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تقرير �شامل عن الأ�سرى في �سجون االحتالل ال�صهيوني

لبنان واال�ستحقاق الرئا�سي
والأزمة المفتوحة
} حسن حردان
التوصل إلى
رغم كل ما ُيقال عن االستحقاق الرئاسي ،وإمكان
ّ
توافق على اسم الرئيس ،فإن المؤشرات كلّها تظهر أنّ البالد تسير في
اتجاه فراغ في موقع الرئاسة األولى لفترة زمنية ال يمكن تحديدها،
فاالستحقاق مرتبط بجملة تطورات إقليمية ودولية وما ترسو عليه
معادالت جديدة لها انعكاساتها المباشرة على لبنان واالستحقاق
الرئاسي فيه.
وإذا كان للعامل الخارجي تأثيره في االستحقاق الرئاسي ،إالّ أن
هذا التأثير ما كان ليبلغ هذا المدى ويؤدي إلى عدم االتفاق الداخلي
على انتخاب رئيس جديد لوال وجود أطراف داخلية ارتضت نفسها
ج��زءا ً من محاور إقليمية ودول��ي��ة (المحور األميركي ـ السعودي)
تسعى إلى منع وصول رئيس لبناني قوي داعم للمقاومة وينهج خطا ً
استقاللياً.
يعكس هذا الواقع عمق األزمة التي دخل فيها لبنان منذ عام ،2005
أي بعد صدور القرار  ،1559واغتيال الرئيس رفيق الحريري ،وما
أدى إليه من تفجير للصراع على خيارات لبنان السياسية والوطنية،
واضعا ً نهاية لمرحلة ما بعد الطائف الذي ش ّكل الصيغة السياسية
التسووية إلنهاء الحرب األهلية التي دامت خمسة عشر عاماً.
األزم��ة الجديدة المحتدمة منذ ذلك التاريخ ،تطرح األسئلة حول
سبل الخروج منها ،وهل في اإلمكان مغادرتها عبر صيغ تسووية
من قبيل إدارة أزمة ،أم أن األمر يحتاج إلى إصالحات جديدة تشمل
بنية النظام السياسي الطائفي ،وبالتالي فإن انتخاب رئيس جديد
للجمهورية مرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بذلك .هل يكون رئيس إدارة أزمة أم
رئيسا ًإصالحياً؟
الواضح أن األزمة نابعة من أزمة تركيبة النظام السياسي الطائفي
وأزم��ة الخيارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي يجب
أن يسير فيها ،فلبنان منقسم سياسيا ً بين فريقين ،فريق يريد
تكريس وترسيخ خيار لبنان العربي المقاوم للمشروع الصهيوني
ـ األميركي وغير تابع للغرب ،وفريق يريد لبنان جرما ً ي��دور في
فلك االستراتيجية األميركية ـ الغربية وخاضعا ً للوصاية المباشرة
األميركية ـ السعودية.
اليوم فشل المشروع األميركي ـ الغربي في كسر محور المقاومة في
رجح خيار القوى الوطنية والمقاومة
المنطقة ،بعد صمود سورية ،ما ّ
في لبنان .وعزز بالتالي اإلخالل في موازين القوى لمصلحة محور
قوى المقاومة والممانعة في المنطقة.
هذا التطور أحبط رهانات فريق « 14آذار» الذي كان ينتظر تغييرا ً
في سورية لمصلحته لالستقواء به والقيام بانقالب جديد في لبنان
لمصلحة المشروع األميركي ـ الغربي .ما يوفر األساس الموضوعي
إلح���داث تغيير يعزز خ��ي��ارات لبنان العربية المقاومة م��ن ناحية،
وتحقيق إص�لاح��ات ج��ذري��ة ف��ي بنية النظام الطائفي وسياساته
النيوليبراليةالمتوحشة.
لكن ه��ذا التغيير يبدو ممكنا ً من دون ب��ذل جهد سياسي وطني
استثنائي لتثمير االنتصار في سورية وتراجع النفوذ األميركي ـ
الغربي في المنطقة والعالم ،بغية الدفع نحو إحداث إصالحات حقيقية
يكون مدخلها انتخاب رئيس لبناني يحظى بتمثيل قوي شعبي ونيابي
يتبنى برنامجا ً إصالحيا ً عروبيا ً مقاوماً.
ه��ذا البرنامج يجب أن يتضمن في جوهره التوصل إل��ى قانون
انتخاب جديد على قاعدة التمثيل النسبي باعتباره المدخل األساس
ألي تغيير في النظام الطائفي يتيح كسر احتكار التمثيل النيابي،
وإدخ��ال دم��اء جديدة من خ��ارج النادي السياسي الرافض للتغيير
والذي يعيد إنتاج نفوذه كل أربع سنوات بقانون مفصل على قياس
مصالح الزعامات الطائفية والمذهبية.
كما يجب أن يتضمن هذا البرنامج إصالحات في النظام االقتصادي
أي ض��واب��ط ،والمرتكز على السياسات النيوليبرالية
المنفلت من ّ
المتوحشة التي مكنت قلة من تحالف الرأسمال الريعي من االستئثار
بالثروة وامتصاصها ،ما أدى إلى تعميم الفقر والرحمان ،وسحق
الطبقة الوسطى ،وما أحبط باألمس إقرار سلسلة الرتب والرواتب،
وأدّت هذه السياسة استطرادا ً إلى مزيد من إضعاف اإلنتاج الصناعي
والزراعي ،وتراجع النمو والمداخيل الحقيقية وزيادة البطالة وتراجع
القدرة الشرائية.
ل��ذا ب��ات ي��ق��ود اس��ت��م��رار ه��ذه ال��س��ي��اس��ات إل��ى تفجر ال��م��زي��د من
ال��ص��راع��ات االجتماعية ف��ي ال��ب�لاد إذ تفاقم م��ن ح��دة ال��ت��ف��اوت في
المجتمع ،وما لم يتم إعادة النظر في هذه السياسات العتماد سياسة
تنموية اقتصادية اجتماعية أكثر عدالً ،ولم يتم اإلسراع في استثمار
النفط وال��غ��از لتحقيق ه��ذه ال��س��ي��اس��ة ،ف��إن األزم���ة ستبقى قائمة
ومستمرة وال يمكن القفز فوقها أو اعتماد حلول ترقيعية.
يبدو واضحا ً أنه مثلما حصل تغيير اثر أزمة عامة  ،58عبر عنه
باإلصالحات الشهابية ،ومثلما حصل تغيير إثر الحرب األهلية تمثل
في اتفاق الطائف ،فإن األزمة اليوم ال يمكن أن تضع أوزارها من دون
تغيير يستجيب لتطلعات اللبنانيين في إص�لاح نظامهم االنتخابي
واالقتصادي والسياسي ،ويك ّرس خيارات لبنان العربية المقاومة.
لكن بلوغ هذا التغيير يستدعي من القوى ذات المصلحة الحقيقية
فيه العمل على تكتيل مهماتها ،وتبني ب��رن��ام��ج واض���ح يتضمن
العناوين المذكورة آنفاً ،الختيار رئيس على أساسها ،وص��والً إلى
عقد مؤتمر تأسيسي جديد على غرار الطائف إلعادة النظر في النظام
الطائفي واالنتخابي وإتمام اإلصالحات المطلوبة فيه للخروج من
األزمة المفتوحة.
hassan.hardan@yahoo.com

جبهة التحرير و«القومي» :لتوفير �أف�ضل
�شروط الحياة في المخيمات الفل�سطينية
استقبل عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية عباس الجمعة
وفدا ً قياديا ً من الحزب السوري القومي االجتماعي برئاسة رئيس المجلس
القومي منفذ عام منطقة صور محمود أبو خليل ،وش��دد الطرفان في بيان
صدر في أعقاب االجتماع على «ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني على قاعدة
الثوابت الضامنة لحق العودة والتحرير وأه ّمية تحصين الوضع الفلسطيني
وإعادة االعتبار للمسألة الفلسطينية بوصفها تشكل بوصلة النضال القومي
وضرورة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية».
وأكدا «ضرورة إيالء الشأن الفلسطيني في لبنان كل االهتمام الالزم وتوفير
أفضل شروط الحياة من حقوق مدنية واجتماعية في المخيمات الفلسطينية».
واستنكرا «ما تتعرض له سورية من مؤامرة خبيثة تستهدف استقرارها والنيل
من دورها كقلعة حصينة لقوى المقاومة والممانعة في األمة وجريمة استهداف
اإلعالميين التي ارتكبتها المجموعات اإلرهابية المتطرفة في معلوال أثناء
قيامهم بتأدية واجبهم اإلعالمي».

ال�سيد ف�ضل اهلل :ال بد من تقدير
�إنجاز الجي�ش بتطبيق الخطة الأمنية
أوضح السيد علي فضل الله خالل خطبة صالة الجمعة من على منبر مسجد
اإلمامين الحسنين في حارة حريك ،أن «الخطة األمنيَّة تتحرك في طريقها
المرسوم ،وهنا ،ال بد من تقدير إنجاز الجيش والقوى األمنية ،وتقدير تعاون
المواطنين والقوى السياسية معهم.
وأمل أن «تفضي االجتماعات التي جرت في المجلس النيابي ،إلى الخروج
بصيغة تؤ ّمن هذا التوازن المطلوب بين متطلّبات الواقع االجتماعي الصعب
ا ّلذي يصيب الموظفين والمعلمين ،ومتطلبات الواقع االقتصادي وواقع الخزينة،
بدل ترحيل السلسلة إلى لجنة لدرسها ،والتي نخشى أن تقع في ما وقعت فيه
الكثير من اللجان ،التي توجد لتمييع المطالب ،وترحيلها مجددا ً إلى مرحلة غير
رحلت سابقاً ،وكما يُقال ،فإن اللجان مقبرة المشاريع».
محددة ،كما ّ

� 5000أ�سير في  22معتق ًال «�إ�سرائيلي ًا» بينهم  476محكومون بالم�ؤبد
معاناتهم تخت�صر ن�ضاالت الأمة وال�شعب الفل�سطيني �ضد العدو لتحرير فل�سطين وا�ستعادة الحقوق

وأوضح أن المعاناة تستمر «من خالل عقوبات العزل
االنفرادي أو الحرمان من الزيارة والـ«كانتينا» والخروج للـ
«فورة» ،عدا عن إجراءات التفتيش االستفزازي والحرمان
من العالج الالزم أو التعليم الجامعي والتقدم المتحانات
التوجيهي .كما يوجد في سجون االحتالل حاالت تتمثل
بوجود المرأة وزوجها داخل السجون».

في مناسبة إحياء يوم األسير الفلسطيني والعربي ارتأت
«البناء» تسليط الضوء على واق��ع األس��رى في سجون
االح��ت�لال الصهيوني من جميع الجوانب ،تأكيدا ً منها
على أهمية الوقوف إلى جانب نضالهم داخل المعتقالت
الصهيونية ،وضرورة دعمهم ومساندتهم بشتى األشكال،
لما يشكله نضالهم والقضية التي اع ُتقلوا من أجلها تجسيدا ً
عمليا ً يختصر نضاالت األم��ة ،وفي المقدمة منها الشعب
الفلسطيني في مواجهة العدو ،لتحرير فلسطين المحتلة،
واستعادة الحقوق السليبة ،واالنعتاق من كل أشكال القهر
والظلم والمعاناة الناتجة من االحتالل.
وفي هذا السياق تنشر البناء تقريرا ً شامالً
ومفصالً ُيلقي
ّ
الضوء على واق��ع ومعاناة األس��رى أعدّته وزارة شؤون
األسرى والمحررين الفلسطينية.

األسرى المرضى

خمسة آالف أسير

أفادت وزارة شؤون األسرى والمحررين بأن  5000أسير
فلسطيني ما زالوا قابعين في سجون ومعتقالت االحتالل
اإلسرائيلي ،من بينهم  476أسيرا ً صدرت بحقهم أحكام
بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عدة.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته لمناسبة يوم األسير
الفلسطيني في السابع عشر من نيسان الجاري ،أن من بين
العدد اإلجمالي لألسرى يوجد حاليا ً  19أسيرة ،و 200طفل،
فيما يوجد المئات من األسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا
مرحلة الطفولة ،وما زالوا داخل السجون ،كما يوجد داخل
األسر  185معتقالً إداري� ً�ا ،و 11نائباً ،وعدد من القيادات
السياسية ،وهؤالء األسرى موزعون على قرابة  22معتقالً.

تحديد يوم الوفاء لألسرى

وج��اء في التقرير «أن المجلس الوطني الفلسطيني،
باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية ،أقر
خالل دورته العادية في عام  ،1974يوم السابع عشر من
نيسان ،يوما ً للوفاء لألسرى وتضحياتهم ،يوما ً لشحذ
الهمم وتوحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم
بالحرية ،يوما ً لتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب
ذويهم ،يوما ً للوفاء لشهداء الحركة الوطنية األسيرة .ومنذ
ذلك التاريخ كان وال ي��زال يوم األسير الفلسطيني يوما ً
ساطعا ً يُحييه الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات
بوسائل وأشكال متعددة».
وأض��اف التقرير« :كانت وم��ا زال��ت قضيتهم مركزية
بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله على
اختالف توجهاتها الفكرية والسياسية ،وجزء من الثوابت
الفلسطينية التي ال يمكن تجاوزها ،وحريتهم كانت تقف
دائما ً على سلّم أولوياتهم ،والقيادة وفصائل المقاومة لم
تدّخر جهدا ً من أجل تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم،
فحررت اآلالف منهم منذ عام  1967عبر صفقات التبادل
والمفاوضات السياسية ،وتسعى لتحرير من ال يزال منهم
في سجون االحتالل ،على اعتبار أن ال حرية لشعب ووطن
من دون حرية ،من ناضلوا وأفنوا زهرات شبابهم وسنوات
أعمارهم الطويلة من أجله ومن أجل حياة حرة وكريمة».

النضال لتحسين أوضاع األسرى

وتابع التقرير« :في طريق تحقيق حريتهم ،كان ال بد من
النضال المشروع من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية
داخل السجون وانتزاع حقوقهم األساسية ،وحمايتهم من
خطر الموت أو اإلصابة باألمراض ،وضمان توفير حياة
كريمة لذويهم» ،وأردف التقرير« :ومن هنا أنشأت السلطة
الوطنية بقرار من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
وزارة األسرى والمحررين عام  ،1998في سابقة هي األولى
على المستوى اإلقليمي ،تقديرا ً لمكانة األسرى ونضالهم،
وكي ترعى شؤونهم وتتابع قضاياهم وتوفر احتياجاتهم
واحتياجات ذويهم ،وهي تقدم لهم الخدمات القانونية
واالجتماعية والمادية من أجل التخفيف من معاناة األسرى
وتعزيز صمودهم وضمان حياة كريمة لذويهم وأطفالهم،
على طريق ضمان حريتهم جميعا ً وعودتهم سالمين إلى
بيوتهم وعائالتهم».
وأشار التقرير إلى «أن الذكرى األربعين لـ»يوم األسير
الفلسطيني» تطل بصور متعددة األش��ك��ال ،ممزوجة
المشاعر ،ما بين األلم واألمل ،ما بين صمود األسرى وثباتهم
وشموخهم ،وقهر االح��ت�لال وفظاعة جرائمه وتصاعد
انتهاكاته وممارساته الالإنسانية والتي تصاعدت في
اآلونة األخيرة بشكل خطير ،وامتدت لتطاول ذويهم وأبنائهم
ونسائهم ولت ّمس بشكل مباشر مشاعرهم اإلنسانية
والدينية».

بلورة استراتيجية وطنية قانونية

وأض����اف ال��ت��ق��ري��ر« :أن االس��ت��خ��ف��اف واالس��ت��ه��ت��ار
الـ»إسرائيلي» بوضع األسرى والتعاطي معهم كمجرمين
وإرهابيين ومجرد أرق��ام ورهائن ،واستمرار االنتهاكات
التعسفية والوحشية بحقهم ف��ي مختلف المجاالت
اإلنسانية والحياتية وسلب أبسط حقوقهم ،والمساس
بكرامتهم وكرامة عائالتهم ،واستمرار تطبيق مجموعة من
اإلج��راءات والقوانين واألوام��ر العسكرية بحقهم من دون
االلتزام بما نصت عليه مبادئ حقوق اإلنسان والمواثيق
والعهود الدولية المتعلقة باألسرى ،كان الدافع األساس
لضرورة وأهمية بلورة استراتيجية وطنية قانونية حول
قضية األسرى ،وفتح معركة قانونية مع المحتل اإلسرائيلي
لضمان حقوق المعتقلين ومركزهم الشرعي القانوني
واإلنساني بصفتهم أس��رى حركة تح ّرر وطني قاوموا
المحتل في سبيل حق تقرير المصير والحرية».
وأشار إلى أن هذا «هو الدافع للحراك المتصاعد داخل
السجون وخارجها على الصعد كافة ،ما ينذر بانفجار
األوضاع في المنطقة إذا ما استمرت سلطات االحتالل في
تجاهلها لمطالب األس��رى وحقوقهم األساسية وواصلت
استهتارهابحياتهم».

للتاريخ والتوثيق....

وع��رض التقرير لتاريخ أول أسير فلسطيني ومعتقل
صهيوني وكيفية إطالقهما وقال:
«يعتبر األسير محمود بكر حجازي هو أول أسير في

العدو ينتهك االتفاقيات الدولية ويمار�س التعذيب
�ضدّ المعتقلين ويحرمهم من �أب�سط الحقوق الإن�سانية
الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في األول من
كانون الثاني عام  ،1965واعتقل بتاريخ ،1965/1/18
وحكم عليه آنذاك باإلعدام ولكن الحكم لم ينفذ».
ُ
وأضاف« :وبتاريخ  28كانون الثاني  1971جرت عملية
تبادل (أسير مقابل أسير) بين حكومة االحتالل اإلسرائيلي
وحركة فتح ،وأطلق بموجبها سراح األسير حجازي مقابل
إط�لاق س��راح الجندي اإلسرائيلي شموئيل فايز الذي
اختطفته حركة فتح أواخر عام .»1969
وتابع التقرير« :فيما تعتبر األسيرة فاطمة برناوي هي
أول مناضلة فلسطينية يتم اعتقالها ،وذل��ك في تشرين
الثاني  ،1967وحكم عليها بالسجن مدى الحياة وتحررت
بتاريخ  11تشرين الثاني من عام  1977كإجراء وصفته
إدارة السجون آنذاك بأنه بادرة «حسن نية» تجاه مصر».
وأض��اف« :تعتبر الشهيدة األسيرة دالل المغربي هي
عميدة الشهيدات حيث أن جثمانها ال يزال محتجزا ً منذ
أكثر من ثالثين عاما ً وترفض سلطات االحتالل اإلفراج عنه،
وعن مئات الجثامين لشهداء وشهيدات انتقاما ً منهم وعقابا ً
لذويهم».

االنضمام للمعاهدات
واالتفاقيات الدولية

وتابع التقرير« :يأتي يوم األسير في ظل نقلة نوعية
وب��دء تاريخ جديد في حياة الشعب الفلسطيني ،وذلك
بعد قرار القيادة الفلسطينية االنضمام إلى خمس عشرة
وثيقة واتفاقية ومعاهدة دولية ،وإع�لان سويسرا يوم
 2014/4/11أن فلسطين أصبحت عضوا ً في اتفاقيات
جنيف األرب��ع والبرتوكول اإلضافي األول ،بكل ما يعني
ذل��ك من أهمية استراتيجية في توطيد وتثبيت دعائم
الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوا ً في األمم المتحدة،
وتحريك أدوات ومواثيق وق��رارات المؤسسات الدولية
لتوفير الحماية لألسرى وللشعب الفلسطيني وفق القانون
الدولي اإلنساني».
وأضاف« :يُعتبر االنضمام للمعاهدات الدولية وتثبيت
مرجعية القانون الدولي أساسا ً للسالم العادل في المنطقة،
وبداية تحرير الشعب الفلسطيني واألسرى من القوانين
العسكرية الظالمة المطبقة عليهم ،وإعالء للمكانة القانونية
لألسرى بصفتهم أس��رى حرية تنطبق عليهم اتفاقيات
جنيف األربع».
م��ؤك��دا ً أن ذل��ك «يستدعي م��ن ال���دول المتعاقدة في
االتفاقيات إلزام دولة االحتالل باحترام حقوق األسرى وفق
هذه االتفاقيات وقرارات األمم المتحدة وميثاقها ،التي أعلنت
انطباق اتفاقيات جنيف على األراض��ي المحتلة وتمكين
الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره».
وأوض���ح التقرير« :إن قضية األس���رى أصبحت اآلن
قضية دولية ،وأصبح المجال متاحا ً لمالحقة ومحاسبة
المسؤولين الصهاينة على جرائم ح��رب ارتكبت بحق
األسرى منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي».

استحقاقات قانونية

وأشار التقرير إلى «أن االنضمام التفاقيات جنيف األربع
وسائر المعاهدات األخرى يترتب عليه استحقاقات قانونية
هامة أبرزها :إلزام «إسرائيل» بتطبيق اتفاقيات جنيف على
األرض الفلسطينية المحتلة ،وعلى األس��رى بالسجون،
وتفعيل آليات المحاسبة القانونية على انتهاكات سلطات
االحتالل الجسيمة لهذه االتفاقية» ،مشيرا ً إلى أن «األسرى
بموجب اتفاقيات جنيف األرب��ع يحظون بمكانة أسرى
الحرب وفق االتفاقية الثالثة التي تشمل األسرى العسكريين
وأسرى محميين وفق االتفاقية الرابعة والتي تشمل باقي
المعتقلين» ،وكذللك «عدم مشروعية احتجاز األسرى في
سجون خارج األراضي المحتلة ،وتوفير محاكمات عادلة
لألسرى واعتبار محاكمات األسرى العسكريين الغية وغير
قانونية والنظر في إع��ادة المحاكمات ،واعتبار تعذيب
األسرى واالعتداء عليهم جريمة من جرائم الحرب تالحق
«إسرائيل» قانونيا ً عليها».
كما أوض��ح التقرير أن االتفاقيات تؤكد أي��ض�ا ً على
«توفير الظروف الصحية والمعيشية واإلنسانية المالئمة
لألسرى بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم ومعاملتهم معاملة
الئقة ،وتحريم االعتقاالت التعسفية بال محاكمة واعتقال
القاصرين واحتجازهم في أوض��اع غير مالئمة ومحاطة
بكرامة اإلنسان ،واإلفراج عن الحاالت الصحية الخطيرة»،
ويشير التقرير إلى «منع إبعاد األسرى خارج بالدهم ،ومنع
احتجاز جثامين الشهداء ،وصالحية المحاكم الوطنية في

الدول األطراف في معاهدة «جنيف» النظر في دعاوى بتهم
جرائم حرب حددتها االتفاقيات يرتكبها اإلسرائيليون بحق
األسرى ،وتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة
لألمم المتحدة للنظر في جرائم «إسرائيل» ضد الفلسطينيين
بما فيها الجرائم ضد األسرى».
وأردف التقرير« :تفرض برتوكوالت اتفاقيات جنيف
تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتألف من  15عضوا ً
يتم اختيارهم كل خمسة أعوام من قبل الدول األطراف في
اتفاقيات جنيف ،وتحريم استخدام األسرى دروعا ً بشرية،
وتوفير الزيارات لألسرى بشكل منتظم».

كفاح حطاب أول أسير
تم ّرد على قوانين االحتالل

يُعتبر األسير الكابتن الطيار كفاح حطاب من طولكرم
أول أسير فلسطيني أعلن تمرده على قوانين وإدارة سجون
االحتالل ،مطالبا ً االعتراف به كأسير حرب ورافضا ً ارتداء
زيّ إدارة السجون والمثول لتعليماتها.
وخاض كفاح حطاب إضرابات مفتوحة عن الطعام مرات
عدة في سبيل ذلك ،وما زال يخوض معركة اإلضراب منذ
 2014/2/2مصرا ً على التعامل معه ومع سائر المعتقلين
كأسرى حرية وأس��رى ح��رب ،وق��د تعرض لسلسلة من
العقوبات منها العزل والحرمان من الزيارات بسبب موقفه
وإص��راره على تلبية مطلبه باالعتراف بهويته النضالية
كأسير حرية وليس مجرما ً أو إرهابيا كما يريد الكيان
الغاصب».

اعتقاالت شاملة
وإجراءات قمعية

وتابع التقرير« :مع حلول ذكرى يوم األسير الفلسطيني،
ما زالت قوات االحتالل تواصل مسلسل اعتقال الفلسطينيين
في كل مكان وزمان ،حيث اعتقلت منذ عام  1967ولغاية
نهاية عام  2013نحو  800ألف مواطن ومواطنة ،بينهم 15
ألف فلسطينية وعشرات اآلالف من األطفال».
وأشار الى أنه «لم تعد هناك عائلة فلسطينية إال وتع ّرض
أحد أو جميع أفرادها لالعتقال ،وهناك من تكرر اعتقالهم
مرات عدة ،ولم تعد هنالك بقعة في فلسطين إال وأقيم عليها
سجن أو معتقل أو مركز توقيف».
وأضاف« :منذ بدء انتفاضة األقصى في أيلول ،2000
ُسجلت أكثر من  80ألف حالة اعتقال ،بينها قرابة 10000
طفل ،وأكثر من  60نائبا ً ووزيرا ً سابقاً ،وأصدرت سلطات
االحتالل قرابة أربعة وعشرين ألف قرار اعتقال إداري ،ما
بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال».
وأوضح التقرير« :أن االعتقاالت لم تقتصر على شريحة
معينة أو فئة محددة ،بل طالت وشملت كل فئات وشرائح
المجتمع الفلسطيني من دون تمييز ،حيث شملت أطفاال ً
وشبانا ً وش��ي��وخ�اً ،فتيات وأم��ه��ات وزوج����ات ،مرضى
ومعوقين وعماال ً وأكاديميين ،نوابا ً في المجلس التشريعي
ووزراء سابقين ،وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة
جامعات ومدارس وأدباء وكتاب وفنانين».
وأش��ار إلى أن االعتقاالت باتت «ظاهرة يومية وجزءا ً
من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة االحتالل األمنية ،حيث
ال يمضي يوم واحد إال وتسجل فيه اعتقاالت ،وغالبيتها
العظمى ليس لها عالقة بالضرورة األمنية كما يدّعي
االحتالل».
ولفت التقرير إلى «أن الخطورة تكمن بأن مجمل تلك
االعتقاالت وما رافقها ويرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف
لقواعد القانون الدولي اإلنساني من حيث أشكال االعتقال
وظروف االعتقال ومكان االحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع
االعترافات ،وما ُمورس ويُمارس بحق المعتقلين» ،مؤكدا ً أن
«كل من تع ّرض لالحتجاز أو االعتقال تعرض ألحد أشكال
التعذيب الجسدي أو النفسي واإلي��ذاء المعنوي واإلهانة
أمام الجمهور وأفراد العائلة ،فيما الغالبية تعرضوا ألكثر
من شكل من أشكال التعذيب».

األسيرات

وت��ح��دث التقرير ع��ن واق��ع معاناة األس��ي��رات وق��ال:
«تتعرض األسيرات خالل عملية االعتقال للضرب واإلهانة
والشتم والتحقير ،وخالل عمليات النقل ال يتم إعالمهن إلى
أي جهة سيتم نقلهن وخالل التحقيق تتعرض المعتقالت
لإلهانة والترهيب والتهديد وللمعاملة القاسية والضرب
والتعنيف والمساس بكرامتهن».

وأك��د التقرير «أن أكثر من  1400أسير في السجون
اإلسرائيلية حاليا ً يعانون من اإلهمال الطبي وسوء الرعاية
الصحية ،من بينهم  16أسيرا ً يقيمون بشكل شبه دائم في
ما يسمى مستشفى سجن الرملة بأوضاع صحية غاية في
السوء ويعانون من أمراض خطيرة ،ويحتاجون إلى رعاية
صحية خاصة ،ومنهم من يحتاج لعمليات جراحية عاجلة
في الوقت الذي يمنع أطباء من الخارج بزيارة المرضى
ومعاينتهم» ،كما أش��ار إل��ى أن��ه «يوجد في المعتقالت
الصهيونية أكثر من  80حالة مرضيّة مزمنة للغاية ،عدا
عن وجود أكثر من  25حالة مصابة بالسرطان وعشرات
المعوقين» (إعاقات جسدية ونفسية وحسية).
وأضاف التقرير« :ويصاب األسرى بالعديد من األمراض
النفسية والجسدية بسبب س��وء األوض���اع المعيشية
وانتشار الحشرات وسوء التغذية وانعدام النظافة وسوء
التهوية والرطوبة واإلن��ارة الضعيفة واالكتظاظ داخل
الغرف ،إضافة إلى اعتقال بعضهم بعد تعرضهم لإلصابة
بالرصاص من قبل ق��وات االحتالل وتعرضهم للتعذيب
والضرب مكان اإلصابة وأثناء التحقيق إلجبارهم على
االعتراف» ،ولفت التقرير إلى انتشار «األم��راض الجلدية
وااللتهابات الصدرية وأمراض القرحة واألورام السرطانية
والفشل الكلوي والغضروف والجلطة والروماتيزم وآالم
العمود الفقري والضغط والسكري وضعف البصر وآالم
األس��ن��ان ،ع��دا عن األم��راض النفسية» ،وأك��د أن األس��رى
المرضى يتعرضون «للعديد من االنتهاكات والضغوط
وتصبح أجسادهم حقل تجارب لألطباء وشركات األدوية
اإلسرائيلية».

األسرى اإلداريون

وتحدث التقرير عن االعتقال اإلداري ويصفه بـ «العدو
المجهول الذي يواجه األسرى الفلسطينيين ،وهو عقوبة
بال تهمة ،يحتجز األسير بموجبه من دون محاكمة ومن
دون إعطاء األسير أو محاميه أي مجال للدفاع بسبب عدم
وجود أدلة إدانة ،واستناد قرارات االعتقال اإلداري إلى ما
يسمى»الملف السري» الذي تقدمه أجهزة االستخبارات
اإلسرائيلية».
وأوض��ح أن أحكام االعتقال اإلداري تتراوح «ما بين
شهر حتى  6شهور يصدرها القادة العسكريون في بشكل
تعسفي ،مستندين إل��ى العديد من األوام���ر العسكرية
المتعلقة بهذا الخصوص» .وأوضح التقرير أن االعتقال
اإلداري شمل «جميع فئات المجتمع الفلسطيني وعلى
مختلف األجناس ،كما أن العديد من األسرى اإلداريين هم
من األطباء والمهندسين واألساتذة والصحافيين ،وكذلك
نواب المجلس التشريعي».
وتطرق التقرير إلى أن عام  2014شهد «سلسلة من
إضرابات فردية ضد االعتقال اإلداري خاضها األس��رى:
وحيد أبو ماريا ،ومعمر بنات ،وأيمن طبيش ،وأمير شماس،
وأحمد أبو راس ،وأكرم فسيسي ،وال يزال األسيران أمير
شماس وأيمن طبيش مضربين عن الطعام وفي ظروف
صعبة للغاية».

األسرى القدامى

وأشار التقرير إلى األسرى القدامى وقال« :مع استئناف
المفاوضات الفلسطينية– اإلسرائيلية أواخ��ر تموز من
عام  ،2013كان ال يزال  104أسرى قبل اتفاق أوسلو في
السجون اإلسرائيلية ،واتفق الطرفان المتفاوضان على
توجه
إطالق سراحهم جميعا ً على أربع دفعات ،مقابل عدم ّ
الطرف الفلسطيني إلى المحاكم والمؤسسات الدولية ،طوال
تسعة شهور من المفاوضات» ،متابعاً« :في الوقت الذي
التزم فيه الجانب الفلسطيني ،فإن «إسرائيل» وكعادتها
تنصلت من االتفاق وماطلت في اإلفراج عن الدفعة الرابعة
من األسرى القدامى ما قبل أوسلو».
ولفت ال��ى أن الفلسطينيين ينتظرون «إط�لاق سراح
الدفعة الرابعة ( 30أسيراً) كاستحقاق سياسي وأساسي
الستمرار المفاوضات واستقرار األمن في المنطقة».

أوضاع مأسوية

وت��ط��رق التقرير إل��ى األوض���اع المأساوية لألسرى
وق��ال« :إن األوض��اع الحياتية والمعيشية داخل سجون
االحتالل غاية في القسوة والصعوبة ،في ظل االنتهاكات
كالتعذيب واإلهمال الطبي والعزل االنفرادي والحرمان من
الزيارات وابتزاز األطفال وسوء الطعام واقتحام الغرف
والتفتيش الليلي وفرض الغرامات المالية وعمليات التنكيل
المستمرة ،»...مؤكدا ً «أن أوضاع األسرى تتناقض بشكل
فاضح مع المواثيق واألع��راف الدولية كافة ،وأن حكومة
االحتالل تسلب منهم أبسط الحقوق وتتعامل معهم على
قاعدة أن ال حقوق لكم».
وخ��ت��م« :بحسب م��ا ه��و م��وث��ق ل��دى وزارة األس��رى
استشهدوا بعد االعتقال منذ
والمحررين فإن  205أسرى قد ُ
عام  ،1967ومن هؤالء الشهداء  73معتقال استشهدوا نتيجة
التعذيب ،كان آخرهم عرفات ج��رادات من بلدة سعير-
الخليل .و 53معتقالً نتيجة اإلهمال الطبي وكان آخرهم
حسن الترابي من نابلس ،و 72معتقالً نتيجة القتل العمد
والتصفية المباشرة بعد االعتقال ،و 7أسرى استشهدوا
نتيجة إطالق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس
وهم داخل السجون».
وأكدت الوزارة «أن هذه األوضاع تتطلب من أبناء الشعب
الفلسطيني في الوطن والشتات كافة ،المساهمة الفاعلة
في إحياء يوم األسير ،ودعم وإسناد قضية األس��رى ،وأن
المجتمع الدولي بجميع مؤسساته الحقوقية واإلنسانية
ُمطالب بالتحرك لتوفير الحماية القانونية واإلنسانية
لألسرى وإلزام حكومة االحتالل باحترام القانون الدولي».

