حصاد األسرى الشامل لمعام 0202
إعداد الباحث فى قضايا األسرى
د .رأفت خميل حمدونة*

مقدمــــــــة:
لم تختمف أوضاع األسرى والمعتقمين الفمسطينيين في العام  0202عن األعوام األخيرة بل زادت
معاناتيم بسبب جائحة كورونا التي أثرت عمى العالم بأسره؛ واستغمتيا دولة االحتالل عبر
مجموعة من االنتياكات كمنع الزيارات ,والقيام بالمحاكمات الردعية العسكرية من غير محامين,
ومنعيم من مراجعة المستشفيات واالكتفاء بمقابمة الطبيب السجان عبر " الفيديو كونفرنس ".
وشيد العام

 0202تطو ار في مستوى وأشكال االنتياكات الصييونية من خالل تكثيف

االعتقاالت اليومية والمداىمات الميمية ونصب الحواجز والتوغالت واقتحامات الجيش في الضفة
الغربية ,واعتقال المرضى والتجار والعمال عبر حاجز بيت حانون ( ايرز ) في قطاع غزة,
واعتقال الصيادين أثناء عمميم في بحر القطاع ,ولم يختمف العام  0202عن السنوات العشر
األخيرة في أشكال االنتياك من اعتقال وتعذيب نفسي وجسدي وتضييق عمى األسرى في
السجون من خالل مصادرة مكانتيم القانونية كأسرى حرب والتعامل معيم "كمخالفين ومرتكبي
أعمال غير قانونية وارىابية ووصفيم بالقتمة والمخربين" ,وحرمانيم خالل االعتقال من حقوقيم
األساسية واالنسانية التي نصت عمييا االتفاقيات والمواثيق الدولية.
وبإجماع الباحثين ,فإن ظروف االعتقال في السجون االسرائيمية ال تصمح لمحياة اآلدمية ,وبعيدة
كل البعد عن شروط الحياة اإلنسانية ,واالتفاقيات والمواثيق الدولية التي وضعت قوانين وقواعد
لمعاممة األسرى وقت النزاعات والحروب ,ولم تكن تمك المعاممة عفوية أو نتيجة لظروف سياسية
معينة؛ بل كانت ممنيجة من قبل الحكومات اإلسرائيمية وادارة مصمحة السجون.
كما أن السجون اإلسرائيمية أقسى بظروف اعتقاليا من أسوأ عشرة سجون عمى مستوى العالم
وىي " :سجن ألكاتارز االتحادي األميركي الذي يضم أخطر المساجين عمى اإلطالق ,ومعسكر
 00السياسي الذي تم إنشاؤه عام 5965م في شمال كوريا في مكان منعزل تماماً وحراستو
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بالكالب واألسمحة الحديثة ,واحاطة السجن بسور مكيرب إلحباط أي محاولة لميرب ,و سجن
سان كوينتين األميركي المكتظ بوالية كاليفورنيا ,وسجن غوانتانامو الذي أقامو جورج بوش
(الرئيس األميركي السابق) من أجل حربو مع العراق وأفغانستان ,واشتيار ىذا السجن بإجراءات
التعذيب ,وسجن نيروبي بكينيا ,وسجن فمورانس األميركي الذي أُنشئ من أجل احتواء أشد
المساجين شغباً والمشتير بالعزل االنفرادي ,وسجن سانت الفرنسي الذي أُنشيء عام 5867م,
وىو واحد من أىم ثالثة سجون في فرنسا ,وتم استخدامو أثناء الحرب العالمية الثانية ,وتأقمم
السجناء فيو مع الفئران وحالة االزدحام ,وسجن مينتو از باألرجنتين المعروف باالزدحام وقضاء
الحاجة بالزجاجات ما يثير الروائح الكريية وينتشر األمراض ,باإلضافة إلى عدم وجود عناية
طبية كافية ,وسجن سابينيتا الفنزويمي المزدحم والمشيور بسوء العناية الطبية واستخدام أسمحة
نارية ".
وبيذا يتضح أن الظروف المعيشية ألسوأ عشرة سجون في العالم موجودة جميعيا في سجون
االحتالل من إجراءات التحقيق والتعذيب وقتل األسرى باستخدام األسمحة الحية ,وسوء الطعام,
واالكتظاظ ,والتفتيشات العارية ,واالقتحامات الميمية ,واالستيتار الطبي ,وانتشار الحشرات السامة
وغير ذلك من أوضاع صعبة (.)5
وحتّى إعداد ىذا التقرير فقد بمغ عدد األسرى والمعتقمين الفمسطينيين في سجون االحتالل ما

يقارب ( )4422أسير وأسيرة  ,منيم ( )45أسيرة ,و( )572طفل ,والمعتقمون اإلداريون قرابة
( )382منيم ( )4أعضاء من المجمس التشريعي( ,)0وىنا سنحاول بإيجاز استعراض معاناة
األسرى وأوضاعيم القانونية والمعيشية وأشكال االنتياكات التي مورست بحقيم خالل العام
.0202

أولً -عوائق عمى المستوى القانوني:

( )5مركز األسرى لمدراساتhttp://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=27884 :
( )0مؤسسة الضمير http://www.addameer.org/ar/statistics :
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ل ممم تتعام ممل دول ممة االح ممتالل اإلسم مرائيمي م ممع األس ممرى عم ممى خمفي ممة سياس ممية تنطب ممق عم ممييم

االتفاقي ممات والمواثي ممق الدولي ممة كأس ممرى ح ممرب ,أو م ممدنيين ت ممم احتجم مازىم م ممن من مماطق محتم ممة ,ب ممل
عاممتيم وفق قوانين وأنظمة إسرائيمية فقط ( ,)3ولم يتوقف وضع األسرى من الناحية القانونية عند
ىممذا الحممد ,بممل بممدأت المنظومممة اإلس مرائيمية بكامميمما " حكومممات متعاقبممة ووزراء وأعضمماء كنيسممت

ومحمماكم وصممحفيين ودبموماسمميين بممالتحريض عمممييم داخميماً وخارجيماً ,واتبعموا معيممم سياسممة عدائيممة
متطرفة ,برز ىذا األمر بصورة جمية فمي األعموام األخيمرة لحكوممات نتنيماىو المتطرفمة والمتعاقبمة,

عبر تصريحات وتحريضات عدد كبير من الوزراء وأعضماء الكنيسمت ( ,)4وسمن القموانين ممن قبمل
القضاة والمحاكم اإلسرائيمية التمي شمرعت الكثيمر ممن اإلجمراءات كالتعمذيب فمي التحقيمق ,واألحكمام
والق م موانين الردعيم ممة بحم ممق األسم ممرى ,وعقوبم ممات غيم ممر منطقيم ممة مخالفم ممة لمقم ممانون الم ممدولي اإلنس م مماني
واالتفاقي ممات الدولي ممة ,األم ممر ال ممذى يس ممتوجب ب ممذل كاف ممة الجي ممود لتثبي ممت المكان ممة القانوني ممة ل س ممرى

واألسيرات كطالب حريمة اسمتناداً إلمى حمق المدفاع الشمرعي عمن المنفس ,وحمق تقريمر المصمير وفمق
توصية الجمعية العامة ل مم المتحدة التي نادت باحترام وتأمين ممارسة ىذا الحق ,والتأكيد عممى

اإلجممماع القممانوني والقيمممي واألخالقممي واإلنسمماني المتفممق عميممو ,وفق ماً لممممادة الثالثممة المشممتركة فممي
اتفاقيممات جنيممف األربعممة والتممي تطالممب بمعاممممة إنسممانية لجميممع األشممخاص (األسممرى والمعتقمممين)
س مواء ,وعممدم تعريضمميم ل م ذى ,أو القتممل ,والتشممويو ,والتعممذيب ,والمعاممممة القاسممية ,والالإنسممانية,

والميينة .

ثانياً :التعذيب النفسي والجسدي .
تمارس دولة االحتالل وأجيزة األمن االسرائيمي التعذيب النفسي والجسدي لحظة االعتقال وفي
أقبية التحقيق  ,وتكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب ووصفتو في أقبية
التحقيق بالضغط الجسدي والنفسي " المعتدل " ىروباً من المسائمة الدولية  ,فكل من دخل
السجون االسرائيمية مورس بحقو التعذيب الجسدي والنفسي المحرم دولياً وفق اتفاقية مناىضة

( )3مركز الميزان لحقوق االنسان :صرخات من وراء القضبان ,أم الفحم ,فمسطين ,الرسالة لمنشر واالعالم ,0229 ,ص.5
( ) 4ومن المحرضين عمى األسرى (أفير جنمدمان الناطق باسم الحكومة االسرائيمية والذى نعت األسرى باالرىابيين وغير األ بطال كما يدعى الشعب الفمسطينى ,وتبنى مكتب رئيس الوزراء االسرائيمى سياسة
تحريضية ممنيجة عمييم فى معظم لقاءاتو ومؤتمراتو الصحفية ,وطالب سمفان شالوم الذى شغل نائب رئيس الوزراء ووزي ًار لمداخمية باعدام األسرى ,ودعا نفتالي بينت "عن البيت الييودي" الذى شغل
وزي ًار لمتربية والتعميم وييود الشتات إلى قتل األسرى محاكيًا دعوة أفيقدور ليبرمان الذى شغل وزير الخارجية االسرائيمية ,ووصفت ميري رغيف التى شغمت وزيرة الثقافة والرياضة األسرى بالحيوانات
البشرية ,واقترح داني دانون وزير العموم والقضاء الخارجي وعمل مندوب اسرائيل فى ا ألمم المتحدة قانون شاليط الذي ينصعمى مضاعفة معاناة األسرى والتضييق عمييم ,وحرمانيم من الحقوق
األساسية ) .
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التعذيب لمعام  5984القاضية بمنع التعذيب وضروب العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة,
بأغمبية  547دولة عضو قامت بالتصديق عمييا.
ومن وسائل التعذيب التي تمارسيا سمطات االحتالل االسرائيمي بحق األسرى الفمسطينيين إرىاب
المعتقل أمام عائمتو لحظة االعتقال ,والصراخ  ,والضغط النفسي من خالل تسميط الضوء
الساطع "المبير لمعينين بشكل مضر" عمى األسير وارغامو عمى االستماع لموسيقى صاخبة ,
والصراخ واالستفزاز في محاولة لتدميره نفسياً وعصبياً وجعمو غير قادر عمى التفكير  ,وتحويمو
إلى جسد ىزيل يسيل التحكم فيو ونزع االعترافات منو ,خصوصا مع توافر عوامل مساعدة ,مثل
األضواء الشديدة ومدى قوة الصوت المزعج وتك ارره  ,وفرض ألوان قاتمة عمى االحتياجات
الخاصة كالمالبس واألبواب والشبابيك والجدران وغيرىا  ,األمر الذى ينعكس سمباً عمى مزاج
األسرى وأعصابيم ولو آثار سمبية عمى نفسيتيم كالمعاناة من االكتئاب والعزلة والقمق
واالضطراب النفسي ,وتغطية الرأس بغطاء مموث ,وعدم النوم ,وعدم العالج ,واستغالل الجروح
في التحقيق بالضغط عمييا أو الضرب مكان اإلصابة أو الجرح ,ووضع المعتقل في ثالجة,
والوقوف عمى القدمين لفترات طويمة ,وأسموب العصافير (العمالء) وما ينتج عنو من تداعيات
نفسية  ,واستخدام المربط البالستيكي والمعدني لميدين والقدمين  ,ورش الماء البارد والساخن عمى
الرأس  ,والموسيقى الصاخبة  ,ومنع الخروج لممرحاض بشكل طبيعي  ,واستخدام الضرب المبرح
 ,والشبح لساعات طويمة بل أليام ,إلى جانب استخداميا أساليب اليز العنيف لمرأس الذي يؤدي
إلى إصابة األسير بالشمل أو إصابتو بعاىة مستديمة  ,واألخطر من كل ذلك  ,استخدام القوة
المبالغ فييا .
ثالثاً -عوائق معيشية واعتقالية:
سممعت إدارة مصمممحة السممجون اإلس مرائيمية فممي العممام  0202إلممى إعممادة أوضمماع األسممرى

لممربعات األولى من تجربة االعتقال في بدايمة الحركمة الوطنيمة الفمسمطينية األسميرة ,محاولمة بمذلك
تجاوز كل تاريخيم النضالي االعتقالي ,فقامت بحمالت التنقل الواسعة في أوساطيم بيدف إعاقة

اسمتقرارىم ,واربمماك األىمالي فممي موضمموع الزيمارات ومممن ثمم منعيمما بحجممة كورونما وحمايممة األسممرى ,
وحاولت زرع الفتن واالضطرابات بينيم ,وانتشرت الفئران والجرذان والحشرات السامة في عدد من

السجون وخاصة الموجودة في معتقالت محاطة بالشبك في صحراء النقمب وغيرىما ,وتواجمدت فمي

منمماطق االنتظ مار والغممرف ومخممازن األسممرى ,حتممي فممي بعممض خيمماميم أو غ مرفيم دون اىتمممام مممن
جانب إدارة السجون لوضع حد ليذه الظاىرة ,وقامت بعزل األسرى فمي غياىمب السمجون بظمروف
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ص م ممعبة ال تط م مماق ,مس م ممموبين أدن م ممى مع م ممايير حق م مموقيم اإلنس م ممانية والمعيش م ممية ,وتع م ممرض األس م ممرى

لالعتداءات والضرب واإلذالل ,ومنيم من تم عزلو اجتماعياً عن سائر زمالئيم فمي األقسمام وعمن
العالم الخارجي ,وعانوا من سوء أوضاع سيارات النقل "البوسطة" وسموء ظمروف أمماكن االنتظمار,
ومممن انتشممار أجي مزة التفتمميش والتشممويش ووجممود الكمماميرات فممي كممل زوايمما األقسممام ,واالكتظمماظ فممي

الغممرف ,وانعممدام التيويممة ,وعممدم جمممع شمممل األخمموة واألقممارب ,ومممن العقوبممات الجماعيممة والفرديممة,

وسوء الطعام كماً ونوعاً ,والتفتيشات العارية ,والغرامات ,والبرودة والرطوبة في الشتاء وممن حم اررة

الصيف ,والحرمان من زيارة المحامين وادخال الرسائل والمس بالشعائر الدينية وعدم توفير أماكن
لمعبممادة ,وعممدم التعمماطي م مع مطالممب األسممرى فممي شممعائر رمضممان واألعيمماد والمناسممبات الدينيممة,
ومنعممت التعممميم الجممامعي وتقممديم الثانويممة العامممة ,وادخممال الكتممب منافيممة فممي ذلممك المممادة  94مممن

اتفاقيممة جنيممف الرابعممة التممي أكممدت عمممى تشممجيع األنشممطة الذىنيممة والتعميميممة والترفيييممة والرياضممية

لممعتقمين(.)5

واتبعممت سياسممة التضممييق عمممى أىممالي األسممرى بالتفتيشممات والتممأخير عمممى الحمواجز والمنممع

ممن إدخممال احتياجممات األسمرى مممن المالبممس واألحذيمة واألغطيممة ,وقمصممت األوقمات المسممموح فييمما
ل سير بالمشي في اليواء وتحت الشمس".
وفم م ممى العم م ممام  0202صم م ممادرت إدارة السم م ممجون الحسم م ممابات المحولم م ممة ل سم م ممرى الخاصم م ممة

(بالكنتينة) واستولت عمييا بدون عممم أو موافقمة األسمير تحمت حجمج واىيمة "( ,)6وقاممت باالعتمداء
عمممييم جسممدياً أثنمماء عمميممات القمممع والممرش بالغمماز المسمميل لمممدموع والرصمماص الحممي والمطمماطي
والضرب باليروات ,واقتحمت السجون واألقسام والغرف عبر الوحدات الخاصمة إلجمراء التفتيشمات

واالقتحام ممات الميمي ممة المفاجئ ممة والس مميطرة عم ممى الس ممجون ,واقتحم ممت تم ممك الوح ممدات األقس ممام مقنع ممة
ومسمممحة ومارسممت اإلرىمماب والص مراخ والضممرب وتقييممد األسممرى ,وقامممت بإدخممال الكممالب المدربممة
وعبث ممت بممتمك ممات األس ممرى وص ممادرتيا " ,و قتم ممت فرق ممة متس ممادا بالرص مماص الح ممي ب ممين األعم موام

(0202 -5988م) سبعة أسرى

()7

وأصابت المئات

.

( )5المجنة الدولية لمصميب األحمر الدولى :اتفاقيات جنيف ،القاىرة ,المركز االقميمى االعالمى ,0252 ,ص.000
( )6أحمد حماد ,زىمير عمابد :دور العالقات العامة في التوعية بقضية األسرى في سجون االحتالل ,غزة ,فمسطين ,مؤتمر األسرى ,جامعة القدس المفتوحة ,0253 ,ص.9
( ) 7الشيداء الذين قتموا بالرصاصالحى داخل السجون والمعتقالت ىم ( :أسعد الشوا ,وبسام السمودى ونضال ديب ,وعبد اهلل أبو محروقة ,وصبرى عبد ربو ,وموسى عبد الرحمن ,ومحمد األشقر) ,أما عن
شيداء التغذية القسرية فى االضرابات المفتوحة عن الطعام فيم ( األسير الشييد عبد القادر أبو الفحم فى العام  , 5972واألسرى الثالثة " راسم حالوة وعمى الجعفرى واسحق مراغة فى اضراب
 ," 5982ومحمود فريتخ فى العام  ,5984وحسين عبيدات فى العام .5990
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رابعاً :األسرى وكورونا:
لعم ّل مممن أىممم األحممداث العالميممة فممي العممام  0202انتشممار فيممروس كورونمما المعممروف ب "
كوفيد  , " 59والذى لم تسممم منمو السمجون اإلسمرائيمية بسمبب انتشمار الفيمروس فمي دولمة االحمتالل
وفى أوساط السجانين الذين نقمموا العمدوى ل سمرى  ,ولقمد دعمت منظممة العفمو الدوليمة والمؤسسمات

االنسانية والحقوقية إدارات مصمحة السجون في العالم لإلفراج عن األسرى تحسباً من نقل العدوى
إلممييم بسممبب مخمماوف موثقممة مممن اكتظمماظ السممجون وسمموء العنايممة والرعايممة الصممحية  ,إال أن دولممة

االحتالل تكاد تكون الوحيدة في العالم التي لم تفرج عن أسير واحد حتى لو كان مريضاً في حال

الخطممر الشممديد أو حتممى كبي م اًر فممي السممن بعمممر الثمممانين أو عممن طفممل أسممير أو أسمميرة  ,بممل عمممى

العكممس اس ممتغمت س مممطات االحممتالل وادارة مص مممحة الس ممجون اإلس مرائيمية الجائح ممة لمتض ممييق عم ممى
األسرى بسحب ( )542صنفاً من "كنتينا" األسرى ,منيا مواد التنظيف التي تُشكل أساساً لمواجية
العدوى خاصة مع عدم توافر مواد التعقيم والتطيير  ,وأعمنت عن مجموعة من اإلجراءات بحجمة
حماية األسرى كإلغاء الزيارات  ,ووقف زيارات المحامين  ,وأوقفت البوسطة والنقل والعالج خمارج

السجن وجعمتو وعقد المحماكم عبمر تقنيمة " الفيمديو كمونفرنس" والتمي حرممت األسمرى حمق التواصمل
مع األىل في ظل منع الزيارات  ,األمر الذي عزل األسرى عن محيطيم محيطيم الخارجي .

األسممير الشممييد كمممال أبممو وعممر كممان أول أسممير فمسممطيني أصمميب بممالفيروس عقممب نقمممو مممن سممجن

"جمبمموع" إلممى إحممدى المستشممفيات اإلسمرائيمية ,وتبعتممو عشمرات اإلصمابات فممي معتقممل عمموفر وسممجن

جمبوع .

وسم ممعت سم مممطات االحم ممتالل الم ممى توظيم ممف فم ممايروس “كورونم مما” لمعاقبم ممة األسم ممرى وذوييم ممم ومفاقمم ممة
معانمماتيم ,وكممأن التعممذيب النفسممي والجسممدي واإلىمممال الطبممي وتجويممع المحجمموزين لممم يعممد كافي ماً
إلشممباع نيميمما االنتقممامي وتنفمميس حقممدىا ,فصممادرت وعبممر إدارة السممجون بعمض الحقمموق وفرضممت

اج مراءات اسممتثنائية بذريعممة “كورونمما” ,والتممي ُيخشممى أن تتحممول إلممى قاعممدة يحتمماج تغييرىمما واعممادة
األوضاع إلى ما كانت عميو قبل زمن “كورونا” إلى كثير من التضحيات والخطوات النضالية من

جديد(.)8

خامساً  :العتقال الداري .

( )8فمسطين خمف القضبانhttp://palestinebehindbars.org/sh_d.htm :
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شيد العام  0202انتياكاً جسيما بحق األسرى عمى صعيد االعتقاالت التعسفية كما األعوام
السابقة وتجديد لعشرات األسرى والمعتقمين بما يسمى ( االعتقال اإلداري ) بدون تيمة أو
محاكمة ,وبممف سري ومعمومات استخبارية  ,وأصدرت سمطات االحتالل حتى اعداد التقرير
حوالي ( )882أمر اعتقال إداري بحق المعتقمين الفمسطينيين منذ بداية العام  0202؛ حوالي
( )% 37.4كانت أوامر جديدة بحق المعتقمين ألول مرة و ( )% 60.6تجديد أوامر االعتقال
االداري ( ,)9وتمجأ قوات االحتالل اإلسرائيمي لسياسة “االعتقال اإلداري” من أجل اعتقال
المدنيين الفمسطينيين دون تيمة محددة أو محاكمة ,وحتى اعداد التقرير نياية عام  0202يقبع
حوالي ( )382معتقل/ة إداري/ة في سجون االحتالل .
وتُمارس قوات االحتالل اإلسرائيمي االعتقال اإلداري من خالل إصدار الحاكم العسكري أوامر
اعتقال تتراوح مدتيا من شير واحد إلى ستة أشير ,قابمة لمتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد,

سرية ,وال يحق لممعتقل أو محاميو االطالع عمييا,
وتصدر أوامر االعتقال بناء عمى معمومات ّ
ٍ
كاف بموجب األوامر العسكرية ,العتقال المواطنين
وعادة تُستخدم في حال عدم وجود دليل

مسا جوىرًيا في حق المعتقل في معرفة التُيم الموجية
الفمسطينيين وتقديميم لممحاكمة ,وىذا ُيعد ً
لو ,والتي تُعد أحد ركائز المحاكمات العادلة  ,ويعد االعتقال اإلداري بالصورة التي تمارسيا دول
االحتالل غير قانوني واعتقال تعسفي ,فبحسب ما جاء في القانون الدولي “فإن الحبس اإلداري
ال يتم إال إذا كان ىناك خطر حقيقي ييدد األمن القومي لمدولة” ,وىو بذلك ال يمكن أن يكون
غير محدود ,كما ال يمكن أن يصل إلى فترة زمنية طويمة.
السجان باإلضراب عن
ولقد دفعت اإلجراءات القمعية ىذه إلى ذىاب األسرى إلى مواجية ّ
أسير إضرًابا عن الطعام بدأ بيا األسير الشيخ خضر عدنان
الطعام ,فقد خاض أكثر من (ً )52ا

األول  , 0255وكان أشيرىا في العام  0202اضراب األسير ماىر
في ديسمبر /كانون ّ
األخرس ( 49عاماً) ,الذى اعتقل في السابع والعشرين من تموز /يوليو  0202من منزلو في
بمدة سيمة الظير في جنين  ,وجرى نقمو بعد اعتقالو إلى مركز معتقل "حوارة" وفيو شرع في
إضرابو المفتوح عن الطعام ,ثم جرى تحويمو إلى االعتقال اإلداري لمدة أربعة أشير ونقل إلى

وثبتت المحكمة العسكرية لالحتالل مدة اعتقالو اإلداري  ,واستمر احتجازه
سجن "عوفر" الحقاًّ ,
في سجن "عوفر" إلى أن تدىور وضعو الصحي مع مرور الوقت ,ونقمتو إدارة سجون االحتالل
( )9الباحث عبد الناصر فروانة https://www.facebook.com/ferwana2/posts/3685935054771802 :
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إلى سجن "عيادة الرممة" ,ومن ثم ُنقل إلى مستشفى "كابالن" اإلسرائيمي بوضع صحي صعب

وخطير ,ورفض المدعمات واجراء الفحوص الطبية  ,إلى أن أصدرت المحكمة العميا لالحتالل

في الم 03أيمول /سبتمبر  ,0202ق ار اًر يقضي بتجميد اعتقالو اإلداري ,إال أنو اعتبر أمر
التجميد خدعة ومحاولة لاللتفاف عمى اإلضراب  ,ويكاد األول من المعتقمين االداريين ممن
أصر عمى عدم إنياء االضراب أو تعميقو إال في بيتو في كنف الحرية ,
رفضوا تحديد االعتقال و ّ
وبعد اتفاق واضح يقضى بعدم التجديد واالفراج عنو في السادس والعشرين من نوفمبر /تشرين
الثاني  0202عمق المعتقل األخرس اضرابو المفتوح عن الطعام في السادس من نوفمبر /تشرين
الثاني من نفس العام بعد اضراب دام  523يوم متتالية وتم االفراج عنو في نفس التاريخ المحدد,
وشيد العام اضرابات ألسرى آخرين عمى سبيل المثال ال الحصر اضراب األسرى (محمد وىدان
 ,وموسى زىران  ,وعبد الرحمن شعيبات ) وغيرىم .
وتمارس إدارة معتقالت االحتالل جممة من اإلجراءات التنكيمية واالنتقامية بحق األسرى
المضربين المناىضين لالعتقال االداري ,في محاولة لكسر خطوة اإلضراب أبرزىا :حرمانيم من
زيارة العائمة ,وعرقمة تواصل المحامين معيم ,ونقميم المتكرر من معتقل إلى آخر ,وعزليم في
السجانين بمضايقات عمى مدار الساعة ,عدا عن جممة
زنازين ال تصمح لمعيش اآلدمي ,وقيام ّ
من اإلجراءات التي تتخذىا بعد نقميم إلى المستشفيات المدنية ,منيا استمرار تقييدىم بالسرير
بوضعية تسبب ليم المزيد من األوجاع .وتعمدت أجيزة االحتالل المماطمة باالستجابة لمطالب
األسرى المضربين ,إليصاليم ألوضاع صحية خطيرة ,يصعب عمى األسير مواجيتيا الحقًا
وتؤثر عمى مصيره(.)52

سادساً :سياسة العزل النفرادي .

( )52موقع الجديد https://eljadidelyawmi.com/2019 :
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استخدمت سمطات االحتالل اإلسرائيمي وأجيزة األمن وادارة مصمحة السجون اإلسرائيمية بحق
األسرى والمعتقمين الفمسطينيين في العام  0202سياسة العزل االنف اردي عمى أتفو القضايا
ولفترات طويمة تمكث أشي اًر وسنوات بيدف تدمير نفسية األسير ومعاقبتو بوسائل غير جسدية وال
آثار عمى جسمو كشواىد لممالحقة أمام المؤسسات الحقوقية والدولية .
تترك ًا
ويعد العزل االنفرادي من أقسى أنواع العقوبات التي تمجأ إلييا سمطات االحتالل من خالل وضع
األسير في زنزانة معتمة بفوىة حديدية سميكة متعبة لمنفس وضيقة ال تحرك ىواء المكان وبين
جدران رطبة وأحياناً تحت األرض كما في ( عزل نيتسان بسجن الرممة ) بالكاد يستطيع التحرك
داخميا ولفترات طويمة من الزمن ,ويحرم األسير خالل فترة العزل من أبسط الحقوق اإلنسانية
واألساسية كزيارة ذويو ومحاميو ,أو إرسال واستقبال الرسائل  ,والحرمان من المشتريات إال بسمع
محدودة جداً ,ومنعو من أدوات التعميم والثقافة واألجيزة الكيربائية كالتمفاز  ,ومنحو وقت محدود
جداً لمخروج إلى الفورة في مكان ضيق ومقيد األيدي خالل التنقل وغير ذلك من عقوبات ,
وتوزع أقسام العزل عمى سجون كسجن " بئر السبع بجناحيو أيشل وأوىميكيدار ,وجمبوع,
وعسقالن والرممة وشطة والجممة وكفار يونا " وغير ذلك من سجون ومعتقالت .
وفى العام ُ 0202عزلت األسيرتان جييان حشيمة وفدوى حمادة  ,األولى معتقمة منذ عام
بالسجن لمدة  52سنوات ,واألسيرة الجريحة حشيمة المعتقمة منذ عام
0257م ,ومحكومة
ّ

بالسجن لمدة أربع سنوات ,والتي تُعاني من عدة مشاكل صحية ,تفاقمت
 ,0256والمحكومة ّ
جراء إصابتيا برصاص االحتالل أثناء اعتقاليا(.)55
ّ
ون ِقمت األسيرتان إلى العزل في سجن "الجممة" بعد أن ادعت إدارة سجن "الدامون" أن األسيرتين
ُ
ٍ
بالستيكية في غرفة في سجن "الدامون"
لساعات مكبمتان بقيود
سجانة ,حيث ُع ِزلتا
ّ
قامتا بمواجية ّ

قبل أن يتم نقميما إلى عزل سجن "الجممة" في العاشر من حزيران  , 0202وانتيى عزل

يوما ,انقطعتا فيو
األسيرتين في الثامن عشر من اغسطس من نفس العام ,بعد أكثر من سبعين ً
تماما عن األسيرات ,وعن األىل ,وعن زيارة المحامين وتم نقميما من عزل سجن “الجممة” إلى
ً

معتقل “الدامون” (.)50

( )55دنيا الوطن https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/07/14/1352463 :
( )50موقع قدس https://qudsn.net/post/178064 :
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بالسجن المؤبد والمعتقل منذ ( )00عاماً ,داخل عزل سجن
ُ
وعزل األسير أيمن الشرباتي المحكوم ّ
"ايشل – بئر السبع" لحرقو مرفق من مرافق سجن "نفحة" ,احتجاجاً عمى مماطمة ادارة السجن
في توفير اإلجراءات الوقائية الالزمة ليم في ظل التخوفات الحاصمة من انتشار وباء (كورونا)
بين صفوف األسرى (.)53
كما عزلت إدارة معتقل مجدو سبعة أسرى في ظروف اعتقالية قاسية ومقمقة في السابع من
سبتمبر  , 0202لرفضيم سياسات االحتالل وىم ( األسير محمد جابر من رام اهلل ,ووائل
نعيرات من جنين ,وعمر خرواط ووائل فنون وعماد البطران من الخميل ,ومحمود عطا اهلل من
نابمس واألسير وائل الجاغوب والتى تمت الموافقة من قبل إدارة مصمحة السجون االسرائيمية فى
أعقاب اضراب خاضو أسرى الجبية الشعبية فى السجون فى منتصف أكتوبر /تشرين أول من
ىذا العام ,وال يزال فى العزل عدد من األسرى رىن ىذه السياسة الخطيرة (.)54

سابعاً :شهداء الحركة األسيرة:
ارتفعت قائمة شيداء الحركة األسيرة حتى تاريخ اعداد التقرير في أكتوبر 0202م إلى ()006
أسير ومعتقالً منذ العام 5967م ,منيم ( )73أسي اًر استشيدوا نتيجة التعذيب ,و( )75بسبب
ًا

االىمال الطبي و( )75نتيجة القتل العمد بعد االعتقال ,و( )7أخرين بعد اصابتيم برصاصات
قاتمة وىم داخل السجن كل تمك االنتياكات مخالفة لمقانون الدولي اإلنساني التي تستوجب
المسؤولية الجنائية لمذين اقترفوىا سواء بالفعل أو بالتقاعس عن الفعل الالزم وفق االتفاقيات

الدولية
أما عن شيداء العام  0202فكانوا أربعة وىم ( األسير الشييد نور جابر البرغوثى واألسير
الشييد سعدى الغرابمى واألسير الشييد داوود الخطيب ,واألسير الشييد كمال أبو وعر) ,أما
األسير األول فيو نور جابر البرغوثي ( 03عاما) ,من بمدة عابود شمال غرب رام اهلل ,معتقل
منذ نحو  4سنوات في سجن النقب الصحراوي ,ومحكوم بالسجن الفعمي لمدة  8سنوات  ,وكان
األسير الشييد البرغوثي قد تعرض لإلغماء الشديد أثناء تواجده في الحمام في قسم ( )05في
( )53األسرى لمدراسات https://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=34786 :
( )54وفا https://www.wafa.ps/Pages/Details/8843 :
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معتقل النقب الصحراوي  ,حيث تأخرت إدارة السجن في إسعافو حتى استشيد بتاريخ
 , 0202/4/00واألسير الثانى الشييد سعدي الغرابمي ( 75عاما) من حي الشجاعية بقطاع
غزة ,والمعتقل منذ العام  ,5994وتعرض لمعزل االنفرادي من عام ( ,)0226-5994وبدأ
بعدىا يعاني من أمراض مزمنة منيا مرض السكر والضغط وضعف السمع والبصر ,وأُصيب
مؤخ ار بسرطان البروستاتا  ,وقبل االستشياد رقد في المستشفى لعدة أيام بحالة موت سريري
متأث ار بإصابتو باألمراض المزمنة  ,وأعمنت إدارة سجون االحتالل عن استشياده في الثامن من
يوليو  0202في مستشفى "كابالن"  ,بعد نقمو من معتقل "إيشل" ,وىو في حالة موت سريري.
والشييد الغرابمي من قدامى أسرى قطاع غزة ,وىو متزوج وأب لم  52أبناء ,استشيد أحدىم وىو
أحمد الغرابمي عام  0220في اشتباك مع جنود االحتالل ,وكان يبمغ من العمر  02عاما.
واألسير الثالث الشييد داوود الخطيب فقد استشيد في الثانى من سبتمر  0202بمعتقل عوفر,
والمعتقل منذ  ,0220والمحكوم  58عاما و 8أشير ,ولم يتبق من محكوميتو  3أشير ,بسبب
تعرضو لجمطة قمبية حادة وقد ماطمت إدارة السجن لوقت طويل في التدخل وعمل الالزم إلنقاذ
حياتو وتقديم الرعاية الصحية لو ,واألسير الرابع الشييد كمال أبو وعر مواليد  5974من بمدة
المتعمد (القتل
قباطية ,جنوب جنين ,شمال الضفة الغربية ,أيضاً نتيجة لسياسة اإلىمال الطبي
ّ
البطيء)  ,حيث أن األسير أبو وعر أُصيب بسرطان في الحنجرة نياية العام  ,0259وتفاقم
تعرض ليا .كما أعمنت إدارة سجون
جراء ظروف االعتقال القاسية التي ّ
وضعو الصحي ّ
االحتالل عن إصابتو بفيروس كورونا في شير يوليو/تموز ,0202بعد أن جرى نقمو من سجن
"جمبوع" حيث كان يقبع حينيا ,إلى أحد مستشفيات االحتالل .وأُجريت لو عممية جراحية لوضع
أنبوب تنفس لو ,ثم نقمتو إدارة سجون االحتالل ,بعد فترة وجيزة ,ضمن إجراءاتيا التنكيمية ,إلى
ما يسمى بسجن "عيادة الرممة" ليرتقي شييداً في مستشفى "أساف ىروفيو" اإلسرائيمي ,في العاشر
من نوفمبر  /تشرين الثانى  0202وذلك بعد فترة وجيزة من إصابتو بورم جديد في الحنجرة.
األمر الذى يشير لسياسة االستيتار الطبي بحق األسرى وخاصة مع ذوي األمراض المزمنة,
ولمن يحتاجون لعمميات جراحية ,األمر المخالف لممبادئ األساسية لمعاممة السجناء التي
اعتمدتيا الجمعية العامة ل مم المتحدة في  5979و5992م عمى التوالي والتي أكدت عمى
حماية صحة السجناء والرعاية الطبية ل شخاص المحتجزين ,والتي اعتبرت أن أي مخالفة في
ىذا الجانب يرقى إلى درجة المعاممة غير اإلنسانية  ,التي ستضاعف قائمة شيداء الحركة
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الوطنية األسيرة في حال تجاىل زيارة األسرى من قبل المؤسسات الحقوقية والدولية  ,واالطالع
عمى مجريات حياتيم وحصر مرضاىم والسماح لمطواقم الطبية إلجراء عمميات جراحية عاجمة
لمن ىم بحاجة لذلك ,خاصة أن عدد األسرى المرضى وصل في السجون إلى قرابة ()722
أسير ممن يعانون من أمراض مختمفة منيم ( )322أسير يعاني من أمراض مزمنة كالقمب
والسرطان والفشل الكموي والربو والسكر والضغط وأمراض أخرى ,منيم ثالثة عشر أسي اًر متواجداً
في " مستشفى سجن مراج بالرممة " بحالة صحية متردية وىنالك خطر حقيقي عمى حياتيم نتيجة
عدم توفير الرعاية والعناية الصحية واالدوية الالزمة والفحوصات الطبية الدورية ليم .ثامناً :

ثامناً  :مقابر األرقام .
ال زالت قضية مقابر األرقام ( المقابر السرية ) حاضرة في العام  , 0202عمى اعتبار أن
الجثامين الفمسطينية والعربية معتقمة لدى االحتالل  ,ومنيا ألسرى استشيدوا داخل السجون ,
ومقابر األرقام سميت بذلك ألنيا تتخذ األرقام بديالً عن أسماء الشيداء ,ىذه المقابر أيضا في
وضع مزري ال إنساني عرضة لالنجرافات الترابية ,وكانت تقارير قد تحدثت عن اختفاء جثامين
بفعل دخول الحيوانات إلييا ,وعبثيا بيذه الجثث(.)55
وأقامت دولة االحتالل ىذه المقابر بيدف احتجاز جثامين الشيداء الذين قاوموا االحتالل أثناء
الحروب أو بشكل فردى  ,أو من األسرى الذين استشيدوا أثناء االعتقال وترفض الجيات
االسرائيمية تسميم جثامينيم

()56

 ,متجاوزة القانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف ومعايير

حقوق اإلنسان الذى يمزم أي دولة بتسميم الجثامين إلى ذوييم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة
طقوسيم الدينية خالل عمميات الدفن.
وترفض سمطات االحتالل االسرائيمي اإلدالء بالبيانات واإلحصائيات حول أعداد الشيداء وأماكن
احتجازىم وتفرض السرية الكاممة حول ىذا الممف ( ,)57إال أن الجيات المختصة في الجانب

( )15مقابلة مع رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين السيد عيسى قراقع بتاريخ  8سبتمبر .2119
( )16وزارة شؤون األسرى والمحررين .
( )17المصدر نفسه .
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الفمسطيني تمتمك معمومات تؤكد أن ىنالك ما يزيد عن  053شييداً فمسطينياً الزالوا في تمك

المقابر (.)58

وبذلك تكون دولة االحتالل ىي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل الموتى ألكثر من أربعين
عاماً متواصمة  ,والزال جثمان الشييدة الفمسطينية دالل المغربي والعشرات من الشيداء يوارييم
االحتالل بال أدنى حرمة أو مراعاة لكرامة انسانية تحفظيا كل الشرائع السماوية فيما يسمى
بمقابر األرقام منذ العام 5978

()59

.

وتمتمك السمطة الفمسطينية والمؤسسات الحقوقية معمومات تؤكد أن ىنالك أربع مقابر ل رقام يدفن
فييا شيداء فمسطينيين وعرب وىى :
 .5مقبرة األرقام المجاورة لجسر "بنات يعقوب" وتقع في منطقة عسكرية ,عند ممتقى الحدود
اإلسرائيمية – السورية – المبنانية ,غالبيتيم ممن سقطوا في حرب  ,5980وما بعد ذلك.
 .0مقبرة األرقام الواقعة في المنطقة العسكرية المغمقة بين مدينة أريحا وجسر دامية في غور
األردن ,وىي محاطة بجدار ,فيو بوابة حديدية ,معمق فوقيا الفتة كبيرة كتب عمييا بالعبرية:
"مقبرة لضحايا العدو" .
 .3مقبرة "ريفيديم" وتقع في غور األردن.
 .4مقبرة "شحيطة" وتقع في قرية وادي الحمام ,شمال مدينة طبريا الواقعة بين جبل أربيل وبحيرة
طبريا ,غالبية الجثامين فييا لشيداء معارك منطقة األغوار بين عامي .)02(5975 – 5965
وتسعي دولة االحتالل من خالل االحتفاظ بجثامين الشيداء في مقابرىا إلى تحقيق مكاسب
سياسية وممارسة ضغوط عمى الفمسطينيين وأىالي الشيداء واالحتفاظ بيم كرىائن  ,األمر الذى
يثير المشاعر االنسانية كون أن ىذه المقابر عبارة عن مدافن رممية قميمة العمق ,ما يعرضيا
لالنجراف ,فتظير الجثامين منيا ,لتصبح عرضة لنيش الكالب الضالة والوحوش الضارية
( )18اندبندت عربية https://www.independentarabia.com/node/46771 :
( )19مركز األسرى للدراسات http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=28294 :
( )02وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية وفا
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4001http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4001 :
( )05مقابمة مع مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان عصام يونس عمى الرأى الفمسطينية
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()05

.

تاسعاً  :إنجازات واخفاقات العام .0202
من إنجازات األسرى في العام  0202أنيم حافظوا عمى الكثير من تراث وواقع التجربة االعتقاليمة
التم ممي تعمم ممدت بالشم مميداء والتضم ممحيات واالض م مرابات المفتوحم ممة عم ممن الطعم ممام والخط م موات التكتيكيم ممة
واالسممتراتيجية ,وبالوسممائل السممممية والعنيفممة ,وبممالحوارات ورفممض اسممتالم وجبممات الطعممام وارجاعيمما
لمسجان ,وغير ذلك من وسائل نضالية.
فحافظممت الحركممة األسمميرة عمممى المؤسسممات الديمقراطيممة لمتنظيمممات داخممل السممجون ,وبممين السممجون
المتعممددة ,وفممي السممجن الواحممد ,وفممي التنظمميم الواحممد ,وفممى مواجيممة االعتقممال االداري باإلض مرابات
المفتوحمة الفرديمة عمن الطعمام والتممي وصممت لعشمرات األيمام ,وفمى ايجمماد معادلمة تمو ٍ
ازن بيمنيم وبممين
إدارة مصمممحة السممجون ,رغممم اإلمكانيممات األخي مرة مقابممل افتقممار األولممى لإلمكانيممات الماديممة ,وفممي
تجممارب التعممميم وحصممول األسممرى  -رغممم منممع التعممميم مممن إدارة السممجون  -عمممى شمميادة الثانويممة

العامممة والشمميادات الجامعيممة والد ارسممات العميمما مممن جامعم ٍ
مات إسمرائيمية وعربيممة ودوليممة بالتعمماون مممع
ىيئممة شممؤون األسممرى والمحمررين وو ازرة التعممميم الفمسممطيني  ,وفممي التممأثير السياسممي وابممداء المواقممف
ودعم القيادة الفمسطينية فيما يتعمق بوقمف التنسميق األمنمي وتحممل موقمف تجميمد اسمتالم المقاصمة
بس ممبب انتقاص مميا لخص ممم أمم موال األس ممرى والش مميداء ,وبي ممانيم بممرفض التطبي ممع ف ممي أعق مماب االتف مماق
اإلممماراتي البحرينممي مممع (إسمرائيل)  ,وتأييممدىم الجتماعممات قيممادات حركتممي فممتح وحممماس فممي تركيمما

إلنياء اإلنقسام ,وفي إخراج النطمف وانجماب األطفمال كتجرب ٍمة غيمر مسمبوقة عممى مسمتوى حركمات
التحممرر العالميممة ,واالسممتمرار فممي المطالعممة عمممى صممعيد األدب والثقافممة وأشممكال اإلدارة والتنظمميم

والمواجية مع إدارة مصمحة السجون لتحقيق الحقوق .
وفممى المقابممل لإلنصمماف عمممى قاعممدة أن كممل شممخص أو مؤسسممة أو مسمميرة تاريخيممة وانسممانية ( ليمما
وعمييا ) ,بيدف التقييم والتقمويم وتصمويب الثغمرات واالخفاقمات  ,فينالمك ت ارجمع عمن فتمرات ذىبيمة
سممابقة عاشممتيا الحركممة األسمميرة عمممى صممعيد وحممدة الموقممف الجممماعي والخط موات النضممالية العامممة
والتنسيق بين األسرى في السجن الواحد وبين السجون في خطوات متفق عمييا لمواجيمة سياسمات
دولممة االحممتالل بحممق األسممرى عمممى شمماكمة اض مراب  5990بممدل اإلض مرابات الفصممائمية أو الفرديممة
http://alray.ps/ar/post/103528
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التي ال أنتقص من أىميتيما وتأثيرىما  ,وعممى صمعيد الحيماة االعتقاليمة التمي تشمجع التعمميم والثقافمة
والجمس ممات واحتم مرام العالق ممات الفص ممائمية والمعتق ممدات واألفك ممار والمواق ممف السياس ممية وق مموة التنظ مميم
والمؤسسات االعتقالية .
فالحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة في نيايمة العمام  0202تحتماج لعمميمة نقمد وتقيميم وتقمويم عممى
ى ممذه الص ممعد  ,والتس مممح كش ممرط لالنتص ممار بخطم موات جماعي ممة وحدوي ممة مس ممتقبمية لتحدي ممد أى ممداف
جماعي ممة ووطني ممة  ,والتواف ممق عم ممى المطال ممب  ,والتأكي ممد عم ممى وح ممدة القي ممادة ف ممي اتخ مماذ القم م اررات ,
والعمل عمى نبذ الفرقة وحالة الشرذمة واالنقسام  ,ومحاربة محاوالت االلتفاف عمى الموقف تحمت
أي حج ممة إلدارة مص مممحة الس ممجون االسم مرائيمية التم مي تس ممتغل المتناقض ممات ,واألى ممم االس ممتفادة م ممن
التجربة االعتقالية السابقة وتدريسيا عبر جمسات تنظيمية ل سرى الجدد .
وأعتق ممد أن األس ممرى الم ممزودين بإيم ممانيم وعدال ممة قض مميتيم وقناع مماتيم بمع مماركيم يس ممتطيعون تج مماوز
الثغمرات والعوائممق والعقبمات لممو تموفرت اإلرادة والعزيمممة م فيمم دومماً أثبتموا مممن خمالل إشمميار سممالح
جوعيم وشيدائيم ,وأرطال لحميم أن الكف باستطاعتيا أن تيزم المخرز ,وأن اإلرادة أقوى بكثيمر
م ممن الق مموة ( ,)00وأن قم ممة اإلمك ممان تي ممزم اإلمك ممان ميم مما بم ممغ ظمم ممو وجبروت ممو بق مموة الح ممق ,فنجحم موا
بعزيمتيم في انتزاع موافقة إدارات السجون عمى توفير شروط انسمانية وثقافيمة وصمحية واجتماعيمة
ضممرورية لإلبممداع ( ,)03ولموال تمممك التضممحيات الكثيمرة خممالل مسمميرة اعتقمماليم الطويمممة والمتكممررة لممما
تحققت الطموحات الكبيرة في حياتيم.

في النهاية خمص التقرير إلى مجموعة من التوصيات كان أبرزها:
 -5أىمية تحديد المكانة القانونية ل سرى الفمسطينيين في السجون اإلسرائيمية عمى المستوى

الدولي والمنظمات الحقوقية واإلنسانية ,والزام دولة االحتالل بالتعامل وفق تمك المكانة

في كامل الحقوق " في االفراجات السياسية ,والغذاء ,والعالج ,والزيارات ومكان
االعتقال ,وفي كل شروط الحياة المنصوص عمييا " ,وفق االتفاقيات والمواثيق الدولية,

وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 5949م ,ومتابعة تطبيقيا في فمسطين
المحتمة من قبل الدول الموقعة عمييا لبحث أوجو القصور في الحماية المقررة ل سرى
( )00محمد صبحو ,فؤاد الخفش" ,إضراب الكرامة" ,فمسطين ,مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان ,0250 ,ص.50
( )03سامي األخرس ,كامل مسعود" ,رحيق الوطن" ,غزة ,فمسطين ,مكتبة األندلس , 0255 ,ص.72
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والمعتقمين ,وتفعيل دور المؤسسة الدولية لمصميب األحمر وتوثيق أشكال التعذيب

والمعاممة وشروط االعتقال.

 -0تشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فمسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات
استخدام االلتزامات القانونية الخاصة باحترام االتفاقيات الدولية ,وأساليب تطبيقيا,

وتوثيق جرائم االحتالل وفق شيادات األسرى واألسيرات المشفوعة بالقسم ,واعداد ممفات
خاصة حول االنتياكات اإلسرائيمية بحقيم ,والعمل عمى تحريكيا أمام المحكمة الجنائية

انينيا بذلك ,والعمل عمى مالحقة
الدولية ,وكذلك أمام المحاكم الوطنية التي تسمح قو ُ
ومساءلة المجرمين اإلسرائيميين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضدىم ,وفقاً لالختصاص
الجنائي الدولي والعرف الجنائي الدولي ,وخاصة بعد انضمام فمسطين لالتفاقيات

الدولية.

 -3تدويل قضية األسرى والمعتقمين والتعريف بيا في العالم لتشكيل رأي عام ضاغط ومساند
ليم ,وذلك من خالل السفارات الفمسطينية والعربية ,وبعثاتيا لدى المنظمات الدولية,
ومن خالل توجيو الدعوات لمنظمات المجتمع المدني ,والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية,

"المشاىد والمقروء والمسموع ,وعبر الحمالت االلكترونية ومواقع
وعبر وسائل اإلعالم
َ
التواصل االجتماعي بمغات متعددة ,والسعي لعقد المؤتمرات الداعمة ل سرى والمؤيدة
ليم والمطالبة بتحريرىم ,وتغيير الصورة المشوىة التي تبثيا دولة االحتالل لمعالم ضدىم,

مستخدمة بذلك مراكز القوة من المال واإلعالم والنفوذ السياسي التي تؤثر عميو.

 -4االلتفاف حول قضية األسرى والمعتقمين ,وجعميا من أىم القضايا الفمسطينية والعربية,
والتي ال تقل أىمية عن القضايا الوطنية األخرى "كسياسة الضم وقضايا القدس

والالجئين والدولة والمستوطنات ,والتمسك بقضيتيم في كل الجبيات المفتوحة مع

الجانب اإلسرائيمي في المجاالت "السياسية والعسكرية والقانونية" ,وتوفير كل أشكال

الدعم المادي والمعنوي لممعتقمين وذوييم خارج المعتقالت ,لمحفاظ عمى إنجازاتيم وتعزيز
صمودىم ,واعتبار قضية األسرى من الثوابت الفمسطينية التي ال يمكن التنازل عنيا.

 -5اعتماد مساقات تعميمية وتربوية ومنيجية تتناول التجربة االعتقالية ,ومسيرة الحركة
الوطنية األسيرة في الكثير من المجاالت في المناىج الدراسية في المدارس والجامعات

الفمسطينية ,وحث طمبة الدراسات العميا عمى البحث في عمق ىذه التجربة التي تستحق

التوثيق والحفظ والحماية.

 -6مالحقة االحتالل وضباط إدارة مصمحة السجون االسرائيمية عمى جرائميم التمي يرتكبونيما
بحق األسرى وخاصمة فمي موضموع االعتقمال اإلداري دون معرفمة التيممة الموجيمة أو ممدة
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العقوبممة ,وعمممى تجمماىميم لمطالممب األسممرى اإلداريممين الممذين تعرض موا لخطممر الممموت بسممبب
التجاىل إلضراباتيم لعشرات األيام خالل عام .0202

مممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
*تعريف بالباحث د .رأفت خميل حمدونة
مواليد  :مخيم جباليا 5972/28/28
وحكم عميو بالسجن لمدة  55عاما,
 االعتقال  :في العام  5992م عمى خمفية نضالية ُواغالق جزء من بيتو  ,أمضى فترة اعتقالو في سجون عدة منيا " عزل الرممة  ,عسقالن ,
نفحة  ,بئر السبع  ,ىداريم  ,ريمونيم  ,جمبوع " وتحرر عام  0225بعد قضاء كامل
محكوميتو .
مؤهالت تعميمية:
 بكالريوس :عمم اجتماع وعموم انسانية (الجامعة المفتوحة في اسرائيل – عام )0225وشيادة امتياز عام .0225
 ماجستير :دراسات اقميمية تخصص دراسات اسرائيمية من جامعة القدس " أبو ديس ",بامتياز  " %92.9عام .0228
 دكتوراه :في " العموم السياسية " من معيد البحوث والدراسات العربية بالقاىرة مع مرتبةالشرف األولى وتوصية بالطباعة في العام  0256برسالة عنوانيا "الجوانب اإلبداعية في
تاريخ الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة".
 ماجستير ميني :تدريب وتنمية بشرية بتقدير ممتاز من البرنامج المشترك بين األكاديميةالدولية وبوليتكنيك المستقبل التطبيقي.
مؤلفات:
كتب مطبوعة  " :الجوانب اإلبداعية ل سرى الفمسطينيين " صادر عن و ازرة االعالم
الفمسطيني /رام اهلل – "اإلدارة والتنظيم لمحركة األسيرة" صادر عن ىيئة شؤون األسرى
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والمحررين  /رام اهلل – "نجوم فوق الجبين" – "صرخة من أعماق الذاكرة" – "ما بين السجن
والمنفى حتى الشيادة".
روايات أدبية مطبوعة " :عاشق من جنين -قمبي والمخيم-لن يموت الحمم -والشتات ".
وظائف:
عاما بييئة شئون األسرى والمحررين ,وعضو لجنة مكمف بإدارتيا في
عمل " ًا
مدير ً
المحافظات الجنوبية ,وناطقاً اعالمياً ليا ,ومدي اًر لدائرة القانون الدولي ,ومستشا اًر لوزير
األسرى في الشأن اإلسرائيمي ".
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