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مقدمة

سلطات  تواصل  رادع  أي  بدون 

مصلحة  وإدارة  االحتالل  

األسرى  استهداف  السجون 

مباشر  بشكل  الفلسطينيني 

وصلت  عقابية  إجراءات  عرب 

إىل  حياتهم  تعريض  حد  إىل 

خاصة  احلتمي،  واملوت  اخلطر 

تشويش  أجهزة  تركيب  بعد 

يف  األجهزة  تعمم  أن  على  أوىل،  كمرحلة  الصحراوي  النقب  سجن  يف  حديثة  إلكرتونية 

خمتلف السجون بعد 3 أشهر املرصودة لالختبار، ويتم االنتهاء من تعميمها يف مجيع سجون 

االحتالل بداية 2021.

متى انتشرت أجهزة التشويش في المعتقالت؟

2001 حني بدأت مصلحة سجون  يعود وضع أجهزة التشويش يف السجون تقريبا إىل عام 

متكنوا  األسرى  بأن  تزعم  االحتالل 

خلوية  هواتف  أجهزة  تهريب  من 

برتكيب  فبدأت  خمتلفة،  بطرق 

أجهزة التشويش جبانب غرف األسرى 

على  الصحية  أضرارها  متجاهلة 

املعتقلني .
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الذريعة  وبهذه  األسرى،  حبق  وانتهاكاته  جرائمه  كل  االحتالل   يربر  األمن  ذريعة  حتت 

نفسها يقول إن هذه األجهزة يتم تركيبها بغرض التشويش على اتصاالت جيريها األسرى 

من أجهزة هواتف نقالة مهربة، على عناصر من التنظيمات يف اخلارج .

على الرغم أن نسبة جناح ذوي األسرى يف تهريب 

هواتف نقالة تكاد تكون »معدومة«، بسبب إجراءات 

التفتيش املشددة اليت يتعرضون هلا قبل دخوهلم 

أن  إال  وإلكرتونيا،  يدويا  املعتقالت،  يف  للزيارة 

أعداد كبرية  هربوا  األسرى  بأن  يّدعي  االحتالل 

أجل إجياد  السجون، وذلك من  إىل  اهلواتف  من 

حجج واهية لفرض مزيد من العزلة على األسرى 

وقهرهم وتعريض حياتهم للخطر.

هل حقًا هناك أجهزة اتصال مهربة

مستمر  بشكل  عائالتهم  مع  األسرى  تواصل 
األعراف  كل  تضمنه  حق  هو  ومتواتر، 
مبادئ  االحتالل  وخيالف  الدولية،  واملواثيق 
الزيارة  حق  توفري  يف  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
من   )116( املــادة  نصت  حيث  لألسرى، 
االتفاقية على أنه »يسمح لكل شخص معتقل 
على  أقاربه،  األخص  وعلى  زائريه،  باستقبال 

فرتات منتظمة، وبقدر ما ميكن من التواتر.

ويسمح للمعتقلني بزيارة عائالتهم يف احلاالت العاجلة، بقدر االستطاعة، وخباصة يف حالة 
وفاة أحد األقارب أو مرضه مبرض خطري.
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بينما مينع االحتالل املئات من األسرى من زيارة ذويهم بشكل كامل، وآخرين مينعون بشكل 

جزئي ولفرتات طويلة و قصرية، كما يرفض توفري تلفون عمومي يتواصل األسرى من خالله 

مع ذويهم حتت إشراف إدارة السجن، هذا دفع األسرى حملاولة اخلروج من حالة العزلة اليت 

فرضتها عليهم إدارة السجون، بإجياد بدائل للتواصل مع ذويهم .

وبطرق خاصة استطاع األسرى أن يوفروا القليل من أجهزة االتصال اخللوية داخل السجون، 

وذلك للتواصل مع ذويهم واالطمئنان عليهم وخاصة احملرومني من الزيارة بشكل كامل، 

وليس كما يدعي االحتالل بأن هناك أعداد كبرية من هذه األجهزة مت تهريبها إىل السجون، 

وأنها تستخدم للتواصل مع عناصر املقاومة يف اخلارج .

أجهزة التشويش خطيرة ألن

قوة هذه األجهزة على نشر موجات كهرومغناطيسية تبلغ 2690 ميغاهريتز يف 
مناطق مغلقة تتجاوز املعايري اليت حددتها منظمة الصحة العاملية بشكل كبري.

تطلق إشعاعات تؤدي إىل صداع يف الرأس وآالم يف األذن كأعراض أولية.

تسبب التشوه اجليين للخاليا وتؤدى اىل اإلصابة بأمراض سرطانية .

األسرى،  هلا  يستمع  اليت  الراديو  موجات  على  التشويش  اىل  أدت  إشعاعاتها  قوة 
وقطعت وصول القنوات التلفزيونية املسموح بها داخل السجون.

االحتالل وضع األجهزة على مسافات قريبة من نوم األسرى، وفى نفس الوقت أبعدها 
عن مكان تواجد عناصر اإلدارة والسجانني.

بدخول  وحمايدة  متخصصة  لوفود  بالسماح  فلسطينية  مطالب  االحتالل  رفض 
املعتقالت وفحص هذه األجهزة وتأثريها على األسرى .
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الوضع الحالي في السجون

مت تركيب عدد 8 أجهزة تشويش متطورة 

يف قسم )4( ، إضافة اىل تركيب 7 أجهزة 

تشويش يف قسم )3( يف سجن النقب، وقد 

أثرت هذه األجهزة على األقسام ا�اورة.

تركيب أجهزة تشويش يف معتقل »رميون« 

يف  تفعيلها  وسيتم  تشغيلها،  يتم  أن  بدون 

أي حلظة.

»عوفر«  سجن  يف  تشويش  أجهزة  تركيب 

قرب أقسام األطفال.

الراديو  استقبال  أغلقت  التشويش  أجهزة 

القنوات  معظم  استقبال  وعطلت  نهائيًا 

الفضائية يف التلفاز.

الوحدات اخلاصة بكافة أشكاهلا ومسمياتها 

على  النقب  سجن  يف  دائم  بشكل  تتواجد 

استعداد القتحام األقسام يف أي حلظة .

مدار  على  اقتحمت  اخلاصة  الوحدات 

النقب  سجن  أقسام  كل  تقريبًا  أسبوعني 

وأجرت تفتيش استفزازي وحطمت أغراض 

األسرى، وذلك بهدف إخضاعهم واجبارهم 

على القبول بأجهزة التشويش.

8 أجهزة تشويش متطورة يف قسم (4) 
7 أجهزة تشويش متطورة يف قسم (3) 

1

2
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4
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أقدم أسريين يف سجن النقب خالل أسبوع 

نتيجة  أنفسهم  يف  النار  إشعال  على  واحد 

الضغط املتواصل عليهم، ورفضًا لرتكيب 

أجهزة التشويش، إضافة إىل إقدام أسري على 

بالكامل  اخلاصة  أغراضه  يف  النار  إشعال 

 )5( لقسم  بالقوة  إدخاله  على  احتجاجًا 

الذى توجد بقربه أجهزة التشويش .

اخلطوات  من  العديد  نفذوا  األسرى 

حيث  التشويش،  أجهزة  ضد  االحتجاجية 

سجون  يف  التنظيمية  اهليئات  حبل  قاموا 

يف  للعمل  اخلروج  عن  وامتنعوا   ، اجلنوب 

جلان السجن املختلفة.

األرضيات  لفحص  اإلدارة  تكليف  مت 

حل   - املعتقالت  كافة  يف  والشبابيك 

جزئي للتنظيم- .

من  األسرى  سيّصعد  القادمة  األيام  خالل 

يف  اإلعتقالي  التمثيل  حبل  خطواتهم 

معتقالت »عوفر« و»جلبوع« و»جمدو«.

إن استمر تعنت االحتالل يف تركيب أجهزة 

التشويش، قد يصعد األسرى من خطواتهم 

القادمة،  الفرتة  خالل  االحتجاجية 

بالدخول يف إضرابات مفتوحة عن الطعام.

مكتويف  يقفوا  لن  بأنهم  أكدوا  األسرى 

األيدي جتاه هذه األجهزة اليت تشكل خطرًا 

على حياتهم.

سجون  وحتديدًا  السجون  يف  األوضاع 

اجلنوب ) النقب - نفحه - ايشل - رميون( 

وقد  اخلطورة،  غاية  ويف  للغاية  متوترة 

تنفجر يف أي حلظة نتيجة الضغط املتزايد 

على األسرى.
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األسرى المرضى والتخوف من ارتفاع عددهم

حنو  االحتالل  معتقالت  داخل  يقبع 

أسرى  بينهم  مريض  أسري   1100

يعانون  السرطان،  مبرض  مصابون 

االحتالل  ممارسات  بسبب  األمَرين 

الطيب  اإلهمال  سياسة  وخاصة 

بإعطائهم  يكتفي  إذ  حبقهم،  املتعمد 

العالج  تقديم  بدل  لألمل  مسكنات 

حبسب  والعدد  هلم،  والعاجل  الالزم 

وبعد  باألسرى  املعنية  املؤسسات 

املسرطنة  التشويش  أجهزة  تركيب 

سريتفع نتيجة اإلشعاعات التى تصدر 

احتمال  يعين  ما  األجهزة،  هذه  عن 

 63 218 شهيدًا، بينهم  أيضًا عدد شهداء احلركة األسرية اليت وصلت مؤخرًا اىل  ارتفاع 

أسريًا استشهدوا نتيجة سياسة اإلهمال الطيب، اليت متارسها سلطات االحتالل ضد األسرى.

أسري مريض
1,100

أسريًا استشهدوا نتيجة 
سياسة اإلهمال الطيب

بينهم

شهيدًا
21863
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مخالف للقوانين

وضع أجهزة التشويش قرب أقسام األسرى، وما يشكله من خطر على صحة  األسرى ،  يتعارض 

بشكل واضح مع بنود اتفاقية جنيف الرابعة وحتديدًا املادة  )85(  واليت نصت على:

إدارة السجون كما هو واضح ال توفر إجراءات السالمة واحلماية لألسرى، وليس أدل على 

ذلك من وضع تلك األجهزة الضارة قرب أقسام وغرف األسرى، مما يشكل خطورة حقيقية 

على حياتهم .

واملمكنة  الالزمة  التدابري  مجيع  تتخذ  أن  احلاجزة  الدولة  واجب  »من 
لضمان إيواء األشخاص احملميني منذ بدء اعتقاهلم يف مبان أو أماكن 
احلماية  وتكفل  السالمة  وضمانات  الصحية  الشروط  كل  فيها  تتوفر 
أماكن  وضع  حال  بأي  جيوز  وال  احلرب،  وآثار  املناخ  قسوة  من  الفعالة 
االعتقال الدائم يف مناطق غري صحية أو أن يكون مناخها ضارًا باملعتقلني. 
ويف مجيع احلاالت اليت يعتقل فيها أشخاص حمميون بصورة مؤقتة يف 
منطقة غري صحية أو يكون مناخها ضارًا بالصحة، يتعني نقلهم بأسرع ما 

تسمح به الظروف إىل معتقل ال خيشى فيه من هذه املخاطر.
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