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 املقدمة

اع سياسات للدفمجموعة من ال القيادة السياسية والفصائل الفلسطينية، اتبعت 1993عام الاتفاقية أوسلو  منذ
 ،ومبادرات حسن نوايا ،مفاوضات سياسيةو  ،تبادلصفقات تمثلت ب ،واإلفراج عنهم وأسرى الحرب المعتقلينعن 

سرائيل واتفاقيات سالم في  ولغاية هذه اللحظة لم تنجح السلطة ،ومع ذلك. بين منظمة التحرير الفلسطينية وا 
تي المن خالل هذا النهج، وقد كان هناك إغفال لكثير من السياسات وأسرى الحرب المعتقلين كافة ن اإلفراج ع

 تدويل قضية األسرى.وعلى رأسها  ،من شأنها اإلفراج عنهم

اتفاقية جنيف  من (43)المادة  بحسب معتقلينتميز هذه الورقة بين المعتلقين وأسرى الحرب، إذ يمكن تعريف ال
ويحق له إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه  ،فرض عليه اإلقامة الجبريةعتقل أو ت  : "هو أي شخص ي  1الرابعة

في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض، ويحق له في حال 
اقع مرتين على األقل في السنة". عتقال أو اإلقامة الجبرية إعادة النظر في قضيته بصفة دورية بو الاستمرار ا

 ،األشخاص الذين يقعون في قبضة العدو"يتم تعريفهم على أنهم ف 2حسب اتفاقية جنيف الثالثة أسرى الحربأما 
وينتمون إلحدى الفئات التالية: أفراد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع، أطراف الميليشيات األخرى والوحدات 

وات المسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة المتطوعة األخرى، أفراد الق
كاألشخاص المدنيين  ،الحاجزة، األشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزًءا منها

تلة الذين يحملون الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، أفراد األطقم المالحية، سكان األراضي غير المح
السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات 

 ."مسلحة نظامية

                                                           
  https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm. اللجنة الدولية للصليب األحمر. 1949اتفاقية جنيف الرابعة.  1
  https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntang.htm. اللجنة الدولية للصليب األحمر. 1949اتفاقية جنيف الثالثة.  2
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، ةحد تصنيف األسرى إلى معتقلين وأسرى حرب يعود بالفائدة لكل فئة علىنبع من أّن إّن أهمية هذا التمييز ت 
فراج يه صفات أسير الحرب إذا تم تعريفه كمعتقل فإّن ذلك قد يسّرع في عملية اإلفالمعتقل الذي ال تنطبق عل

 أما أسير الحرب الذي تم أسره وتنطبق عليه صفات أسير الحرب فإنه .عنه مقارنة لو تم تعريفه كأسير حرب
ناك هر حرب فإّن إذا تمت معاملته كمعتقل فإنه لن يتم تحريره من المعتقالت، في المقابل إذا تم تعريفه كأسي

 .  إمكانية أن يتحرر بصفقة تبادل مثاًل 

 علىالفلسطينيين تقديم بدائل سياساتية يمكن لها أن تساعد المعتقلين وأسرى الحرب ى إلتهدف هذه الورقة 
على أنهم على ضرورة تصنيفهم تركز تحقيق حياة كريمة لهم داخل السجون إلى أن يتم إطالق سراحهم. و 

 .الرابعةة و لثالثا جنيف تيوفق اتفاقيالتعامل معهم معتقلون وأسرى حرب يتم 

 473معتقل فلسطيني وعربي، منهم  6500في سجون االحتالل حوالي  وأسرى الحرب بلغ عدد المعتقلين
 3.في المجلس التشريعي اائبً ن 11امرأة، و 57، وطفل 003يصنفون كأسرى حرب، و

 

 وتوصيفها املشكلة

 نتيالخاص الرابعةو الثالثة تفعيل استخدام تعريفات اتفاقيتّي جنيف تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في عدم 
، وما يترتب على ذلك من مساس بالظروف في السجون اإلسرائيلية المعتقلين وأسرى الحرب الفلسطينيينب

 لتفعيل العمل بهذه التعريفات. ، وبالتالي تسعى هذه الورقةالمعيشية الخاصة بهم وتأخير اإلفراج عنهم

حركة تحرر وطني باعتبارها  على انطالق مسار أوسلو وقيام سلطة وطنيةعاًما  24مرور  من رغمعلى ال
االعتراف بفلسطين كدولة بصفة مراقب في األمم المتحدة، وما في ظل ، و تناضل من أجل إنهاء االحتالل

ا جانب مإلى ، ة لدعم قضية األسرى ره ذلك من فرصيترتب على ذلك من استحقاقات سياسية وقانونية، بما يوف
                                                           

 . 2017حزيران  4، ه نجالء أبو شلبك وياسمين مسودةاحاورتقراقع، عيسى مع مقابلة  3



 

4 
 

مكانية الضغط على إسرائيل فيما  يخص موضوع المعتقلين يتيحه اإلعالم الحر وانتشار الشبكات اإلعالمية وا 
، اتمسألة قابلة للتأجيل في قضايا المفاوضإال أنه من الملفت استمرار التعامل مع حريتهم ك ... وأسرى الحرب

وحدهم في السجون اإلسرائيلية لتحسين شروط حياتهم وظروف اعتقالهم من خالل أمعائهم الخاوية وتركهم 
 ."اإلضراب عن الطعام" فقط

على مراحل  أو اإلفراج عن بعضهم األسرى رسمية وغير رسمية لتحسين ظروف اعتقال وسياسات جهود  سعت
لكنها كانت اتفاقية منقوصة فيما يخص قضية األسرى،  ،لسياسات الرسمية: اتفاقية أوسلوومن هذه اعديدة، 

تلت كما  هم.إلفراج عنبا اوصريحً  اواضحً  انص  تتضمن ولم  ،فقد تركت هذه القضية لحسن النوايا اإلسرائيلية
تماشًيا مع حسن  ،كل فترةسرى األعن عدد معين من المعتقلين و  ترتب عليها إفراجمؤقتة اتفاقيات  اتفاقية أوسلو

 . 1997عام " الاتفاقية الخليل"ومثال ذلك  ،النوايا اإلسرائيلية

دارة مصلحة السجون وكانت  مناقشة و ، رغبة في تحسين ظروف االعتقال تعقد اجتماعات بين وزير األسرى وا 
  نتائج كبيرة.ولكن لم ينتج عنها  ،سرى األضاع المعتقلين و أو 

من السياسات غير الرسمية التي اتبعت فيما يخص الجهود المبذولة في قضية المعتقلين وأسرى الحرب و 
 .تبادلصفقات ال على سبيل المثال ال الحصرالفلسطينيين لإلفراج عنهم 

، يظهر جلًيا سرى األرسمية وغير رسمية مبذولة لتحسين ظروف المعتقلين و تتبًعا لكل ما سبق من سياسات 
األمر لحسن النوايا  تاركةً  ،في اتفاقيات أوسلو ةجذريبصورة تهم عدم حل مسأل :فيثل يتم وجود قصور واضح

رسمي، الشعبي و المستوى الرى تشمل قضية األسمع معة للتعامل ستراتيجية وطنية جاإوجود  غيابو اإلسرائيلية، 
الجانب القانوني الدولي واالتفاقيات الدولية ذات العالقة بالمعتقلين وأسرى الحرب لإلفراج  وضعف استخدام

 أو حتى لتحسين ظروف اعتقالهم.  ،عنهم
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  هدافاأل 

 :فيما يأتيهداف األتتلخص 

 :الهدف العام

 تبني وتنفيذ سياسات محلية ودولية وحقوقية منبثقة عن اتفاقيتيّ بلسلطة ومتخذي القرار الفلسطيني يام اق
  وأسرى حرب. كمعتقلين الفلسطينيين تصنيف األسرى إلى جنيف الثالثة والرابعة تهدف 

 األهداف الفرعية: 

 وطنية ال السلطة لمساعدة قديم مقترحات عملية لتفعيل وسائل الضغط الوطني والشعبي والحقوقيت
ومتخذي القرار الفلسطيني من ِقَبل القوى الوطنية والمنظمات األهلية ومؤسسات حقوق اإلنسان واإلعالم 

 لتبني إستراتيجية داعمة لتحقيق الهدف السابق.
  ّات جنيف ذات يالة لفضح المنظومة القضائية اإلسرائيلية وانتهاكها للقانون الدولي واتفاقتبني سياسة فع

 لة بحقوق األسرى.الص
 ا جعل إسرائيل تشعر بأنها معزولة عن محيطها وأّن االحتالل مكلف لها وعبء عليها، مما يولد لديه

 .دولًيا تهاشعوًرا بالقلق على صور 
  المزيد من اإلضرابات عن خوض  يحول دون أن يتكلفواسرى األإيجاد طرق جديدة لمساعدة المعتقلين و

  . داخل السجون اإلسرائيلية سبيل تحسين ظروفهمالطعام في 
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 (األسباب )نموذج السمكة

 ومنها: ،الفلسطينيين تتعدد األسباب التي لها بالغ األثر في قضية المعتقلين وأسرى الحرب

   ييب بنوع من القصور متمثلة في تغتجاه األسرى حالًيا  المتبعة السياسات الفلسطينية الرسميةتتصف
 قضيتهم كأولوية في المفاوضات، مما أثر على تراجع مكانة السلطة الفلسطينية وأدائها. 

  ودعمهم للحصول على مكانتهم سرى األتراجع دور مؤسسات المجتمع المدني تجاه قضية المعتقلين و
 قضيتهم.االهتمام والوعي الجماهيري حول في  اشكل ضعفً مما القانونية، 

 نما لوزير الو  إّن المنظومة اإلسرائيلية للمحاكم العسكرية ال تتبع لوزير القضاء ، لذلك من المهم جيشا 
، ما يترتب على ذلك سرى األجلًيا أن يتم تعرية تلك المحاكم واعتبارها جزًءا مهًما في قمع المعتقلين و 

عمرهم  يّ من سنبكثير عدد أكبر ئهم لأكثر، إضافة إلى إمضا هاوالمساس بهم التعدي على حقوقمن 
 حتى مما ن صَّ عليه في القانون اإلسرائيلي.ن و في السج

 وما يترتب على ذلك من قطع مخصصاتهم الشهرية الناجم  ،إدانة األسرى باعتبارهم إرهابيين ومخربين
 . 2017أيار  23لد ترامب بتاريخ كي الحالي دوناير المتمثل بزيارة الرئيس األم كيير لضغط األماعن 

  للتصدي ألية  سرى األقانونية دولية للمعتقلين و  تحقيق مكانةالخاص بالموقف الدولي ضعف تفعيل
 ضغوطات بتصنيفهم إرهابيين أو مخربين.
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 املعايير

 تنطلق هذه الورقة من المعايير اآلتية:

 :يركز هذا المعيار على رؤية مدى مقاربة هذا البديل من رؤية واهتمام صناع القرار الفلسطيني  المقبولية
على مستوى المعتقلين وهيئة شؤون األسرى والمحررين خصوًصا، إضافة إلى مدى قبوله  ،عموًما

  شعبًيا.مدى قبوله و  ،وأسرى الحرب
 :الفلسطيني، وفي ظل  -الصراع اإلسرائيلي في ظل عقولية وواقعية تنفيذ هذا البديلمدى م المعقولية

 لقضية الفلسطينية على الساحة الدولية.اوتراجع  ،اإلقليمية والدوليةالمحلية و  األوضاع
 :دون استثناءات، وخاصة من سرى األهل تحقق هذه البدائل درجة كافية من العدالة للمعتقلين و  العدالة

  فصائل مختلفة؟إلى منتمين في ظل قطع رواتب األسرى والمحررين ال
 ما حجم المنفعة لهذا البديل إذا ما تم تطبيقه على أرض الواقع؟  :المنفعة والخسارة 

 

 لبدائلا

تبني سياسة ترفض استئناف المفاوضات دون اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين أو فئات منهم األول: البديل 
، لكي همل مسؤوليتها تجاهلتولي دورها وتحمّ  السلطة الفلسطينية حاولة دعم ومساندة، من خالل مفي الحال

 ، من خالل:في هذا االتجاهعلى إسرائيل ضغط ت

  قيام السلطة الفلسطينية بالدور المناط بها في الدفع باتجاه توحيد قيادات المعتقلين وأسرى
 ،جذريةالحرب داخل السجون اإلسرائيلية الستحداث مرجعية موحدة التخاذ قرارات أكثر 

ونقل أماكن سجونهم إلى داخل  ،لالعتراف بهم كمعتقلين وأسرى حرب اكخوضهم إضرابً 
 المناطق المحتلة.
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  يصون كرامتهم  بمارى ألسقضية الاستحالة استئناف المفاوضات دون إيجاد حل جذري
 اإلفراج عنهم.  وصواًل إلى ،اإلنسانية

  القضائية اإلسرائيلية كونها منظومة غير عادلة، استكماالً للتجربة الدعوة إلى مقاطعة المنظومة
فيها مقاطعة المحاكم اإلسرائيلية خالل إضراب األسرى األخير عن الطعام  تاألخيرة التي تم

 "، مما سيؤدي إلى تشكيل عائق على االحتالل. إضراب الكرامة والحرية"
 

 قدرعلى  للتحص ،اإلنساني لقانون الدوليلمحاكم الدولية وااإلى  الفلسطينيةالسلطة  توجهالثاني: البديل 
 :أكبر من حقوق المعتقلين وأسرى الحرب عن طريق

  محكمة العدل الدولية الستصدار فتوى قانونية حول المكانة القانونية للمعتقلين إلى التوجه
 أهمية قانونية.  يي استشاري ذرأمنزلة ، إذ تعد هذه الفتوى بوأسرى الحرب

   العمل على استصدار قرار دولي من األمم المتحدة والجمعية العمومية يؤكد على المكانة
باعتبارهم مقاتلي حرية وأسرى حرب، وما يترتب على ذلك من سرى األالقانونية للمعتقلين و 

ومطالبتها بإدانة النضال كي على السلطة ير قد يخفف الضغط األمبما مواقف قانونية وسياسية، 
إرهابيين وقطع رواتبهم. وبالتالي يتم تقوية الموقف كاألسرى  الفلسطيني من خالل تصنيف

 اإلسرائيلي.   -يكير الفلسطيني الرسمي من خالل القرارات الدولية المخالفة للموقف األم
  من خالل مؤتمرات تحت رعاية األمم المتحدة ،على المستوى الدولي األسرى التوعية بقضية، 

انطالًقا من هم والخروج بتوصيات تدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي في التعامل مع
  توصيات اتفاقيات جنيف. 

 في السجون  ات التي يتعرض لها المعتقلون وأسرى الحربحول االنتهاك المطالبة بفتح تحقيقات
يجاد حلول مجدية تستوجب إلزام محاسبة الجناة.   اإلسرائيلية، وا 

 لزامها بو ، "اتفاقية روماـ"محاولة الضغط على إسرائيل للتوقيع على اتفاقيات حقوقية ك  ها. ا 
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وجعل ذلك واقًعا يتم  ،حربلاأسرى المعتقلين و بناء حمالت ضغط ومناصرة للتوعية بحقوق الثالث: البديل 
 ، من خالل: تهمالتعايش والتفاعل معه، أي إعادة تشكيل الثقافة القائمة فيما يخص قضي

  إلى تفعيل دور الخبراء القانونيين والمحاميين ورجال القانون والقضاء في العالم، ودعوتهم
قبتها باستمرار، لرقابة على القضاء العسكري اإلسرائيلي، وزيارة المحاكم اإلسرائيلية ومراا

وليس لوزير القضاء،  لجيشويتبع لوزير ا ،جزء من االحتاللوتوضيح أّن هذا القضاء العسكري 
للقوانين مخالفة هذه المحاكم وأن  ،1945على أنظمة الطوارئ لسنة  ا،ساسً ، أيعتمدوهو 

 المنصوص عليها في حال النزاعات والصراعات. الدولية 
    حضور مؤتمرات إلى  البرلمانية الحقوقية والقانونية المحلية واإلقليمية والدوليةدعوة الوفود

ن وأسرى الحرب، و نتهاكات التي يتعرض لها المعتقلتناقش الممارسات واال ،حقوقية وقانونية
 ومطالبة إسرائيل بوقف هذه االنتهاكات. 

   بشكل سرى األقضية بناء حمالت تدعو للتكاثف الوطني والجماهيري شعبًيا لاللتفاف حول
 مكثف لرفع مستوى الوعي لدى الشعب بمختلف شرائحه وتوجهاته. 

   من خالل دعوة الدول الموقعة التفاقيات دولًيا سرى األبناء حمالت ضغط لمناصرة قضية
 اإلنسان الفلسطيني. حقوق تحترم قتصادية وعسكرية مع إسرائيل لتجميدها، إلى أن ا
 ضد  ،السياحية واألكاديميةو  سواء االقتصادية ،تفعيل حمالت المقاطعة بمختلف أشكالها

 إسرائيل في مختلف األصعدة المحلية والدولية.
  استخدام جميع الوسائل واإلمكانيات المتاحة كالقصة والرواية والكتاب والفيلم والصورة التي من

 على المستوى الشعبي عالمًيا. خاللها يتم تحميل إسرائيل عبًئا أخالقًيا 
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 والتوصيات املفاضلة بين البدائل

ى وتأثير على قضية المعتقلين وأسر نها جميعها ذات أهمية إمن الجيد أن تعمل البدائل جنًبا إلى جنب، إذ 
 ،كيير الحرب الفلسطينيين، إال أنه وفي ظل الضغط المتواصل على القيادة الفلسطينية من قبل الجانب األم

يترتب ا وليسوا مقاتلي حرية، وم "إرهابيين" هؤالء األسرى والمطالبة بإدانة النضال الفلسطيني من خالل اعتبار 
التوجه بالبديل الثاني المتعلق ب ؛ فإننا نوصيولطبيعة موازين القوة ،ك من قطع رواتبهم والتضييق عليهملعلى ذ

مع  ،سرى األالستصدار قرار يؤكد على المكانة القانونية للمعتقلين و  ،إلى المؤسسات الدولية واألمم المتحدة
 ه للعدالةوتحقيق ،ومناسبته للواقع بدرجة عقالنية ،الفلسطينيةاألخذ بعين االعتبار مدى قربه من مقبولية السلطة 

، كيير ألماة الفلسطينية لمجابهة الضغط مة وفعالة بيد القيادهم أداةة لز منيعد هذا البديل بلمنفعة مرجّوة، إذ و 
 هم عنوان للنضال وللمشروع التحرري الوطني الفلسطيني. سرى األلمعتقلين و التأكيد على أّن او 

ن داعمين الثالث سيشكالو ّن الخيارين األول إفإنه يلزم بالطبع العمل بالبدائل األخرى أيًضا، إذ  ،ولتحقيق ذلك
تقلين الدفاع عن حقوق المع الدوليةللقيادة الفلسطينية باالستفادة بشكل كبير من القانون الدولي والمؤسسات 

إلى  ،ةضمن ما تكفله المعايير والقوانين الدولي ،وتوفير حياة كريمة لهم داخل السجون اإلسرائيلية، و سرى األو 
 جنيف الثالثة والرابعة. تيأن يتم اإلفراج عنهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي واتفاقي
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 :4للمعتقلين وأسرى الحرب أرقام تفصيلية

 العدد الفئة

 6500 ن وأسرى حربو معتقل
 6027 معتقل

 473 أسير حرب
 "الداموان"و "هشارون "سجنّي  علىموزعات  57 أسيرة
 مراكز توقيف 4و اسجنً  18على  ةموزع 22 السجون 
في سجنّي  ون أسيرات قاصرات موزع 10و ا،قاصرً  290 منهم، 300 القاصرون 

 "عوفر"و "مجدو"
 11 النواب

 24 الصحفيون 
 55 أسرى الداخل المحتل

 21 األسرى العرب
 يعانون من مرض مزمن اأسيرً  88منهم ، 1000 األسرى المرضى
 486 ن و األسرى اإلداري

مؤبد أو بن و األسرى المحكوم
 أكثر

486 

 17 ن و األسرى المعزول
 211 األسرى الشهداء

عام الاإلضرابات الجماعية من 
 2017حتى  1967

 1973عام في الأطوله إضراب نفحة  ،اإضرابً  23
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