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 مع أبنائهن في عيد األم االحتفاليحرم ست أسيرات من  االحتاللالضمير: 
 

، حيث يقبع في سجون االعتقالأمهات فلسطينيات من االحتفال مع أبنائهن وبناتهن في عيد األم بسبب  6اإلسرائيلي  االحتالليحرم  -رام هللا 
منهن مازلن  21منهن أحكامًا قضائية بالسجن لفترات متفاوتة، فيما  7معتقلة وأسيرة فلسطينية منهم ست أمهات، صدرت بحق  12 االحتالل

 موقوفات على ذمة التحقيق أو المحاكمة، وغالبيتهن في سجن هشارون.
 

 4102اعتقال ثالث أمهات في 
أمهات  1أسيرات، منهن  5تجاز منهن، بينما أستمر االحتالل باح 8سيدة فلسطينية أفرج عن  21 االحتاللقوات  اعتقلت، 1221منذ بداية العام 

عامًا(  17أحالم عيسى ). ، وهي أم ألربعة أبناء، موقوفة للمحاكمة21/1/1221ولكم، اعتقلت في تاريخ عامًا( من ط 51رسمية بالونة ) :وهن
عامًا( من جنين، اعتقلت في تاريخ  12ريم حمارشة ). وهي أم لطفلين، موقوفة للمحاكمة ،26/1/1221في تاريخ من قلقيلية اعتقلت 

 .للتحقيق في مركز الجلمة وهي أم لستة أبناء. وموقوفة 26/1/1221
وحكمت عليها  1221،/22/5تاريخ  والتي اعتقلت في ،عامًا( من جنين 55نوال السعدي ) أيضًا كل من: من األمهات االحتاللويقبع في سجون 

عري، اعتقلت في تاريخ عامًا( من مخيم األم 16رنا أبو كويك ). وهي أم ألحدى عشر أبن وبنت ،شهراً  12المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 
محمد  انتصار. فالأالف شيكل، وهي أم ألربعة أط 5شهور وغرامة مالية  8، وحكمت عليها المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 16/22/1221

، وحكمت عليها المحكمة اإلسرائيلية بالسجن لمدة عامين ونصف، وهي أم 11/22/1221قدس، اعتقلت في تاريخ عاما( من مدينة ال 13الصياد )
 ألربعة أطفال.

 
 انتهاكات ممنهجة ومستمرة لحقوق األسيرات 

ك حقوق االسيرات الفلسطينيات بدءًا من معاملتهن بموجب لوائح مصلحة تؤكد مؤسسة الضمير مواصلة قوات مصلحة السجون اإلسرائيلية انتها
والتي تخل بالتزامات دولة االحتالل بموجب توقيعها ومصادقتها على  ،(22/21/21السجون الخاصة قواعد عمل بخصوص السجناء األمنيين )

 العديد من االتفاقيات الدولية. 
من قبل مصلحة السجون اإلسرائيلية التي ترفض توفير العالج الطبي الالزم لهن أو  اإلهمال الطبي المتعمدالفلسطينية لسياسة يتعرضن األسيرات و 

 نقلهن إلى المستشفيات المدنية لتلقي العالج المناسب، وال تسمح بدخول أطباء مستقلين للوقوف على أوضاعهن الصحية. 
نوال السعدي من ارتفاع في ضغط الدم وآالم  ال يقدم لها العالج المناسب. وتعاني األسيرةحيث تعاني لينا الجربوني من التهاب حاد في المرارة، و 

آيات محفوظ بصرها في العين اليمنى مع ضعف حاد في  وتفقد األسيرة إنعام الحسنات من مرض الشقيقة. كما وتعاني األسيرة حادة بالظهر.
، في تراجع، ووضعها الصحي والضغط وآالم في الرأس والقدمين ونة، من مرض السكرالبصر في العين اليسرى فيما تعاني األسيرة رسمية بال
 حيث عرضت على طبيب مرة واحدة فقط منذ اعتقالها.

 
 مواصلة مصلحة السجون تنصلها من التزاماتها ازاء األسيرات

بات الطعام المقدمة لألسيرات ال تخل بالمعايير تواصل قوات مصلحة السجون تنصلها من التزاماتها المعيشية المتصلة بحقوق األسيرات فوج
 الدولية كما ونوعًا وال يسمح لهن بطهي طعامهن بأنفسهن، أو استقبال الطعام من عائلتهن.
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 وعلى مدار السنوات األخيرة تراجعت إدارة السجون عن تقديم العديد من المواد الحيوية ضمن المخصصات الشهرية األمر الذي يدفع األسيرات
سعار باهظة، على حسابهن الخاص لدعم سلتهن الغذائية وسد احتياجاتهن ابر من شركة إسرائيلية خاصة)ددش( و تبضع من الكانتين المدالل

  الحيوية.
بالونة تمنع قوات مصلحة السجون عدد من األسيرات من حقهن في استقبال الزيارات العائلية بحجة الدواع األمنية كم في حالة األسيرة رسمية  كما

   والمعتقلة منى قعدان.
 

 أرى أطفالي ساعة ونصف كل شهر
عامًا  26و 21الصياد لمحامية الضمير عودة زبيدات التي زارتها األسبوع الماضي "يقوم أوالدي األربعة وهم بنتين بعمر  انتصارتقول المعتقلة 
بنان بعمر  فقط، وتكون الزيارة من خلف زجاج عازل وعبر الهواتف، وهذا صعب جدًا دقيقة  15عامًا، بزيارتي مرتين كل الشهر لمدة  28و 21وا 

ل علي، ولكنني رغم ذلك أحاول أن أظهر قوية أمام أبنائي، رغم أنه من الصعب علي أن أرى أطفالي دون أن احتضنهم، مما يدفعني للبكاء في ك
 زيارة".

ة، ولكنني دائمًا ما أنساه عند وصولهم. ويرسل أطفالي الرسائل إلي كل فتره، وتضيف الصياد "أحضر الكالم الذي سأقوله ألطفالي قبل كل زيار 
ون الثاني من العام الحالي في شهر كان 1221ولكنها ال تصل أو تتأخر كثيرًا، حيث وصلت رسالة كتبت في شهر آب من العام الماضي 

1221. 
 

 ة المعاملة الحاطة بالكرامة اإلنسانية والعقوبة القاسيو التعذيب 
تكبيلهن أثناء االعتقال بشكل  األسيرات أنهن يتعرضن للتعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة السيئة منذ اللحظة األولى لالعتقال حيث يتم توأكد
 ويتعرضن للتهديد والضرب والعزل أثناء التحقيق بغرض دفعهن إلدانة أنفسهّن. اعتقاله،وتعرض معظمهن للتفتيش العار بداية  ،مؤلم
لرابعة في حاكم قوات االحتالل االسيرات الفلسطينيات أمام محاكم عسكرية تفتقد إلى النزاهة والمصداقية المشروعية التي اشترطتها اتفاقية جنيف اوت

الدولية ، وتحرمهن من ضمانات المحاكمة العادلة وال يتمتعن بحقوقهن القانونية المكفولة لهن بموجب االتفاقيات والمواثيق 72و 66المادتين 
  .2366من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  21وتحديدًا المادة 

 االعتقاللمحامية الضمير، أنها تعرضت للضرب على رأسها أثناء  12/22/1221عامًا( من نابلس والتي اعتقلت في  28تقول مرام حسونة )
من النهوض، وبعد مجيء الجنود تم تكبيلها وتعصيب عيونها ونقلها للجيب  وسقط على األرض ووضع أحد الجنود قدمه على ظهرها لمنعها

 العسكري وحضر الضابط وحقق معها ميدانيًا قرب الحاجز. 
بأقدامهم، أو يلقون  يركلونهابعد ذلك الى معسكر جيش وربطت على كرسي في العراء، وكان الجنود المارين من جنبها  وتضيف حسونة بأنها نقلت

الحجارة الصغيرة. كما تعرضت للتفتيش العار على يد مجندتين، وطوال التحقيق كانت مكبلة اليدين، وكان المحقق يصرخ عليها ويهددها عليها 
 إلجبارها على االعتراف.

 
 منع األمهات من زيارة أبنائهن 

سواء بحجة المنع  االحتاللزيارة أبنائهم في سجون  وفي سياق متصل بعيد األم تمنع سلطات االحتالل أيضًا المئات من األمهات الفلسطينيات من
 األمني لألسير أو ذويه، ويصل األمر أحيانًا إلى حد إنكار مصلحة السجون صلة القرابة بين االسير وأمه. 

بواسطة كراسي كما ترفض قوات االحتالل تقدم التسهيالت الالزمة لنقل األمهات المريضات والمسنات اللواتي يحتاج وضعهن الصحي التنقل 
 وبناتهن.أبنائهن  لنقلهن إلى السجن لزيارة نقلهن بسيارة اسعاف متخصصة متحركة أو
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وهن في طريقهن للسجون وما  المعتقلين واألسرى من معاملة حاطة بالكرامة على الحواجز العسكرية أمهاتهذا إضافة الى ما يتعرضن له 
 من الحراس و الجنود.  ى يد مجندات قوات مصلحة السجون ومعاملة ال إنسانيةن له من تفتيش مذل في بعض األحيان عليتعرض

 
 الضمير: نطالب باإلفراج عن كل األسيرات

وتدين كافة أشكال  ،االحتاللتعرب مؤسسة الضمير عن بالغ قلقها إزاء األوضاع العامة التي تحتجز فيها األسيرات الفلسطينيات داخل سجون 
هينة والتميزية التي تتعرض لها األسيرات الفلسطينيات في السجون االحتالل، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي؛ والمعاملة المعاملة القاسية والم

 الحاطة بالكرامة اإلنسانية؛ وتعمد سياسة االهمال الطبي؛ وسياسة االقتحامات وحمالت التفتيش االستفزازية وما يرافقها من فرض حزمة من
منها الحرمان من الزيارات العائلية وفرض الغرامات المالية الباهظة بدون وجه حق وعلى نحو متعسف. وتشكل هذه الممارسات العقوبات عليهن و 

تفاقية األمم انتهاكًا فاضحًا لواجبات االحتالل كما جاءت في اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وا
قواعد ة لمناهضة التعذيب؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وقواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات "قواعد بانكوك" والالمتحد

 النموذجية الدنيا للمحرومين من حريتهم، وسائر مواثيق حقوق اإلنسان. وتطالب الضمير بضرورة باإلفراج عن كافة المعتقالت واألسيرات في
 .فورًا ودون قيد أو شرط االحتاللسجون 
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