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سلسلة أوراق موقف خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد – كوفيد 91
ورقة موقف( :)3أوضاع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية – خطر وصول كورونا

العضو االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة
العضو المراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان التابعة لجامعة الدول العربية
رام هللا .فلسطين 8 .نيسان 0202
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مقدمة
يعيش المعتقلون الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية ظروف مأساوية ناتجة عن سياسة عنف بنيوية
وتشريعية وممارساتية وثقافية تتبعها دول االحتالل بحقهم ،قرابة ( )0555أسير منهم ( )34أسيرة وحوالي
( )055أسير طفل ،و ( )055أسير مريض ،و ( )340معتقل إداري ،و ( )6أعضاء سابقين في البرلمان

الفلسطيني ،وبقية األسرى عرضة لكافة االنتهاكات المخالفة للقانون الدولي وحقوق اإلنسان وبالذات التفاقيات
جنيف الخاصة بالتعامل مع األسرى.
يصدر مركز "شمس" هذه الورقة حول أوضاع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل في ظل تفشي
فيروس كورونا المستجد ،مسلطا الضوء على أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية ضد األسرى على المستويات
الصحية والجسدية والنفسية والقانونية واالجتماعية والتعليمية ،وعلى انتهاك الحق في الصحة واآللية التي
حول فيها فيروس كورونا هذا االنتهاك ورفع مستواه إلى تعمد القتل ،مستعرضا تجربة األسير المحرر
المصاب نور الدين صرصور وما رافق هذا األمر من إرهاصات وتعتيم وانتهاكات ،ونقل األسرى المخالطين
المحجورين إلى سجن للمهاجرين األفارقة دون أخذ عينت فحص منهم ،وحجر طفلين أسرى من المخالطين
بدل المسارعة إلى إطالق سراحهم ،ويختم التقرير بجملة من التوصيات لألطراف كافة ترتكز على الضغط
باتجاه اإلفراج عن األسرى وبالذات منهم المرضى واألطفال والنساء وكبار السن وذوي اإلعاقة وتسليط

الضوء على قضيتهم ،ومطالبة دولة االحتالل بتحمل مسؤولياتها وتوفير األدوات الوقائية والعالجية وأدوات
الرعاية الصحية ومعالجة االكتظاظ في السجون.
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أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية ضد األسرى الفلسطينيين
تتنوع على المستوى الجسدي والنفسي والقانوني واالجتماعي والتعليمي والصحي ،ويمكن تكثيفها في:
 .1االنتهاكات على مستوى التحقيق :تشمل التعذيب الجسدي الهادف إلى استخدام القوة للتأثير في المعتقلين
والحاق الضرر بهم بغية انتزاع اعترافات منهم .من أبرز هذه األساليب وضعية الشبح التي تتم عبر تقييد

يدي المعتقل ورجليه بالكرسي بصورة مؤلمة ومتواصلة .ووضعية "الموزة" التي تتم عبر طي جسم المعتقل
على شكل قوس خالل جلوسه على مقعد بدون مسند .ووضعية "القرفصاء" بحيث يتم إجبار المعتقل على
جلوس القرفصاء على أطراف أصابعه .لطم الوجه والرفس باألرجل .التقريع واإلهانات والشتائم بما في ذلك
التفتيش العاري والصراخ والبصق وما شابه .التهديدات والحرمان من النوم .والتعذيب النفسي .والقطع عن
العالم الخارجي.

 .2االعتقال اإلداري :وهو إجراء غير قانوني يحرم المدنيين من الحرية بناء على أمر من سلطة تنفيذية وليس
من قضائية دون توجيه تهم له ودون محاكمة واستنادا إلى ملف سري ال يسمح للمعتقل أو محاميه باالطالع
عليه بما يقطع الطريق على بلورة دفاع قانوني حقيقي وعليه َيحرم المعتقل من ضمانات المحاكمة العادلة
ويخالف الضمانات اإلجرائية .تتراوح فترة االعتقال اإلداري بين  6شهور و 6سنوات كمعدل عام وتطول أكثر
من ذلك في بعض الحاالت.

 .3الحرمان من الزيارات والمراسالت والعزل عن العالم الخارجي :يجري استخدام هذا األسلوب الذي يشكل
انتهاك للمادة ( )07من جنيف الثالثة لعام  7131والمادة ( )776من جنيف الرابعة كأسلوب عقابي للتأثير
على األسرى والتالعب بمشاعرهم ومعنوياتهم .وفي حالة الزيارة تكون إجراءات التفتيش مشددة ومعقدة ومهينة
وتجري الزيارة عبر حاجز زجاجي ودون مراعاة لخصوصيتها .بحجة التحدي من انتشار كورونا تم حرمان
األسرى من الزيارات كليا.

 .4العزل :هذا األسلوب يتم اتباعه عبر وضع المعتقل في زنزانة انفرادية صغيرة وبعيدة للغاية عن باقي الزنازين
ومكاتب المحققين ،مما يمنع المعتقل من سماع أو رؤية أي أحد إال الشرطي الذي يسلمه الطعام من تحت
الباب .وهو انتهاك للمواد ( )12-20من جنيف الثالثة والمواد ( )706-770من جنيف الرابعة.
 .5انتهاكات على مستوى الحق في التعليم والثقافة والترفيه :منع إدخال الكتب التعليمية ،رفض توفير صفوف
للدراسة ،منع االلتحاق بجامعات أو مؤسسات تعليمية ،منع توفير معلمين من األسرى لألسرى األطفال ،منع

األدوات والقرطاسية ،في خطوات متكاملة تهدف لتجهيل األسرى وتنتهك المادة ( )42من جنيف الثالثة.

 .6انتهاكات روتينية :التفتيش العاري بما في ذلك لألسيرات ،االنتهاكات في البوسطة خالل النقل للمحاكم ،والتي
عادة ال توفر ضمانات محاكمة عادلة لألسرى.
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انتهاك الحق في الصحة :المرض وسيلة تعذيب والدواء وسيلة ابتزاز
يتعرض األسرى الفلسطينيين النتهاكات صحية تراكمية ممنهجة منن اللحظنة األولنى التني يجنري فيهنا اعتقنالهم
مرو ار بالتحقيق وفتنرة االحتجناز وقضناء المحكومينة ،تشنمل هنذه االنتهاكنات الصنحية اإلهمنال الطبني المتعمند،

إذ ال تتننوفر العنايننة الصننحية وال يقنندم العننالج المناسننب لكننل أسننير كننل وفننق مرضننه أو وفننق الكميننة والوقننت
المطلوب ،كما ال يجري عمل فحوص مخبرية طبية لألسرى ،ومنع و ازرة الصحة الفلسطينية منن إدخنال أدوات
للفحننص البنني لألسننرى ،والمماطلننة فنني إج نراء العمليننات الجراحيننة لسنننوات بمننا يفنناقم الوضننع الصننحي لألسننير
المنريض وقنند يعرضننه لخطننر الوفنناة .كمننا تتضننمن االنتهاكننات الصننحية فنني سننوء تجهينزات المنراحيض وأمنناكن
االس ننتحمام وقلته ننا ،والتقص ننير ف نني ت نندابير مس ننتجيبة الحتياج ننات النظاف ننة الشخص ننية م ننن قب ننل إدارة الس ننجون،
واإلهمننال بحننق ذوي االحتياجننات الخاصننة وفاقنندي األط نراف وضننعيفي النظننر واألسننرى الننذين بحاجننة ألجه نزة

تنفس وبخاخات لمرضى الربو ،واالمتناع عن تقنديم وجبنات غذائينة تتناسنب والنظنام الغنذائي لمرضنى الضنغط
والسننكر أو القلننب أو الكلننى  ..إل ن  ،والحرمننان مننن األدويننة .عننادة مننا يجننري عننالج معظننم األمنراض باسننتخدام
"حبة أكامول".
وال تتوقف انتهاكات الحق في الصحة عند هذه المجاالت بل تمتد لتشنمل ننواحي أخنرى تمنس صنحة األسنرى،

منها أجهزة التشنويش ومنا تبثنه منن موجنات كهرومغناطيسنية واشنعاعات خطينرة ،وسنوء المستشنفيات والعينادات
الصننحية ،وانتهاكننات خطي نرة علننى مسننتوى مشنناركة الط نواقم الطبيننة العاملننة فنني السننجون مباش نرة فنني تعننذيب
األسننرى وفقننا لشننهاداتهم ،كمننا يخضننع العدينند مننن األسننرى لتجننارب طبيننة ألدويننة وعقنناقير طبيننة محرمننة أو قينند
التطوير .كما تساهم بنية السجون القديمة والمتهالكة وانتشار الحشنرات فيهنا والبيئنة المناخينة القاسنية التني تقنام
فيها السجون واالكتظاظ بين األسرى بازدياد األمراض لديهم .تستخدم مصلحة السجون المرض كوسيلة عقناب
والعالج كوسيلة ابتزاز.

فيروس كورونا ينقل االنتهاكات الصحية ضد األسرى إلى مستوى تعمد القتل
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فنني ديسننمبر  0571وفنني مدينننة ووهننان وسننط الصننين اكتشننف مننرض كوفينند  – 71كورونننا المسننتجد ،الفيننروس
شننديد العنندوى سننرعان مننا تحننول إلننى جائحننة

()1

حسننب مننا صنننفته منظمننة الصننحة العالميننة فنني  77مننارس

 ،0505في  07فبراير  0505أعلنت إسنرائيل عنن ظهنور أول حالنة إصنابة فيهنا ،فيمنا أعلننت فلسنطين مطلنع
مارس  0505تسجيل أول  0إصابات لعاملين في فنندق أنجنل فني مديننة بينت لحنم .بلن عندد المصنابين حنول

العالم حتى تاريخه ( )2مليون و 006ألنف إصنابة وأكثنر منن  05ألنف وفناة .فيمنا بلغنت اإلصنابات فني إسنرائيل
 1556إصننابة و 65حالننة وفنناة .أمننا فنني فلسننطين وصننلت حصننيلة اإلصننابات إلننى  064إصننابة وحالننة وفنناة
واحندة .ضننرب هننذا الفيننروس العدينند مننن القطاعننات وأدى إلنى انهيننار النننظم واألجهنزة الصننحية فنني الكثيننر مننن
الدول وفقدانها للسيطرة ،كما انعكس بشكل كبير على النظام الدولي وما زالت تفاعالته مستمرة ،ليخلق أزمنات

اقتصننادية واجتماعيننة ونفسننية متشننعبة كتبعيننة لألزمننة الصننحية .فنني ال اربننع مننن مننارس الجنناري أعلننن ال نرئيس
الفلسننطيني حالننة الط نوار فنني جميننع األ ارضنني الفلسننطينية لمنندة شننهر ،فنني مسنناعي لمواجهننة جائحننة كورونننا،
وذلنك اسننتنادا للنظننام األسنناس لمنظمننة التحريننر الفلسنطينية وللقننانون األساسنني المعنندل لسنننة  0554وتعديالتننه،
وال سننيما أحكننام البنناب السننابع منننه ،جنناء فنني المرسننوم" :تتننولى جهننات االختصنناص اتخنناذ جميننع اإلج نراءات

الالزمننة لمواجهننة المخنناطر الناتجننة عننن فيننروس كورونننا وحمايننة الصننحة العامننة وتحقيننق األمننن واالسننتقرار ،و
تكون حالنة الطنوار هنذه لمندة  45يومنا ،ويخنول رئنيس النوزراء بالصنالحيات واالختصاصنات الالزمنة لتحقينق

غايات هذا اإلعالن كافة ".والتي جرى تمديدها الحقا لمدة شهر أخر.

 1تطلق لفظة جائحة على الوباء الذي ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة ،عبر قارة أو قارات أو كل العالم ،تاريخيا ً ظهرت العديد من الجوائح الفتاكة
مثل الجدري والطاعون األسود الذي قتل أكثر من  02مليون شخص حول العالم عام 0532م.
0202/4/8 2
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نظ ار لخطورة تفشي الفيروس شديد العدوى ،سارعت العديد من الدول إلى إطالق سراح السجناء تفاديا لتفشي
الفيروس داخل المعتقالت وسمحت لهم بالعودة إلى منازلهم أمنين

()3

إال أن دولة االحتالل وفي إمعان منها

لمخالفة القانون الدولي واعالء لرغباتها االنتقامية والعنصرية والتمييزية الهيمنية والتي أفرجت عن ()055
سجين جنائي إسرائيلي بحجة تخفيف االكتظاظ في السجون وخوفا من إصابة السجناء بفيروس كورونا،
رفضت بشكل قاطع إطالق أي أسير فلسطيني ،بما في ذلك
األطفال األسرى واألسيرات وكبار السن وذوي اإلعاقة
واستمرت في احتجازهم في سجون يزداد احتمالية وصول
فيروس كورونا إليها خاصة بعد تقارير عن إصابة عدد من

المحققين والسجانين بالفيروس المتفشي في "إسرائيل" دون
اتخاذ تدابير حقيقية تحول دون ذلك أو توفير كميات كافية من
مواد التنظيف والتعقيم ومواد الحماية الطبية وسحبت العديد من
أصناف األغذية من مقاصف السجون (الكانتينات) .في
تماهي مع العنصرية والتمييز على أساس قومي وديني وتمسك

بالنظرة االستعمارية الفوقية حتى في زمن األزمات الوجودية
التي يواجهها العالم بشكل جمعي مشترك.
واتخذت إجراء وحيد تمثل في منع زيارة األهالي بحجة الحد

"عندما طلب ممثل األسرى من إدارة
السجون اإلسرائيلية كمامات واقية من
فيروس كورونا ،ردت عليه باستهتار:

من تفشي الفيروس ،وهو إجراء من غير الواضح إن كان

استخدموا الجوارب"

لزيادة عزلتهم وقلق اهاليهم عليهم في ظل عدم اتخاذ إجراءات

عبد الناصر فراونة  -مدير دائرة التوثيق

غيره هي أبسط منه وأولى مثل توفير المعقمات! فضال عن

والدراسات في هيئة شؤون األسرى والمحررين

وقائي هادف لحماية األسرى ومواجهة الوباء ،أم عقابي هادف

إجراء تمثل في محاكمة األسرى عبر تقنية الفيديوكونفرانس
والذي تم تفريغه من مضمونه في تحقيق التباعد االجتماعي
نتيجة قيام اإلدارة بتجميع األسرى في غرف تتسع لعشرين شخص جماعيا في انتظار حضور جلسات

محاكمتهم عن بعد وفق شهادات أسرى.

في هذه البؤرة الخصبة لتفشي الفيروس ،خاصة بالنظر إلى قدم مباني السجون وتهالكها وارتفاع مستوى
الرطوبة فيها وافتقارها للتهوية السليمة وبيئة السجون القاسية مناخيا واالكتظاظ فيها ،يتهدد الخطر حياة
 3أصدر الرئيس الفلسطيني قراراً بالعفو الخاص عن  003محكوما ً في مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية ،للحد من انتشار فيروس كورونا.
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األسرى ،خاصة في ظل عدم اكتراث قوات االحتالل التي رفعت وتيرة االعتقاالت إذ وصل عدد المعتقلين في
آذار  0505إلى ( )400معتقل منهم ( )32طفال و ( )3نساء.
كما ال تتوفر معلومات كافية من السجون حول تأكيد أو نفي إصابة أسرى فلسطينيين بفيروس كورونا ،وهي
متتضاربة في حاالت أخرى ،فيما تم تأكيد إصابة عدد من السجانين والمحققين اإلسرائيليين وعزل عدد من
األسرى لالشتباه بإصابتهم بدل المسارعة إلى إطالق سراحهم واإلفراج عنهم .وفق أسير فلسطيني تحدث عبر
هاتف مهرب من سجن عوفر العسكري" :تسعة أسرى تم عزلهم في
قسم ( )14بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس ،لكن القسم ذاته يستقبل
األسرى الجدد قبيل توزيعهم على باقي األقسام دون إجراءات وقائية

كافية ،لم يعط األسرى أي كمامات او معمقات خاصة".

()4

إصابة أسير محرر بفيروس كورونا تزيد من المخاوف

في األول من نيسان أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة
الفلسطينية السيد إبراهيم ملحم أن األسير المحرر نور الدين
صرصور والذي يبل ( )71عاما من بلدة بيتونيا من بين المصابين
المكتشفين بفيروس كورونا ،بعد أن قضى يومين في سجن

"عتصيون" و ( )73يوم في معتقل عوفر غرب رام اهلل .جرى
لألسير مراسم وداع قبل خروجه من قبل بقية األسرى ،وادارة
السجن قامت بإغالق القسم الحقا دون أخذ عينات من األسرى

األسير المحرر المصاب بفيروس
كورونا :نور الدين صرصور

المخالطين.
زادت هذه الحالة من الهلع بين أهالي األسرى وكشفت المزيد عن

عدم شفافية الحكومة اإلسرائيلية فيما يتعلق باألسرى الفلسطينيين وفيروس كورونا ،أو جدية مباالتها بحياتهم،

بالرغم من اقتراح اللجنة الدولية للصليب األحمر على سلطات االحتالل إطالق سراح المحتجزين المعرضين
للخطر بشكل خاص في ضوء أزمة فيروس كورونا ،دون أن ينتقص ذلك من أهمية اتخاذ التدابير المناسبة
وضمان توفير العالج في الوقت المناسب وبطريقة فعالة ألولئك الذين قد يحتاجون إليها باعتبارها مهام على
عاتق سلطات االحتجاز ،إال أن دولة االحتالل لم تكثرت بأي من هذه النداءات.
نقل أسرى مخالطين محجورين إلى سجن للمهاجرين األفارقة
 4كورونا يتهدد جميع األسرى ،مقال على شبكة الجزيرة.0202/4/6 ،
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الحقا الكتشاف اإلصابة الذي تم لألسير المحرر والذي ال يتضح إن كان معلوم إصابته قبل اإلفراج إلدارة
السجون اإلسرائيلية وان كانت قد تعمدت إطالق سراحه دون إبالغ الجهات الفلسطينية أم ال ،فقد قررت إدارة
سجن "عوفر" العسكري حجر ( )9أسرى خالطوا األسير المحرر المصاب بعد احتجاجات نفذها األسرى في
قسم " "73والتي استمرت منذ المساء حتى الصباح وتضمنت إرجاع الوجبات احتجاجا على مماطلة إدارة
السجن في أخذ عينات منهم ،عدد األسرى في القسم ( )73يبل ( )46أسير .الحقا لذلك نقلت إدارة سجن
"عوفر" األسرى التسعة المحجورين إلى سجن "سهرونيم" المخصص الحتجاز المهاجرين األفارقة ،وتراجعت
عن وعدها بأخذ عينات فحص منهم.
إدارة سجن "عوفر" العسكري تحجر طفلين معتقلين
في ذات السياق ،حجرت إدارة سجن "عوفر" أسيرين آخرين من األسرى األطفال الذين التقوا صرصور أثناء
خروجه إلى المحكمة ،هما حسن
حماد من بلدة سلواد وعبد الرحمن
البرغوثي من بلدة دير أبو مشعل،
بدل من المسارعة إلى إطالق سراحهم
في ظل هذه الظروف الخطيرة وهو ما
يعبر عن عنصرية االحتالل .نشير
إلى أن مركز "شمس" كان قد أصدر
بيان في وقت سابق من اآلن يتعلق
بهذا األمر.

توصيات مركز "شمس"

صورة لسجن "عوفر" العسكري
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إذ يعبر مركز "شمس" عن إدانته لتجاهل "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل مجددا للقانون الدولي واتفاقيات
ومواثيق حقوق اإلنسان الملزمة وبالذات منها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ،واذ يحمل دولة االحتالل كامل
المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق باألسرى الفلسطينيين ،فإنه يدعو إلى ما يلي:
 .1دعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على دولة االحتالل بما يدفعها لإلفراج عن األسرى
وتحمل مسؤوليتها كسلطة احتالل في توفير الرعاية الصحية الشاملة والفعالة لألسرى ،بما في ذلك
المعقمات والمنظفات والكمامات وسائر األدوات الوقائية وتخفيف االكتظاظ في السجون واإلفراج عن
األسرى األطفال واألسيرات وكبار السن والمرضى وذوي اإلعاقة.
 .2ضرورة قيام منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بتحمل مسؤولياتها باعتبارها مكرسة لألطفال
ومفوضة من قبل حكومات العالم لتعزيز وحماية حقوقهم وتحقيق رفاهيتهم ،تجاه األسرى الفلسطينيين

األطفال في السجون اإلسرائيلية أسوة ببقية أطفال العالم.
 .3ضرورة قيام منظمة الصحة العالمية بصفتها وكالة تابعة لألمم المتحدة والسلطة التوجيهية والتنسيقية
ضمن منظومة األمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي بالقيام بدور فعال في توفير الرعاية
الصحية الشاملة لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية .وتسليط الضوء على جدية اإلجراءات
اإلسرائيلية في هذا الصدد.

 .4ضرورة قيام كل من :المقرر األممي الخاص باألرض الفلسطينية المحتلة ،والمقرر األممي الخاص
بحالة حقوق اإلنسان ،والمقرر األممي الخاص حول التعذيب بمسؤولياتهم في إعداد التقارير العاجلة
وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق األسرى الفلسطينيين في الصحة وتعريضهم لتهديد حياتي على
هذا المستوى وفضح الممارسات اإلسرائيلية بما يمكن من مساءلة دولة االحتالل.

 .5دعوة منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية ،إلى القيام بأدوارها في مجال الرصد والتوثيق والقيام
بجهود الضغط والمناصرة التكاتفية ،واالستفادة من عضوية االئتالفات التي تشارك فيها ،فيما يتعلق
بأوضاع األسرى الفلسطينيين في ظل تفشي فيروس كورونا .وبالذات منهم األسرى األطفال وكبار
السن والمرضى والنساء وذوي اإلعاقة.
 .6قيام الدبلوماسية الفلسطينية بدور أكبر في تسليط الضوء على قضية األسرى بالربط مع تفشي
فيروس كورونا في المحافل الدولية ومع األصدقاء ،والعمل على مستوى الدبلوماسية الشعبية والعامة.

 .7ضرورة قيام هيئة شؤون األسرى والمحررين بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية بالذات
العاملة في حقول األسرى والنساء والطفولة والتعاون في تجهيز ملفات حول انتهاكات إسرائيل ضد
األسرى في ظل فيروس كورونا.
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 .8تسليط اإلعالم الفلسطيني التقليدي والحديث الضوء بشكل أكبر على قضية األسرى في السجون
اإلسرائيلية وخطر فيروس كورونا عليهم ،بما يسمح بحملة ضغط ومناصرة شعبية إسنادية واسعة
تضغط باتجاه إطالق سراحهم وتوفير الرعاية والوقاية لهم.
 .9دعوة البرلمانات في مختلف أرجاء العالم إلى إدانة العنصرية اإلسرائيلية ممثلة في رفض اإلفراج عن
األسرى الفلسطينيين بالرغم من خطر تفشي فيروس كورونا ،والى إصدار ق اررات داعمة لألسرى.
 .11ضرورة المسارعة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من الدول السامية األطراف في اتفاقيات
جنيف وفق المادة ( )15من البروتوكول األول للتحقيق في أوضاع األسرى في ظل تفشي كورونا.
 .11الدعوة إلى تشكيل لجنة طبية دولية تتوفر فيها صفات الحيدة والنزاهة والكفاءة لتتولى فحص األسرى
والتواصل مع عائالتهم في ظل حالة التعتيم التي تفرضها إدارة سجون االحتالل وفقدان الثقة في

عيادات السجون.
 .12مطالبة اللجنة الدولية للصليب األحمر بتولي مهامها ومسؤولياتها القانونية واإلنسانية والقيام بدورها
بفاعلية في التواصل مع األسرى الفلسطينيين واإلشراف والرقابة على أوضاعهم في السجون وابالغ
عائالتهم بأوضاعهم.

