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 معن الطعا اًمفتوح اًإضراب بدأونيفلسطيني أسير  1300أكثر من 

  

  .2017/  4/  17 ،رام الله

 

 ثنين، إضراباًسرائيلي، اليوم االبدأ مئات األسرى يف سجون االحتالل اإل

  .عن الطعام، بالتزامن مع يوم األسير الفلسطيني مفتوحاً

حة، وريمون، وهداريم، وجلبوع، وبئر عسقالن، ونف(وأخرج األسرى يف سجون 

  .، كافة األطعمة املوجودة يف غرفهم، وأعلنوا بدء إضرابهم عن الطعام)السبع

 1300إن أكثر من : وقال رئيس هيئة شؤون األسرى واحملررين عيسى قراقع

ضراب اجلماعي، ضد سياسة اإلهمال اإلأسير يف خمتلف سجون االحتالل يخوضون 

 إىلوأشار . ت، واالعتقال اإلداري، واحملاكم اجلائرة، ومنع الزياراتالطبي، واالنتهاكا

  .أن العدد مرشح للزيادة خالل األيام املقبلة

الشعب الفلسطيني واملؤسسات الوطنية الرسمية والشعبية  جماهيرَ ودعا

للمشاركة بفعاليات ومساندة األسرى، ومؤسسات حقوق اإلنسان إللزام دولة االحتالل 

 .القانون الدويل، وكشف خمالفاتها للقانون يف معتقالتهاباحترام 
: الذي يقوده األسير مروان البرغوثي، وقال وأكد قراقع أهمية هذا اإلضراب

القائد البرغوثي يحظى بشعبية واسعة ليس لدى األسرى وجماهير الشعب الفلسطيني "

  ".عاملية، وأصبح أحد أحرار العاملوحسب، بل لدى مؤسسات حقوقية 
                                                            

 يف الرابط اإللكتروين التايل")وفا("وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية  :املصدر ،:  
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=CQZhe1a769643629227aCQZhe1 
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  :وفيما يلي مطالب األسرى

  .إنهاء سياسة العزل االنفرادي: أوالً

  .إنهاء سياسة االعتقال اإلداري: ثانياً

  :حتسين األوضاع املعيشية لألسرى بما يشمل: ثالثاً 

تركيب تلفون عمومي لألسرى يف كافة السجون واألقسام بهدف التواصل  -

  .إنسانياً مع ذويهم

  .قناة 18بحد أدنى  ،احتياجات األسرىإضافة قنوات فضائية تالئم  -

  .تركيب تبريد يف السجون وتوفير وسائل تهوية داخل الغرف -

إعادة املطابخ واخملابز لكافة السجون ووضعها حتت إشراف األسرى  -

  .األمنيين

  .واتبشراء كافة احتياجاتهم من اخلضر السماح لألسرى -

  :حتسين ملف الزيارات لألسرى بما يشمل: رابعاً

إعادة الزيارة الثانية التي تم إيقافها من قبل اللجنة الدولية للصليب  -

  .األحمر

ية أانتظام الزيارات خاصة ألسرى غزة كل أسبوعين وعدم تعطيلها من  -

  .جهة

  .أن ال يمنع أي قريب من الدرجة األوىل والثانية من زيارة األسير -

  .ساعة ونصف إىلدقيقة  45زيادة مدة الزيارة من  -

  .السماح لألسير بالتصوير مع األهل كل ثالثة أشهر -

  .باب السجن ]عند[ عمل مرافق لراحة األهل -
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  .مع كل زيارة عاماً 16إدخال األطفال واألحفاد حتت سن  -

إدخال الكتب والصحف واملالبس واملواد الغذائية واألغراض اخلاصة  -

  .لألسير على الزيارات

  :ملامللف الطبي بما يش: خامساً

  .إنهاء سياسة اإلهمال الطبي -

لعدم صالحيته بتأمين العالج " مستشفى سجن الرملة"إغالق ما يسمى  -

  .الالزم

  .إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري -

  .إجراء العمليات اجلراحية بشكل سريع -

  .إدخال األطباء ذوي االختصاص من اخلارج -

  .عاقة واألمراضخاصة ذوي اإل ،إطالق سراح األسرى املرضى -

  .عدم حتميل األسير تكلفة العالج -

  :البوسطة بما يشمل: ساساً

  .تأمين معاملة إنسانية لألسرى خالل تنقالتهم بالبوسطة -

  .السجون من العيادات واحملاكم وعدم إبقائهم يف املعابر إىلإرجاع األسرى  -

  .تهيئة املعابر لالستخدام البشري، وتقديم وجبات الطعام -

التجاوب مع احتياجات ومطالب األسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل  -

  .اخلاص واللقاء املباشر بدون حاجز خالل الزيارة

  :ملف التعليم لألسرى بما يشمل: سابعاً

  .إعادة التعليم يف اجلامعة العبرية املفتوحة -
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  .السماح لألسرى تقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه -

أن عدد اإلضرابات اجلماعية التي نفذتها احلركة األسيرة منذ عام ذكر يُ

إضراباً، كان آخرها اإلضراب اجلماعي الذي خاضه األسرى اإلداريون يف  23، 1967

ذ ، نف2012ّيومًا، مع التأكيد أنه ومنذ عام  63، واستمر 2014سجون االحتالل عام 

  .ية، والتي ما زالت مستمرةعشرات اإلضرابات الفرد ،نيخاصة اإلداري ،األسرى

  


