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 مقدمة 

معتقل فلسطيني وعربي، بينهم  (6500)ما يقارب  سجونهاتحتجز وتعتقل في دولة االحتالل اإلسرائيلي تزال  ال
أسير، من  (1200)عدد األسرى المرضى يبلغ و  .في المجلس التشريعي ( نواب6)و( امرأة، 16، و)طفاًل  (036)

 .كأمراض السرطان والسكري واإلعاقة الكلية أو الجزئية ،حالة مزمنة (130)بينهم 

وسيلة نضالية في مواجهة باعتباره نيسان الماضي  17الذي يخوضه األسرى منذ  "الحرية والكرامة"يأتي إضراب 
التعذيب، ممارسة  تتمثل في ،والمعتقلين ى األسر ة بحق يمجس انتهاكات من اإلسرائيلية السجون  ةإدار ما تقترفه 

جراءمن الرعاية  والعزل، والحرمان أثناء  منهمالذي أدى إلى وفاة العشرات األمر  ،عليهمالتجارب الطبية  الطبية، وا 
ومحاكمتهم بصورة  ،احتجاز األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون سرية األسر أو بعده. كما تشمل االنتهاكات

القمع خللها عمليات تتالتي ، والسجون  اقتحام المعتقالت إلىإضافة  المشروع،غير  واالعتقال اإلداري  قانونية،غير 
جراءات استفزازية ،فتيشوالتوالتنكيل    .متعمدة ألقسام األسرى وتوجيه الشتائم واأللفاظ النابية، وعمليات تخريب  ،وا 

 قوانينمجموعة ت اإلسرائيلي بسن سالكني تسعى سلطات االحتالل إلى "قوننة" المزيد من االنتهاكات عبر قيام
إجراءات عقابية، مثل قانون التغذية القسرية لألسرى المضربين عن الطعام، ومشروع القانون تنطوي على عنصرية 

ووصلت االنتهاكات حد  .ى األسر  إعدامومشروع قانون  الحياة،الخاص بمنع اإلفراج عن األسرى المحكومين مدى 
 العدالة.ها أدنى مقومات فيفر وبات عليهم من خالل محاكم ال تتو تعذيب األطفال وفرض العق

مطالبين بوقف  ،عن الطعام المفتوح ابهمضر إفلسطيني  وأسيرمعتقل  1700فيه قرابة يواصل في الوقت الذي و 
التعليم، ب بحق الزيارة، وممارسة حقهم، والسماح لذويهم ى ممارسة االعتقال اإلداري التعسفي وسياسية عزل األسر 

الفعاليات التضامنية مع األسرى ال تتعدى المظاهر  أن إال، اإلجراءات العقابية وغيرها من المطالب العادلةوقف 
الكفاحي  باإلسناد، سواء والمعتقلون وذووهم األسرى عن الفعل الرسمي الجدي الذي ينتظره  االتضامنية الشعبية بعيدً 

الدولية ذات ت والحقوقي بتفعيل اآللياالتحرك القانوني  أو ،بلوماسي والسياسي الرسمييالفعل الد أو ،والنضالي
 هم.مطالب ىإللالستجابة عليه  جادة طوفرض ضغو  ،محاسبة وعزل ومقاطعة االحتاللو  الصلة واالختصاص،

والفصائل جهود المنظمات األهلية الفلسطينية، و  ،تي بذلتها هيئة األسرى والمحررينلالجهود المقدرة اعلى الرغم من و 
متكاملة  إستراتيجيةبلورة بينها يتمثل في اإلخفاق بالقاسم المشترك غير أن ، وبعض الجهود العربية والدولية، المختلفة
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في  واألسيرات األسرى قضية  تراكم حقيقي إلسناد إحداثبوتتكامل بما يسمح  ،والمسؤوليات فيها األدوار تتوزع
دولة فلسطين على صفة لتطورات التي حصلت ما بعد حصول ل هذه الجهود إغفال عن فضاًل  ،سجون االحتالل

الذي يقتضي سرعة العمل على بلورة  األمر ،جملة من االتفاقيات الدوليةلها األمم المتحدة، وانضمام فيدولة مراقب 
وتعزيز  ،الكل الفلسطينيلين و سؤو الم يها منبنتبحيث يتم وطنية لدعم قضايا األسرى والمعتقلين،  إستراتيجية

بما يضمن تقاسم ا، ا ودوليً عربيً  األسرى والمنظمات والشخصيات الداعمة لنضال  األجسامكات بموجبها مع االشر 
 األدوار والمسؤوليات وتكاملها حتى ال يتشتت الجهد ويضيع في انشغاالت المسؤولين وأعبائهم.

 

 الفلسطينيين واملعتقلين األسرى  من الدولي القانون  موقف

 بحكم وجود  ادولي   امسلحً  انزاعً باعتباره ر القانون الدولي و اإلسرائيلي من منظ-ُيصنف الصراع الفلسطيني
ولم تغير اتفاقيات أوسلو واالعتراف بدولة فلسطين محتلة، لذا تعد األراضي الفلسطينية مناطق  االحتالل،

، وبات مركزها القانوني دولة مراقب في األمم المتحدة تحت كعضو مراقب من حقيقة خضوعها لالحتالل
 .االحتالل

  يمكن حصرها في ثالثة اتجاهات  متنوعة،يعتبر المركز القانوني للمعتقلين واألسرى الفلسطينيين محل اجتهادات
 وهي: 

 يعتبرهم أسرى حرب يخضعون التفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب. االتجاه األول:
 جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين. معتقلين يتمتعون بحماية اتفاقيةباعتبارهم يتعامل معهم  االتجاه الثاني:

 كون االحتالل غير شرعي. شرعية،ن بطريقة غير و أنهم مختطف يرى  الثالث:االتجاه 
 نأ والمعتقلين، رغمالنهائي حول المركز القانوني لألسرى  الفلسطيني رأيهالرسمي واألهلي  يحسم الموقفولم 
ن في األعمال القتالية الذين يقعون في يأفراد المقاومة المسلحة المشارك نأكدتا ألثالثة والرابعة جنيف ا يتاتفاقي

 والبروتوكول اإلضافي األول. يستمدون حمايتهم من اتفاقية جنيف الثالثة، أسرى حرباالحتالل هم  قبضة قوات
 عون لحماية اتفاقية جنيف الرابعة.يخضف ،أما الذين ال يشاركون في األعمال المسلحة والقتالية

دولة ف واالحتالل،الدولي لحقوق اإلنسان في حاالت النزاعات المسلحة  حكام القانون أكما يجب التمسك بانطباق 
مناهضة التي يتعلق جزء كبير منها ب االتفاقياتاألطراف المتعاقدة على العديد من تعد من الدول االحتالل 
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المنصوص عليها في االتفاقيات التي وغيرها من الضمانات  ،حماية األطفالو  العادلة،والمحاكمة  ،التعذيب
واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية  والمدنية،العهد الخاص بالحقوق السياسية ، مثل وقعت عليها دولة االحتالل

 حقوق الطفل.
 

 األسرى  ملف حيال املتبعة الفلسطينية ستراتيجياتال 

 
 :وهي ،ركائزثالث ستراتيجيات الفلسطينية من الناحية التاريخية على اعتمدت اإل

 
 الركيزة األولى: تبادل األسرى 

من األسرى  الفاآلصفقات التبادل التي أفرج بموجبها عن العديد من  ى جر  إذ وجديدة،وهي ركيزة قديمة 
شابها شروط االحتالل ، و السجون لم تفض إلى تبييض  إال أنها أهمية هذه اآلليةمن رغم وعلى ال. والمعتقلين

بعض األسرى المحررين  إبعادأو اشتراط  ،لجنود ومستوطنينقتل  اتالمعقدة بعدم اإلفراج عمن شاركوا في عملي
التفاف ، إضافة إلى زةبعض أسرى ومعتقلي الضفة الغربية إلى قطاع غ أبعادأو اشتراط  فلسطين،خارج إلى 

 من خالل إعادة اعتقال من تم اإلفراج عنهم.االحتالل على عملية تبادل األسرى 
 "النيةحسن "المفاوضات والركيزة الثانية: 

الحدود واألمن والالجئين مثل األسرى ضمن القضايا المرتبطة بالحل النهائي  مع ملفالسلطة الفلسطينية  تتعامل
لى حين ذلك  والمياه، من سلطات  "حسن النية"وسياسة  عنهم،لمطالب السلطة باإلفراج  هذا الملف خضعوا 

إال أنه يسجل  واألسرى،د من المعتقلين يعدالأن هذه السياسة أدت إلى اإلفراج عن من رغم على الاالحتالل. و 
تحكم وسيطرة حكومة ها لخضوعا، و ودوليً  اوسياسيً  احقوقيً  املفً باعتباره ملف األسرى عليها عدم التعاطي مع 

سياسة هذه الاستخدام ، عدا عن "حسن النية"تفيدين من سياسة لمسوضع شروط صعبة ومعقدة ل، و االحتالل
 لحمل السلطة على تقديم تنازالت.

 الجماعيةاإلضرابات كيزة الثالثة: الر 
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األسرى في  تهمتوفير احتياجات أساسية لحياول للدفاع عن حقوقهم وتحصيلها األسرى ا إليهوهي آلية يلجأ 
يطالبون فيها بتوفير  السجن إدارةرسالة إلى . ويرسل األسرى ضراب الحاليكما هو الحال مع اإل، السجون 

، ثم يمع اإلدارة ويقدمون مطالبهم بشكل سلمهم أو وقف سياسة القمع بحقهم، ويجلس ممثلو  ،مستلزماتهم
ثم يقدمون على خطوات تصعيدية بسيطة، وفى حال لم تستجب اإلدارة لكل تلك ومن  يهددون بالتصعيد،
  .م المنصوص عليها في القانون الدولياألسرى للدخول في إضراب لتحصيل حقوقهالمحاوالت يضطر 

يعتبر اإلضراب عن الطعام رغم قسوته وصعوبته أحد أهم األسلحة التي يستخدمها األسرى وأقوى أشكال و 
فرد أو ها الحركة األسيرة خلف القضبان النتزاع الحقوق األساسية الخاصة بالإليالنضال المشروعة التي تلجأ 

انتزاع جزء من حقوقهم المسلوبة، له تحقيق الكثير من اإلنجازات، و الجماعة، حيث استطاع األسرى من خال
، واستطاعت أن تغير واقع السجون هو إضراب الكرامة في اواضحً  اوكان آخر هذه اإلضرابات التي تركت أثرً 

وأعاد برنامج زيارات قطاع غزة بعد انقطاع لمدة  في حينه، أنهى العزل االنفرادي الذي 2012نيسان من العام 
، وال يثمر عنها تحررهم من وما يميز هذه الركيزة أنها ُتسهم في تحسين ظروف االعتقال .سنوات متواصلة 6

  األسر.
 كيزة الرابعة: اإلضرابات الفرديةالر 
، وخاصة األسرى انتهاكات االحتالل لحقوق األمد في مواجهة  الفردي طويل اإلضرابنمط من  امؤخرً هر ظ

التي أفضت إلى وقف سياسة االعتقال اإلداري  األسطوريةمما سجلته هذه التجارب وبالرغم االعتقال اإلداري. 
، محمد خضر عدنانالذين خاضوا اإلضراب الفردي: أبرزهم من و  ،بحق األسرى الذين خاضوا اإلضراب

  هم العشرات.وغير  هناء شلبي، محمد القيق، بالل ذياببالل كايد، ، ، محمود السرسك، ثائر حالحلةعالن، 
 األسرى بلوماسي والقانوني لتدويل قضية يالتحرك الد :خامسةالالركيزة 

ذا وهته. ومحاسبته ومقاطعاالحتالل اإلسرائيلي ليات الدولية لعزل ستخدام كافة اآلتقوم هذه الركيزة على ا
 .ية الدولة المراقبحصول فلسطين على عضو وخاصة في ضوء  ،الفلسطينية كما ينبغيالقيادة م تفعله مسار لال
 

 ،وتحسين ظروف االعتقال ،إنسانيةفي كسر تعسف االحتالل وسياساته الالالسابقة لقد أسهمت الركائز 
والمعتقلين،  لم تسهم في طي ملف األسرى  أنها إلى يؤشر االستخالص األبرز ولكن .األسرى وتحرير عدد من 
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ها دون احدإاستخدام  أتاحتظروف  أووفي غالب األحيان تمت عبر ردة فعل  متناغم،لم تعمل بشكل  كونها
 .األسيرةستراتيجية وطنية في دعم نضال الحركة إ على غيابيدلل الذي  األمر ،بشكل متكامل إعمالها

 

 األسرى  مللف االعتبار  لعادة تبنيها الواجب الفلسطينية الستراتيجية مرتكزات

 ي:بما يأتاإلحاطة إلى تستند اإلستراتيجية المقترحة 

  وموسمية عمليات تبادل "حسن النية"وخاصة فشل سياسة  ،تجربة التعاطي السابق مع ملف األسرى ،
 األسرى.

  والتنصل والمؤسسات الدولية على تجاهل قواعد القانون الدولي اإلنساني، شجعت المفاوضات الثنائية الدول
 من التزاماتها التعاقدية تجاه قضية األسرى والمعتقلين بحجة المفاوضات.

  االحتالل اإلسرائيلي في ارتكاب االنتهاكات الجسيمة ضد األسرى استمرار. 

 مراقب"بمنحها وضع دولة  29/11/2012بعد صدور قرار الجمعية العامة في  وضع فلسطين القانوني". 

 القانون الدوليآليات إلى المعالجة لملف األسرى باالستناد غييب ت. 

  ًعلى الوضع الفلسطيني وملف األسرى. احالة االنقسام وما تعكسه سلب 

 إعادة االعتبار للقانون الدولي وتدويل القضية الفلسطينية. 

تقوم على  ،ى وطنية لدعم قضايا األسر  ةستراتيجيإإعطاء أهمية قصوى لبناء  بات من الالزم والواجب، لكل ذلك،
نهاء االنقسام، وتحقيق المصالحة وبما ، الوحدة الوطنية إعادة بناء في سياق استعادة وحدة الشعب الفلسطيني، وا 

ستراتيجية على أسس ديمقراطية، وبرنامج وطني إعادة بناء نظام فلسطيني سياسي موحد يضمن نضالية ورؤية  وا 
حكام القانون أقواعد و إلى  ، باالستنادالكفيلة بتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين اآللياتقانونية وسياسية لوضع 

 .مالءات القوة العسكرية لالحتاللا  عن االعتبارات السياسية و  ابعيدً  ،الدولي
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 عاطي مع قضيةمرتكزات التمبادئ و  ينبغي أن يطرأ بشأن هذا الملف يجب أن يستند إلىن التطور الذي أكما 
 :ا لآلتيوفق   األسرى والمعتقلين

  لهاإلى أروقة األمم المتحدة، الستصدار قرارات جديدة وداعمة  نقلها األسرى عبرقضية تدويل. 
  تجاه موضوع األسرى الضغط الدائم والمتواصل على األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف

 .اثابتً  افلسطينيً  اوجعله مطلبً  والمعتقلين،
 والجمعية  ،مجلس األمنمثل:  ،التواصل والضغط المتواصل مع كافة اآلليات الدولية ذات االختصاص

 والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان. ،ومجلس حقوق اإلنسان ،العامة
  من ميثاق روما  14بموجب المادة  محكمة الجنايات الدوليةإلى مباشرة انتهاكات األسرى تقديم ملفات

لما في ذلك من تأثير سلبي  ؛المحكمة أمام، لتسريع إجراءات التقاضي الجنائيات الدوليةالمؤسس لمحكمة 
 .تجاه إمكانية المساءلة والعقاب ،قيادتهوعلى  ،على المحتل

  المركز محكمة العدل الدولية من خالل الجمعية العامة لمطالبتها بإصدار فتوى قانونية حول إلى التوجه
ستشكل الفتوى  إذ اعتقالهم،ومشروعية  ،لين المدنيينوالمعتق المقاومة وأفراد ،الفلسطيني القانوني للمحارب

وطبيعة االلتزامات  ،وحقوقهم ،فرصة للضغط على المجتمع الدولي لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين
 عاتق المحتل اإلسرائيلي بشأنهم. القانونية الناشئة على

  وجعل موضوع األسرى  السفارات،بلوماسية الفلسطينية عبر تجديد الدماء في يالد أكبر مناالستفادة بشكل
 بلوماسي الفلسطيني.يفي العمل الد اوالمعتقلين حاضرً 

 في التواصل مع وسائل  موخاصة لمساعدته ،توطيد عالقات عمل أوثق مع الفلسطينيين في الشتات
في يزية أو العربية أو اإلسبانية أو الفرنسية، سواء كنا نتحدث عن العالم الناطق باللغة اإلنجل ،اإلعالم

 إطار حملة دولية لإلفراج عن األسرى والمعتقلين.
  بلوماسية وا عالمية يبتحركات شعبية ود ،الجماعيةأو سواء النضاالت الفردية  ،األسيرةمساندة نضال الحركة

 .وقانونية
 أكبر قدر من  إحرازوصفقات التبادل بما يضمن  ى سر التعاطي الوطني والجماعي مع ملفات تبادل األ

 النجاحات في عمليات التبادل وتجاوز أي إخفاقات سابقة.
  ألية مفاوضات مستقبلية أسوة بالمستوطنات. احاسمً  اشرطً باعتباره وضع تبييض السجون 
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 وتوصيات استخالصات

عضوية فلسطين وخاصة في ضوء  األسرى،رورة العمل على تدويل قضية نود التأكيد على ض ،ما سبقإلى  ااستنادً 
وبمقدورها  ،التعاقدية وغير التعاقدية كون دولة فلسطين قد انضمت اآللياتا يضمن تعزيز االستفادة من "المراقب"، بم
بلوماسي يحركة تضامن دولي وا عالمي وقانوني ود إطالقكفل بما يو ، واالتفاقيات الدولية األجسام إلىاالنضمام 
 ااستنادً ، لي، ومحاسبة وعزل ومقاطعة دولة االحتالل اإلسرائيواألسرى جل تحرير األسيرات أ النضال منلمتابعة 

، تعيد لقضية األسرى والمعتقلين اعتبارها رفي إطار تكامل األدوا واضحة تعتمد على العمل الجماعي إستراتيجيةإلى 
 .ونصرة لقضاياهم االواجب، وتكون أكثر تأثيرً 

نح قضايا األسرى م المحلية والعربيةوسائل اإلعالم ا والفصائل والمنظمات الحقوقية و ة ومؤسساتهعلى السلطكما 
براز حجم المعاناة التي يعانيها األسرى وذويهم، وحجم االنالمساحة الكافية ، تهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها، وا 

االستفادة إلى ، المالحقة والمحاكمات الدوليةوجب والتي ترتقي في كثير من األحيان إلى مصاف الجرائم التي تست
والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية بحاجة إلى كل جهد فلسطيني  األسيراتفإطالق سراح من دور المؤسسات الدولية، 

 وعربي ودولي.

على كافة مع التأكيد على أن العامل الحاسم في نهاية المطاف، هو ترتيب البيت الداخلي واستعادة الوحدة والعمل 
وكل محبي الحرية  (،دول ومؤسسات) الشعب الفلسطيني أصدقاءبما يكفل العمل مع كافة  المسارات بشكل متواز  

الشعب الفلسطيني في ة وبذل جل مساعيهم لمؤازر  ،والعدل والسالم والديمقراطية في العالم لتكثيف جهودهم وتفعليها
من نيل حقوقه المشروعة حتى يتسنى له ه على جرائمه، وتمكين االحتالل، ومحاسبته إنهاءجل أنضاله العادل من 

 شعوب األرض.بقية  رض وطنه مثلأالعيش بحرية وكرامة على 

في التمتع بحماية قواعد  امشروعً  افي المقاومة والنضال، كما أن للمقاومين حقً  اال شك أن للفلسطينيين حقَا مشروعً و 
المحتل. لحرب حال وقوعهم في قبضة القانون الدولي، وحق اكتساب مركز المحارب القانوني والتمتع بمركز أسرى ا

هذا الجانب في من خالل تبني الجهات الفلسطينية المعنية  واألسيرات ى سر تفعيل موضوع األلضرورة  هناك ،لذا
 إسنادا إلضراب الحرية والكرامة،إليه  ، بعضها يمكن اللجوء الفوري ى محاور عدةشاملة واضحًة ترتكز عل إستراتيجية

 أهمها:و 
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  جديدة للتعامل مع قضية وشعبية بلوماسية وا عالمية وقانونية يستراتيجية وطنية سياسية ودإضرورة بناء
الدور الذي من  إلىمع اإلشارة  ،بعين االعتبار قواعد القانون الدولي الخاصة باألسرى  خذةآاألسرى، 

 .اإلستراتيجيةبناء هذه  المحررين في األسرى وأهالي  الممكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني
  وتعديل التشريعات  ،اإلنسانوباقي االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق  األجساماالنضمام بشكل فوري لكافة

 ىوالممارسات المؤسسية الفلسطينية لضمان التقيد بأحكام هذه االتفاقيات على الصعيد الوطني، وحث الخط
المنظمات الدولية من أجل االستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه مزيد من باتجاه التوجه نحو عضوية 

 .لصالح األسرى والمعتقلينالمؤسسات 
  بلوماسي وحمالت المقاطعة والمحاسبة لالحتالل باعتبار ذلك ركيزة رئيسية يالسياسي والدمواصلة االشتباك

بناء النظام السياسي الفلسطيني  إعادةستراتيجية وطنية تقوم على إ جديدة تكتمل بالتوحد في إطار ستراتيجيةإل
  .ديمقراطية وطنية جديدة أسسعلى 

  ،وخاصة الحقوقيين والنقابات في العالم والمؤسسات الحقوقية تشجيع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني
 ،وتقديمهم للعدالة ،ومطالبتهم بسرعة التحرك والعمل على مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين ،الدولية

 .والمعتقلينضد األسرى من جرائم  يقترفونهما  ىومحاسبتهم عل
 تعمل على تفعيل دور  إستراتيجيةبلوماسية الفلسطينية والعربية الرسمية والشعبية من خالل وضع يتفعيل الد

تكليف سفارات فلسطين في و  العالم، وأحراروضمان تعاونها مع الجاليات  ،السفارات والمؤسسات العربية
معتقلين الفلسطينيين مختلف دول العالم وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضية األسرى وال

 .بهدف الحد من اآلثار السلبية للدعاية الصهيونية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني باإلرهاب

 اتفاقيات جنيف  ىطراف السامية المتعاقدة علمتابعة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لضمان قيام األ
لوقف انتهاكاتها الجسيمة  سلطات االحتالل اإلسرائيلي من خالل ممارسة ضغوط علىبأن تقوم بواجباتها 

 لحقوق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

  االلتزام بأحكام القانون الدولي اإلنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين  على إسرائيلإجبار
التابعة لألمم المتحدة بممارسة دورها في حماية حقوق  األجسامومطالبة  ،زمن الحرب وتحت االحتالل

حث األمين العام لألمم المتحدة على تشكيل هيئة مستقلة تناط بها والمعتقلين، و األسرى 
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تجاه األسرى والمعتقلين الفلسطينيين، على األقل في  ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي توثيق مهمة
 الفترة األخيرة.

 ضد دولة االحتالل، رغم توقع  بلوماسية واقتصاديةيس األمن لفرض عقوبات سياسية وداللجوء إلى مجل
التي تعد محدودة الصالحيات  ،إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة اللجوء ، ومن ثمكيالفيتو األمير  استخدام

دراسة فرص  في هذا المجال وقراراتها ذات قيمة معنوية وأدبية دون توفر إمكانية حقيقية لتنفيذها، ما يستدعي
خالل  1950سنة  قد طبقتهوفق مبدأ "االتحاد من أجل السالم" الذي كانت الجمعية العامة  دعوتها لالنعقاد

 الحرب ضّد كوريا الشمالية. 
 ولو اقتضى األمر إنشاء جهة ذات اختصاص  الحماية،ل أجهزة الرقابة الدولية على تطبيق قواعد تفعي

 .مع اللجنة الدولية للصليب األحمر جنبا إلى تعمل جنبً  إلزامي،

 نيف المطالبة بوجود دولة حامية، وعرض أسماء دول لسطين التي انضمت إلى اتفاقيات جدولة فل يمكن
لهذا األمر، حيث يمكن  ،سلطة احتاللباعتبارها  ،حتى لو كانت التوقعات برفض إسرائيل ،للقيام بهذا الدور

حراج استثمار ذلك في مجال تعزيز مقاطعة وعزل دولة االحتالل التي تستمر في انتهاك هذه اال تفاقيات، وا 
ه الدعوة لألطراف ومطالبة الحكومة السويسرية، باعتبارها الجهة المودع لديها، بأن توجالمجتمع الدولي، 

إلى عقد اجتماع لبحث  1977عام لوالبروتوكولين اإلضافيين ل 1949عام لالمتعاقدة في اتفاقيات جنيف ل
 .أوجه القصور في الحماية المقررة لألسرى والمعتقلين

  بإرسالومطالبته  ،(الفلسطينيةقراراته داعمة للقضية ) المتحدةاللجوء إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
استخدام تقريرها لصالحنا في أّي محكمة دولية أو غيرها من ا والحقً  ،لجنة تحقيق دولية يعينها المجلس

 المؤسسات والمنظمات الدولية.

 شن حملة و ، إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية وثقافية عليهالعام العالمي لمقاطعة تعزيز اللجوء إلى الرأي ا
، اإلسرائيليللضغط على المحتل  وغير الحكومية العربية واألجنبيةدولية بالتعاون مع الجهات الحكومية 

جباره على ترحيل المعتقلين الفلسطينيين كافة إلى األراضي المحتلة القانون الدولي اإلنساني، وبخاصة وفق  وا 
المحميون المتهمون  األشخاصجوب أن "يحتجز ( من اتفاقية جنيف الرابعة، التي أكدت على و 76)ة الماد
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واالعتقال  األطفال، ى وهكذا الحال بالنسبة لألسر  ،قضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا..."في البلد المحتل، وي
 .ى سر األتعذيب و  اإلداري،

  امتناع الفلسطينيين عن تحمل االلتزامات الواجب أن يحملها االحتالل تجاه المحتجزين، سواء على صعيد
الغذاء، أو الرعاية الطبية، أو التعليم، أو غيرها من الحقوق المقرة للمحتجزين بمقتضى القانون الدولي، 

نفاق على المعتقلين الفلسطينيين من بعبء اإل كاهلهإللزام المحتل بحمل هذه االلتزامات، وبالتالي إثقال 
 خزينته.

 رات جديدة حول الوضع القانوني اقر على  الدولية للحصولجمعية العامة ومحكمة العدل إلى التوجه ال
للفلسطينيين المحتجزين لدى دولة االحتالل اإلسرائيلي، وعلى حق الفلسطينيين المنطبق عليهم مضمون 

 لثالثة.المادة الرابعة من اتفاقية جنيف ا

 مهم ضرورة التحرك الفلسطيني الفاعل باتجاه فتح موضوع المساءلة والمالحقة الجزائية لإلسرائيليين عن جرائ
ما تعلق منها باالعتقال واالحتجاز التعسفي، والتعذيب،  اوتحديدً  ،والمعتقلين وانتهاكاتهم المتعلقة باألسرى 

نكار ضمانات المحاكمة العادلة، والتقاعس في تقديم الر  غيرها من الحقوق المجرم  أو ،الصحيةعاية وا 
هذا يتطلب تشكيل لجنة قانونية المساس بها بمقتضى اتفاقيات جنيف وميثاق محكمة الجنايات الدولية. و 

اإلجراءات القانونية الالزمة لعرض ملف األسرى  تخاذال السلطةالمدني ومؤسسات من مؤسسات المجتمع 
  والمعتقلين على كافة األجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق المعتقلين.

  أمبد"والمعتقلين باستخدام تعزيز دور القضاء الفلسطيني في مالحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد األسرى 
فدولة االحتالل ال تتورع عن محاكمة القيادات الفلسطينية وخيرة  ،الوارد في اتفاقيات جنيف "الوالية القضائية

هذا الخيار في ضوء تنكر دولة االحتالل لكافة حقوق  إلىفلماذا ال يتم اللجوء  ،المناضلين من أبناء شعبنا
 ما تقترفه من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني.و  ،شعبنا


