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 (2)ية" استهداف األسرى الفلسطينيني مبطرقة التشريعات "اإلسرائيل

 

 

 1د.عقل صالح

 2020شباط/فرباير 

 

 

 

 
                                                           

ختصص النظم السياسية املقارنة من جامعة  الدكتوراهيولوجية، حاصل على درجة كاتب وابحث فلسطيين، وأسري حمرر، خمتص ابحلركات اإليد  (1)
 salah.nablus@yahoo.comالقاهرة، ونشر له عشرات الدراسات احملكمة يف اجملالت العربية والدولية  
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ني رى الفلسطينيف األسستهدتسيتم يف هذا اجلزء دراسة ما تبقى من التشريعات "اإلسرائيلية" اليت 
تتناسب ث ة البحهناي االحتالل، مع توضيح موقف احلركة األسرية منه ووضع خامتة يفيف سجون 

 .مع موضوع هذه الدراسة

 "اإلسرائيلي"أصدر وزير احلرب عتبار الصندوق القومي الفلسطيين منظمة حمظورة: االقانون السادس عشر، قانون  -16
اعترب يف الصندوق القومي منظمة حمظورة حبجة دفع  قرارا  ، 2017أذار/مارس  16فيغدور ليربمان يف أالسابق 

 ا  رير كرواتب شهرية مما يشكل هتديداألموال ألسر الشهداء واألسرى واجلرحى من صندوق منظمة التح
 . 2"إلسرائيل"

 14 يف "اإلسرائيلية"ت احلكومة أقر   :القانون السابع عشر، قانون التغذية القسرية لألسرى املضربني عن الطعام -17

ن سلطات االحتالل من إجراء التغذية القسرية لألسرى املضربني عن ميك  مشروع قانون  2015 حزيران/يونيو

واعترب هذا القانون من أخطر القوانني اليت هتدد حياة ، 2015 متوز/يوليو 30وصادق الكنيست عليه يف  الطعام،

عراف املهنية ألنوعا  من التعذيب وإجراء غري أخالقي، ويتناىف مع ا د  ع  األسرى املضربني عن الطعام، الذي ي   

 .4يف الثمانينات دوا خالل حماولة تغذيتهم قسري  شه  ر أن ثالثة أسرى است  ذك  وي  ، 3والطبية

  ل األسرىاخلية، وأرسعلى أوضاعهم الد أضرب أكثر من ألف أسري عن الطعام احتجاجا   2017ويف نيسان/إبريل

 ألي أسري مضرب ستعين ابلنسبة لنا مشروعا  إلعدام األسرى"."كل حماولة لتنفيذ التغذية القسرية  دوا فيه أن  أك    بيان  املضربون 
                                                           

 12، رام هللا، ص2018هيئة شؤون األسرى واحملررين، التقرير السنوي  2
 ، قوانني عنصرية تعسفية حبق األسرى، مرجع سبق ذكره وفا 3
، 2017أاير / مايو  7الغد األردين، ختوف من تغذية قسرية لألسرى الفلسطينيني املضربني ،  4

http://216.245.211.4/articles/1596692 . 

http://216.245.211.4/articles/1596692
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"ال ميكننا أن ندافع يف حمكمة اجلنايت الدولية يف  ليونيد ادملان" اإلسرائيلية"وقال رئيس نقابة األطباء العامة 

 . 5"ا  أسرى مضربني عن الطعام قسر تغذية الهاي عن أطباء يقوموا ب

: صادق الكنيست يف القانون الثامن عشر، قانون خصم خمصصات األسرى والشهداء من مستحقات السلطة -18

 27. ويف 6على قانون خصم فاتورة رواتب األسرى والشهداء من أموال املقاصة 2018 حزيران/يونيو 11

للكنيست القانون وبشكل هنائي  ت اهليئة العامة. وأقر  7على القانون مت املصادقة ابلقراءة الثانية 2018 حزيران/يونيو

، "أن كل قرش نقلته السلطة 2019 شباط/فرباير 4. وقال عضو الكنيست آيف دخيرت، يف 20188 متوز/يوليو 2 يف

 . 9، سيتم خصمه، خللق الردع ضد اإلرهاب""لإلرهابيني"

 ا  لسرقة وهنب أموال الشعب، واستهداف ا  ر ساف يا  علن اعتربته تشريعا  وأدانت احلكومة الفلسطينية هذا القانون حيث 

 .10لرموز الدفاع عن احلرية والكرامة

                                                           
، 2016متوز/يونيو6، 2016الدورة الشتوية  -2015ِسِجل القوانني العنصرية واملناهضة حلل الصراع الدورة الصيفية -20مدار، الكنيست الـ  5

%A7%D8%B5%D8%AFhttps://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8.  

، 2018حزيران/يونيو11صفا، الكنيست يُقر قانون خصم رواتب األسرى والشهداء من ضرائب السلطة،  6
%D8%AAhttp://safa.ps/post/238191/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3 

، 2018حزيران/يونيو12والتصدي لقوانينها العنصرية،  "سرائيل"إمعا، قراقع يدعو اىل مقاضاة  7
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=952063 . 

 . https://www.arab48.com، 2018متوز/يوليو2حممود جمادلة، املصادقة على قانون لنهب خمصصات الشهداء واألسرى،  8
، 2019شباط/فرباير4تعتزم خصم جزء كبري من املقاصة الفلسطينية،  "سرائيل"إ معا، 9

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=974913  
 . 2018-7-8جريدة القدس، 10

https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF
http://safa.ps/post/238191/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=952063
https://www.arab48.com/
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=974913
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بـتجميد مساعداهتا للسلطة  2018 حزيران/يونيو 24 يف ا  الوالايت املتحدة األمريكية قرار أخرى اختذت  ومن جهة  

ح الرئيس وكان قد صر  . 11رواتب األسرى، والشهداءبصورة كاملة، وذلك من أجل إجبار السلطة على وقف دفع 

على دفعه لعائالت الشهداء  "إسرائيل""أبن املال الذي تعرتض  2018متوز/يوليو  8حممود عباس يف 

ويف بيان  .12واألسرى، لن نسمح ألحد أبن يتدخل به، هؤالء شهداؤان وجرحاان وأسراان وسنستمر ابلدفع هلم"

تستهدف املساس بشرعية كفاحهم ضد  فيه أن هذه القوانني ا، اعتربو 2018 يوليو/متوز 10صادر عن األسرى يف 

 . 13ن األسرى موقف الرئيس عباس برفض هذا القانوناالحتالل من أجل احلرية واالستقالل، وث  

فرباير شباط/  17املصغر "الكابنيت" قرر يف  "اإلسرائيلي"ذكرت مصادر عربية أن اجمللس الوزاري ويف نفس السياق، 

، خصم جزء من أموال الضرائب مبا يوازي جمموع األموال اليت تدفعها السلطة لعوائل الشهداء واألسرى 2019

، ابقتطاع األموال سيكون له "إسرائيل"قالت الرائسة الفلسطينية إن قرار واملقدرة أبكثر من نصف مليار شيكل، و 

 أكدت وزارة املالية الفلسطينية أبن القرار يضاف إىل سلسلة اإلجراءات اليت  .14تداعيات خطرية على املستوايت كافة

 .15تتخذها إسرائيل الستغالل أموالنا

 
                                                           

 . 0182-6-25جريدة القدس،  11
  .2018-7-9جريدة القدس،  12
 . 0182-7-10جريدة القدس،  13
 . 0192-2-18جريدة القدس،  14
 . 0192-2-19جريدة القدس، 15



6 
 

 

 

إجراء احتاليل أييت يف سياق تشديد احلصار هبدف  أن هذا، 2019 شباط/فرباير 20وقد أكد الرئيس عباس يف 

 .16مترير "صفقة العار"، وأن القرار هو املسمار األخري يف نعش اتفاق ابريس

حركة محاس أن اقتطاع جزء من األموال الفلسطينية هو استمرار لسياسة "العربدة  نتويف نفس السياق، بي  

السلطة جتاه ممارسات ن السلوك املتهاون واخلطاب الناعم من أو  والبلطجة" اليت ميارسها االحتالل ضد الشعب،

 . 17ه على ارتكاب مزيد من اجلرائمشجع لذيا هواالحتالل، 

أما على املستوى الشعيب، فقد تواصلت الوقفات االحتجاجية على القرار، حيث نظم أهايل األسرى والشهداء 

اتب األسرى و لقرار واملطالبة ابلتصدي له وعدم املساس بر اب ةة العديد من الفعاليات املنددواجلرحى يف حمافظات الضف

ر  األسري احملر  . ويف نفس السياق، بني  18والشهداء واجلرحى ومطالبة القيادة ابختاذ قرارات صارمة جتاه قرار االحتالل

عدنن محارشة الذي أمضى أربعة عشر سنة يف األسر، أن مالحقة االحتالل لألسرى مل تتوقف حلظة واحدة منذ 

 وقضية الراتب هي وسيلة من الوسائل اليت يتم فيها حماربة ظاهرة األسر يف اجملتمع الفلسطيين،عشرات السنوات، 

اء عمليات االقتحام، وفرض الغرامات الداخلية على ثنأظة ومصادرة أموال عائالت األسرى فهناك الغرامات الباه

 . 19األسرى وغريها

                                                           
 . 0192-2-21جريدة القدس،  16
  .2019-2-19جريدة القس،  17
  .0192-2-21جريدة القدس،  18
 .0192-2-21جريدة القدس،  19
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نت أنه أييت يف نطاق مواصلة سلطات االحتالل خمططاهتا وبي   "اإلسرائيلي"ة القرار كما أدانت اجلامعة العربية بشد  

حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام يادة على لطة الفلسطينية، ورفض إقامة دولة فلسطني املستقلة كاملة الس  لتدمري الس  

 .20وعاصمتها القدس الشرقية" 1967

وليتها جتاه مل مسؤ حتة عن خضاعها وإهانتها، وإظهارها أبهنا عاجز إلقد جاء هذا القانون للضغط على السلطة و 

م. وعليه، كانتهيتهم ومم رمز األسرى، كما أن هذه اخلطوة هتدف لتصفية حساابت دولة االحتالل مع األسرى، وحتطي

عن دفع رواتب  ف أبدا  تتوق هل ستتوقف السلطة عن دفع خمصصات األسرى، إىل هذا التاريخ أعلنت السلطة أهنا لن

الشبه مطبق  املايل حلصارااألسرى، ولكن هل ستستمر السلطة يف الصمود بوجه هذا القرار أم سرتضخ حتت ضرابت 

 . عليها يف ظل تراجع الدعم املايل العريب والدويل

للشهر السادس على  ويف نفس السياق، يذكر أن السلطة الفلسطينية مازالت ترفض استالم أموال املقاصة منقوصة  

 التوايل، ومل يتم التوصل التفاق مع دولة االحتالل على الرغم من انعقاد العديد من االجتماعات مابني وزير املالية يف 

، ومازالت السلطة عاجزة عن دفع رواتب املوظفني 2019 يف متوز/يوليو "اإلسرائيلي"السلطة الفلسطينية ووزير املالية 

 من رواتب موظفيها. %60وتقرتض من البنوك والقطاع اخلاص لتوفريحوايل 

 

                                                           
  .0192-2-19جريدة القدس،  20
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، صادق 2018 ول/ديسمرباألكانون   26 يفعشر، قانون منع اإلفراج املبكر عن األسرى:  القانون التاسع  -19

وينال القانون من قانون مينع اإلفراج املبكر عن األسرى ومينع ختفيض ث لث حمكوميتهم، الكنيست على مشروع 

 .21ه هلم االحتالل هتمة القتل العمد واملساعدة على القتلاألسرى الذين وج  

بشكل أويل يف كانون  "اإلسرائيلي"صادق جملس الوزراء القانون العشرون، قانون منع متويل العالج الطيب لألسرى:  -20

مشروع قانون مينع حتويل أموال خاصة بعالج األسرى إىل إدارة السجون، ويهدف ، على 2018ول/ديسمرب األ

واألسرى الذين أصابتهم األمراض بعد االعتقال يف  إىل وقف تقدمي العالج للذين اعتقلوا بعد إصابتهم،

 .22السجون

 :"إسرائيل" م العسكرية يفاحملاك اراتبقر  "رائيليةاإلس"القانون احلادي والعشرون، قانون اعرتاف احملاكم املدنية  -21

 ، على القانون الذي يعرتف 2017تشرين الثاين/نوفمرب  3وقد صادق الكنيست يف 

 إىل . ويهدف القانون"اإلسرائيلية"جراءات املدنية يف احملاكم إلبقرارات احملاكم العسكرية يف الضفة، كأداة مقبولة يف ا

 "اإلسرائيلية"احملكمة املركزية ر أن ذك  ويُ  .23املطالبة ابلتعويضات بواسطة إجراءات مدنية "اإلسرائيليني"التسهيل على 

 أسرى آخرين بدفع تعويضات مالية  6إلزام السلطة الفلسطينية و، 2017تشرين الثاين/نوفمرب 19قررت يف 

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره. 2019كسر إرادة األسرى الفلسطينيني يف  "إسرائيل"قوانني خطرية تريد هبا  5ساسة،  21
 نفس املصدر.  22
  وفا، قوانني عنصرية تعسفية حبق األسرى، مرجع سسبق ذكره. 23
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إىل دفع أتعاب  بدء االنتفاضة الثانية، إضافة  مليون شيكل إىل ضحاي ثالثة عائالت يهودية قتلوا مع  62قيمتها 

 . 24احملامني واملدعني واملصاريف القانونية

ابحلجز املؤقت على قطعة  ، حكما  2019 كانون الثاين/يناير  23، يف "إسرائيلية"ويف هذا اإلطار، أصدرت حمكمة 

على دعوى قضائية رفعتها عائالت  للرئيس الشهيد ايسر عرفات، وذلك بناء   أرض يف القدس تعود ملكيتها جزئيا  

طالبوا فيها بتعويضات مالية ميكن حتصيلها من العقار، وقد أصدر القاضي احلكم ابحلجز  "إسرائيليني"وأسر قتلى 

  28يف  "إسرائيلية"وعلى نفس املنوال، أصدرت حمكمة  .25على كامل العقار، حىت يتم حتصيل التعويضات مؤقتا  

 ألف شيكل من أموال العائدات اليت جيبيها االحتالل  100يقضي ابقتطاع مبلغ  ا  أمر  ،2019 يناير/كانون الثاين

 4لصاحل السلطة لتدفع ألسرة املستوطنة دالية ملكوس اليت قتلت خالل عملية نفذها األسري ماهر محدي رشدي قبل 

 . 26أعوام

وارئ سطني قانون الطهلا لفلاحتال االحتالل بعد: طبقت سلطات قانون االعتقال اإلداريالقانون الثاين والعشرون،  -22

 تقال شأن االعبارات عسكرية داري ومن مث أصدرت عدة أوامر و قر ، الذي يشرع االعتقال اإل1945سنة الربيطاين ل

                                                           
، 2017 تشرين الثاين/نوفمرب 19مليون شيكل،  62أسرى بدفع  6تلزم السلطة و "إسرائيلية"سوا، حمكمة  24

https://palsawa.com/post/134464  
  https://www.dostor.org/2486319، 2019ر كانون الثاين/يناي  23حتجز على عقار ملك ايسر عرفات،  "يةإسرائيل"الدستور، حمكمة  25
، 2019كانون الثاين /يناير28الف شيكل من اموال السلطة لتعويض مستوطنة،  100تستقطع  "سرائيل"إمعا،  26

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=974270  

https://palsawa.com/post/134464
https://www.dostor.org/2486319
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=974270
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اإلداري يف الضفة والقطاع، والذي مبوجبه يتم اعتقال الفلسطينيني واحتجازهم دون هتمة ولفرتات طويلة حتت ما 

ابمللف السري. بعد انسحاب االحتالل من غزة قامت إبلغاء قانون االعتقال اإلداري على أسرى القطاع كونه يسمى 

ال خيضع لسلطاهتا املباشرة، و قامت إبصدار قانون جديد  قانون املقاتل الغري شرعي أو املقاتل العدو يف سنة 

الفلسطيين  ز مبوجبه األسريتج  ي  رى القطاع، و على أس ق  ب  طُ  2005ومت تطبيقه على أسرى لبنان ويف سنة  2000

. وقد بلغ عدد 27جون ويبقى حتت سلطة اجليش فقطخيضع إلدارة مصلحة الس   حماكمة والدون هتمة أو 

 .28معتقال   450، 2018يف السجون يف هناية سنة  إداري  األسرى املعتقلني 

رقم  "اإلسرائيلي"يسمح األمر العسكري القانون الثالث والعشرون، قوانني اعتقال خاصة وانتهاكات قانونية:  -23

يوما ، دون السماح هلم برؤية  18،  للجيش ابحتجاز املعتقلني طوال 2002نيسان/أبريل  15الصادر يف  1500

احملامني، قبل املثول أمام قاض ميكنه جتديد أمر منع مقابلة احملامني، وال تقتصر مدة التوقيف على هذه الفرتة، فغالبا  

مة، حيث إن مدة التوقيف ابنتظار احملاكمة، حبسب ما يتم حتويل املوقوفني بعدها إما لالعتقال اإلداري، أو إىل احملاك

مدة  1530د األمر العسكري رقم يوما . كما حد   180اخلاصة ابلفلسطينيني، قد تطول إىل  "اإلسرائيلية"القوانني 

  .29إجراء احملاكمة بعامني

 

                                                           
، 2016 نيسان/أبريل 4غزة، الدائرة القانونية، البعد القانوين لقضية األسرى الفلسطينيني يف سجون اإلحتالل، -. وزارة شؤون األسرى واحملررين27

http://mod.gov.ps/wordpress/?p=580 . 
 17، رام هللا، ص2018هيئة شؤون األسرى واحملررين، التقرير السنوي  28
 .69، ص2009، 1بريوت.،ط –، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات "اإلسرائيلي"فراس أبو هالل، معانة األسري الفلسطيين يف سجون االحتالل  29

http://mod.gov.ps/wordpress/?p=580
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ال  "إلسرائيليا"؛ فالقانون "رائيلينيإلسا"ووجتدر اإلشارة هنا إىل التمييز يف قوانني االعتقال بني املعتقلني الفلسطينيني 

. وحبسب مؤسسة ا 24ألكثر من  "اإلسرائيلي"يسمح ابعتقال  ي لضمري، فإنه ميكن ألساعة دون عرضه على قاض 

يد هذه املدة لثالثة أشهر يوما ، وميكن متد 90احتجاز الفلسطيين بدون حماكمة ملدة  "إسرائيلي"قاض  عسكري 

 ل ية. ويف املقاباف عسكر استئن أو أبمر من قاض  عسكري يف حمكمة "اإلسرائيلي"إضافية أبمر من املستشار القضائي 

يوما ، ميكن متديدها فقط  15من دون توجيه هتمة إليه ملدة تزيد عن  "اإلسرائيلي"احتجاز  "اإلسرائيلي"مينع القانون 

 .30يوما  إضافية   15ملدة 

أصدرت  2017خالل العام  :"احلبس املنزيل" وإبعاد األطفال عن مدينة القدس القانون الرابع والعشرون، قانون -24

وهتدف هذه  ب احلبس املنزيل، غالبيتها العظمى كانت حبق أطفال مقدسيني؛ ا  قرار  90حنو  "اإلسرائيلية"احملاكم 

 احلبس املنزيل إجراء  تعسفيا  غري عترب  وي   عن السجن. قييد حرية األشخاص وتعد بديال  القوانني إىل اإلقامة املنزلية وت

أخالقٍي، وخمالفة  لقواعد وأحكام القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، كما ويشكل عقوبة 

 .31قى يف حالة استنفار دائممجاعية لألسرة إذ تضطر أن ت ب

 

                                                           
  نفس املصدر. 30

، 2019شباط/فرباير15، 2017خالل عام  "اإلسرائيلي"وفا، األسرى الفلسطينيون يف سجون االحتالل  31
http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=20172  

http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=20172
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حتالل سياسة اإلبعاد ضد الفلسطينيني البع القد ات  رين: اإلبعاد القسري لألسرى احملر  القانون اخلامس والعشرون،  -25

و الذي نص على أنه جيوز  1945الطوارئ سنة  ر قانونصد  حيث أ  هبدف تفريغ األرض من سكاهنا األصليني، 

 قدإذا كان خارجها. و طرد أي شخص من البالد أو منعه من الدخول إليها  لوزير احلرب واحلاكم العسكري

الربيطاين، وقد أبقت  نتداب الربيطاين هذا األسلوب حبق الفلسطينيني إابن االنتدابمارست حكومة اال

سنة  د مبوجب أوامر عسكريةسياسة اإلبعا "إسرائيل"حيث مارست على القانون عند احتالهلا لفلسطني.  "إسرائيل"

ن الطوارئ الربيطاين،  من قانو  112 القيادية بناء  على نص املادة اليت اعتمدت سياسة اإلبعاد لكافة األطرو  1970

مت تطبيقه على القطاع، األمر العسكري  1970سنة  290 حتالل أبصدار أول أمر عسكري حيمل رقمكما قام اال

 ال األمرين مينحان الصالحية املطلقة للحاكم العسكريوك الضفة، يف نفس السنة والذي مت تطبيقه على 329رقم 

 : 32منحيني ومها تلك العملية ختذتاو  .بطرد أي فلسطيين خارج فلسطني

السياسية و الدينية و دية املهنية والقياة و يق إبعاد معظم الشخصيات الوطنيعن طر  اإلبعاد الفردي: -

  .م الت حماكمتهم أاهتام أم ال أو متفلسطني سواء كان قد قدم حبقهم الئحة  التعليمية خارجو 

لفلسطني  "لإسرائي" تاللحالكانت تتم عمليات اإلبعاد اجلماعي منذ اليوم األول   اإلبعاد اجلماعي: -

أساس  شبان علىة من الكبري   أعداد عن طريق جتميع املواطنيني الفلسطينيني، واختيار 1967بعد حرب 

 .فلسطني إببعادهم على شكل مجاعات إىل خارجاالشتباه أبهنم عسكريني، ومن مث تقوم 

                                                           
، 2019 شباط/فرباير 9غزة، اإلبعاد القسرى لألسرى احملررين وخمالفتها للقانون الدويل و اإلنساين و االتفاقيات الدولية، -حملررينوزارة شؤون األسرى وا 32

http://mod.gov.ps/wordpress/?p=586  

http://mod.gov.ps/wordpress/?p=586
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أسلوب جديد إببعاد عائالت أبكملها حبجة أن أقارهبم  اتباع وقد ازدادت سياسة اإلبعاد بعد انتفاضة األقصى عرب

أشخاص من الضفة إىل  إببعاد ثالثة 2003حتالل يف آب/ أغسطس الوقد قام ا .هلم ضلع يف العمليات الفدائية

بعاد مجاعي وفردي لآلالف من إب 2018وحىت سنة  1968من سنة  "إسرائيل"لقد قامت . 33القطاع

  الفلسطينيني إىل اخلارج، ويف االنتفاضة الثانية اعتمدت سياسة اإلبعاد من الضفة إىل القطاع.

طلب وزير األمن "جلنة أردان":  تشديد اإلجراءات على األسرىقانون  مشروعالقانون السادس والعشرون،  -26

، بتشكيل جلنة لتقدمي توصيات حول السبل الكفيلة بتشديد 2018 حزيران/يونيو 13الداخلي غلعاد إردان يف 

مت تشكيلها من أعضاء كنيست وعناصر من الشاابك والشاابص لتحديد ظروف اعتقال . و 34ظروف االعتقال

هية ايعيشون برف م، حبجة أهنحبق األسرى، سلسلة من العقوابت 2019 كانون الثاين/يناير  2 ت يفر  قِ األسرى، اليت أ  

لعت من خالهلا على نظام أطزايرات قامت هبا اللجنة لألسرى  ضييق عليهم، وذلك بعدعالية، من أجل زايدة الت  

. حيث قرر أردان، مجع أسرى حركيت فتح ومحاس يف قسم واحد، وإلغاء دور املتحدث ابسم التنظيم، 35حياهتم.

 طعامهم داخل أقسامهم أبنفسهم، واالكتفاء ابحلد األدىن من الطعام الذي يزودهم به وحرماهنم من إعداد وطبخ 

 
                                                           

 نفس املصدر.  33
، 2018حزيران/يونيو13مؤمن مقداد، االحتالل ينوي تشديد اإلجراءات على األسرى،  34

http://alresalah.ps/ar/post/183951/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA . 
، 2019كانون الثاين/يناير2قوابت حبق األسرى، معا، جلنة "أردان" تقر سلسلة ع 35

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=971977  

http://alresalah.ps/ar/post/183951/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=971977
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شيكل لكل أسري، وتقليص  400كما قرر وقف الكانتينا اليت حتول من قبل هيئة األسرى والبالغة   .36السجانون 

 .37( شيكل ابحلد األعلى600شيكل( إىل ) 1200الكانتينا اليت تدخل عن طريق االهل من )

، أعلنت عن حلقة جديدة ضمن 2019 كانون الثاين/يناير  2 يف "إسرائيل"وقد جاء يف بيان للحركة األسرية، أن 

مسلسل االستهداف حبقنا كأسرى حرية، وإن هذا اإلعالن اجلديد نعتربه ابلنسبة لنا إعالن حرب وبداية النتفاضة 

، وعلى إثر ذلك 2019 كانون الثاين/يناير  23عوفر يف حيث بدأت اللجنة تطبيق قراراهتا يف معتقل . 38املعتقالت

رفض األسرى كل ما أملته إدارة املعتقل، وأكدوا أهنم مستمرون يف اإلضراب املتمثل إبرجاع وجبات الطعام، وأعلنوا 

 ينايركانون الثاين/  20امات منذ اتريخ وعليه تعرض املعتقل لسلسة اقتح .39أهنم بصدد اختاذ خطوات نضالية أخرى

 . 40( أسريا  150، األمر الذي نتج عنه إصاابت بني صفوف األسرى حيث بلغ عدد األسرى املصابني حنو )2019

تقر  "يلإسرائ"ألسرى أن ا حبق اوم هباليت تق "إلسرائيليةا"ج من سلسلة القرارات واإلجراءات ستنت  على ماسبق، يُ  بناء  

  تندد إال أهناهتدد و  السلطةاألول الذي أقر منذ سنوات و فمنذ القرار القوانني وتطبقها فيما السلطة تشجب. 

                                                           
، 2019كانون الثاين/يناير2تفرض إجراءات عقابية على األسرى الفلسطينيني،  "إسرائيل"العامل العريب،  36

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201901021037957189-  
 معا، جلنة "أردان" تقر سلسلة عقوابت حبق األسرى، مرجع سبق ذكره.   37
، 2019كانون الثاين/يناير6، "اإلسرائيلي"دان االحنياز األمريكي ومطرقة احلقد أوس أبو عطا، سالطني الز نزين: الفلسطينيون بني سن 38

/%http://www.almayadeen.net/articles/blog/926585  
، 2019ينايركانون الثاين/23معا، فشل احلوار بني األسرى وإدارة معتقل "عوفر"،  39

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=973849  
  نفس املصدر. 40

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201901021037957189-
http://www.almayadeen.net/articles/blog/926585/%25
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=973849
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يق على اعدة يف التضيا املتصاراهتويردعها عن االستمرار يف تنفيذ قر  "إسرائيل"مل تتخذ أي قرار يؤمل  ا  فعلي

جل على ر  "إسرائيل"لوقفت  ألولاألسرى، فعلى سبيل املثال، لو مت وقف التنسيق األمين املقدس منذ القرار ا

  .ننيالقوا مثل تلك واحدة وأدركت أن هناك خسارة مباشرة ومؤملة الستمرارها يف سن

 :رية وأتثريها على احلركة األس "اإلسرائيلية"اثني ا: موقف السلطة من القوانني 

عتقالية اال ، رغم قسوة الظروف"إسرائيل"لت احلركة األسرية جتربة حافلة يف العطاء على مدار سنوات الصراع مع شك  

. فقضية األسرى من 41ج منها آالف الكوادر احلزبية املنظمةثورية ختر   املعتقالت إىل قالع   ل  نتماء حو  إال أن صدق اإل

اهتماماتنا شعبا  وحكومة ومؤسسات من  أهم القضااي الوطنية ألهنا متس كل بيت فلسطيين لذلك جيب أن نوليها جل  

 .42أجل حترير األسرى

يتضح من خالل القوانني اليت مت طرحها للتشريع يف الكنيست أن اخلطة : "اإلسرائيلية"انني مسارات القو  .1

 :43رمزية األسري الفلسطيينى نية تسري يف مسارين يف حرهبا علالصهيو 

 

                                                           
، 2044عبد الناصـر عوين فروانة، احلـركـة الوطنيـة األسـرية جتربـة رائـدة واترخيـا  رائعـا ، متوز/يوليو 41

http://www.palestinebehindbars.org/hrka.htm  
، "اإلسرائيلي"غزة، االنتهاكات اليت متارس حبق أسران داخل سجون االحتالل -وزارة شؤون األسرى واحملررين 42

http://mod.gov.ps/wordpress/?p=601  
، 2019كانون الثاين/يناير 6ضد األسرى الفلسطينيني.. وقصيت مع كرمي يونس،  "اإلسرائيلية"حسن اليف، القوانني  43

/%6671http://www.almayadeen.net/articles/opinion/92  

http://www.palestinebehindbars.org/hrka.htm
http://mod.gov.ps/wordpress/?p=601
http://www.almayadeen.net/articles/opinion/926671/%25
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فراغ األسري من مضامينه القيمية الوطنية املقاومة، من خالل سلسة من القوانني، وجمموعة إعي إىل ، الس  املسار األول

أن  "إسرائيل"من املمارسات غري القانونية يف سبيل التضييق على حياة األسرى املعيشية اليومية، وبتلك القوانني تظن 

 من أجلها محل السالح ضد االحتالل. األسري سيصل حلالة من اليأس جتعله يكفر بكل املبادىء الوطنية اليت 

مرتبط بعوائل األسرى، فقوانني هدم بيوت منفذي العمليات البطولية ضد االحتالل، وقوانني قطع ، املسار الثاين

املخصصات املالية لعوائل األسرى، والتضييق على أهايل األسرى يف السفر وتصاريح العمل واملدامهات لبيوهتم،  

حماولة لتغيري النظرة الشعبية إىل األسري من بطل وطين، ليتحول إىل نقمة وعذاب لكل  كل ذلك أييت يف سياق

العائلة، وذلك من أجل ردع كل شاب ياول اإلقدام على فعل املقاومة من خالل خلق حالة من اخلوف لديه 

 على مصري عائلته جراء هذه املقاومة.

 : "اإلسرائيلية" األسرى حمور الدعاية االنتخابية .2

األسرى كوقود لدعايتها االنتخابية، وذلك ابتباع أساليب متعددة منها التقدم  "اإلسرائيلية"لقد استخدمت األحزاب 

حزاب طالقها من قبل قادة األإللكنيست ابلعديد من القوانني ومن مث تشريعها، ومن خالل الدعاايت وتصرحيات مت 

 . "اإلسرائيلي"افسة يف االنتخاابت من أجل اسرتضاء الناخب ناملت

، حيث وجه رسالة ضد 2019مارس ذار/آ 4 ى يف دعاية رئيس حزب اليمني اجلديد نفتايل بينت يفوهذا ما جتل  

 األسرى كدعاية خلوض االنتخاابت وعنوان الرسالة فيديو مصور لألسرى وكلمات بعنوان الختف اي نتنياهو من 
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القائد مروان الربغوثي وقال فيها أن هذه سجون ليست فنادق وعلى األسرى حنن معك، وبدأ الفيديو بصورة لألسري 

 . 44نتنياهو أن يسحب كافة حقوق األسرى

، دقت نقوس اخلطر من خالل التطرق للهجمة 2019شباط/فرباير 17 دير ابلذكر أن جريدة القدس يفاجلو 

مهال الطيب املتعمد إلالح حول سياسة االدراسة املوسعة اليت أجراها الباحث عقل صعرب على األسرى  "اإلسرائيلية"

يف آذار/مارس  480 رت يف جملة املستقبل العريب العددشِ من قبل إدارة مصلحة السجون حبق األسرى املرضى اليت نُ 

قدورة فارس أن هذه القرارات أتيت السرتضاء الناخبني  وعلى نفس املنوال، اعترب رئيس ندي األسري. 201945

 .46يف سياق االنتخاابت املزمع إجراؤها يف نيسان املقبل "اإلسرائيليني"

 موقف السلطة من استهداف األسرى:  .3

جيب تسليط الضوء على قضية األسرى، واستنفاذ كل جهد سياسي وحقوقي وقانوين وإنساين، والضغط على احملاكم 

دور اإلعالم يف التعريف بقضية  الدولية للتحقيق يف جرائم وانتهاكات االحتالل ضد األسرى، كما ال ميكن إغفال

 األسرى ونقل روايتهم ونشر معانهتم وما يتعرضون له من جرائم احملتل.

 

                                                           
 . 0192-3-6جريدة القدس،  44
 . 0192-2-17جريدة القدس،  45
 .0192-2-28جريدة القدس،  46
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، تنتهك بشكل فظيع قرارات األمم املتحدة واتفاقيات جنيف األربع وميثاق "سرائيليةاإل"ن القوانني ومشاريع القوانني إ

نسان واتفاقية عنصري واإلعالن العاملي حلقوق اإلمجيع أشكال التمييز الاحملكمة اجلنائية الدولية واتفاقية القضاء على 

 "كدولة"مناهضة التعذيب واتفاقية محاية الطفل وغريها من االتفاقيات واملعاهدات الدولية مما يضع دولة االحتالل 

ية التدخل الدويل شدد أبو بكر، على أمه، 2018 آب/أغسطس 7ويف  47نسانية العامليةمعادية للثقافة والقيم اإل

ابحرتام حقوقهم وفق القوانني الدولية واإلنسانية، حمذرا  من خطورة ما  "إسرائيل"وفتح امللف الطيب لألسرى وإلزام 

. 48يتعرض له األسرى األطفال، من سياسة التعذيب والتنكيل خالل اعتقاهلم واستجواهبم ومن حماكمات غري عادلة

، بتدخل دويل لوقف تضييق االحتالل على 2019 كانون الثاين/يناير  3 وقد طالبت احلكومة الفلسطينية يف

األسرى، ونددت احلكومة بلجنة أردان، وحثت احلكومة اجملتمع الدويل خاصة األمم املتحدة على ممارسة دورها وحتمل 

 ، أن 0192. وقال أمحد حبر، القيادي يف حركة محاس يف األول من شباط/فرباير 49مسؤولياهتا حلماية األسرى

فصائل  ا  ن خروج عدد كبري من األسرى، داعيإلجناز صفقة مشرفة وكبرية تضم ياملقاومة الفلسطينية متتلك ما يكف

 . 50املقاومة للعمل بكل السبل والوسائل لتبييض السجون من آخر أسري فلسطيين

                                                           
 ، مرجع سبق كره. "سرائيليةاإل"سة القرصنة املالية وللقوانني معا، قراقع: لن خنضع لسيا 47
 . 0182-8-7جريدة القدس،  48
، 2019كانون الثاين/يناير3على األسرى الفلسطينيني،  "إسرائيل"االحتاد، احلكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دويل لوقف تضييق  49

https://www.alittihad.ae/article/477/2019  
، 2019شباط/فرباير1دنيا الوطن، حبر: قضية األسرى سُتحل بصفقة تبادل مشرفة وكبرية،  50

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/02/01/1213759.html  

https://www.alittihad.ae/article/477/2019
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/02/01/1213759.html


19 
 

 

 

: وذلك من خالل ا  ودبلوماسي ا  قانونيطينية تدويل قضية األسرى على ماسبق، املطلوب من السلطة الفلس ا  تعقيب

، إال أن هذه الركيزة مل تستخدم كما جيب من قبل "إسرائيل"استخدام كافة اآلليات الدولية لعزل ومقاطعة وحماسبة 

واملطلوب من التنظيمات القيادة الفلسطينية، وخاصة يف ضوء حصول فلسطني على عضوية الدولة املراقب. 

ل االحتالل من كل االتفاقيات، أثبتت التجربة تنص  ، بعد أن عملية لتحرير األسر الفلسطينية أن تتبىن خطة

 .51فاالحتالل ال يفهم غري لغة القوة

 موقف احلركة األسرية:  .4

الفظيعة،  "اإلسرائيلية"خالل سنوات اعتقاله، على االنتهاكات  قال القائد األسري مروان الربغوثي، إنه كان شاهدا  

تراهن على كسر العزمية يف نفوسهم،  "إسرائيل"ق األمر ابلتوقيف العشوائي أو إساءة معاملة األسرى، وأن تعل   سواء  

 وأكد األسرى أهنم "موحدون . 52بذلك انتهاكها للقانون الدويل من خالل إبعادهم عن عائالهتم، وإهانتهم، مواصلة  

لشعب الفلسطيين يف كل مكان إىل دعم حتركنا لصد اهلجمة، مسلحون بوحدة وطنية حقيقية"، داعني مجاهري ا

 .53ومساندتنا ابلفعل على األرض

 
                                                           

  .26-61، ص2019، شباط/فرباير 480إىل أين؟، جملة املستقبل العريب، العدد "اإلسرائيلية"عقل صالح، األسرى املرضى يف السجون  51

 . 2017-4-17جريدة القدس،52
http://felesteen.ps/article/alasry-، 2019كانون الثاين/يناير3أدهم الشريف، األسرى: مرحلة جديدة من القمع هتدد حياتنا،  53

hyatna-thdd-alqm-mn-jdydt-mrhlt  

http://felesteen.ps/article/alasry-mrhlt-jdydt-mn-alqm-thdd-hyatna
http://felesteen.ps/article/alasry-mrhlt-jdydt-mn-alqm-thdd-hyatna
http://felesteen.ps/article/alasry-mrhlt-jdydt-mn-alqm-thdd-hyatna
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رادهتا وخطواهتا استطاعت وإبنسانية، ة القرارات للحفاظ على حقوقهم اإلفاحلركة األسرية لن تعدم الوسيلة يف مواجه

الشهداء والعذاابت واملعانة  أن تقهر إرادة االحتالل، وأن تتجاوز كل قوانينهم، واستطاعت من خالل تقدمي عشرات

ة بركان بسبب اإلجراءات اليت ن على فوهآلرية تقف اإن احلركة األس. 54أن حتافظ على ذاهتا وكرامتها وحقوقها

أقدمت عليها مصلحة السجون واملتمثلة برتكيب أجهزة تشويش على األجهزة اخللوية، سيفرض على األسرى خوض 

 . 55دي السكوت عنها أبضرار صحية جسيمة بسبب األشعة اليت تبعثهامعركة لنزع هذه األجهزة اليت سيؤ 

 ، جاء فيه أن2019 شباط/فرباير 26ويف بيان استنجاد ابألمة اإلسالمية والعربية صادر عن احلركة األسرية يف 

منذ االحتالل ميارس حبق األسرى كل أشكال اإلجرام والتنكيل ومنها حرمان آالف األسرى من زايرة أهاليهم 

سنوات، ابإلضافة لرتكيب أجهزة التشويش املسرطنة يف كافة أقسام السجون، يؤكد من خالله األسرى على أهنم 

 ويف خطوة تصعيدية ملواجهة احلرب .56ذاهبون حىت النهاية يف مواجهة هذه األجهزة ولو كلفهم ذلك كل األثان

، عن حل كل اهليئات 2018 شباط/فرباير 28ة يف املفتوحة على األسرى، أعلنت احلركة األسري  "اإلسرائيلية"

 التنظيمة يف السجون، رد ا على إدارة السجون اليت اختذت مجلة من اإلجراءات والقرارات املخالفة للقانون الدويل، 

 

                                                           
، 2019كانون الثاين/يناير27أمد، محدونة: خيارات األسرى متعددة يف مواجهة قرارات السجان،  54

https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=278929  
  .2019-2-22جريدة القدس، 55

 . 0192-2-26جريدة القدس،  56

https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=278929
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وقالت احلركة األسرية أهنا لن تسمح بفرض واقع اعتقايل جديد، من شأنه أن يقضم مكتسبات األسرى وحقوقهم اليت 

  .57ونقول للساسة الصهاينة أننا لسنا ورقة انتخابية راحبة يف ابزاركم الرخيصحصلوا عليها ابلدم واإلضراب، 

 اخلامتة: 

ن آلالف ماعشرات ب إىل فتح العديد من السجون وزجت منذ قيامها على أرض فلسطني "إسرائيل"لقد عمدت 

عية الستهداف ة والقمعنصري والعرب هبا، وعملت على استصدار وإقرار كافة القوانني والسياسات النيالفلسطيني

هي  وحىت اليوم و فلسطيين أسري األسرى للنيل من عزميتهم وثنيهم عن مواصلة الكفاح ضدها. فمنذ بداية اعتقال أول

ونية من الصبغة القانة جراميإلهتا ابدأت متنح ممارسا ا  على األسرى يف زنزينهم، وحديث كر وسائل وأساليب للتضيقتبت

 رإقرا اليت مت   نيلقواناهذه و ، ها لسلسة من القوانني اليت تستهدف األسرى وحماصرهتم على مجيع الصعدخالل تشريع

 ية. حزاب الصهيونأللتخابية ة االنالسابقة لتكون وقود احلملة الدعائي السنوات األربعغالبيتها تصاعدت وتريهتا يف 

 

                                                           
 . 0192-3-1جريدة القدس،  57


