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 :الملخص

المكانبببة القانونيبببة لألسبببر  والمعتقلبببين الفلسبببطينيين   لمصبببادرة سبببلطات االحبببتالل محببباوالت هبببدل البحبببا تلبببى التعبببرل علبببى 
كأسبببر  حبببرو أو معتقلبببين سياسبببيين ( مكفولبببة حقبببوقهم السياسبببية واالنسبببانية التبببى أكبببدت عليهبببا قبببرارات الجم يبببة العامبببة لألمبببم المتحبببدة 

ص واالتفاقيببات والمواثيببق الدوليببة وفقببا  للمببادة التالتببة المشببتركة فببي اتفاقيببات جنيبب  اةرببب ، والتببي تطالببب بمعاملببة تنسببانية لجميبب  اةشببخا
، )اةسر  والمعتقلبين( سبواء، وعبدم تعريضبهم لبألت ، وتحبرم علبى الدولبة اذسبرة اعلبذاء أو القتبل، والتشبوي ، والتعبذلب، والمعاملبة القاسبية

 لالتنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.وا

وتسببتخدم سببلطات االحببتالل مصببطل( )سببجناء( بببدل أسببر  أو معتقلببين كمرتت ببي أفعببال يعاقببب عليهببا القببانو ، حتببى سياسببيا  اسببتخدمت 
وأخضببعتها لالبتببزاز واالسببت الل  1993 سببلطات االحببتالل قضببية اةسببر  والمعتقلببين كورقببة مسبباومة فببى أعقبباو اتفاقيببة أوسببلو فببى العببام

معببتقال مببن قببدامى اةسببر  مببا ق ببل أوسببلو رهببن االعتقببال  25والزال مبنهم أسببر  لهببم فببى االعتقببال مببا يقببارو مببن اةربعببين عامببا  وال لبزال 
 حتى هذه اللحظة .

منبذ بدايبة احتاللب  لفلسبطين  مبن كافبة بل ت حاالت االعتقال في صفول الفلسطينيين لد  سبلطات االحبتالل نحبو مليبو  حالبة اعتقبال، و 
ومبا ، ( ألف حالبة اعتقبال مبن اةلفبال 50منهم ما لزيد عن ) فئات وشرائ( الشعب الفلسطيني دو  استتناء كبار وص ار، تكور وإناث .

 ( ألف حالة اعتقال من الفتيات والنساء واةمهات17يقارو من )

( 4600ئة شؤو  اةسر  والمحررين والمؤسسات العاملة فبى مجبال اةسبر  فهنالبو نحبو )ال لزال منهم فى السجو  وفقا  ذخر تقرير لهيو 
( معببتقال  تدارايببا  ، 682( لفببال )172( أسببيرة، و )31سببجن أو معتقببل أو مركببز توقيبب  أو تحقيببق، مببن بيببنهم ) 23أسببيرا  مببوزعين علببى 

لمبرة واحبدة أو لعبدة مبرات ، أعالهبم حكمبا  اةسبير ع بد   ( أسير يقضو  حكما  بالسجن )مبد  الحيباة( 551( أسير مريض ، و)500و)
 مرة(. 67ال رغوثي المحكوم بالسجن المؤبد )

وسببيقوم الباحببا بتط يببق المببنهخ التبباريخي بشبباي  الوصببفي والتحليلببي، واةدوات البحتيببة  وعلببى رأسببها المقابلببة مبب   
 1967ى تطببور الحركببة الولنيببة الفلسببطينية اةسببيرة منببذ العببام وإلبببعببض اةسببر ، وسببيتطر  الباحببا تلببى أوفبباع اةسببر  فببي السببجو  

 .   2022لحتى العام 

 

 .تطور الحركة األسيرة  ،المكانة القانونيةالسجون،الحركة األسيرة، إدارة  المعتقلين،األسرى،  الكلمات المفتاحية:

 
  



 المبحث األول: اإلطار النظري 
 

 مقدمــــــــة:

الفلسطينيين في السجو  اعسرائيلية من أهم القضايا التي تش ل الشعب الفلسطيني تعت ر قضية اةسر  
وقببواه الولنيببة واعسببالمية، تت أ  هنالببو مببا يقببارو مببن المليببو  فلسببطيني دخلببوا السببجو  اعسببرائيلية علببى خل يببة 

 النضال من أجل الحرية.
لإلنسبا  قدسبية فبي كبل اةديبا  وخاصبة وبال شو أ  قضية اةسر  تأخذ التتير من اةبعاد الدلنيبة لمبا 

فببي الببدلن اعسببالمي، وأبعبباد سياسببية لتببو  أ  اةسببر  دخلببوا السببجو  علببى تلببو الخل يببة مببن أجببل تحقيببق الحريببة 
والسيادة واالستقالل، وأبعاد قومية لما لفلسطين مبن عمبق ووحبدة هبم مب  اةشبقاء العبرو، وأبعباد تنسبانية لمبا تفبرز 

نسبببانية النقطببباع اةسبببير عبببن أهلببب  وأبنببباءه ووالديببب  ومح يببب ، وأبعببباد أخالقيبببة لمبببا لهبببذه تلبببو القضبببية مبببن جوانبببب ت
التضحية من جانب اةسر  واجبب أخالقبي علبى الجميب  بمسباندتهم ودعمهبم حتبى تحقيبق حبريتهم، وأبعباد قانونيبة  

ن خبالل تجباوز قبرارات ة  سلطات االحبتالل تحباول مصبادرة المكانبة القانونيبة لألسبر  والمعتقلبين الفلسبطينيين مب
الجم ية العامة لألمم المتحدة ، ونزع حقوقهم اةساسية واالنسانية التي أكدت علىها االتفاقيات والمواثيق الدوليبة ، 

 وخاصة اتفاقيتي جني  التالتة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء لرتت و  مخالفات قانونية بهدل تشوي  نضاالتهم
. 

 ط علبببى دولبببة االحبببتالل والزامهبببا علبببى المسبببتو  البببدولى بالتعامبببل وفبببق تلبببو ويبببر  الباحبببا أهميبببة الضببب
المكانبببة القانونيببببة لألسببببر  فببببي كامببببل الحقببببو    فبببي االفراجببببات السياسببببية، وال ببببذاء، والعببببالج، والزيببببارات ومكببببا  

يتي جنيب  االعتقال، وفي كل شروط الحياة المنصوص عليهبا  ، وفبق االتفاقيبات والمواثيبق الدوليبة، وخاصبة اتفباق
م، ومتابعببة تط يقهببا فببي فلسببطين المحتلببة مببن ق ببل الببدول الموقعببة عليهببا لبحببا أوجبب  1949التالتببة والرابعببة لسببنة 

القصببور فببي الحمايببة المقببررة لألسببر  والمعتقلببين، وتفعيببل دور المؤسسببة الدوليببة للصببليب اةحمببر وتوثيببق أشببكال 
 التعذلب والمعاملة وشروط االعتقال.

 

 : مشكلة الدراسة

تتمبن مشببكلة الدراسبة فببي نبدرة المصببادر والمراجب  التببى تتعامبل مبب  المكانبة القانونيببة لألسبر  الفلسببطينيين 
والعببرو فببى السببجو  والمعببتقالت االسببرائيلية ، مبب  وجببود مراجبب  ومتابعببة ك يببرة علببى صببعيد االنتهاكببات اللحظيببة 

تحامببات والتفتيشببات وقضببايا فر يببة تحببت الببار والتفصببيلية والتركيببز علببى قضببايا االفببرابات ومنبب  الزيببارات واالق
 الحقو  االساسية واالنسانية ومواد االتفاقيات الدولية.

 
 :تساؤالت الدراسة 

هبل اسبتطاعات سبلطات االحبتالل مبن تشبوي  نضباالت اةسبر  والمعتقلبين الفلسبطينيين مبن خبالل تسببويق 
حيببدت مببن خاللهببا المنظمببات الدوليببة مببن  الروايببة عببنهم   كارهببابيين ومخببربين   وغيببر تلببو مببن أوصببال باللببة

ممارسة الض وط الالزمة على االحتالل لاللتزام باالتفاقيات والمواثيق الدولية والقانو  الدولى االنسبانى التبى تؤكبد 
 على الحقو  اةساسية واالنسانية لألسر  والمعتقلين؟



 :فرضيات الدراسة 

وانصياع المنظمات والمؤسسات الدولية للنظام العالمى اعتمدت سلطات االحتالل على تحالفاتها السياسية 
المتحببالف مبب  االحببتالل ، الببذ  عمببل بكببل االمكانيببات وعلببى المسببتو  الببدولى لمصببادرة المكانببة القانونيببة لالسببر  

 الفلسطينيين دو  حسيب أو رقيب أو حالة ف ط تلزم  بحقو  اةسر  .
  
 :منهج الدراسة 

، واةدوات البحتية  وعلى رأسها المقابلة م  اةسر  والتحليليالمنهخ التاريخي بشاي  الوصفي 
 المحررين.

 
 :الدراسات السابقة 

م( بعنوان: )ألسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية بعد أوسلو 2000دراسة عيسى قراقع ) -1
 م(.1993-1999

م، ومن ثم 1993في العام  تناول الباحا قراق  في دراست  اةوفاع االعتقالية ما ق ل اتفاقية أوسلو
بيَّن اةوفاع االعتقالية وانعكاس التسوية السياسية على مجمل أوفاعهم االعتقالية، وعرض التاتب تذمر 
اةسر  في السجو  على االتفاقيات الفتقارها لمواد وافحة بموج ها لتم اعفراج عنهم في أعقاو التوقي  علىها 

 ، وترك اةمر لحسن نوايا قادة دولة االحتالل.بين الجان ين الفلسطيني واعسرائيلي
 
م( بعنوان: )تأثير حقبة أوسلو على وحدة وإنجازات الحركة األسيرة 2012دراسة زياد أبو زياد ) -2

 م(.2012 -1993في السجون اإلسرائيلية 
م، 1993تناولت الدراسة التحوالت العميقة التي لرأت على واق  الحركة اةسيرة بعد اتفاقيات أوسلو 

من خالل ت يا  الفر ، بين اذليات واةساليب التي استخدمتها الحركة اةسيرة م  بدايات تشكلها، وتلو التي 
 استخدمتها بحابة أوسلو، والتشف عن التأثيرات التي خلفتها، على وحدة وإنجازات الحركة اةسيرة.

 
ة وتأثيرها في السياسة الفلسطينية م( بعنوان: )الحركة األسير 2013دراسة أ. محمد أبو شريعة ) -3

2006 - 2012.) 
ناقش الباحا أبو شريعة مد  تأثير الحركة اةسيرة في السياسة الفلسطينية وتأثيرها وتأثرها بها، 
ومساهمة الحركة اةسيرة في صناعة القرار السياسي الفلسطيني، وركز على الدور البارز الذي لع ت  في بلورة 

 وثيقة اةسر .
 
م( بعنوان: )دور األسرى في الحركات السياسية الفلسطينية 2013دراسة إسماعيل الداعور ) -4

 م(.2006 -1987)
تناولت الدراسة نجاحات الحركة الولنية اةسيرة في تقديم نماتج يحتذ  بها في النضال والفتر التوري والممارسة 

اسي، وتحدثت عن تجارو اةسر  المحررين في السياسية، ومشاركة أبناءها من المحررين في صن  القرار السي
 الحركات السياسية داخل فلسطين المحتلة وخارجها.



 م( بعنوان: "الجوانب االبداعية لألسرى الفلسطينيين ".2018دراسة د. رأفت حمدونة ) -5

مبببن اصبببدارات وزارة االعبببالم الفلسبببطينى ، وتتمبببن أهميبببة التتببباو فبببي كونببب  يسبببلط الضبببوء علبببى أببببرز 
نببب االبدا يببة لألسببر  الفلسببطينيين فببي السببجو  االسببرائيلية ، كالحالببة التقا يببة والتعليميببة ، وأدو السببجو  ، الجوا

واعفرابات المفتوحة عن الطعبام ، وألفبال النطبف المهرببة حالبة نضبالية مسبتجدة فبي السبجو  ، وتبأثير اةسبر  
فببى السببجو  ، والتتبباو  بببارة عببن رسببالة دكتببوراه سياسببيا  والمتمتببل بوثيقببة اةسببر  ، وشببكل التجربببة الديمقراليببة 

للمؤلف في قسم العلبوم السياسبية ، بمعهبد البحبوث والدراسبات العربيبة ، بجمهوريبة مصبر العربيبة تبم مناقشبتها فبى 
 .2016ديسم ر 

 م( بعنوان: )المعتقلون الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية(.2007دراسة جهاد البطش ) -6

راسببت  لقضببية المعتقلببين الفلسببطينيين فببي السببجو  اعسببرائيلية منببذ بببدء االعتقببال ، تطببر  الباحببا فببى د
وأنبببواع االعتقبببال ومراحلببب ، وبنببباء تنظيمبببات تات نظبببم متفرعبببة مبببن القاعبببدة حتبببى رأس الهبببرم، وكبببذلو شبببكل هبببذا 

 ى أساس ديمقرالى .المجتم  من الناحية اةمنية والتقا ية واالجتما ية، وعن العمل التنظيمى واللجا  العاملة عل

 :تعليق على الدراسات السابقة 
تطرقت الدراسات السابقة لمجاالت متعددة كالحفاظ على الهياكل التنظيمية، والمسيرة التعلىمية والتجربة 
الديمقرالية، ومحاوالت كسر من  الزيارات، وتهريب النطف كتورة تنسانية، واعفرابات، وتحوالت أدوار الحركة 

وتأثيرها وتأثرها بالحالة النضالية العامة للشعب الفلسطيني ولتنها لم تتناول حقو  اةسر  وفق االتفاقيات اةسيرة 
وفق المت يرات السياسية وأثرها  2022والمواثيق الدولية والمكانة القانونية لهم وتطور الحركة اةسيرة حتى العام 

 تمرة ، ومن هنا جاءت أهمية البحا .على تعامل تدارة السجو  بحق اةسر  ونضاالتهم المس
 

 :تقسيم الدراسة 
 تنقسم الدراسة تلى:

 االلار النظري للدراسة. -
 2022 -1967مراحل تطور الحركة اةسيرة منذ العام  -
 حقو  اةسر  اةساسية وانتهاكات االحتالل بحقهم -
 النتائخ والتوصيات والمراج  والمالحق. -

  



 المبحث الثانى
 2022 - 1967األسيرة من العام مراحل تطور الحركة 

 
وثق المؤرخو  الحركة الولنية الفلسطينية اةسيرة من السنوات اةولى لالحتالل اعسرائيلي لألرافي 

من فلسطين التاريخية، وزّج اذالل من  تبقىفي أعقاو هزيمة حزيرا ، واحتالل ما  1967الفلسطينية عام 
دهم بشكٍل ك ير، بحيا أصبحت حياة اةسر  ظاهرة بارزة في حياة أبنائها في معتقالت االحتالل وارتفاع عد

(، في أعقاو بلورة القواعد اةساسية وظهور 11الشعب الفلسطيني ككل)قاسم وآخرو ،  التجربة االعتقالية، ص
 الحركات والتنظيمات الفلسطينية وبروز اةعمال الفدائية فد االحتالل اعسرائيلي.

م بل تعود لفترة 1967كة الولنية الفلسطينية اةسيرة ال تنحصر بالعام وللتأريخ فإ  جذور الحر 
الذي سجن التوار وأعدمهم في سجن عكا  عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي   لفلسطيناالنتداو ال ريطاني 

ت من م واعتقال العشرا1939م والشيخ المجاهد فرحا  السعدي والشيخ لوسف أبو دية في العام 1933في العام 
المقاومين أمتالهم، وتشير الوثائق تلى أ  العصابات الصهيونية أقامت معسكرات اعتقال للفلسطينيين وتص ية 

م، وهناك صعوبة ك يرة في تحدلد عدد اةسر  الذلن تم اعتقالهم في السجو  1948البعض منهم خالل حرو 
الفلسطينيين والعرو، ة  اعحصائيات  م في أعقاو الحرو من1949 – 1948اعسرائيلية في الفترة ما بين 

معتقل  7000المتوفرة جزئية في تلو الفترات، وعلى  فقد تبالنت المصادر بشأ  العدد الدقيق الذي لتراوح ما بين 
 معتقل كحد أقصى. 12000كحد أدنى و 

من التقدم م لم تع ر بطريق مستايم، بل مرت بمراحل 1967وتجربة الحركة اةسيرة النضالية منذ العام 
والتراج ، والتصاعد واله وط، وقد نج( اةسر  في تسجيل نقالت نو ية بين فترة وأخر  في مسيرة ص بة 
وشاقة، خاض خاللها اةسر  سلسلة من النضاالت الجزئية، والشاملة، فتا  التمن سقوط الشهداء والجرحى )أبو 

 (.18شريعة، مرج  سابق، ص
مرحلة، ومالمحها ومميزاتها من حيا المت يرات السياسية ولاللالع على ظرول ومت يرات كل 

وانتهاكات سلطات االحتالل اعسرائيلي، وأساليب ووسائل الحركة الولنية الفلسطينية اةسيرة، وأشكال نضالها 
ومقاومتها، كباحا في قضايا اةسر  أجتهد في تقسيم المراحل وفق االستناد للمؤرخين السابقين تلى سب  مراحل 

 ي: وه
 

 م(:1972-1967مرحلة المخاض ما بين ) -1
بدأت هذه المرحلة م  بداية االحتالل واستمرت حتى أوائل السبعينات، وشهدت هذه المرحلة أحداث ا 
ص بة أبقت على تدني مستو  نشالات الحركة اةسيرة التنظيمية والتقا ية واالجتما ية وقد تميزت بشدة القم  

( وتأثرت الحركة 76تدارة مصلحة السجو  ) قاسم وآخرو ، التجربة االعتقالية، ص واعرهاو الممارس من ق ل 
م، وكا  المت ير السياسي لصال( دولة االحتالل الذي انعكس سلبا  على واق  1967اةسيرة وقتها بهزيمة حزيرا  

 السجو .
 

 م(:1980-1973مرحلة البناء ما بين ) -2
في هذه المرحلة استطاع اةسر  رغم كل المعاناة فرض حياة اعتقالية منظمة، فألول مرة كا  هناك 
هيكل تنظيمي والتزام وإلزام وقوانين اعتقالية وبرامخ ثقا ية وحياة منظمة رغم القم ، وعاش اةسر  منذ العام 



عتقالية والتقا ية(، وكا  النتصار م مرحلة بناء على كل المستويات )التنظيمية واال1980حتى العام  1973
م، أثر تيجابي على نفسية اةسر  ومعنوياتهم وأشكال نضالهم، وخاض اةسر  في هذه 1973اكتوبر العام 

لوم ليعلن عن بداية مرحلة جدلدة  45م، في سجن عسقال  والذي استمر 1976المرحلة تفراب ا شهير ا في العام 
ينية وفي مسار سلطات سجو  االحتالل بعد الفشل الذري  الذي منيت ب  تلو في مسار حركة أسر  التورة الفلسط

 (.16، ص704السياسات والقفزة النو ية التي لرأت على نضخ التائر الفلسطيني )الرجوو، زنزانة رقم 
 م(:1984-1981مرحلة تحقيق الحقوق وحمايتها من العام ) -3

ا اعتقالي ا قوي ا، وتأكدت تلو المرحلة بالتتير من أسست الحركة الولنية الفلسطينية في هذه المرحلة  واقع 
م الذي خاف  اةسر  في 1980التضحيات التي راكمت ما ق لها من الخطوات النضالية، ففي أعقاو تفراو 

لوم ا متتالي ا والذي انتهى باستشهاد  على الجعفري وراسم حالوة، وأنيس دولة  وتبعهما  33سجن نفحة لمدة 
م، على خل ية اعفراو نتيجة تراكم المرض بس ب تجباره على الت ذية 1983يد  تسحا  مراغة  في اةسير الشه

القسرية   كا  هذا اعفراو عالمة مضيئة في الظالم العميق الذي ي ذي  العدو دائما  بالمزيد من ممارسات 
تدخال أجهزة التلفاز  ( واستطاع اةسر  في هذا اعفراو أ  يحققوا283القم  )الايسي، مرج  سابق، ص

والمذياع، وتركيب َأِسرَّة النوم وإدخال المزيد من التتب وتحسين الطعام والرعاية الصحية وزيادة وقت الزيارة 
دقيقة واستالم المطبخ وإدخال احتياجات اةسر  من مالبس وأغطية والتمكن من الزيارات بين اةسر   45لتصل 

 (.124)مركز أبو جهاد، موسوعة تجارو ، ص
م، وهي الحرو اةلول في الصراع المستمر م  العدو 1982في هذه المرحلة كانت معركة بيروت 

لوما  )موق  رأ  اليوم(، وحايقة أ  هذا الصمود كا  ل  انعكاس  االيجابي بأداء المقاومة  88والتي استمرت 
 .الفلسطينية وصمودها، وكا  ل  ما بعده من تعزيز التقة بالذات في السجو  

 م(:1994 – 1985مرحلة النضال الشامل وذروة تحقيق اإلنجازات ما بين ) -4
م أ  تنال من 1985حاولت تدارة مصلحة السجو  اعسرائيلية في أعقاو عملية التبادل في العام 

الحركة الولنية اةسيرة بس ب تحرير عدد ك ير من قيادات السجو  والتوادر االعتقالية، وااللتفال على ما حقق  
ا كنتيجة عفرابي نفحة  م، ف دأت بحملة 1984م، وإفراو جنيد في العام 1980اةسر  من تنجازات مهمة جد 

من القم  وفرض اعجراءات الخانقة والمذلة لتصب( الحركة اةسيرة في موقف الدفاع عن منجزاتها التي حققتها 
الشاملة في تلار التصدي لهجمة تدارة بالتضحيات ال الية حيا خاض اةسر  سلسلة من اعفرابات الجزئية و 

 20م خاض اةسر  تفراو سجن جنيد الذي استمر 1987مصلحة السجو  اعسرائيلية على حقوقهم، وفي 
(، وفي 31لوما  لمناهضة تلو السياسات التي استهدفت ال نى التحتية للسجو )قراق ، اةسر  الفلسطينيو ، ص

اةسر  التفاعل م  مستجدات االنتفافة الفلسطينية، واستتمار م م  بدء االنتفافة استطاع 1987العام 
تمكانيات اةسر  الجدد بروحهم النضالية، وتدويل القضية الفلسطينية وتعالف العالم م  الشعب الفلسطيني في 

م، وحققوا التتير من 1992تلو المرحلة وخافوا تفرابا  لربما اةنج( على مدار الحركة اةسيرة في العام 
 نجازات على المستو  االعتقالي. اع
 م: 2000 – 1994مرحلة النضال السياسي ما بين  -5

م حدث تحول نفسي عند 13/9/1993منذ التوقي  على وثيقة تعال  المبادئ في واشنطن بتاريخ 
 اةسر  الفلسطينيين في السجو  اعسرائيلية حيا ارتفعت مستويات التوق  لدلهم، والمتعلقة بإنهاء معاناتهم

واعفراج عنهم في أعقاو اتفاقية أوسلو، حيا أنهم رأوا أ  حصيلة أّي تسوية سياسية بين لرفي النزاع البد وأ  
ا باذمال وقد  تشمل تلال  سراح المعتقلين، ومن هنا فإ  تفاعل اةسر  م  االتفاقيات الموقعة كا  ك ير ا ومشبع 



على صعيد مجتم  االعتقال وعلى كافة المستويات تنظيمي ا يكو  هذا التفاعل هو أحد أبرز التحوالت الداخلية 
( اةمر الذ  شهد حالة من الترهل على المستو  التنظيمي م  59وسلوكي ا وثقا يا   ) قراق ، مرج  سابق، ص

 اعفراجات المستمرة والطموح بالحرية، وتأثرت الساحة االعتقالية بالعملية السياسية ما بين مؤيد ومعارض.
جانب اعسرائيلي باست الل هذه الورقة است الال  جيدا ، واستخدمها للمساومة والبتزاز المفاوض قام ال

الفلسطيني، فالمفروض في أي تسوية سليمة أ  لتم اعفراج عن هؤالء اةبطال من االعتقال، ليسهموا في رسم 
قت تعالميا  مصطلحات غريبة (، ولتن تسرائيل سو 273خطوط المرحلة الجدلدة)الدجانى، ال للحل العنصر ، ص

(، وعملت على تصني  217 كأصحاو اةلدي الملطخة بالدماء  من اةسر  )الهودلى، الشعاع القادم، ص
اةسر  على أساس ج رافي، أو على أساس التهمة، كأ  ال يفرج عن من تس  وا بقتل أو جرح لهود)الدراسات 

هذا الملف عنصرا  للمزالدات الداخلية، عرفاء الشارع (، كما جعل اعسرائيليو  48الفلسطينية: حوار، ص
اليميني في تسرائيل، وعنصرا  للصراع االنتخابي بما يعني  تلو من تجاهل لآلثار السل ية التي يحدثها على مد  

 ( .78قناعة وتأليد المجتم  الفلسطيني للسالم ) يسى قراق : مرج  سابق، ص
 م:2006 – 2001الستنهاض ما بين مرحلة النضال االستيعاب ومحاوالت ا -6

م، بدأ اةسر  من جدلد بالتدفق تلى السجو ، ليرتف  2000في أعقاو االنتفافة الفلسطينية في العام 
( أسير، في أعقاو االجتياح الت ير للضفة 11550م لوزارة اةسر  تلى أكتر من )2008عددهم وفق تقرير 

ما استوجب تعادة افتتاح أقسام كا  يقطنها أسر  جنائيو ،  م،2002ال ربية في التاس  والعشرين من آتار 
(، وم  الوقت جر  تنشاء أقسام جدلدة وسجو  77وسجو  أخر  كانت م لقة ) أبو السعود، ومضات، ص

ومعتقالت جدلدة، وم  ازدياد العدد الضخم من اةسر  في السجو ، عاش المعتقلو  ظروف ا قاسية، في هذه 
كوحدة المتسادا والناحشو  ودرور وكيتر للتضييق على اةسر ، وكا  أحد  -اصة الفترة ظهرت وحدات خ

عناوين هذه الهجمة من ق ل أجهزة اةمن اعسرائيلية مصادرة التتير من الحقو  وتعاملت سلطات االحتالل في 
 أعقاو العمليات االستشهادية في االنتفافة بقولبة سل ية وهجمة غير مس وقة.

 
 م:2019 – 2007م السياسي والنضال الجماعي والفردي ما بين مرحلة االنقسا -7

انعكس االنقسام الفلسطيني بشكل ك ير على واق  الحركة الولنية الفلسطينية اةسيرة في السجو  
اعسرائيلية، واستتمرت تدارة السجو  هذا الحدث وقامت بتقسيم اةسر  وفق انتماءاتهم السياسية، وأفعفت 

ة، ونالت من حقوقهم اةساسية واعنسانية، اةمر الذي دف  اةسر  علال  مبادراتهم التي وحدتهم االعتقالي
( والتي سميت بوثيقة الوفا  الولني 148عرفت باسم   وثيقة اةسر  )أبو شريعة، مرج  سابق، ص

دد ك ير من م كوثيقة نهائية بعد تجراء بعض التعديالت علىها من القو  الفلسطينية، واعتقل ع27/6/2007في
م ، وقامت تدارة مصلحة السجو  2015اةسر  وخاصة من شريحة اةلفال م  انتفافة القدس في العام 

اعسرائيلية في ظل حكومة تسرائيلية متطرفة بهجمة ك يرة على اةسر  في كل السجو ، مما استوجب الايام 
اجاتهم وحماية الحقو  أمام تدارة مصلحة بجهد ك ير في عملية استيعاو اةسر  الجدد وتع ئتهم وتأمين احتي

 السجو  . 
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تعرض اةسر  للعقوبات واالجراءات القم ية، في أعقاو عملية انتزاع الحرية لألسر  الستة من نفق 

السجو  على التراج  وإعادة سجن جل وع، وقام باةسر  بالتتير من الخطوات االحتجاجية، بهدل تجبار تدارة 
 م.2021اةمور تلى ما كانت على  ما ق ل )عملية الهروو( في السادس من س تم ر

وقام االحتالل بعدد من العقوبات كنقل اةسر  المؤبدات، وإجبار اةسر  على الفحص ع ر ال وابات 
 وفة باسم )الفورة(.اعلتترونية خاصة في سجن نفحة، وتقليص ساعات الخروج لساحة النزهة المعر 

وعلى تثر تلو بدأ اةسر  في كل السجو  خطوات نضالية من كافة الفصائل، وتم تشكيل لجنة 
الطوارئ الولنية عدارة اةزمة منذ لحظة تبالغ اةسر  بهذا اعجراء، وبدأت تط يق الخطوات بتاريخ 

على نقل اة باء الخدماتية ورف  أي م، حيا تم تغال  اةقسام وحل الهيئات التنظيمية القائمة 6/2/2022
فمانات تتعلق بعدم التعرض تلى تدارة السجو  )موق  تعالم اةسر (، وامتن  اةسر  اعداريو  عن المتول 

 (.2022للمحاكم العسكرية احتجاجا  على سياسة االعتقال اعداري )حمدونة: قدرات الحركة اةسيرة، 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الثالثالمبحث 

 حقوق األسرى األساسية وانتهاكات االحتالل بحقهم

يعت ببر الشببعب الفلسببطيني مببن أكتببر الشببعوو معانبباة بسبب ب االحببتالل اعسببرائيلي وممارسببت  القم يببة التببي 
لالبت جميبب  نببواحي الحيبباة فبي فلسببطين، حيببا أقامببت تسبرائيل دولتهببا العنصببرية علببى ثلتبي أرافببي فلسببطين منببذ 

م(، 1967تتبببف تسبببرائيل ببببذلو فقامبببت بببباحتالل مبببا تبقبببى مبببن اةرافبببي الفلسبببطينية عبببام )م(، ولبببم ت1948عبببام )
م(، حيبا 1967وقامت باستخدام االعتقال على نطبا  واسب  منبذ احتاللهبا للضبفة ال ربيبة وقطباع غبزة فبي العبام )
اومببة الفلسببطينية، كببا  االعتقببال والتعببذلب أبببرز أدوات القمبب  التببي مارسببها االحببتالل اعسببرائيلي فببي مواجهببة المق

حيببا زجببت سببلطات االحببتالل بمئببات اذالل مببن الفلسببطينيين داخببل المعببتقالت والسببجو  التببي تفتقببر تلببى أدنببى 
 ( .2خليفة: دور الجامعات الفلسطينية ، صو عسال، ) مقومات الحياة اعنسانية

الفلسبطينيين، فلقبد  استخدمت تسبرائيل قانونهبا البداخلي وقضبائها العسبكري وغيبر العسبكري لت ريبر اعتقبال
أصدرت السلطات االسرائيلية المئات من اةوامر العسكرية، وقامت بعمليات االعتقال استنادا  تلى اةمر العسبكر  

( الذي يجيز لالحتالل اعتقال وتوقي  الفلسطينيين دو  تنذار أو حتى تقديم م ررات مقنعة، ولقد جرت 378رقم )
ايا المتعلقبة بمعتقلبين أو موقبوفين مبن الفلسبطينيين تلبى محباكم عسبكرية، وأ  عادة تسرائيل على تحالة جمي  القض

ال رغبوثى: ة) المحتلب لتم اعتقال واحتجباز الفلسبطينيين فبي سبجو  ومعبتقالت داخبل اسبرائيل ولبيس داخبل اةرافبي
 (. 264، صأسر  الحرو

ونبا  مشبرعا  مبن ق بل التعبذلب قانوانتهخ المحققو  سياسة تحقيق وتعذلب بطر  محرمة وممنوعة دوليا ، وأصبب( 
رغبببم المكانبببة الشبببر ية والقانونيبببة، وحبببق اةسبببر  المشبببروع بمقاومبببة  (، 5، صثاببببت: الر يبببةو العيلبببة، ل )حكومبببة تسبببرائي

 ، وزارة اةسبببر  ، أوقفبببوا زمبببن السبببجن اةسبببودة )والرابعبببة وقبببرارات اةمبببم المتحبببد االحبببتالل وفبببق اتفاقيبببات جنيببب  التالتبببة
 (.5ص

بحا سيتناول الباحا تعامل دولة االحتالل مب  اةسبر  مبن الناحيبة القانونيبة، وعبدم التزامهبا في هذا الم
باالتفاقيببات والمواثيببق الدوليببة، وحرمببانهم مببن حقببوقهم اةساسببية واعنسببانية بببدءا  مببن االعتقببال والمكانببة القانونيببة، 

لببببيهم فببببي كببببل منبببباحي الحيبببباة اليوميببببة وأسبببباليب التحقيببببق والتعببببذلب، والمحبببباكم العسببببكرية الرد يببببة، والتضببببييق ع
 والم يشية.

 الوضع القانوني لألسرى في السجون اإلسرائيلية:  -أوالا 

أّلدت المواثيق والمعاهدات الدولية حبق كبل شبعب فبي العمبل علبى تحريبر أرفب  المحتلبة بكافبة الوسبائل 
ر البذي نبص عليب  ميتبا  اةمبم المشروعة، وتلو استنادا  تلى حق الدفاع الشرعي عبن البنفس، وحبق تقريبر المصبي

المتحبببدة وكبببذلو االتفاقيتبببا  البببدوليتين الخاصبببتا  ببببالحقو  المدنيبببة والسياسبببية وببببالحقو  االقتصبببادية واالجتما يبببة 
والتقا ية واللتا  أقرتهما الجم ية العامة لألمم المتحدة، وكذلو صدور توصية عن الجم ية العامبة لألمبم المتحبدة، 

  المواثيق الدولية المتعلقة بحقبو  اعنسبا  المعبدة مبن ق بل المنظمبة مبادة تبنص علبى تقضي بوجوو تضمين جمي



االعتقببال فببي مزهببر: ق )لببى احتببرام وتببأمين ممارسببة هببذا الحببحببق الشببعوو فببي تقريببر مصببيرها وأ  تعمببل الببدول ع
 (. 89، صالسياسة اعسرائيلية

رئبببيس البببوزراء اعسبببرائيلي  أرائيبببل م، ومبببن علبببى من بببر التنيسبببيت اعسبببرائيلي اعتبببرل 2003ففبببي العبببام 
شببارو   ببباالحتالل، ورغببم تلببو لببم تنصبباع تسببرائيل لالتفاقيببات الدوليببة فببي التعامببل مبب  اةسببر  الفلسببطينيين، وال 

 1514للقواعببد أو القببوانين الشببر ية الدوليببة، حيببا أ  حببروو التحريببر والتببي نصببت عليهببا قببرارات اةمببم المتحببدة 
ستقالل اةقاليم المستعمرة، وإنهاء كافة أشكال االحتالل، وقبرار اةمبم المتحبدة لعبام م تقضي بضرورة ا1960لعام 

مبم 1949م يقضي بمعاملة أسر  حروو التحرير الولنية كأسر  حرو لبقا  التفاقيبة جنيب  التالتبة لعبام  1968
ي تخوفبب  الشببعوو م لؤكببد أ  النضببال المسببل( الببذ1973لعببام  3103وقببرار الجم يببة العامببة لألمببم المتحببدة رقببم 

 م) موق  اةسر  (.1949تفاقيات جني  اةربعة لعام فد االستعمار من ق يل المنازعات الدولية لبقا  ال

فإسببرائيل كدولبببة احبببتالل اعتمببدت سياسبببة التتييببب  القببانوني لمصبببالحها السياسبببية واةمنيببة وقامبببت بسبببن 
الببواقعين تحببت االحببتالل بببدو  االلتببزام بقواعببد  اةوامببر العسببكرية لفببرض السببيطرة علببى حيبباة السببكا  الفلسببطينيين

القبببانو  البببدولي اعنسببباني، التبببي كبببا  مبببن المفبببروض أ  تشبببكل اعلبببار القبببانو  اةساسبببي لترتيبببب تعامبببل دولبببة 
، فرنسبببببيس: موقببببب  اةسبببببر  الفلسبببببطينييين ل)طينيين وواقببببب  حيببببباتهم تحبببببت االحتالاالحبببببتالل مببببب  السبببببكا  الفلسببببب

 (.106ص

مبر العسبكري بنقبل جميب  الصبالحيات للسبلطات التشبري ية والقضبائية والتنفيذيبة وعلى تثر تلو صدر اة
م فرفت المحاكم العسبكرية اعسبرائيلية سبطوتها علبى كافبة جوانبب 1967للحاكم العسكري، ومنذ أللول )س تم ر( 

 الحياة للفلسطينيين.

لسلة من اةوامبر العسبكرية وبدأت تخض  تجراءات االعتقال في المنالق المحتلة، ولريقة معاملتهم، لس
لية التي تصبدر عبن القبادة العسبكريين فبي كبل مبن الضبفة ال ربيبة وقطباع غبزة وتبرفض المحباكم العسبكرية اعسبرائي

، ببالرغم مبن مصبادقة تسبرائيل علبى اتفاقيبات (4العتامنة: أثبر حبرو حزيبرا  ، صى)تط يق تعليمات القانو  الدول
م، 1984اص بالحقو  المدنيبة والسياسبية، وعلبى اتفاقيبة مناهضبة التعبذلب جني  اةربعة وعلى العهد الدولي الخ

فلم تعترل باةسر  الفلسطينيين كأسر  حرو سواء ق ل توقيب  اتفاقيبات أوسبلو أو بعبد تلبو، وظلبت معاملتهبا لهبم 
 (.  االنسا المركز الفلسطينى لحقو  )قانونيين  تنطلق على أساس اعتبارهم   مجرمين وارهابيين أو مقاتلين غير 

ومن الط يعي في ظل القبرارات الدوليبة، وانتهاكبات دولبة االحبتالل لمبادئهبا وموادهبا، أ  تتبار التسبا الت 
عبببن المكانبببة القانونيبببة للمعتقلبببين الفلسبببطينيين فبببي السبببجو  اعسبببرائيلية، ولقبببد تزالبببدت هبببذه التسبببا الت فبببي اذونبببة 

ال رغوثى: مرجبب  ة)االمببم المتحببد غيببر العضببو فببي –المراقببب اةخيببرة، بعببد حصببول فلسببطين علببى وفبب  الدولببة 
 (.185سابق، ص

اختلببف آراء فقهبباء القببانو  الببدولي وغيببرهم مببن التتبباو وتبالنببت مببذاه هم بشببأ  تتييبب  وفبب  المعتقلببين 
الفلسببطينيين فببي السببجو  اعسببرائيلية، ويمكببن التمييببز، فببي هببذا الصببدد، بببين اتجاهببات ثالثببة، أحببدها لببذهب تلببى 

ائهم وف  المقاتلين من أجل الحرية، ومن ثم أسر  الحرو، وثانيهمبا لتجب  تلبى تجبراء تمييبز داخبل المعتقلبين تعط



أو تقسيمهم تلى لائفتين ، اةولى تضم المقاتلين القانونيين، والذلن يحق لهم التمت  بوف  أسر  الحبرو، والتانيبة 
و  ب  أ  المعتقلين الفلسطينيين هم رهائن أو مختطفو  لد  تضم المعتقلين المدنيين، واالتجاه التالا، وير  القائل

 (.185ال رغوثى: مرج  سابق، ص)سلطة االحتالل اعسرائيلي

وأي ا كانت اذراء واالجتهادات من ق ل فقهاء القبانو   يمبا لتعلبق بالمكانبة والتسبمية القانونيبة   كأسبر  أو 
مختطفبين ، فهبم أسبر  حريبة لهبم حقبو  أساسبية وإنسبانية،  معتقلين أو سجناء سياسبيين أو رهبائن أو محتجبزين أو

ومن المنطقي أ  يكبو  اصبطالح )اةسبر ( هبو اةكتبر تلوعبا  وانتشبارا  فبي اةوسباط الفلسبطينية، حيبا يع بر عبن 
عدالببة القضببية الفلسببطينية، وسببمو ون ببل الهببدل الببذي يحتجببز اةشببخاص مببن أجلبب  فببي سببجو  االحببتالل، وفببي 

االحتالل تستخدم مصطل( السجناء كمرتت ي أفعال يعاقب عليها القانو ، ولعل هذا ما يفسبر  المقابل فإ  سلطات
 (.185ال رغوثى: مرج  سابق، ص)في الواق  تصرار تسرائيل على استعمال هذا التع ير في اتفاقات أوسلو 

 

 الحقوق األساسية لألسرى والمعتقلين وفق االتفاقيات الدولية: -ثانياا 

انوني وقيمببي وأخالقببي وإنسبباني لتفببق عليبب  الجميبب  فببي معاملببة )اةسببر  والمعتقلببين فببي هنبباك تجمبباع قبب
السجو ( والتأكيد علبى حقبوقهم اعنسبانية واذدميبة، وفقبا  للمبادة التالتبة المشبتركة فبي اتفاقيبات جنيب  اةربب  والتبي 

ضبهم لبألت ، وتحبرم علبى الدولبة تطالب بمعاملة تنسانية لجمي  اةشخاص )اةسر  والمعتقلين( سواء، وعبدم تعري
اذسببببرة اعلببببذاء أو القتببببل، والتشببببوي ، والتعببببذلب، والمعاملببببة القاسببببية، والالتنسببببانية، والمهينببببة، واحتجبببباز الرهببببائن، 

 (.11اةسطل: القانو  الدولي اعنساني ، ص)والمحاكمة غير العادلة

لألسبر  فبي مكبا  االعتقبال وشبرول ، وأكدت اتفاقيات جني  اةربب  علبى الحقبو  اعنسبانية واةساسبية 
فببي ال ببذاء والملبببس، والشببروط الصببحية والرعايببة الط يببة، والببدلن واةنشببطة الفتريببة وال دنيببة، والملتيببة الشخصببية 

فبباة، واعفببراج والمببوارد الماليببة، واعدارة والنظببام، والعالقببات مبب  الخببارج، والعقوبببات الجنائيببة، ونقببل المعتقلببين، والو 
 ن)نفس المصدر(.ى الولواععادة تل

وهنببباك حقبببو  تنسبببانية تضبببمنتها ال روتوكبببوالت واةخالقيبببات المتمتلبببة فبببي: المببببادئ اةساسبببية المتعلقبببة 
بحقبببو  اةسبببر ، والمتمتلبببة بتبببوفير الطعبببام والشبببراو والتسببباء، تبببوفير السبببكن المناسبببب لهبببم، وعبببدم تتلبببيفهم بمبببا ال 

وفير العنايبببة الصبببحية والعالجيبببة الالزمبببة لهبببم، ومواسببباة أهبببل يطيقبببو ، وعبببدم تكبببراههم علبببى ت ييبببر معتقبببداتهم، وتببب
اةسير، وتبوفير االتصبال الخبارجي لألسبير والمراسبالت والزيبارات بينب  وببين أهلب ، وعبدم قتبل اةسبر  مب  الحفباظ 

ي علببى حيبباتهم، وعببدم تعببذل هم بببدنيا  أو معنويببا ، وحقهببم فببي المعاملببة اعنسببانية، وفببي احتببرام أشخاصببهم وشببرفهم فبب
كمبا يحبق ةسبر  الحبرو (، 8خليفبة: مرجب  سبابق، صو سبال، ع ة )حوال، وفبي ممارسبة الشبعائر الدلنيبجمي  اة

ممارسة نشالهم الفتري والتقافي والريافي، ويسم( لهم بإرسال الرسائل والبطاقات واستالمها ولقد اعت رت اتفاقيبة 
ناصبببر ع بببد الجبببواد: ن)وا رهبببائن أو مجرميالحببباجزة وليسببب م أسبببر  الحبببرو وديعبببة لبببد  الدولبببة1949جنيببب  لعبببام 

 (.29، صواجباتهم  -حقوقهم  -اةسر  



ومببن المفتببرض أ  لتمتبب  اةسببر  الفلسببطينيو  فببي السببجو  اعسببرائيلية كطببالو حريببة بكافببة االمتيببازات 
 المعطبباة لهببم بموجببب المواثيببق الدوليببة، تال أ  سببلطات االحببتالل تسببعى جاهببدة تلببى حرمببانهم مببن أبسببط حقببوقهم

 مزهر: االعتقببال فببي السياسببةة)ية التببي ت ببرر موقفهببا بأسببباو واهيبباعنسببانية، مببن خببالل سياسببة االعتقببال اعسببرائيل
 (.2، صاعسرائيلية في منظور القوانين

وفببي ظببل هببذا التنتببر القببانوني عاملببت تسببرائيل اةسببر  الفلسببطينيين بعدائيببة غيببر مسبب وقة، اةمببر الببذي 
ا  عليبببب  شببببدد ال يببببا  الختببببامي لمببببؤتمر اةمببببم المتحببببدة فببببي فيينببببا حببببول اةسببببر  بببببات ال يخفببببى علببببى أحببببد، وبنبببباء

م علبى عبدم ق بول الحجبة اةمنيبة 2011الفلسطينيين في السجو  اعسرائيلية في الساب  والتامن من آتار / مارس 
ة مركبببز مجلا)سبببجونه التبببي تسبببوقها تسبببرائيل، السبببلطة القائمبببة بببباالحتالل كم بببرر النتهاكبببات حقبببو  اعنسبببا  فبببي

 (.203: ال يا  الختامى لمؤتمر اةمم المتحدة حول اةسر  ، ص29العدد  –التخطيط الفلسطينى 

، األردن، دار كنوز المعرفة للنشر 2ناصر عبد الجواد، األسرى ) حقوقهم واجباتهم أحكامهم (، ط  أشكا -ثالثاا 
 ل االعتقال:.28، ص2013والتوزيع، 

كانبة القانونيبة لألسبر  الفلسبطينيين فبي سبجونها، قامبت أجهبزة اةمبن في ظل تنتر سلطات االحبتالل للم
فتحببي ة )مببن خببالل سببوء المعاملبببكببل االنتهاكببات والممارسببات الجسببدية والمعنويببة والعقابيببة لألسببر  واةسببيرات، 

االعترافبات عنبوة ، ببدءا  بلحظبة االعتقبال، مبرورا  بالتعبذلب والتحقيبق وانتبزاع (1، صمفاهيم حقو  اةسر  كلوو: 
تحت الض ط النفسي والجسدي، مرورا  بالمحاكم العسكرية واةحكام الرد ية، وانتهباء  بالتضبييقات الم يشبية خبالل 

 االعتقال وللتفصيل أكتر:

 ظروف االعتقال: -1

مبن الصبعب تقبدلر عبدد االعتقبباالت التبي تبتم خبالل السببنوات بشبكل دقيبق، ة  السبلطات اعسببرائيلية ال 
 Oslo: Before)عنيين بالمعلومات التاملة حول تلو االعتقاالت التي انخفضت في أعقاو اتفاقية أوسلوتزود الم

and After The Status Human,PP.15 ) م، ويعت ر االعتقال مبن أهبم أشبكال العنبف 2000حتى انتفافة
  على المعتقل منبذ اللحظبة السياسي المباشر الذي يمارس فد الشعب الفلسطيني منذ بدء االحتالل، وي دأ العدوا

اةولى العتقال ، خاصة وأ  عملية االعتقال تتم بطريقة عنيفة ومر بة بدءا  مبن الشبتائم واةلفباظ المسبيئة للمعتقبل 
تلببى العنبببف الجسبببدي والسببلوك العبببدائي والمهبببين فببي تجببببار المعتقبببل علببى التعبببري، فطريقبببة االعتقببال تبببتم بطريقبببة 

 ، باعفافة تلى تلحا  اةت  الجسدي، وتفريب  الحالبة العدوانيبة فبي جسبد الضبحية وحشية عرباك المعتقل وتخويف
 .(3، صالحموز: الصالبة النفسية ن)تو  مك لة اةلدي ومعصوبة العينيالتي غالبا  ما ت

فتببل مببن دخببل السببجو  اعسببرائيلية، مببورس بحقبب  أشببكاال  متعببددة  مببن التعببذلب النفسببي والجسببدي، وي ببدأ 
لحظبة االعتقبال ومبا يصباحب  مبن تدخبال الخبول والرعبب فبي قلبوو اةهبالي  حيبا لتعمبد االحببتالل التعبذلب منبذ 

تببببراز القسبببوة واعجبببرام تجببباه اةسبببير نفسببب  وأمبببام أبنائببب  وأهلببب ، كمبببا لتعمبببد االحبببتالل بتقبببديم اعهانبببات واللتمبببات 
ليبدلن، واسبتخدام القبوة المببال  فيهبا )الضرو( لألسير وتوي  ق ل اختطاف  من بيتب ، واسبتخدام المبربط البالسبتيكي ل

ي الصبحف الفلسبطينية تحسبين اةسبطل: معالجبة التاريكباتير فبى)ق والقم  مبن لحظبة االعتقبال اةولوال دء بالتحقي
 (.2لقضية اةسر ، ص



 إعدام األسرى بعد اعتقالهم: -2

وأخببذت  م2000تصبباعدت سياسببة تعببدام اةسببر  بعببد االعتقببال بشببكل ملحببوظ خببالل انتفافببة اةقصببى 
م سياسبة التصب يات التبي يقبوم بهبا الجبيش 2002غطباء  مبن محكمبة العبدل العليبا االسبرائيلية التبي أقبرت فبي عبام 

اعسببرائيلي فببد مببن تسببميهم بالنشببطاء الفلسببطينيين وقامببت سببلطات االحببتالل بإعببدام اةسببر  بببدم بببارد بوسببائل 
 متعددة منها:

 تلقاء الابض علي .تلال  النار بشكل مباشر على المعتقل عند  -1
 التنتيل بالمعتقل واالعتداء علي  بالضرو القاسى والشدلد مما لؤد  تلى استشهاده. -2
عدم السماح بتقديم اعسعافات الط ية لألسير الجري( بعد تلقاء الاببض عليب  وتركب  لنبزل حتبى المبوت،  -3

تشبب يات وتعببذل هم كمببا تقببوم سببلطات االحببتالل بعمليببات اختطببال للجرحببى مببن سببيارات اعسببعال والمس
 وتركهم لنزفو  حتى الموت.

 تلال  النار على المطلوو لالعتقال، وقتل  في حين أن  يمكن تلقاء الابض علي  واعتقال  حيا . -4
تلبال  النبار علببى المطلبوو االعتقببال وقتلب  علببى البرغم مببن علبم جببيش االحبتالل ووحداتبب  الخاصبة أنبب   -5

جم يبببة ا )جنبببود ويمكبببن تلقببباء الاببببض عليببب  حيطبببرا  علبببى الغيبببر مسبببل( ولبببم لق بببِد أي مقاومبببة وال يشبببكل خ
 م. 2015اةمر الذي اتض( في انتفافة القدس نهاية  (19اةسر  والمحررين :االنتهاكات ص

 وسائل التعذيب: -رابعاا 

يقصد  بالتعذلب  وفق اتفاقية مناهضة التعذلب  أي عمل لنتخ عن  ألبم أو عبذاو شبدلد، جسبديا  كبا  أم 
للحق عمدا  بشخص ما بقصد الحصبول مبن هبذا الشبخص، أو مبن شبخص ثالبا، علبى معلومبات أو علبى عقليا ، 

اعترال، أو معاق ت  على عمبل ارتتبب  أو يشبتب  فبي أنب  ارتتبب ، هبو أو شبخص ثالبا أوتخويفب  أو ترغامب  هبو أو 
يًّببا كببا  نوعبب ، أو أو عنببدما للحببق متببل هببذا اةلببم أو العببذاو ةي سبب ب يقببوم علببى التمييببز أ -أي شببخص ثالببا 

يحرض علي  أو لوافبق عليب  أو يسبكت عنب  موظبف رسبمي أو أي شبخص لتصبرل بصبفت  الرسبمية، وال لتضبمن 
تلو اةلم أو العذاو الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكبو  نتيجبة عرفبية لهبا 

 (.حقو  االنسا  – موق  اةمم المتحدة ) 

 

خببالل هببذا التعريبب  أ  هنالببو أربعببة شببروط أساسببية وتراكميببة تجعببل مببن أي عمببل بمتابببة  ويتضبب( مببن
 تعذلب:

 لتم عن قصد. (أ 
 يس ب اةلم أو المعاناة الشدلدة. (و 
 لتم ل رض تحقيق أحد اةهدال المشمولة في الميتا ، وبضمنها تخليص المعلومات. (ج 
 (.بتسيلم )مركز تم من ق ل موظف رسمي أو بموافقتل (د 



أ  تلو الشروط معززة بما تقوم ب  دولة االحتالل م  اةسر  الفلسطينيين،  -بال شو -وير  الباحا 
التي تستهدل اةسير الفلسطيني وترتتب جرم مقصود للنيل من ، وانتزاع اعترال وتخليص معلومات ولو غير 

غم من أ  تسرائيل قد وقعت حاياية تحت الض ط والتعذلب لتحقيق اةهدال المشمولة في الميتا ، وعلى الر 
م، فإنها تعت ر  الدولة  الوحيدة في العالم التي أجازت 1984وصادقت على اتفاقية مناهضة التعذلب لعام 

التعذلب وشرعت  بقرار من المحكمة العليا اعسرائيلية، لتعطي بذلو رخصة للمحققين اعسرائيليين وأجهزة اةمن 
، فاةسر  (.5كلوو: مرج  سابق، صة)والمعتقلين بأشكال وأساليب متنوعالمختلفة في مواصلة تعذلب اةسر  

في سجو  االحتالل ليسوا مجرد عدد ك ير، بل هم مشهد تتجسد في كل جنبات  أصنال العنصرية واعهانة 
ن  ، وإسرائيل لم تم(1ص، معاناة اةسير  :هاللم)انية التي يمارسها االحتالل بحقهوالتنتيل والتعذلب والإلانس

موجب أحكام التعذلب، بل على العكس فهي من الدول االستتنائية التي شرعت  ووفرت للمعذو الحماية القانونية ب
 (.101ص ،ش با  :تعذلب السجناء السياسيين و قطامش،  ة)قانونية صريحة ووافح

واعتالل  وبموجب هذه الت طية تعرض المعتقلو  الفلسطينيو  والعرو لمختلبف أشبكال التعبذلب واعهانبة
والتحقيبببر والمبببس بالترامبببة اعنسبببانية والولنيبببة، وتفتقبببت العقليبببة الصبببهيوينة عبببن عشبببرات الوسبببائل واةسببباليب فبببي 

لحببا  اةت  بهببم علببى مببدار التحقيببق، ولورتهببا سببنة بعببد أخببر ، وتفببنن المحققببو  فببي تعببذلب اةسببر  وإهببانتهم وإ
ولقبد تحولبت السبجو  اعسبرائيلية ( 233، صزل االنفبراد وه ى: مروا  ال رغوثى ألف لوم فبى زنزانبة العب ن)السني

تلببى مراكببز لشببن العنببف فببد الشببعب الفلسببطيني وقببواه المنافببلة تاك العنببف الببذي يسببتهدل اعبببادة، ولتببن ع ببر 
وسببيلة أخببر  غيببر ح ببل المشببنقة أو حببد المقصببلة، وسببيلة للتصبب ية التدريجيببة لإلنسببا  جسببديا  ومعنويببا ، لقببد أريببد 

فلسطينيين أ  لتحولوا فبي السبجن تلبى حطبام كائنبات ال تمبت للبشبرية بأيبة صبلة، كائنبات مفرغبة مبن للمنافلين ال
 (.2، صشناعة: أوفاع ومعاناة اةسيرات ا)اني وتشكل ع ئ ا على نفسها وشع هكل محتو  تنس

محباوال  ولقد أقدم االحتالل على بناء المعبتقالت بهبدل اسبتتمال تبب( اعنسبا  الفلسبطيني بأشبكال أخبر  
قتل قيم  النضبالية وتبدمير ترادة التحبدي  يب  والمواجهبة فبي شخصبيت  وجعلب  نادمبا  ومحبطبا  علبى فعلب  النضبالي، 
ولم لدخل أحد تلى السبجو  اعسبرائيلية تال وتعبرض لصبنف أو أكتبر مبن أصبنال التعبذلب  الجسبدي أو النفسبي   

، فتبل مبن (3ص ،شبقورة:   توثيبق تجرببة االعتقبال و ة، حمدون)  أساليب التعذلب المحرمة دوليا  ومورس بحق  أبش
دخببل تجربببة االعتقببال ومببورس بحقبب  التحقيببق والضبب ط والتعببذلب لببر  أ  هنبباك مناوبببة علببى   اةسببير الضببحية   
ويكو  الحال أشب  بمسرحية متتاملة اةدوار، لتل محقق وج  معبين، وهبم أشبب  ببالممتلين، محقبق متخصبص فبي 

محقببق للشببتيمة واالسببتهزاء والسببخرية، ومحقببق يمتببل دور الطيببب الحنببو  الببذي لواسببي ويسببتدرج التهدلببد والوعيببد، و 
اةسببيرة المحببررة روفببة تبببراهيم ح يببب: مقابلببة ة)مقابلببة مبب  بالضببرو واةلفبباظ ال ذلئببة القذر  بببالتالم، وآخببر لنهببال

 ، وهناك نوعا  من التعذلب.(، غزة3/2/2015

 التعذيب الجسدي: - أ

تعددت وسائل وأساليب التعذلب الجسدي في زنازين االحبتالل، ببدءا  بت طيبة البرأس بكبيس ملبوث، وعبدم 
النوم، وعدم العالج، واستخدام الجروح في التحقيق، ووف  المعتقبل فبي ثالجبة، والوقبول لفتبرات لويلبة، وأسبلوو 

لليدلن، رش الماء الببارد والسباخن علبى  العصافير وما لنتخ عن  من تدا يات نفسية، واستخدام المربط البالستيكي
البرأس، وتعريبة اةسبر ، واسبتخدام الضبرو الم برح، وربطهبم مببن الخلبف تمبا علبى كرسبي صب ير الحجبم، أو علببى 
باللببة متحركببة بهببدل ترهببا  العمببود الفقببري لألسببير وإ يائبب ، واسببتخدام القببوة المبببال  فيهببا أثنبباء التحقيببق والقمبب ، 



ةيببام، تلببى جانببب اسببتخدامها أسبباليب الهببز العنيبب  للببرأس الببذي لببؤدي تلببى تصبببابة  والشببب( لسبباعات لويلببة بببل
اةسببير بالشببلل أو تصببابت  بعاهببة مسببتديمة وقببد لببؤدي للوفبباة ، و)الشببب(( أنببواع سببواء مببا تمتببل فببي )اعجبببار علببى 

ببا اليببدلن(،أو)ربط اةلببدي باةرجببل مببن الخلببف ز: مرجبب  سببابق، الحمببو ()الوقببول فتببرات لويلببة(، أو )الوقببول رافع 
 (.22ص

 التعذيب النفسي: -ب 

أجازت لجنة التحقيق لضابط الشرلة استخدام الض ط النفسبي غيبر العنيب  مبن خبالل التحقيبق الشبامل 
والشببدلد باسببتخدام الحيببل ومببا فيهببا مببن أعمببال الخببداع، واعهانببة، والتحقيببر، والتفتببيش العبباري والحرمببا  مببن النببوم، 

ة، تفافة تلبى اعهانبات المعنويبة، والتهدلبد بالقتبل، أو النفبي، أو هبدم ال يبت، والتهدلبد والزج في زنازين معتمة رلب
، واسبماع (25ص ،، اسبتخدام تسبرائيل للتعبذلب البكبري ة)دللما ، قيبة، او اعتقبال البزوج أو الزوجببالقضايا الألخال

لموسبيقى الصباخبة، والحرمبا  المعتقل أصوات مسجلة الست اثات والال  نبار، ونبباح كبالو بوليسبية، واسبتخدام ا
من ال بادات، وغير تلبو مبن ممارسبات، والمحقبق فبي الزنبازين ال لتبوانى مبن اسبتخدام الوسبائل النفسبية والجسبدية 
بحببق اةلفببال والنسبباء لخصوصببيتهن علببى العكببس فهنبباك شببهادات تت ببت اسببت الل المحقببق لخصوصببية وفببعهما 

 السيكولوجي والفسيولجي وللتفصيل أكتر.

  المحاكم العسكرية واألحكام الردعية: -خامساا 

وق  عدد ك ير من أفراد قوات منظمات المقاومة الفلسطينية في قبضبة قبوات االحبتالل اعسبرائيلية، التبي 
رفضت اعتبارهم أسر  حرو، واعت رتهم سجناء وأحالتهم للمحاكمة بالمخالفة لقواعد القانو  الدولي اعنساني، ولقبد 

مختلفبببة، لبقبببا  لقبببوانين الطبببوار ء وتعبببديالتها، ووفقبببا  لألوامبببر العسبببكرية التبببي أصبببدرتها  أصبببدرت بحقهبببم أحكامبببا  
الحكومبة العسبكرية لالحبتالل، وغالببا  مبا يكبو  البدليل الوحيبد فبد المعتقبل هبو اعترافب  أو اعتبرال معتقلبين آخبرين 

تا كبا  كبل مبن متلبوا أمبام المحباكم علي  في حين ال يشبكل اسبتخدام التعبذلب فبده سب با  كا يبا  لببطال  اعترافب ، وإ
العسكرية قد أدلنوا فإ  تلو لرج  تلى عبدم تمكبن أي هيئبة دفباع مبن دحبض أي اتهبام أمبام أي محكمبة عسبكرية، 
ومببا تاك تال ةنهببا جميعببا  تت نببى موقفببا  مسبببقا  مببن المتهمببين وتتلقببى أوامرهببا مببن الجهببات اةمنيببة والسياسببية العليببا، 

هببو مببدا  حتببى لت ببت عكببس علببى قاعببدة أ  كببل فلسببطيني يمتببل أمببام المحبباكم العسببكرية  وتتعامببل مبب  المعتقلببين
 .(245الناصر فروانة: مرج  سابق، ص ع دو)تل

وفبببي جميببب  الحببباالت التبببي لتراجببب  فيهبببا المعتقبببل عبببن أقوالببب  التبببي انتزعبببت منببب  تحبببت الضببب ط تبببرفض 
ياببة العسبكرية شباهدا  معاديبا  وتسبتند المحكمبة تلبى المحكمة اةخذ بأقوال المعتقل في أثناء محاكمت  وتعلبن عنب  الن

مببا تقدمبب  المخببابرات مببن تفببادات واعترافببات كببا  المعتقببل قببد قببدمها فببي أثنبباء التحقيببق، والتببي انتزعببت منبب  بببالقوة 
 (.76وه ى: مرج  سابق، ص  )المحكمة تراج  المعتقل عن أقوال والتعذلب والتحالل، وال تق ل

ةمن اعسرائيلية في تعاليها م  الشعب الفلسطيني من منظور أمني وعدائي يخلص الباحا أ  أجهزة ا
بحت، ترتتب جرائم حرو في تعدامها للمعتقلين أثناء اعتقالهم، وفي مراكز التوقي  والتحقيق وممارسة التعذلب 

السجا  والقافي النفسي والجسدي ب طاء من المحاكم اعسرائيلية بم لفات وم ررات أمنية واهية، أباحت للمحقق و 
 ل .قلين واالنتقام منهم بشتى الوسائالعسكري كل ما من شأن  تعني  وإرهاو المعت



وير  أ  الحالة اعبدا ية لألسر  والمعتقلين في ظل تلو التجربة المريرة من االعتقال والتحقيق والسجن 
تلو الظرول، وأنهم امتلتوا من هي قدرتهم على التحمل وتميزهم بالقدرات واعمكانيات الشخصية وتتيفهم م  

القدرات المعر ية واالنفعالية، ما لؤهلهم للتصدي للمواقف الضاغطة والتخلص منها، أو ما يعطيهم القدرة على 
الحموز: مرج  سابق، ى)در اعمكا  على التواز  االنفعالتجنب أثارها السل ية، أو التقليل منها بهدل المحافظة ق

من استراتيجيات التتي  النفسي واالجتماعي، وتمتعهم حتى ما بعد التحرر  بالقدرة  ، واستخدامهم للعدلد(5ص
على تعادة التقييم والتي تحتل المرتبة اةولى في االستخدام في مواجهة اذثار النفسية، لليها التخطيط لحل 

تحمل المسؤولية، لليها التفتير المشاكل، ثم التحكم بالنفس، لليها االنتماء، تأتي في المرتبة الخامسة استراتيجية 
بالتمني والتجنب، وجاءت تستراتيجية االرتباك والهروو في المرتبة السابعة واةخيرة في االستخدام من ق ل 

 ( ..19وه ى: مرج  سابق، صن )اةسر  المحرري

 سادساا : االعتقال االداري وسيلة للعقاب الجماعي
) فروانة  ( ألف قرار باالعتقال االداري 55ما لزيد عن ) 1967عام أصدرت سلطات االحتالل االسرائيلى منذ ال

، مابين قرار جدلد وتجدلد فترة االعتقال االداري ال لزال منهم بال لوائ( اتهام وبملفات سرية وقابلة قدس برس( 
  في معتقالت ( أسيرا  وأسيرة ، رهن االعتقال االداري، ويقحتجزو 682أوفاعهم للتجدلد ، ال لزال ما يقارو من )

)عوفر والنقب ومجيدو( في ظرول ص بة ومن الواف( أ  سلطات االحتالل تقسيء استخدام االعتقال االداري، 
ومافية في اللجوء تلي  كوسيلة للعقاو الجماعي ، اةمر الذ  يقشكل جريمة بكل المقاليس، بذريعة اةمن 

ن ق ل المجتم  الدولي لمحاسبة االحتالل على تلو وإدعاءات احترازية، اةمر الذ  يستوجب التحرك الفوري م
 الجريمة .

ومن هنا شهدت السنوات المافية سلسلة من االفرابات الجما ية والفردية عن الطعام، وقد تجلت في السنوات 
( معتقل تفرابا  فرديا  عن الطعام، 400العشر اةخيرة  ظاهرة االفرابات الفردية حيا خاض ما لزيد عن )

 .هذه السياسة لمواجهة
 

 سابعاا : انتهاكات ترتقى لجرائم تستوجب المحاسبة الدولية :
 بحق األسيرات : -1

)تقرير صادر عن هيئة شؤو  اةسر  والمحررين الصادر فى لونيو ألف 17اعتقلت سلطات االحتالل قرابة  
الحاجات الخاصة، ، م ينهن أمهات ونساء لاعنات في السن، وزوجات وحوامل ومريضات، ومن توي (2022

( أسيرة، يعشن 31وفتيات قاصرات، ولالبات في مراحل تعليمية متعددة، ال لزال منهن في سجن  الدامو   )
 أوفاعا  حياتية ص بة ومعقدة، وترتتب سلطات االحتالل بحقهن عدد من االنتهاكات متل :

حكام الرد ية ، وال رامات المالية الباهظة، )االعتقال الوحشى، والتعذلب النفسى والجسد ، العزل االنفراد  ، واة
واالعتقال اعداري والحبس المنزلي، واالهمال الط ى ومن  التعليم والتفتيشات المستفزة، وعدم مراعاة 

 خصوصيتهن، ع ر تركيب كاميرات مراقبة وغيرها من اعجراءات (.
 2015سكا  القدس المعتقلة فى العام  ولعل أبرز الحاالت وسط اةسيرات قضية اةسيرة تسراء الجعابيص من

نتيجة انفجار أسطوانة غاز فى سيارتها والتى تحتاج عجراء العدلد من العمليات الجراحي  كونها تعاني من حرو  
خطيرة من الدرجة التالتة والرابعة، وفقدت أصاب  لدلها، وتظهر الحرو  على كافة أنحاء جسدها، وحتى المحكمة 

 تقديم العالج الالزم لها .لم تستجب لطل ها ب



 بحق األطفال: -2
( لفال  دو  سن التامنة عشرة، ولم تراع فى اعتقالها فعف بنيتهم الجسدية، وعدم 172تعتقل سلطات االحتالل )

نضوجهم بالشكل الذي يجعلهم قادرين على مواجهة االعتقال وما لتفرع عن  من تحقيق ومحاكمات وتنتيل، 
 . وحرما  من مواصلة التعليم

وتتجاهل سلطات االحتالل حاجتهم للرعاية الط ية الالزمة والعالج المناسب واالرشاد النفسى، والحق في التجم  
ل رض الدراسة والتعلُّم، والحق في ممارسة اةنشطة الذهنية والترفيهية، والحق فى الزيارات المنتظمة ، وتست ل 

 فعفهم أثناء االعتقال وارهاو التحقيق .
تشرين  12الحاالت فى قسوة االعتقال والتحقيق ما حدث م  الطفل اةسير أحمد مناصرة المعتقل منذ  ولعل أبرز

، والذي لم ل ل  سن الرابعة عشرة من عمره، والمصاو بإصابات بال ة، الشهير بفيدلو  مش 2015اةول/أكتوبر 
 نفسيا  جراء قسوة التحقيق . متذّكر ، فى مقط  سّرب  االحتالل ، والذ  يعانى لحتى اللحظة على اثره

 
 بحق األسرى المرضى : -3

( حالة مرفية مستعصية 70أسير ، من بينهم ) 500ل ل  عدد اةسر  المرفى فى السجو  االسرائيلية قرابة الب 
بحاجة للعالج الدائم والمتابعة والرعاية الصحية، ال سيما اةسر  المصابين بمرض السرلا  واةورام وعددهم 

 . ) نفس المصدر( را ، أبرزهم اةسير ناصر أبو حميد الذي يقعد متاال  حيا  وشاهدا  على االهمال الط ي( أسي22)
 ويتعرض المرفى فى السجو  لجملة من االنتهاكات الط ية أهمها :

عدم اجراء الفحوصات المخ رية ، عدم السماح بادخال الطواقم الط ية من وزارة الصحة الفلسطينية، عدم تسليم 
الملفات الط ية لألسر  المرفى لالستشارات فى الخارج ، عدم السماح بادخال اةدوية ، التسوي  بإجراء 

 العمليات الجراحية العاجلة   اةمر الذي تس ب في وفاة عشرات اةسر  نتيجة االهمال الط ى المتعمد .
 بحق األسرىفى فترة كورونا -4

لحكومات فى العالم منذ بدء جائحة كورونا لالفراج عن آالل على الرغم من مطالبة منظمة العفو الدولية ل
المعتقلين بس ب مخاول موثقة من اكتظاظ السجو  وسوء العناية والرعاية الصحية ، تال أ  سلطات االحتالل لم 

أسير بالفيروس منذ بدء الجائحة بظرول ص بة بال أدنى  600تفرج عن أسير واحد  رغم اصابة ما لزيد عن 
أو تقديم عالج خاصة في ظل وجود معتقلين مرفى وأسيرات حوامل  وكبار في السن ولو بعمر التمانين اهتمام 

كاةسير فؤاد الشوبكي الذ  أرهقت جسده سنين السجن والمرض، والذ    يعاني من قائمة لويلة من اةمراض 
 كسرلا  ال روستاتا والسكر والض ط .

 قوانين اسرائيلية جائرة بحق األسرى : -5
تحول ملف اةسر  عنصرا  للمزالدات الداخلية وحالة للتنافس والتحريض بين قيادات اةحزاو وأعضاء التنيست 

بهدل ترفاء الشارع اليميني المتطرل من خالل مقترحات القوانين المتطرفة بحق اةسر  كسن قانو    شاليط  
لقوانين التي تم اقتراحها ومنها من تمت المصادقة وتضييقات   لجنة أردا   و  قانو  الت ذية القسرية ، وعدد من ا

أو القراءات عليها داخل ال رلما  المسمى   التنيست   والذي سن عدد من القوانين الجائرة بحق اةسر  وحقوقهم 
 اةساسية واالنسانية .

 تجارب األدوية على المعتقلين -6



حتالل بتجريب اةدوية الجدلدة المنتجة في حذرت منظمات ل ية ومؤسسات صحية وإنسانية من قيام سلطات اال
مخت رات وزارة الصحة اعسرائيلية وقياس تأثيراتها على اةسر  الفلسطينيين ، اةمر الذ  لتنافى م  أخالقيات 

 مهنة الطب .
قضية كشفتها عضو التنيست االسرائيلى السابق  داليا تلتسو، والتى أكدت تجراء السلطات اعسرائيلية المختصة 
ألف تجربة ةدوية خطيرة، تحت االختبار الط ي، على أجساد اةسر  الفلسطينيين والعرو، مؤكدة أ  بين لدلها 

وفي حيازة مكت ها ألف تصري( منفصل من وزارة الصحة اعسرائيلية لشركات اةدوية اعسرائيلية الت ر  عجراء 
 تلو التجارو.

، من خالل تصريحات رئيس لجنة العلوم 1997ّية، فى العام وأكدت تلو صحيفة )لديعوت أحرونوت( اعسرائيل
ال رلمانية، ومفادها أّ  وزارة الصحة اعسرائيلّية أقّرت بمنحها شركات اةدوية الخاصة تصاري( لعمل تجارو على 

ا فى هذه القضية وأكدت قضية تجريب اةدو   ية اةسر ، وكذلو صحيفة )برافدا( الروسية التى أجرت تحايق ا موسع 
اةمريكية، أّقرت الباحتة نادرة شلهوو أستاتة علوم الجريمة والعمل االجتماعّي « كولوم يا»في محافرة بجامعة 

في الجامعة الع رية، بسماح الحكومة اعسرائيلية لت ر  شركات اةدوية اعسرائيلية بإجراء تجارو ل ية لألدوية 
عة الع رية التنصل من نتائخ أستاتتها والتقليل من شأنها، على السجناء الفلسطينيين والعرو ، وحاولت الجام

 «.رأي ا شخصي ا ال يمتل نهخ الجامعة»باعتبارها 
 الخطر البيئى على األسرى  -7

حذرت مؤسسات اةسر  من الخطر ال يئى وال يولوجى للغبار الذري المنبعا من مفاعل ديمونا والذ  يطال 
أسير ،  550أسير و سجن نفحة الذ  يضم  1200ب الذ  يضم أسير فلسطينى في كل من معتقل النق 2690

 أسير . 290أسير وسجن ايشل والذ  يضم   650و سجن ريمو  و ي 
وأشار الجمي  تلى مرحلة الخطر االستراتيجى لفاعل ديمونا بس ب انتهاء عمره االفترافي ، والمهدد بكارثة 

 اورة للمفاعل وأخطاره نتيجة لالشعاعات والخطر ال يئى.تنسانية ، ولال وا بنقل اةسر  من تلو المنالق المج
 شهداء الحركة األسيرة :  -8

هم فحايا االحتالل ممن أعدموا بشكل مباشر أو نتيجة اعهمال الط ي ، أو التعذلب ، وجميعها أساليب محرمة 
(  نتيجة اعهمال  72شهيدا  ( ، منهم )  228)  1967دوليا  ، وي ل  عدد شهداء الحركة اةسيرة منذ العام 

( معتقلين استشهدوا داخل السجو   7( نتيجة التعذلب، و)  73( نتيجة القتل العمد ، )  76الط ي ، و) 
 والمعتقالت نتيجة الال  النار عليهم مباشرة ( .

( شهداء منهم ،  وهم: اةسير الشهيد أنيس دولة وعزيز عويسات 9وما زالت سلطات االحتالل تحتجز جتامين )
فارس بارود ، ونصار لقالقة ، وبسام الساي( وسعدي ال رابلي وكمال أبو وعر وسامي العمور وآخرهم اةسير و 

 الشهيد  داود الزبيدي منتصف أيار/ مالو المافي من هذا العام.
وتهدل دولة االحتالل من وراء تص ية اةسر  واستمرار احتجاز جتامينهم، تلى االنتقام منهم ومعاقبة تويهم 

 مضاعفة اةوجاع واةحزا  لد  أقسرهم وعائالتهم .و 
 سرقة األعضاء : -9

الضوء على قيام تسرائيل بسرقة أعضاء الشهداء   2001سلط الصحافي السويدي دونالد بوستروم في العام، 
لمتاجرة الفلسطينيين والمتاجرة بها، من خالل قتل الجنود اعسرائيليين لشبا  فلسطينيين ثم الايام بسرقةأعضائهم وا

على جتتهم “بهااالمر الذ  أكدت  د. مئيرا فايس الط يبة اعسرائيلية والخ يرة في علم اعنسا   في كتابها الشهير
، وبنفسها رأت ووثقت كي  تتم سرقة اةعضاء في معهد أبو ك ير للطب الشرعي من خالل تجراء ”الميتة



( اةمريكية CNN، قامت شبكة )2008في العام التشري( للشهداء ومن ثم استئصال أعضاء من أجسادهم ، و 
بنشر تقرير كشفت  ي  النقاو عن تورط سلطات االحتالل بجرائم قتل فلسطينيين بهدل سرقة أعضائهم 

 واالستفادة منها بشكل غير شرعي.
 الجثامين : -10

معتقل شهيد  256معتقل شهيد فى التالجات ، و 105معتقل شهيد ، منها  361تحتجز سلطات االحتالل نحو 
من اةسر  ، ويطلق على مقابر اةرقام ) المقابر السرية  9شهيدات ، و 3ألفال ، و 9فى مقابر اةرقام ، منها 

( ، وهى  بارة عن مدافن بسيطة، ، لوف  فيها جتما  الشهيد في كيس بالستيكى أو صندو  خش ى ويت ت 
 بمقابر اةرقام ةنها تتخذ اةرقام بديال  ةسماء الشهداء.فو  الق ر لوحة معدنية تحمل رقما  معينا ، ولهذا سميت 

 
 نظرة استشرافية حول دور المحررين::  ثامناا 

من الواف( أ  اةسر  المحررين ت و ا أماكن متنفذة بالقرار على صعيد السلطة الفلسطينية والحكومات والقو  
  االحتالل سواء كا  بافراجات انتهاء المدة أو من سجو  الولنية واالسالمية والمؤسسات اةهلية ، بعد تحررهم

االفراجات السياسية أو بعمليات التبادل أصبحوا رافدا  مهما  من روافد المجتم  الفلسطيني بشكل عام والحركات 
السياسية الفلسطينية الذلن لنتمو  تليها بشكل خاص، فتقلدوا أعلى المناصب، وشاركوا في عملية صن  القرار 

م، ثم تجلى 1987اخل حركاتهم، وكا  أول ظهور عملي جماعي لهم في االنتفافة اةولى عام السياسي د
م، التي شاركوا بفاعلية في بناء أجهزتها 1994دورهم بشكل أك ر م  مجيء السلطة الولنية الفلسطينية عام 

صة بهم، كذلو شارك ومؤسساتها المختلفة، وتميزوا عن جمي  اةنظمة السياسية في العالم، بوجود وزارة خا
اةسر  في مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وكا  لهم دور بارز في المفاوفات السياسية، وساهم 

اةسر  من داخل السجو  في المصالحة الولنية الفلسطينية، من خالل تصدارهم وثيقة الوفا  الولني 
 الفلسطيني .

  بالتأثير في السياسة الفلسطينية، وترج  أهمية هذا الدور تلى ما ومن الواف( جليا  أ  هناك دور ك ير لألسر 
يحظى ب  اةسر  من احترام الشعب الفلسطيني وثقت ، والقدرات السياسية التي يحظى بها، تفافة تلى أ  أغل ية 

هناك  النخبة السياسية الفلسطينية قد مرت بتجربة السجن أو االعتقال في السجو  اعسرائيلية، كما نجد أ 
عالقات سياسية تربط القادة السياسيين الفلسطينيين بالمحررين من اةسر ، وأ  هناك عالقة دلناميكية حيوية 

 بين اةسر  وبين صن  القرار الفلسطيني.
كما أ  دور اةسر  ليس وليد هذه المرحلة من التاريخ الفلسطيني، فتاريخ اةسر  تاريخ حافل باعنجازات، فهم 

توجي  ال وصلة الفلسطينية نحو الطريق الصحي(، لرسم قواعد الحياة السياسية الفلسطينية سواء على  اةقدر على
مستو  ال ناء التنظيمي للحركات واةحزاو السياسية الفلسطينية، أو على مستو  بناء مؤسسات النظام السياسي 

لسياسية القادمة سواء على مستو  الفلسطيني ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ورسم قواعد العملية ا
الداخلي ت ليب مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيت  على النزاعات الفصائلية الداخلية، والصراع الفلسطيني 

اعسرائيلي، أو على المستو  الخارجي بما في تلو العالقات الدولية الفلسطينية التي تشارك في بلورة الحلول 
 داعور، دور اةسر ، ص س(. السياسية للقضية الفلسطينية )ال

وهناك فئة من اةسر  التي ت وأت مواق  أو مناصب قيادية في الهيئات التنظيمية العليا من حركات فت( وحماس 
والج هة الشع ية، في سجو  االحتالل اعسرائيلي، تابعت مسيرتها الايادية ورقشحت من حركتها أو فصيلها، أو 

ابات المحلية والتشري ية للدورتين اةولى والتانية للمجلس التشريعي ترشحت فرديا  لتخوض غمار االنتخ



على التوالي في الضفة ال ربية وقطاع غزة ، واالنتخابات المحلية التي جرت  2006و 1996الفلسطيني عامي 
، واستطاعت بعض قيادات اةسر ، أ  تحصل على عضوية ورئاسة  2022في الضفة ال ربية في العام 

لمحلية وال رلما  الفلسطيني، مرة واحدة أو مرتين خالل المسيرة االنتخابية الفلسطينية )الداعور، دور الهيئات ا
 (. 104اةسر ،

م، جرت االنتخابات التشريعي للمجلس التشريعي، وتم تنصيب  في 2006كانو  ثاني/ لنالر عام  25وفي     
االنتخابات كافة اةحزاو والفصائل الفلسطينية )ما م، شاركت في هذه 2006التامن عشر من شباط/ ف رالر عام 

عدا حركة الجهاد اعسالمي(، وقد فاز في هذه االنتخابات العدلد من أسر  حركة فت( في عضوية المجلس 
التشريعي، كما فاز عدد ك ير من أسر  حماس في تلو االنتخابات، وكا  اةسر  على رأس قوائم أحزابهم 

(، وبذلو يكو  اةسر  أعضاء في أهم مؤسسة تشري ية، من 2014قابلة شخصية، وحركاتهم)ع د الراز ، م
مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، يقومو  بوظيفتهم في الرقابة على السلطة التنفيذية ومساءلتها، وسن 

لي، مقابلة شخصية، القوانين وتشريعها، واعتماد موازنة النظام السياسي المتمتلة بالسلطة الولنية الفلسطينية )التلو 
 (.    67( )نفس المصدر،2014

ونجد اةسر  في جمي  مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، فمنهم الوزير ومنهم الوكيل ومنهم مدراء أجهزة 
أمنية وعسكرية، كما نجدهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، نجدهم أيضا أعضاء في الوفد الفلسطيني 

هم عن أعلى السلطات في منظمة التحرير الفلسطينية، متمتلة في اللجنة التنفيذية، وندرتهم المفاوض، رغم غياب
في المجلس الولني الفلسطيني والمجلس المركزي، لقد لعب اةسر  دورا  محوريا  وك يرا  في الحياة السياسية، رغم 

 (.    134غيابهم عن أهم مؤسسات صناعة القرار الفلسطيني )نفس المصدر،
في أعقاو  2022على س يل المتال ال الحصر صرحت الحكومة اعسرائيلية في أعقاو عملية العاد في مالو و 

خطاو مسئول حركة حماس في قطاع غزة اةسير المحرر يحيى السنوار الداعي للعمليات فد االحتالل، ت  
عاد شاليط كا  خطأ  ك يرا ،  اعفراج عن ز يم حركة حماس في غزة السنوار من السجو  خالل صفقة الجندي جل

جاء تلو، في حدلا مقتضب لوزير االتصاالت اعسرائيلي لوعاز هندل، م  هيئة ال ا اعسرائيلية العامة النالقة 
 ( .8/5/2022 –بالعربية) قدس برس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 خاتمة :
من خالل و من خالل دراسة وتحليل الواق  االعتقالى، والمالحظة الشخصية بالمعايشة والمراقبة، والتجربة الذاتية 

التنقل التاريخي التحليلي من محطة تلى أخر ، ومن خالل المقابالت الشخصية التي أجراها الباحا م  أسر  
ن الدراسات اةكاديمية واةبحاث العلمية على عدد ك ير موااللالع محررين من كل المنالق في فلسطين، 

السابقة التى تناولت أوفاع اةسر  والمعتقلين فى السجو  االسرائيلية، ومن خالل الوثائق التي هقِرَبت من 
أ  السجو ، والحصول عليها بطر  ووسائل متعددة قد تعرض أصحابها للتتير من المسؤولية، لؤكد الباحا 

ة اةسيرة رغم كل المحاوالت الصهيونية لمصادرة المكانة القانونية وتشوي  نضاالت الحركة الولنية الفلسطيني
استطاعت أ  تقهر ترادة سلطات االحتالل العنصرية، وإدارة مصلحة السجو  اةسر  على المستو  الدولى 

خالل تقديم واةجهزة اةمنية اعسرائيلية، وأ  تتجاوز كل مخططاتها التصفوية والتدميرية، واستطاعت من 
عشرات الشهداء والعذابات والمعاناة أ  تحمي الشعب الفلسطيني وأبناءه من االسقاط، وأ  تربي وتع ىء وتخرج 
أجياال  من القادة ت و وا بعد اعفراج عنهم مراكز قيادية على مستو  الفصائل الفلسطينية، وكوادر في المؤسسات 

 الولنية والنقابية الرسمية واةهلية) (.
خلص الباحا من خالل االلالع على دراسات نظرية تناولت أشكال المقاومة وفنونها، وكذلو الدراسات التى وي

قدمت نماتج تط ياية لتجارو عالمية مشابهة كم يار للحكم على انجازات الحركة الولنية الفلسطينية اةسيرة أنها 
العتقالية واتخات القرارات، وترتيب بنية الفصائل صعيد بناء الهياكل والمؤسسات ا شكلت حالة تبدا ية مميزة على

الداخلية، ونمط التعاو  والتنسيق بين الفصائل في السجن الواحد وبين المعتقالت، وعلى صعيد االهتمام وال ناء 
التقافي واعنتاج اةدبي والتعليمي، والتأثير اعيجابي السياسي، ومسيرة اعفرابات المفتوحة عن الطعام الفردية 
والجما ية من حيا امتداد الفترات الزمنية غير المس وقة واعنجازات التي تحققت من أنياو محتل لم يعترل 

 باالتفاقيات والمعاهدات العالمية والقانو  الدولي اعنساني. 
على تراث الحركة اةسيرة، واستمروا في اةداء النضالي والسياسي  حافظ اةسر   االنتهاكاترغم كل تلو و 

ض قضيتهم على المفاوفين من خالل االفرابات السياسية ، فلم يستسلموا بالمطلق لمخططات تدارة لفر 
السجو ، واستمروا في الدفاع عن حقوقهم السياسية واةساسية واالنسانية تارة  بالخطوات التتتيكية وأخر  

جهة وترجي  الوجبات، وغير تلو من باالستراتيجية، وبالوسائل السلمية والعنيفة، وبالحوارات واعفرابات والموا
خطوات نضالية، وفشلت كل مخططات تدارة مصلحة السجو  في تحويل اةسر  واةسيرات تلى عبٍء لتقل 
كاهل المجتم  بعد تحررهم، ونتيجة تبداعاتهم خرجوا قادة  سياسيين وعسكريين فهموا حايقة عدوهم بأكتر وعي 

تهم كخ راء ومختصين، وكتاو وأدباء وصحفيين، وانخرلوا في وحكمة ودراية وعمق، وشاركوا في مجتمعا
المؤسسات الرسمية واةهلية والفصائل الولنية، قادة ومفترين، وأمناء لتنظيماتهم وأعضاء مجلس ولني ووزراء 

 (.2حكوميين)حمدونة، الجوانب، ص
 
 
 
 
 



 
 

 النتائج : 
  

بحقو  اعنسا ، وال بمواد وبنود اتفاقيات جني  اةرب  لم تلتزم دولة االحتالل باالتفاقيات الدولية المتعلقة  .1
م وخاصة االتفاقية التالتة والرابعة، واللواتي أكد  على الحياة التريمة واعنسانية 1949الموقعة عام 

لألسر   مقاومين كأسر  حرو، أو معتقلين مدنيين  وتعاملت معهم بقسوة، ولم تلتزم خالل المفاوفات 
عن اةسر  ككل شعوو العالم التي عقدت اتفاقيات سياسية، بل تعاملت معها كورقة  السياسية باعفراج

ف ط على الجانب الفلسطيني، وورقة مساومة، وحولتها لحالة مزاجية مرتبطة بحسن نوايا الحكومة 
 اعسرائيلية ونوع ائتالفها وبرنامجها السياسي.

ى الفاعل فى قضية اةسر  وترسيخ حقوقهم ، وما هنالو عالقة جدلية بين الدور الرسمى واةهلى والشع  .2
بين تحرك المؤسسات الدولية للتأكيد على حقوقهم والعكس، وعالقة ما بين تماسو الشعب الفلسطينى 
وااللتفال حول قضية اةسر  كقضية اجماع ولنى وما بين ممارسات االحتالل وانتهاكات  بحقهم ، فتلما 

والقوة والمقاومة والتماسو، كلما انعكس هذا الواق  على اةسر  بااليجاو تميز الواق  الفلسطيني بالوحدة 
 )والعكس صحي((.

 
 : التوصيات 
هنالو أهمية الستتمار امكانيات وقدرات اةسر  ، واالستفادة من تجاربهم على الصعيد السياسي  .1

عملية ال ناء الشاملة واالجتماعي والجوانب االبدا ية التي تميزوا بها داخل االعتقال، واشراكهم في 
للمجتم  الفلسطيني، خاصة في العمل سيرورة العمل الديمقرالي واالنتخابات الفلسطينية والتمتيل في 
القوائم لالنتخابية المحلية وال رلمانية والمجلس الولني وانتخابات التنظيمات والقو  والمؤسسات والنقابات 

 واالتحادات الفلسطينية .
اةسر  والمعتقلين، وجعلها من أهم القضايا الفلسطينية والعربية، والتي ال تقل أهمية االلتفال حول قضية  .2

عن القضايا الولنية اةخر   كالقدس والالجئين والدولة والمستولنات، والتمسو بقضيتهم في كل 
ر كل أشكال الج هات المفتوحة م  الجانب اعسرائيلي في المجاالت  السياسية والعسكرية والقانونية ، وتوفي

الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين وتويهم خارج المعتقالت، للحفاظ على تنجازاتهم وصمودهم، واعتبار 
 قضية اةسر  من التوابت الفلسطينية التي ال يمكن التنازل عنها.

العمل على تدويل قضية اةسر  والمعتقلين والتعري  بها في العالم لتشكيل رأي فاغط ومساند لهم،  .3
تلو من خالل السفارات الفلسطينية والعربية، وبعتاتها لد  المنظمات الدولية، ومن خالل توجي  الدعوات و 

لمنظمات المجتم  المدني، والمؤسسات الحقوقية واعنسانية، وع ر وسائل اععالم  المشاهد والمقروء 
دة، والسعي لعقد المؤتمرات والمسموع، وع ر الحمالت التترونية ومواق  التواصل االجتماعي بل ات متعد

الداعمة لألسر  والمؤيدة لهم والمطالبة بتحريرهم، وت يير الصورة المشوهة التي ت تها دولة االحتالل للعالم 
 بحقهم، مستخدمة بذلو مراكز القوة من المال واععالم والنفوت السياسي التي تؤثر علي .

ين في السجو  اعسرائيلية على المستو  الدولي أهمية تحدلد المكانة القانونية لألسر  الفلسطيني .4
والمنظمات الحقوقية واعنسانية، والعمل على تشكيل لجنة من محامين وخ راء قانونيين فلسطينيين وعرو 



ودوليين لبحا آليات استخدام االلتزامات القانونية الخاصة باحترام االتفاقيات الدولية، وأساليب تط يقها، 
الل وفق شهادات اةسر  واةسيرات المشفوعة بالقسم، وإعداد ملفات خاصة حول وتوثيق جرائم االحت

 االنتهاكات اعسرائيلية بحقهم، والعمل على تحريكها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
العمل على جم  وتوثيق تبداعات اةدو النضالي لألسر ، ووف  برامخ تعليمية تربوية لتعزيز االهتمام  .5

ظ ، ووف  خطة لت ني تصدارات اةسر  اةدبية، ودعم أعمالهم اليدوية والفنية، لما تحمل  ب  ونشره وحف
من رسائل ولنية وخيال واس  يطم( للحرية، وتنظيم المعارض لعرض كتابات وأعمال اةسر  والتعري  

 بها وبايمتها ورسالتها.
االسرائيلية وأسالي ها ومظاهر اعبداع أهمية دراسة أشكال االبداع وصور المقاومة الفلسطينية فى السجو   .6

واعبتتار فى مواجهة أشكال القهر والقم  فى السجو  االسرائيلية، والمقارنة التاريخية بالمزيد من العمق 
بالتجارو النضالية العالمية، والخروج بر ية علمية أكاديمية موسعة، تميز الحركة الولنية الفلسطينية 

 الصمود والمقاومة واعبداع. اةسيرة عن غيرها فى أشكال
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 المالحق

 ( نماذج سياسية تحررت من السجون 1ملحق )

استطاع عدد ك ير من اةسر  الفلسطينيين ممن أمضوا فترات لويلة في السجو  أ  لت و وا أماكن قيادية عالية 
 في التتير من المؤسسات الرسمية واةهلية والتنظيمات والحركات السياسية على س يل المتال ال الحصر: 

 المجلس التشريعي أمثال:أسرى محررون أعضاء في  -1

(، هشام ع د الراز ، موسى أبو صبحة، مروا  ال رغوثي، حسام يأحمد نصر، ع د العزيز شاهين )أبو عل
يطا(، محمد دحال ،  يع د الفتاح حمالل، زهرا  أبو ق يطة، محمد الحوراني، محمد ابراهيم )ابو عل خضر،

الصالحي،  يسى قراق ، أحمد سعدات، حسن لوسف،  جمال حويل، مروا  ال رغوثي، ماجد ابو شمالة، بسام
محمد النتشة، عمر ع د، تبراهيم أبو سالم، أحمد الحاج على، فتحي القرعاوي، حاتم ق يشة، خالد لافش، عزام 

 التميمي، نزار رمضا ، محمد ابو جحيشة وغيرهم.

 أسرى محررون تبوأوا منصب وزير مثل:  -2

أبو بكر، أشرل العجرمي،  قدري  يسى قراق ، د س يا  أبو زالدة، اللواء  ع د العزيز شاهين، هشام ع د الراز ،
محمد دحال ، الدكتور ع د الرحمن حمد، عماد الفالوجي، حسين الشيخ، جمال الشوبكي، د جواد الطي ي، فري( 

في ق ها، ابو مدلن، ربيحة تياو، ناصر الدلن الشاعر، تسماعيل هنية ، محمود الزهار، عطا   أبو السب(، وص
  يسى الجع ري، خالد أبو عرفة وغيرهم .

 أسرى محررون قيادات في الفصائل الفلسطينية أمثال: -3

لجنة مركزية لحركة فت( )كالدكتور زكريا اةغا، محمود العالول، د. مروا  ال رغوثى، محمد دحال ، محمد 
د ياسين، وكذلو الشهيد ع د العزيز اشتي ، حسين الشيخ(، و قيادات حركة حماس وعلى رأسهم الشيخ الشهيد أحم

، والشهيد م. تسماعيل أبو شنب، والشهيد صالح شحادة، والشيخ تسماعيل هنية، وجمال ناصر، وجمال الرنتيسي
ع د العزيز دويو، وحسن لوسف، وإبراهيم أبو الهيجا، ويحيى السنوار، وروحي  التشريعيسليم، ورئيس المجلس 

مشتهى، وتوفيق أبو ن يم، وحسن المقادمة، وأسامة المزيني، والشهيد أحمد الجع ري، ومحمد شمعة، والشهيد 
المحررين ممن سعيد صيام، وجمال أبو الهيجا، ونزار عوض  ، وابراهيم المقادمة، ومجموعة ك يرة من اةسر  

 م. 2011تم االفراج عنهم في صفقة وفاء اةحرار من العام 

ومن قيادات حركة الجهاد اعسالمي من اةسر  أمينها العام الشهيد د. فتحي الشقاقي، وجمي  أعضاء المكتب 
االحتالل ( عاما في سجو  15السياسي لحركة الجهاد اعسالمي، كنائب اةمين العام زياد النخالة الذي أمضى )

نافذ عزام،  والشيخاعسرائيلي وخرج في صفقة تبادل اةسر ، وكذلو ع د العزيز الميناوي، ود. محمد الهندي، 
والشيخ ع د   الشامي، د. أنور أبو ل ، وع د الناصر أبو جاموس، وخالد صال(، وخالد البطش، وإبراهيم 

ل أكتر من عشرين عاما ، وفؤاد الرازم عميد اةسر  ، والشيخ بسام السعدي الذ  اعتقعليا النجار، د جميل 



 35عاما ، وأحمد أبو حصيرة الذ  أمضى على اعتقالين ما يقارو من  31المقدسيين وقد أمضى في السجو  
عاما ، واةسير خضر عدنا  ومجموعة ك يرة من اةسر  المحررين ممن تم االفراج عنهم في صفقة وفاء اةحرار 

 . 2011من العام 

ومن قيادات الج هة الشع ية من اةسر  والمحررين القائد اةسير اةمين العام الحالي للج هة أحمد سعدات 
بالمؤبدات لمد  الحياة، و ع د الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية  علي المعتقل في سجو  االحتالل، والمحكوم 

شهيد القائد محمود ال رباوي، والدكتورة مريم أبو دقة وال وش ل نائب اةمين العام للج هة الشع ية لتحرير فلسطين،
النائب خالدة جرار، والشهيد محمد اةسود الشهير  التشريعيللج هة، وعضو المجلس  السياسيعضو المكتب 

، وسامر أبو سير، وأحمد أبو السعود، وعدد ك ير من الايادات في التع يبجيفارا غزة واةسر  المحررين عالم 
محمود الز  )أبو الوليد(، وأحمد سالمة عضو المكتب السياسي للج هة العربية  كالاياديخر  الفصائل اة

 الفلسطينية وغيرهم.  

ومن قيادات الج هة الديمقرالية من اةسر  المحررين متل )حلمي اةعرج، ابراهيم منصور، وائل رشدي خلف، 
ن، سليم استيت ، وبسام ومصطفي المسلماني، ع د   الماك محمد سالمة، سامر ال يساوي، محمد دويكات،

، وغيرهم كتر 2011صفقة وفاء اةحرار من العام وجدي جودة، وجمال زقوت( وغيرهم ممن تم االفراج عنهم في 
 . (91ص،  دور اةسر  في الحركات السياسية ،الداعور) ال مجال للحصر

 
 
 
 
 


