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 هيئة األسرى تصدر تقريرًا بعنوان:

 األسيرة الفمسطينية بين مطرقة االحتالل وسندان التعتيم والصمت

 اعداد الوحدة القانونية في هيئة األسرى 

مشاركة الرجل الفمسطيني عبء الدفاع عن الوطن، سواء بالبقاء بالمنزل  1948النساء الفمسطينيات منذ عام قررت 

وبالتالي حتما تجربة  و بمشاركتيم النضال والمقاومةسجون االحتالل، أواالعتناء باطفال ازواجين اثناء وجودىم في 

لمرأة الفمسطينية ما خاصة لالسيرات الفمسطينيات اال ان اناة تحمل الكثير من المعاورغم قساوتيا كونيا االعتقال. 

عظيم تقاوم بشاعة االحتالل الغاشم وظممو المتكرر وفنون تعذيبو التي ما تزال في تطور مستمر عمى  تزال باصرار

 االجتماعية منيا و النفسية كانت او الجسدية. جميع االصعدة

اضافة الى العديد ، ة لمنساء اثناء النزاعات المسمحةتوفير الحماين اجل م الكثير من القرارات الدولية التي سنياىناك 

" ففي عام مسمح وتوفير الحماية الالزمة لينالمتضررات من النزاع الية احتياجات النساء المبادئ التوجييية لتمب من

المدنيين حمر قرارا بعنوان" حماية السكان لصميب االحمر واليالل االالمؤتمر الدولي السادس والعشرين اتخذ  1996

ا يحق لين التمتع بيم الحماية والمساعدة التيقوية تكفل لمنساء  في فترات النزاع المسمح"، حث فيو عمى اتخاذ تدابير

، كما اكد عمى ضرورة استحداث برامج تكفل لمنساء من ضحايا النزاعات المسمحة بمقتضى القانون الوطني والدولي"

 .المعونة الطبية والنفسية واالجتماعية"تمقي 

عمى الرغم من أن االمين العام لالمم المتحدة انو" لجنة االمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في تقريرىا الىوذكرت كما 

، فان النساء والفتيات يتعرضن لمضرر بصفة اقب النزاعات المسمحة من االرىابي من عو نالمجتمعات بكامميا تعا

 .1نتيجة لوضعين في المجتمع ولجنسين"خاصة 
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، القضاٌا الموضوعة المعروضة على اللجنة المهنٌة بوضع  3991آذار  31-2اللجنة المعنٌة بوضع المراة ، الدورة الثانٌة واالربعون  

 . 9المرأة ، تقرٌر االمٌن العام، ص
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جاء في اما احكام عامة مثل ما  ، ىيي تكفل حماية اضافية خاصة لمنساءوان احكام القانون الدولي االنساني الت

" او احكام تتخذ ، بكل االعتبار الواجب لجنسينلثالثة من ضرورة " معاممة النساءمن اتفاقية جنيف ا 14المادة نص 

، وان يوكل رافق صحية منفصمة السيرات الحرب"وجوب تخصيص اماكن احتجاز ومص مثل"تخصيجانب من ال

مناطق ية جنيف الرابعة عمى ضرورة انشاء"، كما تنص اتفاق2"حتجازىن الى نساءاالشراف المباشر عميو عند ا

مياجع ومرافق صحية قال عمى "تخصيص لمنساء عند تعرضين لالعت االتفاقية نفسيا، وكما اوجبت 3"استشفاء وأمان

محماية خصوصية المراة باالضافة لكما راعت اتفاقية جنيف  4"بتفشيين اذا لزم االمر اال نساء ، واال يقوممنفصمة

نساء بكل من اتفاقية جنيف الثالثة " يجب معاممة ال 14العامة التي يتمتع بيا الرجال دون تفرقة كما نصت المادة 

" عن المعاممة التي يتمقاىا الرجالمالئمة عمى اية حال ان يتمقين معاممة ال تقل االعتبار الواجب لجنسين، ويجب 

، يتعين عمى فاقية فيما يتعمق باالسرى وجنسيممراعاة احكام ىذه االتمن ذات االتفاقية عمى"  16كما نصت المادة 

 .5الدولة الحاجزة ان تعامميم عمى قدم المساواة دون تمييز ضار"

صصة القامة النساء ومنفصمة عن كن االحتجاز التي تنص القوانين الدولية عمى ان تكون أماكن مخوفيما يتعمق باما

المتطمبات الثقافية والدينية اال  ممبيةمن الحماية والخصوصية  ىساء الحد االقصتمك المخصصة لمرجال بما يكفل لمن

انين ذكور في تحت اشراف سجحالة سجن الدامون  مثال كما فيوضع النساء ، حيث يتم ان ىذا المبدأ يجري انتياكو

"كما أن احتجاز النساء والرجال في مركز واحد يحد من حرية خروج  التفاقيات الدولية،مخالفة واضحة لنصوص ا

الخصوصية الدينية مع النساء الى اليواء الطمق ووجود كاميرات المراقبة الدائمة تحت اعين حراس رجال يتعارض 

يا عند المراحل االولى مراكز الشرطة والتحقيق التي يجري احتجاز النساء فيفي كما  عب الفمسطينيلمش والثقافية

" تحتجز اممة السجناء التي توجب صراحة انمع القواعد النموذجية الدنيا لمع لالعتقال والتحقيق، مما يتعارض ايضا
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 الثالثة .( من اتفاقٌة جنٌف  301( والمادة )29/4(و المادة) 22/4المادة )
3

 ( من البرتكول االضافً االول.61/2( من اتفاقٌة جنٌف الرابعة والمادة )11( و )34( و)19( و)31المادة )
4

 ( من البرتكول االضافً االول. 62/2( والمادة )324/1( من اتفاقٌة جنٌف الرابعة ، والمادة )96( والمادة )12المادة )
5

، مبدا عدم التفرقة ( من البرتكول االضافً الثان4ً) ( من البتكول االضافً االول والمادة62والمادة)( من اتفاقٌة جنٌف الرابعة 26المادة )

 فً المعاملة الممنوحة لالشخاص المحرومٌن من حرٌتهم ضمن جملة اشخاص اخرٌن .
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ييا الرجال وان يكون مجموع االماكن النساء بقدر االمكان في مؤسسات منفصمة عن المؤسسات التي يحتجز ف

 .6"الجنسين عمى السواء منفصال كميا المخصصة لمنساء في المؤسسات التي تستقبل

شكل وانتيكتيا بالمواد في ىذه االتفاقية  عمييا التي نصتحقوق الكل  الحتالل الصييونيسمطات ا تجاوزاال ان 

 قوات او قد تكون في زىرة شبابيا، وكل ما سبق لم يمنع الطفال او معيمة لعائمتيا ما  االسيرة أبرغم كون صارخ 

واستخدام عائمتين واوالدىن  نساليب الضغط والترىيب بحقيأ مثالً ف ، السبل الذاللين وقمعين باتباع كلاالحتالل 

 . كطريقة لمحصول عمى المعمومات

ن  ومنا ي ىحتضعيم و  و في سجون االحتاللالقابعات االنتياكات  التي تقع عمى االسيرات  يتطرق الىالتقرير  ىذاوا 

 من قبل المحامين المتابعين. اعدادىاتم  باالعتماد عمى تقارير الزيارة والحاالت التي ىذا

 وفيما يمي تفاصيل التقرير: 

وبخاصة اثناء اعتقال النساء الممارسات الوحشية خالل لحظات االعتقال االولية  يتبع جنود االحتالل العديد من

من حرمانيم لحقوقيم لينتيي االمر بالنساء في داخل معتقل يعانون فيو ، يتبعيا المزيد من اجراءات التحقيق اليمجية

 االساسية التي كفمتيا جميع المواثيق واالتفاقيات الدولية والقوانين البشرية.

 كما يمي: اسيرة،38قد وصل االخيرة بأن عدد االسيرات الفمسطينيات االحصائيات احدث  تشير

 .( عاماً 60-19بين )هن ما عمار أمتوسط وتترواح 

 اوال: االسيرات الموقوفات
 المحافظة اسم االسيرة الرقم

 الخميل / صوريف األسيرة إسراء خضر أحمد غنيمات  1
 رام اهلل/ الطيرة  قنديل)حمد(األسيرة فوزية نصر  2
 المد األسيرة بمسم يوسف شرايعة )الشيحة( 3
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 <لنموذجٌة الدنٌا لمعاملة السجناء( من القواعد ا1القاعدة )
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 غزة األسيرة سمر صالح سميمان ابو ظافر 4
 جنين االسيرة ازهار يوسف عبد الرحمن الشيخ قاسم 5
 كةيطولكرم / شو  األسيرة وفاء محمود عبدالرحمن مهداوي )نعالوة(  6
 بيت لحم  االسيرة هبة ابو جاجة   7
 مكر /فمسطين الداخل  االسيرة رنوة شناوي  8
 طمون  كفاح بني عودة  9

 ثانيا: االسيرات المحكومات
 الخميل األسيرة آيات يوسف صالح محفوظ  1
 الجميل/ دير حنا األسيرة صابرين محمد حيدر زبيدات 2
 القدس/ كفر عقب األسيرة أماني خالد نعمان حشيم 3
 جنين /الجممة األسيرة  ياسمين تيسير عبدالرحمن شعبان  4
 بيت لحم /بيت فجار األسيرة أمل جهاد عمي طقاطقة  5
 بيت لحم / الشواورة األسيرة ميسون موسى محمود جبالي  6
 رام اهلل/ بيتممو األسيرة روان نافز محمد أبو زيادة  7
 القدسصور باهر/  األسيرة شروق صالح إبراهيم دويات 8
 بيت حنينا/ القدس األسيرة مرح جودت موسى باكير 9

 جبل المكبر/ القدس األسيرة إسراء رياض جميل جعابيص 10

 بيت لحم/ حوسان األسيرة حموة سميم محمد عميان )حمامرة( 11
 القدس / غزة األسيرة نسرين حسن عبد اهلل حسن 12
 اهلل/ قمنديارام  األسيرة  نورهان إبراهيم خضر عواد 13
 القدس/ كفر عقب األسيرة عطايا خميل إبراهيم غبو عيشة 14
 القدس /سموان  األسيرة منار مجد عبد المجيد شويكي 15
 القدس / بيت صفافا األسيرة ممك محمد يوسف سميمان  16
 قمقيمية / أماتين األسيرة أنسام عبد الناصر موسى شواهنة  17
 كفر قاسم محمد أبو عيادة األسيرة شاتيال سميمان 18
 القدس / راس العمود األسيرة عائشة يوسف عبد اهلل االفغاني 19
 القدس / العيساوية  األسيرة جيهان حشيمة 02
 رام اهلل/جفنا االسيرةروان عبد محمد عمبر  12
 بيت لحم األسيرة أمل عبد اهلل محمود سعد  22
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 القدس/جبل المكبر االسيرة أمينة عودة حسين محمود  32
 القدس /صور باهر االسيرة فدوى نزيه كامل حمادة  42

 القدس /العيزرية األسيرة بيان حسن ربيع فرعون )عزام(  25
 نابمس / دوما االسيرة آسيا محمد سميمان كعابنة  26
 الخميل فداء محمد يوسف دعمس 27

 ثالثا: االسيرات المعتقالت اداريا
 قوع /بيت لحم ت شروق محمد موسى البدن  1
 

 

 حكمًا في سجون االحتالل األعمى سيراتاألوفيما يمي قائمة بأسماء 

 الف شيكل غرامة. 80سنو و 16االسيرة شروق دويات /القدس / .1
 سنو. 16شاتيال أبو عيادة/القدس/  .2
 سنة 15عائشو االفغاني / القدس/  .3
 سنة. 15ميسون الجبالي /بيت لحم / .4
 سنو ونصف كانت قاصر عندما تم اعتقاليا .10نورىان عواد /القدس/  .5
 سنة. 11اسراء الجعابيص/القدس / .6
 سنوات. 10فدوى حمادة/ القدس/  .7
 اآلف شيكل غرامة. 5/سنوات  و10أماني الحشيم/القدس/ .8
 سنوات . 10ممك سميمان /القدس/  .9

 

 لحظة االعتقال

د االستدعاء من قبل أو االعتقال بعمن تم اعتقاليا من البيت مباشرة  نفمني ،تعددت صور االعتقال لمنساء

في  لزيارة اسيرعند الذىاب او المناطق المحاذية لممستوطنات او  او الشوارع 7، او االعتقال عند الحواجزالمخابرات
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محمد كعابنة  وجهت لها تهمة التهجم على مجندة ومحاولة طعنها  وتم اعتقالها اثناء مرورها عن حاجز كما حدث مع االسٌرة اسٌا سلٌمان 

 قلندٌا .
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االعتقال عممية  وتتجسد .8نساء وىي مصابة قبل لحظة اعتقالاعتقال الباالضافة لعممية  او ابنسجن االحتالل الب 

 تانالجنود ترافقيم مجندة او اثن باعداد كبيرة من ليال بعد اقتحامو بصورة ىمجية وحشية من البيت بكونياالسيرات ل

ثناء النوم باحتجاز افراد العائمة في غرفة بعيدة عن المراد اعتقاليا وفي اغمب االوقات يتم اقتحام المنزل اوقياميم 

بدون مراعاة اي خصوصية او اعطاء فرصة  يتمل اضافة الى ان االعتقافي مالبس النوم  يكنً ومعظم االسيرات 

لعاري من قبل المجندات اثناء االعتقال تتعرض عدد من االسيرات الى التفتيش ا و؛9الرتداء المالبس او الحجاب

تيديدىا بابنائيا او بزوجيا اذا  وفي بعض االحيان يتمه بمحتويات البيت وتكسير  العبث؛ باالضافة الى داخل البيت

وفي بعض بيا وتحقيرىا االستيزاء كما يتم او اخاىا او اميا  في أبائيافتيدد كانت عزباء و في حال كانت متزوجة 

 ماءات تمس كرامة االسيرة واىميا.الحاالت يتم استخدام اي

عميين بالضرب المبرح وخمع من الشوارع او من خالل الحواجز العسكرية واالعتداء  يتم اعتقالين وفي بعض الحاالت

او بحجة حيازة 11نشاطات في تقديم الخدمةمزعومة ك حيث يتم اعتقالين بتيمم، 10ااالشارة اليو مسبق كما تمحجابين 

ىواتف نقالة لالسرى عن والدة منفذ عممية او بتيمة ادخال شرائح حاولة طعن عمى الحواجز او النيا وم 12سكين

زيارة دولة معادية اثناء لدولة االحتالل او  او االنضمام الى تنظيم معاديالمناطيد او الدخول بدون تصريح  طريق

او بتيمة زيارة اىالي اسرى  13و بتيمة محاولة دعس او التحريض عمى وسائل التواصل االجتماعياعودتيا من البمد 

، وقد تكون بتيمة المرور عمى 15، وقد تكون بتيمة عممية تفجير14االجتماعيوشيداء الذي يدخل ضمن العمل 
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" افادت انه تم االعتداء علٌها بالضرب بعد اصابتها " بعد اصابت برصاصة فً صدري ، 3/32/2034االسٌرة امل طقاقة المعتقلة منذ 

ورصاصة اخرى فً خاصرتً الٌسرى ، وقعت على االرض ، فاعتدى علً جندي بعقب  وقنبلة صوت اصابت شظاٌا ٌدي الٌسرى ،
عدد من الجنود ببساطرٌهم فً انحاء جسمً واستخدموا الفاظا نائٌة ".؛ كذلك كما حدث مع  بتالبارودة على صدري اكثر من مرة وضر

 .10/32/2031دم الٌسرى تم اعتقالها ب االسٌرة جٌهان محمد ساجد حشٌمة من العٌساوٌة مصابة بثالثة رصاصات فً الق

 
9

والتً اعتقلت بتارٌخ   911222012؛واالسٌرة امل عبد هللا محمود سعد  رقم االهوٌة 34/1/2031االسٌرة سائدة جبر  والتً اعتقلت 

34/4/2039. 
10

بطحً على االرض وخلعوا عنً  "... تم1/4/2031كما حصل مع االسٌرة شاتٌال سلٌمان محمد ابو عٌادة والتً تم اعتقالها بتارٌخ 

 جلبابً .."
11

 . 24/1/2039كما حصل مع االسٌرة دنٌا احمد الكرمً من الخلٌل التً اعتقالها 
12

 .9/2/2031االسٌرة ملك محمد محمود سلٌمان  والتً اعتقلت 
13

 .وهً والدة شهٌد  2/1/2031االسٌرة سوزان غنام والتً اعتقلت فً 
14

 31/1/2031حسٌن  والتً اعتقلت بتارٌخ االسٌرة صفاء اكرم شحدة ابو 
15

 كما حصل مع االسبرة اسراء جهابٌص ؛ كما حدث مع االسٌرة امل عبدهللا محمود سعد من بٌت لحم  وجهت لها تهمة تصنٌع متفجرات.
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وفي اغمب او بتيمة انيا ام لشييد  18او بتيمة حيازة سكين ومحاولة قتل ،17وقد تكون تيمة بسبب كتابات، 16معبر

بالضرب والعمل عمى خمع حجابيم وجرىم وتصويرىم  ويكون االعتداء عميين 19االحيان يتم حرمانيا من رؤيو ولدىا 

وقد تكون ، 21ىن باالصفاد الحديدية يد، وتق20بصورة ىمجية من خالل بطحيا عمى االرض وشتميا بابشع المسبات

 ىذه تيم باطمة باغمبيتيا. 25وام البناء 24او قد تكون متزوجة  ،23، وقد تكون عزباء في ريعان شبابيا 22اسيرخطبية 

  -: التحقيق

وضع عصبة عمى  و خمفاليتبع االعتقال تقييد اليدين والقدمين بالمرابط البالستيكية مع الضغط بشكل قوي الى 

جر ومن ثم ، جيب العسكري او الشارعفي ال او ،تحقيق في الميدان مباشرةالفي كثير من االحيان يجرى العينين، و 

يتبعيااخذ البصمات وتصويرىن واجراء فحص طبي سريع  عاريويتم تفتشييم تفتيش معسكرات الجيش الى االسيرات 

اما لمركز التحقيق او ومن ثم يجري نقل الى االسيرة  فيو حتى ساعات الصباح؛ ثم يتم اقتيادىن الى كونتينر وابقائين

غرفة مغمقة في ومن ثم تقبع االسيرة ، وغيرىا من مراكز التحقيق وبتاح تكفأ وعسقالناالستجواب كالجممة والمسكوبية 

وبدون  غير مناسبةخشن والحرارة سكني  وحائطخافت اصفر ضوءتحت و متر 2*2.5ال تتجاوز مساحتيا ؛ "زنزانة"

ل يفيض حمام صغير مكشوف ذات رائحة كريية جدا والسيفون ال يعمل وان عميوجد  و لحالة الطقساية مراعاة 
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 24/4/2036كما حدث من االسٌرة اسٌا محمد سلٌمان كعابنة  والتً تم اعتقالها
17

 .24/6/2039لتً اعتقلت بتارٌخ كما حدث مع االسٌرة لما خاطر وا
18

" تم اعتقالً من باب العمود بالقدس وتم ضربً على فمً واحدهم جلس  9/2/2031كما حدث مع االسٌرة ملك سلٌمان والتً اعتقلت فً 

حد على بطنً وتم تقٌٌدي باالصفاد الحدٌدٌة ومن ثم نقلً لغرفة ال اعرف اٌن حٌث كان بها شخص بدا ٌصرخ علً بصوت عال  وا
 االشخاص امسك برسً وضربه بالحائط وامسكنً من جاكٌتً بقوة محاولة خلعه فدفعته".

19
كما حدث مع االسٌرة سوزان اسماعٌل محمد ابو غنام / القدس " هً ام الشهٌد محمد غنام التً لم تسطٌع تودٌع جثمانه  حٌث وجهت لها 

 .تهمة التحرٌض على الفٌسبوك وكذلك االسٌرة  وفاء نعاولوة
20

 .1/4/2031ت بتارٌخ لمن كفر قاسم والتً اعتق االسٌرة شاتٌال سلٌمان محمد ابو عٌادةكما حدث مع 
21

 .33/3/2000كانت من موالٌد   9/2/2031كما حدث مع االسٌرة ملك محمد محمود سلٌمان  والتً تعتبر قاصر  عند اعتقالها  
22

 33/1/2036بتارٌخ  والتً اعتقلت  110314211االسٌرة بٌان عزام  رقم الهوٌة 
23

 .االسٌرة فداء محمد ٌوسف دعمس والتً اتهمت بالتحرٌض على الفاسبوك
24

 مسة اوالد تم اعتقالها من باب العمود بتهمة طعن .خاالسٌرة فدوة حمادة متزوجة وأم ل
25

مود عبد الرحمن نعالوة/طول كرم هً . واالسٌرة وفاء مح 26االسٌرة فاطمة رمضان علٌان / مخٌم قلندٌا  ام لسبعة ابناء  تبلغ من العمر 

ربعة ابناء  واالسٌرة لما الام لدٌها ستة ابناء واالسٌرة صفاء اكرم ابو سنٌنة ام  24والدة الشهٌد اشرف نعالوة متزوجة وتبلغ من العمر 

نصر قندٌل حمد/ رام هللا ام ل خمسة  خاطر / الخلٌل ام لها خمسة ابناء  واالسٌرة سونٌا الحموري / الخلٌل ام لخمسة ابناء  واالسٌرة فوزٌة
واالسة ابناء واالسٌرة دنٌا الكرمً / الخٌل  لدٌها طفلة واحدة  واالسٌرة امانً حشٌم ام لطفالن  واالسٌرة ٌاسمٌن شعبان لدٌها اربع ابناء  

 1االسٌرة غدٌر ٌوسف االطرش لدٌها اطفال و 6اسراء جعابٌص لطفل واالسٌرة حلوة علٌان لدٌها طفل واالسٌرة نسرٌن عبد هللا حسن ام ل
 عائشة االفغانً ام لثالثة اطفال. ابناء واالسٌرة
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 نالى كرسي داخل الغرفة الضيقة لخمق جو نفسي ضاغط والتحقيق معي تقييدىنيتم  الماء عمى ارضية الزانزنة، كما

 االرجل واحيانا معصوبات تاليدين لمخمف ومكبال اتيمقيد نوى يوميا(ساعة 20-5بين )تترواح لفترة طويمة 

و ، خاصة لساعات طويمة تحت المطر في ايام الشتاء نوفي بعض االحيان في مراكز التحقيق يتم شبحي، 26االعين

  .جنسيا بيناو التحرش  وتيديدىن بانياء حياتين نوضربي نوترىيبي نالصراخ في وجوىييقوم الجنود ب

 28المحاميمع المقاء تحرم االسيرة من و ، 27مخابرات االحتالل العسكري تحقيقا مكثفا وقاسيا مع االسيراتتواصل  و

دالء معمومات خالل التم توجيو الشتائم ليا عمى يد المحققين، عالوة عمى الصراخ المتواصل عمييا بغرض إرىابيا يو 

،يجدر الذكر بأن ىناك العديد من النساء الفمسطينيات االسيرات افدن بانو تم التحقيق معين بعد اصابتين 29التحقيق

 .30قيق التي تمتد ساعات طويمةبالرصاص برغم نزفين بسبب االصابة طوال فترة التح

ين يميمحققين االسرائيمجأ البعض االحيان   انو في ، والجدير بالذكركثر(أو أ شير أيام إلى 6التحقيق ) تكون  مدة

 اثناء فترة التحقيق.ما يسمى تصريح  باستخدام العنف  الى  المحكمة لمحصول عمى غطاء قانوني او

، وىناك يجري التحقيق معيم النساء الى مستوطنات لمتحقيق معيم من ضمنيماالسرى و معظم ويتم اصطحاب 

، مما يعرض االسرى لخطر ينينالدولي او من المحامين الفمسطمن محققي الصميب االحمر وتعذيبيم دون اي رقابة 

التفصيمة في تقرير المغة العبرية ال يعرفون مضمونيا وقد ذكرنا ىذه االستفراد بيم واجبارىم عمى التوقيع عمى افادات ب

 .سابق واعدنا تكرارىا كونيا خرقا صارخا لحقوق االنسان

                                                           
26

 االسٌرة ملك سلٌمان " بقٌت فً زنزانة المسكوبٌة حوالً تسع ساعات وظروف الزانزنة صعبة جدا  وفٌها اربع كامٌرات مراقبة ...."
27

 .1/4/2031اعتقالها  االسٌرة شاتٌال سلٌمان محمد ابو عٌادة من كفر قاسم  تارٌخ
28

وحوالً الساعة الثالثة ونصف تم اعتقالها من المنزل وكانت  33/1/2036موقوفة بتارٌخ   110314211االسٌرة بٌان عزام رقم الهوٌة 

 .ٌوما 39بالزنانٌن المسكوبٌة ومنعت من اللقاء المحامً لمدة 
29

من باب العمود بالقدس وتم ضربها على فمها واحدهم جلس على  9/2/2031كما حدث مع االسٌرة ملك محمد محمود سلٌمان اعتقلت ب 

بطنها ومن ثم تم تقٌٌدها باالصفاد الحدٌدٌة ومن ثم نقلت الى عرفة ال تعرف اٌن ، حٌث كان بها شخص الذي ٌصرخ علٌها بصوت عالً 
حقٌق بالمسكوبٌة وبقٌت بزانزانة المسكوبٌة لت واحد االشخاص اعتدى علٌها بالضرب بالحائئط معتدٌا علٌا محاوال خلع جاكٌتها  ثم نقلت

 .وبها كامٌرات مراقبة  صغٌرةساعات حٌث انها  9حوال 
30

جز زعٌم افادت " ابجانب ح 33/30/2032كما حصل مع االسٌرة اسراء جعابٌص المصابة بعد ان تمت اصابتها بحروق خطٌرة بتارٌخ 

ها تقدم منها شرطً بلباس مدنً  ومعه مقص وقام بتشلٌحً بشكل كامل بالشارع اصعب شًء علٌها رغم اصابتها الخطٌرة انه بعد اصابت
بة وكانت تنتظر الى العٌون العربٌة والعٌون االسرائٌلٌة تنظر وتصور ، وانا انتظر ان ٌغطٌنً احدهم ، حاول شاب فلسطٌنً جوانا مح
سامحٌنً ٌا اختً ، نظرت حولً ان ٌسترنً احدهم بغطاء على عاما تغطٌتً بجاكٌته ، اال ان الجٌش منعه من ذلك ، وقال لً  36عمره 

 جسمً ، اضطرت الن اقول للشرطً هل عندك اخت او ام وهل تقبل بذلك ؟ اجابنً : لو ان لً اختا مثلك لقتلتها". 
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 وبنية نقمين الى السجون اال انو وفي فترة التحقيق بانتياء االسيراتاييام  عد التحقيق معو يتموبذلك  عالوة عمى

من اجل الحصول عمى  جواسيس لصالح االحتالل فييا تواجدغرف يوىي غرف العصافير الى  يتم نقمينالحقيقة 

تابعة لمراكز التحقيق وفي بعض االحيان  تكون االخيرة؛ و مرفوضة دولياطريقة غير شرعية و  وىي معمومات

وغيرىا من ية مي وكذلك المساعدة المالالمحا خالل عرض المساعدة عميين في توكيليستخدموا الترغيب من 

 .الوىمية االمتيازات

م االسيرات الفمسطينيات من ابسط الحقوق والضمانات ومنيا عدحتالل اإلسرائيمي وخالل التحقيق، تحرم سمطات اال
السماح بحضور المحامي لجمسات التحقيق و/ أو حتى الحصول عمى اإلستشارة القانونية من خالل اإلتصال 
بالمحامي باالضافة الى استخدام شتى وسائل التعذيب من خالل استمرار التحقيق لساعات طويمة باالضافة الى 

 .سياسة العزل االنفرادي و منع المقاء بالمحام

 السجنقع وا

ساحة الفورة " بسجن  عقب تشغيل ادارة سجون االحتالل لكاميرات المراقبة فيو  2018عام يمير في شير نوف

، ففرضت بحقين عدة عقوبات تنكيمية من واالمتناع عن الخروج الى الساحة االعتصامب ىشارون " قامت االسيرات

عمما كل االسيرات في سجن واحد،، وبيذا تم تجميع ت من سجن ىشارون الى سجن الدامونبينيا نقل كافة االسيرا

ال يتم احتجازىن في ما يسمى سجن بانو قد وردتنا معمومات من خالل احد التقارير بان االسيرات حديثات االعتق

السيرات والحقوقية ل 31ولمدة طويمة لوحدىن ودون ادنى مقومات الحياة مما يزيد من التخوفات االمنية "ىشارون"

، في بيئات السجون الرديئة التي ال تصمح لمعيش؛ مارس بحقين مختمف أنواع التعذيب الجسدي والنفسيالمواتي ي

 ورفع التماسات حتى ال يتم اسقاطينشارون ىيقبعن في سجن ال بد من متابعة موضوع االسيرات المواتي لذلك 

 . 32نوالحفاظ عمى كرامتي

                                                           
31

من طول كرم  وهً " حضرت الٌنا االسٌرة نهٌل بواقنة  110314211صاحبة رقم الهوٌة  بيان عزاموهذا ما ورد على لسان االسٌرة 

( 41وكانت فترة طوٌلة بمعبر شارون دون ان ٌحضروها للدامون ....."؛ واالسٌرة رنوة شناوي من المكر فلسطٌن ) 21/2محكومة لغاٌة

 بتهمة دخولها لسورٌا مع جبهة النصرة ووجهت لها تهمة التعامل مع عمٌل اجنبً . 
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توفير  تم مراعاة لدخان، بحيث االنتداب البريطاني كمستودع منذ زمن قائم "نسجن "دامو  تجدر االشارة الى ان

ولكم ان  يدىا عميو وحولتو إلى سجنوضعت إسرائيل  1948بعد عام و ، ، اثناء بنائوالرطوبة لحفظ أوراق الدخان

وكان ىناك ، سيئةالرديئة و ساة التي تتعرض ليا االسيرات في مثل ىذه البيئة بيذه البنية التحتية الأتتخيموا حجم الم

أمر بإغالقو ألنو ال يصمح لمعيش فيو ولكن مع اندالع انتفاضة األقصى وازدياد عدد المعتقمين الفمسطينيين أعادت 

 . وتم وضع األسيرات جميعيم فيو، أسير 500إسرائيل فتحو وىو يستوعب حوالي 

اسيرات وىناك غرفة  8-4ا بين ، في كل غرفة توجد مغرفة 13وتحتجز االسيرات الفمسطينيات في قسم يحتوي عمى 

اني لتساعدىا السيرة عائشة االفغاعزل محاطة بالكاميرات واخرى لالسيرة اسراء جعابيص لخصوصية حالتيا وترافقيا 

شبابيك " دق الجدران او اليا فيما يتم اجراء تفتيش يسمىمرات يوم 4، ويجري عد االسيرات بمتطمبات حياتيا اليومية

ت غير اجئ لبعض الغرف باوقاعصرا، كما يتم تنفيذ تفتيش مف 15:00صباحا والساعة  8:00ة "مرتين يوميا الساع

 .33معروفة و غير محددة

مميئة  ووغالبية الغرف سيئة التيوي شتاءا، يا من الباطون بدون بالط وىي باردة جدا توفيما يتعمق بالغرف فارضي
ة الرطوبة وال يوجد كراسي من الخزائن صدئة نتيج اكبير  كما ان جزءاناء كما اسمفنا الذكر، لقدم الببالرطوبة والحشرات 

وفي كل غرفة يوجد  ،، كما تمنع ادارة السجن االسيرات من تغطية االراضي بالبطانيات لكي يجمسن عمييابالغرف
ن ية مكونة من طابقيفعة وعالة مرتسر  أ؛ حيث تنام االسيرات عمى واحد بدون مكان مخصص لالستحمام مرحاض

وفي حاالت  34واصابتين بكسور عن تمك االسرة ادى سابقا لوقوع عدد من االسيرات الذيتسمى)البرش( االمر 
ة ر  سأاالرض الباردة والرطبة لعدم وجود  افتراشاالسيرات  بعض مما اضطر أعداد المعتقالت،  وازديادكتظاظ اال

 .كافية

 كن لذلك تحرم االسيرات من االستحمام بشكل حر ومتى، ان الحمامات موجودة خارج الغرفومن الجدير بالذكر 
، حيث تجبر االسيرة عمى السير من االستحمام اال خالل ساعات الفورةيسمح لالسيرات ب كما انو ال بحاجة الى ذلك، 

                                                           
33

والتً تقبع فٌه االسٌرات : ٌاسمٌن شعبان وصابرٌن ومنار شوٌكً واسراء  33حضرت قوات الٌماز لغرفة رقم  2039/ 2/2بتارٌخ 

جابر وملك سلٌمان وتم تفتشٌها حٌث قلبوها راسا على عقب ولم ٌبقوا شًء مكانه وكل ذلك بسبب انهن كانوا سهرانات مع بعض قبل بٌوم 
التفتٌش وتم اخراجهن لغرفة اخرى وفتشوا غرفتهن  ٌتسامرن فشكت السجانة بانهن ٌخططن لشًء ما  وبالصباح الباكر حضرت قوات

 وعاثوا بها خرابا حتى الحنفٌة فكوها .
34

 . 31/30/2032كما حدث مع االسٌرة نسرٌن حسن عبدهللا حسن من غزة والتً تم اعتقالها 
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ة ان اذا احتاجت االسير ، خاصة غرفتيا عبر الساحة مما يشكل لين احراج وصعوبة وخاصة في اجواء الطقس البارد
يع بسبب وجود الحمامات خارج الغرف وبسبب تط، فانيا ال تسصحية مثل الدورة الشيريةيل العتبارات متستحم بال
عمييا االنتظار لوقت فورة الصباح، االمر الذي يعرض ، لذلك يتوجب وقت االستحمام فقط بساعات الفورةتحديد 

توفر المنتجات الصحية بشكل كاف وان توفرت ، وتجدر االشارة الى عدم صحتين لمخطر خاصة خالل موسم الشتاء
 .فانيا تكون ذات نوعية سيئة مما يشكل معاناة اضافية لالسيرات متكررة بشكل شيري

اما فيما يتعمق بالفورة او ساحة السجن تمنع ادارة السجن االسيرات من التجمع بالساحة والتي تقضي بيا االسيرات 
؛ كما ان ىذه زيارة المدير ووقت زيارة المحاميوقت االستحمام ووقت  يقتطع منيايوميا فقط،  ساعات 4حوالي 

تة في الساحة تتم وىناك كاميرات مثب غادرن الغرف عند ىطول االمطار،يال  الساحة بال سقف وبالتالي فان االسيرات
والركض بشكل حر اضية االسيرات من القيام بتمارين ريا ا مراقبة االسيرات من قبل السجانين وىذا يمنعمن خاللي

 .خاصة ان اغمبية االسيرات محجبات ويمنعين من التعرض الشعة الشمس

التي تكفميا الشرائع  الحياة والكرامة االنسانية وتفتقر إلى أدنى معايير والتي صعبة ال المعيشية ظروفاضافة الى ىذه ال
 يةالمالعق  المعدنفي عدد  انقصىناك فمثال ، نجد نقصا كبيرا في المعدات الخاصة بالمسجونين ،والقوانين الدولية

 مما يفسر انحناء ظيورىن ومعاناتين من اوجاع مزمنة في الظير. وفرشات غير مناسبة

من نقص الطعام ورداءتو وانعدام االسيرات عاني ؛ وتتفتقر السجون اإلسرائيمية إلى كل مقومات الحياة األساسيةو 
االىمال الطبي  واالحتجاز في غرف ال يتوفر فييا تيوية وانارة مناسبتين، والنظافة، وانتشار الحشرات واالكتظاظ 

، االنقطاع التام عن العالم الخارجي والحرمان من مكتباتة الصحية، نقص في المالبس وعدم توفر وانعدام الرعاي
في بتيم جنائية  نساء اسرئيميات مع اضافة الى احتجازىنزيارة االىل، وعدم توفر مرشدين واخصائيين نفسيين، 

فظية والضرب والعزل في الحبس االنفرادي والتحرش الجنسي والعقوبات الى االساءة الم السجون الجنائية، ويتعرضن
 .وباضافة الى اعتقالين مصابات الجماعية وتفشي العديد من االمراض

 كنو  وال يوجد مكتبة او كتب في قسمين تعميمية داخل الغرفتمنع االسيرات من حيازة مواد  بالتعميم اما فيما يتعمق 
 اال ان االدارة في السجون االسرائيمية لم تسمح بذلك قافيةلمتعميم والجمسات الث مخصصطالبن االدارة بفتح صف قد 

 .لدى المحكمة المركزية النشاء مكتبةىيئة شؤون االسرى التماس  ، حيث قدم محامونا ىذاالى يوم
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  -: الظروف الصحية لالسيرات

ن والمماطمة بالتحويل منيوالمريضات تعاني االسيرات من جريمة االىمال الطبي المتعمد بحق الجريحات 
ضاعا صحية غاية في الصعوبة نتاجا الستمرار ادارة شكل عام فان معظم االسيرات يعشن او لممستشفيات، وب

االذى النفسي والجسدي طبي بحقين وتعريضين القسى درجات معتقالت االحتالل  انتياج اساليب االستيتار ال
كالحرمان من الرعاية الطبية والمماطمة في تقديم العالج وعدم تشخيص حاالتين الصحية باالضافة الى ان االطباء 

 .35مين وتعذيبين واالستيتار بحياتينالمتواجدين في المعتقل يفتقرون الخالق مينة الطب ويعممون كأداة لقت

 مع االسيرات اظيرت شيادة االسيرة اسراء جعابيص التي تعرضت لحروق  ىظروف التعامل في المشفيما يتعمق بوف 
وان حراسيا  كانت سيئة جدا، فة الطبية داخل المشفى الرعاي ا ووجييا وبترت جميع اصابعيا وحولجسمي في كامل

بانيا مشوىة ولم تعد لدييا عمييا من خالل اشعارىا  نفسيامن المجندات والجنود كانوا يتعمدون استفزازىا والتأثير 
يسمح لعائمتيا بزيارتيا في ميا كانت شديدة ولم يكن اال، ما اثر عمى الوضع النفسي لالسيرة خاصة ان اصابع
في  "،وانا كل يوم اىتم باظافري وجمالي، سارة، اصابعك قطعتالمجندة التي تحرسني تقول لي: خ " كانت المشفى
وكانوا يتعمدون وضع المرأة امامي، وفي اول مرة رايت ت كنت متأكدة انني تشوىت نتيجة االصابة بالحروق ذلك الوق

كما افادت  ".، لكن في داخمي كان شيء يوحي لي ان ىناك ربا في الكونفييا وجيي، كنت مذبوحة من الداخل
ان تدخل لحروق وكانت الممرضة تتعمد االسيرة حول تعامل الممرضات مع حالتيا " كانت فتحة فمي صغيرة بسبب ا

تفي بذلك وكنت دائما اكاكن ولم  فقط الطعام فيو بالقوة مما يتسبب لي بألم شديد وكانت تعطيني فقط لقمتين او ثالثة
سرقوا عن طريق الياتف الخموي ورفضت بشدة اال انيم يم تعمدوا تصويري في احدى المرات ، كما اناشعر بالجوع

وضعيا الصحي وفقدانيا الصابع يدييا اال  وبالرغم منالطبي"،  يبشكل متعمد عمى ممف ووضعوىااحدى الصور لي 
 .يالميا اثناء التغيير عمى الحروقا تعمدواكما انيم ربطوا احدى يدييا بالسرير 

صابتيا ، ، بعد إطالق النار عمييا20/12/2015اعتقمت بتاريخ والتي  ،االسيرة عبمة العدمان والجدير بالذكر  وا 

، حيث تم تقديم عدة العين اليمنى ى فقدانيا لمنظر فيإصابة خطيرة في الرأس والوجو وتيشم في الجمجمة، أد ت إل

بالرد عمى ىذه  يكمف فيو ولم ي االحتالل لم يبال أن   طمبات والتماسات من اجل اجراء عممية ترميم جمجمة الراس اال

حق قانوني ودولي حسب االتفاقيات الدولية  لتقديم العالج التماسات المقدمة من قبل ىيئة شؤون االسرى عمما بانو 

 .سجونالالالزم لالسرى داخل 
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 عاة خصوصٌتهن كنساء "وكما ورد على لسان االسٌرة ٌاسمٌن شعبان ممثلة االسٌرات " بحاجة لطبٌة نسائٌة فاالسٌرات ٌجب مرا
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حيث كانت تعاني من سرطان الثدي وتم تقديم  الصعبة جدا كما ان االسيرة نسرين حسن حالة من الحاالت المرضية

ل ذلك ورم وتكملمالجراء عممية استئصال في سبيل الضغط عمى مصمحة السجون عدة طمبات والتماسات متكررة 

ىيئة شؤون االسرى والمحررين  باجراء العممية لالسيرة وتقديم التماس باجراء فحص الطمبات المقدمة من  نجاج ب

 بشكل دوري .  نليطبي  اجراء فحص الى مما ادىدوري لسرطان الثدي 

اضافة الى اصابة بعضين بحروق وكسور داخل السجن تتطور الحقا الى التيابات بسبب االىمال الطبي، وعدم 

الرصاص في اجسامين آالم عالج اصابتيم بالرصاص اثناء االعتقال مما يؤدي الى اضطرارىن الى التعايش مع 

والتقرحات، وكذلك مع االلم الناتج عن العمميات التي قد تجرينيا وعدم التئام الجروح بشكل سميم بسبب البيئة الصحية 

السيئة. اضافة الى امراض مزمنة اخرى كالروماتيزم وضعف السمع وعدم انتظام ضربات القمب، اضافة الى العديد 

 .36من االمراض النفسية

  البوسطة 

تعرض االسيرات خالل النقل الى ؛ حيث تاو المستشفيات تعتبر وسيمة نقل االسيرات من السجن الى المحاكم والمعابر
" مما يعني ساعة 20لي حواتقضييا االسيرات داخل البوسطة " دة تتمثل بالساعات الطويمة التينتياكات متعدا

اغمب االحيان والى مضايقات الواحدات الخاصة بالنقل وتكون االيدي واالرجل في حرمانيم من استخدام المرحاض 
في الصيف وتقع في بعض مرتفعة جدا و في الشتاء وتقمبات درجة الحرارة التي تكون شديدة البرودة مقيدة بالكمبشات 

 .37ن المدنيينياالحيان تحرشات من قبل االسرى االسرائيمي
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منن صصنابة فنً القندم تعانً   االسيرة روان عنبر /رام هللا؛ة من تقرحات  والتهاب فً القولونتعانً األسٌر  األسيرة فداء دعمس / الخليل

طقاطقي  /  األسييرة مميل؛تعانً األسٌرة من مرض نفسً وكذلك من الربنو والغندة الدرقٌنة. األسيرة ياسمين شعبان/ جنين؛وضغوطات نفسٌة

فاطمي  علييان مين ؛طبٌعًجراء أربع عملٌات لها وما زالت الغرز موجودة فً جسمها وتحتاج لجلسات عالج ‘تعانً من اآلآلم بعد  بيت لحم

 األسيرة مرح بيايير/ القيدس ؛تعانً من الروماتٌزم سوزان عويوي /من الخليل ؛تعانً من ضعف سمع وعدم انتظام بدقات القلب  / رام هللا

تعنانً منن حنروق فنً جمٌنع أنحناء جسندها وهنً  األسيرة اسراء جعيابي// الجلييل ؛دة رصاصات فً قدمها عند اعتقالهاٌبت األسٌرة بعأص

أصنننٌبت األسنننٌرة بعننندة رصاصنننات فنننً الكتنننف والصننندر والرقبنننة عنننند  األسييييرة شيييروت دوييييات/ القيييدس؛بحاجنننة صلنننى عملٌنننات تجمٌلٌنننة.

 نين من موضاع صحي  مختلف  .باالضاف  ألسيرات اخريات يعا؛عتقالهاا

 
37

" باهشارون عندما كنت هناك كانوا ٌأخذونا بالبوسطة منذ حواي الساعة الثانٌة بعد  24/6/2031كما افادت االسٌرة لما خاطرالمعتقلة 

الم البذي اما بالدامون منتصف الٌل وارجاعنا حوالً الساعة العاشرة لٌال وكانوا ٌنقونا مع معتقلٌن ٌهود ومدنٌنٌن حٌث ال ٌوفروا من الك
 فٌتم نقلما لمحاكم واعادتنا ببوسطة خاصة بنا كنساء لالسٌرات وبشكل مباشر من والى المحكمة ، اال ما زالت ظروف النقل بالبوسطة متعبة
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؛او اقفاص صغيرة  وكل قفص احنة او باص حديدي، يحوي عدة زنازين من حديدعن سيارة او ش والبوسطة عبارة
، والكراسي من حديد اي صندوق حديدي متنقل وتستغرق عممية القفص المجاور بواسطة شبك حديدي مفصول عن

وتعتبر البوسطة من اكثر نقل االسيرات في البوسطة ساعات طويمة تصل في بعض االحيان الى يوم كامل 
يسمح لين بالشرب او حتى قضاء الحاجة واحيانا يتم نقمين مع سجينات  حيث الالتي تواجو االسيرات بات الصعو 

وضع كاميرات مراقبة داخل ين كما ويتم حشون القمعية اثناء نقمنعناصر ال منتنكيل الضرب و فيتعرضن لماسرائيميات 
نزانة محكمة بعد النقل في البوسطة في ز انتظار جمسة الاقسام المعبار قبل نقمين الى المحاكم العسكرية؛ حيث يتم 

شتاء وسيئة في الداخل مبنى المحكمة رطبة وباردة جدا ذات رائحة كريية اراضييا من الباطون باردة جدا في 
 ان والمحاكم اال وىشارون الدامون يسجنام عمى الرغم من قصر المسافة بين .وتستغرق فترة التنقل ثالثة اي38الصيف

 .ويزيد من اذاللين يفاقم من معاناة االسيراتمما يام االحتالل يتعمد اخذ االسيرات الى المعبار أل

بغية تحسين   2019العميا في بداية عام سرى والمحررين بتقديم التماس الى المحكمة وىذا ما دفع ىيئة شؤون األ
 يمي:  إثر ذلك تم التوصل إلى ما سيرات عبر البوسطة، وعمىظروف نقل األ

 أ. نقل االسيرات ضمن سيارات صغيرة وليس سيارة البوسطة

 ب. فصل االسيرات عن االسرى الجنائيين  

 ساعات السفر التي كانت تستغرق ساعات فاصبح السيرات بشكل مباشر الى المحكمة مما ادى الى تقميلج. نقل  ا
 وساعة ونصف فقط .دقيقة  45تترواح فترة السفر بين

االمنيات  موجودة في سجن ىشارون لدى المعتقالتما تزال اشكالية فصل االسيرات وساعات السفر طويمة اال ان 
 .لية نظافة الحمامات اثناء السفر ايضا، واشكاقبل نقمين الى الدامون

 

 

                                                                                                                                                                             
اء ، المعاملة تخضع وقاسٌة حٌث ٌتم تقٌٌدٌنا بالٌدٌن والرجلٌن والغرفة حدٌدٌة وضٌقة جدا ، الكراسً حدٌدٌة حارة بالصٌف وباردة بالشت

لمزاج نحشون ، عند احضار االكل ٌعطونا اٌاه ونحن مقٌدٌن لذلك اغلب االحٌان ٌرفضن المعتقالت ان ٌأكلن ، ال ٌوجد مرحاض واذا 
 احتجنا بعد الحاح كبٌر على قوات نحشون ٌأخذونا لمراحٌض تكون قذرة وبابها مفتوح فالذلك اغلب االحٌان نرفض ان نقضً حاجتنا ".

38
، حٌث وصفت " 1/33/2034شهادة االسٌرة ٌاسمٌن شعبان/جنٌن  التً  كانت تحاكم فً محكمة سالم العسكرٌة  والمعتقلة منذ تارٌخ 

 معبار الجلمة " الوضع فً زانزانة المعبار صعب ، فالتهوٌة والنظافة معدومتان ، ال ٌوجد اكل نظٌف ، الكامٌرات تراقب طوال الوقت ، ال
ام ، نجد صعوبة فً الذهاب للمرحاض ، ال نسطٌع تغٌٌر مالبسنا ، النخلع الحجاب عن راسنا ومن ٌقوم بالجوالت المسائٌة نسطٌع االستحم

 سجان واحٌانا كانوا ٌدخلون معتقالت مدنٌات عندنا فً الزانزنة وال توجد فورة وٌجرون تفتٌش عارٌا اثناء الخروج للمحكمة والعودة منها
" 
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 التواصل مع العائمة والزيارات 

االقارب من الدرجة االولى وقد  والتواصل معخاصة فيما يتعمق بموضوع زيارة االىل سيرات و تتواصل القيود عمى األ
كحال أسيرات غزة المحرومات من زيارة ،  39مني لمعائمة ككللحرمان من الزيارة بحجة الرفض األتصل الى مرحمة ا

ىيئة شؤون االسرى والمحررين تم بيا تقدمت التي شكاوى ال وبعد العديد منذويين بسبب الحصار عمى القطاع، 
بوجود االدارة ومسجمة  ل عدة اشير وتكون المكالمات عادةء مكالمات ىاتفية لمعائمة مرة واحدة كباجرالين  السماح
 فقط ال غير. دقيقة 45ومدتيا 

، وال 40ال ُيسمح لين بالتعرف عمى أطفالين و واثناء الزيارةالوضع فان أما فيما يخص األسيرات المعتقالت حديثات
عمى االسيرة و االطفال والذي دفع العديد منين الى االقدام عمى االنتحار بعد حاجة لذكر مدى االثر النفسي الواقع 

 .(ر. سسيرة )حال اكتئاب شديدة كما حدث مع األ الدخول في

بوضوح صارخ عمى معاناة افراده في تعكس ن مرارة واقع الشعب الفمسطيني وفي ختام التقرير ال بد من االشارة إلى أ
ارادتيم بواقع اخر اكثر  ىذا الواقع االليم اال ان ىناك ابطاال شاءت الظروف ان تمتحن قوةحياتيم اليومية، وبرغم 

سرا داخل جدران زنازين ميترئة رطبة خالية من ابسط مقومات المعيشة، ليتمقوا فييا اقسى قسوة  فرض عمييم جبرا وق
 انواع التعذيب والترىيب النفسي والجسدي بشكل متكرر و يومي. 

االمر عند ىذا الحد بل وتم  مب منيم تماما كحريتيم، ولم ينتوسزاء من ارواحيم وشعروا بكرامتيم تفييا اجدوا افتق
 اختبار صبرىم مرارا عند الحرمان وعند التيديد وعند االذالل وعند الضرب وعند التنكيل وعند التحرش وعند االلم.

وما ما وتغني حرية وترسم لقائيم مع عائمة طال تصدح يسلم يبق السرانا بصيص امل غير اصواتيم التي ربما 
اشتياقيا او مع تراب وطن عناقو بات مستحيال.ان االحتالل الغاشم لم يترك وسيمة الىانة الكرامة االنسانية او 
التعذيب اال ووظفيا في سبيل الحصول عمى معمومات بزعميم تيدد االمن القومي لدولتيم، فبدأ من اعتقال اقل ما 

حياة احبائيم اثناء تقيدىم بشدة و انو وحشي ىمجي الى تحقيق اسود سرق بريق اعين االسرى وىدد حياتيم و يقال في
واقعيم الجديد، لينتيي بيم االمر في زنزانة ال تتسع لشيء اال الفكارىم التي نجح االحتالل  ةببرود الى كرسي مثل

خمف كاميرات المراقبة يجمس السجان االسرائيمي ليشاىد معاناة االسرى مستمذا بما فعل، وال و بمحاصرتيا ايضا، 
 لربما شاءت االقدار ان يحتفموا يوما ما بانتصارىم.يممك اسرانا غير االحتفاظ بما تبقى من ارواحيم 

                                                           
39

ٌرة اسراء جعابٌص فً بعض المرات ترفض ادارة السجون من زٌارة ابنها الذي ٌبلغ من العمر عشر سنوات من كما ٌحدث  مع االس

 .تهازٌار
40

 9/1/2039كما حدث مع االسٌرة غدٌر ٌوسف االطرش والتً اعتقلت بتارٌخ 
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وتجريدىن من كل عزيز، ان ولعل معاناة االسيرات تمتد فوق ىذا كمو الى االعتداء عمى كينونتين وكسر انوثتين 
االسيرات الفمسطينيات في سجون االحتالل قد ذاقوا االمرين فانتيكت اجسادىم اثناء الضرب والتحرش الجنسي في 
سبيل اسقاطين او مس عروضين كضغط لمحصول عمى المعمومة المزعومة، وانتيكت مشاعرىن فيددن باحبائين 

االحتياجاتاالساسية نزفن نفسيا تحت ضغط الحرمان من كل شيء حتى من اباء او اخوة او ازواج او اطفال، واست
والعالج الطبي.ان عدم التحدث عن واقع االسيرات الفمسطينيات بشكل متخصص يجعمنا كمنا شركاء في جريمة 
انتياك حقوقين، وعدم دعمين في ما يجابينو من مصاعب وتحديات يجمعنا كمنا شركاء في اضعاف ارادتين 

لطالما كانت النساء الفمسطينيات عنوانا لمكرامة والعنفوان ولسوف تبقى النساء الفمسطينيات عصيات وصمودىن، 
 عمى االحتالل واساليبو الغير مشروعة من اجل اذالل الشعب الفمسطيني وكسر شوكتو.


