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 مقدمـــــــــــــــــة:

تقريرًا جامعًا شاماًل مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة أعدت هيئة شؤون األسرى والمحررين و 
واتباعه ماليا اداريا  ،2021، وما تخلله من حوكمة المركز في العام 2021عن أحداث العام 

شترك بين هيئة شؤون األسرى الم واستكماال للتصورالى هيئة شؤون االسرى والمحررين، تأكيدا 
فيما يتعلق بخدمة قضايا األسرى وأرشفة تاريخ وتجربة  / أبو ديسوالمحررين وجامعة القدس

 الحركة االسيرة.

التعريف بالمركز ونشاطه ورسالته وشكل العالقة بينه وبين هيئة األسرى، تناول التقرير سيو 
ة األسيرة، التي لم تختلف في المعاناة وسيتناول تفاصيل مرت بها الحركة الوطنية الفلسطيني

 األخيرة.عن األعوام والعذابات بحق األسرى واألسيرات 

" هارو  نفاق الحرياة ، وابارا   وبَين التقرير إنجاااات الحركاة الوطنياة الفلساطينية األسايرة ومنهاا
وياااة األسااارى الجمااااعي، وانتصاااار عااادد ك يااار مااان األسااارى االدارياااين ، ومواصااالة التعلااايم فاااى ال ان

العامة والجامعات وتحقيق الشهادات العليا رغمًا عن أنف إدارة السجون بالتعااون ماا باين األسارى 
علاى وهيئة األسرى وواارة التعليم الفلسطيني، ونجاح عدد مان تهرياا النطاف المهرباة، " والحفاا  

ابات المفتوحة الك ير من تراث وواقع التجربة االعتقالية التي تعمدت بالشهداء والتضحيات واالبر 
لخطااوات التكتيكيااة واالسااتراتيجية، وبالوسااايل الساالمية والعنيفااة، وبااالحوارات ورفاا  عاان الطعااام وا

 استالم وجبات الطعام وإرجاعها للسجان، وغير ذلك من وسايل نضالية.

 أهمية تحديد المكانة القانونية لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسراييلية علىوأكد التقرير على 
تشكيل لجنة من محامين وخ راء قانونيين و  والمنظمات الحقوقية واإلنسانية، المستوى الدولي

اصة باحترام االتفاقيات فلسطينيين وعر  ودوليين لبحث آليات استخدام االلتزامات القانونية الخ
تدويل قضية األسرى والمعتقلين والتعريف بها في العالم لتشكيل رأي عام باغط و  الدولية،
  .لهمومساند 

وقدمت الهيئة والمركز مجموعة من التوصيات لتدويل ملف األسرى والتأكيد على مكانتهم 
صناع القرار والمؤسسات الدولية للتدخل كالهما  وطالاالقانونية وحقوقهم األساسية واإلنسانية، 

الدولية التي  بتط يق االتفاقيات والقوانين السجون،من أجل إنقاذ حياة األسرى الفلسطينيين في 
لألذى، والقتل، والتشويه، والتعذيا، والمعاملة  األسرى واألسيرات عدم تعري تؤكد على 

  .القاسية، والالإنسانية، والمهينة
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 بالمركز:تعريف 

 أبو فهد د. من م، بمبادرة1997 العام في األسيرة لشؤون الحركة جهاد أبو ومتحف مركز تأسس
 دشن أن هللا، إلى رام مدينة في مقره ، وكان/ أبو ديسالقدس جامعة ودعم وتشجيع الحاج،

 .القدس أرض جامعة على م،16/4/2007 يوم في للمركز والحالي الم نى الجديد

 في الفلسطينيين واألسيرات األسرى  عن معاناة الداللة بالغة تع يرية أداة  المتحف هذا ويعت ر
إلى توثيق تاريخ ونضال الحركة األسيرة يهدف المتحف ، و االحتالل اإلسراييلي معتقالت

الفلسطينية وحفظها من الضياع والنسيان والتعريف بها محلًيا وعالمًيا كرمز للتحرر وحا الحياة. 
 ويتم ذلك من خالل عديد األنشطة والفعاليات.

 
 

 قرار وزاري بحوكمة مركز ابو جهاد 

(، والخاص بحوكمة 2021لعام  05/118/18صادق مجلس الواراء الفلسطيني القرار رقم )
 والمحررين،مركز أبو جهاد لشؤون الحركة االسيرة واتباعه ماليا اداريا الى هيئة شؤون االسرى 

تأكيدا و استكماال للتصور المشترك بين هيئة شؤون األسرى و المحررين و جامعة القدس  وذلك 
 االسيرة.وأرشفة تاريخ وتجربة الحركة  األصعدة،علق بخدمة قضايا أسرانا على كافة فيما يت

تعمل الهيئة وجامعة القدس بالتعاون التام لتنفيذ قرارات مجلس الواراء بخصوص المركز، 
واعتبارها الصفة القانونية وما تضمنته باعتماد المركز مركزا حكوميا يتبع الهيئة ماليا واداريا، 
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قرارات مجلس الواراء بم ابة المرجعية وأساس لهذا التصور، ويعمل الطرفان لتمكين وتكون 
 الهيئة من إدارة محتويات المركز كافة وإاالة كافة العقبات لتحقيق هذه الغاية".

 :المركز رؤية

 خالل األسيرة من الوطنية الحركة مضمار خدمة مركًزا رايًدا في ليصبح جهاد أبو مركز يسعى
 على موروثها الفكري وال قافي واألدبي والفني، وصيانته وتحدي ه ومنعه من الضمور الحفا 

 .الشعا الفلسطيني ذاكرة في الجزء األك ر إباءة الفلسطينيون  األسرى  واالبمحالل ليبقى

 
 المركز: رسالة 

-1917جمع التراث الوطني الخاص باألسرى الفلسطينيين بدءًا من فترة االنتدا  ال ريطاني 
حتى  1967م إلى االحتالل اإلسراييلي للضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية في العام 1948

اآلن، والعمل على إدارة هذا التراث الوطني بعد جمعه وتقديمه للعالم كجزء أصيل من تراث 
ن في مناحي تجربة الحركة شع نا الفلسطيني، وأن يكون مركز أبو جهاد المرجع األول للباح ي

 . رةاألسي

 



5 
 

 

 نشاطات المركز:

جمع المعلومات باستمرار عن األسرى بما فيها شهاداتهم ونتاجاتهم الفكرية والفنية  - أ
ومناحي حياتهم ونضالهم في المعتقل كافة، من لحظة االعتقال وحتى التحرر وما بعد. 
وتحتوي مكتبة المتحف اإللكترونية على ما يزيد على مئة وعشرين ألف وثيقة 

كما ويحتوي جزء من المتحف على مئات النماذج واللوحات الفنية التي تم ومخطوطة، 
 انتاجها في المعتقل.

يقوم المتحف وفي إطار سعيه إلى التعريف بالحركة األسيرة بتدريس مساق أكاديمي من  -  
منظور حقوقي وسياسي واجتماعي، ويقدم الخدمات البح ية للطلبة والمهتمين 

ام المتحف عشرات المعارض عن األسرى محلًيا وعالمًيا الفلسطينيين واألجانا. وأق
 وشارك في عديد ورشات العمل والفعاليات واألنشطة المتعلقة باألسرى.

كما يعمل المتحف على توثيق عالقاته بمؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بقضية  - ت
عمل على األسرى والتحرر محلًيا وعالمًيا من خالل صفحته اإللكترونية التي يجري ال

 تطويرها وإثرايها باستمرار.
 

 
 الهدف العام للمركز: 
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جمع كل ما يخص األسرى الفلسطينيين سواء كان من نتاجهم الفني أو األدبي وال قافي الذي 
يتكون من متعلقات شخصية ورسايل فردية وخاصة، ورسايل جماعية وعامة، ومنها 

واللوحات وكل ما له عالقة بالنتاج ال قافي التنظيمية والكراسات والمخطوطات والصور 
 والفكري لألسرى.

 
ويجري العمل باستمرار على تطوير قسم المكتبة واألرشيف في المركز من خالل توسيع 
نطاق اشتراكات المركز بالدوريات والمجالت، وتطوير قسم الوثايق العامة والشخصية وقسم 

منظمات هيئة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى الوثايق الرسمية الدولية الصادرة عن 
ذات الصلة باألسرى الفلسطينيين والمراجع والدراسات والتقارير القانونية ذات الصلة أيضًا، 
وتطوير قسم الرسايل واألبحاث الجامعية التي كت ت عن األسرى، وإيجاد أك ر قاعدة بيانات 

 جانا من جوانا الحركة األسيرة الفلسطينية.ُتعنى في كل الموابيع التي تتعلق بأي 

 

أوضاع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون حول  أبو جهاد مركزهيئة األسرى و تقرير 
 :2021اإلسرائيلية للعام 

عن األعوام األخيرة بل اادت  2021لم تختلف أوباع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في العام 
ايادة االعتقاالت اليومية، وارتفاع عدد المعتقلين االداريين واالبرابات المفتوحة معاناتهم بس ا 

عن الطعام فى مواجهته، واستشهاد األسرى بس ا االهمال واالستهتار الط ي، واالقتحامات 
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فى منع الزيارات وادخال االحتياجات وغير ذلك من جايحة كورونا والتفتيشات واستغالل 
 انتهاكات متواصلة.

 
تطورا في مستوى وأشكال االنتهاكات الصهيونية من خالل تك يف  2021وشهد العام 

االعتقاالت اليومية والمداهمات الليلية ونصا الحواجز والتوغالت واقتحامات الجيش في الضفة 
( في قطاع غزة، لعمال ع ر حاجز بيت حانون ) ايراالغربية، واعتقال المربى والتجار وا

عن السنوات العشر  2021ن أثناء عملهم في بحر القطاع، ولم يختلف العام واعتقال الصيادي
األخيرة في أشكال االنتهاك من اعتقال وتعذيا نفسي وجسدي وتضييق على األسرى في 
السجون من خالل مصادرة مكانتهم القانونية كأسرى حر  والتعامل معهم "كمخالفين ومرتك ي 

م بالقتلة والمخربين"، وحرمانهم خالل االعتقال من حقوقهم أعمال غير قانونية وارهابية ووصفه
 األساسية واالنسانية التي نصت عليها االتفاقيات والمواثيق الدولية.

فإن ظروف االعتقال في السجون االسراييلية ال تصلح للحياة اآلدمية، وبعيدة كل  وباإلجماع
ق الدولية التي وبعت قوانين وقواعد البعد عن شروط الحياة اإلنسانية، واالتفاقيات والمواثي

لمعاملة األسرى وقت النزاعات والحرو ، ولم تكن تلك المعاملة عفوية أو نتيجة لظروف سياسية 
 معينة؛ بل كانت ممنهجة من ق ل الحكومات اإلسراييلية وإدارة مصلحة السجون.
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 عوائق على المستوى القانوني: 

لاام تتعاماال دولااة االحااتالل اإلسااراييلي مااع األساارى علااى خل يااة سياسااية تنط ااق علاايهم االتفاقيااات 
والمواثيااق الدوليااة كأساارى حاار ، أو ماادنيين تاام احتجااااهم ماان مناااطق محتلااة، باال عاااملتهم وفااق 

األسرى مان الناحياة القانونياة عناد هاذا الحاد، بال قوانين وأنظمة إسراييلية فقط ، ولم يتوقف وبع 
بدأت المنظومة اإلسراييلية بكاملها " حكومات متعاقبة وواراء وأعضاء كنيست ومحاكم وصحفيين 

 . ودبلوماسيين بالتحري  عليهم داخليًا وخارجيًا، واتبعوا معهم سياسة عدايية متطرفة

 

مكاناة القانونياة لألسارى واألسايرات كطاال  حرياة األمر الذى يستوجا بذل كافة الجهود لت  يات ال
اسااتنادًا إلااى حااق الاادفاع الشاارعي عاان الاانفس، وحااق تقرياار المصااير وفااق توصااية الجمعيااة العامااة 
لألماام المتحااادة التاااي ناااادت باااحترام وتاااأمين ممارساااة هاااذا الحااق، والتأكياااد علاااى اإلجمااااع القاااانوني 

ًا للماااادة ال ال اااة المشاااتركة فاااي اتفاقياااات جنياااف والقيماااي واألخالقاااي واإلنسااااني المتفاااق علياااه، وفقااا
األربعااااة والتااااي تطالااااا بمعاملااااة إنسااااانية لجميااااع األشااااخاص )األساااارى والمعتقلااااين( سااااواء، وعاااادم 

 تعريضهم لألذى، أو القتل، والتشويه، والتعذيا، والمعاملة القاسية، والالإنسانية، والمهينة .

 :التعذيب النفسي والجسدي -

لحظة االعتقال وفي ل وأجهزة األمن االسراييلي التعذيا النفسي والجسدي تمارس دولة االحتال
، وتكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيا ووصفته في أق ية أق ية التحقيق
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فكل من دخل  الدولية،التحقيق بالضغط الجسدي والنفسي " المعتدل " هروبًا من المسايلة 
السجون االسراييلية مورس بحقه التعذيا الجسدي والنفسي المحرم دوليًا وفق اتفاقية مناهضة 

القابية بمنع التعذيا وبرو  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،  1984التعذيا للعام 
 دولة عضو قامت بالتصديق عليها. 147بأغل ية 

 
رسها سلطات االحتالل االسراييلي بحق األسرى الفلسطينيين إرها  ومن وسايل التعذيا التي تما

المعتقل أمام عايلته لحظة االعتقال، والصراخ ، والضغط النفسي من خالل تسليط الضوء 
الساطع "الم هر للعينين بشكل مضر" على األسير وإرغامه على االستماع لموسيقى صاخبة ، 

نفسيًا وعص يًا وجعله غير قادر على التفكير ، وتحويله  والصراخ واالستفزاا في محاولة لتدميره
إلى جسد هزيل يسهل التحكم فيه ونزع االعترافات منه، خصوصا مع توافر عوامل مساعدة، م ل 
األبواء الشديدة ومدى قوة الصوت المزعج وتكراره ، وفرض ألوان قاتمة على االحتياجات 

ران وغيرها ، األمر الذى ينعكس سلبًا على مزاج الخاصة كالمالبس واألبوا  والشبابيك والجد
األسرى وأعصابهم وله آثار سل ية على نفسيتهم كالمعاناة من االكتئا  والعزلة والقلق 
واالبطرا  النفسي، وتغطية الرأس بغطاء ملوث، وعدم النوم، وعدم العالج، واستغالل الجروح 

 و الجرح، ووبع المعتقل في ثالجة، في التحقيق بالضغط عليها أو الضر  مكان اإلصابة أ

والوقوف على القدمين لفترات طويلة، وأسلو  العصافير )العمالء( وما ينتج عنه من تداعيات 
نفسية ، واستخدام المربط البالستيكي والمعدني لليدين والقدمين ، ورش الماء البارد والساخن على 
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بشكل ط يعي ، واستخدام الضر  الم رح الرأس ، والموسيقى الصاخبة ، ومنع الخروج للمرحاض 
، والشبح لساعات طويلة بل أليام، إلى جانا استخدامها أساليا الهز العنيف للرأس الذي يؤدي 
إلى إصابة األسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة ، واألخطر من كل ذلك ، استخدام القوة 

 المبالغ فيها .

 

 :واعتقاليهعوائق معيشية  -

إلاااى إعاااادة أوبااااع األسااارى  2021مصااالحة الساااجون اإلساااراييلية فاااي العاااام ساااعت إدارة 
للمربعات األولى من تجربة االعتقال في بداياة الحركاة الوطنياة الفلساطينية األسايرة، محاولاة باذلك 

 تجاوا كل تاريخهم النضالي االعتقالي، فقامت بحمالت التنقل الواسعة 

إلاااى إعاااادة أوبااااع األسااارى  2021لعاااام ساااعت إدارة مصااالحة الساااجون اإلساااراييلية فاااي ا
للمربعات األولى من تجربة االعتقال في بداياة الحركاة الوطنياة الفلساطينية األسايرة، محاولاة باذلك 

سااتة أساارى إثاار هاارو  تجاااوا كاال تاااريخهم النضااالي االعتقااالي، فقاماات بحمااالت التنقاال الواسااعة 
رار مان األسار داخال ساجن جل اوع قاد نجحاوا فاي الفا ،2021سا تم ر  فاى الساادس مانفلسطينيين 

 .اإلسراييلي حيث يقضون عقوبات بالسجن مدى الحياة 
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أساااااير فلساااااطينى ، واساااااتمرت االنتهاكاااااات  400وعلاااااى اثااااار عملياااااة الهااااارو  قامااااات بنقااااال نحاااااو 

بهااادف إعاقاااة اساااتقرارهم، وإربااااك األهاااالي فاااي موباااوع  المتواصااالة بحاااق األسااارى كنقااال األسااارى 
عن ساير  من األسرى ، ومنهم من تم عزله ة كورونا وحماية األسرى عها بحجالزيارات ومن ثم من

اماليهم في األقسام وعن العالم الخارجي، وعانوا من سوء أوباع سيارات النقل "ال وسطة" وساوء 
ظااروف أماااكن االنتظااار، وماان انتشااار أجهاازة التفتاايش والتشااويش ووجااود الكاااميرات فااي كاال اوايااا 

ف، وانعاااادام التهويااااة، وعاااادم جمااااع شاااامل األخااااوة واألقااااار ، وماااان األقسااااام، واالكتظااااا  فااااي الغاااار 
العقوبااات الجماعيااة والفرديااة، وسااوء الطعااام كمااًا ونوعااًا، والتفتيشااات العاريااة، والغرامااات، وال اارودة 
والرطوبااة فااي الشااتاء وماان حاارارة الصاايف، والحرمااان ماان ايااارة المحااامين وإدخااال الرسااايل والمااس 

ير أمااااكن للعباااادة، وعااادم التعااااطي ماااع مطالاااا األسااارى فاااي شاااعاير بالشاااعاير الدينياااة وعااادم تاااوف
رمضااان واألعيااااد والمناساابات الدينياااة، ومنعااات التعلاايم الجاااامعي وتقاااديم ال انويااة العاماااة، وإدخاااال 

ماان  اتفاقيااة جنيااف الرابعااة التااي أكاادت علااى تشااجيع األنشااطة  94الكتااا منافيااة فااي ذلااك المااادة 
 .والريابية للمعتقلين الذهنية والتعليمية والترفيهية

 استشهاد األسرى نتيجة االستهتار الطبى : -

 (227م إلى )2021ارتفعت قايمة شهداء الحركة األسيرة حتى تاريخ اعداد التقرير في أكتوبر 
( بس ا 72( أسيرًا استشهدوا نتيجة التعذيا، و)73منهم ) م،1967أسيًرا ومعتقاًل منذ العام 

( أخرين بعد اصابتهم برصاصات 7( نتيجة القتل العمد بعد االعتقال، و)75االهمال الط ي و)
قاتلة وهم داخل السجن كل تلك االنتهاكات مخالفة للقانون الدولي اإلنساني التي تستوجا 
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قيات المسؤولية الجنايية للذين اقترفوها سواء بالفعل أو بالتقاعس عن الفعل الالام وفق االتفا
 الدولية 

 
عاما( من  39استشهد األسير سامي العمور ) 18/11/2021 فقد 2021أما عن شهداء العام 

نتيجة لسياسة اإلهمال الط ي المتعمد )القتل فى يوم الخميس  مدينة دير ال لح في قطاع غزة
 19، ومحكوم بالّسجن 2008البطيء( في مستشفى "سوروكا" اإلسراييلي، وهو معتقل منذ عام 

العمور من ، وعانى األسير الشهيد عاًما، وطوال هذه السنوات حرمه االحتالل من ايارة عايلته
مشكلة ُخلقية في القلا تفاقمت جّراء سياسة اإلهمال الط ي والمماطلة في متابعة وبعه 

 الصحّي، وظروف االعتقال القاسية التي تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله. 

من سجن "نفحة" إلى سجن "عسقالن"، وجرى نقله الحًقا إلى استشهاده ق ل  العمور ُنقلو 
أُعلن عن  ومن ثمخضع لعملية أخرى،و مستشفى "سوروكا" وخضع لعملية جراحية وفشلت، 

 استشهاده.

األمر الذى يشير لسياسة االستهتار الط ي بحق األسرى وخاصة مع ذوي األمراض المزمنة، 
األمر المخالف للمبادئ األساسية لمعاملة السجناء التي ولمن يحتاجون لعمليات جراحية، 

م على التوالي والتي أكدت على 1990و 1979اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
حماية صحة السجناء والرعاية الط ية لألشخاص المحتجزين، والتي اعت رت أن أي مخالفة في 

سانية ، التي ستضاعف قايمة شهداء الحركة هذا الجانا يرقى إلى درجة المعاملة غير اإلن
 الوطنية األسيرة في حال تجاهل ايارة األسرى من ق ل المؤسسات الحقوقية والدولية ، واالطالع 
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على مجريات حياتهم وحصر مرباهم والسماح للطواقم الط ية إلجراء عمليات جراحية عاجلة 

( 600ل في السجون إلى قرابة )لمن هم بحاجة لذلك، خاصة أن عدد األسرى المربى وص
يعاني من أمراض مزمنة كالقلا والسرطان  منأسير ممن يعانون من أمراض مختلفة منهم 

عشر أسيرًا  16ما يقار  من والفشل الكلوي والربو والسكر والضغط وأمراض أخرى، منهم
ي على متواجدًا في " مستشفى سجن مراج بالرملة " بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيق

حياتهم نتيجة عدم توفير الرعاية والعناية الصحية واالدوية الالامة والفحوصات الط ية الدورية 
  .لهم 

 :مقابر األرقام  -

، على اعتبار أن  2021ال االت قضية مقابر األرقام ) المقابر السرية ( حابرة في العام 
الج امين الفلسطينية والعربية معتقلة لدى االحتالل ، ومنها ألسرى استشهدوا داخل السجون ، 

ومقابر األرقام سميت بذلك ألنها تتخذ األرقام بدياًل عن أسماء الشهداء، هذه المقابر أيضا في 
ثت عن اختفاء ج امين وبع مزري ال إنساني عربة لالنجرافات الترابية، وكانت تقارير قد تحد

 .(1)بفعل دخول الحيوانات إليها، وع  ها بهذه الج ث

                                                           
 .2009سبتمبر  8مقابلة مع رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين السيد عيسى قراقع بتاريخ  (1)
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وأقامت دولة االحتالل هذه المقابر بهدف احتجاا ج امين الشهداء الذين قاوموا االحتالل أثناء 

جهات الحرو  أو بشكل فردى ، أو من األسرى الذين استشهدوا أثناء االعتقال وترف  ال
، متجاواة القانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف ومعايير حقوق   امينهماالسراييلية تسليم ج

قوسهم اإلنسان الذى يلزم أي دولة بتسليم الج امين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة ط
وترف  سلطات االحتالل االسراييلي اإلدالء بال يانات ، الدينية خالل عمليات الدفن

 .واإلحصاييات حول أعداد الشهداء وأماكن احتجااهم وتفرض السرية الكاملة حول هذا 

وبذلك تكون دولة االحتالل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل الموتى ألك ر من أربعين 
طينية دالل المغربي والعشرات من الشهداء يواريهم عامًا متواصلة ، والاال ج مان الشهيدة الفلس

االحتالل بال أدنى حرمة أو مراعاة لكرامة انسانية تحفظها كل الشرايع السماوية  فيما يسمى 
 .1978بمقابر األرقام منذ العام 

وتمتلك السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية معلومات تؤكد أن هنالك أربع مقابر لألرقام 
 ها شهداء فلسطينيين وعر  وهى :يدفن في

. مق رة األرقام المجاورة لجسر "بنات يعقو " وتقع في منطقة عسكرية، عند ملتقى الحدود 1
 ، وما بعد ذلك.1982الل نانية، غال يتهم ممن سقطوا في حر   –السورية  –اإلسراييلية 
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أريحا وجسر دامية في غور . مق رة األرقام الواقعة في المنطقة العسكرية المغلقة بين مدينة 2
األردن، وهي محاطة بجدار، فيه بوابة حديدية، معلق فوقها الفتة ك يرة كتا عليها بالع رية:  

 "مق رة لضحايا العدو" .

 
 . مق رة "ريفيديم" وتقع في غور األردن.3

. مق رة "شحيطة" وتقع في قرية وادي الحمام، شمال مدينة ط ريا الواقعة بين ج ل أربيل وبحيرة 4
 . 1975 – 1965ط ريا، غال ية الج امين فيها لشهداء معارك منطقة األغوار بين عامي 

وتسعي دولة االحتالل من خالل االحتفا  بج امين الشهداء في مقابرها إلى تحقيق مكاسا 
مارسة بغوط على الفلسطينيين وأهالي الشهداء واالحتفا  بهم كرهاين ، األمر الذى سياسية وم

ي ير المشاعر االنسانية كون أن هذه المقابر عبارة عن مدافن رملية قليلة العمق، ما يعربها 
 الوحوش الضارية.ألذى  ةلالنجراف، فتظهر الج امين منها، لتصبح عرب

 االداري.االعتقال   -

انتهاكًا جسيما بحق األسرى على صعيد االعتقاالت التعس ية كما األعوام  2021شهد العام 
بدون تهمة أو محاكمة,  ن بما يسمى )االعتقال اإلداري(السابقة وتجديد لعشرات األسرى والمعتقلي

” االعتقال اإلداري “وبملف سري ومعلومات استخبارية ، وتلجأ قوات االحتالل اإلسراييلي لسياسة 
اعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة أو محاكمة، وحتى اعداد التقرير نهاية من أجل 

 ( معتقل/ة إداري/ة في سجون االحتالل .500يقبع حوالي ) 2021عام 
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وُتمارس قوات االحتالل اإلسراييلي االعتقال اإلداري من خالل إصدار الحاكم العسكري أوامر 

حد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، اعتقال تتراوح مدتها من شهر وا
وتصدر أوامر االعتقال بناء على معلومات سّرية، وال يحق للمعتقل أو محاميه االطالع عليها، 
وعادة ُتستخدم في حال عدم وجود دليل كاٍف بموجا األوامر العسكرية، العتقال المواطنين 

، وهذا ُيعد مًسا جوهرًيا في حق المعتقل في معرفة الُتهم الموجهة الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة
له، والتي ُتعد أحد ركايز المحاكمات العادلة ، ويعد االعتقال اإلداري بالصورة التي تمارسها دول 

فإن الحبس اإلداري “االحتالل غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسا ما جاء في القانون الدولي 
، وهو بذلك ال يمكن أن يكون ”ان هناك خطر حقيقي يهدد األمن القومي للدولةال يتم إال إذا ك

 غير محدود، كما ال يمكن أن يصل إلى فترة امنية طويلة.

ولقد دفعت اإلجراءات القمعية هذه إلى ذها  األسرى إلى مواجهة الّسجان باإلبرا  عن 
ين ابرابات مفتوحة عن الطعام فى أسيرًا من األسرى االداري 60ولقد خاض ما يزيد من الطعام، 

 غال يتها تكللت بالنصر كان أهمها : 2021العام 

عاًما( من بلدة دورا جنو  الخليل بالضفة الغربية  28األسير الغضنفر أبو عطوان ) -
على التوالي من إبرابه المفتوح عن الطعام، واليوم 65والذى دخل اليوم الا المحتلة،

الخامس من إبرابه عن تناول الماء، رفًضا العتقاله االداري، واعتقل أبو عطوان في 
أكتوبر/تشرين األول العام المنصرم، وُحّول إلى االعتقال اإلدارّي، وأصدر االحتالل 
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ويعد هذا اإلبرا  هو ال اني  أشهر، 6بحّقه أمرّي اعتقال إدارّي، مدة كل واحد منهما 
 .2019الذي يخوبه رفًضا العتقاله اإلدارّي، إذ خاض سابًقا إبراًبا مماثاًل عام 

عامًا( من مدينة دورا في محافظة الخليل ، الذى خاض  32األسير كايد الفسفوس ) -
 22في ( يومًا، وأنهاه 131إبرابًا عن الّطعام احتجاجًا على اعتقاله اإلداري، استمّر لا )

تشرين ال اني/ نوفم ر المنصرم بعد اّتفاق بإنهاء اعتقاله اإلداري. ُيشار إلى أن الفسفوس 
هو أسير سابق، تعّرض لالعتقال عّدة مّرات، وكانت آخر اعتقاالته في شهر تموا 

 . 2019وخاض إبرابًا عن الطعام عام  2020

 
فظة بيت لحم بعد معركة عام من محا 28انتصار األسير عياد جمال عياد الهريمى و  -

يومًا متواصلة، والتي انتهت باتفاق مع سلطات االحتالل  61اإلبرا  عن الطعام لمدة 
 .04/03/2022"الصهيوني" يقضي بتحديد سقف اعتقاله اإلداري حتى تاريخ 

أبر  انتصار األسير لؤي االشقر من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم على السجان الذي و  -
معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين األول و  مًا( على التوالي،يو  49عن الطعام )

، وأصدرت سلطات االحتالل أمر اعتقال إدارّي بحّقه لمّدة سّتة شهور جرى 2021
ت  يتها الحًقا، وكان قد أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقاالت إدارية ومحكوميات، كما 

، ما أّدى إلى إصابته 2005عام  وتعّرض لتحقيق عسكرّي قاٍس خالل إحدى اعتقاالته
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) وأسرى آخرين انتصروا على السجان فى ابراباتهم المفتوحة  بشلل في ساقه اليسرى 
 عن الطعام فى مواجهة االعتقال اإلداري ( .

عامًا( من بلدة دورا قضاء الخليل، معركة األمعاء  40يواصل األسير هشام أبو هواش )و  -
 شهور ونصف بحالة صحية صعبة والخطر الشديد ما يقار  من األربعة الخاوية منذ

 

 
احتجاجًا على اعتقاله اإلداري ، ولغاية اللحظة ما من حلول جدية بشأن قضيته، واألسير أبو 

، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة  27/10/2020هواش معتقل منذ تاريخ 
أشهر وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأ  لخمسة أطفال، وهو أسير سابق اعتقل عدة  6

أبر  عن والذى عاما(  37"شادي أبو عكر" )كاألسير وغيرهم  خرين، وأسرى آمرات
 .2020يوما؛ احتجاجا على اعتقاله إداريا منذ أكتوبر  69الطعام لمدة 

وتمارس إدارة معتقالت االحتالل جملة من اإلجراءات التنكيلية واالنتقامية بحق األسرى 
خطوة اإلبرا  أبراها: حرمانهم من  المضربين المناهضين لالعتقال االداري، في محاولة لكسر

ايارة العايلة، وعرقلة تواصل المحامين معهم، ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وعزلهم في 
انااين ال تصلح للعيش اآلدمي، وقيام الّسجانين بمضايقات على مدار الساعة، عدا عن جملة 

نية، منها استمرار تقييدهم بالسرير من اإلجراءات التي تتخذها بعد نقلهم إلى المستش يات المد
وتعمدت أجهزة االحتالل المماطلة باالستجابة لمطالا  ، بعية تس ا لهم المزيد من األوجاعبو 



19 
 

األسرى المضربين، إليصالهم ألوباع صحية خطيرة، يصعا على األسير مواجهتها الحًقا 
 . (2)وتؤثر على مصيره

 

 وع: ــــجلبسجن  هروب -

لعل من أبرا األحداث للحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة عملية انتزاع الحرية من نفق جل وع فى 
 سحيث أن ستة من األسرى الفلسطينيين من سكان مدينة  ،2021السادس من س تم ر العام 

معتقل منذ العام « عاماً  46»جنين أربعة منهم محكومين مدى الحياة وهم محمود عاربة 
عامًا(  49، ويعقو  قادري )2002عامًا( والمعتقل منذ العام  39، ومحمد عاربة )1996

، ويضاف إليهم األسير اكريا الزبيدي ومنابل ان يعات وكالهما 2003ومعتقل منذ العام 
، وال يزالوا موقوفين ، وجميعهم بعد اعتقالهم يعانون من سياسة العزل 2019معتقالن منذ العام 

 فى ظروف قاسية وصعبة . االنفرادي

أسفل مغسلة في دورة مياه إحدى الزنزانات، وتمكنوا  بيقحيث أن األسرى تنكنوا من حفر نفق 
حادث »أنها رييس واراء االحتالل نفتالي بينيت ب العملية وصفها وبعد كشف ع ره،من الهرو  
من شدة تحصينه « الخزنة الحديدية»ُيطلق عليه وصف «.. سجن جل وع»العلم أن  خطير "على

وإجراءات األمن المتبعة داخله، بل يعت ر السجن األشد حراسة في السجون الصهيونية، حيث 
م ُشيد بإشراف خ راء أيرلنديين. وهو جديد نس يًا، ويقع في غور بيسان بجوار سجن شطة القدي

                                                           
 https://eljadidelyawmi.com/2019موقع الجديد :  (2)
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غرفة  15ويتكون من خمس أقسام وفي كل قسم هناك  2004ويعت ر جزءًا منه، وافتتح في 
 أسرى، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية. 8وتتسع كل غرفة إلى 

وُيعد السجن بم ابة قلعة حصينة ٌأقيمت من األسمنت المسلح والفوالذ، ويحاط بجدار ارتفاعه 
لي ك ديل عن األسالك الشايكة التي توجد عادة في جميع تسعة أمتار ويوجد في أعاله صاج مط

وهو « حديد نفحا»السجون، وقد نصا على جميع نوافذ السجن حديد تم تطويره في يطلق عليه 
 عبارة عن قضبان مصنعة من الحديد واألسمنت.

 
 :اضراب جماعي مفتوح عن الطعام -

وفى أعقا  العقوبات والعزل والنقل الجماعى فى أعقا  عملية الهرو  خاض أسرى الجهاد 
 بإبرا  مفتوح عن 10/2021/ 12اإلسالمي بدعم ومساندة الحركة الوطنية األسيرة فى 

تم تعليق االبرا  بعد حوار مع إدارة السجون التى وافقت على  21/10/2021في و  الطعام،
اعادة االعتراف ، و ت عليه ما ق ل السادس من س تم ر باع إلى ما كاناعادة األو "  التالى :

استئناف الزيارات ، و الغاء العقوبات، و تخ ي  الغرامات، و  بالهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد
  .وقضايا أخرى  تحسين ظروف األسيرات، و  عودة األسرى ألماكنهم، و ديسم ر القادم للجميع 

 :االنفراديسياسة العزل   -

استخدمت سلطات االحتالل اإلسراييلي وأجهزة األمن وإدارة مصلحة السجون اإلسراييلية بحق 
سياسة العزل االنفرادي على أتفه القضايا  2021األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في العام 
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ر ولفترات طويلة ألشهر وسنوات بهدف تدمير نفسية األسير ومعاق ته ، من خالل وبع األسي
في انزانة معتمة ، ويحرم األسير خالل فترة العزل من أبسط الحقوق اإلنسانية واألساسية  كزيارة 
ذويه ومحاميه، أو إرسال واستقبال الرسايل ، والحرمان من المشتريات إال بسلع محدودة جدًا، 

جدًا للخروج  ومنعه من أدوات التعليم وال قافة واألجهزة الكهربايية كالتلفاا ، ومنحه وقت محدود
 إلى الفورة في مكان بيق ومقيد األيدي خالل التنقل وغير ذلك من عقوبات.

 

في هذا وعلى رأسهم أسرى هرو   2021إلى أبرا األسرى الذين عزلوا في العام التقرير وأشار 
( ، من عرابة/جنين، المعتقل في العام 46جل وع الستة ، وهم األسير محمود ع د هللا عاربة )

( من عرابة، المعتقل في العام 39والمحكوم مدى الحياة ، واألسير محمد قاسم عاربة ) ،1996
عاما ( من بير الباشا  49، والمحكوم مدى الحياة ، واألسير يعقو  محمود قادري )2002

، والمحكوم مدى الحياة ، واألسير أيهم فؤاد أو أيهم نايف كممجي ) 2003المعتقل في العام 
، والمحكوم بالمؤبد مدى الحياة ، واألسير 2006دان ، المعتقل في العام  فرعاما ( من ك 35

وال يزال موقوفًا ، واألسير اكريا  2019عاما (، المعتقل في العام 26منابل يعقو  ن يعات ) 
 وال يزال موقوفًا . 2019ي العام عامًا ( من مخيم جنين ، المعتقل ف 46الزبيدي ) 

 
وأشار أيضًا إلى عزل أمير الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي في السجون 

،  2001عاما ( ، والمعتقل في العام ،  44من طولكرم ، ) بسيسي،األسير ايد إبراهيم أحمد 
عامًا(، وعزل األسير ع د هللا أحمد فارس العاربة من جنين من مواليد )  55والمحكوم )مؤبد +
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عامًا( ، وذلك في أعقا  هرو  جل وع  26، والمحكوم ) 1999( المعتقل في العام 1979عام ال
 . 6/9/2021في 

وعزل األسير ثاير حّماد من بلدة سلواد قضاء محافظة رام هللا وال يرة، المعتقل فى أكتوبر 
ذ توصيات ( مؤبدًا، في أعقا  رفضه لقرار إدارة سجون االحتالل بتنفي11، والمحكوم لا )2004

واقع األسرى في اّللجنة التي حّققت في قضية "نفق الحرية"، والتي كان من توصياتها ت ديل م
 والغرف.األقسام 

كما وعزلت إدارة السجون ثالث أسيرات بعد االعتداء عليهن، ومواجهة السجان من طرفهن بكل 
 2015قلة منذ عام اإلمكانيات في ال امن عشر من ديسم ر وهن األسيرة شروق دويات المعت

، ومحكومة 2015عاًما، واألسيرة مرح باكير معتقلة كذلك منذ عام  16ومحكومة بالّسجن لمدة 
والموقوفة لمرات  2021سنوات ونصف، واألسيرة منى قعدان المعتقلة منذ نيسان  8بالّسجن لمدة 

 عدة.

خطوات  في أعقا ألسيرتين شروق دويات ومرح باكير عزل اوفيما بعد أنهت إدارة السجون 
مفاوبات من مختلف  تزامنت مع، سرى واألسيرات في سجون االحتاللاحتجاجية نّفذها األ

 الطعام.عن مفتوح الفصايل، وشروع مجموعة من األسيرات بإبرا  

 
عزل أعضاء الهيئة القيادية العليا لحركة حماس في أعقا  قمعة قسم كما وقامت إدارة السجون ب

عاًما( ، والمعتقل في العام  30في العشرين من ديسم ر، حيث أن األسير يوسف المبحوح ) 12
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سنة، قام بطعن بابط في قسم نفحة في أعقا  االعتداء على األسيرات  18، والمحكوم 2019
م، 14/10/2002عام( المعتقل فى 38ر أشرف الزغير )في سجن الدامون وعزل كل من األسي

،  2/4/2003عامًا(، المعتقل في 39مرات، واألسير منير مرعي ) 6والمحكوم بالسجن المؤبد 
-08-2002والمحكوم بالسجن المؤبد المكرر خمس مرات ، واألسير محمد عرمان المعتقل فى 

 مرة . 36والمحكوم بالمؤبد   18

فى سجن نفحة بعزل األسرى بشكل  12فى أعقا  عملية طعن قسم وقامت إدارة السجون 
هم بشكل كامل، وهنالك معلومات حول نقل القسم انقطاع التواصل معأسيرًا وتم  80جماعى ل 

 بالكامل إلى جهات غير معلومة.

 )سفراء الحرية(: النطف المهربة -

لسجون "، جميعها مسميات تدل سفراء الحرية، أو أطفال النطف المهربة، أو اإلنجا  من داخل ا
على أحدث معركة إنسانية مستجدة لصناعة الحياة، حكاية بدأت بفكرة، وانتهت بحقيقة رغم كل 
قيود االحتالل، معركة اعتمدت على حر  األدمغة بين األسرى والسجان، قوامها التطلع للحياة 

 دة والصمود واألمل بالمستق ل، بعين متفايلة، وأبطالها أناس مظلومين عزَّل امتلكوا سالح اإلرا

 
يفكرون ويخططون وي تكرون وي دعون، في وجه إدارة ظالمية تألقت في صناعة الموت، ورغم 

كل الممارسات والقيود والوسايل األمنية أخفقت في كسر إرادة األسرى وحرمانهم من حقوقهم 
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راق عدد من  2021، وفى العام  األساسية " باإلنجا  وتحقيق غريزة األبوة م ل باقي البشر
 األسرى أبناء عن طريق النطف المهربة منها :

راق األسير عامر ع د الرحمن مق ل من طولكرم بطفلة ع ر النطف المحررة، أسماها  -
( 9، وأمضى قرابة الا)2002علًما بأن األسير مق ل كان قد اُعتقل ألول مرة عام ، ”سارة“

 21، من مدة ُحكمه البالغة 2011عام ” وفاء األحرار“سنوات ق ل أن يتحرر بصفقة 
 .أعاد االحتالل اعتقاله  2014عاًما، وفي عام 

على رغبة  "مجاهد" بناء أسماه ودامول" عاما 35"  محمد يوسف القدرةراق األسير  -
العدوان خالل  2014الجيش اإلسراييلي، القدرة في تموا/ يوليو ، وكان قد اعتقل والده

 11وأصدرت محكمة إسراييلية عليه حكما بالسجن لمدة ، اإلسراييلي على قطاع غزة
 عاما.

معتقل منذ والاألسير إسالم حامد، من بلدة سلواد شرق رام هللا، راق  2021وفى العام  -
بتوأم من األطفال، عن طريق "النطف المهربة" من داخل سجون  ، 2015أكتوبر 
 .عايلة حامد أطلقت اسم "محمد، ولينا" ،  االحتالل

كانت آخر المحاوالت الناجحة لألسير ناه  ع د القادر حميد من بلدة بيت حانون و  -
عاما، قضى منها  20، المحكوم بالسجن 2007شمال قطاع غزة، المعتقل منذ العام 

عاما، والذى راق بتوأمين "هاني وهمام" ع ر تهريا نطف األسير من داخل سجون  15
أسير، وال  71طفل من  101ء الحرية، إلى االحتالل، وبهذه المحاولة وصل عدد سفرا

االت محاوالت األسرى مستمرة، والظاهرة في اادياد بس ا الدعم والمساندة لها من كل 
االتجاهات، وحقيقة األمر أن السجون لم تشهد منذ بداية االحتالل هذا التطور الفايق في 

دته األعوام القليلة مقدرة األسرى على تهريا النطف المنوية وإنجا  األطفال كما شه
المابية، وإن هذا اإلنجاا اإلنساني أعطى قوة معنوية ونفسية لألسير وعايلته وجدد 

 .أملهم بالحرية " 

ما احتواه يعد تشويهًا جوهريا و  2021الذى أنتج فى العام  ومن المهم ذكره أن فيلم " أميرة "
 أبناء سفراء الحرية التي لم يس قلنضاالت األسرى وابداعهم في قضية تهريا النطف المهربة، و 
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سفراء الحرية، أو أطفال النطف المهربة، أو ف العالمية،ات التحرر لها م يل في تاريخ حرك

اإلنجا  من داخل السجون "، جميعها مسميات تدل على أحدث معركة إنسانية مستجدة لصناعة 
 ل.الحياة، حكاية بدأت بفكرة، وانتهت بحقيقة رغم كل قيود االحتال

 أوضاع األسيرات: -

تراعى فيها  الو ال إنسانية،  فى ظروف اعتقال ( أسيرة،32)ي لغ عدد األسيرات فى سجن الدامون 
 .حقوقهّن في الّسالمة الجسدية والّنفسية والخصوصيةإدارة السجون 
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 فيما يخص األسيرات عملية القمع غير المس وقة وعزل األسيرات 2021لعل أبرا أحداث العام و 
، ودخول بعضهن فى االبرا  المفتوح عن الطعام ، حيث أن عمليات القمع بدأت عندما 
رفضت األسيرات نقلهن إلعادة توايعهن على غرف السجن بحسا رغبة اإلدارة، حيث من 
المتعارف عليه في السجون أن تقوم األسيرات بتوايع أنفسهن بحسا التنظيمات، وهو ما جعل 

تحام األقسام بشكل مفاجئ، وعلى غير المتعارف عليه حيث تم تنفيذ اإلدارة تقوم بعملية اق
عمليات اقتحام من جانا سجانين من الرجال، وفى أعقا  دغاعهن عن أنفسهن بكل االمكانيات 
المتاحة منعت إدارة مصلحة السجون المحامين من ايارة األسيرات، وهو ما جعل التواصل معهن 

اية ، وكان لألسرى موقف بطعن بابط فى قسم نفحة واغالق لمعرفة حقيقة ما يجري صعبة للغ
 قسم كامل بمصير مجهول وال تزال األحداث جارية فى قضيتهن .

في ظروف معيشية صعبة، يتعّربن خاللها لالعتداء الجسدي وتحتجز إدارة السجون األسيرات 
ّن في التجّمع واإلهمال الط ي، وتحرمهن سلطات االحتالل من أبسط حقوقهن اليومية، كحقه

لغرض أداء الصالة جماعًة أو الّدراسة، إبافة إلى انتهاك خصوصيتهن بزرع الكاميرات في 
 ساحات المعتقل، ما يضطر بعضهّن إلى االلتزام باّللباس الشرعي حّتى أثناء ممارسة الريابة.

 
ك، إبافة إلى كما وتحرمهن من حّقهن بوجود مكتبة داخل المعتقل، رغم المطالبات المتكررة لذل

حرمانهّن من ممارسة األشغال الفنية اليدوية، عالوة على تعربهّن للتنكيل بهّن خالل عملية 
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النقل ع ر عربة "ال وسطة" إلى المحاكم أو المستش يات، والتي تستغرق عملية الّنقل بها 
 لساعات، ويتعّربن خاللها لالعتداء عليهن على يد قّوات "النحشون".

ات داخل سجون االحتالل ال يقل قساوة وصعوبة عن االسرى المعتقلين، حيث أن أوباع االسير و 
وستبقى معاناة  االسيرة،االحتالل ال يفرق في تعامله بين ذكر أو أن ى وال يحترم حقوق الحركة 

األسيرات األمهات أك ر قساوة حيث الشوق لفلذات أكبادهن، وافتقادهن أبناءهن في كل لحظة 
 بات واألعياد.وخاصة في المناس

 أوضاع األطفال: -

صفة سلطات االحتالل منهم سل ت طفاًل، ( 170)ي لغ عدد األطفال فى سجون االحتالل نحو 
"ال  أنه:( تؤكد 16على الرغم أن القانون الدولى وتحديًدا اتفاقية الطفل في المادة )، فالطفولة

 يجوا أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله 

 
أو مراسالته وال أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته"، وأيًضا للطفل الحق في أن يحميه 

 إال أن سلطات االحتالل وأجهزة األمن االسراييلية ال تأبه، نون من م ل هذه الممارساتالقا
بالقوانين الدولية وال حقوق اإلنسان، وال يميز في تعسفه بين صغير أو ك ير، فيتعرض في 
سجونهم الطفل للعذا  والمعاملة القاسية والمهينة ذاتها التي يتعرض لها الكبار، من بر  

لألحكام العسكرية الردعية العالية ، ووجودهم فى أماكن اعتقال بال رعاية وال  باإلبافة، وتعذيا
 ارشاد وال ظروف انسانية تراعى أعمارهم واحتياجاتهم .
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 :2021لعام األسرى لإنجازات  -

، هااارو  نفاااق الحرياااة ، وابااارابات األسااارى ، وانتصاااار  2021مااان إنجاااااات األسااارى فاااي العاااام 
األسرى االداريين ، ومواصلة التعليم فى ال انوية العامة والجامعات وتحقيق الشاهادات العلياا رغماًا 
عن أنف إدارة السجون بالتعاون ماا باين األسارى وهيئاة األسارى وواارة التعلايم الفلساطيني، ونجااح 

علاى الك يار مان تاراث وواقاع التجرباة االعتقالياة التاي " والحفا  عدد من تهريا النطف المهربة ، 
لخطاااااااوات التكتيكياااااااة تعمااااااادت بالشاااااااهداء والتضاااااااحيات واالبااااااارابات المفتوحاااااااة عااااااان الطعاااااااام وا

واالسااتراتيجية، وبالوسااايل الساالمية والعنيفااة، وبااالحوارات ورفاا  اسااتالم وجبااات الطعااام وإرجاعهااا 
 للسجان، وغير ذلك من وسايل نضالية.

المؤسسااات الديمقراطيااة للتنظيمااات داخاال السااجون، وبااين السااجون حافظاات الحركااة األساايرة علااى ف
المتعااددة، وفااي السااجن الواحااد، وفااي التنظاايم الواحااد، وفااى مواجهااة االعتقااال االداري باإلباارابات 
المفتوحاة الفردياة عان الطعاام والتاي وصالت لعشارات األياام، وفاى ايجااد معادلاة تاوااٍن بيانهم وبااين 

 .فتقار األولى لإلمكانيات الماديةإدارة مصلحة السجون، رغم اإلمكانيات األخيرة مقابل ا

وأعتقاااد أن األسااارى المااازودين بإيماااانهم وعدالاااة قضااايتهم وقناعااااتهم بمعااااركهم يساااتطيعون تجااااوا 
ال غارات والعواياق والعقباات لاو تاوفرت اإلرادة والعزيماة ا فهام دوماًا أث تاوا مان خاالل إشاهار ساالح 
جوعهم وشهدايهم، وأرطال لحمهم أن الكف باستطاعتها أن تهزم المخرا، وأن اإلرادة أقوى بك يار 

، وأن قلة اإلمكان تهزم اإلمكان مهما بلغ ظلمه وج روته بقوة الحق، فنجحوا بعزيمتهم (3)من القوة 
في انتزاع موافقة إدارات السجون على توفير شاروط انساانية وثقافياة وصاحية واجتماعياة بارورية 

، ولاااوال تلاااك التضاااحيات الك يااارة خاااالل مسااايرة اعتقاااالهم الطويلاااة والمتكاااررة لماااا تحققااات (4)لإلباااداع 
 موحات الك يرة في حياتهم. الط

                                                           
 .12، ص2012الخفش، "إبرا  الكرامة"، فلسطين، مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان، ( محمد صبحه، فؤاد 3)

 .70، ص 2015( سامي األخرس، كامل مسعود، "رحيق الوطن"، غزة، فلسطين، مكتبة األندلس، 4)
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 في النهاية خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات كان أبرزها:

أهمية تحديد المكانة القانونية لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسراييلية على المستوى  -1
الدولي والمنظمات الحقوقية واإلنسانية، وإلزام دولة االحتالل بالتعامل وفق تلك المكانة 

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

م، ومتابعة تط يقها في فلسطين 1949وخاصة اتفاقيتي جنيف ال ال ة والرابعة لسنة 
ليها لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة لألسرى المحتلة من ق ل الدول الموقعة ع

والمعتقلين، وتفعيل دور المؤسسة الدولية للصليا األحمر وتوثيق أشكال التعذيا 
 والمعاملة وشروط االعتقال.

تشكيل لجنة من محامين وخ راء قانونيين فلسطينيين وعر  ودوليين لبحث آليات برورة  -2
خاصة باحترام االتفاقيات الدولية، وأساليا تط يقها، استخدام االلتزامات القانونية ال

وتوثيق جرايم االحتالل وفق شهادات األسرى واألسيرات المشفوعة بالقسم، وإعداد ملفات 
 . خاصة حول االنتهاكات اإلسراييلية بحقهم

تدويل قضية األسرى والمعتقلين والتعريف بها في العالم لتشكيل رأي عام باغط ومساند  -3
لهم، وذلك من خالل السفارات الفلسطينية والعربية، وبع اتها لدى المنظمات الدولية، 
ومن خالل توجيه الدعوات لمنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية، 

المشاَهد والمقروء والمسموع، وع ر الحمالت االلكترونية ومواقع وع ر وسايل اإلعالم "
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التواصل االجتماعي بلغات متعددة، والسعي لعقد المؤتمرات الداعمة لألسرى والمؤيدة لهم 
والمطالبة بتحريرهم، وتغيير الصورة المشوهة التي ت  ها دولة االحتالل للعالم بدهم، 

 واإلعالم والنفوذ السياسي التي تؤثر عليه.مستخدمة بذلك مراكز القوة من المال 
االلتفاف حول قضية األسرى والمعتقلين، وجعلها من أهم القضايا الفلسطينية والعربية،  -4

والتي ال تقل أهمية عن القضايا الوطنية األخرى "كسياسة الضم وقضايا القدس 
فتوحة مع والالجئين والدولة والمستوطنات، والتمسك بقضيتهم في كل الج هات الم

الجانا اإلسراييلي في المجاالت "السياسية والعسكرية والقانونية"، وتوفير كل أشكال 
الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين وذويهم خارج المعتقالت، للحفا  على إنجاااتهم وتعزيز 

 صمودهم، واعتبار قضية األسرى من ال وابت الفلسطينية التي ال يمكن التناال عنها.
ساقات تعليمية وتربوية ومنهجية تتناول التجربة االعتقالية، ومسيرة الحركة اعتماد م -5

الوطنية األسيرة في الك ير من المجاالت في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات 
تستحق  الفلسطينية، وحث طلبة الدراسات العليا على البحث في عمق هذه التجربة التي

 التوثيق والحفظ والحماية.

 


