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 بسم هللا الرحمن الرحيم

) 

 

وكان وعد بمفور المشئوم الخطيئة الكبرى بحق شعبنا  9191في تاريخنا الحديث كانت سايكس بيكو في 
وكان االنتداب البريطاني عمى فمسطين ليرعى ويميد لقيام دولة الوعد المشئوم التي قامت  9191مسطيني في الف

 91/91/9191وتم اعتراف العالم بيذا الكيان عمى أساس قرار التقسيم  9191برعاية بريطانيا وقوة السالح في 
ثم بدأ مسمسل  9119وسع والتمدد في ومنذ ذلك الوقت وىذا العدو يعربد ويتمدد حتى وصل  إلى ذروة الت

عام انسحابو من غزة  9112عام إنسحابو من جنوب لبنان وعام  9111التراجع واليزائم ليذا العدو في عام 
 واستطاعت المقاومة في جنوب لبنان وغزة أن تفرض معادلة توازن الرعب في أعوام

9111/9111/9199/9199. 
 ..إلخ .كثير من الشيداء واألسرى والمبعدين والالجئين والمفقودينولكن ما حدث كمف شعبنا الفمسطيني ال

اليوم ونحن عمى أبواب يوم األسير الفمسطيني سنتحدث عن األسرى الفمسطينيين في سجون االحتالل والذين 
ويوجد  ،من أبناء ىذا الشعب الصامد األف( أسيرً  111وحتى اآلن ما يقارب ) 11وصل عددىم االحتالل عام 

سجنا ومعتقال ومركز  91فمسطينيا في سجون االحتالل موزعين عمى أكثر من  اأسيرً  2111حوالي   اآلن
توقيف وأراد العدو من خالل سياسة األسر واالعتقال والقتل أن يكسر إرادة األسرى ويذليم وأن يفرغيم من 

لم  في سجون االحتالل اشييدً 912محتواىم ليجعميم صورا فقط ولكن ىذه اإلجراءات الصييونية النازية وارتقاء 
 ...تنل من صمود أسرانا

. وأن أصفاد الحديد في األيدي واألرجل لم تمنع من .وأن قسوة الجالد وظممة الزنازين لم تزدىم إال قوة واقتدارا
  .أن تبقى الرؤوس شامخة واليامات مرفوعة

 

 األسريات 
في المقاومة وكانت أول أسيرة فمسطينية فاطمة  شاركت المرأة الفمسطينية الرجل 9111منذ االحتالل عام 

  9111البرناوي والتي اعتقمت عمى خمفية وضع عبوة ناسفة في سينما في القدس وتم اإلفراج عنيا في  
واستمر عطاء المرأة الفمسطينية وتعرضت اآلالف من النساء لالعتقال سواء اإلداري أو حتى الحكم ومن أعمى 

والتي حررت في صفقة  امؤبدً  91حتالل  من األسيرات كانت األسيرة أحالم التميمي المحكوميات في تاريخ اال
وفاء األحرار وتتعرض األسيرات لنفس االنتياكات التي يتعرض ليا األسرى وزيادة فمنين من أنجبت وىي 

جن النساء، مختمفة من األمراض ومن االنتياكات عدم وجود طبيبة في س امصفدة بسرير الوالدة ويعانين صنوفً 
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 لسطينـف –زة ــغ
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عاما في 99وليا  91أسيرة في سجون االحتالل عميدتين األسيرة لينا الجربوني من سكان 91ويوجد اآلن 
 .عام91السجن ومحكومة 

 

 األطفال 
المالحظ في الفترة األخيرة ازدياد وتصاعد اعتقال األطفال مما أدى إلى ارتفاع عددىم في السجون الصييونية 

ويتعرض األطفال لكثير من االنتياكات من تعذيب وحرمان ومحاوالت إسقاط   عاما(91طفال )أقل من 911إلى 
لى أن يكتب ليم الحرية  .بحقيم منذ االعتقال وا 

 

 االوتهاكات احلاصلة حبق األسرى يف سجون االحتالل 
 االعتقال اإلداري  -1

دليل ضده ويحكم  وىو انتياك صارخ لحقوق اإلنسان ويتم بموجبة اعتقال الشخص دون توجيو تيمة أو
بناء عمى ممف سري يقدمو ضابط المخابرات إلى المحكمة وال يحق لممعتقل أو المحامين االطالع عميو 
واألسوأ ىو أن الحكم اإلداري قابل لمتجديد لعدة مرات وليذا يقال أن االعتقال اإلداري نفق مظمم ليس لو 

و استطاع األسرى ومنذ أكثر من عامين حينما  في سجون االحتالل اإداريً  اأسيرً 911نياية ويوجد اآلن 
أسس الشيخ خضر عدنان مدرسة اإلضراب المفتوح عن الطعام في مواجية االعتقال اإلداري أن يحدوا 

 من استخدام ىذا االعتقال وأن يجعموا لالعتقال تاريخ إفراج.
 

 العزل االوفرادي  -2

يتم عزل األسير بناء عمى قرار مصمحة من أسوء االنتياكات بحق األسرى في سجون االحتالل حيث 
الثي السجون أو المخابرات لمدة معينة قابمة لمتجديد عدة مرات وقد يكون العزل فردي أو ثنائي أو ث

واألسوأ ىو العزل الفردي حيث تكون الزنزانة صغيرة جدا وال يتوفر فييا أدنى شروط الحياة واستطاع 
األسرى عن طريق اإلضرابات وخاصة الجماعية أن ينيوا سياسة العزل بشكل كامل أكثر من مرة ولكن 

 .العدو يعود ليعزل أسرى جدد من جديد

 اإلهمال الطبي  -3

 انسان وىذا االنتياك سياسة ممنيجة تتبعيا إدارة السجون لقتل أسرانا قتالً بطيئً انتياك صارخ لحقوق اإل
  -ومن أشكالو:

  .الغرف مزدحمة سيئة التيوية وذات رطوبة عالية 

 .ال يوجد فحص طبي دوري لألسرى 
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 نزول األسير لعيادة السجن يحتاج ألسابيع طويمة. 

 لمسكنات.العالج المقدم لألسرى غالبا الماء واألكامول وا 

 إذا قرر الطبيب إجراء عممية لألسير  ينتظر شيور طويمة حتى تجرى لو ىذه العممية 

 ال يبمغ األسير بحقيقة مرضو إال بعد أن يستشري المرض في جسده ويصبح مستعصيا. 

  ال يسمح بدخول أطباء من خارج السجون سواء لمفحص أو العالج أو حتى لتقصي الممفات
 المرضية.

 المريض من السجن إلى ما يسمى مستشفى الرممة وىو مقيد اليدين والقدمين بالبوسطة  ينقل األسير
 )وسيمة نقل األسرى وىي عبارة عن كتمة حديدة مقيتة(.

  .إجراء تجارب لألدوية والعقاقير عمى أجساد األسرى 

طان مريًض سر 91في سجون االحتالل منيم امريضً  اأسيرً  9911نتيجة لكل ما سبق يوجد أكثر من 
يواجيون الموت في كل لحظة وال يقدم ليم سوى المسكنات ويوجد بعض حاالت ضمور العضالت 

من المعاقين نفسيا  اوالعشرات من مرضى القمب والضغط والسكري والكمى والمفاصل والعشرات أيضً 
 .وسمعيا وبصريا وحركيا

السجون أو حتى ممن حمل  وقد استشيد العشرات من األسرى جراء سياسة اإلىمال الطبي سواء داخل
معو المرض وصارعو حتى الموت بعد تحرره من السجن وكان آخرىم األسير المحرر مجدي حماد 

   في سجون االحتالل وحرر في صفقة وفاء األحرار. اوالذي أمضى أكثر من عشرين عامً 
 املىع مه الزيارات  -4

ىي حق تكفمو االتفاقيات الدولية فيقوم يستغل العدو المجرم مدى حاجة كل من األسير وذويو لمزيارة و 
 بالتنغيص عمييم ومنعيم من الزيارة لشيور أو أحيانا لسنوات تحت حجج أمنية واىية.  

من األسرى من يمنع من زيارة أحد والديو أو كمييما ومنيم من يمنع من زيارة أخوتو ومنيم من يمنع من 
وات من زيارة أبائيم أما بالنسبة ألسرى قطاع غزة زيارة زوجتو أو أبنائو ويمنع األطفال فوق عشر سن

 .9111لحد اآلن لم تعد الزيارات إلى ما كانت عميو قبل أسر الجندي شاليط في 

 املىع مه التعليم  -5

استطاع األسرى أن يحققوا ىذا االنجاز والذي ىو حق تكفمو األعراف والقوانين الدولية عن طريق 
ا وىم يحممون شيادة الثانوية العامة أو البكالوريوس والماجستير من اإلضرابات وتخرج الكثير من أسران

الجامعة العبرية المفتوحة ولكن المجرم نتنياىو في فترة أسر الجندي شاليط قرر التضييق عمى األسرى 
 وكان قرار المحكمة العميا بمنع األسرى من حق التعميم.
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 االقتحامات الليلة  -6

وات خاصة غرف األسرى في ساعات الميل خاصة ويتم تقييد أيدييم بحجة البحث عن الجوال تداىم ق
وتفتيشيم تفتيشا عاريا ويوضعوا في الساحة سواء في البرد القارس أو الحر الشديد لساعات طويمة ثم يتم 

 .قمب الغرف رأسا عمى عقب وتصادر بعض ممتمكات األسرى الخاصة أحيانا كثيرة

 التىقالت التعسفية  -7

عمى األسرى بمنعيم من االستقرار وكذلك حتى يؤثروا عمى مسار  اقالت ىو التأثير نفسيً اليدف من التن
البرامج الثقافية التي يعقدىا األسرى ولمتأثير عمى تخطيط األسرى لخطوات احتجاجية في مواجية إدارة 

بدماء مصمحة السجون سواء لتحقيق إنجازات جديدة أو الحفاظ عمى اإلنجازات السابقة والتي عمدت 
 األسرى. 
: نناشد السمطة الوطنية الفمسطينية بتسريع االنضمام إلى مؤسسات المجتمع الدولي وتفعيل اوختامً 

الدبموماسية الفمسطينية في كافة دول العالم لمضغط عمى المجتمع الدولي إليقاف االنتياكات 
يقاف المجرمين الصياينة الذين يقفون وراء ىذه ا لجرائم أمام محكمة الحاصمة بحق أسرانا وا 

 .الجنايات الدولية لينالوا جزاءىم
سناد األسرى وتفعيل كافة األطر  ونناشد القوى الوطنية واإلسالمية أن يكون قرار سياسي بدعم وا 
والمؤسسات والنقابات في ىذا الميدان  ونناشد كذلك كل المؤسسات القانونية والحقوقية بتحرك 

 .ون االحتاللالفوري إلنقاذ حياة أسرانا في سج
 وداء األسرى الدائم

 .وحدوا صفوفكم فالوحدة ىي طريق العزة والكرامة والتحرير
 لتكن قضية األسرى عمى سمم أولياتكم. -
 ( جزء ال يتجزأ من شعبنا الفمسطيني.91إن أسرى القدس والداخل ) -
 .بداتعمى المقاومة أن تعمل عمى أسر الجنود لمعمل عمى تحرير األسرى وخاصة المؤ  -

 

 مؤسسة مهجة القدس                                                                                                        
 للشهداء واألسرى واجلرحى                                                                                                     

 


