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ورقة معلومات

أسرى فلسطين
بين مطرقة كورونا
وسندان األسر
آب 2020
إعداد :مريم الكعبي
المؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى «تضامن»

مقدمة
تعددت االتفاقيات واملواثيق الدولية املعنية
بضمان حق املعتقلني يف تلقي العالج والرعاية
الطبية داخل السجون ،و الزالت أحداث الواقع
�
تبني أن كل هذه النصو� ما هي إال ح �
على ور�.
إن سلطة االحتالل � تأل جهداً و� تدخر
وسعاً يف إستغالل وباء كوفيد  19املستجد
ضد األسرى الفلسطينيني داخل السجون،
غاصب �
مستغر� من كيان
موقف غري
ٍ
ٍ
يتوانى يوماً عن خر� القوانني والتشريعات
الدولية و ارتكا� أبشع اجلرائم اإلنسانية يف
حق شعب أعزل.
جاء وباء كورونا ليمثل أدا ًة جديد ًة لتسليط
العقا� على األسرى من قبل السلطات
اإلسرائيلية لتزيد من تدهور األوضا�
الصحية ،النفسية و اجلسدية للمعتقلني و
سجون ال تتوفر فيها
املعتقالت القابعني يف
ٍ
أدنى مقومات احلياة ا�دمية البسيطة.
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األسرى في أرقام
تقرير احصائي لنادي األسري الفلسطيين
حسب أحدث
ٍ
بلغ عدد األسرى واملعتقلني الفلسطينيني يف سجون

االحتالل اإلسرائيلي خالل شهر اغسطس ،2020
حوالي ( )4500أسرياً.
يقدر أن عدد األسريات ( )41أسرية ،فيما بلغ عدد
املعتقلني ال ُق �صر قرابة ( )160طف ً
ال ،واملعتقلني
اإلداريني ملا يقار� ( ،)360وعدد النوا� املختطفني
( ،)6بينما بلغ عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة
منذ بداية العام اجلاري بدون تهمه (  )665أمراً إدارياً.
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الوﺿع الصحي العام لﻸسرى
� تفتأ املنظمات و املؤسسات املعنية باألسرى و حقو� اإلنسان التنديد باالنتهاكات اليت
ُت �س �ل ُط على االسرى املرضى القابعني يف سجون االحتالل دون تأمني أدنى ضروريات احلياة.
يف تقرير �ا حول واقع األسرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل أعلنت نادي األسري أن عدد
األسرى املرضى وكبار السن بلغ  700أسري ،يعانون من مشاكل صحية متفاوتة اخلطورة
منها ضيق التنفس والقلب وارتفا� ضغط الدم والسكري ،بينهم حوالي  200يعانون أمراضاً
مزمنة.
يف املقابل ُتأكد التقارير على الوضع املزري للعيادات الطبية
يف املعتقالت و اليت تتعمد إدارة السجون أن تكون على هذه
احلال .يف هذا السيا� تعت� «عيادة سجن الرملة» اليت
مثال على مأسوية وضع
يطلق عليها اسم «املسل�» أوض� ٍ

700
أسير

«الرعاية الصحية» اليت من املفرو� تقدميها لألسرى.

تضمن التقرير تأكيداً على استمرار إدارة سجون االحتالل
اإلسرائيلي �ارسة اإلرها� الصحي يف حق األسرى ع�
انتهاج سياسة اإلهمال الطيب املتعمد و الذي استشهد بسببه
حنو  67أسرياً منذ سنة النكسة.

200

أسيرﴽ يعاﻧون أمراﺿﴼ
مﺰمﻨة

67

أسيرﴽ ﺷﻬيدﴽ ﺑسبﺐ
اﻹﻫمال الﻄبي
5

األسرى في مواﺟﻬة االحتالل و كورونا اإلحتالل
�ل دون مواصلة
إنتشار فريوس كوفيد  19املستجد يف األراضي الفلسطينية ا�تلة � ُ
الكيان الصهيوني يف ارتكا� أبشع اجلرائم يف حق األسرى ،من جهة أج� سكان العا� على
حجر أنفسهم قسراً تفادياً ل�صابة بالفايروس القاتل ،أما �صو� أسرانا فقد اجتمع

عليهم ش �ران ،حج �ر اجباري و خطر تفشي عدوى الفايروس.
اعت�ت إدارة السجون وباء كورونا أداة جديدة لتسليط العقا� البدني و النفسي على
األسرى الفلسطينيني ،ومن أهم مظاهر هذه اإلنتكاهات:

رغم تزايد أعداد املصابني يف صفو� السجانني و قوات «النحشون» دأبت سلطات
االحتالل على مواصلة و تصعيد نسق االعتقاالت اليومية من �تلف الفئات ،يف
كل أحناء األراضي الفلسطينية.
استمرارية االقتحامات داخل السجون من قبل القوات اإلسرائيلية اليت تعت� املصدر
الوحيد لدخول فريوس كورونا إىل زنازين األسرى.
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عدم انتظام زيارات عائالت األسرى اليت مع تأثريها السليب -نفسياً -تؤدي اىل أزمة
إدخال املالبس و املستلزمات الضرورية لألسرى.
إستغالل نفوذ إدارة السجون عن طريق حظر حنوى  140صنفاً من املواد املُباعة
داخل مقصف السجن «الكانتينا» ،منها مواد نظافة و تعقيم ميثل سحبها من
«الكانتينا» حرمان االسرى من أدنى وسائل و أدوات الوقاية.
عدم اختاذ أي خطوة جدية من قبل إدارة السجون لضمان التباعد االجتماعي و
تقليل املخالطة و تطبيق اإلجراءات الوقائية العاجلة اليت فرضتها املنظمات
الصحية خاصة أن الوضع أشد خطورة بالنسبة لألسرى يف ظل اكتظاظ املعتقالت
ذات املساحات الضيقة ،وقد كان األسرى طالبوا بتنفيذ بعض اإلجراءات اليت حتد
من إنتشار الفايروس و قد وافق إدارة مصلحة السجون على جز ٍء يسري منها حث مت
ختفيف دك أرضيات األقسام من  3مرات اىل مرة واحدة ومت ختفيف نقل األسرى من
أقسام ألخرى.
عدم التفاعل مع استهتار السجانني واألطباء اإلسرائيليني املخالطني لألسرى،
اللذين يعيشون يف بيئة موبوءة دون إحرتام االجراءات الوقائية الالزمة.

الحجر الصحي في سجون االحتالل
ُحولت بعض مراكز التوقيف الغري مهيئة لالستعمال إىل مراكز حجر للمعتقلني اجلدد
ملدة أسبوعان ليتم بعدها حتويلهم إىل التحقيق ،إضافة لعدم أهلية املراكز إليواء املعتقلني
مع استمرار االحتالل بعدم توفري أبسط أساليب وأدوات التعقيم والوقاية ،و قد بلغ عدد
مراكز احلجر الصحي ( )3مراكز موزعة على ثالث مراكز توقيف :مركز توقيف «حوارة»،
ومركز توقيف «غوش عتصيون» وسجن «هشارون».
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ﺷﻬادات ﺣول ﻇروف الﺤﺠر

,,

عن مرﻛﺰ «ﺣوارة»
يوضع يف كل غرفة  6معتقلني � �ضعوا للفحوصات
الالزمة ،يتشارك املعتقلون يف كل غرفة محاما صغري مع
غيا� التع �قيم والتنظيف و أدوات الوقاية كالكمامات،
إضافة إىل هذه الظرو� املأساوية زاد من معاناة األسرى

سوء و ق �لة الطعام وعدم توافر مياه صاحلة للشر�.

,,

عن مرﻛﺰ «ﻏوش عتﺼيون»
يعاني املعتقلون يف هذا املركز نفس الظرو� الصعبة
لباقي املراكز إضافة ً إىل سلب حق االسرى يف التواصل

بذويهم ومنع اخلروج اىل الفورة ناهي� عن عدم توافر
مواد التنظيف و التعقيم و احلصول على األدوية و
اخلضو� للفحوصات الالزمة وتغيري املالبس.
8

,,

عن مرﻛﺰ «ﻫﺸارون»
ُ
غر�
مركز �ص� للمعتقالت يتم فيه
حجرهن يف ٍ
منفصلة ومعزولة ،ال تفر� سلطة االحتالل بني الرجال
و النساء حيث ال ختتلف ظرو� التوقيف ،قذارة الغر�
مع انعدام اجراءات و وسائل الوقاية و العالج ،بل � مينع
الوضع الوبائي االحتالل من مواصلة إهانة االسريات من
خالل انتهاك اخلصوصيات ،محام بدون با� ،تهديدات
�
غر� جمهزة بالكامريات و
الت باألس �رة يف ٍ
�بسهن مك �ب ٍ
انعدام إمكانية احلصول على مالبس نظيفة.

االحتالل يحارب األسرى بالوباء
بعد إعالن إدارة السجون اإلسرائيلية يف  19أذار عن إصابة  4أسرى بفريوس كورونا يف سجن
جمد�و (�ال) ،تبني نقل الفريوس للمعتقلني عن طريق أسري ،كان �ضع للتحقيق يف
مركز حتقيق «بيت� تكفا» ووصلته العدوى عن طريق أحد ا�ققني.
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يف  �� 13أعلن مركز فلسطني لدراسات

19

آذار

بفريوس كورونا بلغ عددهم  9أسرى ،بينهم

4

أسرى

اىل ضرورة التحرك العاجل إلنقاذ األسرى

13

آب

من خطر املوت ا�قق ا�د� بهم إن واصل

9

أسرى

�ياتهم ع� عدم تطبيق إجراءات احلماية

26

آب

والوقاية الالزمة.

5

أسرى

األسرى أن أعداد املعتقلني الذين أُصيبوا
 7ال زالوا داخل السجون ،كما دعى املركز

االحتالل انتهاج سياسة االستهتار املتعمدة

ويف  ،�� 26أي حتى كتابة هذه السطور ،مت
اإلعالن عن إصابة ( )5أسرى فلسطينيني
بفايروس كورونا ،من القسم  21يف معتقل
عوفر ،وهو القسم األك� يف عوفر وفيه
حوالي  160أسرياً �ا ينذر بكارثة كبرية
إن � يتم تدارك األمر خاصة و أن عشرات
الفحوصات و التحاليل � تظهر نتيجتها
بعد ،وقد قامت إدارة بنقل األسرى املصابني
اىل غرفيت  10و  16املخصصتني للحجر
الصحي ،فيما مت نقل باقي األسرى اىل
القسم  21ملدة  14يوماً.
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األسر ..السرﻃان  ..كورونا
األسير ﻛمال اﺑو وعر :ﺿﺤية اﻹرﻫاب الﺼﺤي الممﻨﻬﺞ لﻺﺣتﻼل
األسري كمال �يب أمني أبو وعر ( 46عاماً) من
بلدة قباطية يف جننيُ ،معتقل منذ عام ،2003
مصا� بسرطان يف احلنجرة ،و�كوم بالسجن

املؤبد  6مرات إضاف ًة إىل ( )50عاماً.

يف أوائل شهر يونيو أعلنت إدارة السجون عن إصابة
األسري كمال أبو وعر بفريوس «كورونا» بعد نقله
من سجن «جلبو�» إىل املستشفى املدني «أسا�
هروفيه» خضع لعملية جراحية ،خال�ا مت وضع

أنبو� تنفس له ،وبقي منوماً أليام حتت تأثري الدواء،
دون معرفة الوضع الصحي الدقيق له.
و مت إعادة األسري املريض إىل سجن «عيادة الرملة»
رغم ما متثله الظرو� االعتقالية القاسية والغري
إنسانية من خطر شديد على حياة أبو وعر.
يف ظل الشبهات و التشكيكات اليت حتوم حول صحة املعلومات املعلن عنها من قبل إدارة السجون
اإلسرائيلية ،حول وضع األسرى الصحية ،وطبيعة اإلصابة بالفريوس � ،تفتأ املنظمات و
املؤسسات اإلنسانية و احلقوقية تعر� عن إدانتها الشديدة لسياسة اإلهمال الطيب املتعمده
و اإلنتهاكات اإلسرائيلية املوجهة ضد األسرى يف السجون و دعم هذا الوقفات االحتجاجية
اليت قام بها املواطنون الفلسطينيون املُطالبة بوقف جرائم اإلرها� اإلسرائيلي مناشيدين
بذل� ا�تمع الدولي و الضمري اإلنساني ،وكانت مؤسسات عديدة أثارت هذه القضية
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خارج فلسطني أمام الرأي العام العاملي للتنبيه من خطر كورونا على األسرى فأطلقت
المؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى «تضامن» محلتها السنوية الثامنة يف 17

نيسان  2020ذكرى يوم األسري الفلسطيين حتت شعار «أسرانا بين ُمعتقلين...
اإلحتالل و كورونا» كما أطلقت جمموعة مؤسسات داخل و خارج فلسطني محلة حتت
شعار «كورونا اإلحتالل يقتل األسرى» فيما أثار املؤمتر الشعيب لفلسطيين اخلارج
هذه القضية خالل احلملة التضامنية مع األسرى اليت أطلقها يف أذار  2020واستمرت 3

أشهر حتت شهار «نحن معكم».
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