قام طبيب العيادة بحقنه بالجلوكوز في قدمه، استشهد 

بعد ثالث ساعات من أخذه الحقنة.
أحمد عادل حسن 29

اسماعيل “أبو عماد”
التمارين 1993/10/7الناقورة ممارسته  أثناء  قلبية  لنوبة  تعرضه  بعد  استشهد 

الرياضية في سجن نابلس.
رياض محمود حمودة 30

عدوان 
صدره 1997/1/12رفح في  رصاصات  بعدة  أصيب   ،1953 عام  مواليد  من 

وكتفه ورقبته على أثر عراك مع الجنود، وتركه الجنود بدون 
عالج لفترة طويلة، وخاض عدة اضرابات عن الطعام من أجل 
عالجه وإيقاف أوجاعه. نقلوه إلى مستشفى الرملة، وكان يعاني 
من خلع في الكتف وكسرين في اليد. واستمر الجنود بضربه في 
كل فرصة، حكم عليه بالسجن لمدة 24 عاماًً، واستشهد فجأة أثر 

تعب شديد وضيق في التنفس.
 يوسف دياب 31

العرعير 
وكان 1998/06/20غزة الشجاعية اعتقل   ،1943 عام  غزة  بمدينة  الشجاعية  حي  في  ولد 

يعاني آالما في الصدر والقلب، تم تأجيل اجراء عمليته أكثر من 
مرة، لكن بعد الحاح شديد تمكن قبل قبل أيام من استشهاده عمل 
عملية القلب المفتوح، لكن كان اآلوان قد فات واستشهد بتاريخ 

.1998/06/20
محمد خليل محمد 32

الدهامين
تعرض إلهمال طبي في سجن مجدو.2001/4/12الخليل

رنتيس - رام نصار حسن أبو سليم 33
هللا

أصيب في قدمه واعتقلوه في خيمة وتركوه ينزف دون عالج 2002/01/26
حتى استشهد.

أحمد حسين عبد 34
السالم جوابرة

مخيم العروب 
- الخليل

تعرض إلهمال طبي في سجن مجدو.2002/05/28

أزمة قلبية تعرض لها في سجن نفحة واستشهد على أثرها.2003/02/19دورا - الخليلوليد محمد عمرو35

بشير محمد أحمد 36
عويس

كان يقبع في سجن “مجدو” وأصيب بجلطة استشهد على إثرها 2003/12/8مخيم بالطة
بعد يومين.

فواز سعيد محمد 37
البلبل

ولد في قرية عتيل عام 1974، تردت حالته الصحية كثيراً وهو 2004/09/16طولكرم
قلبية  نوبة  إثر  مفاجئه  إغماء  لحالة  تعرض  مجدو،  سجن  في 
حادة، رفضت إدارة السجن نقله من سجن مجدو ألكثر من أربع 
ساعات وأعطته حبتي دواء، أصيب بعدها بعدم التكلم والحركة 

فور أخذهما، واستشهد قبل نقله إلى المستشفى.
محمد حسن أبو 38

هدوان
ولد في مدينة القدس عام 1945، اعتقل عام 1985 وحكم عليه 2004/11/4القدس

تدهور  السجن  في  عاماً  عشرين  أمضى  الحياة،  مدى  بالسجن 
فيها وضعه الصحي، أصبح يعاني من توقف جزئي في خفقان 

القلب، فقد الذاكرة جزئياً. واستشهد بتاريخ 2004/04/11.
عبد الفتاح يوسف 39

محمود رداد
صيدا - 
طولكرم

ولد عام 1980 في قرية صيدا التابعة لطولكرم، أصيب بتاريخ 2005/5/5
بتاريخ  يومين  بعد  بجراحه  متأثراً  واستشهد   ،2005/05/02

2005/05/05 في عيادة سجن الرملة.
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بشار عارف عبد 40
الوالي بني عودة 

طمون - 
طوباس

ولد بتاريخ 1979/1/12 في بلدة طمون في محافظة طوباس 2005/06/23
أدعت  حيث   2005/6/23 بتاريخ  جلبوع  سجن  في  أستشهد 
انه عاني من مرض خطير قبل االعتقال ولكن  أدارة السجون 
كل األشارات تدل على انه أستشهد نتيجة اإلهمال وعدم المتابعة 

الطبية.
جواد عادل عبد 41

العزيز أبو مغصيب
دير البلح - 

غزة
ولد في غزة و اعتقل بتاريخ 2002/12/12 في سجن النقب، 2005/07/28

األسير  أن  من  الرغم  على  القاسي  والتعذيب  للتحقيق  تعرض 
يعاني من مشاكل في الكلى، تعرض إلهمال طبي ولم يستطع 

غسيل الكلى، مما أدى إلى استشهاده.
سليمان محمد محمود 42

درايجة
سنوات 2006/04/26الطيبة  7 لمدة  بالسجن  حكماً  يواجه  كان  الطيبة  مواليد  من 

في سجن  واستشهد  متعدده،  مشاكل صحية  من  عانى  ونصف 
هشارون.

جمال حسن عبدهللا 43
السراحين

بيت أوال - 
الخليل

كان يقضي حكماً بالسجن األداري في معتقل النقب أستشهد بعد 2007/01/16
كان  حيث  الطبي  األهمال  من  ومعاناته  الصحية  حالته  تدهور 

يعاني قبل االعتقال من مرض مزمن بالرئتين.
ماهر عطا مصطفى 44

دندن
مخيم بالطة - 

نابلس
بالسجن مدة 21 عاماً قضى منها 8 سنوات 2007/6/9 كان يقضي حكماً 

حيث أعلن عن استشهادة في سجن شطة بعد معاناته لفترة طويلة 
من أمراض صدرية.

مخيم المغازي شادي سعيد السعايدة 45
- غزة

غزة 2007/07/31 في  المغازي  لمخيم  بعدها  وأنتقل  األردن  في  الشهيد  ولد 
أعتقل في رام هللا عام 2002 وحكم بالسجن المؤبد، أستشهد في 
سجن نفحة الصحراوي في ظروف غامضة بعد ان تم نقله إلى 

زنزانه منفردة.
عمر عايد سلمان 46

ملوح المسالمة
بيت عوا - 

الخليل
تعرض للتعذيب والضرب المبرح ورفضت إدارة السجون تقديم 2007/08/25

العالج له، مما أدى إلى استشهاده في عيادة سجن الرملة.
فادي عبد اللطيف أبو 47

الّرب 
إلى عيادة سجن جلبوع لمعالجة أسنانه، فتعرض لجراح 2007/12/28قباطية - جنين دخل 

بسبب أسنانه وقُِدم له دواء. بعد ساعة من تناوله أصيب باصفرار 
في أنحاء جسده، وبدأ باالستفراغ وظهرت عليه عالمات الحكة 
للعيادة ولم يكن قادراً  التالي  اليوم  في كل جسده تم تحويله في 
الضغط  من  يعاني  أنه  تبين  التشخيص  وبعد  الوقوف.  على 

وضعف في القلب استشهد أثر ذلك أستشهد.
فضل عودة عطية 48

شاهين 
اعتقل في سجن بئر السبع وكان يعاني من عدة امراض مزمنة 2008/02/29غزة

والجسدي  النفسي  الضغط  من  عانى  كما  والقلب  السكري  مثل 
والتعذيب واستشهد.

جمعة اسماعيل محمد 49
موسى 

كان يقضى حكماً بالسجن المؤبد أستشهد في سجن الرملة كان 2008/12/24القدس
وقتها يبلغ من العمر 65 عاماً وعانى من عدة أمراض ابرزها 
الرطوبة  بسبب  عانى  كما  والقلب  البولية  والمسالك  السكرى 

وكثرة االدوية من طفح جلدي ولم يمكث طويالً حيث أستشهد.
رائد محمود أحمد أبو 50

حماد
العيزرية - 

القدس
استشهد نتيجة اإلهمال الطبي حيث كان يعاني من عدة أمراض 2010/04/16

مزمنة.
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محمد عبد السالم 51
موسى عابدين 

طبياً 2010/6/10القدس إهماله  ونتيجة  عالج  له  يقدم  ولم  إصابات  لعدة  تعرض 
استشهد في عيادة سجن الرملة.

استشهد األسير أبو حمدية 64 عاماً إثر إصابته بمرض السرطان 2013/4/2الخليلميسرة أبو حمدية 52
في قسم العناية المركزة في مستشفى سوروكا اإلسرائيلي نتيجة 

اإلهمال الطبي.
حسن عبد الحليم عبد 53

القادر الترابي
أستشهد في مستشفى العفولة بعد أن أصيب بعدة جلطات متتابعة 2013/11/5صرة - نابلس

في األوعية الدموية نتيجة اإلهمال الطبي.
رائد عبد السالم 54

الجعبري 
استشهد في مستشفى سوروكا بظروف غامضة.2014/9/9الخليل

فادي علي أحمد 55
الدربي

استشهد أثر جلطة دماغية تعرض لها في ساحة سجن ريمون، 2015/10/14جنين
إلى  أدى  السرة  منطقة  في  نزيف  من  سابقاً  يعاني  كان  حيث 
واستشهد  سوروكا  مستشفى  إلى  نقل  الصحي،  وضعه  تدهور 

على الفور.
ياسر دياب حسين 56

حمدوني
عانى من أمراض مزمنة عديدة، أثر ذلك اصيب بسكته دماغية 2016/09/25يعبد - جنين

في سجن ريمون واستشهد بتاريخ 2016/09/25.
الجوالن أسعد فارس عبد الولي 57

السوري 
المحتل

كان يعاني من أو جاع في صدره ولم يتم نقله للعالج ما تسبب 2016/12/25
له بجلطة قلبية حادة، واستشهد أثرها.

كان يعاني من السرطان قبل اعتقاله، وبحجه تنفيذه عملية طعن 2017/2/10طولكرممحمد عامر الجالد58
تعرض لعدة إصابات بالرصاص في مختلف أنحاء جسده، ونقل 

إلى مستشفى بلنسون واستشهد على الفور.
بيت فجار - فاطمة جبريل طقاطقة59

بيت لحم
أنحاء 2017/2/10 مختلف  في  عليها  الرصاص  أطالق  تم  االعتقال  قبل 

جسدها ودخلت في غيبوبة لمدة شهرين قرب مستوطنة غوتش 
عتصيون أعلن عن أستشهادها صباح يوم 2017/10/2.

محمد عبد الكريم 60
زهدي مرشود

مخيم بالطة - 
نابلس

أستشهد في مستشفى هداسا األسرائيلي بعد أصابته بالرصاص 2018/4/9
في منطقة قرب القدس المحتلة.

عزيز موسى سالم 61
عويسات

وجود 2018/05/20جبل المكبر التشريح  من  وتبين  حادة  قلبية  لجلطة  الشهيد  تعرض 
كدمات على جسده نتيجة التعذيب.

فارس محمد أحمد 62
بارود

كان يعاني من مشاكل في المعده والتنفس )مرض الربو(، فقد 2019/2/6مخيم الشاطيء
عينيه،  في  زرقاء  مياه  من  يعاني  وأصبح  بصره  من   %  80

استشهد بعد اصابته بوعكة صحية في سجن ريمون.
بسام امين محمد 63

السايح
كان يعاني اللوكيميا سرطان الدم، ضعف حاد في دقات القلب 2019/9/8نابلس

القولون  في  ومشاكل  والرئتين  العظام  في  هشاشة  من  يعاني 
صرفند  مستشفى  في  استشهد  عديدة،  أدوية  ويتناول  العصبي 

)أساف هروفيه(.


