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وتلزم سلطات االحتالل أهل األسري بدفع تكاليف العالج، وترفض العالج وإجراء العمليات لألرسى 

يف حالة ارتفاع تكلفتها، خالفاً للامدة 30 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص عىل وجوب “أن تتحمل 

الدولة الحاجزة مصاريف العالج لألرسى”.

ويف خطوة تهدف إىل تصفية وقتل األرسى املرىض تقرر سلطات االحتالل نقل عدد من األرسى 

املرىض الذين يعانون من أمراض خطرية كالرسطان والفشل الكلوي والسكري وتوزيعهم عىل السجون 

املركزية، علامً أنهم يحتاجون إىل متابعة مستمرة عىل مدار الساعة وعالج وطعام خاص بهم، وهو 

ما ال يتوفر يف السجون املركزية. 

وال يحظى األرسى املعاقون مبعاملة إنسانية خاصة نظراً لظروفهم الصعبة، بل يتعرضون لكافة 

االنتهاكات واملامرسات التعسفية التي يعاين منها بقية األرسى، ويحرمون من احتياجاتهم الخاصة، وال 

تتوفر لهم الرعاية واملتابعة الطبية الالزمة، بل قد يتعرضون للرضب واإلهانة خالل حمالت التفتيش 

والقمع التي متارسها وتصعدها سلطات السجون.

استخدام األرسى كحقل  إىل  لتصل  املتعمد  الطبي  اإلهامل  االحتالل  وتتعدى مامرسات سلطات 

تجارب طبية لتجريب األدوية الخطرية وإجراء التداريب الطبية لفائدة طلبة الطب اإلرسائيليني عىل 

أجساد األرسى، وهو ما يخالف كذلك املواثيق واألعراف الدولية والقيم اإلنسانية.

).....(

يف  واملحررين  األرسى  شؤون  وزارة  يف  اإلعالم  دائرة  عن  صادر  تقرير  تضمنه  ما  هو  واألخطر 

املعتقلني  بحق  اإلرسائيلية  االنتهاكات  بشأن   2010 أكتوبر  شهر  يف  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

عىل  طبية  تجارب  بإجراء  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  استمرار  فيه  جاء  والذي  والعرب  الفلسطينيني 

مل  حيث  الدولية،  واألعراف  املواثيق  لكل  مخالف  بشكل  سجونها  يف  والعرب  الفلسطينيني  األرسى 

يقترص األمر عىل سياسة اإلهامل الطبي بل امتد االنتهاك إىل استخدام األرسى كحقول تجارب لبعض 

تساقط  إىل  أدت  قبل  من  يروها  مل  بإبر  حقنوا  واألسريات  األرسى  من  الكثري  وأن  الخطرية،  األدوية 

شعرهم وشعر وجوههم، وأن هناك أرسى فقدوا أبصارهم وآخرون فقدوا عقولهم، وآخرون يعانون 

من العقم... وغري ذلك.

وثيقة رقم 143:

الوطنية وترصيحات  املصالحة  لحركة حامس حول  السيايس  املكتب  بيان 
خالد مشعل143

2 حزيران/ يونيو 2011

اجتمع املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية )حامس( يف دمشق يوم أمس األربعاء املوافق 

ة، وخاصة موضوع املصالحة الفلسطينية،  2011/6/1؛ حيث بحث عدداً من القضايا السياسية املهمَّ
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والفصائل  فتح  حركة  يف  اإلخوة  مع  بالتَّفاهم  األرض  عىل  خطواتها  وتطبيق  تحقيقها  ومتابعة 

الفلسطينية، كام بحث ما أثري يف اإلعالم من ترصيحات وتعليقات عىل كلمة األخ خالد مشعل رئيس 

د املكتب السيايس عىل ما ييل: املكتب السيايس للحركة يف حفل املصالحة بالقاهرة، وأكَّ

مع  ومنسجمةً  ةً  معبِّ جاءت  للحركة  السيايس  املكتب  رئيس  مشعل  خالد  األخ  كلمة  إنَّ  أوالً: 
الحركة  متّثل  ال  مصدرها  كان  أّياً  ذلك  بخالف  ترصيحات  وأّية  وثوابتها،  وسياساتها  الحركة  مواقف 

ومؤسساتها.

واملكتب  ومواقفها،  الحركة  متثِّل  السيايس  املكتب  وأعضاء  رئيس  اإلخوة  ترصيحات  إنَّ  ثانياً: 
املكتب  وأعضاء  رئيس  االستدراك عىل ترصيحات  أو  بالتَّعليق  املخّولة  الوحيدة  الجهة  السيايس هو 

يايس إن لزم ذلك. السِّ

املكتب السيايس

حركة املقاومة اإلسالمية – حامس

الخميس 30 جامدى اآلخرة 1432هـ

املوافق 2 حزيران/ يونيو 2011م

وثيقة رقم 144:

الفرنيس  واألوروبية  الخارجية  والشؤون  الدولة  لوزير  صحفي  مؤمتر 
]مقتطفات[ السلمية144  التسوية  وعملية  املفاوضات  حول  جوبيه   آالن 

)نص مرتجم عن األصل(
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رام الله، 

الوزير: جئت إىل هنا أيضاً للحديث عن الوضع السيايس. وإنه ملن املبتذل أن أقول أن كل يشء 
العريب،  العامل  أنحاء  من حولنا يتغري: فكل يشء يتغري يف الرشق األوسط، وكل يشء يتغري يف جميع 
من املغرب إىل الخليج، وبشكل واضح جداً يف مرص، وسوريا أيضًا، وأعتقد أن جميع هذه األسباب 
تعني أيضاً أن الوضع الراهن هنا يف الرشق األوسط، بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية، مل يعد قابالً 
الوضع سيكون  فإن  أيلول،  اليوم حتى  ابتداءً من  ما مل يحدث يشء  بأنه  وإننا مقتنعون  لالستمرار. 
زمام  أخذ  علينا  لذلك يجب  املتحدة.  لألمم  العامة  الجمعية  تجتمع  الجميع حينام  صعباً جداً عىل 

املبادرة، وهو أمر تدعمه فرنسا، حيث أن هذه الزيارة التي أقوم بها إىل املنطقة جزء من ذلك.

ما هي تلك املبادرة؟ بالحكم عىل املناقشات التي أجريناها يف دوفيل، فإن هناك اتفاقاً ملحوظاً 
بشكل كبري يف الوقت الراهن بني األمريكيني والروس واالتحاد األورويب واألمم املتحدة، الذين يشكلون 
علينا  الواجب  من  أنه  عىل  الخصوص،  وجه  عىل  األورويب  االتحاد  ضمن  واتفاقاً  الرباعية،  اللجنة 
العودة إىل طاولة املفاوضات. فاملفاوضات وحدها يكنها أن تحدد الرؤية نحو حل فعال ودائم يأيت 


