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وليس لدي شك يف أنه ال توجد غري قلة قليلة عمياء من اإلرسائيليني تعتقد بأنها تستطيع العيش
إىل ما ال نهاية تحت ظالل حرابها الطويلة ،إال أن هذه القلة هي األعىل صوتاً كام يرتاءى لنا ،واألكرث
تأثرياً يف صنع املوقف الرسمي وتوجيه السياسات العامة كام يتجىل أمام أنظارنا ،ال سيام مع ما نراه
يف مدينة القدس العربية املحتلة ،فيام تبدو لنا األكرثية اإلرسائيلية التي تؤمن بخيار السالم وكأنها قد
فوضت أمرها ووضعته بني يدي هذه القلة املتعصبة.
ما أود قوله مرة أخرى ،أن هذا السعار االستيطاين املتسارع عىل األرض الفلسطينية ويف القدس
خاصة ،املرتافق مع انسداد سيايس شديد ،تقود اإلرسائيليني جميعاً ،وتأخذ يف جريرتها الفلسطينيني
باإلكراه أيضاً ،إىل الال مكان ،إىل الدائرة الجهنمية املقفلة ،إىل الال رشاكة حقاً مع أي فلسطيني كان،
ال اليوم وال غداً.
إننا نريد سالماً عادالً وشامالً يعيد الحقوق ألصحابها ،ويفتح صفحة جديدة من التسامح والتعاون
يف املنطقة ،وينهي حالة العداء والكراهية ،فهل من مجيب.
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بيان األمانة العامة لجامعة الدول العربية حول األرسى يف سجون االحتالل
اإلرسائييل[ 142مقتطفات]
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أصدرت منظمة الصحة العاملية يف اجتامعها الدوري الرابع والستني املنعقد خالل الفرتة من
 2011/5/24–16قراراً أيدته  65دولة ،وذلك ضمن البند  15من جدول أعامل االجتامع ،يتعلق
مبامرسات االحتالل اإلرسائييل وتأثريه عىل األحوال الصحية يف األرايض الفلسطينية والعربية املحتلة.
وتضمن القرار “مطالبة إرسائيل الدولة املحتلة بتحسني الظروف املعيشية والصحية والطبية
للسجناء الفلسطينيني وخاصة األطفال والنساء واملرىض منهم وتقديم العالج لألرسى املرىض والذين
تتفاقم حالتهم بشكل يومي ،ودعوة كافة املؤسسات الدولية التي تهتم بحقوق اإلنسان التدخل
العاجل والفوري لدى قوات االحتالل اإلرسائييل إلجبارها عىل تقديم العالج لألرسى املرىض يف سجون
االحتالل الذين تتفاقم حالتهم الصحية بشكل يومي ،ومناشدة مؤسسات املجتمع املدين للضغط من
أجل إنقاذ حياة األرسى واإلفراج العاجل عن الحاالت الصعبة ليقدم لها العالج يف الخارج ،والسامح
لألسريات الفلسطينيات بتلقي خدمات رعاية األم واملتابعة الصحية أثناء الحمل والوالدة وبعد الوالدة
وكذلك السامح لهن بالوالدة يف ظروف صحية وإنسانية وبحضور ذويهن كام تطالب باإلطالق الفوري
للمعتقلني من األطفال”.
وإذ تعترب األمانة العامة (قطاع فلسطني واألرايض العربية املحتلة) التصويت لصالح القرار املذكور
املتضمن معاناة وأوضاع األرسى الصحية مبثابة إدانة دولية للمامرسات اإلرسائيلية الال إنسانية بحق
الشعب الفلسطيني عموماً واألرسى يف السجون اإلرسائيلية بصفة خاصة،
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فهي تدعو إىل تفعيل القرارات الدولية املتعلقة باألرسى وخاصة املرىض منهم ودعوة جميع
املؤسسات الدولية واإلقليمية املعنية إىل اتخاذ إجراءات عاجلة وتدخل فاعل إلنقاذ حياة األرسى
املرىض من االعتداءات واملخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها.
وترصد األمانة العامة للجامعة بقلق ما تتضمنه تقارير من جهات فلسطينية ودولية أن هناك ما
يقارب  1500حالة مرضية أي ( )%25من مجموع األرسى يف السجون اإلرسائيلية ،يعانون من مشاكل
صحية وأمراض مختلفة ومزمنة وخطرية كالرسطان والقلب والكىل ،وأمراض الجهاز التنفيس وأمراض
الرئة ،إضافة إىل األمراض الجلدية والنفسية والعصبية ،كام أن عدد من األرسى مصابون بالشلل أو
مبتورة أيديهم وأقدامهم ،وال تأبه إدارة السجون بهم وتستهرت بحياة جميع األرسى املرىض ،وعدم توفري
األدوية والعالجات الالزمة واالكتفاء باملسكنات ،كام متاطل يف املراجعات الطبية وإجراء العمليات
الجراحية للحاالت الطارئة ويف نقل املرىض إىل املستشفيات ،ناهيك عن عدم توفر أطباء أخصائيني
داخل عيادات السجون ،وذلك يف انتهاك سافر لكل املواثيق واألعراف الدولية والقيم اإلنسانية.
وتعترب سياسة الحرمان من العالج واإلهامل الطبي سياسة إرسائيلية ممنهجة ومقصودة وجزءاً
من الواقع املأساوي الذي يعيشه األرسى الفلسطينيون والعرب يف سجون االحتالل اإلرسائييل ،وتهدف
إىل كرس إرادة األرسى من خالل إضعاف أجسادهم وإخراجهم بعد السجن بأمراض خطرية أو عاهات
مستدمية ،وهو ما فاقم من معاناتهم وأدى إىل تفيش األمراض املختلفة واستفحال األمراض املزمنة
واملعدية ،وتزايد مضطرد ألعداد األرسى املرىض الذين تعترب صحة وحياة العديد منهم يف خطر،
واستشهاد العرشات منهم داخل السجون أو بعد اإلفراج عنهم —نتيجة ظروف السجن القاسية
واإلهامل الطبي وعدم وجود طبيب لعالجهم وتقديم أدوية غري مناسبة لحاالتهم— ومنهم األسري
املحرر ربيع عيل حرب ( 27سنة) من بلدة إسكاكا مبحافظة سلفيت الذي استشهد بتاريخ 2010/7/11
نتيجة تردي وضعه الصحي وحرمانه من العالج خالل فرتة األرس ،وكان قد أصيب بشلل نصفي وتقطع
يف األمعاء بعد إطالق النار عليه خالل اعتقاله بتاريخ .2006/11/5
كام يعاين األرسى الفلسطينيون يف السجون اإلرسائيلية من نقص حاد يف الخدمات الطبية وسوء
الطعام ،إذ تفتقر عيادات السجون إىل أطباء اختصاصيني ،كام ال تقدم وجبات غذائية صحية مناسبة
لألرسى تتامىش مع األمراض املزمنة التي يعانون منها كمرض السكري والضغط والقلب والكىل
وغريها ،ويعترب ذلك انتهاكاً من سلطات االحتالل ملعايري حقوق اإلنسان الدولية وخاصة املادة 91
من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص عىل وجوب “توفر عيادة مناسبة يف كل معتقل ،يرشف عليها
طبيب مؤهل ،ويحصل فيها املعتقلون عىل ما يحتاجونه من رعاية طبية وعىل نظام غذايئ مناسب”
واملادة  92من االتفاقية التي تؤكد عىل رضورة أن “تجرى فحوص طبية للمعتقلني مرة واحدة عىل
األقل شهرياً يكون الغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذية العامة والنظافة وكذلك
اكتشاف األمراض املعدية”.
وتفتقر عيادات السجون إىل وجود أطباء مناوبني ليالً لعالج الحاالت الطارئة وإىل املقومات
الطبية والصحية ،وينقل املرىض األرسى لتلقي العالج يف املستشفيات وإىل املحاكم وهم مكبلو األيدي
واألرجل ومع سجناء جنائيني يف سيارات شحن عدمية التهوية بد ًال من نقلهم يف سيارات إسعاف
مجهزة ومريحة.
324

الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

وتلزم سلطات االحتالل أهل األسري بدفع تكاليف العالج ،وترفض العالج وإجراء العمليات لألرسى
يف حالة ارتفاع تكلفتها ،خالفاً للامدة  30من 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.
وتتعدى مامرسات سلطات االحتالل اإلهامل الطبي املتعمد لتصل إىل استخدام األرسى كحقل
تجارب طبية لتجريب األدوية الخطرية وإجراء التداريب الطبية لفائدة طلبة الطب اإلرسائيليني عىل
أجساد األرسى ،وهو ما يخالف كذلك املواثيق واألعراف الدولية والقيم اإلنسانية.
().....
واألخطر هو ما تضمنه تقرير صادر عن دائرة اإلعالم يف وزارة شؤون األرسى واملحررين يف
السلطة الوطنية الفلسطينية يف شهر أكتوبر  2010بشأن االنتهاكات اإلرسائيلية بحق املعتقلني
الفلسطينيني والعرب والذي جاء فيه استمرار قوات االحتالل اإلرسائييل بإجراء تجارب طبية عىل
األرسى الفلسطينيني والعرب يف سجونها بشكل مخالف لكل املواثيق واألعراف الدولية ،حيث مل
يقترص األمر عىل سياسة اإلهامل الطبي بل امتد االنتهاك إىل استخدام األرسى كحقول تجارب لبعض
األدوية الخطرية ،وأن الكثري من األرسى واألسريات حقنوا بإبر مل يروها من قبل أدت إىل تساقط
شعرهم وشعر وجوههم ،وأن هناك أرسى فقدوا أبصارهم وآخرون فقدوا عقولهم ،وآخرون يعانون
من العقم ...وغري ذلك.
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بيان املكتب السيايس لحركة حامس حول املصالحة الوطنية وترصيحات
143
خالد مشعل
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اجتمع املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية (حامس) يف دمشق يوم أمس األربعاء املوافق
املهمة ،وخاصة موضوع املصالحة الفلسطينية،
2011/6/1؛ حيث بحث عدداً من القضايا السياسية َّ
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