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  یوم األسیر الفلسطیني: األسرى في حقائق وأرقام

  2020نیسان  17

(فیروس  19 –كوفید ـیمر یوم األسیر الفلسطیني لھذا العام في ظل انتشار الوباء العالمي المعروف ب
معاناة األسرى خاصة المرضى منھم، حیث لم تأبھ سلطات االحتالل اإلسرائیلي باتخاذ من كورونا)، الذي زاد بدوره 

المطلوبة داخل السجون بحق األسرى والمعتقلین السیاسیین الفلسطینیین، على عكس ما الوقائیة أدنى اإلجراءات 
  .تساھلت باإلفراج عن أعداد كبیرة منھم ذینال تخذتھ بحق السجناء الجنائیین اإلسرائیلیینا

ً ر من سیاستھا شین قوات االحتالل لم تغیّذلك، فإعدا عن  بشأن اعتقال الفلسطینیین في ظل جائحة كورونا،  ئا
ً فلسطینی 471 حیث تم اعتقال ً  95من بینھم  خالل شھر فبرایر ا شھر آذار/ مارس في  كما اعتقلت، مرأةإ 11و طفال

ً فلسطینی) 357( 2020 ً  48، من بینھم ا   .نساء 4، وطفال

صعبة للغایة، ترقى معظمھا  (قبل فیروس كورونا) التي یعیشھا األسرى في الحاالت االعتیادیة لظروفاو
إلى جرائم بنظر القانون الدولي اإلنساني، یعانون فیھا من سیاسات اإلھمال الطبي المتعمد، والتعذیب والتنكیل، 
عزل في الزنازین االنفرادیة، والمعاملة الالإنسانیة والحاّطة من الكرامة، واالعتداء بالضرب وفرض العقوبات،  وال

   .مع عائالتھم، وحرمانھم من حقھم القانوني بلقاء محامیھم لحریة والتواصل اإلنسانيوالحرمان الشدید من ا

ً  إجراءات وسیاسات االحتالل المتبعة تجاه األسرى منذ اعتقالھا ألول أسیر فلسطیني إلى الیوم تعتبر كما نوعا
فھي تتبع سیاسة اإلھمال الطبي بشكل متعمد بحق األسرى، وتتركھم یواجھون الموت القادم  .لھم من القتل البطيء

ُّب، األمر  ببطء   في ظل الوضع الراھن المتعلق بانتشار فیروس كورونا. حتىذاتھ  تمارسھ ما زالتالذي وترق

یعیشون في ظروف صحیة معدومة، ال  أسیرٍ  5000 إلى الفلسطینیین الیوم عدد األسرى إجمالي یصلو
 ل بدورهتتالءم مع الحد األدنى المطلوب من إجراءات الوقایة والسالمة، في ظل اكتظاظ واسع داخل السجون، یشك

 ً أسیر من األسرى المرضى الذین  700أكثر من  ھناكومن بین األسرى  .خصبة النتشار الفیروس بین األسرى تربة
أسیرة مریضة تعاني من أمراض صحیة متعددة كأمراض القلب والغدة الدرقیة  26ینھم ب یعانون من أمراض مزمنة،

أسیرات جریحات تعرضن  7والسكري والضغط، ومشاكل بالمعدة واألسنان والعظام والعیون، إضافة إلى وجود 
إطالق سراح األسیر نور تم  31/3/2020بتاریخ و لعنف مباشر أثناء االعتقال، ولم یتم تقدیم أي عالج مناسب لھم/ن.

ن بعد فحصھ أنھ مصاب بفیروس كورونا، دون أن تقوم إدارة السجون بالتحقیق في ظروف الدین صرصور الذي تبیّ 
عدا عن  إصابتھ بھا داخل السجن، أو القیام بفحص األسرى الذین كانوا معھ داخل ذات القسم قبل اإلفراج عنھ،

ً لمطالب المؤسسات الحقوقیة ومواد التنظیف  المعقماتر توفیإجراء فحص كورونا لألسرى وب رفضھا أیضا
. كما رفضت سلطات االحتالل االستجابة لدعوة المؤسسات الحقوقیة في ھكذا وضع وقایةلل لھم والكمامات المطلوبة

ً المرضى وكبار السن واألطفال والمعتقلین اإلداریین، وضرورة وجود لجنة دولیة  باإلفراج عن األسرى خاصة
  حایدة تشارك في معاینة األسرى وطمأنة عائالتھم.م
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في ظل افتقار السجون إلى النظافة العامة والتھویة واالرتفاع الشدید في الرطوبة، والنقص الحاد في مواد ف
  كیف ستؤول حال السجون إذا ما أصیب األسرى بالفیروس؟ ،التنظیف العامة والمبیدات الحشریة

 ما زال االحتالل یتعامل معھوخطر حقیقي في ظل انتشار فیروس كورونا، یتعرض األسرى إلى  لذلك كلھ،
ً غیر إنساني وغیر أخالقي المتعمدة كجزء من سیاسة اإلھمال الطبي تجاھھم ویستخدمھ ً انتقاما بحق  التي تعتبر عملیا

  ومن ضمنھا الرعایة الصحیة.، أسرى حركة تحرر وطني كفلت لھم اتفاقیة جنیف الرابعة الحمایة الدولیة

أن الكثیر من شھداء الحركة األسیرة استشھدوا بعد فترة قصیرة من تحررھم من السجون یضاف إلى ذلك، 
ً لسیاسة اإلھمال الطبي، وعدم تلقیھم العالج الالزم في الوقت المناسب.  ُ 1967فمنذ عام تبعا ً 222( دَ شھِ م، است ) أسیرا

ً اس67كان من بینھم ( ُ ) أسیرا دوا نتیجة سیاسة اإلھمال الطبي المتعمد، والتي تُشكل أحد أبرز األدوات التي شھِ ت
ً أن العدید منھم لم یشتكوا قبل اعتقالھم من أمراض أو مشاكل  تنتھجھا إدارة سجون االحتالل بحق األسرى، علما

ً كما أن جزء .صحیة من األسرى المرضى استشھدوا بعد فترة وجیزة من اإلفراج عنھم جّراء ھذه السیاسة،  ا
ً على كیفیة مواجھة األسرى المرضى لظروف  ً كبیرا كاألسیرین نعیم الشوامرة، وزھیر لبادة، األمر الذي یضع تساؤال

  .اعتقالھم القاسیة باإلضافة إلى الفیروس

كبیر  زءجتمت المصادقة على قانون ضد األسرى في الكنیست اإلسرائیلي، مشروع  16م یقد، تم ت2015ومنذ العام 
  منھا:

  حیاة األسرى تھدد خطر القوانین التيأقانون التغذیة القسریة لألسرى المضربین عن الطعام، والذي یعتبر من. 
ً من التعذیب، ذلك كما یعتبر  غیر أخالقي  اءً وٕاجرحسب الصلیب األحمر الدولي واتحاد األطباء العالمي، نوعا

  .الطبیة المھنیةیتنافى مع األعراف 
  سرى فلسطینیین بحجة ٕادانتھم بعملیات قتل فیھا أینص على إعدام ، الذي إعدام األسرىقانون مشروع

صادق الكنیست و. 2/6/2015خ ی) بتاروقدم المشروع عضو الكنیست من حزب (إسرائیل بیتنا .ٕاسرائیلیون
 على ما یسمى "مشروع قانون إعدام منفذي العملیات".   3/1/2018ي بالقراءة األولى یوم لاالسرائی

  14قانون محاكمة األطفال دون سن  ً مشروع قانون یسمح  25/11/2015أقرت الكنیست یوم   ، حیثعاما
ً، وھو ما یتعلق باألطفال الفلسطینیین الذین یخضعون لـ"قانون  14أقل من  مھبمحاكمة وسجن األطفال من  عاما

ً من سن  .األحداث اإلسرائیلي المدني" كأطفال القدس وینص القانون على أن المحكمة تستطیع أن تحاكم أطفاال
ً؛ لكن عقوبة الس 12 ً  14جن الفعلي تبدأ بعد بلوغھم سن عاما  12ة الجنائیة ھو بحیث یصبح جیل المسؤولی ،عاما

 ً  14یبقى فیھا إلى أن یبلغ ل، بعد إدانتھ غلقةرسالھ إلى إصالحیة مإویتم  ،ویمكن اعتقال طفل والتحقیق معھ .عاما
 ً  .عاما

تفاقیات والمواثیق الدولیة المتعلقة بحق األسرى بتلقي العالج وتشّكل السیاسات سابقة الذكر مخالفة جسیمة لال
حیث كفلت اتفاقیة  ،ووجوب تحمل سلطات االحتالل المسؤولیة الكاملة عن حیاتھمالالزم والرعایة الصحیة المناسبة، 

وتقدیم العالج ) حق األسرى بتلقي الرعایة الطبیة الدوریة، 92) و(91) و(85) و(76جنیف الرابعة في المواد (
ً تنص كما  .مراض التي یعانون منھاألالالزم ل ن لمعاینة یعلى وجوب توفیر عیادات صحیة وأطباء متخصصأیضا

األسرى، حیث تتنصل سلطات االحتالل من التزاماتھا بموجب المواثیق الدولیة مما یؤدي إلى تفاقم األوضاع الصحیة 
  لألسیرات واألسرى.

اإلنساني حق األسیرات واألسرى في المعاملة اإلنسانیة في المعتقل وفي العیش بظروف لقد كفل القانون الدولي 
) من اتفاقیة جنیف الرابعة على أنھ: "...ال یجوز بأي حال وضع أماكن 85خالیة من المخاطر، حیث نصت المادة (



  
 

3 
 

ً بالمعتقلین. وفي جمی ع الحاالت التي یعتقل فیھا االعتقال الدائم في مناطق غیر صحیة أو أن یكون مناخھا ضارا
ً بالصحة، یتعین نقلھم بأسرع ما تسمح  أشخاص محمیون بصورة مؤقتة في منطقة غیر صحیة أو یكون مناخھا ضارا

ّ  .بھ الظروف إلى معتقل ال یخشى فیھ من ھذه المخاطر" ر للمعتقلین الستعمالھم كما ونصت المادة على أن "توف
ً مرافق صحیة م ً ولیال   طابقة للشروط الصحیة وفي حالة نظافة دائمة".الخاص نھارا

حق األسرى واألسیرات بتلقي عالج طبي مناسب لوضعھن  سرىوكفلت القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة األ كما
. وینبغي أن سرى) على أن "تتولى الدولة مسؤولیة توفیر الرعایة الصحیة لأل24الصحي، حیث أكدت القاعدة (

المجتمع، وینبغي أن یكون لھم الحقُّ في الحصول على  يفعلى نفس مستوى الرعایة الصحیة المتاح  سرىیحصل األ
ً ودون تمییز على أساس وضعھم القانوني" انا    ) على أنھ:25ونصت القاعدة ( .الخدمات الصحیة الضروریة مجَّ

فة بتقیی1" َّ  سرىم الصحة البدنیة والعقلیة لأل. یجب أن یكون في كِلّ سجن دائرة لخدمات الرعایة الصحیة مكل
الذین لدیھم احتیاجات إلى رعایة صحیة خاصة أو  سرىوتعزیزھا وحمایتھا وتحسینھا، مع إیالء اھتمام خاص لأل

َّف دائرة خدمات الرعایة الصحیة من فریق متعِدّد التخصصات 2  .یعانون من مشاكل صحیة تعوق إعادة تأھیلھم . تتأل
ً من  ً كافیا یكفي من خبــرة فــي علم  األفراد المؤھَّلین الذین یعملون باستقاللیة إكلینیكیة تامة، وتضم مایضم عددا

ُتاح لكل سجین خدمات طبیب أسنان مؤھَّل"   .النفــس والطــب النفســي. ویجــب أن ت
  

 1948 عام التاریخیة فلسطین احتالل منذ الوطني النضال تاریخ عبر الفلسطینیة األسیرة الحركة قدمت وقد
   فقط. 1967 عام منذ اعتقلت أسیرة 00061, من أكثر بینھم من أسیر ملیون حوالي ھذا یومنا حتى

   
 داخل 2020 عامل نیسان 17 یوم في ھي كما ألسرىل الحالیة عداداأل بشأن واألرقام لحقائقل عرض یلي فیماو

  التالي: النحو على االحتالل سجون
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