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توطئة

واصــل االحتــال اإلســرائيلي يف العــام  2017انتهــاج االعتقــال كجــزء ال يتجــزأ مــن سياســته املتكاملــة لتدميــر العوائــل
الفلســطينية ،والنســيج االجتماعــي الفلســطيني ،حيــث بلــغ عــدد االعتقــاالت حتــى نهايــة العــام  2017مــا يقــارب
( )6500حالــة ،منهــم نحــو ( )350طف ـ ًا قاصــر ًا ،و( )58أســيرة ،بينهـ ّـن ( )9فتيــات قاصــرات ،و( )450معتق ـ ًا
إداري ـ ًا ،و( )22صحافي ـ ًا ،و( )11نائب ـ ًا يف املجلــس التشــريعي ،وبالتالــي ،فقــد شــهد الشــارع الفلســطيني مــا معدلــه
 18حالــة اعتقــال يوميـ ًا.
ســنوي ًا ،تعمــل مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان علــى إصــدار تقريــر شــامل يرصــد االنتهــاكات التــي
تتعــرض لهــا األســيرات واألســرى الفلســطينيون منــذ حلظــات االعتقــال األولــى ،مــرور ًا بالتحقيــق ،إلــى أن يتــم نقلهم
إلــى الســجون ،ليفصــل التقريــر بــن ثنايــاه ،أيضـ ًا ،الظــروف اليوميــة املعاشــة يف الســجون ،واحلقــوق التــي ينتهكهــا
االحتــال يومي ـ ًا دون أي اعتبــارات للمعاهــدات واملواثيــق الدوليــة ،التــي ســبق حلكومــة االحتــال التوقيــع عليهــا؛
كاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب للعــام  .1984وتكفــل قواعــد احلمايــة اخلاصــة باملعتقلــن مجموعــة مــن الضمانــات
القانونيــة ا ُملتصلــة باحلــق يف محاكمــة عادلــة ،وعــدم التعــرض لالحتجــاز التعســفي ،وحظــر التعذيــب أو املعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،واحلــق يف تلقــي الزيــارات أثنــاء االعتقــال ،واحلــق يف الصحــة ،واحلــق يف
التعليــم ،وغيرهــا مــن احلقــوق املكفولــة مبوجــب القانــون الدولــي .كمــا إنهــا توفــر حمايــة خاصــة لألطفــال والنســاء،
يقــوم االحتــال بانتهاكهــا جملـ ًة وتفصيـ ًا.
ويأتــي تقريــر االنتهــاكات الســنوي للعــام  ،2017يف إطــار اجلهــود املتواصلــة للمؤسســة لإلفــراج عــن كافــة األســرى
واألســيرات يف ســجون االحتــال اإلســرائيلي .وحلــن حتقيــق ذلــك الهــدف ،فــإن الضميــر ســتواصل جهودهــا،
وبالتعــاون مــع املؤسســات احلقوقيــة الدوليــة واحملليــة ،مــن أجــل ضمــان متتــع األســيرات واألســرى يف ســجون
االحتــال اإلســرائيلي ،بحقوقهــن/م املكفولــة يف القانــون الدولــي اإلنســاني ،والقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان.
ويعتبــر هــذا التقريــر أدا ًة ألرشــفة أحــداث وتفاصيــل االنتهــاكات بحــق احلركــة األســيرة ،التــي ترتكــب بشــكل ممنهــج،
ولرصــد األوضــاع والظــروف داخــل الســجون بشــكل دائــم .كمــا يعتبــر التقريــر مكونـ ًا أساســي ًا مــن مســاعي املؤسســة
إلــى توثيــق ممارســات االحتــال وفضحهــا ،ليــس فقــط علــى نطــاق حقــوق األســرى واألســيرات ،بــل علــى كافــة
السياســات واإلجــراءات وا ُملتغيــرات والقوانــن ومشــروعات القوانــن التــي يصدرهــا مشــرع االحتــال «الكنيســت»،
يف مــا يتعلــق باألســرى خصوصـ ًا ،وحقــوق الشــعب الفلســطيني عمومـ ًا.
يعتمــد التقريــر منهجيــة وصفيــة حتليليــة ،ويســتند يف معلوماتــه إلــى حصيلــة أعمــال الرصــد والتوثيــق واملتابعــة
القانونيــة ،التــي تضطلــع بهــا املؤسســة ،للرقابــة علــى مــدى احتــرام القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان ،والقانــون
الدولــي اإلنســاني ،علــى املســتويات التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة ،ســيما فيمــا يتعلــق باملعتقلــن وأوضاعهــم،
باعتبارهــا اإلطــار النظــري الناظــم حلقــوق األســرى وأصــول معاملتهــم .ولــم يغفــل التقريــر فحــص ومراجعــة لوائــح
وأنظمــة عمــل مصلحــة الســجون اإلســرائيلية ،املطبقــة علــى األســرى واألســيرات الفلســطينيني/ات ،وذلــك ملقارنتهــا
مــع املعاييــر الدوليــة ،مبــا فيهــا تلــك الــواردة يف أدلــة عمــل مراقبــي أماكــن االحتجــاز.
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ويســتعرض التقريــر أبــرز االنتهــاكات حلــث اجلهــات ذات العالقــة علــى التدخــل والقيــام بواجبهــا القانونــي ،وإلــزام
دولــة االحتــال باحتــرام الضمانــات القانونيــة اخلاصــة باملعتقلــن.
يتنــاول التقريــر قضيــة األســرى كقضيــة واحــدة ،انطالق ـ ًا مــن إميــان مؤسســة الضميــر أن أســرى القــدس ،واألســرى
الفلســطينيني مــن أراضــي العــام  ،1948وأســرى قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ،هــم حملــة رايــة واحــدة ،وهمــوم
واحــدة ،ويقاســون الظــروف ذاتهــا ،ويخوضــون نضـ ً
ـاال يجــب أن يكــون موحــد ًا يف ســبيل كرامتهــم وحريتهــم.
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تمهيد :حقائق باألرقام

جدول  :1أعداد األسرى واملعتقلين خالل السنوات 2017- 2010
كانون
الثاني

شباط

6500 2017

آذار

نيسان

أيار

حزيران متوز

آب

تشرين تشرين كانون
أيلول
األول الثاني األول

6154 6198 6098 6279 6128 6020 6200 6160 6200

7000 6900 2016

6171
6500

6800 6700 6300 5621 5520 5700 5850 5750 5800 5820 6000 6200 2015
5271 5265 5224 5142 5023 2014

6200 6500 6500 6200 6500

5033 4996 5046 5007 5068 5071 5058 4979 4900 4936 4812 4743 2013
4656 4520 4596 4606 4660 4706 4659 4563 4610 4637 4489 4567 2012
5554 5604 5716 5777 5834 5935 2011

4970 4937 5434 5374 5573

6257 6408 6508 6584 6985 6985 6794 6831 2010

5977 6089 6180
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جدول  :2النواب املعتقلون ()2017 – 2010
كانون
السنوات
الثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

حزيران متوز

آب

2017

7

7

12

13

12

12

12

13

2016

7

6

6

6

7

6

6

6

تشرين تشرين كانون
أيلول
األول الثاني األول
12

11

10

6

6

6

2015

20

17

16

13

12

12

7

4

4

5

5

5

2014

12

11

11

11

11

23

38

36

29

28

25

22

2013

12

15

12

14

13

13

14

13

13

13

14

14

2012

27

27

27

27

27

26

20

20

13

10

8

13

2011

12

12

13

13

14

19

19

19

22

22

23

23

11

15

14

12

12

12

12

9

9

9

9

2010

10
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جدول  :3فئات األسرى بداية ونهاية األعوام 2017-2010

السنوات

أسرى األراضي
احملتلة العام 1948

أسرى القدس

أسرى قطاع غزة

أسرى ما قبل
أوسلو

بداية العام 2017

70

510

النواب األسيرات

350

30

7

53

320

30

10

58

بداية العام 2016

90

500

328

30

7

55

نهاية العام 2016

70

520

350

30

6

53

بداية العام 2015

100

380

371

30

20

22

نهاية العام 2015

90

520

352

30

5

60

بداية العام 2014

226

163

389

30

12

17

نهاية العام 2014

100

376

376

30

22

23

بداية العام 2013

191

167

437

111

12

10

نهاية العام 2013

216

169

395

53

14

16

بداية العام 2012

180

161

462

112

27

8

نهاية العام 2012

191

165

439

111

13

11

بداية العام 2011

187

197

684

300

10

37

نهاية العام 2011

165

152

443

112

23

5

بداية العام 2010

200

198

726

300

12

36

نهاية العام 2010

191

198

686

300

9

39

نهاية العام 2017

جدول  :4أعداد اقتحامات القوات الخاصة ألقسام األسرى وغرفهم موزعة ىلع
السنوات 2017 – 2010
السنة

2010

2011

2012

2013

العدد

120

100

140

175

2014

2015

2016

2017

250

300
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جدول  :5أعداد املعتقلين اإلداريين خالل السنوات 2017 – 2007
كانون
السنوات
الثاني

شباط

أيار حزيران

آذار

نيسان

2017

536

491

490 500

2016

650

700 700

750

715

2015

450

426 454

414

401

2014

155

175

183

186

192

477

540

465

434

700

700

480

449

463

453

536

350

343

450

545

660

480

500

500

530

465

2013

178

178

170

168

156

147

136

134

137

135

145

145

2012

309

309

320

308 322

303

285

250

112

184

156

178

2011

207

221

214

220 217

229

243

243

272

286

278

283

2010

264

259 264

222 237

215

200

190

190

212

214

207

2009

564

506 542

449 487

428

387

363

335

322

291

278

2008

813

788

766

776 790

738

692

649

604

583

569

546

2007

814

788

776

761

730

691

651

599

578

569

546

12

790

480

متوز

آب

تشرين تشرين كانون
أيلول
األول الثاني األول

جدول  :6أعداد األطفال منذ األعوام ()2017-2010
كانون
السنوات
الثاني

شباط

2017

300

2016

450

406

آب

تشرين
أيلول
األول

آذار

نيسان

أيار حزيران متوز

289

300

300 300 320 300 300

438

438

414

280

تشرين
الثاني

كانون
األول

311

350

340 350
162

2015

152

163

182

182

164

156

320

420

470

2014

154

183

210

202

201 200 192 200 196

182

163

156

2013

193

219

185

236

195 194 222 236

180

179

159

173

2012

166

166

183

203

218

210 220 192

194

189

164

177

2011

209

221

216

224

217

201

176

262

150

159

2010

318

343

342

355

286 300

269 280 281

264

251

225

211

153 160

300
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الفصل األول

التعذيب واملعاملة الحاطة بالكرامة اإلنسانية

علــى الرغــم مــن احلظــر املطلــق للتعذيــب وغيــر القابــل لالســتثناء (((،وبخاصــة مبوجــب املــادة ( 2 )2مــن اتفاقيــة
مناهضــة التعذيــب التــي صادقــت عليهــا دولــة االحتــال يف  3تشــرين األول للعــام  ،1991فــإن املمارســة العمليــة
تعكــس واقع ـ ًا مغايــر ًا ،يتمثــل يف انتهــاج ســلطات االحتــال اإلســرائيلي التعذيــب كوســيلة شــبه اعتياديــة النتــزاع
االعترافــات .وال يــزال أفــراد املنظومــة األمنيــة لــدى االحتــال يســاومون علــى حقــوق األفــراد املتمثلــة بحقهــم يف
ســامة جســدهم ،وصــون كرامتهــم ،والتــذرع بقانونيــة هــذه األعمــال ،اســتناد ًا إلــى قــرار احملكمــة العليــا لالحتــال،
الصــادر يف العــام  (((.1999ويف العــام  ،2017أصــدرت محكمــة «العــدل العليــا» لالحتــال قــرار ًا يف قضيــة أســعد أبــو
غــوش ضــد املستشــار القضائــي للحكومــة ،تشــرعن فيــه التعذيــب مــرة أخــرى ،وتبيــح اســتخدام وســائل حتقيــق غايــة
يف القســوة لنــزع االعترافــات ،متذرعــة باحلجــة األمنيــة ،وهــو تأكيــد مــن أعلــى الهــرم القضائــي لالحتــال بحصانــة
احملققــن ضــد املســاءلة اجلنائيــة ،وإجــازة التعذيــب وشــرعنته.

 .1التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،محظــور مبوجــب املادتــن  7و 10مــن العهــد
الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية للعــام .1966
 .2قــرار احملكمــة العليــا  ،94/5100اللجنــة العامــة ملناهضــة التعذيــب يف إســرائيل ضــد حكومــة إســرائيل ،الترجمــة إلــى اإلجنليزيــة مــن
احملكمةa09.htm.94051000/a09/051/000/http://elyon1.court.gov.il/files_eng/94 ::
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يف شــهر أيلــول مــن العــام  ،2007اعتقلــت قــوات االحتــال أســعد أبــو غــوش ( 43عام ـ ًا) مــن مدينــة نابلــس ،ومت
التحقيــق معــه علــى يــدي محققــي «الشــاباك» .خــال التحقيــق ،اســتخدم احملققــون ضــده أســاليب قاســية جــد ًا
تصــل إلــى حــد التعذيــب ،ســببت هــذه األســاليب ألبــو غــوش معانــاة نفســية وجســدية شــديدة .ومــن الوســائل التــي
اســتخدمت ضــده :الضــرب ،ضربــه باجلــدار ،جلــوس القرفصــاء مــع ثنــي رؤوس أصابعــه ،شــبح املــوزة ،االنحنــاء
املؤلــم لألطــراف ،احلرمــان مــن النــوم ،إضافــة إلــى ضغــط نفســي كبيــر ،مبــا فيــه التهديــد بتفجيــر بيتــه وإيــذاء عائلتــه
يف حــال لــم يعتــرف أو يتعــاون مــع احملققــن.
أقــرت محكمــة العــدل العليــا بعــد أن قدمــت اللجنــة العامــة ملناهضــة التعذيــب يف إســرائيل ،يف شــهر متــوز مــن العــام
 ،2012التماس ـ ًا تطالــب فيــه املستشــار القضائــي للحكومــة بفتــح حتقيــق جنائــي ضــد احملققــن الذيــن قامــوا بتعذيــب
أبــو غــوش ،وتقدميهــم للمحاكمــة .ورد ًا علــى االلتمــاس ،اعترفــت النيابــة بــأن احملققــن اســتخدموا «وســائل ضغــط»
ضــد أبــو غــوش ،ولكــن ،بحســب املستشــار القضائــي للحكومــة ،فــإن هــذه ليســت باحلالــة التــي تســتوجب الشــروع
بإجــراءات جنائيــة ضــد احملققــن.
ويف شــهر متــوز مــن العــام  ،2015طالبــت احملكمــة املستشــار القضائــي للحكومــة بتقــدمي شــرح عــن ســبب إغــاق ملــف
أبــو غــوش دون التحقيــق فيــه ،وعــدم مســاءلة احملققــن ،وهــذه املــرة األولــى التــي تطلــب فيهــا احملكمــة العليــا تفصيــل
قــرار املستشــار القضائــي للحكومــة بخصــوص رفــع شــكوى عــن التعذيــب.
علــى ضــوء ذلــك ،قــام املستشــار القضائــي حلكومــة االحتــال بتفصيــل وشــرح قــراره ،وقــدم ،أيض ـ ًا ،ملخص ـ ًا
موجــز ًا عــن قــراره الــذي ينــص علــى أن اســتخدام أســاليب اســتجواب اســتثنائية يف هــذه القضيــة محمـ ٌّـي مبوجــب دفــاع
الضــرورة (بنــد  34مــن قانــون العقوبــات للعــام  .)1977وبعــد تقــدمي محامــي املســتدعي (اللجنــة العامــة ملناهضــة
التعذيــب يف إســرائيل) حججهــا واعتراضهــا علــى ا ّدعــاءات املســتدعى ضــده ،وبعــد مــداوالت عديــدة يف هيئــة
مشــكلة مــن ثالثــة قضــاة ،أصــدرت احملكمــة قرارهــا بتاريــخ .2017/12/12
قضــى قــرار محكمــة العــدل العليــا ،بعــدم اعتبــار مــا سـ َّـمته «وســائل الضغــط» املمارســة ضــد أبو غــوش بأنهــا تعذيب.
وأجابــت احملكمــة ،أيضـ ًا ،قــرار املستشــار القضائــي للحكومــة بعــدم فتــح حتقيــق جنائــي ضــد احملققــن ،وبنــص قرارهــا
أكــدت احملكمــة العليــا أن قــرار املستشــار القضائــي للحكومــة «ال يفتقــر إلــى املنطــق» .وأجــازت ،أيض ـ ًا ،اســتخدام
«دفــاع الضــرورة» ألن التحقيــق -بحســب احملكمــة -كان يتعلــق بهجمــات تهــدد حيــاة اجلمهــور ،وبأمــور متعلقــة
مبعلومــات عســكرية خطيــرة تشــكل خطــر ًا محدقـ ًا .وتشــير اللجنــة العامــة ملناهضــة التعذيــب إلــى أنــه ،ومنــذ العــام
 2001وحتــى صــدور قــرار العــدل العليــا ،مت تقــدمي مــا يزيــد علــى  1100شــكوى مــن ضحايــا التعذيــب للمستشــار
القضائــي للحكومــة ،ولــم يتــم يف أي منهــا فتــح حتقيــق جنائــي ضــد محققــي أجهــزة املخابــرات.
أقــرت احملكمــة يف مــن قراراهــا ،أنــه وخــال التحقيــق معــه ،تعــرض ملــا ا ّدعــاه أبــو غــوش ،ولكــن هــذه الوســائل ال
تعتبــر تعذيبـ ًا ،ألنهــا لــم تســبب أملـ ًا ومعانــاة مبــا يكفــي العتبــاره تعذيبـ ًا.
هــذا القــرار غايــة يف اخلطــورة ،وهــو تنصــل مــن االلتزامــات الدوليــة امللزمــة لدولــة االحتــال ،وتأكيــد مــن أعلــى
جهــة قضائيــة يف الدولــة بــأن إســرائيل هــي دولــة فــوق القانــون الدولــي ،وتبيــح التعذيــب احملــرم دولي ـ ًا ،مبــا يصــب
 .3محكمة العدل العليا ،قرار رقم  ،5722/12أسعد أبو غوش ضد املستشار القضائي للحكومة.
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يف مصلحــة اجلهــات االســتخباراتية .ووصــف املقــرر اخلــاص بالتعذيــب الســيد نيلــز ميلــزر ،قــرار احملكمــة ،آنــف
الذكــر ،بالســابقة اخلطيــرة (((،ويقــوض بشــكل كبيــر التحــرمي العاملــي ملمارســة التعذيــب ،وأن قــرار احملكمــة مــا هــو إال
«تصريــح ملمارســة التعذيــب».
وأفــاد الســيد ميلــزر «أطالــب بشــكل فــوري وعاجــل ،مــن احلكومــة اإلســرائيلية بجميــع جهاتهــا ومؤسســاتها بــأن
تأخــذ بعــن االعتبــار الواجبــات الدوليــة املفروضــة عليهــا ،واالعتبــارات القانونيــة واألخالقيــة التــي يجمــع عليهــا
املجتمــع الدولــي أمــام أســاليب التحقيــق التــي ترتبــط ارتباط ـ ًا وثيق ـ ًا بالبربريــة».
املعاملة الالإنسانية واحلاطة بالكرامة أثناء االعتقال

تتعــرض القــرى واملخيمــات واملــدن الفلســطينية ملداهمــات قــوات جيــش االحتــال ،دون أي اعتبــار للقانــون الدولــي
اإلنســاني واجــب التطبيــق علــى األراضــي الفلســطينية احملتلــة ،ويف مقدمتــه اتفاقيــة جنيــف الرابعــة اخلاصــة بحمايــة
املدنيــن يف أوقــات الصــراع  .1949فخــال العــام  ،2017أقدمــت قــوات االحتــال علــى قتــل ثالثــة فلســطينيني
خــال اعتقالهــم باســتخدامها القــوة املفرطــة غيــر املبــررة ،وهــم األســير محمــد عامــر اجلــاد ( 24عامــ ًا) ،مــن
طولكــرم ،الــذي استشــهد يف مستشــفى «بلنســون» متأثــر ًا بجراحــه التــي أصيــب بهــا بعــد إطــاق النــار عليــه ،والطفلــة
فاطمــة جبريــن طقاطقــة ( 16عامـ ًا) مــن ســكان بيــت حلــم ،متأثــرة بجراحهــا ،حيــث اعتقلــت بعــد إصابتهــا برصــاص
االحتــال علــى مفــرق «عتصيــون» شــمال اخلليــل ،والشــهيد رائــد الصاحلــي ( 22عامـ ًا) مــن ســكان مخيــم الدهيشــة،
الــذي استشــهد يف مستشــفى «هداســا عــن كارم» جــراء إصابــات عــدة خطيــرة تعــرض لهــا برصــاص قــوات جيــش

 .4بيــان بتاريــخ  2018/2/20صــادر عــن املقــرر اخلــاص املعنــي بالتعذيــب الســيد نيلــز ميلــزر ،تعقيبـ ًا علــى قــرار محكمــة العــدل العليــا
رقــم  .5722/12انظــر موقــع املفــوض الســامي لــأمم املتحــدة:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22675&LangID=E
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االحتــال ،وذلــك أثنــاء عمليــة اعتقالــه يف شــهر آب مــن العــام  (((.2017وتعتبــر جرميــة قتــل الشــهداء الثالثــة انتهــاك ًا
جســيم ًا التفاقيــات جنيــف األربــع ،حيــث يشــكل القتــل العمــد مخالفــة جســيمة لنصــوص املــواد )،130 ،51 ،50
 )147الــواردة يف االتفاقيــات األربــع ،ووفقـ ًا للمــادة  58مــن البروتوكــول اإلضــايف األول مــن العــام  ،1977وجرميــة
حــرب مبوجــب املــادة ( 8أ) ( )1-2مــن ميثــاق رومــا األساســي.
تبــدأ عمليــة تعذيــب املعتقلــن الفلســطينيني واحلــط مــن كرامتهــم منــذ اللحظــة التــي يتــم اعتقالهــم بهــا ،حيــث تؤكــد
شــهادات املعتقلــن وذويهــم تعمــد قــوات االحتــال بجعــل عمليــة االعتقــال شــك ًال مــن أشــكال العقــاب اجلماعــي،
ومناســبة للترويــع وإيقــاع األذى النفســي واجلســدي واملــادي بحــق املعتقــل وعائلتــه بطريقــة مدروســة وممنهجــة.
ويشــرح والــد األســير (ع .ل) مــن قريــة عورتــا قضــاء مدينــة نابلــس ،التنكيــل الــذي تعرضــت لــه عائلتــه أثنــاء مداهمــة
منــزل العائلــة واعتقــال ولــده ،فيشــرح الســيد (أ .ل) مــا حصــل بالتالــي:
«يف متــام الســاعة  3:30صباحــ ًا مــن تاريــخ يــوم األحــد  ،2017/7/23جــرى اقتحــام منــزل
العائلــة املكــون مــن  4طبقــات يف قريــة عورتــا ،حيــث مت خلــع البوابــة الرئيســية للمنــزل ،واقتحــام
كافــة الطبقــات بطريقــة همجيــة ووحشــية مــن قبــل قــوات االحتــال ،وجتميــع جميــع أفــراد
العائلــة يف الطابــق األول ،حيــث يعيــش اجلــد .أمــا باقــي الطبقــات ،فقــد جــرى اقتحامهــا وتفجير
أبوابهــا الرئيســية وتخريــب محتويــات املنــزل ومتزيــق الكنــب مــن األســفل ،وتخريــب اخلزائــن
اخلاصــة باملالبــس .وأثنــاء تواجــد أفــراد اجليــش يف منــزل اجلــد ،وتفتيشــهم ،قــام أحــد اجلنــود
بالــدوس علــى بربيــج خــاص بحفيــدة الســيد (أ.ل) ( 8أعــوام) التــي تعانــي مــن شــلل كامــل
وتأخــذ األكســجني والغــذاء عــن طريــق هــذا البربيــج ،ونتيجــة لــدوس اجلنــدي عليــه ،خــرج هــذا
البربيــج مــن بطــن احلفيــدة التــي جــرى نقلهــا يف وقــت الحــق إلــى مستشــفى نابلــس احلكومــي،
واســتمر التفتيــش مــدة ســاعتني ،وبعدهــا غــادر جنــود االحتــال ،ومت اعتقــال االبــن (ع .ل).
وتســتخدم قــوات االحتــال أثنــاء االعتقــال الضــرب املبــرح عــن طريــق األيــدي واألرجــل باســتخدام الهــراوات
واألدوات احلــادة وغيرهــا .ويــروي الشــاب (خ .ت)((( أنــه بتاريــخ  2017/5/24الــذي يصــادف يــوم توحيد القدس
لــدى االحتــال ،قــام مئــات املســتوطنني باقتحــام املســجد األقصــى الــذي يعمــل حارســا فيــه ،واندلعــت مواجهــات
بــن الشــبان الفلســطينيني واملســتوطنني .وفجــأة ،دخلــت أعــداد كبيــرة مــن القــوات اخلاصــة وحــرس احلــدود وأفــراد
مــن شــرطة االحتــال حلمايــة املســتوطنني ،حيــث كان واقف ـ ًا .ويواصــل شــهادته أمــام الباحــث القانونــي ملؤسســة
الضميــر يف القــدس بــأن مجموعــة مــن القــوات اخلاصــة لالحتــال هجمــوا عليــه وبــدأوا بضربــه باســتخدام هراواتهــم
الســوداء علــى كل أنحــاء جســمه ،كمــا قــام أحدهــم بضربــه بطــرف بندقيتــه علــى فمــه ،مــا أدى إلــى كســر ســنه
األمامــي ،وبعدهــا ســحبوه إلــى مركــز شــرطة االحتــال املوجــود يف بــاب السلســلة ،وعندمــا أدخلــوه إلــى املركــز
 .5بيــان بتاريــخ  2018/2/20صــادر عــن املقــرر اخلــاص املعنــي بالتعذيــب الســيد نيلــز ميلــزر ،تعقيبـ ًا علــى قــرار محكمــة العــدل العليــا
رقــم  .5722/12انظــر موقــع املفــوض الســامي لــأمم املتحــدة:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22675&LangID=E

 .6بيــان بتاريــخ  2018/2/20صــادر عــن املقــرر اخلــاص املعنــي بالتعذيــب الســيد نيلــز ميلــزر ،تعقيبـ ًا علــى قــرار محكمــة العــدل العليــا
رقــم  .5722/12انظــر موقــع املفــوض الســامي لــأمم املتحــدة:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22675&LangID=E
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ضربــوا رأســه بعنــف مباكنــة تســخني وتبريــد امليــاه ،مــا أدى إلــى شــج رأســه مــن اخللــف ،وبــدأ بالنزيــف ،حيــث قــام
أحــد أفــراد القــوات اخلاصــة لالحتــال بحمــل ماكينــة امليــاه وضربهــا علــى رأســه.
ويســتخدم جنــود االحتــال أســلوب التحقيــق امليدانــي مــع املعتقلــن قبــل إرســالهم إلــى مراكــز التحقيــق،
ويتــم التحقيــق معهــم يف العــراء بعــد االعتــداء عليهــم ،فيصــف األســير (م .ح) ( 20عامــ ًا) مــن مدينــة اخلليــل،
االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا أثنــاء اعتقالــه والتحقيــق معــه ،والســاعات الطويلــة التــي بقــي فيهــا يف العــراء ،فبتاريــخ
 ،2017/12/6وبعــد االعتــداء عليــه بالضــرب املبــرح أثنــاء اعتقالــه ،اقتــاده جنــود االحتــال إلــى حاجــز «الكونتينــر»
القريــب مــن مدينــة بيــت حلــم ،وأجبــروه علــى أن يســتلقي أرض ـ ًا ،حيــث كان هنــاك عشــرات الشــبان اآلخريــن،
وعــادوا يضربونهــم بأرجلهــم وأيديهــم بأعقــاب البنــادق ،واقتادوهــم بعــد ذلــك إلــى معســكر جيــش يف منطقــة
جعفــرة ،ووضعوهــم بغرفــة صغيــرة مــدة ســاعتني ،ولــم يســمحوا لهــم باســتخدام احلمــام ،ولــم يعطوهــم مــاء،
وكانــوا ،كل دقائــق عــدة ،يقومــون بضربهــم علــى جميــع أنحــاء أجســادهم .بعــد ذلــك نقلوهــم إلــى مركــز شــرطة
يف مســتوطنة «كريــات أربــع» ،حيــث أبقوهــم يف العــراء مــن آذان املغــرب حتــى آذان الفجــر وهــم يجلســون مكبلــن
ومعصوبــي العينــن يف العــراء علــى األرض التــي كانــت مليئــة بامليــاه.
التعذيب واملعاملة الالإنسانية أثناء التحقيق

إن التعذيــب والظــروف املهينــة التــي يعيشــها املعتقــل يف مراكــز التحقيــق ،ال تقتصــر علــى مــا يتعــرض لــه داخــل غرفــة
التحقيــق فحســب ،بــل ،أيض ـ ًا ،يف مركــز التحقيــق جميعــه كوحــدة واحــدة .فظــروف الزنازيــن التــي يقبــع فيهــا
املعتقلــون ،وأســاليب الترهيــب احمليطــة باملعتقــل مــن كل زاويــة ،تهــدف ،أو ًال وأخيــر ًا ،إلــى انتــزاع االعترافــات
تدريجيـ ًا منــه ،وإثــارة حالــة عجــز مطلــق لديــه مقابــل الســطوة املطلقــة للمحقــق ،وهــو مــا يــؤول إلــى تســريع انهيــار
املعتقــل ،وإضعــاف روحــه املعنويــة وقــواه اجلســدية ،وبخاصــة بعــد سلســلة االعتــداءات عليــه خــال اعتقالــه.
ومــن خــال شــهادات املعتقلــن والتصاريــح املشــفوعة بالقســم ،فــإن األعــوام األخيــرة ،وبخاصــة العــام ،2017
شــهد اســتخدام األجهــزة األمنيــة والعســكرية لالحتــال ،التعذيــب والعنــف اجلســدي أثنــاء التحقيــق ،بشــكل
ملحــوظ ،علــى الرغــم مــن حترميــه دوليـ ًا ،دون وجــود أي حســيب أو رقيــب علــى مــا ميارســه احملققــون ،وذلــك إلــى
جانــب اســتخدام أنــواع متعــددة مــن التعذيــب النفســي التــي ترقــى إلــى وصفهــا باملعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو
احلاطــة مــن الكرامــة.
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أبــرز أســاليب التعذيــب واملعاملــة القاســية التــي رصدتهــا مؤسســة الضميــر للعــام  2017يف مراكــز
التحقيــق:

●الشبح على كرسي عادي.
●الضرب باستخدام األيدي ،واألرجل ،أو عن طريق أدوات أخرى.
●الصراخ ،والشتم ،والبصق.
●التهديد باعتقال األهل ،وهدم البيوت ،واحلكم بأحكام عالية.
●احلرمان من النوم.

●استخدام التكييف البارد جد ًا ،ومن ثم احلار يف غرف التحقيق.
●التحقيق لساعات طويلة.
●رداءة نوعية األكل املقدم للمعتقلني.
●العزل أثناء التحقيق.
●اعتمــاد االحتــال ،بشــكل كبيــر ،علــى غــرف العمــاء املعروفــة بـ»العصافيــر» ،لنــزع االعترافــات والضغــط علــى
املعتقلــن.
●غرف الزنازين شديدة البرودة.
●سماع صراخ من الزنازين املجاورة.
يــروي األســير (م .ك) ( 33عام ـ ًا) الــذي بقــي يف مركــز حتقيــق بتــاح تكفــا  18يوم ـ ًا ،وخاللهــا مت التحقيــق معــه أول
أســبوع بشــكل متواصــل ،لــم يذهــب خاللهــا إلــى الزنازيــن .واســتخدموا أســاليب الصــراخ والشــتم والبصــق،
وتهديــده باحلبــس ملــدة طويلــة ،وبهــدم منزلــه وتشــريد عائلتــه ،إضافــة إلــى احلرمــان املتواصــل مــن النــوم ،والشــبح
املتواصــل علــى كرســي التحقيــق (حيــث كانــت األيــدي مربوطــة إلــى الــوراء ،وكان الكرســي مائــ ًا قليــ ًا إلــى
األمــام) ،وحــن كان يغفــو علــى كرســي التحقيــق ،كان يقــوم احملقــق بالصــراخ عليــه وإيقاظــه .وكان التكييــف يف
غرفــة التحقيــق شــديد البــرودة ،ومشــغ ًال يف جميــع األوقــات ،ومت شــبحه علــى كرســي التحقيــق طــوال تلــك الفتــرة.
وصــف الزنزانــة :مســاحتها  2×2متــر ،مــع وجــود فرشــة علــى األرض مــع بطانيــة ،ومرحــاض عربــي ،وحنفيــة
بكبســة معطلــة ،ويوجــد فيهــا تكييــف وشــفاط هــواء ،والتكييــف يعمــل يف جميــع األوقــات ،وأحيان ـ ًا يكــون حــار ًا
جــد ًا ،وأحيان ـ ًا أخــرى بــارد ًا جــد ًا.
ويشــير األســير (ق .ش) إلــى التعذيــب واإلذالل الــذي تعــرض لــه يف مركــز حتقيــق عســقالن ،حيــث هــدده احملققــون
باعتقــال والــده ووالدتــه وصديقتــه ،وقــام أحــد احملققــن بشــد شــعره وشــده مــن حليتــه والبصــق علــى وجهــه والصــراخ
عليــه مــن مســافة قريبــة جــد ًا ،وشــتمه بشــتائم حاطــة بالكرامــة .ويصــف الزنزانــة يف مركــز حتقيــق عســقالن بــأن
مســاحتها  250×160ســنتمتر ،مــع وجــود فرشــة علــى األرض ،وثــاث بطانيــات ،واحلائــط خشــن ونافــر ،ال ميكــن
االتــكاء عليــه ،واحلمــام عبــارة عــن حفــرة يف األرض (حمــام عربــي) ،وبقربــه حائــط قصيــر جــد ًا ،أي ال يســتر عــورة
مــن يقضــي حاجتــه يف بعــض الزنازيــن.

20

وتعــرض األســير (م .ب) ( 18عامــ ًا) ،لإلغمــاء واإلعيــاء الشــديد مــن شــدة البــرودة يف زنازيــن مركــز حتقيــق
املســكوبية .ويصــف الزنزانــة بــأن حجمهــا حوالــي  2×2متــر (((،مــع فرشــة علــى األرض ســمكها  5ســم ،وتوجــد
حفــرة يف األرض لقضــاء احلاجــة ،وحنفيــة مــاء .ويصــف اجلــدران بــأن عليهــا رشــة نافــرة ،ال تســمح للمعتقــل
باالتــكاء عليهــا ،بلــون ســكني ،والضــوء لونــه أصفــر مشــعل طــوال الوقــت .ويوجــد مكيــف هــواء يدخــل هــواء بــارد ًا
جــد ًا أحيان ـ ًا ،وأحيان ـ ًا يكــون حــار ًا جــد ًا ،ودون أي نوافــذ.

حتقيق عسكري مركز حتقيق اجللمة

(((

الشبح ألسابيع على كرسي التحقيق:
يــروي األســير (ف .ع) ( 45عام ـ ًا) أنــه بقــي مــدة  15يوم ـ ًا مشــبوح ًا علــى كرســي التحقيــق ،وكان احملققــون يفكــون
قيــوده فقــط وقــت األكل والصــاة (حيــث كان يــأكل ويصلــي وهــو علــى كرســي التحقيــق).
 .7بيــان بتاريــخ  2018/2/20صــادر عــن املقــرر اخلــاص املعنــي بالتعذيــب الســيد نيلــز ميلــزر ،تعقيبـ ًا علــى قــرار محكمــة العــدل العليــا
رقــم  .5722/12انظــر موقــع املفــوض الســامي لــأمم املتحــدة:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22675&LangID=E

 .8تطلــق املخابــرات مصطلــح «التحقيــق العســكري» علــى التحقيــق باســتخدام أســاليب تعذيــب نفســية وجســدية جســيمة ال يجــوز
اللجــوء إليهــا وفقـ ًا لقــرار احملكمــة العليــا لالحتــال إال يف حــاالت القنبلــة املوقوتــة ،مبــا يعفــي احملقــق مــن املســؤولية اجلنائيــة ملــا ميارســه
مــن أعمــال تعذيــب بحجــة دفــاع الضــرورة .ومــن الشــهادات احليــة التــي جمعتهــا مؤسســة الضميــر خــال ســنوات عديــدة ،يتضــح أن
محققــي االحتــال يســتخدمون أســاليب تعذيــب نفســي وجســدي شــديدة النتــزاع االعترافــات مــن املعتقلــن.
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التعذيب عن طريق شبح املوزة:
اســتخدم احملققــون هــذا األســلوب كل نصــف ســاعة (اليــدان خلــف
الكرســي والرجــان مثبتتــان بالكرســي) وأيض ـ ًا مت شــبحه بأســلوب ربــط
القدمــن واليديــن ببعضهمــا البعــض مــن حتــت الكرســي.
خــال شــبح املــوزة ،كان احملقــق يضربــه علــى أنفــه ،وكانــوا يجلســونه
بوضعيــة ركــوع علــى األرض ،وأحــد احملققــن يجلــس علــى رقبتــه،
ومحقــق آخــر يشــد يديــه عــن طريــق القيــود احلديديــة للخلــف واألعلــى
للتأثيــر والضغــط علــى األكتــاف.
وصــف األســير (ف .ع) الزنزانــة يف مركــز حتقيــق اجللمــة باآلتــي :احلائــط
ســكني مــع ضــوء أحمــر ال ينطفــئ ،املســاحة ( )2×2متــر مربــع ،مــع حفرة
لقضــاء احلاجــة ،ورشــة احليــط نافــرة ،والضــوء مشــتعل بشــكل متواصــل.
غرف العمالء (العصافير):
مــن خــال خبــرة مؤسســة الضميــر واالســتمارات والتصاريــح املشــفوعة بالقســم املخصصــة لهــذا التقريــر ،فــإن
غــرف املتعاونــن تعــد مــن أجنــع الطــرق التــي يقــع فيهــا األســرى لــإدالء مبعلومــات؛ ســواء عــن طريــق تضليلهــم
واســتدراجهم أو تهديدهــم .فيســتخدم املتعاونــون أســلوب التخويــن ،يف حــال عــدم جتــاوب املعتقــل ،ويلجــأون إلــى
الضغــط النفســي ضــده باتهامــه بأنــه متعــاون ودخيــل ،ويف الكثيــر مــن احلــاالت يضطــر املعتقــل لــإدالء بــأي معلومــة
مــن أجــل إثبــات انتمائــه وتقبلــه بــن باقــي األســرى.
وبحســب محامــي مؤسســة الضميــر ،فــإن األســرى عــادة مــا يصفــون «املتعاونــن» بأنهــم أخطــر مــا جابهــوه يف
التحقيــق .فــا يتوانــون عــن التهديــد باســتخدام العنــف اجلســدي ،أو أذيــة عائلــة األســير ،وبخاصــة يف حــال كشــف
األســير أنــه يتعامــل مــع متعاونــن مــع االحتــال ،ويرفــض التعــاون بــأي شــكل .وفعلي ـ ًا ،يلجــأ املتعاونــون أحيان ـ ًا
إلــى الضغــط باســتخدام العنــف اجلســدي الفعلــي ضــد املعتقــل .ويشــير األســير (م .م) ( 25عامـ ًا) ،إلــى أنــه ضــرب
بشــدة مــن قبــل العصافيــر بعــد أن أخبرهــم بعلمــه عنهــم.
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اعتقال األطفال  ..سياسة احتاللية ثابتة

بلــغ عــدد األطفــال الفلســطينيني املعتقلــن يف ســجون االحتــال ( )1467طفـ ًا يف العــام 2017؛ أي مــا يقــارب 22%
مــن عــدد األســرى الكلــي ،ووصــل عــدد املعتقلــن األطفــال مــع نهايــة العــام املنصــرم إلــى ( )350طفـ ًا ،بينهــم ()9
خاصــة باألحــداث تابعــة
فتيــات ،وقرابــة ( )100طفــل رهــن االعتقــال املنزلــي ،وثمانيــة أطفــال يقبعــون يف مراكــز ّ
لالحتــال .وهــذه األرقــام هــي انعــكاس واضــح لسياســة ثابتــة وممنهجــة لــدى االحتــال اإلســرائيلي باســتهداف
األطفــال الفلســطينيني ،وبخاصــة أن عــدد األطفــال املعتقلــن يف العــام  2017يقــارب ،بشــكل كبيــر ،عــدد األطفــال
املعتقلــن يف العــام  ،2016الــذي بلــغ  1332طف ـ ًا ،مــع التنويــه بــأن هــذه األرقــام ال تعبــر بدقــة عــن العــدد الفعلــي
لألطفــال الذيــن تعرضــوا لعمليــة االعتقــال واالنتهــاكات املصاحبــة لهــا ،فهنــاك حــاالت لــم يتــم رصدهــا ،وجــرى
توقيفهــا والتحقيــق معهــا لســاعات ،واإلفــراج عــن بعضهــم بشــروط أو دون شــروط ،وبخاصــة األطفــال املعتقلــن
مــن مدينــة القــدس.
رصــدت مؤسســة الضميــر خــال العــام  ،2017بصــورة شــاملة ،تفاصيــل وأبعــاد وظــروف االعتقــال لــدى قــوات
االحتــال .وبنــاء علــى زيــارات الســجون ،وشــهادات األطفــال مبوجــب تصاريــح مشــفوعة بالقســم ،فــإن االحتــال
لــم يتـ َ
ـوان عــن اســتخدام القــوة املفرطــة أثنــاء اعتقــال األطفــال وخطفهــم دون حتديــد وجهــة اعتقالهــم لألهالــي،
ومداهمــة منازلهــم يف جنــح الليــل بغــرض إفزاعهــم وذويهــم دون حيازتهــم أوامــر اعتقــال .وتعــرض األطفــال
لإلهانــات يف داخــل اجليبــات العســكرية ،والشــتم ،والتحقيــر ،والتنكيــل ،والتهديــد اجلنســي ،إضافــة إلــى إبقائهــم
يف العــراء ســاعات طويلــة دون مراعــاة حالتهــم الصحيــة ،أو الظــروف اجلويــة القاســية ،ومت االعتــداء بالضــرب علــى
معظــم األطفــال ،مــا تســبب لهــم بــأذى جســدي ونفســي جســيم.
ويــروي الطفــل (ع.ع) ( 17عامــ ًا) مــن اخلليــل،
تفاصيــل الضــرب املبــرح واالعتــداءات التي تعرض
لهــا أثنــاء االعتقــال ،بتاريــخ 2017/12/8؛ ففــي
حوالــي الســاعة  14:30أثنــاء تواجــده يف منطقــة
بــاب الزاويــة يف اخلليــل ،قــام مجموعــة مــن جنــود
االحتــال ،وكان عددهــم مــا يقــارب خمســة،
بالهجــوم عليــه واعتقالــه دون ســابق إنــذار .يف
حلظــة االعتقــال ،قــام جنديــان بإمســاكه مــن رقبتــه
وبــدأ اجلنــود اآلخــرون بضربــه بأيديهــم وأرجلهــم
علــى وجهــه ،وعضــه وهــو مقيــد بواســطة قيــود
بالســتيكية ،وأجبــروه أن يســير ،واســتمر الضــرب
حوالــي خمــس دقائــق حتــى وصلــوا إلــى معســكر
تابــع جليــش االحتــال يســمى «الكونتينــر» يف
منطقــة بــاب الزاويــة .بعــد وصولــه وضعــوه مــع
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مجموعــة مــن الشــبان يف قفــص خارجــي مــن احلديــد بعــد عصــب عينيــه ،وقــام اجلنــود بضربهــم بأيديهــم وأرجلهــم،
وكان قــد أخبــر اجلنــود بأنــه يعانــي مــن آالم يف الكلــى نتيجــة وجــود حصــى فيهــا ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،اســتمر
اجلنــد بضربــه بأســلحتهم علــى منطقــة الكلــى ألكثــر مــن مــرة ،وقــام أحــد اجلنــود بنــزع حزامــه وضربــه ،واســتمر ذلــك
الوضــع تقريبـ ًا ســاعة .وبســبب الضــرب علــى الــرأس ،شــعر أنــه ســوف يفقــد الوعــي ،وتعــرض لنزيــف يف األنــف
وألــم شــديد يف منطقــة الكلــى.
الطفل شريف خنفر ُ ..بترت ساقه بعمر السبعة عشر ربيع ًا

ارتكــب جنــود االحتــال جرميــة بحــق الطفــل شــريف ابــن الســبعة عشــر
ربيعــ ًا بدمــاء بــاردة .ففــي يــوم الثالثــاء  ،2017/1/3حوالــي الســاعة
السادســة مســاء ،خــرج شــريف مــع أصدقائــه علــى الدراجــات الناريــة
إلــى منطقــة االلتفــايف القريبــة مــن حاجــز اجللمــة يف مدينــة جنــن ،وقــد
كان يجلــس خلــف صديقــه الــذي كان يقــود الدراجــة الناريــة ،وكان
صديقــه اآلخــر يقــود دراجــة ناريــة أخــرى بجانبهمــا .ويــروي خنفــر
حملاميــة مؤسســة الضميــر أنــه وأصدقــاءه كانــوا قــد خرجــوا لكــي يتســابقوا
يف الدراجــات الناريــة ،وســاقوا حوالــي نصــف ســاعة .وفجــأة ،ومــن
دون أي ســابق إنــذار ،شــعر بضربــه يف رجلــه اليمــن ،ومــن ثــم طــار عــن
الدراجــة يف الهــواء ملســافة حوالــي  15متــر ًا وســقط أرض ـ ًا .عنــد وقوعــه
يقــول إنــه لــم يســتيقظ فــور ًا ،وفقــد الوعــي حلوالــي  10دقائــق ،وبعدهــا
فتــح عينيــه ورأى الــدم ينــزف مــن رجلــه ،ووجــد أشــاء مــن رجلــه متناثــرة
حولــه علــى األرض .ومــن هــول هــذا املشــهد ،واأللــم الشــديد ،فقــد وعيــه مجــدد ًا ،وعندمــا اســتيقظ وجــد اجلنــود
يدخلونــه إلــى داخــل اجليــب العســكري مــع محاولــة الطبيــب العســكري تقــدمي العــاج لــه ،ومت نقلــه إلــى مستشــفى
العفولــة .وهــو بحســب أقوالــه ال يتذكــر أي شــيء آخــر.
شــريف هــو طفــل يف الصــف احلــادي عشــر ،بتــر اجلــزء الســفلي مــن رجلــه مــن حتــت الركبــة إثــر االعتــداء الوحشــي
عليــه ،وعانــى أيض ـ ًا مــن كســور يف اجلــزء العلــوي ووضعــوا لــه البالتــن .وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم تقــدمي
الئحــة اتهــام ضــده ،وأفــرج عنــه دون أي تهــم.
زاوية خاصة :فرض اإلقامة اجلبرية على األطفال (احلبس املنزلي)

(((

تســتمر سياســات وممارســات قــوات االحتــال املمنهجــة بغيــة تشــديد الطــوق علــى الفلســطينيني بشــكل عــام،
واملقدســيني بشــكل خــاص ،وإحــدى أهــم هــذه السياســات وأكثرهــا ممارســة يف العــام  2017هــي سياســة احلبــس
املنزلــي التــي اتبعهــا االحتــال منــذ فتــرة ليســت بقليلــة ،ولكنهــا تصاعــدت بشــكل ملحــوظ يف الســنوات األخيــرة،
وبخاصــة بعــد أحــداث الهبــة الشــعبية يف تشــرين الثانــي مــن العــام  ،2015وبشــكل خــاص جتــاه األطفــال مــن مدينــة
(((1
القــدس ،حيــث خضــع خــال العــام  2017حوالــي  100طفــل للحبــس املنزلــي.
 .9انظر ملحق رقم ( :)4حالة الطفلة راما جعابيص.
 .10التقريــر الســنوي حــول :أمنــاط االنتهــاكات اإلســرائيلية حلقــوق املعتقلــن الفلســطينيني  ،2017الصــادر عــن نــادي األســير ومؤسســة
الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان ،ومركــز امليــزان حلقــوق اإلنســان.
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واحلبــس املنزلــي هــو احلالــة التــي يجبــر فيهــا الشــخص مبوجــب حكــم قضائــي علــى متضيــة فتــرة معينــة داخــل حــدود
بيتــه ،أو أحــد البيــوت األخــرى اململوكــة ألقاربــه ،حيــث يتعهــد أحــد والديــه بعــدم خروجــه مــن املنــزل طــوال فتــرة
احلبــس ،ومرافقتــه يف حالــة كان احلبــس جزئي ـ ًا .ويعــد احلبــس املنزلــي حالــة مــن حــاالت «اإلفــراج بشــروط حتــى
نهايــة اإلجــراءات» ،ومــن تداعيــات ذلــك ،أن الفتــرة التــي يقضيهــا مــن حكــم عليــه باحلبــس املنزلــي ال حتتســب مــن
فتــرة احلكــم الكلــي ،واألخطــر مــن ذلــك أن هــذه املــدة ال حــد لهــا بالقانــون اإلســرائيلي ،فقــد تتــراوح مــن يــوم واحــد
إلــى فتــرة مفتوحــة .ويعــد احلبــس البيتــي صــورة أخــرى مــن صــور تقييــد احلريــة وتكبيــل الفــرد ،ولكــن يف مــكان آخــر
غيــر الســجن الــذي يحــدده القاضــي بنــاء علــى تقديــره ،فالعديــد مــن األطفــال انتزعــوا مــن بــن أحضــان عوائلهــم
ومــكان ســكنهم ،وأجبــروا علــى قضــاء هــذه الفتــرة يف مــكان آخــر ،غالب ـ ًا مــا يكــون بعيــد ًا عــن موقــع احلــدث ،مبــا
يشــكل انتهــاك ًا للمــادة  1/16مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،حيــث نصــت علــى أنــه «ال يجــوز أن يجــري أي تعــرض
تعســفي أو غيــر قانونــي للطفــل يف حياتــه اخلاصــة أو أســرته أو منزلــه».
يتضــح هنــا إهمــال ســلطات االحتــال املتعمــد واملمنهــج بحقــوق الطفــل الفلســطيني ،وتقصــد حرمانــه مــن حقوقــه
األساســية املكفولــة دولي ـ ًا ،ضاربــة بعــرض احلائــط جميــع املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة التــي نظمــت هــذا اإلجــراء
وقيدتــه بصــورة كبيــرة ،وبخاصــة املــادة /42ب مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ((1(،واتفاقيــة حقــوق الطفــل للعــام ،1989
وأدنــاه تفصيــل بأهــم احلقــوق التــي يتــم انتهاكهــا.
ً
أوال .احلرمان من التعليم:
تكفــل املــادة  28مــن اتفاقيــة الطفــل حــق التعلــم ،وأنــه حــق أساســي ملتصــق بالطفــل حتــت أي ظــرف كان ،وقــد
ذكرنــا أن احلبــس املنزلــي قــد يكــون كلي ـ ًا ،وبذلــك مينــع الطفــل حتــى مــن اخلــروج إلــى املدرســة والتعلــم .وتتشــابه
هــذه السياســة مــع غيرهــا مــن سياســات االحتــال التــي تســتهدف الطفولــة الفلســطينية بصــورة منظمــة ،وتنتــزع منهــم
أبســط حقوقهــم كأطفــال ،ومنهــم مــن تخلــف عــن املدرســة بصــورة جزئيــة .وتكثــر احلــاالت التــي قــد نســوقها يف
هــذا املجــال ألطفــال مقدســيني أضاعــوا ســنة دراســية كاملــة مــن حياتهــم بســبب احلبــس املنزلــي ،مثــل الطفــل (ع.
ب) ( 15عامــ ًا) الــذي بقــي يف احلبــس البيتــي الكامــل مــن تاريــخ  2016/1/21وحتــى تاريــخ  ،2017/4/1ولــم
يســمح لــه بالذهــاب إلــى املدرســة إال بتاريــخ  ،2017/4/1وبشــرط مرافقــة أحــد األبويــن.
ثاني ًا .اإلقامة اجلبرية للطفل كعقوبة جماعية:

(((1

ميكــن اعتبــار احلبــس املنزلــي أنــه إحــدى صــور العقوبــات اجلماعيــة التــي تقــع علــى أســرة الطفــل بشــكل كامــل،
فليــس الطفــل وحــده مــن يعانــي مــن إقامتــه اجلبريــة ،حيــث إن احملكمــة جتبــر أحــد الوالديــن أو األقــارب بتعهــد الطفــل
بــأن ال يخالــف شــروط احلبــس املنزلــي ،وأن يظــل حتــت رقابتهــم تنفيــذ ًا لشــروط اإلفــراج التــي فرضتهــا احملكمــة،
ويكــون هــذا املوقــع حتــت طائــل املســؤولية يف حــال متــت مخالفــة مــا و ّقــع عليــه مــن «اتفــاق» ،وهكــذا يتحــول الوالــدان
 .11تنــص املــادة (/42ب) مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى مــا يلــي« :ال يجــوز األمــر باعتقــال األشــخاص احملميــن أو فــرض اإلقامــة
اجلبريــة عليهــم إال إذا اقتضــى ذلــك ،بصــورة مطلقــة ،أمــن الدولــة التــي يوجــد األشــخاص احملميــون حتــت ســلطتها» .ويفهــم مــن
هــذه املــادة ضمنـ ًا أن احلبــس البيتــي ،الــذي هــو صــورة مــن صــور اإلقامــة اجلبريــة ،مشــرع يف القانــون الدولــي ،وهــو أداة مــن املمكــن
اســتخدامها ،ولكــن يالحــظ مــن نــص املــادة أن هــذا االســتخدام يجــب أن يكــون علــى نطــاق ضيــق وبحــاالت تتعلــق بأمــن الدولــة،
وهنــا تظهــر املفارقــة بــن مــا أتــت بــه هــذه املــادة ،وبــن ممارســات االحتــال ،حيــث إن االحتــال ينتهــج هــذه السياســة بصــورة موســعة،
وباتــت كأنهــا ممارســة اعتياديــة ،وبخاصــة بحــق األطفــال املقدســيني.
 .12انظر امللحق رقم ( :)4حالة الطفلة راما جعابيص.
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إلــى ســجانني لطفلهمــا ،ويتحــول املنــزل مــن املــكان األكثــر أمانـ ًا واحتــوا ًء للطفــل إلــى ســجن ،يــرى فيــه الطفــل بيتــه
ومــاذه ســجن ًا يقيــد حريتــه ،ولهــذا انعكاســات اجتماعيــة خطيــرة علــى الطفــل وعلــى األســرة ككل .ويف حالــة
أخــرى ،يجبــر الولــي علــى رقابــة ومتابعــة الطفــل بصــورة دائمــة ،لدرجــة أن يرافقــه إلــى املدرســة بشــكل يومــي يف
حــال كان أمــر حبســه جزئي ـ ًا ،وســمح لــه بالذهــاب إلــى املدرســة ،وقــد يترتــب علــى هــذا تعطيــل املصالــح بشــكل
كلــي أو جزئــي ،فقــد يجبــر أحــد الوالديــن علــى تــرك عملــه ملرافقــة هــذا الطفــل أو متابعتــه.
وهنــاك صــورة أخــرى مــن صــور العقوبــات اجلماعيــة التــي تقــع علــى األســرة ككل ،وهــي التفتيــش واملداهمــة الدائمــة
ملنــزل الطفــل الــذي تقــوم بــه ســلطات االحتــال للتأكــد مــن عــدم خــرق شــروط احلبــس املنزلــي .فمثـ ًا ،ذكــر الطفــل
(ع .ب) ( 15عام ـ ًا) بتصريــح أخــذ منــه ،أن قــوات االحتــال كانــت تداهــم منــزل العائلــة ثــاث مــرات أســبوعي ًا يف
ســاعات الليــل طيلــة فتــرة حبســه املنزلــي ،وبذلــك نــرى أن حالــة عــدم االســتقرار متتــد إلــى كافــة أفــراد األســرة.
ثالث ًا .اإلبعاد عن بيت العائلة وحتديد مكان اإلقامة:
يف بعــض حــاالت احلبــس املنزلــي تقــر احملكمــة إبعــاد الطفــل عــن بيــت العائلــة ،وتقضــي بــأن تكــون فتــرة احتجــازه يف
مــكان آخــر حتــدده احملكمــة ،غالبـ ًا مــا يكــون بعيــد ًا عــن موقــع احلــدث .ويف انتــزاع الطفــل مــن بيــت العائلــة انتهــاك
صــارخ للمــادة  16مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،حيــث جــاء فيهــا أنــه «ال يجــوز أن يجــري أي تعــرض تعســفي أو
غيــر قانونــي للطفــل يف حياتــه اخلاصــة أو أســرته أو منزلــه» ،حيــث أن لهــذا اإلبعــاد تداعيــات نفســية واجتماعيــة
خطيــرة متــس كيــان الطفــل ومنــوه النفســي والبدنــي ،وتكثــر مثــل هــذه احلــاالت يف صفــوف األطفــال املقدســيني،
ومنهــم الطفــل (خ .أ) ( 15عام ـ ًا) الــذي مت إبعــاده مــن منــزل العائلــة ملــدة أربعــة أشــهر مــن مــدة حبســه املنزليــة التــي
اســتمرت تســعة شــهور.

رابع ًا .الغرامات املالية
غالب ـ ًا مــا يرافــق أمــر احلبــس املنزلــي كفالــة أو غرامــة ماليــة يفــرض دفعهــا علــى األهالــي وتشــكل عبئ ـ ًا مادي ـ ًا علــى
األهــل وال تراعــي أوضاعهــم االقتصاديــة ،ومتارســها ســلطات االحتــال كوســيلة البتزازهــم والتضييــق عليهــم.
ويشــكل فــرض الغرامــات املاليــة عبئـ ًا كبيــر ًا علــى أهالــي القــدس ،حيــث يعيــش حوالــي ثلثــا العائــات الفلســطينية يف
(((1
القــدس حتــت خـ ّـط الفقــر.
 .13جمعية حقوق املواطن يف إسرائيل ،انظر الرابطhttps://www.acri.org.il/ar/?cat=90 :
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الفصل الثالث
القصر
اعتقال النساء والفتيات
ّ
28
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الفصل الثالث
القصر
اعتقال النساء والفتيات
ّ

«لألشــخاص احملميــن يف جميــع األحــوال حــق االحتــرام ألشــخاصهم ،وشــرفهم ،وحقوقهــم
العائليــة ،وعقائدهــم الدينيــة ،وعاداتهــم ،وتقاليدهــم .ويجــب معاملتهــم يف جميــع األوقــات
معاملــة إنســانية ،وحمايتهــم بشــكل خــاص ضــد جميــع أعمــال العنــف أو التهديــد ،وضــد
الســباب وفضــول اجلماهيــر ،ويجــب حمايــة النســاء بصفــة خاصــة ضــد أي اعتــداء .»...
(المادة  27من اتفاقية جنيف الرابعة)

بينهــن  9فتيــات
حتــى نهايــة العــام  ،2017وصــل عــدد املعتقــات داخــل ســجون االحتــال إلــى  58أســيرة،
ّ
قاصــرات ،فيمــا صــدرت أوامــر اعتقــال إداري بحــق ثــاث أســيرات .وقــد أجــرت وحــدة الدراســات والتوثيــق 27
زيــارة إلــى الســجون املخصصــة لألســيرات ،رصــدت مــن خاللهــا ظــروف الســجون وضــروب املعانــاة التــي تعانــي
منهــا األســيرات ،حيــث يعــش خــال مراحــل االعتقــال ظروفــ ًا تتســم بالصعوبــة ،والالإنســانية ،وعــدم مراعــاة
حــق األســيرة يف ســامة اجلســد واخلصوصيــة .وتواصــل قــوات االحتــال انتهــاك حقــوق األســيرات واملعتقــات
الفلســطينيات يف ســجون االحتــال ،خالفـ ًا التفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي حظــرت املعاملــة غيــر اإلنســانية واحلاطــة
بالكرامــة ،وخالفــ ًا لقواعــد األمم املتحــدة ملعاملــة الســجينات ،والتدابيــر غيــر االحتجازيــة للمجرمــات (إعــان
بانكــوك) .وقــد وثقــت مؤسســة الضميــر عــدد ًا مــن االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوات االحتــال وطواقمهــا الطبيــة
ومحققوهــا بحــق األســيرات واملعتقــات الفلســطينيات يف الســجون ومراكــز التحقيــق والتوقيــف ،فقــد أبلغــت
األســيرات محاميــة مؤسســة الضميــر بأنهــن يحرمــن مــن حقوقهــن األساســية مبــا فيهــا :اخلدمــات الصحيــة ،الطعــام،
املــاء .كمــا يتعرضــن للتفتيــش العــاري كإجــراء عقابــي ،ويحتجــزن يف ظــروف غيــر صحيــة ،إضافــة إلــى تعرضهـ ّـن
لالعتــداء اجلســدي والنفســي .وتتســبب ظــروف االحتجــاز واملعاملــة غيــر اإلنســانية التــي تتعــرض لهــا األســيرات
واملعتقــات الفلســطينيات بأضــرار صحيــة ونفســية وعقليــة طويلــة املــدى.
وصولهــن إلــى مراكــز التحقيــق أو مراكــز التوقيــف ،مــن حقهــن يف معرفــة
وحتــرم األســيرات الفلســطينيات لــدى
ّ
ً
أســباب اعتقالهــن ،ومــن تفســير حقوقهــن أثنــاء االعتقــال .وغالبـا مــا يحرمــن مــن حقهــن يف لقــاء محــا ٍم ،ويحتجــزن
عــدة أيــام أو أشــهر يف التحقيــق ،حيــث يتعرضــن للتعذيــب وســوء املعاملــة .وتشــمل أســاليب التحقيــق العــزل
لفتــرات طويلــة عــن العالــم اخلارجــي ،وظــروف اعتقــال الإنســانية ،وعصــب العينــن ،وتكبيــل اليديــن ،وحرمــان
مــن النــوم والطعــام واملــاء ،ويعانــن مــن اإلهمــال الطبــي واإلصابــات أثنــاء االعتقــال ،وحرمــان مــن اســتخدام احلمــام
ـبحهن واســتخدام أســلوب الصــراخ
لوقــت طويــل ،إضافــة إلــى حرمانهــن مــن تغييــرمالبســهن أيامـ ًا أو أســابيع ،وشـ ّ
والشــتم والتحــرش اجلنســي.
وال يراعــي االحتــال الوضــع اخلــاص لألســيرات القاصــرات ،ويتعمــد جنــود االحتــال تعريضهــن إلــى جتــارب
صادمــة ،مســتغلني عــدم قدرتهــن علــى الدفــاع عــن أنفســهن ،وعــدم إملامهــن بحقوقهــن املكفولــة مبوجــب القانــون،
فقــد مت اعتقــال األســيرة القاصــرة (م .غ) ( 15عام ـ ًا) بتاريــخ  2017/5/20عــن حاجــز قلنديــا العســكري ،وأثنــاء
االعتقــال ،مت رش غــاز الفلفــل علــى وجههــا ،ومت تفتيشــها يدويــ ًا علــى كافــة أعضــاء جســدها .بعــد االعتقــال
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مباشــرة ،نقلــت إلــى معســكر جيــش قريــب ،وقيــدت مــن يديهــا ورجليهــا ،واعتــدى عليهــا أفــراد مــن الوحــدة
اخلاصــة التــي قامــت بنقلهــا .ووصفــت الطفلــة األســيرة حملاميــة مؤسســة الضميــر أثنــاء زيارتهــا لســجن «الشــارون»
عمليــة نقلهــا عبــر «البوســطة «( ((1مــن احملكمــة للســجن وبالعكــس ،بالتالــي:
«نخــرج الســاعة  2:30فجــر ًا ،ونعــود الســاعة  11:00مســاء .النحشــون يعاملــون األســيرات
وكأنهــم خــراف ،يصرخــون ويشــتمون وعندمــا تطلــب األســيرات منهــم شــيئ ًا ال يســتجيبون.
اليــدان والقدمــان مقيدتــان ،والزنزانــة صغيــرة ،واملقاعــد حديــد ،ويف بعــض املــرات يكــون
يف البوســطة نفســها ســجناء جنائيــون ،فيشــتمون األســيرات .وتكــون درجــة احلــرارة داخــل
البوســطة يف الصيــف مرتفعــة ،واملكيــف ال يعمــل ،ويف الشــتاء تكــون بــادرة جــد ًا ،وهنــاك
سلســلة حديــد مربوطــة بالقــدم صوتهــا مزعــج جــد ًا ،يتــم تفتيــش األســيرات عاريــات ،وذات
مــرة رفضــت التفتيــش العــاري ،فقامــت املجنــدة مبســكي بالقــوة وإجبــاري علــى خلــع املالبــس،
إال أنــي طلبــت منهــا أن تتركنــي ألخلعهــا بنفســي».
التحرش اجلسدي واللفظي ضد األسيرات

ســردت العديــد مــن األســيرات حملاميــة مؤسســة الضميــر تفاصيــل تعرضهــن للمضايقــة اجلســدية والتحــرش اجلنســي؛
ســواء اللفظــي أو اجلســدي مــن قبــل مجنــدات وجنــود االحتــال خــال هــذا العــام .وتختلــف تفاصيــل الوقائــع،
إال أن هــدف احملتــل يبقــى هــو ذاتــه؛ أال وهــو جتريــد األســيرات مــن كرامتهــن اإلنســانية ،وكســر روحهــن املعنويــة.
فالكثيــر مــن األســيرات تعرضــن للتفتيــش اجلســدي املــذل ((1(،فمنهــن مــن تعرضــن للتفتيــش العــاري علــى أيــدي
املجنــدات ،فاألســيرة (أ .ح) مت جتريدهــا مــن مالبســها أمــام مجنديــن ذكــور ((1(،مــا ينتهــك املعاييــر الدوليــة ،وملــا
لــه مــن أثــر نفســي صــادم ومؤلــم .وبحســب لوائــح مصلحــة الســجون ،فــإن هــذا النــوع مــن التفتيــش ال يتــم إال
يف ظــروف اســتثنائية ،وحت ـ ّرم املواثيــق الدوليــة أي تفتيــش حــاط بكرامــة األســيرات ،ونخــص بالذكــر القاعدتــن 19
و 20مــن قواعــد بانكــوك .وتعرضــت األســيرة القاصــرة (ن .أ) إلــى تفتيــش عــا ٍر ومــذل .وتــروي األســيرة الطفلــة
(ن .أ) تعرضهــا حتــت تهديــد الســاح إلــى تفتيــش عــا ٍر مــذل يف غرفــة قريبــة مــن حاجــز عســكري ،حيــث طلبــت
منهــا املجنــدة نــزع كل مالبســها ،وعندمــا رفضــت (ن .أ) طلبهــا ،قامــت مــع مجنــدة أخــرى برفــع الســاح عليهــا
وتهديدهــا مــن أجــل إجبارهــا علــى خلــع مالبســها كافــة .وعندمــا امتثلــت ألوامرهــن ،طلبتــا منهــا أن تســتدير أكثــر
مــن مــرة ،وأن جتلــس القرفصــاء.
حالة األسيرة (أ .ي)  ..رفضت التفتيش العاري ،فقام أفراد وحدة النحشون باالعتداء عليها

اعتقلــت األســيرة (أ .ي) يف آذار مــن العــام  ،2017وهــي طالبــة جامعيــة .ويف شــهر نيســان مــن العــام ذاتــه ،وأثنــاء
نقلهــا مــن الســجن إلــى احملكمــة ،تعرضــت إلــى االعتــداء علــى يــد قــوة مــن «النحشــون» ((1(.ففــي ذلــك اليــوم ،كانت
ضابطــة مــن وحــدة «النحشــون» مســؤولة عــن التفتيــش ،وكانــت تتكلــم فقــط اللغــة العبريــة ،ولــم تســتطيع األســيرة
 .14لالطــاع علــى معلومــات مفصلــة حــول ظــروف «البوســطة» ،انظــر تقريــر انتهــاكات حقــوق األســيرات واألســرى يف ســجون
االحتــال للعــام  ،2015الصــادر عــن مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان ،ص .86
 .15يعرف التفتيش اجلسدي بأنه التفتيش العادي على اجلسد ،ويسمى ،أيض ًا ،بالتفتيش اخلارجي.
 .16انظر امللحق رقم ( :)2حالة األسيرة (أ .ح).
 .17النحشــون هــي وحــدة خاصــة تتبــع ملصلحــة الســجون ملرافقــة املعتقلــن الفلســطينيني أثنــاء النقــل ،وتنفــذ مهامهــا وفق ـ ًا لتعليمــات
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(أ .ي) أن تفهــم مــا الــذي تريــده منهــا .واتضــح بعــد ذلــك أنهــا تريــد أن تفتشــها تفتيش ـ ًا عاري ـ ًا .رفضــت األســيرة
التفتيــش العــاري ،وكانــت قــد خلعــت املعطــف واجللبــاب ،فقالــت لهــا ضابطــة النحشــون أن تلبــس معطفهــا .ومــن
ثــم خرجــت مــن البوســطة وعــادت مــع ضابــط يف الســجن ،الــذي بــدوره هددهــا بــأن ال تفتعــل املشــاكل ،وأنهــا إذا
رفضــت التفتيــش فســوف تتســبب بعقــاب جميــع األســيرات يف البوســطة .وبعــد الرفــض القاطــع مــن األســيرة ،دخــل
أربعــة ضبــاط وحاولــوا أن يقنعــوا الضابطــة أن تكتفــي بتفتيــش املاغنوميتــر ،إال أنهــا رفضــت ،وطلبــت منهــا أن ترجــع
يديهــا إلــى الــوراء لتقييدهمــا ،وعندمــا رفضــت (أ .ي) بــدأت تدفعهــا إلــى الــوراء ،وقــام ضبــاط النحشــون (الذكــور)
بتثبيــت يديهــا وضربهــا علــى ظهرهــا وقدميهــا ،مــا أدى إلــى ســقوطها أرضـ ًا ،وقامــوا جميعـ ًا بضربهــا والتنكيــل بهــا
وهــي ال تســتطيع احلــراك .وتقــدر عــدد أفــراد قــوة الوحــدات اخلاصــة الذيــن اعتــدوا عليهــا بحوالــي عشــرة ،وبعــد
ذلــك قامــوا بتقييدهــا ،وفتشــتها إحــدى أفــراد قــوة النحشــون (أنثــى) بواســطة جهــاز املاغنوميتــر.
مدافعات عن حقوق اإلنسان رهن االعتقال اإلداري

يف تاريــخ  ،2017/7/2اعتقلــت قــوات االحتــال النائــب يف املجلــس التشــريعي خالــدة جــرار ،ورئيســة احتــاد جلــان
املــرأة الفلســطينية ،وعضــو األمانــة العامــة ،ختــام ســعافني .اعتقلــت جــرار مــن منزلهــا الكائــن يف مدينــة رام اهلل بعــد
أن قــام أكثــر مــن  35جنديـ ًا باقتحامــه .ومــن اجلديــر بالذكــر أن ســلطات االحتــال كانــت قــد أفرجــت عــن جــرار يف
حزيــران  2016بعــد اعتقــال دام  15شــهر ًا .ويشــار إلــى أن جــرار انتخبــت عضــو ًا يف املجلــس التشــريعي منــذ العــام
 ،2006وعينــت رئيســة جلنــة األســير يف املجلــس التشــريعي ،وهــي شــخصية قياديــة يف املجتمــع املدنــي الفلســطيني
وأم البنتــن .وأصــدر القاضــي العســكري لقــوات االحتــال أمــر اعتقــال إداري ملــدة ســتة شــهور بحــق النائــب خالــدة
جــرار بتاريــخ  ،2017/7/12ومت نقلهــا يف مســاء اليــوم نفســه إلــى ســجن «الشــارون».
واعتقلــت قــوات االحتــال ســعافني مــن منزلهــا الكائــن يف بيتونيــا بعــد اقتحامــه فجــر ًا .وكانــت ســعافني قــد ترأســت
احتــاد جلــان املــرأة الفلســطينية العــام  .2010ويذكــر أن ســعافني جــدة ،وأم البنتــن ،وهــي ناشــطة نســوية ومجتمعيــة.
ويف تاريــخ  ،2017/7/9صــدر أمــر اعتقــال إداري بحقهــا ملــدة  3شــهور ،ونقلــت إلــى ســجن «الشــارون».
ويأتــي اعتقــال جــرار وســعافني ضمــن السياســة املمنهجــة التــي متارســها قــوات االحتــال بحــق القيــادات السياســية
والناشــطني احلقوقيــن واملدنيــن يف املجتمــع الفلســطيني ،واســتهدافهم بشــكل مســتمر ،بهــدف منعهــم مــن أداء
دورهــم يف توعيــة املجتمــع الفلســطيني بحقوقــه السياســية واملدنيــة ،وجتميــد دورهــم يف دعــم وإســناد مقاومــة الشــعب
الفلســطيني ضــد االحتــال ،وذلــك خالف ـ ًا ألحــكام القانــون الدولــي واملعاهــدات الدوليــة ،وبخاصــة للمــادة ()19
مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،التــي تكفــل احلــق يف حريــة التعبيــر ،واملــادة ( )21مــن العهــد
ذاتــه ،التــي تكفــل احلــق يف التجمــع الســلمي ،واملــادة ( )25التــي تكفــل احلــق باملشــاركة السياســية.
إن االعتقــال ،واالحتجــاز ،واإلســاءة ،وســوء املعاملــة ،والتعذيــب الــذي تتعــرض لــه املــرأة الفلســطينية ،يأتــي
ضمــن سياســة ممنهجــة لالحتــال ،تهــدف إلــى تفتيــت بنيــة املجتمــع الفلســطيني ،وردعــه عــن مقاومــة االحتــال،
ويأتــي ،أيض ـ ًا ،ضمــن سياســة العقوبــات اجلماعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني بأطيافــه وفئاتــه كافــة ،وتشــكل هــذه
املمارســات انتهــاك ًا فاضح ـ ًا لواجبــات االحتــال كمــا جــاءت يف اتفاقيــة جنيــف الثالثــة والرابعــة ،والعهــد الدولــي
اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،واتفاقيــة األمم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب ،واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،وقواعــد األمم املتحــدة ملعاملــة الســجينات «قواعــد بانكــوك» ،والقواعــد النموذجيــة الدنيــا
للمحرومــن مــن حريتهــم ،وســائر مواثيــق حقــوق اإلنســان.
وتوجيهات صادرة عن مصلحة السجون ،واجليش ،والشرطة ،واألمن الداخلي.
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(((1

ً
أوال .عنصرية قوانني االحتالل

اســتمر مشــرع االحتــال خــال العــام  2017يف إصــدار القوانــن ومشــاريع القوانــن العنصريــة التــي يتــم العمــل علــى
صياغتهــا ،ومــن ثــم إصدارهــا بغيــة حتقيــق أهــداف سياســية متــس بالدرجــة األولــى بحقــوق الفلســطينيني وحرياتهــم،
ومــن هــذه القوانــن:
مشروع قانون العقوبات «تعديل احلكم باإلعدام للمدانني بعمليات قتل إرهابية» 2017

(((1

قــدم عضــو الكنيســت روبــرت إليطــوف مــن حــزب «إســرائيل بيتنــا» ،مشــروع القانــون بتاريــخ  ،2017/10/30ومت
وضعــه يف مســار ســريع للتصويــت عليــه يف اللجنــة الوزاريــة للتشــريع .وهــذه ليســت املــرة األولــى التــي يعــرض فيهــا
مشــروع القانــون علــى الكنيســت ،حيــث جــرى طــرح مشــروع القانــون هــذا يف الهيئــة العامــة للكنيســت يف العــام
 ،2015إال أنــه لــم يؤيــده ســوى حــزب اليمــن املتطــرف «إســرائيل بيتنــا» ،بينمــا عارضتــه جميــع األحــزاب األخــرى.
ويأتــي نــص مشــروع القــرار مبـ ِّرر ًا العمــل بعقوبــة اإلعــدام لتصاعــد وتيرة مــا ســموه بـ»عمليات القتــل اإلرهابيــة» ،وأن
هــذه تعتبــر وســيلة رادعــة ،وبخاصــة أن العديــد ممــن ارتكبــوا هــذه األفعــال يتحــررون دون أن يقضــوا كامــل أحكامهــم
مبوجــب صفقــات التبــادل .ويتضمــن مشــروع القانــون اجلديــد تخفيف ـ ًا مــن شــروط تطبيــق عقوبــة اإلعــدام ،حيــث
يســمح أو ًال بتطبيــق عقوبــة اإلعــدام عــن طريــق قــرار محكمــة بإجمــاع اثنــن مــن القضــاة الثالثــة ،وليــس جميعهــم.
ثاني ـ ًا ،منــع اســتبدال عقوبــة اإلعــدام بعقوبــة أخــرى ،وأيض ـ ًا الســماح بتطبيــق العقوبــة مــن غيــر طلبهــا مــن املدعــي
العــام العســكري .إلــى جانــب كل هــذا ،فــإن مشــروع القانــون اجلديــد يســمح بتطبيــق عقوبــة اإلعــدام يف محاكــم
االحتــال املدنيــة ،وليــس فقــط يف احملاكــم العســكرية.
إن عقوبــة اإلعــدام هــي عقوبــة قانونيــة بنــا ًء علــى قانــون العقوبــات لــدى االحتــال ،إال أنهــا قانوني ـ ًا ال تطبــق إال
ضمــن قانــون محاســبة النازيــن ومعاونيهــم للعــام  ،1950وقانــون منــع ومعاقبــة علــى جرميــة إبــادة شــعب العــام
 .1950إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن عقوبــة اإلعــدام ،أيضـ ًا ،موجــودة يف األوامــر العســكرية لالحتــال ،إال أن إصدارها
يتطلــب قــرار محكمــة عســكرية بإجمــاع ثالثــة قضــاة ،وبــأن تكــون بطلــب مــن املدعــي العــام العســكري ،ولــم
تســتخدم احملاكــم العســكرية هــذه الصالحيــة حتــى اآلن .علــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن قــوات االحتــال تقــوم بإعــدام
(((2
الفلســطينيني مــن خــال سياســة ممنهجــة خــارج نطــاق القانــون.
.18أنظــر امللحــق رقــم ( :)4التقريــر الصــادر عــن احملاكــم العســكرية للعــام .2017متــت الترجمــة مــن اللغــة العبريــة إلــى العربيــة مــن
مــن قبــل مؤسســة الضميــر.
.19انظر موقع الكنيست لتفاصيل حول مشروع القانون:
http://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=2022056

.20انظر الفصل املتعلق باإلعدامات خارج نطاق القانون يف هذا التقرير ،ص .41
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حت ـ ّرم املــادة رقــم  6مــن العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية تطبيــق عقوبــة اإلعــدام يف حــال عــدم حصــول
املتهــم علــى محاكمــة عادلــة ،هــذا ومتنــع احملاكــم العســكرية لالحتــال ،وبشــكل ممنهــج ،املعتقلــن الفلســطينيني مــن
احلصــول علــى محاكمــة عادلــة ،كمــا ال تتوافــق هــذه احملاكــم مــع املعاييــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة ،وبالتالــي فــإن
عقوبــة اإلعــدام هــي عقوبــة غيــر قانونيــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة ،قامــت بإصــدار عــدد مــن القــرارات التــي تطالــب بتقييــد تطبيــق
عقوبــة اإلعــدام ،وقامــت احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان مبنــع اســتخدام عقوبــة اإلعــدام متام ًا.
إن مشــروع القانــون اجلديــد هــذا مــا هــو إال اســتمرار لسياســة االحتــال العنصريــة ضــد الشــعب الفلســطيني ،يف
الوقــت الــذي تقــوم فيــه قــوات االحتــال بحرمــان الفلســطينيني مــن حقوقهــم يف االســتقالل وتقريــر املصيــر ،فإنهــا،
بتطبيــق عقوبــة اإلعــدام ،تقــوم ،أيضـ ًا ،بتجريــد الفلســطينيني مــن كامــل إنســانيتهم ،وحرمانهــم مــن حقــوق مكفولــة
بشــكل فطــري وأساســي كاحلــق يف احليــاة ،واحلــق يف تقريــر املصيــر ،واحلــق يف عــدم التعــرض للتعذيــب ،واحلــق يف
الصحــة والســامة اجلســدية.
مشروع قانون حذف مضامني منشورة من خالل اإلنترنت تشكل مخالفة 2016
بتاريــخ  ،2016/12/28مت طــرح مشــروع قانــون مشــترك اقترحــه وزيــر «األمــن الداخلــي» جلعــاد أردان ووزيــرة
«العــدل» إيليــت شــكيد ،يقضــي بإعطــاء صالحيــات بإزالــة محتويــات «حتــرض علــى اإلرهــاب» حســب نــص مشــروع
القانــون.
ويف تاريــخ  ،2017/1/3مت إقــرار القانــون يف الكنيســت بالقــراءة األولــى ،ليتــم التحضيــر ملناقشــة املشــروع للقراءتــن
الثانيــة والثالثــة.
ووفقـ ًا ملشــروع القانــون ،يحــق ملمثــل الدولــة ،أو أي موظــف عــام آخــر ،التوجــه حملكمــة الشــؤون اإلداريــة ،بطلــب
إصــدار أمــر إلغــاء ملضامــن تعتبــر «حتريضيــة» بدعــوى تشــكيلها مخالفــة جنائيــة وفقـ ًا للقانــون .وصاحــب الصالحيــة
يف إصــدار قــرار حــذف وإزالــة املضامــن مــن الصفحــات الشــخصية يف فيســبوك ،وموقــع يوتيــوب ،وموقــع جوجــل،
هــو قاضــي محكمــة الشــؤون اإلداريــة يف حــال تولــدت لديــه قناعــة بــأن نشــرها يشــكل مخالفــة جنائ ّيــة ،ووجــود
احتمــال فعلــي بــأن ميــس اســتمرار نشــرها بأمــن شــخص ،أو أمــن اجلمهــور ،أو أمــن الدولــة .ولــه الصالحيــة يف أخــذ
القــرار بحضــور طــرف واحــد ممثــل عــن احلكومــة (أو أي موظــف عــام آخــر) ،دون إعطــاء الطــرف اآلخــر الــذي قــام
بنشــر املــواد فرصــة للدفــاع عــن نفســه وتبريــر املنشــور ،فاملــادة (/10أ) تعطــي احلــق للمدعــي «بتقــدمي مــواد ســرية»
للمحكمــة دون حضــور املدعــى عليــه وممثليهــم ،ودون الكشــف عــن طبيعــة املــواد املقدمــة للمحكمــة ،والبنــد (ب)
مــن املــادة نفســها يعطــي احلــق للمحكمــة يف النظــر يف هــذه املــواد ،والطلــب مــن املدعــي يف حــال لــزم األمــر تفاصيــل
إضافيــة إلصــدار األمــر دون حضــور الشــخص صاحــب العالقــة أو ممثليــه القانونيــن.
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وميــس مشــروع هــذا القانــون مبصطلحاتــه الفضفاضــة ،بحريــة التعبيــر عــن الــرأي يف الفضــاء اإللكترونــي ،ويقــوض
أساس ـ ًا مبــادئ احلــق يف احملاكمــة العادلــة ،عــن طريــق توســيع نفــوذ الســلطة التنفيذيــة يف الرقابــة األوتوماتيكيــة علــى
منشــورات األفــراد ،ومنعهــم مــن احلــق يف التمثيــل القانونــي وتبريــر موقفهــم بحجــة املــواد الســرية .ويأتــي هــذا
املشــروع بالتــوازي مــع حــاالت االعتقــاالت املكثفــة علــى خلفيــة املنشــورات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
بدعــوى التحريــض ،ويتــم التحضيــر لعرضــه يف الكنيســت للقــراءة الثانيــة والثالثــة.
ثاني ًا .مصادرة حرية الرأي والتعبير :الفيسبوك هو التهمة

منــذ نهايــة العــام  ،2014وحتــى اآلن ،تصاعــدت حمــات االعتقــال علــى خلفيــة نشــر منشــورات باســتخدام مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،وبخاصــة فيســبوك ،حيــث وصــل عــدد املعتقلــن خــال العــام  2017إلــى ( )300معتقــل ،مــا
يثبــت أن االحتــال هــو أداة قمعيــة مزدوجــة املعاييــر تهــدد كل فلســطيني ،ليكــون ثمــن ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر
هــو حريــة النفــس واجلســد.
وباتــت احلجــة األمنيــة لالحتــال هشــة جــد ًا مقابــل االنتهــاكات التــي ميارســها يومي ـ ًا ،ليطــال ا ّدعــاء لطاملــا أثبــت
االحتــال عكســه ،بــأن االحتــال هــو «الدولــة الدميقراطيــة الوحيــدة» يف مــا سـ ّـموه بالشــرق األوســط ،ولطاملــا قامــت
ســلطات االحتــال العليــا مبهاجمــة أســاليب احلكــم يف الــدول العربيــة بوصفهــا ديكتاتوريــة ،وقائمــة علــى تكبيــل
احلريــات ،فالتصعيــد الكبيــر واملمنهــج يف تكبيــل حريــة الــرأي والتعبيــر ٍ
كاف أن يثبــت أن االحتــال هــو أداة قمعيــة
مزدوجــة املعاييــر.
وبحســب املركــز العربــي لتطويــر اإلعــام االجتماعــي «حملــة» ،فإنــه يف الوقــت الــذي تقــوم فيــه شــركة «فيســبوك»
بحظــر وإغــاق عشــرات احلســابات والصفحــات واملجموعــات الفلســطين ّية بحجــة التحريــض علــى العنــف« ،تزدهــر»
صفحــات ومجموعــات إســرائيل ّية ميين ّيــة متــارس العنــف والتحريــض ضــد الفلســطين ّيني علــى مــدار العــام ،حيــث
تشــير نتائــج ّ
«مؤشــر العنصر ّيــة والتحريــض يف شــبكات التواصــل االجتماعـ ّـي اإلســرائيل ّية» ،إلــى ّأن غالبيــة اخلطــاب
العنيــف ضــد الفلســطين ّيني (بنســبة  )82%موجــود علــى «فيســبوك» ،حيــث ارتفــع عــدد الصفحــات واملجموعــات
ـرائيلي
اليمين ّيــة احمل ّرضــة ،وكان خطابهــا األعنــف علــى اإلطــاق ،مثــل صفحــة «هتســل» (مغ ّنــي هيــب هــوب إسـ
ّ
ـاري املتطــرف»« ،اســتعادة القوميــة
ميينـ ّـي) ،ومجموعــات علــى شــاكلة «يــزأرون مــن أجــل اليمــن»« ،اإلعــام اليسـ ّ
اليهوديــة»« ،نكافــح مــن أجــل أرض إســرائيل»« ،أكاذيــب اليســاريني» ،هــذا إضافــة إلــى التحريــض علــى صفحــات
املواقــع اإلخبار ّيــة(.((2

وبحســب محامــي مؤسســة الضميــر ،فــإن محاكــم االحتــال تقــوم بإصــدار أحــكام عاليــة فيمــا يتعلــق باملنشــورات
علــى الفيســبوك ،وتأخــذ احملكمــة يف عــن االعتبــار عنــد إصــدار األحــكام عــدد األصدقــاء وعــدد اإلعجابــات علــى
املنشــور ،وعــدد التعليقــات ،وعــدد املشــاركات للمنشــور نفســه .فمــن خــال حتليــل الئحــة اتهــام األســير (ن .م)
( 26عامـ ًا) الــذي اعتقــل بتاريــخ  ،2017/3/14فإنــه حتــت بنــد التحريــض ،مت تفصيل  15منشــور ًا قام األســير بنشــرها
منــذ املــدة مــا بــن  2013/12/10وحتــى تاريــخ  ،2016/12/28ومت تفصيــل الصــور والفيديوهــات والنصــوص التــي
كتبهــا األســير تعليقـ ًا علــى هــذه الصــور والفيديوهــات ،وأشــارت الئحــة االتهــام إلــى عــدد املشــاركات واإلعجابــات
التــي حظــي بهــا كل منشــور .ومتــت اإلشــارة ،بشــكل واضــح ،يف الئحــة االتهــام إلــى أن عــدد األصدقــاء علــى
صفحتــه علــى الفيســبوك هــو  2334صديقـ ًا.

.21حملــة ،املركــز العربــي لتطويــر اإلعــام ،تقريــر بعنــوان ّ
«مؤشــر العنصر ّية والتحريــض  :2017كل  71ثانية منشــور ضد الفلســطين ّيني
يف شــبكات التواصــل االجتماعـ ّـي اإلســرائيل ّية .للتقرير كامـ ًا ،انظر الرابــط/http://7amleh.org :
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واحتــوت املنشــورات علــى صــور لشــهداء وخطابــات ألعضــاء يف حــركات املقاومــة الفلســطينية ونشــر بعــض التعليقات
عــن هــذه املنشــورات ،ومت حكمــه باحلبــس ملــدة  24شــهر ًا ســجن ًا فعلي ـ ًا ،و 36شــهر ًا وقـ َ
ـف تنفيــذ ،وغرامــة قيمتهــا
 4000شــيكل.
ثالث ًا .تكميم األفواه بحجة التحريض :حالة اعتقال فرقة للفن والغناء الشعبي

اعتقلــت قــوات االحتــال بتاريــخ  ،2017/8/30الشــاب الفنــان محمــد البرغوثــي ( 23عامـ ًا) مــن قريــة كفــر عــن يف
رام اهلل ،إلــى جانــب اثنــن مــن أعضــاء فرقتــه ،بعــد أســبوع مــن غنائــه أغنيــة الدحية الشــعبية وانتشــارها علــى صفحات
التواصــل االجتماعــي ،التــي مــدح فيهــا األســير عمــر العبــد مــن قريــة كوبــر شــمال غــرب رام اهلل ،املتهــم بتنفيــذ عملية
أدت إلــى مقتــل ثالثــة مســتوطنني ،واعتقــال عمــر مصابـ ًا .وحكــم علــى الفنــان البرغوثــي بالســجن ملــدة أربعــة أشــهر
ودفــع عشــرة آالف شــيكل ،مدعيــة أنــه «غنــى ملنفــذي عمليــات أو للتنظيمــات التــي يعتبرهــا االحتــال إرهابيــة».
أمــا أعضــاء الفرقــة ناجــي علــي الرميــاوي مــن بيــت رميــا ،الــذي يعــزف علــى آلــة موســيقية (األورج) ،فقــد أفــرج عنــه
بعــد ســجنه عشــرة أيــام ،وكفالــة ماليــة قدرهــا  2000شــيكل ،وال تــزال محاكمتــه مســتمرة .أمــا صاحــب األســتوديو
املنتــج لألغنيــة نــزال البرغوثــي مــن ســكان قريــة كفــر عــن املجــاورة ،فقــد متــت مصــادرة معــدات االســتديو اخلــاص
بــه وإتالفهــا ،وتقــدر خســائره بنحــو ( 60ألــف شــيكل) ،ومتــت محاكمتــه بنفــس حكــم الفنــان محمــد البرغوثــي،
وأفــرج عنهمــا يف اليــوم ذاتــه.
رابع ًا .السند القانوني لالحتالل

يســتند االحتــال عنــد إدانتــه ســكان القــدس ،إلــى املــادة  144البنــد (د) ( )2مــن قانــون العقوبــات للعــام ()1977
«التحريــض علــى العنــف واإلرهــاب» ،حيــث تنــص الفقــرة (أ) مــن املــادة املذكــورة علــى أنــه «مــن يقــوم بنشــر
منشــورات الرتــكاب عمــل مــن أعمــال العنــف أو اإلرهــاب ،أو األمــور التــي يتخللهــا تعاطــف أو تشــجيع لعمــل مــن
أعمــال العنــف أو اإلرهــاب ،أو يقــوم بإظهــار الدعــم أو التعاطــف مــع مثــل هــذه األعمــال (يف هــذا البنــد  -منشــور
حتريضــي) ،ووفقـ ًا حملتويــات املنشــور والظــروف املصاحبــة لنشــره ،بــأن هنــاك إمكانيــة فعليــة بــأن يــؤدي هــذا املنشــور
إلــى ارتــكاب أعمــال عنــف أو إرهــاب ،عقوبتــه تصــل إلــى حبــس مدتــه خمــس ســنوات».
الفقــرة (ب) لغــرض هــذا البنــد «أعمــال عنــف أو إرهــاب»  -اجلرميــة التــي تضــر بجســد الشــخص ،أو التــي تعــرض
الشــخص خلطــر املــوت ،أو التــي تعــرض شــخص إلصابــة خطيــرة.
وتســتند النيابــة العســكرية لالحتــال يف قراراتهــا ضــد الفلســطينيني يف مختلــف األراضــي احملتلــة (مــا عــدا ســكان
القــدس واألراضــي احملتلــة العــام  1948يف حــال وجــود حتريــض ،إلــى املــادة  )1( 85البنــد (و) ،والبنــد (ز) مــن أنظمــة
الدفــاع (الطــوارئ) للعــام .1945
ختامـ ًا ،تدعــي قــوات االحتــال أن اعتقــال الناشــطني علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي هــو اآلليــة الوحيــدة ملنــع
اخلطــر علــى أمــن دولــة االحتــال ،لكــن يبــدو أنــه بــات نهجـ ًا واضحـ ًا لــدى االحتــال بابتــكار سياســات وأســاليب
جديــدة تســتخدم كأداة اعتقــال هدفهــا القمــع وســلب حريــة الــرأي والتعبيــر لــدى اإلنســان الفلســطيني ،حيــث يبقــى
«الفيســبوك» عبــارة عــن فضــاء إلكترونــي ال يعبــر عــن واقعيــة األمــور أو احلــاالت الشــعورية احلقيقــة لكاتبهــا ،وال
يصــح أن يعتبــر ذريعــة لتكبيــل احلريــات وتكميــم األفــواه ،وقيــام محاكــم االحتــال بترجمــة منشــورات علــى أنهــا
أفعــال واقعيــة هــو إجــراء تعســفي بحــت ،فاملقارنــة بــن الفعــل احلقيقــي وكتابــة عبــارات مــن وراء الشاشــات هــي
مقارنــة مغلوطــة وغيــر عادلــة.
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االعتقال اإلداري

يلجــأ االحتــال اإلســرائيلي العتقــال الفلســطينيني دون تهمــة أو محاكمــة عادلة ،ما يحــرم املعتقل ومحاميــه من معرفة
أســباب االعتقــال ،ويحــول ذلــك دون بلــورة دفــاع فعــال ومؤثــر ،وغالبـ ًا مــا يتــم جتديــد أمــر االعتقــال اإلداري بحــق
املعتقــل وملــرات متعــددة ،ويصــدر األمــر عن طريــق الســلطة التنفيذية وليــس القضائية ،ما يخــل مببدأ احملاكمــة العادلة.
وتشـ ّبه احملاكمــات يف االعتقــال اإلداري بأنهــا أقــرب إلــى احملكمــة الصورية (الشــكلية) ،إذ جتري فيها املــداوالت بصورة
بعيــدة عــن أصــول احملاكمــات العادلــة ،حتــى وإن حضــرت فيهــا جميــع مظاهــر احملكمــة مــن قـ ٍ
ـاض ومحــا ٍم ،ومــد ٍع
عــام ،ومعتقــل .وال تقــدم الئحــة اتهــام ،وال تتــاح مســاحة كافيــة للدفــاع ومناقشــة الشــهود .كمــا يقدّ م خالل اجللســة
االطــاع عليــه ،فللقاضــي فقــط حــقّ ّ
ملــف سـ ّري مينــع املعتقــل ومحاميــه مــن ّ
االطــاع عليــه ،ويعتمــد علــى ســاعة
إصــدار القــرار ،فيمــا يبقــى قــرار متديــد أمــر االعتقــال أو إلغــاؤه يف املســتقبل مــن اختصــاص املخابــرات .كمــا يحظــر
حضــور اجلمهــور أو عائلــة األســير التــي متنــع مــن الدخــول إلــى قاعــات احملاكــم .ولذلــك ،يعتبــر كثيــرون مــن املتابعــن
واحملللــن املهنيــن ،أن دور القضــاة يف هــذه اإلجــراءات ينحصــر يف محاولــة إضفــاء شــرعية علــى مجمــل اإلجــراءات.
االعتقــال اإلداري ،بالصــورة التــي متارســها دولــة االحتــال ،يعتبــر غيــر قانونــي ،واعتقـ ً
ـاال تعســفي ًا ،وميثــل أداة غيــر
قانونيــة يف يــد االحتــال الــذي يــروم االنتقــام مــن الفلســطينيني جــراء ممارســتهم حقوقهــم السياســية واملدنيــة املكفولــة
مبوجــب العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،متجــاوز ًا بذلــك الشــروط املنصــوص عليهــا يف املــادة 78
مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،حيــث تتيــح املــادة املذكــورة للســلطة احملتلــة ،ممارســة االعتقــال اإلداري يف إطــار ضيــق
جــد ًا ،وألســباب أمنيــة قاهــرة ،واتّخــاذ التدابيــر األمنيــة املتعلقــة باملعتقلــن ،ولهــا ،علــى األكثــر ،أن تفــرض عليهــم
اإلقامــة اجلبريــة أو تعتقلهــم ،واســتخدام سياســة االعتقــال اإلداري ،علــى نطــاق واســع وبشــكل ممنهــج ،يشــكل
ضربـ ًا مــن ضــروب التعذيــب ،ويعــد انتهــاك ًا جســيم ًا التفاقيــة جنيــف الرابعــة مبوجــب املــادة ( ،)147وترقــى العتبارها
جرميــة ضــد اإلنســانية مبوجــب املــادة ( ،)7وجرميــة حــرب مبوجــب املــادة /2/8أ 6/مــن ميثــاق رومــا ،التــي تعتبــر أن
حرمــان أي أســير حــرب ،أو أي شــخص مشــمول باحلمايــة مــن حقــه أن يحاكــم محاكمــة عادلــة ونظاميــة ،وهــو مــا
يخالفــه االحتــال صراحــة ،حيــث تنتفــي أســس احملاكمــة العادلــة ،أيضـ ًا ،يف هــذا النــوع مــن االعتقــال ،حتــت مصنف
اجللســات غيــر العلنيــة؛ مــا يشــكل حرمانـ ًا للمعتقــل مــن حقــه يف احلصــول علــى محاكمــة علنيــة ،حيــث تكفــل املــادة
 )1( 14مــن «العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية» ،احلــق يف احملاكمــة العلنيــة املذكــورة.
االعتقال اإلداري :حقائق باألرقام

وصــل عــدد املعتقلــن اإلداريــن حتــى نهايــة العــام  2017مــا يقــارب  450أســير ًا وأســيرة .وحســب مــا وثقتــه
املؤسســة ،فخــال العــام  2017أصــدرت ســلطات االحتــال ( )1060أمــر اعتقــال إداري ،مــن بينهــا ( )379أمــر
اعتقــال جديــد ًا .ومــن الالفــت أن غالبيــة االعتقــاالت اإلداريــة لهــذا العــام ،كانــت بحــقّ فئــات ّ
الشــباب ،الســيما
طـ ّـاب اجلامعــات ،و ّممــن ال ينتمــون إلــى فصائــل وأحــزاب سياســية .إذ أصــدرت ســلطات االحتــال ثالثــة أوامــر
اعتقــال إداري بحــق أطفــال قاصريــن ،فيمــا صــدرت أوامــر اعتقــال بحــق ســت أســيرات ،ومت إصــدار  14أمــر اعتقــال
إداري بحــق نــواب املجلــس التشــريعي بــن جديــد ومجــدد.
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االعتقاالت اإلدارية بحق املدافعين عن حقوق اإلنسان

«لكل فرد ،مبفرده أو باالشتراك مع غيره ،احلق
يف املمارسة القانونية حلرفته ومهنته.»...
(المادة  11من إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان)

شــهد العــام  2017تعمــد ًا واضح ـ ًا مــن قــوات االحتــال مبالحقــة املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ،وذلــك لتكميــم
األفــواه املناديــة بفصــح جرائــم االحتــال ،ومنعهــم مــن ممارســة مهنتهــم بشــكل حــر ،عــن طريــق اعتقــال الناشــطني
واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية احملتلــة ،مبوجــب املادتــن ( )7و( )10مــن األمــر العســكري 101
للعــام  ،1967واملســمى «أمــر بشــأن حظــر أعمــال التحريــض والدعايــة العدائيــة» ،إضافــة إلــى االعتقــاالت مبوجــب
األمــر العســكري .1651
االعتقال بحق الصحافيني

اســتمرت ســلطات االحتــال خــال العــام  2017يف اســتهداف الصحافيــن العاملــن يف وكاالت وتلفزيونــات إعالميــة
متعــددة ،حيــث جــرى اعتقــال مــا يقــارب ( )25صحافيـ ًا خــال العــام  ،2017مــن أماكــن متعــددة يف الضفــة الغربيــة
والقــدس احملتلتــن .ويســتخدم االحتــال ذرائــع عــدة إلدانــة الصحافيــن الذيــن ينقلــون جرائــم االحتــال يف كل
مــكان ،فهنــاك مــن مت إصــدار أمــر اعتقــال إداري بحقــه كاألســير الصحــايف نضــال أبــو عكــر ،وهنــاك مــن كانــت توجــه
لهــم تهمــة التحريــض كتهمــة أساســية .كمــا أقدمــت تلــك الســلطات علــى انتهــاك احلــق يف حريــة العمــل الصحــايف،
مــن خــال اقتحــام املقــرات الصحافيــة.
ويف بتاريــخ  ،2017/10/18اقتحمــت قــوات االحتــال ك ًال مــن مــدن رام اهلل واخلليــل وبيــت حلــم ونابلــس ،حيــث
قامــت باقتحــام مقــرات  3شــركات إعالميــة وهــي شــركة بــال ميديــا ،وترانــس ميديــا ،ورامســات ،التــي تقــدم
خدماتهــا اإلعالميــة لقنــوات فضائيــة فلســطينية وعربيــة ودوليــة ،ووضعــت أمــر ًا عســكري ًا يقضــي بإغــاق تلــك
الشــركات ملــدة  6شــهور بتهمــة «التحريــض علــى اإلرهــاب» ،وأيضـ ًا حتذيــر أصحــاب احملــات التجاريــة وتهديدهــم
بعــدم التعامــل مــع هــذه الشــركات .وتقــدم هــذه الشــركات اخلدمــات لـــ  7قنــوات فلســطينية وعربيــة ودوليــة ،وهــي:
قنــاة فلســطني اليــوم الفضائيــة ،قنــاة األقصــى الفضائيــة ،قنــاة القــدس الفضائيــة ،قنــاة املياديــن ،قنــاة املنــار ،وقنــاة
فرانــس  ،24وقنــاة روســيا اليــوم.
ورافــق اقتحــام اجليــش ملقــر الشــركات اقتحــام منــازل العاملــن يف شــركة بــال ميديــا يف مدينــة اخلليــل ،فقــد اعتقــل
اجليــش إبراهيــم اجلعبــري مديــر شــركة بــال ميديــا ،وعامــر اجلعبــري املديــر اإلداري يف الشــركة ،بعــد مداهمــة
االحتــال بيوتهــم.
اعتقال أعضاء املجلس التشريعي

اعتقلــت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ( )14نائبـ ًا خــال العــام  ،2017مــن بينهــم النائــب خالــدة جــرار ،وأفرجــت
عــن عــدد منهــم ،فيمــا تواصــل تلــك الســلطات اعتقــال عشــرة نــواب مــن أعضــاء املجلــس التشــريعي الفلســطيني،
حتــى نهايــة العــام .2017
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ويواجــه أغلــب النــواب املعتقلــن سياســة االعتقــال اإلداري ،فمــن
أصــل عشــرة نــواب يف ســجون االحتــال ،هنــاك ثمانيــة نــواب
معتقلــن إداري ـ ًاُ ،جلهــم جــرى اعتقالهــم يف فتــرات ســابقة ،وقضــوا
ســنوات طويلــة يف ســجون االحتــال ،بــن أحــكام واعتقــاالت
إداريــة ،وهــم :محمــد جمــال النتشــة ،حســن يوســف ،إبراهيــم
دحبــور ،أحمــد عطــون ،محمــد ماهــر بــدر ،أحمــد مبــارك ،خالــدة
جــرار ،إضافــة إلــى األســير محمــد أبــو طيــر.
ِ
تكتــف ســلطات االحتــال باعتقــال النــواب ،بــل جلــأت إلــى
ولــم
نقلهــم وإبعادهــم قســر ًا عنــد اإلفــراج عنهــم ،كمــا حــدث مــع النــواب
عــن دائــرة القــدس ،الذيــن أبعــدوا عــن مدينتهــم ،وهددتهــم بســحب
هوياتهــم ،كالنائــب محمــد أبــو طيــر ،وأحمــد عطــون ،ومحمــد
طوطــح.
ويف هــذا العــام ،مت اعتقــال النائــب يف املجلــس التشــريعي الفلســطيني
حســن يوســف بتاريــخ  .2017/12/13وبعــد فتــرة وجيــزة مــن اعتقالــه ،أصــدر بحقــه أمــر اعتقــال إداري ملــدة ســتة
أشــهر تنتهــي يف حزيــران  .2018ومــن اجلديــر بالذكــر أن اعتقــال النائــب حســن يوســف هــذا جــاء بعــد  3شــهور فقــط
مــن اإلفــراج عنــه مــن اعتقالــه األخيــر الــذي قضــى فيــه أكثــر مــن  22شــهر ًا .وبذلــك يكــون قــد قضــى حوالــي  11عامـ ًا
يف ســجون االحتــال خــال الســنوات الـــ  13املاضيــة مــن حياتــه.
حالة املدافع عن حقوق اإلنسان األسير صالح احلموري

اعتقلــت ســلطات االحتــال بتاريــخ  2017/8/23الناشــط احلقوقــي والباحــث امليدانــي يف مؤسســة الضميــر لرعايــة
األســير وحقــوق اإلنســان صــاح احلمــوري ،عقــب اقتحــام منزلــه يف بلــدة كفــر عقب شــمال مدينــة القدس وتفتيشــه.
وكان احلمــوري اعتقــل أكثــر مــن مــرة كان آخرهــا العــام  ،2004حيــث قضــى حكمـ ًا بالســجن حوالــي  7ســنوات،
وجــرى حتريــره يف صفقــة تبــادل «وفــاء األحــرار» يف العــام .2011
وبعــد أيــام مــن توقيفــه ،مت اإلفــراج عنــه بشــروط وهــي :حبــس
منزلــي مدتــه  20يوم ـ ًا يف قريــة الرينــة يف الداخــل احملتــل .منــع مــن
الســفر مدتــه  3شــهور .إبعــاد عــن مدينــة القــدس مدتــه  90يوم ـ ًا.
كفالــة قيمتهــا  10آالف شــيكل .إال أنــه وبعــد انتهــاء اجللســة صــدر
أمــر اعتقــال إداري بحقــه مدتــه  6أشــهر ،ويف جلســة التثبيــت ألغــى
قاضــي محكمــة الصلــح قــرار االعتقــال الصــادر بحقــه ،ومت احلكــم
عليــه بإعــادة مــا تبقــى لــه مــن حكــم ســابق كونــه مــن محــرري صفقــة
«وفــاء األحــرار» والبالغــة  3أشــهر إال خمســة أيــام .وعليــه ،قدمــت
النيابــة اســتئناف ًا ضــد القــرار ،وعينــت اجللســة بدايــة شــهر أيلــول،
وفيمــا بعــد مت قبــول اســتئناف النيابــة يف رفــض اعتقــال صــاح ملــا
تبقــى لــه مــن حكــم مــن أيــام اعتقالــه الســابق قبــل اإلفــراج عنــه يف
صفقــة شــاليط .وعليــه ،مت تثبيــت أمــر االعتقــال اإلداري ملــدة 6
شــهور ،وفيمــا بعــد مت رفــض االســتئناف املقــدم مــن محامــي الدفاع.
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حالة الطفل نور كايد عيسى

اعتقلــت ســلطات االحتــال الطفــل نــور كايــد عيســى ( 17عامـ ًا) مــن مدينــة القــدس بتاريــخ  ،2017/4/3ومت حتويلــه
إلــى االعتقــال اإلداري ليكــون أصغــر معتقــل إداري حينهــا .وخضــع نــور ،فــور اعتقالــه ،إلــى التحقيــق يف ســجن
عوفــر ملــدة ( 11يومـ ًا) ،ووجهــت لــه الئحــة اتهــام تتعلــق بالتحريــض عبــر صفحتــه علــى الفيســبوك ،إال أن القاضــي
يف تلــك اجللســة رفــض اعتقــال نــور حتــى انتهــاء اإلجــراءات القانونيــة ،وأصــدر قــرار ًا بإطــاق ســراحه بكفالــة 4000
شــيكل.
لــم يـ ُـرق هــذا القــرار للنيابــة العســكرية التــي أصــرت علــى إبقــاء نــور رهــن االعتقــال ،فأصــدرت ،علــى الفــور،
أمــر اعتقــال إداري بحقــه ملــدة أربعــة أشــهر يبــدأ مــن تاريــخ  ،2017/4/13وينتهــي بتاريــخ  ،2017/8/2بادعــاء
أنــه يشــكل خطــر ًا علــى أمــن املنطقــة ،وألن لديــه نيــة لتنفيــذ أعمــال عنيفــة ضــد االحتــال .وعلــى الرغــم مــن دفــع
احملامــي ،املتمثــل يف أن تهمــة التحريــض التــي تتطــرق إليهــا الئحــة االتهــام ال تدعــم االعتقــال اإلداري وتتعــارض
معــه ،وأن الشــبهات املوجهــة لــه قدميــة وموجــودة ســابق ًا لــدى أجهــزة أمــن االحتــال ،وعلــى الرغــم مــن تأكيــد
القاضــي بعــد االطــاع علــى املــواد العلنيــة والســرية علــى دفــع احملامــي ،فإنــه ثبــت أمــر االعتقــال اإلداري لشــهرين،
علــى اعتبــار أن املعتقــل طفــل .ولكــن النيابــة اســتأنفت علــى قــرار تخفيــض األمــر ،وقــرر قاضــي االســتئناف قبــول
اســتئناف النيابــة ،وإعــادة كامــل املــدة وهــي  4شــهور.
مــع ذلــك ،لــم تكتـ ِ
ـف النيابــة باألمــر األول ،فطلبــت قبل انتهائــه متديد األمر ملــدة ثالثة شــهور تنتهــي يف ،2017/11/1
مســتندة إلــى ا ّدعاءاتهــا الســابقة يف أنــه يشــكل خطــر ًا علــى أمــن املنطقــة ،وطالبــت بتثبيــت األمــر علــى كامــل املــدة،
وا ّدعــت النيابــة أنــه مشــارك بعمليــة إرهــاب شــعبي ،وأنــه متطــرف علــى حســابه علــى الفيســبوك .طلــب احملامــي
تخفيــض أمــر التمديــد ليتمكــن الطفــل نــور مــن قضــاء عيــد األضحــى مــع عائلتــه ،إال أن القاضــي صــرح بأنــه بعــد
االطــاع علــى كامــل املــواد العلنيــة والســرية ،أن هنــاك ضــرورة إلبقائــه رهــن االعتقــال اإلداري ،وقــال :ألن املعتقــل
طفــل« ،قمــت بتثبيــت اعتقالــه علــى كامــل املــدة خوفـ ًا مــن أن تدخــل نوايــاه حيــز التنفيــذ مــع وصولــه إلــى ســن الثامنــة
عشــرة» ،وقــرر عــدم اإلفــراج عــن املعتقــل وعــدم تخفيــض األمــر ،وتثبيتــه لكامــل املــدة ،مــع تعهــد النيابــة بعــدم
جتديــد األمــر إال يف حــال ظهــور مــواد جديــدة.

.22انظر أيض ًا امللحق رقم ( )1حالة الطفل موسى حامد.
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العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين

خــال العــام  ،2017صعــدت ســلطات االحتــال انتهاجهــا سياســة العقوبــات اجلماعيــة ،مخالفـ ًة ،بشــكل أساســي،
املادتــن ( )33و( )34مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة .ومــارس االحتــال سياســة العقوبــات اجلماعيــة مــن خــال تصعيــد
حملــة االعتقــاالت اجلماعيــة واملداهمــات والتفتيشــات .ويركــز التقريــر علــى العقوبــات اجلماعيــة التــي مورســت
بحــق أهالــي قريــة كوبــر غــرب رام اهلل ،مــن اقتحامــات وحصــار منــذ  ،2017/7/22بعــد عمليــة مســتوطنة
«حلميــش» التــي نفذهــا الشــاب عمــر العبــد ( 20عام ـ ًا) ،وأيض ـ ًا العقوبــات اجلماعيــة التــي طالــت أهالــي القــدس
منــذ  2017/7/14علــى أثــر قيــام ثالثــة شــبان مــن قريــة أم الفحــم يف الداخــل احملتــل ،بتنفيــذ عمليــة أســفرت عــن
مقتــل شــرطيني مــن شــرطة االحتــال اإلســرائيلي املتواجديــن علــى مداخــل املســجد األقصــى .وعليــه ،قامــت قــوات
االحتــال بفــرض عقوبــات جماعيــة علــى جميــع املواطنــن املقدســيني وغيرهــم؛ مبنعهــم مــن الدخــول إلــى الصــاة
يف املســجد األقصــى ،إال بعــد مرورهــم عبــر البوابــات ،واســتخدام القــوة املفرطــة أثنــاء عمليــات االعتقــال التعســفية.
إضافــة إلــى تصاعــد حــاالت االعتقــال لتصــل إلــى ذروتهــا ،شــهدت نهايــة العــام  2017حملــة اعتقــاالت واســعة
وجماعيــة نفذهــا جيــش االحتــال اإلســرائيلي يف مناطــق الضفــة الغربيــة ،وذلــك تزامن ـ ًا مــع االحتجاجــات التــي
عقبــت قــرار الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب يف  6مــن كانــون األول  ،2017ونقــل ســفارة بــادة إلــى القــدس
الشــرقية باعتبارهــا عاصمــة لدولــة االحتــال .وتشــير إحصائيــات مؤسســة الضميــر إلــى أن عــدد االعتقــاالت بلــغ
مــا يقــارب  770فلســطيني ًا/ة ،تركــزت معظمهــا يف مدينتــي القــدس واخلليــل .وبلــغ عــدد األطفــال املعتقلــن يف هــذه
احلملــة مــا يقــارب  200طفــل .وتشــير توثيقــات املؤسســة إلــى أن جيــش االحتــال مــارس سياســة العنــف والتنكيــل
واملعاملــة احلاطــة بالكرامــة بحــق املعتقلــن ،وبخاصــة األطفــال.
إعالن حالة الطوارئ القصوى يف مدينة القدس

أعلنــت قــوات االحتــال يف  2017/7/14حالــة الطــوارئ القصــوى يف مدينــة القــدس ،إثــر عمليــة نفذهــا ثالثــة شــبان
مــن قريــة أم الفحــم ،جــرى خاللهــا اشــتباك مســلح ،وأســفرت عــن مقتــل شــرطيني إســرائيليني علــى أحــد مداخــل
املســجد األقصــى .وعلــى إثرهــا ،قامــت ســلطات االحتــال بفــرض عقوبــات جماعيــة علــى جميــع املواطنــن
املقدســيني وغيرهــم؛ مبنعهــم مــن الصــاة يف املســجد األقصــى ،إال بعــد مرورهــم عبــر البوابــات اإللكترونيــة التــي
وضعتهــا قــرب البوابــات املؤديــة إلــى املســجد ،يف محاولــة لتغييــر الوضــع القائــم منــذ العــام  .1967وقامــت قــوات
االحتــال ،بفــرض اإلغــاق علــى البلــدة القدميــة يف مدينــة القــدس ويف محيــط املســجد األقصــى ،كمــا أقامــت
احلواجــز علــى مداخلهــا ،ومنعــت املواطنــن ممــن ال تشــير هوياتهــم إلــى أن عنوانهــم البلــدة القدميــة مــن الدخــول إليهــا
يف ســاعات املســاء.
وقــد طالــت سياســة العقوبــات اجلماعيــة التــي ميارســها االحتــال اإلســرائيلي ،وحالــة القصــاص اجلماعــي ،مختلــف
أطيــاف الشــعب الفلســطيني .وينتهــك االحتــال مبمارســاته هــذه معظــم احلقــوق األساســية املكفولــة دولي ـ ًا ،وغيــر
القابلــة للتجزئــة أو التنــازل ،وأهمهــا احلــق يف حريــة العبــادة ،واحلــق يف حريــة احلركــة والتنقــل ،واحلــق يف اخلصوصيــة
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وســامة اجلســد ،وحــق تقريــر املصيــر ،حيــث وصــل عــدد حــاالت االعتقــال يف القــدس منــذ  2017/7/14وحتــى
 2017/7/25نحــو  160حالــة اعتقــال ،منهــم  30طف ـ ًا تقــل أعمارهــم عــن  18عام ـ ًا .وتركــزت االعتقــاالت يف
منطقــة البلــدة القدميــة ،وبــاب األســباط ،والطــور ،والعيســوية ،كمــا ســجل الهــال األحمــر منــذ انــدالع املواجهــات
يف  2017/7/14حوالــي  400إصابــة مــا بــن حــاالت اختنــاق ،وإصابــات بالرصــاص احلــي أو املطــاط.

االعتداءات الوحشية أثناء عملية االعتقال واإلعدامات خارج نطاق القانون

لوحــظ خــال األحــداث املندلعــة ،وبخاصــة بعــد انتهــاء الصــاة من كل يــوم جمعــة ،تعمد قــوات االحتالل اســتخدام
القــوة املفرطــة أثنــاء عمليــة االعتقــال ،وبصــورة عشــوائية وجماعيــة وتعســفية .وقــد قامــت وحــدات مــن القــوات
اخلاصــة واملســتعربني باالعتــداء بالضــرب املبــرح علــى عــدد مــن الشــبان والتنكيــل بهــم يف حــي وادي اجلــوز ،وذلــك
أثنــاء عمليــة اعتقالهــم ،وتركــز الضــرب علــى منطقــة الــرأس باســتخدام املسدســات ،مــا أدى إلــى إصابــات بالغــة يف
صفــوف الشــبان .ومــن خــال الشــهادات أمــام الباحــث امليدانــي ملؤسســة الضميــر ،فقــد تعمــدت قــوات االحتــال
اســتخدام قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع ،وقنابــل الصــوت ،واألعيــرة املطاطيــة ،ورش املصلــن بامليــاه العادمــة ،كذلــك
اســتخدام الرصــاص احلــي ،حيــث ســقط الشــهيد محمــد محمــود شــرف ( 17عامـ ًا) مــن رأس العامــود ،جــراء إصابتــه
بالرصــاص احلــي مــن قبــل مســتوطن بلباســه املدنــي وســاحه الشــخصي ،وكان متواجــد ًا علــى أحــد أســطح البيوت يف
حــي رأس العامــود .وقــد وصــل عدد الشــهداء يف أحداث املســجد األقصى (البوابــات اإللكترونية) إلى ثمانية شــهداء.
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االعتداءات داخل املستشفيات

لــم تتـ َ
ـوان قــوات االحتــال عــن جتــاوز جميــع اخلطــوط احلمــراء لتصــل إلــى مالحقــة الفلســطينيني املدنيــن العــزل حتــى
يف غــرف املستشــفيات ،محاولــة بذلــك اعتقــال الشــبان املصابــن ،أو خطــف جثــث الشــهداء بغــرض احتجازهــا.
وثــق الباحــث امليدانــي ملؤسســة الضميــر يف القــدس ،تفاصيــل اقتحــام مستشــفى املقاصــد بتاريــخ  2017/7/21مــع
شــهود عيــان تواجــدوا يف موقــع احلــدث ،وذلــك بعــد استشــهاد الشــاب محمــد حســن أبــو غنــام ( 20عامـ ًا) ،الــذي
استشــهد يف مواجهــات يف حــي الطــور مبدينــة القــدس ،بعــد أن أطلــق حــرس احلــدود النــار احلــي باجتاهــه ،مــا أدى إلــى
استشــهاده ،ونقلــه علــى الفــور إلــى مستشــفى املقاصــد .وبعــد دقائــق ،اقتحــم مئــات مــن أفــراد الوحــدات اخلاصــة
اإلســرائيلية وضبــاط حــرس احلــدود املستشــفى ،وأطلقــوا قنابــل الصــوت والغــاز علــى املواطنــن املتواجديــن يف
محيطــه ،مــن أجــل تفريــق النــاس ومصــادرة اجلثمــان واحتجــازه ،حيــث اقتحمــت القــوات اخلاصــة قســم الطــوارئ،
واعتــدت علــى األطبــاء املتواجديــن بالضــرب ،وحاولــوا مصــادرة جثمــان الشــهيد ((2(،إال أن العــدد الكبيــر للمواطنــن
(حوالــي  300شــاب) حــال دون وصولهــم إلــى اجلثمــان .وخــال هــذه الهجمــة ،أصيــب العديــد مــن املواطنــن
املتواجديــن يف محيــط املستشــفى ،إضافــة إلــى اعتقــال ثالثــة شــبان .قانونيـ ًا ،متثــل هــذه العمليــة خرقـ ًا مباشــر ًا ملبــدأ
التمييــز املتجــذر يف القانــون الدولــي اإلنســاني ،الــذي يقضــي بضــرورة التمييــز بــن املدنيــن واملقاتلــن مــن جهــة ،وبــن
األعيــان املدنيــة والعســكرية مــن جهــة أخــرى ،وأكــدت علــى ذلــك املــادة  18مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،وتشــكل
هــذه احلادثــة خرق ـ ًا التفاقيــات جنيــف التــي تكفــل حمايــة املستشــفيات وأماكــن تقــدمي الرعايــة الصحيــة للجرحــى
واملرضــى والعجــزة ،يف جميــع األوقــات ،باعتبارهــا أماكــن مدنيــة ذات حمايــة خاصــة.
اقتحام وحصار قرية كوبر بعد عملية «حلميش»

بعــد عمليــة مســتوطنة «حلميــش» التــي نفذهــا الشــاب عمــر عبــد اجلليــل العبــد ( 20عامـ ًا) مــن قريــة كوبــر غــرب رام
اهلل يف متــوز العــام  ،2017وأســفرت عــن مقتــل  3مســتوطنني ،قامــت قــوات االحتــال باقتحــام القريــة بشــكل يومــي
بعشــرات اآلليــات ،ومئــات مــن اجلنــود املشــاة والــكالب البوليســية واجلرافــات .وقــام جنــود االحتــال باعتقــال
شــقيق منفــذ العمليــة ووالدتــه ،ومداهمــة منزلهــم أكثــر مــن مــرة ،إضافــة إلــى مداهمــة عشــرات املنــازل يف القريــة،
وإغــاق مدخلهــا الرئيســي «اجلنوبــي» بالســواتر الترابيــة بعــد حفــر الشــارع ،ووضــع حاجــز علــى الطريــق الشــرقي
للقريــة الواصــل بينهــا وبــن قريــة برهــام ،ونصــب خيمــة للجنــود يعســكرون فيهــا علــى مدخــل القريــة .وقــد ســجلت
حوالــي  15إصابــة بالرصــاص املعدنــي املغلــف باملطــاط مــن قريــة كوبــر والقــرى املجــاورة ،ومت إطــاق وابــل مــن
الرصــاص احلــي وقنابــل الصــوت والغــاز خــال املواجهــات علــى املواطنــن واملنــازل.
إن احلصــار الــذي فــرض علــى قريــة كوبــر والتضييــق علــى أهلهــا ،واحلواجــز والســواتر الترابيــة التــي أقيمــت ،إضافــة
إلــى االقتحامــات املتكــررة ملنــازل املواطنــن والعبــث مبحتوياتهــا ،وإفــزاع األطفــال ،هــي جــزء ال يتجــزأ مــن سياســة
العقــاب اجلماعــي التــي متارســها قــوات االحتــال ،وهــي ،كمــا ذكــر ســابق ًا ،مخالفــة بشــكل أساســي للمادتــن ()33
و( )34مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة .وعليــه ،فــان االحتــال ،مبمارســاته هــذه ،يقــوم باالقتصــاص مــن جميــع أهالــي
البلــدة ،وتعطيــل حياتهــم ،وفــرض ظــروف عصيبــة علــى جميــع املواطنــن مــن نســاء وأطفــال وشــيوخ.
.23وتعتبــر سياســة احتجــاز اجلثامــن التــي تنتهجهــا ســلطات االحتــال عقابـ ًا جماعيـ ًا يســتهدف عوائــل الشــهداء واملجتمــع الفلســطيني
ككل ،كمــا تعتبــر ممارســات منافيــة جلميــع القيــم واألعــراف والقوانــن احملليــة والدوليــة ،وتعــدّ إهانــة للمعتقــدات الدينيــة للمجتمــع
الفلســطيني ،ومخالفــة للمادتــن  27و 33مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،والبروتوكــول اإلضــايف األول امللحــق باتفاقيــات جنيــف.
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إطالق النار بهدف القتل :عودة إلى سياسة اإلعدامات امليدانية

واصلــت قــوات االحتــال انتهــاج سياســة اإلعدامــات امليدانيــة كبديــل عــن االعتقــال خــال العــام  ،2017حيــث
وصــل عــدد الشــهداء خــال العــام ،حســب إحصائيــات وزارة الصحــة الفلســطينية ،إلــى  80شــهيد ًا ،منهــم ثالثــة
أســرى استشــهدوا بســبب اســتخدام القــوة املفرطــة أثنــاء اعتقالهــم ،وهــم محمــد عامــر اجلــاد ( 24عامــ ًا) مــن
طولكــرم ،والطفلــة فاطمــة جبريــن طقاطقــة ( 16عامــ ًا) ،والشــاب رائــد الصاحلــي ( 22عامــ ًا) ،مــا يؤكــد تعمــد
قــوات االحتــال اإلســرائيلي اســتخدام القــوة املميتــة ضــد الفلســطينيني كخيــار دفاعــي أول ،وليــس كمــا هــو مفــروض
عليهــا دوليـ ًا ومحليـ ًا باســتخدامها كملجــأ أخيــر .وتشــكل حــاالت اإلعدامــات والقتــل القصــد جرميــة حــرب مبوجــب
القانــون الدولــي ،فبحســب املــادة  8الفقــرة الثانيــة (أ) 1/مــن نظــام رومــا األساســي ،مت اعتبــار القتــل العمــد جرميــة
حــرب ،وعلــى االحتــال أن يتحمــل مســؤوليته كاملــة ،ضمــن هــذا الســياق ،علــى قيامــه بجرائــم حــرب بحــق
الشــعب الفلســطيني ككل.
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حالة الشهيد رائد الصاحلي

تصريح مشفوع بالقسم:
قــدم بســام الصاحلــي ( 27عامـ ًا) شــقيق األســير الشــهيد رائــد الصاحلــي (22
عامـ ًا) ،مــن ســكان مخيــم الدهيشــة ،بيــت حلــم ،تصريحـ ًا مشــفوع ًا بالقســم
هــذا نصــه:
"عنــد حوالــي الســاعة  3:43صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق
 ،2017/8/9اســتيقظت مــن نومــي علــى أصــوات صــراخ داخــل
البيــت ،وحتديــد ًا صــوت والدتــي وهــي تصــرخ وتبكــي وتقــول إن
"اجليــش قتلــوا رائــد ،وأنهــم أطلقــوا عليــه النــار واعتقلــوه وهــو
مصــاب" .وعندمــا نهضــت خرجــت إلــى الصالــون ،وإذ بوالدتــي
تبكــي وتصــرخ وتقــول لــي إن رائــد يستشــهد ،وهــو مصــاب
وموجــود خلــف الســور املوجــود خلــف منزلنــا ،وكان برفقــة والدتــي أخــي الصغيــر محمــد .بعدهــا حتركــت
فــور ًا حملاولــة إنقــاذ رائــد ،وخرجــت مــن بــاب الصالــون املــؤدي إلــى الســور اخللفــي ،وفــور ًا قفــزت علــى
شــرفة منــزل جيراننــا مــن أجــل أن أصــل إلــى اخللــف بحكــم أن املنــازل يف املخيــم قريبــة مــن بعضهــا البعــض،
وإذ بجنــود االحتــال يطلقــون النــار صوبــي فاحتميــت بســور الشــرفة ،وكان اجلنــود يطلقــون النــار بشــكل
كثيــف ،وقفــزت علــى بيــت جيــران آخريــن كان رائــد ملقــى علــى األرض بالقــرب مــن منزلهــم الــذي يقــع
مباشــرة خلــف منزلنــا ،فشــاهدت رائــد الــذي كان ممــدد ًا وتســيل منــه الدمــاء ،وأثنــاء ذلــك اقتربــت منــه
ومــددت يــدي لــه مــن أجــل ســحبه ،لكــن يف هــذه اللحظــة صــوب أحــد جنــود االحتــال الليــزر علــي،
وحتديــد ًا عنــد املنطقــة العلويــة لــدي ،فمــا كان أمــام رائــد إال أن رفــع قدمــه اليســرى مــن أجــل حمايتــي،
وتلقــى رصاصــة فيهــا .فــور ًا ،قمــت بســحب رائــد مــن يديــه بســرعة وحملتــه وهــو ملــيء بالدمــاء ،وتنقلــت
بــن البيــوت إلــى أن اســتقرينا يف بيــت بعيــد عــن حارتنــا التــي كانــت محاصــرة ومليئة باجلنــود يف ذلــك الوقت.
وطــوال هــذه الفتــرة كان رائــد ينــزف ويقــوم باحلديــث يف أمــور ،ويوصينــي يف العديــد مــن األشــياء ،كأنــه
يفــارق احليــاة ،وبــدأ بإخــراج دم مــن فمــه بكثــرة .وبعــد  15دقيقــة تقريبـ ًا ،اقتحــم عــدد مــن جنــود االحتــال
املــكان علينــا ،وكان برفقتهــم كالب هــي مــن د َّلتهــم علينــا بســبب دمائــه التــي نزلــت منــه علــى األرض أثنــاء
هروبنــا .طلــب منــي أحــد اجلنــود أن أبتعــد عنــه ولكنــي رفضــت ،وقتهــا هجــم علــي جنــدي آخــر وســحب
أقســام بندقيتــه وأطلــق علـ ّـي رصاصـ ًا صوتيـ ًا فقــط مــن أجــل إخافتــي ،لكننــي لــم أحتــرك مــن مكانــي ،بعدهــا
ضربنــي اجلنــدي نفســه برجلــه علــى كتفــي اليمــن ،ورجلــي اليمــن ،وأبعدنــي بالقــوة عــن رائــد .بعدهــا
أخــذوا رائــد منــي وأبعــدوه عنــي .تقــدم نحــوه جنــدي وقــام بفحــص نبضــه ولــم أعلــم مبــاذا حتــدث ،ومــن
ثــم قــام جنديــان أحدهمــا حملــه مــن يــده اليمنــى واآلخــر مــن رجلــه اليمنــى ،ولــم أعلــم أيــن أخــذوه بعــد أن
غــادر اجليــش املخيــم" .ويف وقــت الحــق ُأعلــن عــن استشــهاده ،ومت دفتــه بعــد تســليم اجلثمــان.
استشــهد األســير الشــهيد الصاحلــي بتاريــخ  2017/9/3متأثــر ًا بجراحــه ،بعــد إصابتــه برصاصــات عــدة يف البطــن
والكبــد والفخــذ أطلقهــا جنــود االحتــال أثنــاء اعتقالــه ،وتركــوه ينــزف مــدة طويلــة قبــل نقلــة وهــو يف وضــع حــرج
(((2
إلــى مشــفى هداســا عــن كارم ،ليبقــى حتــت أجهــزة التنفــس االصطناعــي نحــو ثالثــة أســابيع إلــى أن استشــهد.
 .24هيئة شؤون األسرى واحملررين ،دائرة اإلعالم.
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العمر 31 :عام ًا
تاريخ االستشهاد2017/3/6 :
املستوى التعليمي :شهادة يف الصيدلة
من الوجلة ،قضاء بيت حلم ،فلسطني
استشــهد األعــرج بتاريــخ  6آذار 2017عندمــا
اقتحمــت قــوة إســرائيلية خاصــة مــكان
تواجــده ،يف مدينــة البيــرة قــرب رام اهلل بالضفــة
الغربيــة ،بعــد مطاردتــه لقرابــة  6أشــهر مــن
قبــل ســلطات االحتــال ،داهمــت خاللهــا
منــزل عائلتــه بقريــة الوجلــة عشــرات املــرات،
وقامــت بتفتيشــات متعــددة والتضييــق علــى
العائلــة.
وجــاءت عمليــة مطــاردة األعــرج بعــد اعتقالــه
برفقــة خمســة شــبان آخريــن ،لــدى األجهــزة
األمنيــة الفلســطينية ملــدة خمســة أشــهر،
وكانــت التهمــة األساســية هــي حيــازة ســاح،
تعرضــوا خــال هــذه الفتــرة لتحقيــق طويــل،
وخاضــوا إضرابـ ًا عــن الطعــام حتــى مت اإلفــراج
عنهــم ،وقــد مثلتهــم مؤسســة الضميــر
قانونيــ ًا ،وقامــت مبتابعــة ملفاتهــم وزيارتهــم
والترافــع عنهــم أمــام احملاكــم الفلســطينية حتــى اإلفــراج عنهــم .وبعــد اإلفــراج عنــه مــن ســجون الســلطة ،أصبــح
األعــرج مطــارد ًا لالحتــال ،أمــا بقيــة الشــبان فقــد متــت إعــادة اعتقالهــم مــن قبــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي بعــد
اإلفــراج عنهــم مــن قبــل الســلطة الفلســطينية ،وهــم يخضعــون لالعتقــال اإلداري منــذ أيلــول .2016
وثــق الباحــث امليدانــي ملؤسســة الضميــر حالــة املنــزل الــذي كان يتواجــد فيــه الشــهيد األعــرج ،فيــروي الباحــث امليداني
أنــه بعــد ســاعات عــدة مــن اغتيــال األعــرج ،ذهــب ملعاينــة املنــزل .وهــو يصــف وجــود كميــة كبيــرة مــن الرصــاص
الفــارغ ،يف أكثــر مــن مــكان يف املنــزل ،وتوجــد آثــار انفجــار كبيــر يف منطقــة «العليــة» (فــوق احلمــام) لدرجــة أن جــزء ًا
مــن حائــط العليــة وجــد مهدومـ ًا ،إضافــة إلــى انتشــار الشــظايا الناجتــة عــن اســتخدام القنابــل والذخيــرة احليــة يف جميــع
أنحــاء املنــزل (املطبــخ ،غرفــة املعيشــة ،غرفــة النــوم واحلمــام) .وأوضــح ،أيضـ ًا ،وجــود آثــار دمــاء داخــل املنــزل،
وعلــى جميــع الــدرج ،واملدخــل الرئيســي.
وحســب تقريــر الفحــص األولــي للجثمــان بعــد تســليمه مــن قبــل االحتــال بتاريــخ  ،2017/3/17يف مستشــفى
احلســن يف بيــت جــاال ،اتضــح وجــود  21رصاصــة وشــظية يف جســمه ،وهــو مــا يفســر حجــم اجلرميــة املرتكبــة.
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الظروف داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي

«ينبغــي لنظــام الســجون الســعي إلــى أن يقلــص -إلــى أدنــى حــد -الفــوارق بــن حيــاة الســجن واحليــاة احلــرة،
وهــي فــوارق مــن شــأنها أن تهبــط بحس املســؤولية لــدى الســجناء ،أو باالحترام الواجــب لكرامتهم البشــرية».
(القاعدة الخامسة من قواعد مانديال)

(((2

عموم ـ ًا ،يعيــش األســرى الفلســطينيون ظروف ـ ًا معيشــية صعبــة داخــل ســجون االحتــال ،وال تتســم باإلنســانية؛
ابتــداء باالكتظــاظ يف غــرف الســجن ،وســوء التهويــة ،وانتشــار احلشــرات ،وافتقــار عيــادات الســجون إلــى مقومــات
احلــد األدنــى ،مــا يتنافــى مــع لوائــح مصلحــة الســجون ،ويتعــارض مــع القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة األســرى.
متثلــت أبــرز األحــداث يف الســجون للعــام  2017باالقتحامــات التعســفية والوحشــية التــي كان أبرزهــا اقتحــام قســم
( )16يف ســجن النقــب ،إضافــة إلــى اســتمرار االحتــال مبمارســة سياســة اإلهمــال الطبــي اجلســدي والنفســي بحــق
األســرى .وبــرز يف العــام  2017موضــوع االكتظــاظ العالــي يف الســجون ،وضيــق املســاحة املتاحــة لــكل أســير ،حيــث
صــدر حكــم مــن محكمــة «العــدل العليــا» لالحتــال ،بالــزام دولــة االحتــال بتوســيع املســاحة الفعليــة لــكل أســير،
وذلــك ملــا ارتــأت احملكمــة مــن اكتظــاظ داخــل ســجون االحتــال ،وأدنــاه ملخــص ألهــم مــا جــاء يف القــرار.
«محكمة العدل العليا»  -قرار رقم ()14/1892

(((2

بتاريــخ  ،2014/3/12قدمــت كل مــن جمعيــة حقــوق املواطــن يف إســرائيل ،واملركــز األكادميــي للقانــون واألعمــال،
وجمعيــة أطبــاء حلقــوق اإلنســان ،التماســ ًا إلــى محكمــة العــدل العليــا ،بشــأن موضــوع االزدحــام يف معتقــات
االحتــال وســجونه .إن املســاحة الفعليــة ملعيشــة غالبيــة األســرى واملعتقلــن يف ســجون االحتــال ال تتعــدى  3أمتــار
مربعــة لــكل أســير (مبــا يشــمل املراحيــض ،ومــكان االســتحمام ،ومســاحة النــوم) ومبــا ينتهــك حقهــم األساســي يف
الكرامــة اإلنســانية .وجــاء يف االلتمــاس أن املســاحة يف ســجون االحتــال تبعــد كل البعــد عــن املعاييــر التــي تلتــزم
بهــا الــدول الدميقراطيــة يف مــا يتعلــق بأماكــن االحتجــاز ،وأيض ـ ًا ال تلتــزم حتــى باملعاييــر املوجــودة بلوائــح مصلحــة
الســجون الرســمية التــي حتــدد املســاحة بســتة أمتــار لــكل أســير ،مــا يخــل بواجبــات دولــة االحتــال مبنــع العقوبــة
القاســية والالإنســانية واحلاطــة مــن الكرامــة التــي هــي متأصلــة يف القانــون والعــرف الدوليــن ((2(.ويف تاريــخ
 2017،/6/13ردت محكمــة العــدل العليــا بإلــزام «الدولــة» بــأن تقــوم بالتعديــات الالزمــة مبوجــب االلتمــاس،
وذلــك مــن خــال مرحلتــن:
 .25قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال):
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf

.26
 .27من موقع جمعية حقوق املواطن يف إسرائيل ،انظر الرابطhttps://www.acri.org.il/he/30843 :
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األولى:
تنفــذ خــال  9أشــهر مــن تاريــخ صــدور احلكــم ،وفيهــا تؤمــن الدولــة لــكل أســير مســاحة معيشــية تبلــغ  3أمتــار (مبــا
ال يشــمل املراحيــض وأماكــن االســتحمام).
الثانية:
تنفــذ خــال  18شــهر ًا مــن صــدور احلكــم ،وحــددت مســاحة فعليــة للمعيشــة بـــ  4أمتــار (دون املراحيــض واحلمامــات)
أو  4.5متــر ،مبــا يشــمل (املراحيــض واحلمامــات).
اقتحامات السجون

(((2

«ال يجــوز ملوظفــي الســجون أن يلجــأوا إلــى القــوة يف عالقاتهــم مــع املســجونني ،إال دفاعـ ًا عــن
أنفســهم ،أو يف حــاالت الفــرار أو املقاومــة اجلســدية بالقــوة ،أو باالمتنــاع الســلبي ألمــر يســتند
إلــى القانــون أو األنظمــة .وعلــى املوظفــن الذيــن يلجــأون إلــى القــوة ،أال يســتخدموها إال يف
أدنــى حدودهــا الضروريــة ،وأن يقدمــوا فــور ًا تقريــر ًا عــن احلــادث إلــى مديــر الســجن».
المادة ( )1 ،54من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

(((2

تتعمــد الوحــدات اخلاصــة ،وبشــكل ممنهــج ،التنكيــل باملعتقلــن وتعريضهــم للمعاملــة القاســية واحلاطــة بالكرامــة،
ســواء يف شــكل االقتحــام الــذي يأتــي غالبـ ًا يف ســاعات الليــل املتأخــرة ،أو ســاعات الصبــاح الباكــرة ،أو مــن خــال
اســتخدام أســلوب االعتــداء املباشــر علــى املعتقلــن؛ إمــا بالضــرب وإمــا بــرش الغــاز ،الــذي ميتــد بعــد ذلــك ليشــمل
مجموعــة مــن العقوبــات تفرضهــا اإلدارة علــى األقســام واملعتقلــن كاحلرمــان مــن زيــارة العائلــة ملــدة معينــة ،أو
احلرمــان مــن الكانتينــا ،أو فــرض غرامــات ماليــة ،أو عــزل األســير كإجــراء عقابــي ملــدة محــددة زمني ـ ًا.
هــذا ،وتدفــع قــوات مصلحــة ســجون االحتــال بوحداتهــا اخلاصــة (النحشــون ،املتســادا ،الــدرور ،اليمــاز)،
القتحــام أقســام وغــرف األســرى واملعتقلــن حتــت حجــج أمنيــة مختلفــة تنــدرج جميعهــا ضمــن سياســة ممنهجــة
متــارس اإلدارة مــن خاللهــا العقــاب اجلماعــي بحــق األســرى واملعتقلــن ،وتتعمــد خاللهــا مصلحــة الســجون اإليعــاز
لوحداتهــا اخلاصــة باقتحــام الغــرف واألقســام ،مبــا يحقــق إيقــاع أشــد أنــواع األذى والتعذيــب بهــم .فتكــون غالب ـ ًا
إمــا يف ســاعات الصبــاح الباكــر بعــد العــد الصباحــي ،وإمــا يف ســاعات بعــد منتصــف الليــل ،بحيــث يكــون االقتحــام
بشــكل مفاجــئ مــن أجــل حتقيــق أهدافهــم املفترضــة ،مــا مينــع األســرى واملعتقلــن مــن حتضيــر أنفســهم واتّخــاذ
(((3
إجــراءات احترازيــة.
ُرصــد يف العــام  2017حوالــي  300اقتحــام للســجون ،نتــج عنهــا إصابــات بالغــة يف صفــوف األســرى واملعتقلــن
 .28للمزيــد مــن املعلومــات حــول اقتحامــات الســجون ،انظــر منشــور مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان ،2013
اعتــداءات الوحــدات اخلاصــة اإلســرائيلية علــى األســرى واملعتقلــن أثنــاء النقــل واالقتحامــات.
 .29أوصــى باعتمادهــا مؤمتــر األمم املتحــدة األول ملنــع اجلرميــة ومعاملــة املجرمــن املنعقــد يف جنيــف يف العــام  ،1955وأقرهــا املجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي بقراريــه  663جيــم ،د ،24املــؤرخ يف  31متــوز للعــام  ،1957و ( 2076د ) 62املــؤرخ يف  13أيــار .1977
 .30التقريــر الســنوي حــول أمنــاط االنتهــاكات اإلســرائيلية حلقــوق املعتقلــن الفلســطينيني  ،2017تقريــر مشــترك مــن إصــدار :مؤسســة
الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان ،نــادي األســير ،مركــز امليــزان حلقــوق اإلنســان ،ص .16
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بســبب اســتخدام االحتــال الغــاز املســيل للدمــوع الــذي يســبب اختناقــات ومشــاكل يف التنفــس ،إضافــة إلــى
االعتــداءات اجلســدية علــى األســرى ،وتخريــب ممتلكاتهــم ،والعبــث مبحتويــات الغــرف.
ويف تاريــخ  2017/2/1حوالــي الســاعة  17:45مســا ًء ،اقتحمــت القــوات اخلاصــة قســم ( )16يف ســجن النقــب،
وتخلــل ذلــك االعتــداء علــى األســرى بالضــرب املبــرح باســتخدام الهــراوات وهــم مكبلــون ومطروحــون أرض ـ ًا.
وبحســب الشــهادات احليــة مــن األســرى التــي وثقتهــا مؤسســة الضميــر ،فــإن تركيــز االعتــداء بالضــرب كان علــى
الوجــه والصــدر إلحــداث أكبــر ضــرر ممكــن .وعانــى األســرى ،بشــكل كبيــر ،مــن رائحــة غــاز شــديدة نتيجــة إطــاق
قنابــل الغــاز داخــل القســم قبيــل االقتحــام بثـ ٍ
ـوان ،مــا أدى إلــى اختنــاق جميــع األســرى نتيجــة صعوبــة عمليــة التنفــس
لديهــم ،وتشــويش حــاد يف الرؤيــة ،وحــاالت غثيــان.
بعــد ذلــك ،قامــت القــوات اخلاصــة مبســاعدة الســجانني بتجميــع جميــع األســرى يف الســاحة ودفعهــم علــى األرض
ووجوههــم إلــى األرض ،وأجبروهــم علــى التمــدد يف هــذه الوضعيــة حوالــي  8ســاعات متواصلــة وهــم مكبلــون مــن
أيديهــم وأقدامهــم ،وطــوال هــذا الوقــت كان يتــم االعتــداء علــى األســرى بالشــتم ،واإلهانــات ،والضــرب علــى
الــرأس ،والدعــس علــى أجســادهم ،والضــرب بواســطة األرجــل ،وبواســطة عصــا بالســتيكية ،وذلــك بشــكل
عشــوائي وخطيــر ،مــع العلــم أن الطقــس يف شــهر كانــون الثانــي كان بــارد ًا جــد ًا .وقــد حــرم األســرى مــن حاجياتهــم
األساســية ،حيــث صــودرت جميــع األدوات الكهربائيــة وبعــض األغــراض الشــخصية أيضـ ًا ،وبقــي فقــط يف الغــرف
الفــرش والبطانيــات التــي كانــت قــذرة ورائحتهــا ســيئة ،مــا جعــل نــوم األســرى عليهــا صعبـ ًا جــد ًا.
إثــر ذلــك ،مت إغــاق قســم ( ،)16وعــزل األســرى عــز ًال تامـ ًا عــن باقــي األقســام ملــدة ثمانيــة أيــام ،ويف كل ليلــة كان
يتــم اقتحــام القســم بحجــة التفتيــش ،ومت أيضـ ًا حرمــان اإلســرى مــن قبــل إدارة مصلحــة ســجون االحتــال مــن زيــارة
األهــل والكانتينــا ملــدة شــهرين ،واســتمر ســحب الكهربائيــات كوســيلة عقابيــة ملــدة شــهر.
وقد تفاوتت اإلصابات بني صفوف األســرى ،ولكن األمر الوحيد املشــترك كان أن جميع األســرى تضرروا من الغاز،
فقد ســبب لهم ضيق ًا يف التنفس وتشويشـ ًا حاد ًا يف الرؤية .وبشــكل عام ،اشــتكى األســرى من أوجاع يف جميع أنحاء
أجســادهم ،وبخاصــة الظهــر ،وإعيــاء شــديد نتيجــة الضــرب العشــوائي والشــبح املســتمر ملــدة  8ســاعات يف الســاحة.
وتظهــر هــذه االعتــداءات والعقوبــات واالنتهــاكات أن األســرى الفلســطينيني مــا زالــوا يتعرضــون لصنــوف التعذيــب
واملعاملــة القاســية ،علــى يــد القــوات اخلاصــة التابعــة ملصلحــة الســجون اإلســرائيلية؛ بقصــد دفعهــم للتخلــي عــن
حقوقهــم املكفولــة مبوجــب القانــون الدولــي ،وصهــر وعيهــم ،وكســر مبــدأ التضامــن فيمــا بينهــم ،والنيــل مــن
إرادتهــم ،وهــي سياســية ممنهجــة ُتــارس علــى نطــاق واســع مــن قبــل الوحــدات اخلاصــة ،وتســتند هــذه املمارســات
إلــى قــرارات سياســية حتظــى بدعــم مــن املؤسســة العســكرية واألمنيــة اإلســرائيلية .إن هــذه االعتــداءات تنطــوي،
أيضـ ًا ،علــى انتهــاكات جســيمة التفاقيــة جنيــف الرابعــة ،وقواعــد القانــون الدولــي ،وترقــى العتبارهــا جرائم حرب.
اإلهمال الطبي بحق األسرى

تعــد سياســة اإلهمــال الطبــي إحــدى أبــرز سياســات االحتــال لالنتقــام مــن األســرى وذويهــم .فطــوال مراحــل
االعتقــال ،يتعــرض املعتقــل الفلســطيني للتعذيــب اجلســدي والنفســي بالتزامــن مــع سياســة اإلهمــال الطبــي متعــدد
األشــكال ،ومنهــا االحتجــاز يف بيئــة مســببة لإلصابــة بأمــراض عــدة ،منهــا املعديــة واملزمنــة التــي تهــدد حياة األســرى.
ومــن خــال شــهادات األســرى وتقاريرهــم الطبيــة ،يظهــر جلي ـ ًا أن تدهــور حالتهــم الصحيــة مــرده عــدم احتــرام
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مصلحــة الســجون اإلســرائيلية حلقــوق األســرى الطبيــة ،ويف مقدمتهــا حقهــم يف إجــراء الفحوصــات الطبيــة الدوريــة؛
وشــكلية العــاج املقــدم لهــم؛ وتلكــؤ اجلهــات املختصــة يف تقــدمي العــاج املناســب لألســير املريــض يف الوقــت
املناســب.
فاألســير (ر.ش) ( 22عامـ ًا) ،يعانــي مــن مشــاكل يف املعــدة ،وال يســتطيع أن يــأكل دون دواء ،ويســتفرغ عندمــا يــأكل
أي شــيء .وهــو يعانــي مــن أوجــاع علــى طــول عمــوده الفقــري ،وعندمــا قامــوا بعمــل صــورة لــه يف عيــادة مستشــفى
الرملــة أخبــروه أن لديــه مشــكلة نــادرة ،ومــع ذلــك لــم يشــرحوا لــه ماهيتهــا ،ولــم يحولــوه إلــى مستشــفى خــاص.
ويــرى األســير أن املشــاكل يف الظهــر بــدأت مــن وقــت التحقيــق الطويــل ،واجللــوس املتواصــل علــى الكرســي يف مركــز
حتقيــق اجللمــة .كمــا يعانــي األســير ،أيض ـ ًا ،مــن إصابــة برصاصتــن؛ واحــدة فــوق الركبــة اليســرى ،واألخــرى
رصاصــة مــن نــوع (دومــدوم) مــن الفخــذ األيســر (فــوق الركبــة) .ويف مستشــفى هداســا عملــوا عمليــة ووضعــوا
ببالتــن علــى طــول فخــذه األيســر .ويعانــي األســير (ر .ش) مــن وضــع صعــب يف رجلــه اليســرى ،فقــد أخرجــوه
إلــى عيــادة ســجن الرملــة ،مــرات عــدة لتصويــر ظهــره ورجلــه ،وقــد أجريــت لــه صــورة يف بدايــة االعتقــال وأبلغــوه
بوجــود التــواء بالبالتــن ،وأنهــم لــن يقدمــوا أي تدخــل طبــي إال اذا انكســر البرغــي املوجــود يف البالتــن.
ويعانــي األســير (ي .ح) ( 30عام ـ ًا) مــن غــزة ،منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات ،مــن مشــاكل جلديــة ،ولــم يتــم
عالجهــا مــن قبــل طبيــب الســجن إال عــن طريــق أدويــة لــم تعـ ِ
ـط أي مفعــول ،مــا أدى إلــى تفاقــم حالتــه ،فهــو اآلن
يعانــي مــن تقشــر جلــدي يف جميــع أنحــاء جســده ،وحديثـ ًا ظهــرت كتلــة (علــى شــكل كيــس) حجمهــا  2ســم ،علــى
رأســه مــن اجلهــة اليســرى ،ويكبــر حجمهــا بشــكل تدريجــي مــع مــرور الوقــت .وقــد ّاطلــع محامــي مؤسســة الضميــر
عليهــا ،وهــي تســبب لــه آالمـ ًا وضغطـ ًا يف منطقــة الــرأس ،ويخشــى أن تكــون ورمـ ًا .لكــن إدارة الســجن ترفــض أن
يخضــع األســير لعمليــة جراحيــة ،معتبــرة أنهــا عمليــة جتميليــة ،دون أي اعتبــار للوضــع الصحــي لألســير.
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اإلضراب الجماعي عن الطعام «إضراب الكرامة»

اإلضــراب املفتــوح عــن الطعــام أو مــا يعــرف بـــ «معركــة األمعــاء اخلاويــة» ،هــو امتنــاع املعتقــل عــن تنــاول كافــة أصناف
وأشــكال املــواد الغذائيــة املوجــودة يف متنــاول األســرى باســتثناء املــاء وقليــل مــن امللــح ،وهــو خطــوة نــادر ًا مــا يلجــأ
إليهــا األســرى؛ إذ إنهــا تعتبــر اخلطــوة األخطــر واألقســى التــي يلجــأ إليهــا املعتقلــون ،ملــا يترتــب عليهــا مــن مخاطــر
جســيمة -جســدية ونفســية -علــى األســرى ،وصلــت ،يف بعــض األحيــان ،إلــى استشــهاد عــدد منهــم.
يلجــأ األســرى الفلســطينيون إلــى هــذه اخلطــوة بعــد نفــاد كافــة اخلطــوات النضاليــة األخــرى ،وعــدم االســتجابة
ملطالبهــم عبــر احلــوار املفتــوح بــن ســلطات االحتــال (إدارة الســجون) ،واللجنــة النضاليــة التــي متثــل املعتقلــن،
حيــث إن األســرى يعتبــرون اإلضــراب املفتــوح عــن الطعــام ،وســيلة لتحقيــق هــدف ،وليــس غايــة بحــد ذاتــه ،وهــو
مــن أهــم االســتراتيجيات التــي يلجــأ إليهــا األســرى للتأثيــر علــى إدارة املعتقــل ومصلحــة الســجون ،بشــكل عــام،
لتحقيــق مطالبهــم اإلنســانية العادلــة.
ويف تاريــخ  ،2017/4/17بــدأ مــا يقــارب  1500أســير إضرابــ ًا مفتوحــ ًا عــن الطعــام ،وذلــك لتحقيــق عــدد مــن
احلقــوق املطلبيــة واإلنســانية كزيــادة مــدة الزيــارة ،والســماح لألحفــاد بالزيــارة ،وحتســن األوضــاع احلياتيــة واملعيشــية
لألســرى .واســتمر اإلضــراب  41يوم ـ ًا ،تعــرض خاللــه األســرى النتهــاكات جســيمة مــن قبــل مصلحــة الســجون
اإلســرائيلية ،واعتــداءات نفذتهــا قــوات االحتــال مــن خــال االقتحامــات والتفتيشــات املتكــررة واملتواصلــة ،إضافــة
إلــى تعمــد اإلدارة املماطلــة يف تقــدمي الرعايــة الصحيــة لهــم ،ووضعهــم يف ظــروف احتجــاز غيــر إنســانية.
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ومتثلت مطالب اإلضراب يف التالي:

●إنهاء سياسة اإلهمال الطبي ،وضمان حق املعتقلني يف احلصول على رعاية صحية مناسبة.
●إنهاء سياسة االعتقال اإلداري ،ومراعاة ضمانات احملاكمة العادلة.
●الســماح بزيــارة األهــل بشــكل منتظــم كل أســبوعني ،وإلغــاء القــرارات التــي متنــع األقربــاء مــن الدرجــة األولــى
والثانيــة مــن الزيــارة ،والســماح لفئــة الذكــور الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن  16و 35عام ـ ًا بالزيــارة ،والســماح
لألطفــال واألحفــاد بالزيــارة ،وزيــادة مــدة زيــارة األهــل مــن ( 45دقيقــة) إلــى (ســاعة ونصــف) ،وإنشــاء مرافــق
مناســبة لهــم ،والســماح للمعتقلــن باالتصــال اإلنســاني مــع عوائلهــم.
●إنهاء العزل االنفرادي الذي يستمر أحيان ًا سنوات طويلة ،وضمان عدم التعرض للعقوبات القاسية.
●تأمــن معاملــة إنســانية أثنــاء تنقــل املعتقلــن بــن الســجون واحملاكــم اإلســرائيلية (البوســطة) ،وحفــظ كرامتهــم
اإلنســانية.
●ضمان تقدمي وجبات طعام مناسبة ،مبا يكفل حقهم يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة.
●ضمان توفير احلق يف التعليم ،على نحو مناسب.
●الســماح بإدخــال الكتــب والصحــف ،وضمــان مشــاهدة مختلــف الفضائيــات ،مبــا ينســجم مــع احلــق يف التواصــل
مــع العالــم اخلارجــي.
هــذا ،وتعــرض األســرى املضربــون وعوائلهــم إلــى جملــة مــن العقوبــات التــي فرضتهــا عليهــم إدارة مصلحــة
الســجون ،باعتبارهــم مخالفــن للوائــح مصلحــة الســجون ،حيــث عزلــت العشــرات مــن كــوادر احلركــة األســيرة،
علــى رأســهم األســير مــروان البرغوثــي ،واألســير أحمــد ســعدات ،إضافــة إلــى قطــع جميــع ســبل التواصــل مــع
العالــم اخلارجــي ،ومنــع األســرى املضربــن مــن زيــارات احملامــن التــي تعتبــر حق ـ ًا مشــروع ًا لألســير ،إضافــة إلــى
احلرمــان مــن زيــارات األهــل ،والتنقــات الكثيفــة بحــق األســرى املضربــن بــن الســجون.
وبشــكل مــوا ٍز للعقوبــات ،اتســمت معاملــة الســجانني داخــل الســجون باملعاملــة الســيئة جــد ًا ،والتفتيــش العــاري،
بــل تعــدت املعاملــة لتصــل إلــى مســاومة األســير املضــرب واملريــض علــى فــك إضرابــه مــن أجــل تقــدمي العــاج الطبــي
لــه .فخــال زيــارة األســير محمــد أبــو ســخا يف ســجن أيال/إيشــل ،أكــد للمحامــي أنــه ،ونتيجــة لإلضــراب املتواصــل
عــن الطعــام ،دخــل عــدد مــن األســرى مرحلــة اخلطــر الصحــي ،حيــث وصلــت حــاالت حــد اإلغمــاءات املتكــررة،
أو اســتفراغ دم ،أو خــروج الــدم مــع البــراز ،وعندمــا كان يحــدث أمــر كهــذا ،كان األســرى يقومــون مبنــاداة الســجانني
مــن أجــل إخــراج األســرى إلــى العيــادات لتقــدمي العــاج لهــم ،إال أن الســجانني كانــوا مياطلــون مــن ناحيــة االســتجابة
الســريعة ،وكانــوا يأتــون بعــد اضطــرار األســرى للــدق علــى األبــواب والصــراخ عليهــم ،وعنــد قدومهــم كانــوا
يدخلــون بطريقــة مســتفزة ،ويحملــون الغــاز كنــوع مــن التهديــد ،ويقومــوا مبســاومة األســير الــذي يحتــاج للنقــل إلــى
العيــادة أن يفــك إضرابــه مقابــل نقلــه وتقــدمي العــاج لــه.
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●أظهــر التقريــر أن االحتــال يســتخدم التعذيــب بشــقيه اجلســدي والنفســي واملعاملــة احلاطــة بالكرامــة كوســيلة لقهــر
املعتقــل الفلســطيني؛ ابتــداء مــن حلظــة اعتقالــه ،وخــال مرحلــة التحقيــق ،وكسياســة ممنهجــة ُتــارس علــى نطــاق
واســع ،ويحظــى بدعــم مؤسســاته القضائيــة ،إضافــة إلــى تأييــد الــرأي العــام اإلســرائيلي ملثــل هــذه األعمــال،
وذلــك علــى الرغــم مــن مصادقــة االحتــال علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة القاســية
يف العــام .1991
●يبــن التقريــر تعمــد قــوات االحتــال يف العــام  2017اســتخدام القــوة املفرطــة أثنــاء عمليــة االعتقــال ،مبــا يشــمل
اطــاق النــار احلــي واملباشــر ،مــا أدى إلــى استشــهاد ثالثــة فلســطينيني أثنــاء اعتقالهــم ،ليرتفــع عــدد شــهداء
احلركــة األســيرة إلــى  213شــهيد ًا.
●أظهــر التقريــر ممارســة االحتــال جرائــم حــرب يف ظــل عودتــه إلــى سياســة اإلعدامــات امليدانيــة ،واســتهداف
الفلســطينيني علــى اختــاف فئاتهــم ،ليصــل عــدد الشــهداء يف العــام  2017إلــى  80شــهيد ًا.
●تصاعــدت وتيــرة االعتقــاالت علــى خلفيــة املنشــورات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وبخاصــة «فيســبوك»،
يف مخالفــة ألحــد أهــم احلقــوق املكفولــة يف جميــع املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة والقوانــن األساســية احملليــة ،وهــو
احلــق يف التعبيــر وحريــة ممارســة الــرأي ،حيــث وصــل عــدد املعتقلــن علــى خلفيــة النشــر علــى «الفيســبوك» خــال
العــام  2017إلــى مــا يقــارب ( )300معتقــل.
ً
اســتكماال للنهــج ذاتــه ،صعــد االحتــال سياســة االعتقــال اإلداري يف العــام  ،2017وحرمــان األســرى مــن
●
أساســيات ضمانــات احملاكمــة العادلــة ،لتطــال أوامــر االعتقــال هــذه األطفــال ،والنســاء ،والشــباب ،واملدافعــن
عــن حقــوق اإلنســان.
●أظهــر التقريــر مواصلــة االحتــال يف العــام  2017إصــدار القوانــن العنصريــة التــي تطبــق بانتقائيــة وعشــوائية،
وإقــرار مشــاريع القوانــن بنــاء علــى ردة فعــل ألحــداث قائمــة ،أو حلــاالت فرديــة معينــة ،أو لتلبيــة حاجــات أمنيــة
لــدى دولــة االحتــال ،ليكمــل ذلــك سلســلة مــن القــرارات والقوانــن العنصريــة التــي صــدرت يف العامــن 2015
و.2016
●يرصــد التقريــر تــردي األوضــاع يف مختلــف الســجون يف العــام  ،2017مبــا يف ذلــك االقتحامــات املتكــررة لألقســام
والعقوبــات اجلماعيــة التــي تتعمــد الوحــدات اخلاصــة تنفيذهــا بشــكل ممنهــج ،وذلــك للتنكيــل باملعتقلــن،
وتعريضهــم للمعاملــة القاســية واحلاطــة بالكرامــة ،ســواء يف شــكل االقتحــام الــذي يأتــي غالبـ ًا يف ســاعات الليــل
املتأخــرة ،أو ســاعات الصبــاح الباكــرة ،أو مــن خــال اســتخدام أســلوب االعتــداء املباشــر علــى املعتقلــن ،إمــا
بالضــرب وإمــا بــرش الغــاز ،كمــا حــدث يف ســجن النقــب الصحــراوي قســم ( )16خــال شــهر شــباط ،2017
والــذي يضــم ( )96معتق ـ ًا.
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●أظهــر التقريــر انتهــاج االحتــال سياســات تصعيديــة خطيرة بحــق األطفال والنســاء ،وذلــك كعملية متكاملــة لتدمير
األطفــال والنســيج املجتمعــي الفلســطيني ،دون أي مراعــاة خلصوصيــة وضــع األطفــال أو النســاء املنصــوص عليهــا
يف املعاهــدات واإلعالنــات الدوليــة املعنيــة بهاتــن الفئتــن .ومــع نهايــة العــام  ،2017وصــل عــدد األســيرات
الفلســطينيات يف ســجون االحتــال إلــى  58أســيرة ،مــن ضمنهــن 9قاصــرات ،ونحــو  350طفـ ًا.
●أفــرد التقريــر فص ـ ًا يرصــد فيــه سياســة العقــاب اجلماعــي التــي متارســها قــوات االحتــال بحــق فئــات الشــعب
الفلســطيني كافــة ،وهــي -كمــا ذكــر ســابق ًا -مخالفــة بشــكل أساســي للمادتــن ( )33و( )34مــن اتفاقيــة جنيــف
الرابعــة .ومــارس االحتــال سياســة العقوبــات اجلماعيــة مــن خــال تصعيــد حملــة االعتقــاالت واملداهمــات
والتفتيشــات.
●يفصــل التقريــر أحــداث إضــراب الكرامــة ،ففــي تاريــخ  ،2017/4/17بــدأ مــا يقــارب  1500أســير إضرابــ ًا
مفتوح ـ ًا عــن الطعــام ،وذلــك لتحقيــق عــدد مــن احلقــوق املطلبيــة واإلنســانية كزيــادة مــدة الزيــارة ،والســماح
لألحفــاد بالزيــارة ،وحتســن األوضــاع احلياتيــة واملعيشــية لألســرى .واســتمر اإلضــراب  41يومـ ًا تعــرض خاللــه
األســرى النتهــاكات جســيمة مــن قبــل مصلحــة الســجون اإلســرائيلية ،إضافــة إلــى تعمــد اإلدارة املماطلــة يف تقــدمي
الرعايــة الصحيــة لهــم ،ووضعهــم يف ظــروف احتجــاز غيــر إنســانية.
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●تــرى مؤسســة الضميــر وجــوب مالحقــة االحتــال علــى اجلرائــم املرتكبــة بحــق الشــعب الفلســطيني ،وإدراج
االعتقــال اإلداري التعســفي ضمــن مفهــوم التعذيــب ،وضــرورة جتــرمي االحتــال دولي ـ ًا علــى ارتكابــه جرائــم
حــرب ،وقيامــه بإعــدام عشــرات الفلســطينيني ميداني ـ ًا ،إضافــة إلــى انتهاجــه العقوبــات اجلماعيــة احملرمــة دولي ـ ًا
ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني ،وبخاصــة أهالــي الشــهداء واملعتقلــن؛ مــن هــدم بيوتهــم ،وتفتيشــها ،واعتقالهــم
كخطــوة انتقاميــة ،إضافــة إلــى إدراج قضيــة األســرى ضمــن القضايــا املطروحــة يف محكمــة اجلنايــات الدوليــة.
●توصــي مؤسســة الضميــر ،هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن ،واملؤسســات احلقوقيــة والقانونيــة الفلســطينية،
بتوحيــد وتكثيــف اجلهــود لفضــح جرائــم قــوات االحتــال ومصلحــة الســجون اإلســرائيلية ،إضافــة إلــى تفعيــل
اســتخدام الوســائل القانونيــة الدوليــة واحملليــة املتاحــة ،لتقــدمي الشــكاوى ،ومســاءلة االحتــال علــى جرائمــه.
●توصــي مؤسســة الضميــر ،منظمــة األمم املتحــدة وجلانهــا ومنظماتهــا احلقوقيــة ،بالعمــل اجلــاد والفــوري علــى
توفيــر احلمايــة الالزمــة لألســرى واملعتقلــن يف ســجون االحتــال ،وبخاصــة جرائــم القتــل العمــد أثنــاء االعتقــال،
وجرائــم التعذيــب بحــق املعتقلــن أثنــاء االعتقــال والتوقيــف والتحقيــق ،وتلــك التــي ترتكبهــا الوحــدات اخلاصــة
التابعــة ملصلحــة الســجون ،وسياســة اإلهمــال الطبــي ،واالعتقــال اإلداري التعســفي ،وإعــادة اعتقــال احملرريــن
وفــق صفقــات التبــادل ،ومــا يعانيــه األســرى واألســيرات أثنــاء نقلهــم/ن مــن ســجن إلــى آخــر ،أو نقلهــم/ن
لغــرض املثــول أمــام احملاكــم ،أو حتــى لتلقــي العــاج .كمــا تدعــو الضميــر املؤسســات الدوليــة إلــى العمــل
علــى إجبــار دولــة االحتــال للســماح للجــان التحقيــق الدوليــة الدخــول إلــى ســجونها ،والوقــوف علــى أحــوال
األســرى واألســيرات فيهــا ،والتحقيــق اجلــدي يف شــكاوى املعتقلــن واألســرى عامــة ،وتلــك املتصلــة بجرائــم
القــوات اخلاصــة التابعــة ملصلحــة الســجون علــى وجــه اخلصــوص .وأيضــ ًا ،أن تكــرس جهودهــا لإلفــراج
الفــوري عــن كافــة املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ،وموظفــي املؤسســات احلقوقيــة الفلســطينية املعتقلــن لــدى
االحتــال ،وصيانــة حقــوق هــذه الفئــة التــي كرســها اإلعــان العاملــي اخلــاص باملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان.
●توصــي مؤسســة الضميــر بضــرورة مطالبــة محكمــة اجلنايــات الدوليــة ،مبباشــرة فتــح حتقيــق حــول جرائــم التعذيــب
والنقــل القســري واالعتقــال التعســفي التــي تدخــل ضمــن اختصاصهــا ،والتــي يقــوم االحتــال مبمارســتها،
بشــكل ممنهــج وعلنــي ،بحــق فئــات الشــعب الفلســطيني كافــة.
●توصــي مؤسســة الضميــر الســلطة الفلســطينية ،وبعــد انضمامهــا إلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،مبواءمــة قانــون
العقوبــات الســاري يف فلســطني ،مبــا يتــاءم مــع االتفاقيــة ،إلتاحــة إمكانيــة مســاءلة مجرمــي احلــرب اإلســرائيليني
علــى جرائــم التعذيــب مبوجــب الواليــة القضائيــة العامليــة ،بحســب املــادة ( )5مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.
●توصــي مؤسســة الضميــر ،املقــرر اخلــاص املعنــي بوضــع حقــوق اإلنســان يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة،
باســتخدام صالحياتــه لالســتعالم عــن آليــات التعذيــب التــي متارســها دولــة االحتــال يف مراكــز التحقيــق ،وأن
ضمــن مــا يتوصــل إليــه يف تقريــره ملجلــس األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان.
ُي ِّ
● توصــي مؤسســة الضميــر األطــراف الســامية املتعاقــدة يف اتفاقيــات جنيــف ،بــأن حتتــرم تعهدهــا باحتــرام اتفاقيــات
جنيــف األربــع ،وضمــان احترامهــا يف جميــع األحــوال ،وتطالبهــا بضــرورة إجبــار دولــة االحتــال علــى احتــرام
التزاماتهــا كقــوة احتــال ،الــواردة يف اتفاقيــات جنيــف األربــع ،وتطبيقهــا علــى األرض الفلســطينية احملتلــة،
واملعتقلــن ،واألســرى الفلســطينيني يف ســجونها كافــة.
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املالحق

ملحق رقم ( :)1أطفال رهن االعتقال اإلداري

حالة الطفل :موسى أحمد موسى حامد
تاريخ امليالد1999/12/2 :
تاريخ االعتقال2017/4/7 :
مكان السكن :قرية سلواد قضاء رام اهلل
طالب يف الثانوية العامة
االعتقال:

الســاعة  4:00صباحـ ًا ،اقتحمــت البيــت قــوة كبيــرة مــن جنــود االحتــال اإلســرائيليُ ،تقــدر بأكثــر مــن  40جنديـ ًا،
كســروا البــاب اخلارجــي ،وأخــذوا بتفتيــش البيــت بشــكل تخريبــي قبــل أن يقومــوا باعتقالــه ،حســب إفــادة أدلــى بهــا
موســى حملامــي الضميــر خــال زيارتــه يف ســجن عوفــر يــوم .2017/4/20
ومــن اجلديــر بالذكــر أن جيــش االحتــال اقتحــم البيــت يف اليــوم الســابق العتقــال موســى أحمــد حامــد ،الســاعة
 10:00صباحـ ًا ،وا ّدعــوا أن مالــك حامــد ،وهــو أخ موســى ،قــد قــام بعمليــة دهــس أدت إلــى مقتــل جندي إســرائيلي
وحـ ِّـول إلــى
وإصابــة آخريــن ،وهــذا مــا لــم تكــن تعلمــه العائلــة وتفاجــأت باخلبــر ،فيمــا اعتقــل ابنهــم يف اليــوم نفســهُ ،
حتقيــق املســكوبية فــور اعتقالــه.
عنــد اعتقــال موســى ،لــم يســمحوا لــه بتبديــل مالبســه واعتقلــوه مبالبــس النــوم بعــد أن قامــوا بتكبيلــه وتغميــم
عيونــه .وحســب اإلفــادة التــي أدلــى بهــا حملامــي الضميــر ،تعــرض موســى للضــرب والعنــف مــن قبــل وحــدة اجلنــود
التــي قامــت باعتقالــه ،ومت ضربــه داخــل اجليــب العســكري بينمــا كان ملقــى علــى أرضيتــه ،عــن طريــق الــركل علــى
ظهــره وبطنــه وجنبــه.
نقــل موســى بعدهــا إلــى منطقــة عســكرية ال يعرفهــا متامـ ًا ،وعملــوا لــه فحوصــات طبيــة شــكلية ،وأدخلــوه غرفــة وهــو
مكبــل ومعصــوب العينــن ،وأجلســوه علــى األرض ملــدة  10ســاعات ،ولــم يعطــوه ســوى املــاء .يف ســاعات العصــر،
نقــل إلــى مــكان آخــر بعــد ســفر ســاعة ،واجلنــدي الــذي كان برفقتــه قــام بضربــه لكمــات عــدة ،وصــرخ يف وجهــه،
ووجــه لــه الشــتائم .وبعــد ســاعة نقلــوه إلــى ســجن عوفــر ،ويف اليــوم الثالــث العتقالــه وقبــل موعــد محكمــة التمديــد
ّ
األولــى ،تعــرض الســتجواب ملــدة نصــف ســاعة يف الســجن ذاتــه ،وكانــت األســئلة تتمحــور حــول أخيــه مالــك.
االعتقال اإلداري

و ّقــع قائــد االحتــال العســكري أمــر باعتقــال موســى إداري ـ ًا مــن تاريــخ  13نيســان  2017حتــى  6حزيــران ،2017
يف جلســة التثبيــت يف محكمــة عوفــر العســكرية ،وأمــام القاضــي العســكري رفائيــل ميينــي بتاريــخ  18نيســان ،2017
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تدعــي النيابــة العســكرية أن الطفــل حامــد مشــتبه بــه بتشــجيع أنشــطة إرهابيــة تابعــة لتنظيــم حمــاس ووصــف هــذه
األنشــطة بالعســكرية.
محامــي الدفــاع أكــد أنــه مت التحقيــق مــع موســى مــن قبــل الشــرطة ،وهو أنكــر كل ما نســب لــه ،ونفى وجــود أي عالقة
مبــا فعلــه أخيــه ،وأكــد أن حامــد هــو طالــب مدرســة يف الســنة األخيــرة ،وهــذا االعتقــال مــن شــأنه أن يدمــر مســتقبله.
القاضــي ميينــي ا ّدعــى أن املــواد الســرية التــي ّاطلــع عليهــا تؤســس لقيــام املعتقــل بأعمــال تضــر بأمــن املنطقــة ،ال
يســتطيع اإلفصــاح عنهــا للحفــاظ علــى ســرية املعلومــات ،وأن املعلومــات تؤشــر علــى أنــه قــد خطــط للقيــام بأعمــال
«إرهابيــة» ذات صفــة عســكرية .وأشــار القاضــي ،بشــكل واضــح ،إلــى أن أخ املعتقــل نفــذ عمليــة دهــس ضــد جنــود
إســرائيليني بتاريــخ  2017/4/6أدت إلــى مقتــل جنــدي وإصابــة آخــر.
التحقيــق مــع موســى الــذي دار حــول أحــداث مــا قــام بــه أخيــه قبــل يــوم مــن اعتقالــه ،وإشــارة القاضــي ،بشــكل
واضــح ،يف قــراره بتثبيــت أمــر االعتقــال اإلداري للموضــوع ذاتــه ،يؤكــد أن اعتقالــه جــاء علــى خلفيــة انتقاميــة
وعقوبــة جماعيــة مخالفــة للمــادة  33مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،التــي تؤكــد علــى أنــه ال يجــوز معاقبــة أي شــخص
محمــي عــن مخالفــة لــم يقترفهــا هــو شــخصي ًا ،كذلــك هــي مخالفــة للمــادة  37البنــد (ب) مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل
التــي تكفــل عــدم حرمــان أي طفــل مــن حريتــه بصــورة غيــر قانونيــة أو تعســفية.
وقــد مت جتديــد أمــر االعتقــال اإلداري بحــق موســى مــرة أخــرى ملــدة شــهر ،مــن  6حزيــران  ،2017وقــد أفــرج عنــه
بتاريــخ .2017/7/5
ملحق رقم ( :)2تعرض األسيرات للتحرش الجنسي أثناء االعتقال
تصريح مشفوع بالقسم :حالة األسيرة (أ .ح) ( 19عام ًا)

يف تاريــخ  ،2017/12/27مت اعتقالــي مــن حاجــز قلنديــا الســاعة  8:00صباح ـ ًا تقريبــا ،يف حينهــا كنــت مــع أمــي
وجدتــي وأختــي الصغيــرة التــي تعانــي مــن «متالزمــة داون» ،والتــي دخلــت عامهــا الســابع ،حيــث كنــا يف طريقنــا إلــى
القــدس إلجــراء فحــص قلــب ألختــي .عنــد وصولنــا للحاجــز نادتنــي املجنــدة وقالــت لــي تعالــي ،فشــعرت باخلــوف
وأوقعــت التصريــح أرضـ ًا.
بعدهــا ،قالــت لــي املجنــدة أحضــري أغراضــك وأدخلــي إلــى الغرفــة ،أخــذت أغراضــي وأدخلونــي إلــى غرفــة
التفتيــش يف حاجــز قلنديــا .هنــاك أخــذوا أغراضــي والتصريــح والهويــة ،وجعلونــي أجلــس يف اخلــارج ،ثــم نــادت
علــي املجنــدة ألدخــل إلــى الغرفــة مــرة أخــرى.
عنــد دخولــي إلــى الغرفــة ،طلبــت منــي املجنــدة أن أخلــع ثيابــي بشــكل كامــل للتفتيــش العــاري ،وعندهــا رفضــت
وبــدأت بالبــكاء ،فأمســكتني بعنــف مــن رقبتــي بيدهــا ،وطلبــت منهــا أن تبتعــد ،إال أنهــا قامــت بســحبي مــن قبعــة
اجلاكيــت ورمتنــي أرضـ ًا ،وبــدأت بالصــراخ علـ َّـي ،وبســبب صراخهــا دخــل الغرفــة مجنــدان يتحدثــون العربيــة بشــكل
متقطــع.
أمرنــي اجلنديــان بخلــع مالبســي فقلــت لهمــا أن يخرجــا ،ولكــن املجنــدة طلبــت منهمــا أن يبقيــا ،فرفضــت أن أخلــع
مالبســي ،فقــام أحدهمــا وهــو أصلــع وســمني وقصيــر القامــة وملتــح ،ولــون حليتــه بيضــاء وســوداء ،بصفعــي علــى
وجهــي ،وكانــت صفعــة قويــة جــد ًا ،وســببت لــي أملـ ًا شــديد ًا ،فخفــت واشــتد بكائــي وبــدأ بتهديــدي ،فقلــت لــه أن

65

يخــرج هــو واملجنــد اآلخــر وتبقــى املجنــدة ،ولكنهمــا رفضــا اخلــروج .فأمســكتني املجنــدة مــن ثيابــي وقامــوا بإخــراج
رذاذ الفلفــل مــن جيوبهــم كوســيلة لتهديــدي.
خلعــت اجلاكيــت ،وبــدأت املجنــدة بتفتيشــه ،وقامــت بخلــع حجابــي عــن رأســي ،فوقــع منــه دبــوس وهــي تشــده،
فأخــذت الدبــوس عــن األرض ووضعتــه بكيــس ،وقالــت لــي إنــي أردت طعنهــا.
بعدهــا خلعــت البلــوزة ،وكان املجنــدان واقفــن يشــاهدانني وأنــا خائفــة ،وكانــا يضحــكان ،ويســتهزئان بــي،
ويتكلمــان العبريــة ،وبعدهــا قــال لــي املجنــد الســمني« :البســي ،خلــص شــفنا إل ّلــي بدنــا إيــاه».
ـدي بقيــود حديديــة إلــى األمــام،
قمــت بارتــداء البلــوزة واجلاكيــت ،واحلجــاب وضعتــه مــن دون دبــوس .قيــدوا يـ َّ
وأجلســوني يف اخلــارج علــى مقعــد .وأريــد أن أشــير إلــى أن اجلنــود قامــوا بتصويــري فيديــو ،ويضحكــون علــي
ويقولــون لــي أن أعتــرف بأنــي أردت القيــام بعمليــة طعــن فرفضــت ذلــك ،ولكــن املجنــد الســمني قــال لــي إن لــم
أعتــرف أمــام الفيديــو ،فإنــه ســوف يقــول مــاذا شــاهد يف الغرفــة عندمــا قامــوا بتفتيشــي .مــن اخلــوف ،قلــت جميــع
مــا أرادوا منــي أن أقولــه ،وقامــوا بتســجيل اعتــرايف بواســطة الفيديــو.
ملحق رقم ( :)3عام كامل يف الحبس املنزلي
حالة الطفلة راما جعابيص

تاريخ امليالد - 2001/12/23 :الصف التاسع
تاريخ االعتقال2015/2/20 :
السجن :هشارون
مكان السكن :جبل املكبر  -القدس
الوضع القانوني :حكم  8شهور
االعتقال األخير:
قامــت شــرطة االحتــال باعتقــال الطفلــة رامــا جعابيــص ( 14عامــ ًا) مــن شــارع صــاح الديــن يف مدينــة القــدس
احملتلــة ،حيــث ادعــت قــوات االحتــال أن الطفلــة رامــا كانــت حتمــل ســكين ًا ،ولــم يشــفع لهــا عمرهــا مــن أن يقــوم
جنــود االحتــال بضربهــا أثنــاء االعتقــال .نقلــت رامــا بعــد اعتقالهــا مباشــرة إلــى مركــز حتقيــق املســكوبية ،وأثنــاء
النقــل تعرضــت للضــرب والشــتم مــن قبــل جنــود االحتــال .وخضعــت للتحقيــق لـــ  3أيــام مســتمرة يف الغرفــة نفســها
وهــي مقيــدة اليديــن والقدمــن علــى كرســي بالســتيكي ،وشــارك يف التحقيــق معهــا  3محققــن.
احلبس املنزلي:
حولــت احملكمــة املركزيــة يف القــدس الطفلــة رامــا جعابيــص إلــى احلبــس املنزلــي حتــى انتهــاء إجــراءات احملاكمــة،
وتقــرر وضــع قيــود إلكترونيــة لهــا ،ويجــب أن تتواجــد يف بيــت غيــر مــكان ســكن عائلتهــا يف جبــل املكبــر .قــررت
العائلــة اســتئجار منــزل يف أبــو غــوش إلبقــاء ابنتهــم بــه كمــا طلبــت احملكمــة .وبعــد  10شــهور مــن تواجــد رامــا يف أبــو
غــوش ســمح لهــا بالعــودة إلــى منزلهــا يف جبــل املكبــر.
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طيلــة فتــرة احلبــس املنزلــي لــم تغــادر رامــا املنــزل ،وعنــد الســماح لهــا بإزالــة القيــود اإللكترونيــة ذهبــت إلــى املدرســة،
ولكــن شــرطة االحتــال اكتشــفت األمــر ،واتصلــت بوالدهــا وهددتــه باعتقالهــا ،وقالــت لــه يجــب عليهــا أن تبقــى يف
املنــزل ،ومينــع أن تذهــب حتــى إلــى املدرســة.
تواصــل محاكــم االحتــال يف القــدس إصــدار أحــكام باحلبــس املنزلــي بحــق األطفال املقدســيني ،حتــول دون اســتطاعة
أولئــك األطفــال مــن مزاولــة حقهــم يف التعليــم ،حيــث يحــرم الطفــل الــذي صــدر بحقــه قــرار باحلبــس املنزلــي مــن
اخلــروج مــن املنــزل باســتثناء زيــارة الطبيــب مبرافقــة ولــي أمــره ،وبعــد إبــاغ الســلطات الرســمية بذلــك ،فيمــا يتحــول
األهــل إلــى ســجانني علــى أبنائهــم ،األمــر الــذي يتســبب مبعانــاة إنســانية لهــم.
بدء السجن الفعلي
بتاريــخ  ،2018/2/15صــدر قــرار احلكــم بحــق الطفلــة جعابيــص ،وهــو الســجن الفعلــي ملــدة  14شــهر ًا بتهمــه حيازة
ســكني ،دون احتســاب املــدة التــي قضتهــا يف احلبــس املنزلــي وهــي حوالــي ســنة .فســلمت رامــا نفســها يف ســجن
الرملــة .وعنــد وصولهــا إلــى ســجن الرملــة مت تفتيشــها تفتيش ـ ًا عاري ـ ًا ،ولــم يســمح لهــا بإدخــال كافــة أغراضهــا،
ونامــت يف غرفــة للتوقيــف ليلــة واحــدة ،قبــل نقلهــا إلــى ســجن هشــارون لألســيرات الفلســطينيات.
ووضعــت الطفلــة رامــا وحدهــا يف زنزانــة صغيــره أثنــاء النقــل يف البوســطة ،حيــث كانــت جتلــس علــى كرســي
حديــدي ،وأمامهــا معتقــل مدنــي إســرائيلي ،حــاول بشــكل متكــرر شــتمها والقيــام بحــركات مشــينة بيديــه لهــا.
وقــام محامــي رامــا باالســتئناف علــى قــرار احلكــم يف احملكمــة العليــا لالحتــال .بدورهــا ،وافقــت احملكمــة العليــا
علــى االســتئناف ،وتخفيــض حكمهــا مــن  14شــهر ًا إلــى  8شــهور.
التحليل القانوني
تســتمر قــوات االحتــال يف اســتهداف األطفــال الفلســطينيني غيــر آبهــة بســنهم وال باالتفاقيــات الدوليــة التــي تكفــل
حقوقهــم ،فقــد اعتقلــت قــوات االحتــال خــال أول شــهرين فقــط مــن هبــه القــدس التــي انطلقــت يف األول مــن
تشــرين األول  ،2015أكثــر مــن  480طف ـ ًا فلســطيني ًا ،منهــم  177طف ـ ًا مــن القــدس وحدهــا ،ويتواجــد اليــوم يف
ســجون االحتــال حوالــي  350طف ـ ًا فلســطيني ًا.
ففــي حالــة الطفلــة رامــا جعابيــص ،قامــت قــوات االحتــال مبمارســة العنــف املفــرط عنــد اعتقالهــا ،علــى الرغــم
مــن أنهــا ال تشــكل ذلــك اخلطــر الــذي يدعيــه االحتــال ،فعمرهــا الصغيــر ،وهــو  14عامــ ًا ،وحجــم جســدها،
يــدالن علــى ذلــك ،ولكــن سياســة االحتــال العنصريــة بحــق األطفــال الفلســطينيني متنعــه مــن رؤيتهــم كأطفــال،
فمــن تصريحــات نــواب كنيســت االحتــال واملرجعيــات الدينيــة لالحتــال ،جنــد حجــم التحريــض واإلقصــاء بحــق
الفلســطينيني ككل ،واألطفــال علــى وجــه اخلصــوص.
واســتمرار ًا للسياســة العنصريــة التــي ينتهجهــا االحتــال ،أقــرت الكنيســت يف منتصــف العــام  2016قانون ـ ًا يســمح
مبحاكمــة األطفــال مــن هــم أقــل مــن  14عامــ ًا وســجنهم ،وتقــدم مبشــروع القانــون عضــو الكنيســت مــن حــزب
«الليكــود» عنــات بركــو .ومبوجــب هــذا القانــون ،يتــم احتجــاز الطفــل يف مركــز مغلــق للرعايــة حتــى يبلــغ ســن 14
عام ـ ًا ليتــم نقلــه إلــى الســجن.
كمــا الحظــت مؤسســة الضميــر أن شــرطة االحتــال والنيابــة العســكرية تلجــآن إلــى اعتقــال األطفــال الفلســطينيني
دون اعتبــار للحمايــة اخلاصــة التــي وفرتهــا أكثــر مــن  27اتفاقيــة دوليــة عنيــت بحقــوق األطفــال ،هادفـ ًة مــن وراء هــذه
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االعتقــاالت إلــى ترويــع األطفــال ،واســتنزاف املــوارد املاليــة لعائالتهــم ،وجعلهــم عبئـ ًا ماليـ ًا علــى ذويهــم.
راما يف السجن
بــدأت رامــا يف الســجن بتعلــم القانــون الدولــي ،حيــث تقــوم األســيرات مــن ذوي الشــهادات العليــا بإعطــاء باقــي
األســيرات دورات تعليميــة ،ومتــارس الرياضــة يومي ـ ًا يف الصبــاح مــع باقــي األســيرات .وتعيــش يف غرفــة مــع باقــي
األســيرات صغــار الســن (أقــل مــن  18عامـ ًا) ،ولكنهــن يعانــن مــن ضيــق املســاحة ،كمــا إن يف الغرفــة حمامـ ًا واحــد ًا
فقــط ،مــا يشــكل أزمــة يف كثيــر مــن احلــاالت ،ومــن املتوقــع اإلفــراج عــن الطفلــة رامــا جعابيــص يف أيلــول .2018
ملحق رقم ( :)4تقرير املحاكم العسكرية خالل العام 2017
أ .احملاكم العسكرية بالدرجة األولى:

قدمت يف العام  2017لوائح اتهام بحق  10454معتق ًال.
خالل العام  ،2017مت إنهاء اإلجراءات القضائية بحق  10205من املتهمني.
خالل العام  ،2017عقدت  20209جلسات متديد اعتقال.
حتــى نهايــة العــام  ،2017ال يــزال قائم ـ ًا أمــام احملاكــم العســكرية مواضيع/ملفــات( 5950 ((3متهم ـ ًا ،منهــم 1824
متهم ـ ًا معتقلــن حتــى نهايــة اإلجــراءات القانونيــة.
ب .املعتقلون اإلداريون  1205 :أوامر اعتقال ادري
ج .احملاكم العسكرية لالستئناف

مت تقــدمي  117اســتئناف للمحكمــة العســكرية لالســتئنافات مــن قبــل االدعــاء والنيابــة العامــة ،ومت الفصــل يف  152مــن
االســتئنافات املقدمــة.
حكمت محكمة االستئناف العسكرية يف  1604استئنافات وطلبات فيما يتعلق باالعتقال.
خالل العام  ،2017مت تقدمي  1323استئناف ًا على أوامر االعتقال اإلداري.
مت إنهاء النظر يف  1395استئناف ًا على االعتقال اإلداري.
د .جلان إدارية

خالل العام  ،2017قدم  56إجراء للجان مختلفة.

 .31وجــب التنويــه بــأن هــذا العــدد يشــمل العــدد الكلــي للملفــات ،مبــا يشــمل مواضيــع الســير ،وتصاريــح الدخــول ،وامللفــات
اجلنائيــة؛ أي أن األرقــام ال تعبــر عــن عــدد امللفــات «األمنيــة» التــي مت البــت فيهــا.
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مخالفات مركزية يف لوائح االتهام املقدمة خالل العام 2017
طبيعة التهم

عدد املتهمني

النسبة املئوية

التسبب باملوت عن قصد

10

0.48%

الشروع بالتسبب باملوت عن قصد

69

3.33%

القيام باتصاالت للتسبب باملوت عن قصد

32

1.54%

اطالق نار باجتاه أشخاص

52

2.51%

جتهيز/إعداد /إلقاء مواد متفجرة

61

2.94%

حيازة /جتارة سالح

643

31.03%

إنتاج/تصنيع/إلقاء مادة مشتعلة

253

12.21%

عضوية /إشغال موقع مسؤولية /تقدمي خدمات

440

21.24%

أخرى

512

24.17%

العدد اإلجمالي

2072

100%

االنتماء التنظيمي
التنظيم

عدد املتهمني

النسبة املئوية

حماس/الكتلة

316

12.25%

اجلهاد اإلسالمي

51

2.46%

اجلبهة الشعبية

37

1.37%

تنظيم فتح

1

0.005%

حزب اهلل

6

0.29%

اجلبهة الدمقراطية

13

0.63%

آخر (اجلهاد العاملي)

285

13.75%

بدون انتماء حزبي

1363

65.78%

العدد الكلي

2072

100%
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إخالل بالنظام  -جتاوزات مركزية
طبيعة التهمة

عدد املتهمني

النسبة املئوية

إلقاء حجارة

788

77.25%

مهاجمة جندي

55

5.39%

القيادة بال تصريح ،دخول بدون
تصريح ،تزوير وثائق

8

0.75%

أخرى

169

16.57%

العدد الكلي

1020

100%

تركيز البيانات التراكمي حتى نهاية العام 2017
نوع الفعل
عدد املتهمني الذين
قدمت ضدهم لوائح
اتهام

عدد املتهمني الذين
انتهت محاكمتهم
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احملكمة

محكمة سالم
العسكرية

محكمة عوفر
العسكرية

العدد الكلي يف الضفة
الغربية

مخالفات أمنية

1094

987

2072

إخالل بالنظام

197

823

1020

جنائي

109

323

432

الدخول إلسرائيل بدون
تصريح

170

894

1064

سير

1655

4202

5857

العدد الكلي

3225

0722

10445

مخالفات أمنية

845

1150

1995

إخالل بالنظام

149

741

890

جنائي

90

317

407

الدخول إلسرائيل بدون
تصريح

173

937

1110

سير

1679

4124

5830

العدد الكلي

2936

7269

10205

محكمة سالم العسكرية

محكمة عوفر العسكرية

العدد الكلي يف الضفة الغربية

املتهمون الذين جمدت
اإلجراءات ضدهم

5

580

585

متديد االعتقال

8408

11894

20209

قيمة الغرامات التي فرضت

7086200

13503890

20590090

محاكمة القاصرين للعام 2017
نوع الفعل

عدد املتهمني الذين
قدمت ضدهم لوائح
اتّهام

عدد املتهمني الذين
انتهت محاكمتهم

احملكمة

محكمة سالم العسكرية

محكمة عوفر
العسكرية

العدد الكلي يف الضفة
الغربية

مخالفات أمنية

67

149

216

إخالل بالنظام

59

281

340

جنائي

6

13

19

الدخول إلسرائيل
بدون تصريح

4

28

32

سير

6

35

41

العدد الكلي

142

506

648

مخالفات أمنية

46

146

192

إخالل بالنظام

53

232

285

جنائي

6

13

19

الدخول إلسرائيل بدون
تصريح

4

29

33

سير

6

50

56

العدد الكلي

115

470

585
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املتهمون القاصرون الذين ما زالت ملفاتهم قيد التداول حتى نهاية العام 2017
احملكمة

املعتقلني

املفرج عنهم

العدد الكلي

سالم العسكرية

52

3

55

عوفر العسكرية

192

33

225

العدد الكلي

244

36

280

املعتقلون اإلداريني يف محكمة عوفر العسكرية اإلدارية للعام 2017
عدد األوامر التي أصدرت خالل العام
2017

جديد

متديد

العدد الكلي

498

907

1405

تثبيت من قبل ٍ
قاض

961

أوامر أصدرت بشكل جوهري

159

تقصير من قبل احملكمة

147

أوامر ألغيت من قبل احملكمة

13

عدد األوامر التي انتهت املداولة فيها

1403

ملفات لم تنت ِه املداولة فيها حتى العام
2017

6

بحســب معطيــات مصلحــة الســجون يف نهايــة العــام  ،2017فــإن عــدد املعتقلــن اإلداريــن الكلــي يف جميــع الســجون
التابعــة لالحتــال بلــغ  449معتقـ ًا إداريـ ًا.
اللجنة التي تنظر يف أوامر الطرد (اإلبعاد):

خالل العام  ،2017مت طلب  15أمر إبعاد للجنة املذكورة.
خالل العام  ،2017مت البت بـ  13قرار طرد (إبعاد).
يف نهاية العام  ،2017ال يزال ينظر يف أمري إبعاد اثنني.
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استئنافات إدارية أمام احملكمة العسكرية لالستئناف  -العام 2017
قدموا

قبلوا

قبول جزئي

رفض

ألغي

أغلق

معلقون
حتى نهاية
اإلجراءات

محام

1229

114

28

1069

92

1303

159

نيابة

94

49

3

37

3

92

1

العدد الكلي

1323

163

31

1106

95

1395

160
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ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲinfo@addameer.ps :
اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲwww.addameer.org :
هﺎﺗﻒ+9722960446 \ +9722970136 :

ﻓﺎﮐﺲ+9722960447 :
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﯾﺪي 17338 P.O.Box :اﻟﻘﺪس
اﻟﻌﻨﻮان :رام اﷲ ،اﳌﺎﺻﯿﻮن ،ﺷﺎرع ادوارد ﺳﻌﯿﺪ ،ﻋﻤﺎرة ﺻﺎﺑﺎت ،اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷول

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳﯿﺮ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﻀﻤﯿﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ أهﻠﯿﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﯿﺮ رﺑﺤﯿﺔ ﺗﻌﻨﯽ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أﺳﺴﻬﺎ ﻲﻓ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﳌﺤﺘﻠﺔ أواﺧﺮ ﻋﺎم
 ١٩٩١ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء واﳌﻬﺘﻤﯿﻦ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺪﻋﻢ وﻧﺼﺮة اﻷﺳﺮى واﳌﻌﺘﻘﻠﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻲﻓ ﺳﺠﻮن اﻻﺣﺘﻼل
وﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ،ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ.
ﯾﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﻀﻤﯿﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر واﳌﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﻬﻢ )اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ( ،وهﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺆﻣﻨﻮن ﺑﺄهﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ
وﯾﺸﺎرﮐﻮن ﻲﻓ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ وﯾﻌﻤﻠﻮن ﯽﻠﻋ دﻋﻤﻬﺎ ﻣﺎدﯾﴼ وﻣﻌﻨﻮﯾﴼ.
اﻟﻀﻤﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﻲﻓ ﺷﺒﮑﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷهﻠﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺸﺒﮑﺔ اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ ﳌﻨﺎهﻀﺔ
اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ،اﻻﺋﺘﻼف ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ،اﻻﺋﺘﻼف اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻹﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ،اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺪوﻟﻲ ﳌﻨﺎهﻀﺔ
ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺰل ،وﻏﯿﺮهﺎ ﻣﻦ اﺋﺘﻼﻓﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ وإﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ.
رؤﯾﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ:
ﯾﻌﯿﺶ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻲﻓ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﯿﺎدة
رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ:
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ ﯽﻠﻋ دﻋﻢ ﮐﺎﻓﺔ اﻷﺳﺮى واﳌﻌﺘﻘﻠﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻲﻓ ﺳﺠﻮن اﻻﺣﺘﻼل ،وﺗﺪﻋﻢ اﻟﻀﻤﯿﺮ ﺗﻤﺘﻊ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﳌﺪﻧﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻔﻌﯿﻞ آﻟﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،واﳌﺮاﻗﺒﺔ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﺣﻤﻼت اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﯽ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
أهﺪاف اﻟﻀﻤﯿﺮ:

أوﻻً :ﻣﻨﺎهﻀﺔ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﻏﯿﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ ،أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو اﳌﻬﯿﻨﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﯽﻠﻋ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام.
ﺛﺎﻧﯿﴼ :ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ وﺿﻤﺎن اﳌﺤﺎﮐﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻨﺰﯾﻬﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﴼ :دﻋﻢ وإﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟﺮأي واﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻷﺳﺮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ وﻧﺼﺮﺗﻬﻢ ﻣﻌﻨﻮﯾﴼ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﴼ وإﻋﻼﻣﯿﴼ.
راﺑﻌﴼ :اﳌﺴﺎهﻤﺔ ﻲﻓ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺗﺼﻮن ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬهﺎ.
ﺧﺎﻣﺴﴼ :اﳌﺴﺎهﻤﺔ ﻲﻓ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف.
ﺳﺎدﺳﴼ :ﺑﻨﺎء اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻲﻓ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﯽﻠﻋ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ.
ﺳﺎﺑﻌﴼ :ﺣﺸﺪ وﺗﮑﺮﯾﺲ اﻟﺘﺄﯾﯿﺪ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ اﳌﺸﺮوﻋﺔ.
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻀﻤﯿﺮ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ:
ﯾﻌﻤﻞ هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﯽﻠﻋ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ اﳌﺠﺎﻧﯿﺔ ﻟﻸﺳﺮى واﳌﻌﺘﻘﻠﯿﻦ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ واﳌﺤﺎﮐﻤﺎت واﻟﺰﯾﺎرات اﻟﺪورﯾﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻮﺛﯿﻖ:

ﺗﻘﻮم وﺣﺪة اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ واﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺘﻮﺛﯿﻖ وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻟﺪراﺳﺎت واﻷوراق ﺣﻮل اﻻﻧﺘﻬﺎﮐﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺮى
واﳌﻌﺘﻘﻠﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻲﻓ اﻟﺴﺠﻮن وﻣﺮاﮐﺰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ،وﺗﻌﺘﻤﺪ وﺣﺪة اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻲﻓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻨﻬﺠﯿﺔ
ﺗﻮﺛﯿﻘﯿﺔ ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ،وﻣﻬﺎرات اﻟﺒﺤﺚ اﳌﯿﺪاﻧﻲ ،وآﻟﯿﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﻠﺴﺠﻮن واﳌﻌﺘﻘﻼت.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻀﻐﻂ واﳌﻨﺎﺻﺮة:
ﻲﻓ إﻃﺎر هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻮم اﻟﻀﻤﯿﺮ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ وﺣﻤﻼت ﻣﺤﻠﯿﺔ وإﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﯿﺔ وﺿﺎﻏﻄﺔ ﳌﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ
واﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ وﻧﺼﺮة اﻷﺳﺮى واﳌﻌﺘﻘﻠﯿﻦ وﺣﺮﯾﺘﻬﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﮐﺎﻓﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ،واﻧﺘﺎج ﮐﺎﻓﺔ اﳌﻮاد اﳌﮑﺘﻮﺑﺔ واﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
واﳌﺮﺋﯿﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﯿﺔ اﻷﺳﺮى واﳌﻌﺘﻘﻠﯿﻦ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ:
ﺗﻘﻮم اﻟﻀﻤﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺑﻌﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﺟﻤﺎهﯿﺮﯾﺔ وﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻷﺳﺮى واﳌﻌﺘﻘﻠﯿﻦ
وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ،وﯾﻬﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﯽ ّ
ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﺸﺒﺎب ﻲﻓ ﺗﻌﺰﯾﺰ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻣﻨﺎﺻﺮة ﻗﻀﯿﺔ اﻷﺳﺮى
واﳌﻌﺘﻘﻠﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻲﻓ ﺳﺠﻮن اﻻﺣﺘﻼل ،ﮐﻤﺎ وﺗﻌﻘﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ دورات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﳌﺘﺪرﺑﯿﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻲﻓ
ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﺳﺮى واﳌﻌﺘﻘﻠﯿﻦ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﮐﻢ اﻟﻌﺴﮑﺮﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻮات اﻻﺣﺘﻼل ،وﻟﻄﻼب ﮐﻠﯿﺎت اﻟﺤﻘﻮق ﻲﻓ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.

ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ:
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲinfo@addameer.ps :
اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲwww.addameer.org :
هﺎﺗﻒ+9722960446 \ +9722970136 :

ﻓﺎﮐﺲ+9722960447 :
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﯾﺪي 17338 P.O.Box :اﻟﻘﺪس
اﻟﻌﻨﻮان :رام اﷲ ،اﳌﺎﺻﯿﻮن ،ﺷﺎرع ادوارد ﺳﻌﯿﺪ ،ﻋﻤﺎرة ﺻﺎﺑﺎت ،اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷول

