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المؤتمر األوروبي السابع لمناصرة والمحررين فى األسرى شؤون هيئة تغطية ألهم أنشطة وفد 
 في مدينة مالمو جنوبي السويد 2022يونيو/ حزيران  19 -18 األسرى الفلسطينيين

 

 والمحررينهيئة شؤون األسرى صادر عن 

 2022يونيو/ حزيران 

 مقدمة :

، أعمال  2022يونيو/ حزيران  19 -18 ىانطلقت في مدينة مالمو جنوبي السويد، يوم
المؤتمر األوروبي السابع لمناصرة األسرى الفلسطينيين والذي ينظمه التحالف األوروبي 
لمناصرة األسرى، بمشاركة واسعة من ممثلي جمعيات أوروبية ومنظمات حقوقية دولية 

وبرلمانيين أوروبيين، إلى جانب مشاركة فلسطينية واسعة من مختلف الجاليات الفلسطينية 
لواليات المتحدة، وممثلين من فلسطين، وبحضور سفيرة دولة فلسطين لدى في أوروبا وا

محيسن، وممثلي المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بشؤون األسرى. وقد تأخر  روالالسويد، 
وصول عدد كبير من المدعوين من األراضي الفلسطينية المحتلة بسبب عدم منح السفارة 

 وعلى رأسهم وفد هيئة شؤون األسرى والمحررين بالسويدية التأشيرات في الوقت المناس
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المدير العام ومدير دائرة القانون الدولى الدكتور رأفت حمدونة ، والذى تم المكون من  
اختياره من التحالف األوروبى لعرض كلمة تعريفية واحصائية شاملة عن األسرى، و 

مدير اإلعالم فى المؤتمر كاًل من  ، ومثل الهيئة المحامية في الهيئة األستاذة دعاء أبو عين
اللواء الذى ألقى كلمة رئيس هيئة األسرى  ثائر شريتحاألستاذ والعالقات العامة في الهيئة 

رئيس وحدة العالقات الدولية في هيئة شؤون برفقة  ،المؤتمر افتتاحيةأبو بكر في قدرى 
 .األسرى والمحررين رائد أبو الحمص

قدمها خبراء في يومين متتاليين، تخللها ورشات عمل متخصصة أعمال المؤتمر  واستمرت
 فى المؤتمرشارك و براء في اإلعالم بلغات متعددة. القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، وخ

الضوء على القضايا المتعلقة بحقوق األسرى وسلطت األوراق المقدمة شخصا،  120نحو 
االحتالل، بهدف الوصول إلى أنجع السبل واآلليات وأوضاعهم ومعاناتهم اليومية في سجون 

 التي تساهم في تدويل قضيتهم وإيصال رسالتهم إلى العالم.

رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء اليوم األول باإلضافة إلى المؤتمر فى وقد تحدث في 
رئيس التحالف  ، الدكتور خالد حمد،محيسن  فى السويد روال سفيرة فلسطينقدرى أبو بكر ، و 

األوروبي لنصرة أسرى فلسطين، والذي افتتح المؤتمر، وأكد على أهمية تدويل قضية األسرى 
 خاصة قضية المعتقلين اإلداريين واألسرى المرضى واألسرى األطفال.
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، من حزب اليسار السويدي، كما ُقدمت رسائل تضامن من السيدو أوميهاناراسوبتش كاسوموفيش
والسيد رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسيد خورجيمورتينسين 

من حزب القائمة الموحدة بالدنمارك، والسيدة مريم وود من لجنة التضامن مع فلسطين في 
 هولندا، وعضو البرلمان البريطاني السابق كريس وليامسون.

 

مع المؤتمر لرسالة مسجلة للتضامن مع األسرى الفلسطينيين من عضوة الكونغرس كما است
األمريكي رشيدة طليب، وكذلك رسالة مسجلة من السيد وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة في 

 فلسطين، حول ظروف استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة.

، المتخصص في شؤون رأفت حمدونة  المدير العام ومدير دائرة القانون الدولى الدكتوروقدم 
، كلمة تعريفية واحصائية شاملة عن األسرى بالفيديو  فى الكلمة االفتتاحية األسرى والمعتقلين،

حول المحكمة الجنائية الدولية ودورها في مالحقة  تم تنظيم جلسة في اليوم األول للمؤتمرو 
مجرمي الحرب اإلسرائيليين. وقد تحدث في الجلسة ثالثة خبراء سلطوا الضوء على المحكمة 

 وآليات عملها وتسييسها من أجل حماية إسرائيل.

ة وقد كّرم التحالف األوروبي لنصرة األسرى الفلسطينيين عددا من النشطاء األوروبيين باإلضاف
إلى أسير محرر، والمحامي علي أبو هالل لتفانيه في خدمة األسرى وحضوره كافة مؤتمرات 
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اللجنة السبعة، ومتابعته شؤون األسرى وتوثيق الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وتحويلها للمحكمة 
 الجنائة الدولية.

 

التي أقّرتها ورشات المؤتمر أعماله مساء األحد بإصدار بيان ختامي يتضمن التوصيات  واختتم
العمل المختصة، واعتماد آليات تنفيذها عبر لجان اللجان األربعة المختصة القانونية والطبية 

 واإلعالمية والسياسية.

 

 اللواء أبو بكر: االحتالل تجاوز كل الخطوط الحمراء في تعامله مع أسرانا وأسيراتنا -

، فى كلمة االفتتاح بالمؤتمر أبو بكر طالب رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري 
 كافة األصدقاء الدوليين لف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطينالمشاركين في المؤتمر السابع للتحا

 

من أوروبا وخارجها، بالعمل الجاد لوضع حد للتطرف اإلسرائيلي بحق أسرانا وأسيراتنا في  
 سجون االحتالل.
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، والتي قدمها بالنيابة عنه مدير اإلعالم والعالقات العامة في وقال اللواء أبو بكر في كلمته
الهيئة ثائر شريتح، " بأن إسرائيل صعدت من جرائمها خالل السنوات الماضية بحق األسرى 
والمعتقلين، متجاوزة بذلك كل المواثيق واألعراف واالتفاقيات الدولية، وتفرض ممارساتها الال 

ة تطرفها ونزعاتها العنصرية ، وهو ما يجب أن يواجه بكم ومن أخالقية والال إنسانية لتنمي
 خاللكم".

وتحدث اللواء أبو بكر عن حجم الجريمة بحق األسرى المرضى، وما يتعرضون له من موت 
 ممنهج ومخطط، فهم يتركون فريسة لألمراض واألوجاع، ويحرمون من العالج واألدوية.

لوقوف عند األرقام التالية، والتي تلخص حجم الوجع وتمنى اللواء أبو بكر من كافة الحضور ا
ما يقارب مليون حالة اعتقال، 1967والحرمان وقتل للروح والجسد، حيث نفذ االحتالل منذ عام 

محكومين بالسجن  551فلسطينيا وفلسطينية، منهم  4600ويحتجز حاليًا في سجونه ومعتقالته 
قاصر ، وأكثر من  172مريض، و  500ًا، و معتقال إداري 682المؤبد ) مدى الحياة (، و 

إمرأة وفتاة، مشيرًا إلى أن هذه  32عامًا فأكثر، و  20أسيرًا ومعتقال مضى على اعتقالهم  220
 ليست أرقامًا فقط، بل إنها قصص إنسانية وحكايات وحاالت يمارس عليها الظلم جهرًا وعالنية.

ختصين في الهيئة والمؤسسات األخرى العاملة وفيما يتعلق بعدم إصدار التأشيرات لعدد من الم
في مجال األسرى، وألسرى محررين كان من المفترض أن يقدموا شهاداتهم الحية حول تجربتهم 
ومعاناتهم، فقد شدد أبو بكر بكلمته على أن السويد وكافة دول أوروبا تشكل لنا األمل والطموح 

وركم في مساعدتنا للخالص من االحتالل، في أن تتحقق العدالة لشعبنا وأسرانا، مؤمنين بد
وآملين منكم عدم التعاطي مع الروايات اإلسرائيلية التي تسعى لتشوية نضال شعبنا ومناضليه 

 ومؤسساته.

ووجه اللواء أبو بكر  شكره للقائمين على المؤتمر وكافة الحضور، ولسفيرة دولة فلسطين في 
ة فتح والتحاد الجاليات الفلسطينية، كما وجه شكره مملكة السويد، وألمين سر وأعضاء اقليم حرك

ألسرانا األبطال داخل السجون والمعتقالت ولألسرى المحررين ولكافة مؤسسات األسرى التي 
حرمت من المشاركة في هذا المؤتمر بسبب عدم إصدار التأشيرات وفي مقدمتهم المحامية في 

كدًا أن غياب مشاركة هذه المؤسسات الهيئة دعاء أبو عين، والدكتور رأفت حمدونة، مؤ 
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والمختصين فيها له آثاره على المؤتمر، ولكن التعاون والتكامل سيتغلب على هذا الحرمان وهذا 
 الرفض.

فى افتتاحية المدير العام ومدير دائرة القانون الدولى الدكتور رأفت حمدونة  كلمة -
 :وتضمنتالمؤتمر بفيديو مسجل 

تصادر سلطات االحتالل المكانة القانونية لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين " كأسرى حرب أو 
معتقلين سياسيين ( مكفولة حقوقهم السياسية واالنسانية التى أكدت عليها قرارات الجمعية العامة 

يات جنيف لألمم المتحدة واالتفاقيات والمواثيق الدولية وفقًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاق
األربع، والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع األشخاص )األسرى والمعتقلين( سواء، وعدم 

تعريضهم لألذى، وتحرم على الدولة اآلسرة اإليذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة 
 القاسية، والالإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.
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خدم سلطات االحتالل مصطلح )سجناء( بدل أسرى أو معتقلين كمرتكبي أفعال يعاقب وتست
عليها القانون، حتى سياسيًا استخدمت سلطات االحتالل قضية األسرى والمعتقلين كورقة مساومة 

وأخضعتها لالبتزاز واالستغالل والزال منهم أسرى لهم  1993فى أعقاب اتفاقية أوسلو فى العام 
معتقال من قدامى األسرى ما قبل أوسلو  25ل ما يقارب من األربعين عامًا وال يزال فى االعتقا

 رهن االعتقال حتى هذه اللحظة .

 مليون حالة اعتقال منذ بداية االحتالل :

بلغت حاالت االعتقال في صفوف الفلسطينيين لدى سلطات االحتالل نحو مليون حالة اعتقال، 
من كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني دون استثناء كبار منذ بداية احتالله لفلسطين  

 وصغار، ذكور وإناث .

 ( ألف حالة اعتقال من األطفال 50منهم ما يزيد عن )

 ( ألف حالة اعتقال من الفتيات والنساء واألمهات17وما يقارب من )

 

 احصائية عامة عن األسرى والمعتقلين :

السجون وفقًا آلخر تقرير لهيئة شؤون األسرى والمحررين والمؤسسات العاملة  ال يزال منهم فى
سجن أو معتقل أو مركز توقيف  23( أسيرًا موزعين على 4600فى مجال األسرى فهنالك نحو )

( أسير مريض 500( معتقاًل إدارايًا ، و)682( طفاًل)172( أسيرة، و )31أو تحقيق، من بينهم )
ن حكمًا بالسجن )مدى الحياة( لمرة واحدة أو لعدة مرات ، أعالهم حكمًا ( أسير يقضو 551، و)

 مرة(. 67األسير عبد هللا البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد )

 

 قائمة قدامى األسرى بتصاعد مستمر

( 214ارتفعت قائمة "عمداء األسرى" ممن أمضوا أكثر من عشرين عامًا فى االعتقال إلى )
 أسير.
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 عام 25أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من  (37من بينهم )

 . 1993( أسيرًا معتقلين منذ ما قبل "اتفاقية اوسلو" 25ومنهم )

 سنة بشكل متواصل 30( أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 17من بين )

سنة، أقدمهم األسيرين" كريم وماهر يونس"  35( أسرى مضى على أعتقالهم أكثر من8و)
 .1983نون ثاني/ يناير عام المعتقالن منذ  كا

 السجون والمعتقالت االسرائيلية :

سجن ومعتقل  23تقع الغالبية العظمى للسجون والمعتقالت اإلسرائيلية وتقارب فى العدد إلى 
، إذ يعتبر نقل المعتقلين 1967ومركز توقيف وتحقيق خارج حدود األراضي المحتلة عام 

ازهم في سجون داخل أراضي الدولة المحتلة مخالفة الفلسطينيين من المناطق المحتلة واحتج
للقانون الدولي ، ومن أهم السـجون فى الداخل المحتل هداريم ونفحة ورامون وبئر السـبع ايشل 

وأوهليكيدار وعسقالن وشطة وجلبوع وهشارون والدامون والرملة أيالون ونيتسان وما يسمى بعيادة 
الت ) النقب ومجدو فى الداخل، ومعتقل عوفر فى غرب سجن الرملة وغيرها، وهنالك ثالث معتق

 رام هللا ومركز توقيف وتحقيق سجن المسكوبية فى القدس المحتلة ( .

 االعتقال االداري وسيلة للعقاب الجماعي

( ألف قرار باالعتقال 55ما يزيد عن ) 1967أصدرت سلطات االحتالل االسرائيلى منذ العام 
وتجديد فترة االعتقال االداري ال يزال منهم بال لوائح اتهام وبملفات االداري، مابين قرار جديد 

( أسيرًا وأسيرًة، رهن االعتقال 682سرية وقابلة أوضاعهم للتجديد ، ال يزال ما يقارب من )
االداري، وُيحتجزون في معتقالت )عوفر والنقب ومجيدو( في ظروف صعبة ومن الواضح أن 

م االعتقال االداري، وماضية في اللجوء إليه كوسيلة للعقاب سلطات االحتالل ُتسيء استخدا
الجماعي ، األمر الذى ُيشكل جريمة بكل المقاييس، بذريعة األمن وإدعاءات احترازية، األمر 
 الذى يستوجب التحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة االحتالل على تلك الجريمة .

لة من االضرابات الجماعية والفردية عن الطعام، وقد ومن هنا شهدت السنوات الماضية سلس
( 400تجلت في السنوات العشر األخيرة  ظاهرة االضرابات الفردية حيث خاض ما يزيد عن )
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معتقل إضرابًا فرديًا عن الطعام، لمواجهة هذه السياسة، ال يزال منهم األسيران خليل، واألسير 
يومًا على التوالي بظروف صحية وحياتية  57و 92 رائد ريان فى اضراب مفتوح عن الطعام منذ

 صعبة ومعقدة .

 األسيرات :

ألف ، مبينهن أمهات ونساء طاعنات في السن، وزوجات 17اعتقلت سلطات االحتالل قرابة  
وحوامل ومريضات، ومن ذوي الحاجات الخاصة، وفتيات قاصرات، وطالبات في مراحل تعليمية 

( أسيرة، يعشن أوضاعًا حياتية صعبة ومعقدة، 31"الدامون" ) متعددة، ال يزال منهن في سجن
 وترتكب سلطات االحتالل بحقهن عدد من االنتهاكات مثل :

)االعتقال الوحشى، والتعذيب النفسى والجسدى، العزل االنفرادى ، واألحكام الردعية ، والغرامات 
ل الطبى ومنع التعليم والتفتيشات المالية الباهظة، واالعتقال اإلداري والحبس المنزلي، واالهما

 المستفزة، وعدم مراعاة خصوصيتهن، عبر تركيب كاميرات مراقبة وغيرها من اإلجراءات (.

ولعل أبرز الحاالت وسط األسيرات قضية األسيرة إسراء الجعابيص من سكان القدس المعتقلة فى 
إلجراء العديد من العمليات نتيجة انفجار أسطوانة غاز فى سيارتها والتى تحتاج  2015العام 

الجراحيه كونها تعاني من حروق خطيرة من الدرجة الثالثة والرابعة، وفقدت أصابع يديها، وتظهر 
 الحروق على كافة أنحاء جسدها، وحتى المحكمة لم تستجب لطلبها بتقديم العالج الالزم لها .

 األطفال:

عشرة، ولم تراع فى اعتقالها ضعف بنيتهم ( طفاًل دون سن الثامنة 172تعتقل سلطات االحتالل )
الجسدية، وعدم نضوجهم بالشكل الذي يجعلهم قادرين على مواجهة االعتقال وما يتفرع عنه من 

 تحقيق ومحاكمات وتنكيل، وحرمان من مواصلة التعليم .

، وتتجاهل سلطات االحتالل حاجتهم للرعاية الطبية الالزمة والعالج المناسب واالرشاد النفسى
والحق في التجمع لغرض الدراسة والتعلُّم، والحق في ممارسة األنشطة الذهنية والترفيهية، والحق 

 فى الزيارات المنتظمة ، وتستغل ضعفهم أثناء االعتقال وارهاب التحقيق .



10 
 

ولعل أبرز الحاالت فى قسوة االعتقال والتحقيق ما حدث مع الطفل األسير أحمد مناصرة 
، والذي لم يبلغ سن الرابعة عشرة من عمره، 2015رين األول/أكتوبر تش 12المعتقل منذ 

والمصاب بإصابات بالغة، الشهير بفيديو "مش متذّكر"، فى مقطع سّربه االحتالل ، والذى يعانى 
 لحتى اللحظة على اثره نفسيًا جراء قسوة التحقيق .

 األسرى المرضى :

( حالة 70أسير ، من بينهم ) 500السجون االسرائيلية قرابة الـ  يبلغ عدد األسرى المرضى فى
مرضية مستعصية بحاجة للعالج الدائم والمتابعة والرعاية الصحية، ال سيما األسرى المصابين 

( أسيرًا، أبرزهم األسير ناصر أبو حميد الذي ُيعد مثااًل 22بمرض السرطان واألورام وعددهم )
 الطبي . حيًا وشاهدًا على االهمال

 ويتعرض المرضى فى السجون لجملة من االنتهاكات الطبية أهمها :

عدم اجراء الفحوصات المخبرية ، عدم السماح بادخال الطواقم الطبية من وزارة الصحة 
الفلسطينية، عدم تسليم الملفات الطبية لألسرى المرضى لالستشارات فى الخارج ، عدم السماح 

بإجراء العمليات الجراحية العاجلة ؛ األمر الذي تسبب في وفاة بادخال األدوية ، التسويف 
 عشرات األسرى نتيجة االهمال الطبى المتعمد .

 األسرى وكورونا

 على الرغم من مطالبة منظمة العفو الدولية للحكومات فى العالم منذ بدء جائحة كورونا لالفراج
عن آالف المعتقلين بسبب مخاوف موثقة من اكتظاظ السجون وسوء العناية والرعاية الصحية ، 

أسير بالفيروس  600إال أن سلطات االحتالل لم تفرج عن أسير واحد  رغم اصابة ما يزيد عن 
منذ بدء الجائحة بظروف صعبة بال أدنى اهتمام أو تقديم عالج خاصة في ظل وجود معتقلين 

يرات حوامل  وكبار في السن ولو بعمر الثمانين كاألسير فؤاد الشوبكي الذى أرهقت مرضى وأس
جسده سنين السجن والمرض، والذى " يعاني من قائمة طويلة من األمراض كسرطان البروستاتا 

 والسكر والضغط .
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 قوانين اسرائيلية جائرة بحق األسرى :

لة للتنافس والتحريض بين قيادات األحزاب تحول ملف األسرى عنصرًا للمزايدات الداخلية وحا
وأعضاء الكنيست بهدف إرضاء الشارع اليميني المتطرف من خالل مقترحات القوانين المتطرفة 

بحق األسرى كسن قانون " شاليط" وتضييقات " لجنة أردان" و" قانون التغذية القسرية"، وعدد من 
ة أو القراءات عليها داخل البرلمان المسمى " القوانين التي تم اقتراحها ومنها من تمت المصادق

 الكنيست " والذي سن عدد من القوانين الجائرة بحق األسرى وحقوقهم األساسية واالنسانية .

 تجارب األدوية على المعتقلين

حذرت منظمات طبية ومؤسسات صحية وإنسانية من قيام سلطات االحتالل بتجريب األدوية 
ات وزارة الصحة اإلسرائيلية وقياس تأثيراتها على األسرى الفلسطينيين الجديدة المنتجة في مختبر 

 ، األمر الذى يتنافى مع أخالقيات مهنة الطب .

قضية كشفتها عضو الكنيست االسرائيلى السابق  داليا إيتسك، والتى أكدت إجراء السلطات 
لى أجساد األسرى اإلسرائيلية المختصة ألف تجربة ألدوية خطيرة، تحت االختبار الطبي، ع

الفلسطينيين والعرب، مؤكدة أن بين يديها وفي حيازة مكتبها ألف تصريح منفصل من وزارة 
 الصحة اإلسرائيلية لشركات األدوية اإلسرائيلية الكبرى إلجراء تلك التجارب.

، من خالل تصريحات 1997وأكدت ذلك صحيفة )يديعوت أحرونوت( اإلسرائيلّية، فى العام 
العلوم البرلمانية، ومفادها أّن وزارة الصحة اإلسرائيلّية أقّرت بمنحها شركات األدوية  رئيس لجنة

الخاصة تصاريح لعمل تجارب على األسرى، وكذلك صحيفة )برافدا( الروسية التى أجرت تحقيًقا 
 موسًعا فى هذه القضية وأكدت قضية تجريب األدوية 

رت الباحثة نادرة شلهوب أستاذة علوم الجريمة األمريكية، أقّ « كولومبيا»في محاضرة بجامعة 
والعمل االجتماعّي في الجامعة العبرية، بسماح الحكومة اإلسرائيلية لكبرى شركات األدوية 

اإلسرائيلية بإجراء تجارب طبية لألدوية على السجناء الفلسطينيين والعرب ، وحاولت الجامعة 
رأًيا شخصًيا ال يمثل نهج »من شأنها، باعتبارها العبرية التنصل من نتائج أستاذتها والتقليل 

 «.الجامعة
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 الخطر البيئى على األسرى 

حذرت مؤسسات األسرى من الخطر البيئى والبيولوجى للغبار الذري المنبعث من مفاعل ديمونا 
أسير و سجن  1200أسير فلسطينى في كل من معتقل النقب الذى يضم  2690والذى يطال 

 290أسير وسجن ايشل والذى يضم   650أسير ، و سجن ريمون وفيه 550نفحة الذى يضم 
 أسير .

وأشار الجميع إلى مرحلة الخطر االستراتيجى لفاعل ديمونا بسبب انتهاء عمره االفتراضي ، 
والمهدد بكارثة إنسانية ، وطالبوا بنقل األسرى من تلك المناطق المجاورة للمفاعل وأخطاره نتيجة 

 لبيئى.لالشعاعات والخطر ا

 شهداء الحركة األسيرة : 

هم ضحايا االحتالل ممن أعدموا بشكل مباشر أو نتيجة اإلهمال الطبي ، أو التعذيب ، وجميعها 
شهيدًا ( ،  228)  1967أساليب محرمة دوليًا ، ويبلغ عدد شهداء الحركة األسيرة منذ العام 

( نتيجة التعذيب، و)  73العمد ، )  ( نتيجة القتل 76(  نتيجة اإلهمال الطبي ، و)  72منهم ) 
 ( معتقلين استشهدوا داخل السجون والمعتقالت نتيجة اطالق النار عليهم مباشرة ( . 7

( شهداء منهم ،  وهم: األسير الشهيد أنيس دولة 9وما زالت سلطات االحتالل تحتجز جثامين )
ي الغرابلي وكمال أبو وعزيز عويسات وفارس بارود ، ونصار طقاطقة ، وبسام السايح وسعد

وعر وسامي العمور وآخرهم األسير الشهيد  داود الزبيدي منتصف أيار/ مايو الماضي من هذا 
 العام.

وتهدف دولة االحتالل من وراء تصفية األسرى واستمرار احتجاز جثامينهم، إلى االنتقام منهم 
 .ومعاقبة ذويهم ومضاعفة األوجاع واألحزان لدى ُأسرهم وعائالتهم 

 سرقة األعضاء :

الضوء على قيام إسرائيل بسرقة   2001سلط الصحافي السويدي دونالد بوستروم في العام، 
أعضاء الشهداء الفلسطينيين والمتاجرة بها، من خالل قتل الجنود اإلسرائيليين لشبان فلسطينيين 

بيبة اإلسرائيلية والخبيرة ثم القيام بسرقةأعضائهم والمتاجرة بهااالمر الذى أكدته د. مئيرا فايس الط
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، وبنفسها رأت ووثقت كيف تتم سرقة ”على جثثهم الميتة“في علم اإلنسان  في كتابها الشهير
األعضاء في معهد أبو كبير للطب الشرعي من خالل إجراء التشريح للشهداء ومن ثم استئصال 

تقرير كشفت  ( األمريكية بنشرCNN، قامت شبكة )2008أعضاء من أجسادهم ، وفي العام 
فيه النقاب عن تورط سلطات االحتالل بجرائم قتل فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم واالستفادة 

 منها بشكل غير شرعي.

 الجثامين :

معتقل شهيد فى الثالجات ،  105معتقل شهيد ، منها  361تحتجز سلطات االحتالل نحو 
من األسرى ،  9شهيدات ، و 3أطفال ، و 9معتقل شهيد فى مقابر األرقام ، منها  256و

ويطلق على مقابر األرقام ) المقابر السرية ( ، وهى عبارة عن مدافن بسيطة، ، يوضع فيها 
جثمان الشهيد في كيس بالستيكى أو صندوق خشبى ويثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقمًا 

 الشهداء.معينًا، ولهذا سميت بمقابر األرقام ألنها تتخذ األرقام بدياًل ألسماء 

 خاتمة :

نطالب المؤسسات الحقوقية واالنسانية والراعية للقانون الدولى االنسانى واتفاقيات جنيف ومنظمة 
الصليب األحمر ومجموعات الضغط الدولية عامة بالتعامل مع الحقائق والمعطيات التى أوردناها 

عرب فى السجون والمعتقالت والتعامل معها بجدية ومسئولية النقاذ حياة األسرى الفلسطينيين وال
االسرائيلية والضغط على االحتالل لاللتزام بتلك الحقوق األساسية واالنسانية واالفراج عن األسرى 

والمعتقلين خاصة القدامى وكبار السن واألطفال واألسيرات والمعتقلين االداريين، وكل األسرى 
والذى تناول  2022منستي" فى فبراير دون استثناء، ونؤكد على توصيات منظمة العفو الدولية "ا

كل أشكال االنتهاك والعنصرية بحق الشعب الفلسطينى وتناول قضايا االعتقال اإلداري، 
 والتعذيب بحق األسرى والمعتقلين .

 

رئيس وحدة العالقات الدولية في الهيئة يستعرض االنتهاكات بحق األسرى وتحديدًا  -
 المرضى
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الدولية في هيئة شؤون األسرى والمحررين رائد أبو الحمص، في عرض رئيس وحدة العالقات 
ورقته التي قدمها اليوم في المؤتمر السابع للتحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، جملة 

االنتهاكات التي يتعرض لها األسرى والمعتقلين الفلسطينيين بشكل عام والمرضى منهم بشكل 
 خاص.

 

" عندما نتحدث عن االنتهاكات، فإننا أمام سياسة ممنهجة  وقال الحمص في مستهل عرضه:
ومدعومة من كل األوساط السياسية والعسكرية اإلسرائيلية، وإن المساحة التي تتحرك فيها 

منظومة االحتالل مبنية على أسس تستهدف فرض أمر واقع جديد داخل السجون والمعتقالت، 
 للنيل من صمود وعزيمة أسرانا وأسيراتنا".

أضاف الحمص " بأنه كل يوم يتم اقتحام السجون ويتم االعتداء على األسرى والمعتقلين، و 
وتفتش غرفهم وتصادر ممتلكاتهم من كتب وأجهزة كهربائية وأدوات المطبخ، وتفرض عليهم 
الغرامات، ويعزلون في زنازين انفرادية قذرة وال تصلح للعيش اآلدمي، ويحرمون من الزيارات 

ساحة الفورة، وتصادر منهم المواد الغذائية التي تتقلص من كانتينا السجن والخروج إلى 
 باستمرار، ويحاربون بماء الشرب واالستحمام".

أما فيما يتعلق بالمرضى، فقد شدد أبو الحمص على أن ما يرتكب بحقهم يرتقي إلى مستوى 
الج واألدوية وعدم جرائم الحرب التي يجب أن يحاسب عليها قيادة جيش االحتالل، فمنع الع
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اجراءات الفحوصات الطبية الدورية، والتباطؤ في تحويل المعتقلين إلى المستشفيات، له كل 
التأثير في ارتفاع عدد شهداء الحركة األسيرة تحديدًا خالل الفترة القادمة، حيث هناك حاالت 

 شفى سجن الرملة".بحاجة لالفراج الفوري عنها، تحديدًا المقيمين بشكل دائم فيما يسمى "مست

وتضمنت ورقة أبو الحمص أمثلة وشواهد تدلل على مدى إجرام دولة االحتالل االسرائيلي، وما 
 جرى مع األسيرين القاصرين مناصرة والجنيدي عند اعتقالهما خير شاهد على ذلك.

نية في وقدم الحمص شكره للتحالف ولسفارة دولة فلسطين في السويد والقليم فتح والجالية الفلسطي
كافة أنحاء أوروبا، الفتا بأن ورقة االنتهاكات التي تناولت موضوع األسرى المرضى، جرى 

إعدادها من قبل هيئة األسرى ومركز حريات، وكان من المفترض أن تقدمها الموظفة في الهيئة 
 األستاذة دعاء أبو عين.

 أنشطة لوفد الهيئة على هامش مؤتمر األسرى فى السويد : -
 

السفيرة محيسن تستقبل وفد هيئة األسرى في مقر السفارة في العاصمة السويدية  -1
 ستوكهولم 

ين استقبلت سفيرة دولة فلسطين في مملكة السويد روال محيسن، وفد هيئة شؤون األسرى والمحرر 
ضم رئيس وحدة العالقات الدولية رائد أبو الحمص ومدير االعالم ثائر شريتح، للمشاركة والذي 

 عدد من النشاطات والفعاليات.في 

وقالت السفيرة محيسن خالل اللقاء الذي تم في مقر السفارة في العاصمة ستوكهولم، " ان قضية 
األسرى قضية كل قطاعات الشعب الفلسطيني، والعمل على دعمهم ومناصرتهم وفضح جرائم 

كل ما في وسعنا في االحتالل االسرائيلي بحقهم، واجب على الكل الفلسطيني، ويجب أن نبذل 
 سبيل ذلك ".

وأضافت السفيرة محيسن " يقع على عاتقنا كدبلوماسيين أن نوصل صوت األسرى واألسيرات في 
سجون االحتالل االسرائيلي الى كل المحافل الدولية، وأن نتحدث بصوتهم وأسمائهم وقصصهم 

بي والعالمي الشعبي والمؤسسات االنسانية ومعاناة أسرهم وعائالتهم، وأن نجند الرأي العام األورو 



16 
 

في سبيل احداث حراك ونقلة حقيقية في تدويل قضيتهم، ودفع الدول والحكومات والبرلمانات 
 التحرك لوضع حد لجرائم االحتالل وادواته ".

 

من جانبه أشاد وفد الهيئة بالروح الوطنية لدى السفيرة محيسين، والتي لمسناها في حرصها على 
لكامل اتجاه قضية أسرانا، واستعدادها التام للتعاون مع الهيئة بما يخدم ذلك، تقديم واجبها ا

 مشددًة على ضرورة تزويدها بكافة المعلومات والبيانات عن اسرانا واسيراتنا".

وثمن وفد الهيئة الحالة االيجابية التي خلقتها السفيرة محيسن خالل فترة قياسية في مملكة 
هور اعادت الحيوية والتفاعل بين أعضاء الجالية واالقليم والفصائل، السويد، حيث خالل ثالثة ش

 من خالل اللقاءات التفاعلية المباشرة.

وفي ختام اللقاء تم االتفاق على التعاون الدائم والمستمر، حيث سيتم تزويد السفارة بكل االخبار 
 محيسن نيابًة عن الهيئة.والتقارير  اليومية والشهرية وبأكثر من لغة، كما تم تكريم السفيرة 

 

رئيس وأعضاء االتحاد العام للجالية الفلسطينية بالسويد بوفد هيئة وفد الهيئة يلتقى  -2
 األسرى 
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رئيس وأعضاء االتحاد بهام في العاصمة ستوكهولم،  اً لقاء  22/6/2022وفد الهيئة فى عقد 
رئيس وأعضاء االتحاد على حقيقية  وقام وفد الهيئة بإطالع، لعام للجالية الفلسطينية بالسويدا

أسيرًا وأسيرًة،  4600األوضاع داخل السجون والمعتقالت، وحجم االنتهاكات االسرائيلية بحق 
 يتعرضون ألبشع الممارسات الال اخالقية والال انسانية.

 

من  وتحدث وفد الهيئة عن هدفه من الزيارة واللقاءات، وتم االتفاق على العمل المشترك والتعاون 
خالل خطة واضحة، تتضمن تشكيل جسم وطني داعم ومساند لقضية أسرانا وحقوقهم، وأن 

 نستغل معًا كل الظروف االيجابية التي تخدم قضيتهم.

وأكد وفد الهيئة على أن العمل خالل المرحلة القادمة يجب أن يكون نوعي ومميز تحديدًا في 
الف فلسطيني، كما أن طبيعة األلفة  150ب الساحة السويدية، حيث يعيش في المملكة ما يقار 

 والمسؤولية الوطنية التي لمسناها لدى االتحاد وكل من تم اللقاء بهم سابقا تجعل من ذلك ممكنًا.

واجاب وفد الهيئة على كافة اسئلة واستفسارات رئيس واعضاء االتحاد، والذين ابدوا استعدادهم 
 عزيز صمودهم في وجه اآللة العنصرية االسرائيلية.التام للعمل من اجل اسرانا وعائالتهم، وت
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وأعرب رئيس وأعضاء االتحاد عن جاهزيتهم القامة الفعاليات والنشاطات الوطنية، من خالل 
التعاون مع الهيئة وكل مكونات شعبنا في مملكة السويد، وستكون الجالية موحدة من أجل 

 فلسطين وأسرانا.

سفارة دولة فلسطين، تم تكريم أعضاء من االتحاد على نشاطهم وفي ختام اللقاء الذي تم في مقر 
الدائم في خدمة اسرانا وقضيتنا الوطنية، حيث كرمت الهيئة األخ أحمد سليمان واالخت ايمان 

 المغربي.

 وفد هيئة األسرى يلتقي بإقليم حركة فتح بالسويد -3

د عويضة، وأعضاء لجنة ماجالتقى وفد هيئة شؤون األسرى والمحررين ، بأمين سر حركة فتح 
وتضمن اللقاء الذي ُعقد بشكل مباشر في مدينة مالمو، وبمشاركة عدد من األعضاء ، اإلقليم

عبر تطبيق زوم، نقاشًا مطواًل في كيفية التعاون والعمل المشترك خالل الفترة القادمة لدعم 
 ومساندة قضية أسرانا وأسيراتنا.
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ن عرض للمقترحات ونقاشات وآراء، حيث ظهرت المسؤولية واتسم اللقاء بالحيوية بما تضمنه م
الوطنية واالنتماء الحقيقي لدى أمين سر وأعضاء االقليم، الذين شددوا على تعطشهم للقيام 

 بواجبهم تجاه أسرانا وُأسرهم وعموم أبناء شعبنا.

والذي سيتوسع الحقًا وُيعتبر هذا اللقاء الخطوة األولى في بناء شراكة حقيقية بين الهيئة واإلقليم، 
بمشاركة عدد من مؤسسات األسرى العاملة في فلسطين وُأطر تنظيمية ونقابية، للوصول إلى 
الهدف األساسي وهو فضح جرائم االحتالل بحق أسرانا وأسيراتنا، وتحريك الحكومة والشارع 

 السويدي بما يخدم قضيتهم.

الترابط والتماسك  الوفد مملكة السويد، حيث لمسحاوية في وأشاد وفد الهيئة بالحالة التنظيمية الفت
 واالنتماء الحقيقي لدى أمين سر وأعضاء اإلقليم.

 

 وفد هيئة األسرى يلتقي عدد من المتضامنين الدوليين -4

التقى وفد هيئة شؤون األسرى والمحررين في مدينة مالمو السويدية، على هامش المؤتمر السابع 
فلسطين، بعدد من المتضامنين الدوليين مع الشعب الفلسطيني  للتحالف األوروبي لمناصرة أسرى 

 وأسراه.

وضم اللقاء المتضامنة السويدية ومسؤولة الهجرة في المملكة سابقًا المحامية بركيتا الفسترون، 
والمتضامنة الصحفية والكاتبة لينا فردركسون وآخرين، والتي تربطها عالقة قوية جدًا باألسير 

 يدي، وكانت قد زارت فلسطين سابقًا.البطل زكريا الزب
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وتضمن اللقاء اتفاق على التعاون في ترتيب زيارات لفلسطين، وتنظيم فعاليات ولقاءات لدعم 
 قضية أسرانا ومعتقلينا، حيث من المتوقع أن يزوروا فلسطين أواسط  تشرين األول/أكتوبر القادم.

المصداقية واالنتماء الذي يكنه المتضامنين للشعب وقال وفد الهيئة خالل اللقاء أنهم لمسوا 
الفلسطيني، وقد جرى الحديث في أفكار يمكن البناء عليها وتطويرها بحيث يكون العمل مشتركًا 

بين الطرفين للتأثير على الرأي العام األوروبي وتحديدًا السويدي، ودفعه لمناصرة ومساندة 
 األسرى الفلسطينيين.

 رئيسة جمعية جفرا الثقافية في مدينة بوروس السويديةب وفد الهيئة يلتقى -5

عقب اختتام أعمال المؤتمر السابع للتحالف األوروبي  التقى وفد هيئة شؤون األسرى والمحررين
 لمناصرة أسرى فلسطين، برئيسة جمعية جفرا الثقافية في مدينة بوروس إيمان الغرابلي.

، وكيفية دعمهم ومساندتهم في مملكة السويد وتضمن اللقاء الحديث في تفاصيل قضية األسرى 
بشكل خاص وعلى الساحة األوروبية بشكل عام، لما لذلك من أهمية في فضح الممارسات الال 

 أخالقية والال إنسانية بحق األسرى والمعتقلين.
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وتناول اللقاء جملة من المقترحات التي من الممكن أن ُتنفذ خالل الفترة القادمة، ال سيما أن 
ملكة السويد بلد مناصر للشعب الفلسطيني وقضيته، وتدعم حقه في الحصول على الحرية م

 وتقرير مصيره.

 

وثمنت الهيئة الجهد الكبير الذي تبذله جمعية جفرا برئيستها وأعضائها، في دعم حقوق أسرانا 
ومعتقلينا، مؤكدًة أن التعاون سيكون حاضرًا خالل الفترة المقبلة، وسيكون لدينا الجاهزية الدائمة 

 القامة أي نشاطات ُتعري حقد وعنصرية هذا االحتالل.

 

 وحوار في السويد لدعم ومساندة قضية أسراناورشة عمل يعقد هيئة وفد ال -6

، بتنظيم ورشة عمل على هامش مؤتمر األسرى بالسويد هيئة شؤون األسرى والمحررينوفد  قام
وحوار في مملكة السويد، لدعم ومساندة قضية أسرانا ومعتقلينا في سجون ومعتقالت االحتالل 

 اإلسرائيلي.
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ها المتواجد في السويد والمتمثل في رئيس وحدة وأوضحت الهيئة أن الورشة شارك فيها وفد
العالقات الدولية رائد أبو الحمص ومدير اإلعالم ثائر شريتح، وضمت إقليم حركة فتح وكوادر 

 الحركة ونقابات نسوية وعمالية ومسؤولي الجالية ونشطائها.

 

ة إنتاج عمل وبينت الهيئة أن الورشة كانت على شكل حوار مفتوح، وتركزت جميعها على ضرور 
قوي ُيعزز صمود أسرانا ومعتقلينا، ويكون بمثابة خطوة عملية في تجنيد رأي عام سويدي 

 وأوروبي ضاغط لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لجرائمها المتصاعدة.

وقالت الهيئة " تم االتفاق على أن يكون التعاون على أعلى المستويات، حيث سيكون هناك 
ب فعالية في السويد، وبمشاركة الجالية الفلسطينية في أوروبا تواصل دائم وعمل مكثف لترتي

 وأقاليم حركة فتح وكل المؤسسات والتجمعات العاملة والمتواجدة في هذه الدول".

وأبدت الهيئة جاهزيتها التامة للتعاون المحلي والخارجي مع كافة المؤسسات ومكونات شعبنا، 
 األسرى والمعتقلين.إلحداث نقلة حقيقية في دعم ومساندة قضية 

وأشادت الهيئة بالروح واالنتماء الصادق الذي لمسه وفدها لدى كل من حضر وشارك في الحوار 
 والنقاش، وما طرحوه من أفكار وطنية مسؤولة.
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   توصيات المؤتمر:

 لمؤتمر السابع للتحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطينل البيان الختاميتضمن 

 2022حزيران/ يونيو  19 -18/ السويد   مالموفى 

 التالى : تحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطينلجنة تنسيق الوالموقع ب

في جو ساده العزم على مساندة ودعم األسيرات واألسرى واإلصرار وضرورة تدويل قضيتهم عقد 
من  19و 18مي التحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين مؤتمره السابع في مالمو/ السويد يو 

 شهر حزيران/يونيو الجاري. 

تم عقد المؤتمر تحت شعار التضامن الدولي من اجل الحرية لألسيرات واألسرى وخاصة 
اإلداريين والمرضى واألطفال وخاصة في ظل تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األسرى 

مرضى والمعتقلين اإلداريين والمعتقلين في سجون ومعتقالت االحتالل بحق األسيرات واألسرى ال
واألطفال وإستمرار عزل الطفل األسير أحمد مناصرة ومواصلة تعذيبه ورفض إطالق سراحه، 

ومع تصاعد االضرابات عن الطعام ومعارك األمعاء الخاوية من أجل الحرية والكرامة ، 
ار اعتقالهم المخالف ومقاطعة المعتقلين اإلداريين لمحاكم االحتالل منذ بداية العام، رفضا الستمر 

للقانون الدولي واإلنساني واستمرار انتهاج سياسة اإلهمال الطبي بحق األسيرات واألسرى 
المرضى ورفض تقديم العالج المناسب والضروري لهم كرفض سلطات وادارات ومحاكم االحتالل 

رار جريمة إجراء العمليات الجراحية الالزمة لعالج األسيرة اسراء جعابيص والى جانب إستم
 إحتجاز جثامين الشهداء والتي تترك جرحا ومعاناة متواصلة لذوويهم.

لقد شهد المؤتمر حضورا أوروبيا ودوليا واسعا ومتميزا بمشاركة نخبة هامة من البرلمانيين  
والمحامين والحقوقيين واألحزاب وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وبمشاركة سفيرة دولة 

ويد السيدة روال المحيسن، وممثال عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فلسطين في الس
الفلسطينية رمزي رباح، ووفد هام من الحقوقيين والنشطاء من أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني 

، وممثلين عن هيئة شؤون األسرى والمحررين، ونادي األسير، والهيئة العليا لشؤون 48عام 
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ن، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، والمؤسسة  الدولية للتضامن األسرى والمحرري
مع األسرى " تضامن" سواء بالحضور المباشر او عبر تقديم أوراق عمل للمؤتمر، الى جانب 
حشد واسع من قادة ونشطاء الجاليات الفلسطينية في الدول األوروبية والواليات المتحدة وبلدان 

بمشاركة أسرى محررين، وعددا من ذوي األسرى في سجون االحتالل المهجر والشتات، و 
 اإلسرائيلي، ونخبة هامة من اإلعالميين والصحفيين.

 

واستمع المؤتمر لشهادات حية من األسيرات واألسرى الذين خضعوا لالعتقال والتعذيب في 
والتي كان لها سجون االحتالل اإلسرائيلي والحبس المنزلي، وشهادات ذويهم حول معاناتهم 

عميق األثر لدى المشاركين بالمؤتمر الذين عبروا عن استنكارهم للممارسات اإلسرائيلية بحق 
 األسرى واألسيرات وعزمهم على التضامن الالمحدود مع قضيتهم العادلة.

ناقش المؤتمر في مداوالته وورشات العمل المتخصصة التي عقدها، االنتهاكات الجسيمة التي 
األسرى، وخاصة األسيرات واألسرى المرضى والمعتقلين اإلداريين واألطفال في  يتعرض لها

سجون االحتالل، واحتجاز جثامين الشهداء من األسرى والمناضلين، وعبر عن إدانته المطلقة 
لهذه االنتهاكات الصارخة للقانون الدولي اإلنساني وقواعد حقوق االنسان، وأشاد بالصمود 

حركة األسيرة في سجون االحتالل، ورفضها إلجراءات االحتالل ضد والنضال البطولي لل
المعتقلين اإلداريين، والنساء واألطفال، وعبر عن رفضه لحملة التنكيل الواسعة الذي يتعرض لها 
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األسرى األبطال الستة الذين حفروا نفق الحرية للتحرر من السجن، واألحكام االنتقامية غير 
بحقهم محاكم االحتالل، وأشاد باإلضراب عن الطعام الذي يواصله القانونية الذي أصدرتها 

المعتقلون اإلداريون رفضا لالعتقال اإلداري وعبر عن دعمه لمقاطعتهم المستمرة لمحاكم 
 االحتالل. 

واستمع المؤتمر لرسائل تضامن عبر وسائل التواصل المختلفة من عضو الكونجرس االمريكي 
البرلمان الدنماركي كريستان جول وشبكة المنظمات الفلسطينية السيدة رشيدة اطليب، وعضو 

االمريكية ومن القمة العالمية للشعوب. كما استمع المؤتمر الى رسالة هامة من الصحفي وليد 
العمري والذي نقل للمؤتمرين عملية اغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة ورسائل عديدة من االسرى 

 واألسيرات وعائالتهم.

 

زازا بتضحيات األسرى ودورهم النضالي، ودور المتضامنين األجانب والحقوقيين في الدفاع واعت
عن األسرى كّرم التحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين خالل أعمال المؤتمر، األسير 
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المحرر حمزة يونس، والناشطين الصحفيين والحقوقيين، االسباني رامون بدريجال كازانوفا، 
هيدلوند، والمحامي علي ابو هالل من مؤسسي التحالف األوروبي لمناصرة والسويدي شاتي 
 أسرى فلسطين. 

وأعلن المؤتمر توافق التحالف على عضو البرلمان البريطاني السابق السيد كريس وليامزون 
، كرئيس فخري للتحالف االوروبي لمناصرة أسرى فلسطين ليخلف المناضلة االممية فليتسيا النغر

 التي توفيت قبل اربعة أعوام. 

وفي ختام أعمال المؤتمر دعا التحالف إلى تضافر وحشد كافة الجهود الفلسطينية والعربية 
 والدولية من أجل ما يلي: 

كشف وفضح وإدانة الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية بحق األسرى والمعتقلين وخاصة  -1
والعمل على تكثيف جهود التحالف على الصعيد الدولي  النساء واألطفال والمعتقلين االداريين،

لوقف معاناة األسرى وإطالق سراحهم من سجون االحتالل، بالتنسيق والتعاون مع كافة الهيئات 
 المختصة. 

تدويل قضية األسرى واإلسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية  -2
الدولي، حتى ال تبقى إسرائيل كسلطة محتلة فوق القانون الدولي الدولية، وإلى القضاء الجنائي 

وتستطيع اإلفالت من العقاب، ورفع درجة التعاون مع مركز الخيام ومؤسسة التضامن لتحقيق 
هذه األهداف، الى جانب تفعيل لجان التحالف القانونية والطبية واإلعالمية والسياسية، ومتابعة 

ف األوروبي في المحكمة الجنائية الدولية في الفترة الماضية حول الجهود التي قام بها التحال
 التحقيق في ممارسات حكومة االحتالل ضد األسرى.

وفي ظل سياسة اإلهمال الطبي المتعمد التي تمارسها سلطات االحتالل وإدارات السجون  -3
الف بالتنسيق مع اإلسرائيلية بحق األسرى المرضى، قرر المؤتمر ان تقوم اللجنة الطبية للتح

مؤسسات الوطن كهيئة شؤون األسرى وحريات بالتوجه الى النقابات والمؤسسات األوروبية الطبية 
والى الصليب األحمر الدولي لمتابعة ملفات األسرى المرضى والعمل على تشكيل وفود طبية 

لتوفير دولية لإلطالع على اوضاعهم الصحية، هذا إلى جانب تسليط الضوء على معاناتهم و 
 العالج الطبي المالئم لهم إلنقاذهم من خطر الموت الذي يهدد حياتهم.
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فضح سياسة االحتالل اإلسرائيلي باعتقال األطفال الفلسطينيين، وإنتهاك حقوقهم التي كفلتها  -4
لهم كافة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل ال سيما الطفل األسير أحمد مناصرة 

عرض للعزل االنفرادي واإلهمال الطبي والتعذيب. والعمل على رفع وتيرة التنسيق مع الذي يت
 الحركة العالمية للدفاع عن األطفال لتصعيد حملة التضامن معهم حتى نيلهم حريتهم.

مواصلة الحملة الدولية الي اطلتقها اللجنة القانونية التحالف منذ بداية العام والعمل المشترك  -5
ألسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير للمطالبة بوقف والغاء سياسة االعتقال اإلداري مع نادي ا

 واإلفراج عن المعتقلين اإلداريين، كما والكف عن اإلعدامات الميدانية المخالفة للقوانين الدولية.

= يدين المؤتمر االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األسرى الصحفيين وكافة الجرائم المرتكبة بحق 6
حفيين، ال سيما جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق الص

دولية مستقلة ومعاقبة المسؤولين عن اغتيالها. ويوصي المؤتمر اللجنة اإلعالمية بتصعيد 
التضامن مع اإلعالميين والصحفيين والدفاع عن حقهم بتغطية نضاالت الشعب الفلسطيني من 

 تقالله ورفض وصف هذا النضال باإلرهاب.أجل حريته واس

إطالق حملة دولية إلدانة سياسة االحتالل اإلسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء واألسرى  -7
باعتبارها جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني، والعمل من اجل االفراج عن 

 الجثامين ووقف معاناة ذويهم. 

ة االحتالل حسم مخصصات األسرى من أموال المقاصة ودعم إدانة ورفض قرار حكوم -8
 تشكيل لجان مختصة دولية وعربية دائمة لتوفير الدعم لألسرى ماديًا ومعنويًا.

يتوجه المؤتمر للجنة اإلعالمية بالعمل على توثيق جرائم اإلحتالل بحق األسرى وانتاج  -9
لعام األوروبي والدولي وايصال هذه الوثائق األفالم القصيرة والصور لشرح معاناة األسرى للرأي ا

الى الحكومات والى المسؤولين في أوروبا. كما يوصي المؤتمر بدعم أدب السجون ودعم عملية 
 نشر اصدارات األسرى إلى جانب تزويدهم بما يحتاجون من مصادر ووسائل للكتابة.

بنشاط لزيادة التواصل مع  يتوجه المؤتمر الى لجنة العالقات السياسية بالتحالف للعمل -10
البرلمان األوروبي والبرلمانات القطرية والمحلية ومؤسسات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني 

 واألحزاب األوروبية لرفع وتيرة التضامن مع األسرى.
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في ختام المؤتمر ناقش المؤتمرون الوضع الداخلي للتحالف وضرورة تنشيط وتوسيع لجان  -11
لمختلفة لتتسع للكل الفلسطيني والعربي وللمتضامنين األجانب والعمل على التنسيق بالدول ا

اتساع انتشارها لتصل الى دول وقارات أخرى. وبخصوص المؤتمر القادم تم تقديم اقتراحات 
 لمكان انعقاده ودوريته وافكار بعمل مؤتمرات تخصصية قبل انعقاده.

لمؤسسات والجمعيات والنشطاء الذين قدموا وثمن المؤتمر ووجه جزيل الشكر لكل المتبرعين ول
التبرعات المالية لتمكين لجنة لتنسيق التحالف من عقد هذا المؤتمر بنجاح وتوفير مستلزماته 

الضرورية وقدمت اقتلراحات بضرورة اطالق مبادرات أخري للتغطية المالية للمؤتمر القادم 
 وللنشاطات المستقبلية. 

التحالف بالسويد على حسن الضيافة وتوفيرها المستلزمات  كما شكر المؤتمر لجنة تنسيق
الضرورية لنجاح المؤتمر وأعضاء اللجنة اإلعالمية للتحالف الذين بذلوا كل الجهود لتوفير 

 التغطية اإلعالمية الالئقة بالمؤتمر وبنجاح.

عن إن التحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين وهو يختتم أعمال مؤتمره السابع ليعبر 
مساندته ودعمه لألسرى في سجون االحتالل، ويؤكد من جديد أنه سيواصل جهوده من أجل 

تدويل قضية األسرى في كافة المحافل الدولية، ومن أجل مالحقة حكومة االحتالل وقادتها الذين 
يرتكبون الجرائم بحق األسرى. ويعبر التحالف عن عزمه على مواصلة جهوده من أجل تعزيز 

قاته مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في أوروبا وغيرها من دول وتطوير عال
 العالم لمتابعة قضايا األسرى وتدويل قضيتهم حتى يتم تحررهم من سجون االحتالل اإلسرائيلي.

 الحرية لألسرى والشفاء العاجل لألسرى المجد للشهداء

 مالمو/ السويدaنلجنة تنسيق التحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطي

19/6/2022 

 

 تعقيب الهيئة على المؤتمر : -
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أعمال المؤتمر الدولي السابع للتحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، أوضحت  فى اختتام
تضمن جلسات عمل وأوراق متخصصة، تناولت كل تفاصيل قضية أسرانا  أن المؤتمرالهيئة 

 ومعتقلينا.

بطريقة مباشر ومركزة، وتال كل جلسة نقاشات مباشرة، مما وأضافت الهيئة " ُقدمت األوراق 
أعطى المؤتمر الحيوية والفعالية، وبالرغم من توالي جلساته وكثافتها، إال أنه حافظ على 

 الحضور الدائم من افتتاحه وحتى اختتامه ".

 

وجزء  وقالت الهيئة أن هناك جملة من التوصيات الهامة التي ُطرحت من المشاركين والحضور،
كبير منها  هي عبارة عن خالصة األوراق التي قدمت، وُأحيلت جميعها إلى لجنة صياغة 

 مختصة، وسيتم اإلعالن عنها في وقت الحق.

يشار إلى أن الهيئة كان لها حضورها في الجلسة االفتتاحية وأوراق العمل وإدارة الجلسات، 
 اللقاءات االعالمية.باإلضافة إلى المشاركة في المداخالت واالستفسارات و 

هيئة شؤون األسرى والمحررين عن استيائها من عدم إصدار التأشيرات لممثلي مؤسسات  أعربتو
وفد في المؤتمر  المفترض أن يشاركحيث كان من ، فى هذا المؤتمر األسرى واألسرى المحررين
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الدكتور رأفت حمدونة ، والذى  المدير العام ومدير دائرة القانون الدولىمن  من الهيئة يضم كل
تم اختياره من التحالف األوروبى لعرض كلمة تعريفية واحصائية شاملة عن األسرى، و المحامية 

مجال الرفض شمل كافة المؤسسات العاملة في  ، إال أن في الهيئة األستاذة دعاء أبو عين
األسرى ونادي األسير ما يقارب عشرة تأشيرات لممثلي هيئة ، حيث أن الرفض طال األسرى 

السبب والمبرر األمر الذى دفع الهيئة والمؤسسات للتساؤل عن والهيئة العليا وأسرى محررين، 
 0في ذلك، كون السويد بلد الحرية والديمقراطية "

وأشارت الهيئة الى أن مدير وحدة العالقات الدولية رائد أبو الحمص، ومدير االعالم والعالقات 
، صبيحة المؤتمرح، تمكنا من الوصول إلى مدينة مالمو في ساعات متأخرة من العامة ثائر شريت

 علما أنهما تمكنا من السفر المتالكهما تأشيرة دخول إلى دول االتحاد االوروبي.

" إن  وكانت رسالتهم واضحةواألسرى المحررين،  بتمثيل كافة مؤسسات األسرى  وقام وفد الهيئة
المؤتمر، سيكونوا الحاضرين بأسمائهم ومؤسساتهم، وسنكون  من منعوا من المشاركة في هذا

صوت أسرانا ومحررينا، وسنتحدث مع المشاركين بكل صراحة، بأنه كفى لمهزلة االحتالل 
 واالعتقال".

 


