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 بيان صحايف لرئيس وحدة الدراسات والتوثيق يف هيئة شؤون 

 األسرى واحملررين الفلسطينيين، يقول فيه إن سلطات االحتالل 

2TP0Fفلسطينية منذ انتفاضة األقصى ١٤٠٠اعتقلت نحو 

∗
 

 .٢٠١٦/  ٣/  ٧غزة، 

 

وحدة الدراسات والتوثيق يف هيئة شؤون األسرى واحملررين، عضو اللجنة قال رئيس 

املكلفة بإدارة شؤونها يف قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت 

وحتى  ٢٠٠٠سبتمبر عام / وامرأة فلسطينية منذ بدء انتفاضة األقصى يف أيلول  اةفت ١٤٠٠نحو 

 .اليوم

الثالثاء، بأن  نة، يف بيان صحايف، عشية يوم املرأة العاملي الذي يصادف غداًواوأفاد فر

تلك االعتقاالت طالت أمهات وزوجات ونساء كبيرات طاعنات يف السن، وطالبات وفتيات 

قاصرات، وكفاءات أكاديمية وقيادات جمتمعية، وعضوات يف ا�لس التشريعي، باإلضافة إىل 

 .منهن أجنبن داخل السجن يف ظروف قاسية ٤أن  نارية، مضيفاًجريحات ومصابات بأعيرة 

ا بالقتل أو ة الشعبية، إمّوتابع أن استهداف املرأة الفلسطينية قد تصاعد مع اندالع الهبّ

ن تم اعتقالهن خالل الفترة فلسطينية من بين مَ  ١١٨اإلصابة أو باالعتقال والتنكيل، وأن 

أكتوبر عام / لشعبية التي اندلعت يف األول من تشرين األول ة اقلن خالل الهبّاملستعرضة، اعتُ 

 .منهن مصابات ال يزلن يف سجون االحتالل ٩وأن  ،٢٠١٥

                                                           

∗
 :، يف الرابط اإللكتروين التايل)"وفا"(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية  :املصدر 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=uhsmRta208320648393auhsmRt  

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=uhsmRta208320648393auhsmRt
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معتقلة من كافة حمافظات الوطن ال يزلن يف سجون االحتالل، من  ٥٧وأشار إىل أن 

 ٢٤قاً يف فراج عنها الحالتي تم اإل) [عاما١٢ً(قاصرة أصغرهن الطفلة ديما الواوي  ١٣بينهن 

احملكومة أربعة أشهر ونصف، وغرامة مالية  ،من مدينة حلحول بمحافظة اخلليل] أبريل/ نيسان 

ل، وتقبع يف سجن الشارون للنساء، والنائب يف ا�لس التشريعي خالدة جرار التي كآالف شي ٨

، املعتقلة ١٩٤٨عتبر لينا اجلربوين من داخل أراضي عام ، فيما تُهراًش ١٥بالسجن  تقضي حكماً

 ،سنة أقدمهن يف السجن، وهي األكثر قضاء للسنوات يف سجون االحتالل عبر التاريخ ١٤منذ نحو 

 ".عميدة األسيرات"لذا يُطلق عليها 

وأوضح فروانة أن املرأة والفتاة والقاصرة الفلسطينية تتعرض أثناء اعتقالها، وخالل 

تلفة من التعذيب اجلسدي والنفسي، التحقيق معها، إىل ما يتعرض له الرجال من صنوف خم

تجز داخل غرف معتمة وزنازين ضيقة تفتقر إىل أدنى مقومات احلياة اآلدمية، وتتعرض وحتُ

ملعاملة قاسية وحرمان من أبسط احلقوق اإلنسانية، دون مراعاة جلنسها واحتياجاتها اخلاصة، 

 .ما يفاقم معاناتها

س ضدها، وقسوة ظروف احتجازها ورس ويُمارَوأكد أن األسيرة الفلسطينية، ورغم ما مُ

من عزيمتها، ووقفت  ثبتت وعبر التجربة أنها عصية على االنكسار واحلطّأنها إ وسوء معاملتها، إالّ

بإرادة صلبة أمام كل أساليب التفريغ والتطويع واالضطهاد، واستطاعت، بإصرارها وصمودها، 

عن الطعام داخل السجن، يف سبيل حتسين خوض العديد من اخلطوات النضالية واإلضرابات 

 .وللتصدي لسياسة القمع والبطش واالعتقال اإلداري ،شروط حياتها املعيشية

وأضاف أن املرأة الفلسطينية تمكنت من بناء مؤسسة ثقافية وتنظيمية وفكرية، وأن تخلق 

يها، خالل مسيرة دّعن الرجل يف صمودها وحت حالة إنسانية عالية من التحدي، لتؤكد أنها ال تقلّ

 .نضالها ومقاومتها لالحتالل، خارج وداخل السجون
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طالع نساء العامل اللواتي يحتفلن بيوم املرأة ودعا فروانة إىل ضرورة تكثيف العمل إل

واألسيرة خاصة، وما تتعرض له من انتهاكات  ،العاملي، على معاناة املرأة الفلسطينية عامة

 .وجرائم من قبل االحتالل اإلسرائيلي وجنوده ومستوطنيه وسجانيه


