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 2017فبراير  02التاريخ: 

 

 التابعة ملصلحة السجون اإلسرائيلية تقتحم سجني نفحة والنقب وتنكل باملعتقلين "املتسادا"وحدة 

 

 األربعاء أمسالتابعة ملصلحة السجون اإلسرائيلية سجن نفحة يوم  "املتسادا"قوات وحدة  اقتحمت

في  12وقسم  2سم شرطي باقتحام ق 400من  أكثرحيث قام  ،ألسرى وشنت هجمة شرسة بحق ا 1/2/2017

 ضربسرى بالعلى األ قوات "املتسادا" اعتدت و .  حملة تفتيش وقمع واسعة في السجن وأجروا ،سجن النفحة

  ترشو  بطريقة وحشية
 
كما وقامت بتجريدهم من .  ألقسام أخرى منهم  الغاز املسيل للدموع ونقلت عددا

 أحداالسرى بمحاولة طعن  أحدن قام أوذلك بعد  ،مالبسهم وأخرجتهم للساحات في األجواء الباردة

في سجن  1باقتحام قسم  "املتسادا" قواتن قامت عناصر أبعد أت دقد بهذه املواجهات .  وكانت السجانين

 سرى وتخريب مقتنياتهم الشخصية.واالعتداء الوحش ي على األ  30/1/2017نفحة يوم االثنين 

  

 16قسم لذاتها  القواتام عد اقتحونقلهم ب باألسرى تنكيل النقب اعتداءات بالضرب والغاز و كما شهد سجن 

اإلجراءات القمعية التي ، إثر سجن نفحةأسرى النقب مع  أسرى وذلك بعد تضامن  ،األربعاء أمسمساء 

 . "املتسادا"مارستها عليهم قوات 

 

 واستمرت االعتداءات واملواجهات العنيفةاألقسام في سجني نفحة والنقب،  "املتسادا" قواتوأغلقت عناصر 

 سرى بوحشيةفي سجن النقب واعتدت على األ  13قسم قوات تلك الاقتحمت  كما  .ية لساعات الليلوالقمع

القمعية  "املتسادا"قوات إدارة سجن النقب بأن عناصر  هددتوقد   .2/2/2017وم الخميس صباح الي

 اليوم. خالل 3و 2ستقوم بتنفيذ اقتحام اخر لقسمي 

 

ن منذ سنوات من االنتهاكات واالعتداءات واإلجراءات القمعية التي و ن الفلسطينيو سرى واملعتقليعاني األ 

في  "سادااملتقوات "فقد تشكلت   تمارسها عليهم الوحدات الخاصة التابعة ملصلحة السجون اإلسرائيلية.

لسريعة في أوقات الطوارئ وتتبع للشرطة وقوات مصلحة الالستجابة قمعية معّدة كوحدة  ،2003العام 

 تلك القواتوتتكون   .حدات الخاصة كوحدة "النحشون" و"الدرور" و"اليماز"السجون، مثلها مثل باقي الو 

ببنادق ورشاشات ها ويتسلح عناصر ، من جنود وضباط في صفوف النخبة من وحدات مختارة من الجيش

 ة الليزر. سلحأافة الى الغازات املسيلة للدموع ومناظير فوق البنفسجية و ، إضإسرائيلية الصنع "العوزي"
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االحتالل من أجل  تأتي هذه االحداث في إطار سياسة واضحة وممنهجة تمارسها إدارة مصلحة سجون 

كل بسط حقوقهم اإلنسانية مما يشأسرى واملعتقلين وفرض عقوبات عليهم وحرمانهم من التضييق على األ 

 خرق
 
 واضح ا

 
واملعتقلين  سرى لكافة القوانين واملعايير الدولية ويفضح ممارسات االحتالل التعسفية بحق األ  ا

 الفلسطينيين داخل سجون االحتالل والتي ترتقي ملستوى جرائم الحرب.

  

املجتمع الدولي ومنظماته بممارسة الضغط على حكومة االحتالل يدعو مجلس منظمات حقوق االنسان 

 ،الحرب وتحافظ على حقوقهم وكرامتهم أسرى التي تحمي  والقواعد الدوليةلززام باملبادئ إلجبارها على اال

 ضد انتهاكات قوات االحتالل بحق الشعب مجلس املنظمات ويشدد 
 
 واحدا

 
على ضرورة الوقوف صفا

 . الفلسطيني، ملحاسبة دولة االحتالل على انتهاكها للقوانين واالعراف الدولية

 

 

 

 

 -انتهى-
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مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق 

 االنسان

 املدير العام -سحر فرنسيس 

 

 مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان

 املدير العام  -هالة القيشاوي جبر

 

 مؤسسة الحق

  املدير العام -شعوان جبارين 

 

 امليزان لحقوق اإلنسان مركز 

  املدير العام -عصام يونس 

 

رع ف -الحركة العاملية للدفاع عن األطفال 

 فلسطين

  املدير العام -خالد قزمار 
 

املركز الفلسطيني ملصادر حقوق  -بديل 

 املواطنة والالجئين

  املدير العام -نضال العزة 

  

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق 

 حريات - املدنية

  املدير العام -حلمي األعرج 

 

 مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان

  املدير العام -صهيب الشريف 

 

مركز القدس للمساعدة القانونية 

 وحقوق اإلنسان

 املدير العام -عصام عاروري 

 

 

 املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 املدير العام –راجي الصوراني 
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