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وثيقة رقم :55

كلمة وزير شؤون األرسى واملحررين عيىس قراقع أمام مؤمتر األمم املتحدة
55
يف فيينا حول األرسى
 8آذار /مارس 2011

السيد ماكسويل جيالرد ممثل األمني العام لألمم املتحدة املحرتم
السيد عبد السالم ديالو رئيس اللجنة املعنية مبامرسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غري القابلة
للترصف املحرتم
السيد محمد أبو العينني رئيس جمعية الربملانيني يف حوض املتوسط املحرتم
السيدات والسادة الكرام
بداية أنقل لكم تحيات السيد محمود عباس أبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف وتقديره
وشكره الجزيل لكم عىل تنظيم هذا املؤمتر الهام تحت راية األمم املتحدة متمنياً لكم النجاح
والتوفيق عىل طريق الحرية والسالم والعدالة اإلنسانية وإنهاء أطول احتالل يف التاريخ املعارص
لشعبنا العريب الفلسطيني ليعيش يف دولته املستقلة بكرامة وحرية كغريه من شعوب األرض.
كام وأنقل لكم تحيات وشكر دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض الذي يتطلع
معكم إىل تحقيق العدالة الدولية وإنقاذ الشعب الفلسطيني وأرساه من طغيان االحتالل وانتهاكاته
املتواصلة واملتصاعدة لحقوقه اإلنسانية.
تحيات شعبنا الفلسطيني يف الوطن والشتات لكم وتحيات أهايل األرسى ،واألرسى واألسريات
القابعني يف سجون ومعتقالت االحتالل اإلرسائييل ،والذين ينظرون إىل مؤمتركم بكل اهتامم وترقب،
كخطوة جدية وبارقة أمل إلنهاء معاملتهم القاسية ،وتوفري الحامية القانونية واإلنسانية لهم ،والدعم
باتجاه البحث عن آليات إلطالق رساحهم من سجون االحتالل.
أتوجه بالشكر الجزيل إىل رئيس وأعضاء اللجنة املعنية مبامرسة الشعب الفلسطيني لحقوقه
غري القابلة للترصف عىل تنظيم هذا املؤمتر ،وإعطاء هذه املساحة ويف هذا الوقت لقضية األرسى
املعتقلني يف السجون اإلرسائيلية ،وبتسليط الضوء عىل أوضاعهم وما يتعرضون له من مامرسات
ال إنسانية تنتهك قرارات األمم املتحدة وكافة االتفاقيات واملواثيق الدولية واإلنسانية ،وهذا ليس
بجديد عىل دور اللجنة ومواقفها الدامئة والواضحة يف نرصة العدالة ودعم حقوق شعبنا الفلسطيني
املرشوعة.
أود أن أشري أن تنظيم اللجنة لهذا املؤمتر حول األرسى يضع قضيتهم عىل جدول أعاملها
واهتامماتها إىل جانب القضايا املصريية األخرى كالقدس والحدود والالجئني واملياه ،واعتبارها قضية
مركزية ومحكاً عملي ًا وفعلياً لتحقيق وبناء السالم العادل يف املنطقة ومفصالً رئيسياً من مفاصل
التسوية والرصاع.
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السيدات والسادة
يف القرن الواحد والعرشين ،ويف عرص العدالة والعوملة والدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة
القانون ،ويف وقت تنتفض فيه الشعوب املعذبة ضد الدكتاتوريات واألنظمة البوليسية والقمعية،
يف سبيل أن تحيى بكرامة وحرية وتحرتم إنسانيتها وحقها يف العيش دون خوف وقيود وسجون
ومالحقات وإرهاب.
يف هذا الوقت تتصاعد وتتنامى موجة التطرف الديني والعنرصي يف إرسائيل ،واملشحونة بالكراهية
لآلخرين والدعوة إىل قتلهم ،كام جاء مؤخراً يف الفتوى الدينية الصادرة عن كبار الحاخامات يف إرسائيل
والتي نرشت يف صحيفة يديعوت أحرونوت اإلرسائيلية بيوم  ،2011–1–16وتدعو إىل إقامة معسكرات
إبادة للفلسطينيني ،واعتبار هذه الفتوى فريضة رشعية ،وما سبق ذلك من مواقف وفتاوى متطرفة
وتحريضية كترصيح رئيس الوزراء اإلرسائييل األسبق ووزير الجيش الحايل إيهود باراك عام  1999الذي
قال فيه :دعوا األرسى يتعفنوا يف السجن ،وكذلك قول إسحق هنغبي عام ( 2004دعهم ميوتون).
يف هذا الجو الفكري والثقايف املتطرف يف املجتمع اإلرسائييل يتجرأ الجنود واملجندات اإلرسائيليات
علناً وبالبث الحي واملبارش بنرش صورهم عىل املواقع اإللكرتونية ووسائل اإلعالم وهم يستمتعون
ويرقصون إىل جانب أرسى وأسريات مقيدين األيدي ومعصوبني األعني ويف أوضاع قاسية ومهينة يف
مراكز التوقيف واالعتقال كتلك الصور التي نرشتها املجندة اإلرسائيلية (إيدن بارجيل) عىل موقع
الفيسبوك ،يف أواخر العام املايض ،ولتتواىل بعد ذلك صوراً لجنود يتعاملون مع األرسى كأنهم أقل من
البرش وتصويرهم كغنائم صيد ،وأداة للتعذيب والتسلية واالستمتاع.
إن مؤمتركم ينعقد يف هذه األجواء التي يسري فيها املجتمع اإلرسائييل نحو العنرصية والتطرف،
ويتجرد من أي بعد أخالقي وأنساين ،بل تتحول دولة إرسائيل إىل دولة إسبارطية ،دولة مشهد
عسكري ومخابرايت.
ولهذا فإن أمام مؤمتركم مهامت تتجاوز حدود أوراق العمل املقررة ،وهي مهمة ثقافية وتربوية
ملواجهة أفكار ومفاهيم العدوان واإلبادة املتنامية يف املجتمع اإلرسائييل وفضح االدعاءات اإلرسائيلية
عام يسمى طهارة السالح والجيش األكرث أخالقية يف العامل.
وأستطيع القول إن األوضاع الصعبة واملرتدية التي يعيشها األرسى داخل سجون االحتالل أحد
أسبابها الرئيسية هي النزعة العسكراتية والرتبية القومية املتطرفة يف املجتمع اإلرسائييل والتي تعكس
نفسها عىل معاملة األرسى يف السجون.
فالسالم والرتبية عىل حقوق اإلنسان غائبة عن املدرسة يف إرسائيل وعن املناهج الرتبوية
والتعليمية ،ولهذا ستجدون أنفسكم أمام مشاهد مؤملة تربز التعامل اإلرسائييل مع األرسى وكأنهم
ليسوا برشاً.
وعليكم أن تقرأوا شهادات االعتداء والتنكيل والتعذيب باملعتقلني عىل يد الجنود واملحققني
ورضبهم بالبساطري وأعقاب البنادق ،واستخدام الكالب املتوحشة والصعقات الكهربائية وإجبارهم
عىل التعري والقرفصة وتقليد أصوات الحيوانات وإجبارهم عىل ترديد نشيد (هاتيكفا) اإلرسائييل،
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ورشب البول أو املاء الساخن ،وشد القيود ،وتهديدهم باالعتداء الجنيس وخاصةً األرسى األطفال
وغريها من األساليب التي تدل عىل مدى االنحدار الخلقي واملهني والثقايف لدى املؤسسة الحاكمة
يف إرسائيل.
ويف هذه املعركة اإلنسانية – الثقافية من املفيد أن تقرأوا شهادات جنود االحتالل يف الكتاب
الذي ألفه الكاتب اإلرسائييل (يهودا شاؤول) بعنوان كرس الصمت والذي يروي فيه سلوك جنود
الجيش اإلرسائييل مع الشعب الفلسطيني ومع األرسى والذي تحول إىل وحش حسب قوله.
كام أنه من األهمية مبكان يف هذا املؤمتر أن تواجهوا ما أصدرته الحاخامية العسكرية اإلرسائيلية
خالل الحرب عىل غزة ،عندما دعت الجيش اإلرسائييل أن يكون أكرث وحشية وأن قتل املدنيني خالل
هذه الحرب جائز ،ونرشت ذلك صحيفة هآرتس اإلرسائيلية يوم  ،2009–1–27وكذلك أن تواجهوا
كتاب (توراة امللك) للحاخام اإلرسائييل (يوسف التسور) الذي دعا فيه إىل قتل غري اليهود.
وتذكروا يف هذا املؤمتر أن تسألوا دولة إرسائيل وجيشها ملاذا أعدمت أرسى بعد اعتقالهم
وتكبيلهم ،وأطلقت النار عىل أرسى حملوا الرايات البيضاء خالل الحرب عىل قطاع غزة واستخدمت
السكان املدنيني دروعاً برشية خالل أعاملها العسكرية كام جاء ذلك يف تقرير جولدستون.
تكتف مبعاقبة األحياء لتعاقب األموات أيضاً عندما تحتجز جامثني
وكام أن دولة إرسائيل مل
ِ
الشهداء يف مقابر عسكرية رسية داخل إرسائيل بعضهم محتجز ًا منذ  30عاماً كاألسري الشهيد أنيس
دولة الذي تويف داخل سجن عسقالن عام  ،1980وما زال  320شهيد ًا محتجزة رفاتهم يف مقابر األرقام
العسكرية داخل إرسائيل.
لقد أصبح من الواجب مساءلة قائد كتيبة نحشون اإلرسائيلية (دودي أوبرمان) ملاذا سمح للجنود
برضب املعتقلني ،ومساءلة املستشار القضايئ اإلرسائييل املحامي (شاي نيسان) ملاذا اعترب رضب
املعتقلني الفلسطينيني ليس مخالفة جنائية ،ومساءلة وزير األمن اإلرسائييل (إسحق هريوفيتش) ملاذا
يعتقل أطفال القدس القارصين ويعترب أن ال حصانة لهم.
السيدات والسادة
نتطلع إىل مؤمتركم يك يدخل األرسى النص ،ويأخذوا مكانتهم القانونية واإلنسانية كأرسى حرية
وأرسى حرب حتى ال يظلوا رهينة لألوامر والقوانني العسكرية اإلرسائيلية غري الرشعية ،فليست قضية
األرسى قضية فلسطينيني فحسب ،بل هي قضية املجتمع اإلنساين بأرسه ،وعليه أن يتحمل مسؤولياته
وأن يقوم بدوره يف توفري الحامية اإلنسانية والقانونية لألرسى.
وإنني أعرب يف هذا املؤمتر عن قلقي من استمرار حكومة إرسائيل بالتمرد والتنصل من االلتزام
بكافة العهود واملواثيق الدولية والقرارات الصادرة عن األمم املتحدة مبا يتعلق باألرسى الفلسطينيني،
واستهتارها بالقيم واملبادئ اإلنسانية العاملية ،وتحديها للمجتمع اإلنساين وترصفها كدولة فوق
القانون.
أعرب عن قلقي حيال هذا الصمت وعدم التدخل الجدي من قبل املجتمع الدويل بكافة مكوناته
ومؤسساته أمام استمرار سياسة التعذيب بأساليب محرمة دولياً بحق األرسى صغرياً وكبرياً وانتزاع
124

الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

االعرتافات منهم تحت الضغط والتهديد وحرمان  %90منهم من لقاء املحامني مبا ينتهك نصوص
اتفاقية مناهضة التعذيب ،واستمرار استخدامها للتعذيب وترشيعه بقرارات حكومية وقضائية.
لقد نرشت وثيقة إرسائيلية رسمية أعدها جهاز األمن اإلرسائييل بتاريخ  2008–11–24كشف
فيها إباحة املحققني اإلرسائيليني استخدام وسائل تعذيب جسدي ونفيس ضد املعتقلني ،مبا يف ذلك
اعتقال ذويهم للضغط عليهم حسب اعرتاف رئيس شعبة التحقيقات يف جهاز األمن اإلرسائييل.
أعرب عن قلقي من تدهور الوضع الصحي لألرسى املرىض واملعاقني واملشلولني القابعني يف السجون
يف ظل سياسة إهامل طبي متعمدة وعدم تقديم العالج الالزم للمرىض ،واملامطلة يف إجراء العمليات
الجراحية واالكتفاء بإعطائهم املسكنات وعدم السامح لهم بإدخال األدوية واألطباء واألجهزة الطبية
املساعدة ،مبا يخالف اتفاقيات جينيف الثالثة والرابعة التي كفلت حق العالج والرعاية الطبية وتوفري
األدوية املناسبة لألرسى املرىض وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.
يوجد أرسى يف السجون مصابني بالرسطان كاألسري أحمد النجار وأرسى معاقني يف أوضاع بائسة
كاألسري منصور موقدة وأرشف أبو ذريع وخالد الشاويش وناهض األقرع ،وأرسى مصابني بأورام خبيثة
كاألسري أكرم منصور ،وأرسى فاقدي الذاكرة كاألسري جهاد أبو هينة وزياد سيالوي وغريهم من األرسى
املصابني بأمراض نفسية ال تتوفر لهم العناية املالمئة.
وبهذا الصدد فإنني أضع عالمة استفهام عن أسباب تصاعد الحاالت املرضية داخل السجون
وخاصة بعد اعرتاف عضو الكنيست اإلرسائييل ورئيسة لجنة العلوم الربملانية سابقاً يف إرسائيل داليا
إيتسك عام  ،1997بان ألف تجربة طبية أجريت عىل املعتقلني داخل السجون بشكل رسي ،وهناك
أرضية قوية لالعتقاد أن هذا مستمر.
ومن عىل منرب هذا املؤمتر فإنني أدعو إىل الضغط لتنفيذ قرار الجمعية العمومية ملنظمة
الصحة العاملية الصادر يف مايو  2010القايض بإرسال بعثة تقيص حقائق مبشاركة الصليب األحمر
الدويل حول تدهور الوضع الصحي لألرسى يف السجون ،وأذكر هنا أن  %26من مجموع شهداء
الحركة األسرية البالغ عددهم  202قد سقطوا جراء اإلهامل الطبي.
إنني أعرب عن قلقي من استمرار إرسائيل باعتقال األطفال القارصين والتنكيل بهم وتعذيبهم
وتخويفهم وانتزاع اعرتافات منهم تحت الضغط والتهديد واستخدام أساليب ال أخالقية يف التعامل
معهم ،حيث يوجد اآلن يف سجون االحتالل  225طفالً قارصاً من بينهم  187أسرياً أعامرهم ما بني
 18–16عاماً ،و 38أسرياً أعامرهم أقل من  16عاماً.
وتخالف دولة إرسائيل االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان تحديداً اتفاقية حقوق الطفل ،إذ
تعترب القوانني اإلرسائيلية أن الفلسطينيني حتى سن  16عاماً هم قارصون وأن الفلسطينيني ما بني 16
و 18عاماً هم بالغون ويحاكمون عىل هذا األساس ،فضالً عن أن املعتقل يعتمد عمره يوم تقدميه
إىل املحكمة وليس يوم اعتقاله وعادة تكون الفرتة ما بني االعتقال واملحاكمة طويلة ،إضافة إىل عدم
التزامها بتوفري ضامنات قضائية مناسبة العتقال األطفال ومحاكمتهم ،وقد وصل األمر أن اعتقلت
حكومة إرسائيل أطفاالً بسن  7سنوات ،وأورد هنا ما كشفه تقرير صادر عن منظمة متطوعني
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لحقوق اإلنسان يف إرسائيل من أن املدة التي تستغرقها املحاكم العسكرية اإلرسائيلية لتمديد اعتقال
الفلسطيني وخاصة األطفال تستغرق ثالث دقائق وأربعة ثوان.
ويف السنوات األخرية برزت ظاهرة اعتقال األطفال يف املستوطنات اإلرسائيلية واستجوابهم
وتعذيبهم فيها بعيداً عن رقابة املحامني والصليب األحمر الدويل.
وبتصاعد املوقف إزاء األطفال من خالل فرض اإلقامات املنزلية عليهم وإبعادهم عن أماكن
سكناهم وخاصة يف منطقة القدس والخليل ورام الله ،وقد فرضت إقامات منزلية عىل  65طفالً يف
القدس وطفل واحد يف الخليل ،بينام تم إبعاد  20طفالً من القدس عن أماكن سكناهم.
إنني أعرب عن قلقي من استمرار سياسة االعتقاالت اإلدارية التعسفية وتجديد هذا االعتقال
لسنوات عديدة ،دون تهمة أو محاكمة عادلة ،وما زال يقبع يف سجون االحتالل  250معتقالً إدارياً
ومن بينهم  3أسريات فلسطينيات ،وقد بلغ مجموع أوامر االعتقال اإلداري منذ عام  20 ،2000ألف
أمر اعتقايل.
إنني أعرب عن قلقي من حرمان املئات من عائالت األرسى من زيارة أبنائهم يف السجون ،دون
أسباب قانونية وإنسانية مام يشكل خرقاً فاضحاً لنص املادة  116من اتفاقية جينيف الرابعة
والتي تسمح لكل أسري باستقبال زائريه عىل فرتات منتظمة دون انقطاع ويف الحاالت الرضورية
العاجلة.
لقد بلغ عدد الحاالت املمنوعة من الزيارة من الضفة الغربية والقدس  1200حالة يف حني أن
أهايل أرسى قطاع غزة البالغ عددهم  700أسري محرومني من الزيارات منذ سنوات ،ويشمل املنع،
عائلة األسري من قرابة الدرجة األوىل ،ومام يفاقم هذه املشكلة الخرق املستمر ملعاهدة جنيف
الرابعة من خالل احتجاز األرسى داخل إرسائيل وليس يف األرض املحتلة.
أعرب لكم عن قلقي من سياسة العزل اإلنفرادي بحق  12أسرياً فلسطينياً فرضت عليهم هذه
العقوبة القاسية ،بعضهم يقبع منذ  8سنوات يف زنازين انفرادية تفتقد لكل املقومات اإلنسانية،
وما يرتك ذلك من تداعيات ومخاطر صحية ونفسية عىل األسري ،ومن األرسى املعزولني أحمد املغريب
املعزول منذ  8سنوات واألسري أحمد سعدات املعزول منذ  3سنوات وعبد الله الربغويث املعزول منذ
 9سنوات واألسري محمود عيىس املعزول منذ  9سنوات وغريهم.
وهنا ال بد أن أذكر األسري رائد أبو حامد من القدس الذي قتل يف زنزانة العزل أإلنفرادي يف سجن
برئ السبع يف  2010–4–16حيث كان معزوالً ملدة عام ونصف.
السيدات والسادة
يبلغ عدد األرسى الفلسطينيني الحايل ما يقارب  6000أسري وأسرية وهو رقم متحرك متغري
باستمرار موزعني عىل  22سجناً ومعسكراً ومركز توقيف داخل األرايض اإلرسائيلية مام يخالف
املادة  76من اتفاقية جينيف الرابعة التي تنص عىل وجوب احرتام السلطة القامئة باالحتالل احتجاز
سكان األرايض يف سجون داخل اإلقليم املحتل.
ويقيض  130أسري ًا فلسطينياً أكرث من  20عاماً يف السجون أقدمهم األسري نائل الربغويث وفخري
الربغويث وأكرم منصور ،يف حني تتواصل االنتهاكات الال إنسانية واملعاملة القاسية بحق األرسى يف
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سجون االحتالل كاالعتداء عىل األرسى واقتحام غرفهم من قبل قوات قمع خاصة وفرض العقوبات
القاسية عليهم كعقوبة الغرامات املالية والحرمان من التعليم ومن الزيارات وغريها واستخدام هذه
الغرامات للرصف عىل الجيش والقضاء العسكري وليس عىل تحسني ظروف املعتقلني.
ويقبع يف السجون اإلرسائيلية نواب من املجلس الترشيعي جرى اعتقالهم بطريقة تعسفية وغري
قانونية كاألسري مروان الربغويث وحسن يوسف وأحمد سعدات وجامل الطرياوي وغريهم.
وأستطيع أن أقول إن حرباً صامتة تجري عىل أجساد األرسى هناك يف ظالم السجون واملعتقالت،
وتجد غطاء لها من جهاز القضاء اإلرسائييل الذي يفتقد إلجراءات القضاء العادلة ويصدر أحكام
تعسفية وعنرصية بحق املعتقلني الفلسطينيني ،وإن هذه الحرب مستمرة وأصبحت تحمل أبعاداً
خطرية من خالل سلسلة من القوانني والترشيعات التي تسلب األرسى كافة حقوقهم اإلنسانية ومتس
كرامتهم ،وهذه القوانني هي :قانون شاليط الذي يسمح بحرمان األرسى من الزيارات ،والسامح
بعزلهم بشكل مفتوح ،ومرشوع قانون حرمان األسري من االلتقاء باملحامي ملدة ست شهور ،وقانون
املقاتل غري الرشعي الذي يسمح باحتجاز األسري مدة مفتوحة بدون محاكمة واستخدامه كرهينة
للمقايضة وقانون الشاباك لعام  2004الذي يجيز تعذيب املعتقلني واعتبارهم قنابل موقوتة ويوفر
الحامية للمحققني من املسائلة واملالحقة .وغني عن التذكري أن هذه األوامر والقوانني غري رشعية
وتخالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر عىل الدولة القامئة باالحتالل تغيري القوانني
والترشيعات السارية قبل وقوع االحتالل.
ال شك أن االستخفاف واالستهتار اإلرسائييل بوضع األرسى ،وتغايض املحتل اإلرسائييل عن تنفيذ
وتلبية حقوق املعتقلني عىل اختالفها وتنصله املتواصل من تطبيق القانون الدويل اإلنساين واالتفاقيات
الدولية عىل األرسى ،كل هذا سيزيد الوضع خطورة يوماً بعد يوم ،مام يتطلب بلورة اسرتاتيجية
قانونية لتوفري حامية لألرسى تضع حداً الستمرار التعاطي معهم كأرقام وأشباح أو أداة لالبتزاز
واملقايضة ورهائن لقوانينها وترشيعاتها الداخلية.
السيدات والسادة
وهنا ال بد من التأكيد أن هذه املامرسات اإلرسائيلية سالفة الذكر إمنا تعترب من االنتهاكات
الجسيمة لقواعد القانون الدويل اإلنساين مبوجب املادة  147من اتفاقية جنيف الرابعة ،والتي ترتقي
يف كثري من األحيان إىل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية والتي تستوجب استناداً للامدة  146من
ذات االتفاقية تفعيل املالحقة الجزائية الدولية وفقاً للوالية العاملية ،وهذه مسؤولية دولية عامة ويف
ذات الوقت هي مسؤولية خصوصاً عىل األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقيات جنيف وذلك تحقيقاً
ملسؤولياتهم التي نصت عليها املادة األوىل املشرتكة يف االتفاقيات األربعة لعام .1949
ولهذا فإننا نتطلع إىل مؤمتركم أن يدعم قرار قيادة م.ت.ف وقيادة السلطة الفلسطينية
ومؤسسات املجتمع وحقوق اإلنسان بالتوجه إىل الجمعية العمومية لألمم املتحدة بطلب إصدار
قرار يطلب فيه من املحكمة الدولية رأي استشاري يحدد املركز القانوين للمعتقلني واملحتجزين
الفلسطينيني لدى دولة االحتالل ،وتحديد طبيعة املسؤولية القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدويل
عىل املحتل يف هذا الشأن وعىل الطرف الثالث.
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وقد تبنى مجلس جامعة الدول العربية هذا التوجه يف اجتامعه غري العادي الذي عقد يف القاهرة
بتاريخ  ،2009–11–14وتبناه املؤمتر الدويل األول لنرصة األرسى الفلسطينيني والعرب الذي عقد يف
مدينة أريحا بفلسطني بتاريخ  2009–11–24بالرشاكة مع مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية
والعربية والدولية
إننا نرى دعمكم بالتوجه الستصدار فتوى من محكمة العدل الدولية حول املكانة القانونية
لألرسى يف سجون االحتالل قد بات رضورياً لحسم الجدل القانوين حول الكثري من القضايا املتعلقة
باملعتقلني الفلسطينيني.
إن أهمية ذلك تكمن يف وضع حد الستمرار رفض حكومة االحتالل اإلرسائييل االلتزام مبئات
القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن األرسى ،وعدم التزامها بتطبيق اتفاقية
جينيف الرابعة والثالثة عىل األرسى واملعتقلني ،وتعاطيها معهم كمجرمني وإرهابيني ووفق قوانينها
العسكرية الداخلية وإمالءاتها األمنية والسياسية.
لقد أصبح الواجب عىل الجميع كرس العزلة عن األرسى الفلسطينيني وتحديد مركزهم القانوين
وما لهم من حقوق مبوجب القوانني الدولية واإلنسانية وعدم تركهم فريسة إلمالء القوة اإلرسائيلية
ومفاهيمها القامئة عىل عدم االعرتاف مبرشوعية نضالهم ضد االحتالل.
إن قرارات األمم املتحدة سواء ما يتعلق منها بحق الشعوب يف تقرير مصريها بوجه عام أو
ما يتعلق منها خصيصاً بالشعب الفلسطيني وحقه يف تقرير املصري ،أجازت للشعب الفلسطيني
مرشوعية مقاومته االحتالل ،ومن ثم يحق لكل من يشارك يف مقاومة املحتل اكتساب وصف املحارب
القانوين وأسري حرب يف حال وقوعه يف قبضة املحتل.
ويكتسب التوجه الستصدار فتوى من املحكمة الدولية أهمية بالغة خصوص ًا وأن مقاومة
الفلسطينيني قد تطول وتتواصل جراء التعنت واإلرصار اإلرسائييل عىل عدم االعرتاف بحقهم يف تقرير
املصري ،وإرصاره عىل تهويد وضم واستيطان األرايض املحتلة واستباحتها أمام مستوطنيه ،لهذا نرى
رضورة التوجه ملحكمة العدل الدولية من خالل الجمعية العامة وتوجيه سؤال قانوين لها حول املركز
القانوين لهؤالء املعتقلني ومن منهم ينطبق عليه وصف أسري الحرب وما هي القوانني الواجبة التطبيق
لحامية حقوقهم.
وإنني أعتقد أن الفتوى ستشكل فرصة جيدة للضغط عىل الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف
لعقد مؤمتر لها للبحث ضمن مواضيع أخرى موضوع املعتقلني الفلسطينيني وحقوقهم وطبيعة
االلتزامات القانونية الناشئة عىل عاتق املحتل اإلرسائييل بشأنهم ،ودور والتزامات الدول األطراف
مبواجهة االنتهاكات والخروق اإلرسائيلية لحقوق املعتقلني.
وستشكل الفتوى فرصة لتفعيل حضور موضوع املعتقلني عىل صعيد الجمعية العامة لألمم املتحدة،
وفرصة لرفع دعاوى قانونية أمام املحاكم الداخلية للدول التي قبلت بفتح واليتها القضائية أمام
هذه القضايا.
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السيدات والسادة
لقد اختار شعبنا الفلسطيني طريق السالم القائم عىل العدل واملساواة والعيش املتكافئ واملشرتك
ووفق ما نصت عليه املرجعيات والرشعية الدولية ،ولكن حكومة إرسائيل رفضت هذا السالم وأمعنت
من خالل مامرساتها عىل أرض الواقع يف تكريس وتعميق سلطة االحتالل وتحويل حياة الفلسطينيني
إىل جحيم ال يطاق ،وتحويل أرض فلسطني إىل جيوب ومغازل يقطع أوصالها جدار الفصل العنرصي
واملستوطنات والحواجز العسكرية واستمرار انتهاكاتها لحقوق اإلنسان الفلسطيني مبا فيهم األرسى
واألسريات القابعني يف السجون اإلرسائيلية ،مام يتطلب موقفاً دولياً حازماً لحامية حقوق شعبنا
وانقاذة من براثن هذا االحتالل الذي مل يعد عدواً فقط لشعب فلسطني وإمنا عدواً لإلنسانية جمعاء،
مبا يشكل تهديداً خطرياً عىل القيم واملفاهيم واملبادئ اإلنسانية السامية التي تركز يف مجملها عىل
حق اإلنسان أن يحيا بكرامة وسيادة وحرية عىل أرضه ويف وطنه وليس عبداً أو مضطهداً أو ذليالً أو
مالحقاً يف زمن انتهى فيه عرص العبيد.
إن تقاعس املجتمع الدويل عن القيام مبسؤلياته األخالقية والقانونية تعتربه إرسائيل تشجيعاً لها
باالستمرار يف ارتكاب جرامئها وانتهاكاتها.
ويف الختام إنني أهيب بكم باسم اإلنسانية واملعذبني يف األرض والقانون الدويل اإلنساين ،الذي
يلقى االحرتام يف مجتمعاتكم أن تقوموا بدوركم ليس من أجلنا فقط وليس من أجل أن ال نصل إىل
حالة نستقبل فيها أرسانا جثثاً يف توابيت بل من أجل الحفاظ عىل إنسانيتكم وقراراتكم ومواقفكم
وذلك بالعمل عىل وقف انتهاكات إرسائيل لحقوق شعبنا وخاصة األرسى واألسريات متهيداً للوصول
إىل السالم العادل املتمثل بحق شعبنا يف تقرير مصريه وإقامة دولته املستقلة ذات السيادة وعاصمتها
القدس أسوة بباقي شعوب األرض.
السيدات والسادة
أشكركم مرة أخرى ،متمنياً ملؤمتركم النجاح والتقدم عىل طريق الحرية لكافة األرسى واألسريات
من سجون االحتالل اإلرسائييل ،مختتامً مبا قاله شاعرنا الكبري املرحوم محمود درويش:
“نحن ال نريد أن نكون أبطاالً أكرث
ونحن ال نريد أن نكون ضحايا أكرث
نحن ال نريد سوى أن نكون برشاً طبيعيني”.

وثيقة رقم :56

البيان الختامي ملؤمتر األمم املتحدة يف فيينا حول األرسى
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اختتمت أمس أعامل مؤمتر األمم املتحدة يف فيينا الذي خصص ملناقشة قضية األرسى يف سجون
االحتالل اإلرسائييل مبشاركة العديد من املؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية .وطوال يومني
ناقش املؤمتر األوضاع التي يعيشها األرسى الفلسطينيون يف سجون االحتالل اإلرسائييل وانتهاكات
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