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تقرير انتهاكات حقوق األسيرات
واألســـرى في سجــــون اإلحتـــالل

توطئة
ا�س�تمر االحتالل الإ�س�رائيلي يف العام  2018يف انتهاج �سيا�س�ة تكاملية ما بني �س�لطاته الت�ش�ريعية والتنفيذية
والق�ضائي�ة ،للعم�ل م�ن �أج�ل حتقي�ق غر��ض �أ�سا�س�ي وموج�ه؛ �أال وه�و تكري��س نظ�ام «الأبارتهاي�د» والعن�صري�ة
�ضد الفل�سطينيني من ن�ساء ورجال و�أطفال ،و�إقرار م�شروعات القوانني بناء على ردَّات فعل عن �أحداث قائمة،
�أو كو�س�يلة للأحزاب ال�سيا�س�ية لدى االحتالل ت�س�تخدمها يف دعايتها االنتخابية .وا�س�تكمل ق�ضاء االحتالل
حماكم�ه ال�صوري�ة خلدم�ة �أه�داف �سيا�س�ية دون مراع�اة احل�د الأدن�ى ل�ضمان�ات املحاكم�ات العادل�ة ،ب�إ�ص�داره
�أوام�ر اعتق�ال �إداري بح�ق جمي�ع �ش�رائح املجتم�ع الفل�س�طيني ،م�ضاف�اً �إليه�م �أ�س�رى انته�ت حمكوميته�م� ،أو
�أ�ص�درت بحقه�م قرارات �إفراج.
وق�د اعتقل�ت �س�لطات االحتلال الإ�س�رائيلي ( )6500فل�س�طيني -عل�ى الأق�ل -خلال الع�ام  ،2018م�ن بينه�م
(ً )1080
طفلا ،و( )133ام�ر�أة ،و�س� ّتة ن�واب يف املجل��س الت�ش�ريعي الفل�س�طيني ،و(� )17صحافي�اً ،فيم�ا �أ�ص�در
(� )912أم�ر اعتق�ال �إداري ،بينه�ا (� )398أم�راً جدي�داً .ووا�صل�ت �س�لطات االحتلال الإ�س�رائيلي خلال الع�ام
التع�س�في بح�ق املواطنين الفل�س�طينيني ،فق�د بل�غ ع�دد الأ�س�رى واملعتقلين يف �س�جون
� 2018سيا�س�ة االعتق�ال ّ
االحتلال ،حت�ى نهاي�ة الع�ام  ،2018نح�و ( ،)5700منه�م نح�و (ً )230
طفلا ،و(� )54أ�سيرة ،بينه�نّ فت�اة قا�ص�ر
واح�دة ،ونح�و ( )500معتق�ل �إداري ،و(� )19صحافي�اً ،وثماني�ة ن� ّواب ،ونح�و (� )700أ�سير مري��ض ،و(� )27أ�سيراً
تعتقله�م �س�لطات االحتلال من�ذ م�ا قب�ل توقي�ع اتفاقي�ة �أو�س�لو الع�ام � ،1993أقدمه�م الأ�سيران ك�رمي وماه�ر
1
يون��س؛ املعتقلان من�ذ الع�ام .1983
�س�نوياً ،تعم�ل م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير لرعاي�ة الأ�سير وحق�وق الإن�س�ان عل�ى �إ�ص�دار تقري�ر �ش�امل ير�ص�د االنته�اكات
الت�ي يتعر��ض له�ا الأ�س�رى والأ�سيرات الفل�س�طينيون من�ذ حلظ�ات االعتق�ال الأوىل ،م�روراً بالتحقي�ق� ،إىل �أن
يت�م نقله�م �إىل ال�س�جون ،ليف�ص�ل التقري�ر بين ثناي�اه� ،أي�ض�اً ،الظ�روف اليومية املعا�ش�ة يف ال�س�جون ،واحلقوق
الت�ي ينتهكه�ا االحتلال يومي�اً دون �أي اعتب�ارات للمعاه�دات واملواثي�ق الدولي�ة ،الت�ي �س�بق حلكوم�ة االحتلال
التوقيع عليها؛ كاتفاقية مناه�ضة التعذيب للعام  .1984وتكفل قواعد احلماية اخلا�صة باملعتقلني جمموعة
م�ن ال�ضمان�ات القانوني�ة املُت�صل�ة باحل�ق يف حماكم�ة عادل�ة ،وع�دم التعر��ض لالحتج�از التع�س�في ،وحظ�ر
التعذي�ب �أو املعامل�ة �أو العقوب�ة القا�س�ية �أو الال�إن�س�انية �أو املهين�ة ،واحل�ق يف تلق�ي الزي�ارات �أثن�اء االعتق�ال،
واحل�ق يف ال�صح�ة ،واحل�ق يف التعلي�م ،وغريه�ا م�ن احلق�وق املكفول�ة مبوج�ب القان�ون ال�دويل .كم�ا �إنها توفر
ً
وتف�صيلا.
حماي�ة خا�ص�ة للأطف�ال والن�س�اء ،يق�وم االحتلال بانتهاكه�ا جمل� ًة

1

6

ويج��ب التنوي��ه �إىل �أن ه��ذه الأرق��ام ال تعك���س ال�ص��ورة الكامل��ة لعملي��ات االعتق��ال املكثف��ة يف جمي��ع �أنح��اء الأرا�ض��ي الفل�س��طينية املحتل��ة ،فهن��اك ح��االت مل يت��م
ر�صده��ا ،وج��رى توقيفه��م والتحقي��ق معه��م ل�س��اعات ،والإف��راج ع��ن بع�ضه��م ب�ش��روط �أو دون �ش��روط.

وي�أت�ي تقري�ر االنته�اكات ال�س�نوي للع�ام  ،2018يف �إط�ار اجله�ود املتوا�صل�ة للم�ؤ�س�س�ة للإف�راج ع�ن الأ�س�رى
والأ�سيرات يف �س�جون االحتلال الإ�س�رائيلي كاف�ة .وحلين حتقي�ق ذل�ك اله�دف ،ف��إن ال�ضمير �س�توا�صل
جهوده�ا ،وبالتع�اون م�ع امل�ؤ�س�س�ات احلقوقي�ة الدولي�ة واملحلي�ة ،م�ن �أج�ل �ضم�ان متت�ع الأ�سيرات والأ�س�رى يف
�س�جون االحتلال الإ�س�رائيلي ،بحقوقه�ن/م املكفول�ة يف القان�ون ال�دويل الإن�س�اين ،والقان�ون ال�دويل حلق�وق
الإن�س�ان.
ويعتبر ه�ذا التقري�ر �أدا ًة لأر�ش�فة �أح�داث وتفا�صي�ل االنته�اكات بح�ق احلرك�ة الأ�سيرة ،الت�ي ترتك�ب ب�ش�كل
ممنهج ،ولر�صد الأو�ضاع والظروف داخل ال�سجون ب�شكل دائم .كما يعترب التقرير مكوناً �أ�سا�سياً من م�ساعي
امل�ؤ�س�س�ة �إىل توثي�ق ممار�س�ات االحتلال وف�ضحه�ا ،لي��س عل�ى نط�اق حق�وق الأ�س�رى والأ�سيرات فح�س�ب ،ب�ل
عل�ى كاف�ة ال�سيا�س�ات والإج�راءات واملُتغيرات والقوانين وم�ش�روعات القوانين الت�ي ي�صدرها م�ش� ِّرع االحتالل
«الكني�س�ت» ،يف م�ا يتعل�ق بالأ�س�رى خ�صو�ص�اً ،وحق�وق ال�ش�عب الفل�س�طيني عموم�اً.
يعتمد التقرير منهجية و�صفية حتليلية ،وي�ستند يف معلوماته �إىل ح�صيلة �أعمال الر�صد والتوثيق واملتابعة
القانوني�ة ،الت�ي ت�ضطل�ع به�ا امل�ؤ�س�س�ة ،للرقاب�ة عل�ى م�دى احترام القان�ون الدويل حلقوق الإن�س�ان ،والقانون
الدويل الإن�ساين ،على امل�ستويات الت�شريعية والق�ضائية والتنفيذية� ،سيما فيما يتعلق باملعتقلني و�أو�ضاعهم،
باعتباره�ا الإط�ار النظ�ري الناظ�م حلق�وق الأ�س�رى و�أ�ص�ول معاملته�م .ومل يغف�ل التقري�ر فح��ص ومراجع�ة
لوائح و�أنظمة عمل م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية ،املطبقة على الأ�سرى والأ�سريات الفل�سطينيني/ات ،وذلك
ملقارنته�ا م�ع املعايير الدولي�ة ،مب�ا فيه�ا تلك ال�واردة يف �أدلة عمل مراقبي �أماكن االحتجاز.
وي�س�تعر�ض التقري�ر �أب�رز االنته�اكات والأح�داث خلال الع�ام حل�ث اجله�ات ذات العالق�ة عل�ى التدخ�ل والقي�ام
بواجبه�ا القان�وين ،و�إل�زام دول�ة االحتلال باحترام ال�ضمان�ات القانوني�ة اخلا�ص�ة باملعتقلين .ويتناول ق�ضية
الأ�س�رى كق�ضية واحدة ،انطالقاً من �إميان م�ؤ�س�س�ة ال�ضمري �أن �أ�س�رى القد��س ،والأ�س�رى الفل�س�طينيني من
�أرا�ض�ي الع�ام  ،1948و�أ�س�رى قط�اع غ�زة وال�ضف�ة الغربي�ة ،ه�م حمل�ة راي�ة واح�دة ،وهم�وم واح�دة ،ويقا�س�ون
الظ�روف ذاته�ا ،ويخو�ض�ون ن�ض�ا ًال يج�ب �أن يك�ون موح�داً يف �س�بيل كرامته�م وحريته�م.
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حقائق باألرقام
جدول � :1أعداد الأ�سرى واملعتقلني خالل ال�سنوات 2018- 2010

كانون
الثاين

�شباط

�آذار

ني�سان

�أيار

حزيران

متوز

�آب

�أيلول

كانون
الأول
ت�شرين
الثاين
ت�شرين
الأول

5500 5554 5554 5640 5781 5820 5900 5941 6036 6050 6119 6141 2018
6171 6154 6198 6098 6279 6128 6020 6200 6160 6200

6500 2017

6500 6400 6400 6350 6300 6400 6350 6500 6650 6700 6600 6900 2016
6800 6700 6300 5621 5520 5700 5850 5750 5800 5820 6000 6200 2015
6200 6500 6500 6200 6500

5271 5265 5224 5142 5023 2014

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
4970 4937 5434 5374 5573

5554 5604 5716 5777 5834 5935 2011

5977 6089 6180

6257 6408 6508 6584 6985 6985 6794 6831 2010

الإح�صائيات للعام  ٢٠١٦تقديريه لعدم متكن م�ؤ�س�سة ال�ضمري من احل�صول على املعلومات الأقرب لل�صحة
جدول  :2النواب املعتقلون 2018 - 2010

ال�سنوات

كانون
الثاين

�شباط

�آذار

ني�سان

�أيار

حزيران

متوز

�آب

�أيلول

2017

7

7

12

13

12

12

12

13

12

12

11

10

2016

7

6

6

6

7

6

6

6

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

8

كانون
الأول
ت�شرين
الثاين
ت�شرين
الأول

2018

11

11

7

6

6

6

5

5

5

6

6

8

جدول  :3فئات الأ�سرى بداية ونهاية االعوام 2018-2010

ال�سنوات

�أ�سرى الأرا�ضي
املحتلة عام 1948

�أ�سرى
القد�س

بداية العام 2018

70

550

320

نهاية العام 2018

70

365

310

27

بداية العام 2017

70

510

350

30

7

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

�أ�سرى �أ�سرى ما
قطاع غزة قبل �أو�سلو

النواب

الأ�سريات

29

11

59

8

54
53
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جدول � :4أعداد اقتحامات القوات اخلا�صة لأق�سام الأ�سرى وغرفهم موزعة على ال�سنوات 2018 – 2010

ال�سنة

2010

2011

2012

2013

العدد

120

100

140

175

2014

2015

2016

2017

250

300

2018

جدول � :5أعداد املعتقلني الإداريني خالل ال�سنوات 2018 – 2007

ال�سنوات

كانون
الثاين

�شباط

�آذار

ني�سان

491

500

490

477

540

465

449

463

453

434

700

750

715

700

700

414

401

480

192

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

322

308

303

285

250

112

184

156

178

2011

207

221

214

217

220

229

243

243

272

286

278

283

2010

264

264

259

237

222

215

200

190

190

212

214

207

2009

564

542

506

487

449

428

387

363

335

322

291

278

2008

813

788

766

790

776

738

692

649

604

583

569

546

2007

814

788

776

790

761

730

691

651

599

578

569

546

10

480

كانون
الأول
ت�شرين
الثاين
ت�شرين
الأول

�أيار

2014

155

175

183

186

حزيران

2015

450

454

426

متوز

2016

650

700

�آب

2017

536

�أيلول

2018

450

450

427

431

426

442

446

456

456

482

482

480

جدول  :6الأطفال اال�سرى يف االعوام 2018-2010

ال�سنوات

كانون
الثاين

�شباط

�آذار

ني�سان

�أيار

حزيران

متوز

�آب

2016

450

406

�أيلول

2017

300

289

300

300

300

320

300

300

280

311

350

438

438

414

350

340

كانون
الأول
ت�شرين
الثاين
ت�شرين
الأول

2018

330

330

356

304

304

291

270

270

270

230

230

230

300

2015

152

163

182

182
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269
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الفصل األول

َّ
الحاطة
التعذيب والمعاملة
بالكرامة اإلنسانية أثناء االعتقال

تقرير انتهاكات حقوق األسيرات
واألســـرى في سجــــون اإلحتـــالل

«من منظور احلوكمة العاملي ،ال بد من الت�ش�ديد على �أن ممار�س�ات بغي�ضة مثل التعذيب والرق والإبادة
اجلماعي�ة ،حظ�رت ب�ص�ورة مطلق�ة ،باعتباره�ا م�ن الأم�ور الت�ي تخ�ض�ع لقاع�دة �آم�رة عاملي�ة ،ولي��س لأنه�ا
تفتق�ر �إىل “الفعالي�ة” متام�اً يف الواق�ع العمل�ي ،ب�ل لأنه�ا جت�رد ال�ضحاي�ا ،وم�ن يقدم�ون عليه�ا م�ن
�إن�سانيتهم ،وتنال من �سالمة عقولهم و�أبدانهم على نحو ال يجدي معه �أي عالج ،وتقتل يف نهاية املطاف
ال�روح الإن�س�انية يف املجتم�ع ككل».
(املقرر اخلا�ص املعني بالتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،نيل�س ميلزر)

2

2حت�رمي التعذي�ب �أي�اً كان نوع�ه �أو �صورت�ه ،ج�اء مطلق�اً وغير قابل للتجزئة �أو االنتقا�ص ،فال يجوز امل�س�اومة
على حقوق الأفراد الأ�سا�س�ية املتمثلة بحقهم يف احلياة ،وحقهم يف �سلامة ج�س�دهم ،و�صون كرامتهم ،ليمتد
النطاق القانوين �إىل حظر التعذيب من منظور يتجاوز احلدود الإقليمية للدول.
وعلى الرغم من احلظر غري القابل لال�ستثناء 3،وبخا�صة مبوجب املادة ( 2)2من اتفاقية مناه�ضة التعذيب،
التي �صادقت عليها دولة االحتالل يف  3ت�شرين الأول للعام  ،1991ف�إن املمار�سة العملية تعك�س واقعاً مغايراً،
يتمثل يف انتهاج �س�لطات االحتالل الإ�س�رائيلي التعذيب كو�س�يلة �ش�به اعتيادية النتزاع االعرتافات .وال يزال
�أف�راد املنظوم�ة الأمني�ة ل�دى االحتلال ينتهك�ون حق�وق الأف�راد املتمثل�ة بحقه�م يف �سلامة ج�س�دهم ،و�ص�ون
5
كرامتهم ،والتذرع بقانونية هذه الأعمال ،ا�ستناداً �إىل قرار املحكمة العليا لالحتالل ،ال�صادر يف العام .1999
4

يف الع��ام � ،2017أ�ص��درت املحكم��ة العلي��ا لالحت�لال ق��راراً يف ق�ضي��ة �أ�س��عد �أب��و غو���ش �ض��د امل�ست�ش��ار الق�ضائ��ي
للحكومة 6،ت�شرعن فيه التعذيب مرة �أخرى ،وتبيح ا�ستخدام و�سائل حتقيق غاية يف الق�سوة لنزع االعرتافات،
متذرع� ًة باحلج��ة الأمني��ة ،وه��و ت�أكي��د م��ن �أعل��ى اله��رم الق�ضائ��ي لالحت�لال بح�صان��ة املحقق�ين �ض��د امل�س��اءلة
اجلنائي��ة ،و�إجازة التعذيب و�ش��رعنته.
ويف �س�ابقة جدي�دة وخطيرة ،قام�ت املحكم�ة العلي�ا� ،أي�ض�اً ،يف الع�ام  ،2018ب�إع�ادة الت�أكي�د على اال�س�تثناءات يف
ممار�سة التعذيب ،وتو�سيع مفهوم القنبلة املوقوتة يف قرارها يف ق�ضية فرا�س طبي�ش �ضد امل�ست�شار الق�ضائي
للحكومة.
2

م��ن التقري��ر امل�ؤق��ت املق��دم م��ن املق��رر اخلا���ص املعن��ي بالتعذي��ب وغ�يره م��ن �ض��روب املعامل��ة �أو العقوب��ة القا�س��ية �أو الال�إن�س��انية �أو املهين��ة ،نيل���س ميل��زر (Nils

 ،)Melzerوفق �اً لق��رار اجلمعي��ة العام��ة رق��م  ،163/72قدم��ت �إىل اجلمعي��ة العام��ة ل�ل�أمم املتح��دة يف تاري��خ  .2018/7/20انظ��ر التقري��ر كام� ً
لا:

https://undocs.org/ar/a/73/207.

3

التعذي��ب وغ�يره م��ن �ض��روب املعامل��ة �أو العقوب��ة القا�س��ية �أو الال�إن�س��انية �أو املهين��ة ،حمظ��ور مبوج��ب املادت�ين  7و 10م��ن العه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق املدني��ة
وال�سيا�س��ية للع��ام .1966
اتفاقي��ة مناه�ض��ة التعذي��ب وغ�يره م��ن �ض��روب املعامل��ة �أو العقوب��ة القا�س��ية �أو الال�إن�س��انية �أو املهين��ة اعتمدته��ا اجلمعي��ة العام��ة ،وفتح��ت ب��اب التوقي��ع والت�صدي��ق
عليه��ا واالن�ضم��ام �إليه��ا يف الق��رار  46/39امل ��ؤرخ يف  10كان��ون الأول/دي�س��مرب  ،1984تاري��خ ب��دء النف��اذ 26 :حزيران/يوني��و  ،1987وفق �اً للم��ادة (.)2
قرار املحكمة العليا  ،94/5100اللجنة العامة ملناه�ضة التعذيب يف �إ�سرائيل �ضد حكومة �إ�سرائيل ،الرتجمة �إىل الإجنليزية من املحكمة:

6

حمكمة العدل العليا ،قرار رقم 5722/12؛ �أ�سعد �أبو غو�ش �ضد امل�ست�شار الق�ضائي للحكومة.

4
5

http://elyon1.court.gov.il/files_eng/94/000/051/a09/94051000.a09.htm
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قرار املحكمة العليا  17/9018فرا�س طبي�ش �ضد امل�ست�شار الق�ضائي للحكومة
يف الع�ام  ،2012اعتقل�ت ق�وات االحتلال فرا��س طبي��ش ( 40عام�اً) ،ومت التحقي�ق مع�ه عل�ى �أي�دي حمقق�ي
«ال�ش�اباك» يف مرك�ز حتقي�ق «�ش�يكما» ع�س�قالن .خلال التحقي�ق ،تعر��ض طبي��ش لأ�س�اليب تعذي�ب ج�س�دية
ونف�س�ية كان م�ن �ضمنه�ا ال�ض�رب با�س�تخدام القب�ض�ات ،وال�ض�رب عل�ى الوج�ه (كف�وف) ،وال�ش�بح ،تهدي�د،
واحلرم�ان املتوا�ص�ل م�ن الن�وم ،كل ذل�ك بالت�وازي م�ع منع�ه م�ن لق�اء حم�ا ٍم ،وعزل�ه ع�ن الع�امل اخلارج�ي.
7

وكان�ت اللجن�ة العام�ة ملناه�ض�ة التعذي�ب يف �إ�س�رائيل (بيكات�ي) ،ق�د قدم�ت يف الع�ام � ،2013ش�كوى با�س�م
طبي��ش �إىل «وح�دة التحقي�ق يف ال�ش�كاوى املقدم�ة �ض�د حمقق�ي ال�ش�اباك» املعروف�ة با�س�م «مابت�ان» التابع�ة
لوزارة «العدل» لدى االحتالل ،مبا يخ�ص التعذيب الذي تعر�ض له طبي�ش خالل التحقيق ،ووجوب م�ساءلة
املحققني وحماكمتهم .بعد املماطلة ،وحتى العام  ،2016وبعد �أن قدمت اللجنة التما�ساً للمحكمة العليا بهذا
املو�ضوع ،ردت رئي�س�ة الوحدة ب�إغالق امللف ،مرجع ًة ذلك �-ضمن �أمور �أخرى� -إىل �أنه يف ق�ضية طبي��ش متتع
حمقق�و «ال�ش�اباك» باحل�صان�ة القانوني�ة املمنوح�ة له�م مبوج�ب ا�س�تخدامهم دف�اع ال�ض�رورة.
عل�ى �أث�ر ذل�ك ،قدم�ت اللجن�ة بتاري�خ  ،2017/11/19التما�س�اً ثاني�اً �إىل املحكم�ة العلي�ا لإبط�ال ق�رار �إغلاق
املل�ف ،واتخ�اذ �إج�راءات قانوني�ة بح�ق حمقق�ي «ال�ش�اباك» .يف االلتما��س ،قدم�ت اللجن�ة ادّعاءه�ا ب��أن طبي��ش
تعر��ض للتعذي�ب ،مدعم� ًة ذل�ك بتقاري�ر طبي�ة ،وا ّدع�ت� ،أي�ض�اً ،ع�دم �س�ريان «دف�اع ال�ض�رورة» �أثن�اء فترة
8
التحقي�ق.
بتاري�خ � ،2018/11/26ص�در ق�رار املحكم�ة العلي�ا ب�رد التما��س طبي��ش ،مقو�ض� ًة بذل�ك مب�د�أ احلظ�ر املطل�ق
للتعذي�ب ،وو�س�عت ،ب�ش�كل خطير ،تعري�ف مفه�وم «القنبل�ة املوقوت�ة» ،وبالت�ايل �س�ريان دف�اع ال�ض�رورة.
واخلط�ورة يف ه�ذا الق�رار ال تقت�ص�ر عل�ى �ش�رعنة التعذي�ب فح�س�ب ،وه�و م�ا �س�بق �أن �ش�رعنته املحكم�ة ذاتها يف
�أح�كام �س�ابقة 9،ب�ل �إن�ه ق�ام بتو�س�يع مفه�وم «القنبل�ة املوقوت�ة» ،فكم�ا �أ�ش�ار القا�ض�ي «عمي�ت» :ف��إن حالة طبي��ش
هي لي�ست الو�ضع «الكال�سيكي» للقنبلة املوقوتة التي تنذر بوقوع هجمات و�شيكة تتعلق ب�أمن اجلمهور ،حيث
�إن التهم�ة الرئي�س�ية كان�ت حي�ازة �أ�س�لحة واالنتم�اء �إىل ف�صي�ل «مع�اد» .وبتحلي�ل املحكم�ة حليثي�ات الوقائ�ع
واملعطي�ات ،ق�ررت املحكم�ة انطب�اق «حال�ة ال�ض�رورة» وفق�اً لالعتب�ارات الآتية:
رجع�ت املحكم�ة �إىل قراره�ا ال�ص�ادر يف الع�ام  1999رق�م ( ،)5100/94ال�ذي اعتبر �أن انطب�اق دف�اع «ال�ضرورة»
وفقاً للمادة  34ي «�أ» لقانون العقوبات للعام  ،1977مرتبط بفورية الفعل (وقوع عمليات �أو هجمات و�شيكة)
ولي�س مدى خطورتها� .إال �أن الق�ضاة اعتربوا يف هذه احلالة �ضرورة تو�سيع هذا املفهوم ،وبح�سب ر�أيهم الذي
ا�ستندوا �إليه لإ�صدار القرار ،ف�إن حالة طبي�ش تعترب «حالة مركبة» جتمع بني �شدة اخلطر و�شبه اليقني من
7

لالطالع على قرار املحكمة العليا؛ فرا�س طبي�ش �ضد امل�ست�شار الق�ضائي للحكومة:

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C17%5C180%5C090%5Cj11&fileName=17090180.J11&type=4
8
9

انظر موقع اللجنة العامة ملناه�ضة التعذيب يف �إ�سرائيلhttps://bit.ly/2A9KA62:

قرار املحكمة العليا رقم  5100/94وقرار املحكمة العليا رقم .5722/12
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حتقيق اخلطر (من خالل وجود �أ�سلحة من املمكن ا�ستخدامها �ضد �أمن االحتالل و�سالمة اجلمهور) وعدم
قدرة حمققي ال�شاباك خالل فرتة التحقيق على الت�صرف بطريقة بديلة لوجود و�ضع حرج يتعلق «بالأمن»،
وعليه مت �سريان (دفاع ال�ضرورة) ،وبالتايل حت�صني حمققي ال�شاباك �ضد امل�ساءلة اجلنائية على الرغم من
ا�ستخدامهم «و�سائل �ضغط خا�صة» على حد تعبريهم.
يعتبر ه�ذا الق�رار غاي�ة يف اخلط�ورة ،وه�و تن�ص�ل م�ن االلتزامات الدولية امللزمة لدول�ة االحتالل ،وهو ت�أكيد
عل�ى ح�صان�ة املحققين �ض�د امل�س�اءلة اجلنائي�ة ،و�إباح�ة التعذي�ب املح� َّرم دولي�اً مب�ا ي�ص�ب يف م�صلح�ة اجله�ات
اال�ستخباراتية.
10
ويج�ب التنوي�ه ب��أن ق�رار املحكم�ة العلي�ا لالحتلال للع�ام  ،1999ق�ض�ى ب��أن التعذي�ب ق�د مور��س ً
فعلا م�ن
قب�ل جه�از املخاب�رات العام�ة (ال�ش�اباك) .وق�ض�ت املحكم�ة بع�دم م�ش�روعية ه�ذه املمار�س�ات� ،إال �أن الق�رار حم�ل
ا�س�تثناء عل�ى م�ا ال يج�وز ا�س�تثنا�ؤه ،ب�إعط�اء ال�ض�وء الأخ�ض�ر للأجه�زة الأمني�ة مبمار�س�ة م�ا و�صفته بـ «�ضغط
ج�س�دي معت�دل» يف حال�ة ال�ض�رورة املن�صو��ص عليه�ا يف البن�د ( )1/34م�ن قان�ون العقوب�ات الإ�س�رائيلي للع�ام
.1977

11

وهذه ثغرة بالغة اخلطورة تق�ضي با�س�تجواب امل�ش�تبه بهم بحيازتهم معلومات عن «عمليات ع�س�كرية» ،الأمر
الذي �أتاح ا�ستمرار ممار�سة حمققي «ال�شاباك» يف التعذيب واملعاملة القا�سية ،مع حت�صينهم من امل�ساءلة.
وبع�د  19عام�اً م�ن ق�رار املحكم�ة العلي�ا� ،أع�ادت املحكم�ة �صياغ�ة تربي�ر ا�س�تخدام التعذي�ب لت�ش�مل بذل�ك
الته�م الت�ي ال تتعل�ق بعملي�ات ع�س�كرية �آني�ة ،الأم�ر ال�ذي يعط�ي حمقق�ي ال�ش�اباك �صالحي�ات �أو�س�ع ،وبالت�ايل
ي�ض�ع مئ�ات الفل�س�طينيني حت�ت اخلط�ر املح�دق للتعذي�ب واالمته�ان م�ن كرامته�م وحقه�م يف �سلامة اجل�س�د
واحلي�اة .وا�س�تخدام االحتلال احلج�ة الع�س�كرية مبرراً للتعذي�بُ ،يعي�د �إىل الذاك�رة م�ا فعلت�ه فرن�س�ا م�ع
الأ�س�رى اجلزائريين ،بانتهاجه�ا م�ا �أطلق�ت علي�ه «تكتي�كات خا�ص�ة باال�س�تجواب» للح�ص�ول عل�ى «معلوم�ات
حيوية» 12،وما مار�س�ته بريطانيا �ضد الأيرلنديني ال�ش�ماليني ،مبا يعرف «باال�س�تجواب املعمق» كال�ش�بح على
ق�دم واح�دة لفترات طويل�ة ج�داً 13.وا�س�تخدام املحكم�ة م�صطلح�ات من َّمق�ة كمحاول�ة للتخفي�ف م�ن وط��أة م�ا
يح�صل يف غرف التحقيق ،ال يخفي ،يف واقع احلال ،ا�ستخدام جهاز «ال�شاباك» و�سائل التعذيب اجل�سدي منذ
بداي�ة االحتلال ،وك�سيا�س�ة تراكمي�ة عبر الزم�ن �أ�ضح�ت ه�ي الأ�سا��س ،ويالح�ظ تطوي�ر االحتلال لأ�س�اليب
التعذيب النف�سي الأكرث دها ًء وحنكة� ،إ�ضافة �إىل اعتماده ،ب�شكل ممنهج ،عدداً من �أ�ساليب ال�ضغط والتعذيب
اجل�سدي.

10

قرار املحكمة العليا  ،94/5100اللجنة العامة ملناه�ضة التعذيب يف �إ�سرائيل �ضد حكومة �إ�سرائيل ،الرتجمة �إىل الإجنليزية من املحكمة:

http://elyon1.court.gov.il/files_eng/94/000/051/a09/94051000.a09.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/073_002.htm

12

Mausfeld, R (2009), Psychology, (white torture) and the responsibility of scientists.
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11

فردو���س عب��د رب��ه� .أ�س��اليب التحقي��ق يف مراك��ز االعتق��ال الإ�س��رائيلي ب�ين ا�س��تخدام نظري��ات عل��م النف���س والأخالقي��ة املهني��ة ،رام اهلل :هيئ��ة �ش ��ؤون الأ�س��رى
واملحرري��ن��� ،2017 ،ص .32

13

ّ
واحلاطة من الكرامة �أثناء االعتقال
املعاملة الال�إن�سانية
تب�د�أ عملي�ة تعذي�ب املعتقلين الفل�س�طينيني واحل�ط م�ن كرامته�م من�ذ حلظ�ات االعتق�ال الأوىل ،حي�ث ت�ؤك�د
�ش�هادات املعتقلين وذويه�م ،تعم� َد ق�وات االحتلال جع� َل عملي�ة االعتق�ال �ش�ك ً
ال م�ن �أ�ش�كال العق�اب اجلماع�ي،
ومنا�سبة للرتويع و�إيقاع الأذى النف�سي واجل�سدي واملادي بحق املعتقل وعائلته بطريقة مدرو�سة وممنهجة.

فف�ي تاري�خ  ،2018/6/5يف مت�ام ال�س�اعة � 6صباح�اً ،اقتحم�ت ق�وات كبيرة م�ن جي��ش االحتلال الإ�س�رائيلي
منزل عطية احل�سنات ،وذلك العتقال ابنه م�صطفى عطية جربين احل�سنات من خميم الدهي�شة يف حمافظة
بي�ت حل�م (م�صطف�ى احل�س�نات م�ن موالي�د  ،1998وق�د تعر��ض لالعتق�ال مرتين �س�ابقاً؛ يف االعتق�ال الأول
�أفرج عنه بكفالة مالية ،ويف االعتقال الثاين �أم�ضى (� )20شهراً يف ال�سجن ،وهذا االعتقال الثالث له) .وروى
ال�س�يد عطي�ة احل�س�نات تفا�صي�ل االعت�داء ،حي�ث اقتح�م م�ا يق�ارب ( )60جندي�اً املن�زل بع�د �أن حطم�وا الأب�واب
م�ع �ص�راخ وتهدي�د ب�ص�وت ع�ال ،وق�د �أم�س�ك اجلن�ود مب�صطف�ى و�ش�دوه و�س�حبوه بطريق�ة عنيف�ة م�ن داخ�ل
غرفت�ه ،وعندم�ا ح�اول م�صطف�ى �أخ�ذ مالب�س�ه ،قام�وا باالعت�داء علي�ه بال�ض�رب بالأي�دي ،ووقته�ا ح�اول �أخ�وه
التدخ�ل للدف�اع عن�ه� ،إال �أن �أح�د اجلن�ود �ض�رب م�صطف�ى عل�ى وجه�ه ،م�ا �أدى �إىل تخلخ�ل يف �أ�س�نانه الأمامي�ة
م�ن �ش�دة ال�ض�رب .وكان باق�ي اجلن�ود يقوم�ون بعملي�ة تفتي��ش وتخري�ب يف املن�زل ،وتوجه�وا �إىل من�ازل �أخوته
املج�اورة ،وك�س�روا الأبواب وفت�ش�وهم.
ويتعر��ض العدي�د م�ن الأ�س�رى لالعت�داء بال�ض�رب �أثن�اء االعتق�ال ،فالأ�سير حمم�د من�ص�ور ( 16عام�اً) م�ن
قري�ة �صف�ا املعتق�ل يف تاري�خ  ،2018/1/8و�أثن�اء اعتقال�ه ،انق��ض علي�ه جندي�ان �إ�س�رائيليان وطرح�اه �أر�ض�اً،
و�ش�رعا ب�ضرب�ه لطم�ات عل�ى ر�أ�س�ه م�ن اخلل�ف ،وكبلا يدي�ه للخل�ف بقي�د بال�س�تيكي واح�د ،و�ش�داه كثيراً ،م�ا
ت�رك �آث�اراً عل�ى يدي�ه ا�س�تمرت يومين.
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ويف حال�ة �أخ�رى ،اعت�دى جن�ود االحتلال عل�ى املعتق�ل حمم�د �ش�حادة ( 21عام�اً) م�ن خمي�م الدهي�ش�ة �أثن�اء
اعتقال�ه يف تاري�خ  ،2018/7/18فق�د ق�ام اجلن�ود بتثبيت�ه عل�ى �أر�ضي�ة اجلي�ب الع�س�كري ،وو�ض�ع �أح�د اجلن�ود
قدمه على �صدر املعتقل �ش�حادة ،وبد�أ جندي �آخر ب�ضربه با�س�تخدام يديه و�سلاحه على جميع �أنحاء ج�س�ده،
وبع�د و�صول�ه �إىل م�كان مل يح�دده املعتق�ل ،قاب�ل �ش�خ�صاً مل يع ّرف�ه ع�ن نف�س�ه ،و�أجبره عل�ى توقيع ورقة تفيد
ب�أن�ه مل يتعر��ض لل�ض�رب ،وعندم�ا رف��ض املعتق�ل التوقي�ع ،ق�ام ه�ذا ال�ش�خ�ص بالتوقي�ع بد ًال منه.
اعتداء وح�شي من قبل قوات وحدة امل�ستعربني
يف تاري�خ  ،2018/3/7كان الطال�ب عم�ر جربوع�ة «الك�س�واين» ( 25عام�ا)ً،
يجل��س يف ح�رم جامع�ة بريزي�ت حين اقترب من�ه �أ�ش�خا�ص ا ّدع�وا �أنه�م
�صحاف�ة ،ويري�دون �إج�راء مقابل�ة مع�ه �أم�ام ب�اب اجلامع�ة� ،إال �أن�ه رف��ض
و�أ�ص�ر �أن يج�روا املقابل�ة حي�ث يجل��س .وحينه�ا �أن�زل �أحده�م حقيب�ة ع�ن
ظه�ره «وكـ��أنها كاميرا» ،و�ش�عر عم�ر باخلط�ر و�ص�اح «م�س�تعربني» .وم�ا هي
�إال ث�وانٍ  ،حت�ى �أح�اط ب�ه خم�س�ة �أ�ش�خا�ص ،ثبت�وه واعت�دوا علي�ه م�دة ()3-2
دقائ�ق باللكم�ات با�س�تخدام الأي�ادي والأ�س�لحة وبال�صواع�ق الكهربائي�ة،
و�ضرب�وه بالأرج�ل عل�ى جمي�ع �أنح�اء ج�س�ده.
بعد دقائق �س�حبوه �إىل باب اجلامعة ،و�ألقوا به يف �س�يارة �س�وداء ومعتمة ،ور�أ�س�ه كان موجهاً لأر�ضية ال�س�يارة،
و�ضربوه �ضرباً مربحاً من لكمات و�صعقات كهربائية ،وقاموا ب�شتمه ب�شتائم بذيئة جداً .وا�ستمروا يف �ضربه
ح�وايل ع�ش�ر دقائ�ق حت�ى و�صل�وا �إىل حاج�ز عط�ارة الع�س�كري (�ش�مال مدين�ة رام اهلل) .وعن�د الو�ص�ول �إىل
احلاج�ز كبل�وه بقي�د بال�س�تيكي ،و�ش�دوه ب�ش�كل كبير ،و�أغم�وا عيني�ه و�أبق�وه ح�وايل ( )15دقيق�ة يف الع�راء على
الأر�ض مغمى ومكب ً
ال .بعد ذلك نقلوه �إىل مع�سكر جي�ش ،و�س�ألوه �أ�سئلة طبية فقط بعد �أن طلب هو �أن يفكوا
القيود عن يديه� ،أعادوا تكبيل يديه ،ولكن �إىل الأمام .و�شرح لهم الأ�سري الك�سواين ب�أنه يعاين من م�شاكل يف
الظهر ،وعلى الرغم من ذلك� ،أبقوه على كر�س�ي دون ظهر لإ�س�ناد نف�س�ه يف العراء ،وكان الطق��س بارداً ،وبقي
على هذه احلالة حتى ال�ساعة  ،21:00وبعد ذلك نقلوه �إىل مع�سكر «بيت �إيل» قرب رام اهلل ،ومن ثم �إىل مركز
حتقيق امل�سكوبية.
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التعذيب واملعاملة الال�إن�سانية �أثناء التحقيق
�إن التعذي�ب والظ�روف املهين�ة الت�ي يعي�ش�ها املعتق�ل يف مراك�ز التحقي�ق ،ال تقت�ص�ر عل�ى م�ا يتعر��ض ل�ه داخ�ل
غ�رف التحقي�ق فح�س�ب ،ب�ل� ،أي�ض�اً ،يف مرك�ز التحقي�ق جميع�ه كوح�دة واح�دة .فظ�روف الزنازي�ن الت�ي يقب�ع
فيها املعتقلون ،و�أ�ساليب الرتهيب املحيطة باملعتقل من كل زاوية ،تهدف� ،أو ًال و�أخرياً� ،إىل انتزاع االعرتافات
تدريجياً منه ،و�إثارة حالة عجز مطلق لديه مقابل ال�سطوة املطلقة للمحقق ،وهو ما ي�ؤول �إىل ت�سريع انهيار
املعتق�ل ،و�إ�ضع�اف روح�ه املعنوي�ة وق�واه اجل�س�دية ،وبخا�ص�ة بعد �سل�س�لة االعت�داءات عليه خالل اعتقاله.

وم�ن خلال �ش�هادات املعتقلين والت�صاري�ح امل�ش�فوعة بالق�س�م ،ف��إن الأع�وام الأخيرة امت�داداً �إىل الع�ام 2018

مو�ض�وع التقري�ر� ،ش�هدت ا�س�تخدام الأجه�زة الأمني�ة والع�س�كرية لالحتلال ،التعذيب والعنف اجل�س�دي �أثناء
التحقي�ق ،ب�ش�كل ملح�وظ ،عل�ى الرغ�م م�ن حترمي�ه دولي�اً ،دون وج�ود �أي ح�س�يب �أو رقي�ب عل�ى م�ا ميار�س�ه
املحقق�ون ،وبخا�ص�ة بع�د التعدي�ل رق�م ( )8عل�ى قان�ون الإج�راءات اجلزائي�ة للع�ام  2016ال�ذي �أعف�ى جه�ا َزيْ
املخاب�رات وال�ش�رطة الإ�س�رائيلية م�ن توثي�ق التحقيق�ات بال�ص�وت وال�ص�ورة م�ع املعتقلين الفل�س�طينيني
املتهمين بق�ضاي�ا “�أمني�ة” 14،وذل�ك �إىل جان�ب ا�س�تخدام �أن�واع متع�ددة م�ن التعذي�ب النف�س�ي الت�ي ترق�ى �إىل
ّ
احلاط�ة م�ن الكرام�ة.
و�صفه�ا باملعامل�ة القا�س�ية� ،أو الال�إن�س�انية� ،أو

14

للتفا�صيل حول القانون ،انظر تقرير انتهاكات حقوق الأ�سريات والأ�سرى يف �سجون االحتالل .2016
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وي�روي الأ�سير غ�س�ان كراج�ة ( 28عام�اً) م�ن قري�ة �ص ّف�ا ق�ض�اء رام اهلل ،التحقي�ق ال�ذي تعر��ض ل�ه يف مرك�ز
حتقي�ق امل�س�كوبية ،حي�ث اعتق�ل بتاري�خ  ،2018/9/1وق�ض�ى يف مرك�ز حتقي�ق امل�س�كوبية )55( 15يوم�اً قب�ل نقل�ه
�إىل �س�جن عوفر ،حيث تع ّر�ض لتحقيق مكثف وقا� ٍ�س .ففور و�صوله �إىل مركز حتقيق امل�س�كوبية ،مت التحقيق
معه وا�ستخدام ال�صراخ وال�شتم والتهديد باحلكم عليه حكماً عالياً ،واحلرمان املتوا�صل من النوم ،وبقي على
ه�ذا احل�ال ح�وايل ثماني�ة �أي�ام ،ويف تاري�خ  ،2018/9/10يف ح�وايل ال�س�اعة اخلام�س�ة �صباح�اً بح�س�ب تقدي�ره،
ا�س�تخدم املحققون معه �أ�س�اليب �أكرث عنفاً ،حيث هدده حمقق ا�س�مه «�أبو تايجر» ب�أنه �س�يواجه حتقيقاً �صعباً
جداً لدرجة �أنه �سيحلم به لي ً
ال .بعد ذلك واجه املعتقل كراجة حتقيقاً ع�سكرياً 16،حيث �أدخلوه �إىل غرفة فيها
( )6حمققني� ،أج�س�ادهم �ضخمة (يذكر من �أ�س�مائهم ني�س�و ،ونعيم ،وديفد) كانت الغرفة مفرغة من املكاتب،
وتوجد قيود حديدية كثرية على الطاولة ،وبد�أ التحقيق معه با�ستخدام الأ�ساليب التالية:
ال�ش�بح :قام�وا بتكبي�ل قدمي�ه يف الكر�س�ي ،وتكبي�ل اليدي�ن بع�ضه�ا ببع��ض عن�د �ص�دره ،ووق�ف حمق�ق وراءه
وحمق�ق �آخ�ر �أمام�ه يدفع�ه �إىل اخلل�ف بزاوي�ة ( )45درج�ة ،وظه�ر الكر�س�ي يك�ون عل�ى اجلن�ب ،وبع�د فترة ال
ي�س�تطيع التحم�ل ويق�ع �إىل اخلل�ف .وك�رروا ه�ذا الأ�س�لوب �أكثر م�ن م�رة ،وا�س�تمروا في�ه ح�وايل ( )30دقيق�ة،
وم�ن ث�م قام�وا بتعري�ض�ه لو�ضعي�ة �أخ�رى.
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ملزي��د م��ن التفا�صي��ل ح��ول مرك��ز حتقي��ق امل�س��كوبية و�أ�س��اليب التعذي��ب املمار�س��ة في��ه �ض��د املعتقل�ين الفل�س��طينيني ،انظ��ر درا�س��ة :كن��ت هن��اك ...التعذي��ب واملعامل��ة
الال�إن�س��انية يف مرك��ز حتقي��ق امل�س��كوبية ،رام اهلل :م�ؤ�س�س��ة ال�ضم�ير لرعاي��ة الأ�س�ير وحق��وق الإن�س��ان.2017 ،
تطل��ق املخاب��رات م�صطل��ح «التحقي��ق الع�س��كري» عل��ى التحقي��ق با�س��تخدام �أ�س��اليب تعذي��ب نف�س��ية وج�س��دية ج�س��يمة ال يج��وز اللج��وء �إليه��ا وفق�اً لق��رار املحكم��ة
العلي��ا لالحت�لال �إال يف ح��االت م��ا ي�س��مى ب�ـ «القنبل��ة املوقوت��ة» ،مب��ا يعف��ي املحق��ق م��ن امل�س��ؤولية اجلنائي��ة ملا ميار�س��ه م��ن �أعمال تعذيب بحجة دف��اع ال�ضرورة .ومن
ال�شهادات احلية التي جمعتها م�ؤ�س�سة ال�ضمري خالل �سنوات عديدة ،يت�ضح �أن حمققي االحتالل ي�ستخدمون �أ�ساليب تعذيب نف�سي وج�سدي النتزاع االعرتافات
م��ن املعتقلني.

و�ضعي�ة القرف�ص�اء :تكبي�ل اليدي�ن باجت�اه ال�ص�در وظه�ره باجت�اه احلائ�ط ،و�إجب�اره عل�ى ثن�ي ركبتي�ه يف
زاوية ( )90درجة .هذه الو�ضعية �س�ببت له وجعاً يف الفخذ من اخلارج ،بحيث ال ي�س�تطيع البقاء واقفاً ،وعند
�س�قوطه �أر�ض�اً ،كان املحقق�ون (ني�س�و والباق�ون) ي�ضربون�ه عل�ى الفخ�ذ يف املنطق�ة الت�ي كان�ت ت�ؤمل�ه� ،إ�ضاف�ة
�إىل �ضرب�ه لطم�ات عل�ى الوج�ه ،ويجربون�ه عل�ى الوق�وف م�رة �أخ�رى .وكان يتخل�ل اجلل�س�ة ال�ص�راخ ،وال�ش�تم،
والتهدي�د ب�أن�ه �س�وف يخ�رج م�ن التحقي�ق الع�س�كري مُعاق�اً.
بع�د �س�اعة تقريب�اً� ،ش�عر بالإغم�اء ،ومل يع�د يع�رف م�ن حول�ه يف الغرف�ة .ه�ذا التحقي�ق الع�س�كري ال�ذي
ب�د�أ قبي�ل اخلام�س�ة �صباح�اً ا�س�تمر حت�ى ال�س�اعة الواح�دة ظه�راً عل�ى ح�د تقدي�ر كراج�ة ،لأن�ه عندم�ا �أنزل�وه
حمم�و ًال وو�ضع�وه يف الزنزان�ة م�ع كاميرات� ،أح�ض�روا ل�ه الغ�ذاء ،وبعده�ا نقل�وه �إىل الطبي�ب ،حي�ث �أعط�اه
م�سكناً للأوجاع ،و�أعادوه �إىل الزنزانة نف�سها ملدة �ساعة ،بعدها ُنقل �إىل التحقيق يف الغرفة نف�سها التي �أجروا
فيه�ا مع�ه حتقيق�اً ع�س�كرياً ،وه�ددوه �إن مل يق�ل كل م�ا يعرف�ه ،ف�س�وف يعيدون�ه �إىل التحقي�ق ،وبع�د �س�اعات
�أنزل�وه �إىل زنزان�ة الع�زل.
ويف ال�سياق نف�سه ،مت اعتقال م�صطفى عو�ض ( 32عاماً) يف تاريخ  2018/7/19عند دخوله �إىل فل�سطني من
خلال معبر اللنب�ي ،وعو��ض يحم�ل اجلن�س�ية البلجيكي�ة من�ذ الع�ام  ،2013وهو فل�س�طيني م�ن مواليد لبنان،
مت نقله �إىل مركز حتقيق بيتاح تكفا ،حيث بقي يف مركز التحقيق ( )23يوماً ،ومن ثم نقل �إىل �سجن جمدو،
ومنع من لقاء حما ٍم طوال فرتة التحقيق.
خلال ه�ذه الفترة ،حق�ق مع�ه �أكثر م�ن ( )15حمقق�اً ،و�أحيان�اً كان يك�ون مع�ه يف غرف�ة التحقي�ق �س�بعة
حمققني يف الوقت نف�سه ،وكانت �أوقات التحقيق ت�صل يف البداية (� )20ساعة مع ا�سرتاحات للأكل وا�ستخدام
احلم�ام ،وينقل�وه �إىل زنزان�ة الع�زل يف �س�اعات الفج�ر م�ا بين ال�س�اعة (� )4:30-3:30صباحاً ،ومل ي�س�تطع النوم
لأن ال�س�جان كان يتعم�د �إيقاظ�ه.
وا�س�تخدم املحقق�ون م�ع عو��ض� ،إ�ضاف�ة �إىل احلرم�ان املتوا�ص�ل م�ن الن�وم ،ال�صراخ وال�ش�تم والتهديد بتحويله
�إىل االعتق�ال الإداري ،و�إبقائ�ه يف مرك�ز التحقي�ق لفترات طويل�ة ،و�س�حب اجلن�س�ية البلجيكي�ة من�ه ،وال�ش�بح
على كر�س�ي عادي.
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حالة الأ�سري النائب نا�صر عبد اجلواد
بني مرك َزيْ حتقيق اجللمة وبيتاح تكفا ..اختلفت الأماكن والتعذيب
�س ِّيان
اعتق�ل الأ�سير نا�ص�ر عب�د اجل�واد ( 50عام�اً) وه�و نائ�ب يف املجل��س
الت�ش�ريعي الفل�س�طيني (وحما�ض�ر �س�ابق يف جامع�ة النج�اح الوطني�ة يف
كلي�ة ال�ش�ريعة) بتاري�خ  ،2018/1/1وه�و يقب�ع يف �س�جن جم�دو ،وق�د
تعر��ض لتحقي�ق ع�س�كري مكث�ف ومط�ول ،م�ا كان ل�ه بال�غ الأث�ر عل�ى �صحت�ه.
التعذيب يف مركز حتقيق اجللمة
ف�ور و�ص�ول املعتق�ل نا�ص�ر عب�د اجل�واد �إىل مرك�ز حتقي�ق اجللم�ة ،مت تفتي�ش�ه تفتي�ش�اً عارياً ،و�إعطا�ؤه مالب��س
خا�ص�ة باملعتقلين ،وقب�ل ب�دء التحقي�ق ،نق�ل �إىل عي�ادة مرك�ز التحقي�ق لإج�راء الفحو�ص�ات الطبي�ة ل�ه ،الت�ي
تت�ضم�ن ال�س�كري وال�ضغط.
خالل الأ�سبوع الأول يف التحقيق ،تعر�ض ل�شبح على كر�سي بال�ستيكي ،ومت تقييد يديه �إىل الوراء وتكبيلهما
بالكر�سي ،ومنحه �ساعة واحدة يف اليوم لتناول الطعام و�أداء ال�صالة ،كانت جوالت التحقيق تبد�أ من ال�ساعة
(� )9صباح�اً حت�ى ( )7م�س�اءً؛ �أي ح�وايل (� )10س�اعات ،وكان املحق�ق امل�س��ؤول ع�ن ملف�ه يدع�ى «دانيي�ل» ،ويف
بع��ض الأحي�ان ي�أت�ي حمق�ق يدع�ى «لوي��س» والآخ�ر «بابل�و» .يف خلال ه�ذا الأ�س�بوع ،فق�د عب�د اجل�واد الوع�ي
ثلاث م�رات م�ن �ش�دة التحقي�ق ،وعر��ض عل�ى �أثره�ا عل�ى الطبي�ب ال�ذي �أو�ص�ى بتوقي�ف التحقي�ق لأن�ه يعاين
م�ن م�ش�اكل يف القل�ب ،وتوق�ف التحقي�ق مع�ه بن�ا ًء عل�ى ذل�ك� ،إال �أن املحققين �أع�ادوه �إىل التحقي�ق فيم�ا بع�د.
ا�س ُتخدم مع املعتقل عبد اجلواد عدد من �أ�ساليب التعذيب اجل�سدي والنف�سي خالل �شهرين يف مركز حتقيق
اجللمة (انتقل خاللها ملدة �أ�سبوع �إىل مركز حتقيق «بتياح تكفا»).
وعل�ى م�دى ( )20يوم�اً ،عان�ى م�ن احلرم�ان املتوا�ص�ل م�ن الن�وم ،ونق�ل �إىل زنزان�ة تق�ع بالق�رب م�ن الب�اب
الرئي�س�ي لق�س�م التحقي�ق ،حي�ث كان�ت الأب�واب ت�ص�در �صوت�اً مزعج�اً عن�د فتحه�ا و�إغالقه�ا بق�وة ،م�ا حرم�ه
م�ن الن�وم حت�ى بع�د انته�اء جل�س�ة التحقي�ق .بع�د نقل�ه �إىل مركز «بيتاح تكفا» للتحقي�ق ،متت �إعادته �إىل مركز
حتقيق اجللمة ،وقد عُر�ض املعتقل على جهاز ك�شف الكذب مرتني ،ما �سبب له م�شاكل يف ال�ضغط والأع�صاب
وفقدان�ه الوع�ي ثلاث م�رات ،وكان ق�د �أو�ض�ح املعتق�ل له�م الأ�س�باب بع�د نقل�ه �إىل العي�ادة ،ب��أن الإغم�اء ج�اء
نتيج�ة �ضغ�ط الأع�ص�اب ،ولكنه�م مل يول�وا ذل�ك اهتمام�اً ،و�أع�ادوه �إىل التحقي�ق.
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وبح�س�ب ما قاله �ضابط التحقيق للنائب الأ�سير عبد اجلواد ،ف�إنه قد �أم�ضي (� )350س�اعة خالل ( )45يوماً
من ال�ش�بح ،وكان املحقق ي�صرخ يف وجهه ب�ش�كل متوا�صل ،وبخا�صة يف �س�اعات الليل ،ما �س�بب له ال�صداع ،كما
كان املحققون ي�شتمونه وعائلته ويب�صقون يف وجهه ،وهددوه با�ستهداف عائلته وزعزعة ا�ستقرارهم ،وتوعدوا
ب�إحلاق الأذى بهم� ،إ�ضافة �إىل التهديد مب�صادرة الأموال واملنزل.
وبع�د ( )45يوم�اً م�ن التحقي�ق� ،ش�عر املعتق�ل ب��آالم يف ال�ص�در خلال ال�ش�بح ،وق�د طل�ب م�ن املحق�ق �إر�س�اله �إىل
العي�ادة و�إج�راء تخطي�ط قل�ب وفحو�ص�ات ل�ه ،وق�د رف��ض الطبي�ب التوقي�ع عل�ى تقري�ر يثب�ت �سلامة �صحت�ه
وا�س�تمرار التحقي�ق ،وذل�ك ب�س�بب امل�ش�اكل الت�ي يع�اين منه�ا ،فتم�ت �إعادت�ه �إىل الزنزان�ة ،و�إعط�ا�ؤه دواء م�ع
ك�أ�سين م�ن امل�اء ،فرف��ض �ش�رب امل�اء .وبع�د (� )3س�اعات ،حت�س�ن و�ضع�ه بع�د فح�ص�ه ،ورافق�ه معتق�ل �آخ�ر يف
الزنزانة بعد ذلك خوفاً على �سالمته .وبح�سب املعتقل ،مت �إجراء فحو�صات له منذ بداية االعتقال ،وقد تبني
�أن هنال�ك م�ش�اكل يف تخطي�ط القل�ب ،ومن�ع الطبي�ب �إعادت�ه �إىل التحقي�ق مبا�ش�رة.
مركز حتقيق «بيتاح تكفا»
ُنق�ل املعتق�ل �إىل مرك�ز حتقي�ق «بيت�اح تكف�ا» ،و�أم�ض�ى في�ه �أ�س�بوعاً واح�داً ،بع�د ق�ض�اء ( )20يوم�اً يف اجللم�ة،
وا�س� ُتخدم بحق�ه التعذي�ب وال�ضغ�ط النف�س�ي وال�ص�راخ وال�ش�تائم .وعل�ى �أث�ر ذل�ك ،نق�ل �إىل العي�ادة ل�ش�عوره
ب�إعياء �شديد .ويف اليوم الرابع ،نقل املعتقل عرب حاجز «�إيرز» الع�سكري يف غزة ،لإيهامه ب�أنه �أبعد عن ال�ضفة
الغربي�ة ،وهنال�ك خ�ض�ع لتحقي�ق ا�س�تمر �س�اعة ون�صف.
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�أو ً
ال .عن�صرية قوانني االحتالل يف العام 2018
ا�س�تمر م�ش�رع االحتالل خالل العام  2018يف �إ�صدار القوانني وم�ش�اريع القوانني العن�صرية التي يتم العمل
عل�ى �صياغته�ا ،وم�ن ث�م �إ�صداره�ا بغي�ة حتقي�ق �أه�داف �سيا�س�ية مت��س ،بالدرج�ة الأوىل ،حقوق الفل�س�طينيني
وحرياته�م� .أدن�اه �س�وف نتن�اول ع�دداً م�ن القوانين الت�ي ا�س�تهدفت الأ�س�رى واملعتقلين الفل�س�طينيني بغي�ة
االنتق�ام منه�م ،والت�ضيي�ق عليه�م ،وم�ن ه�ذه القوانني:
م�شروع قانون �إعدام الأ�سرى الفل�سطينيني
يف الوقت الذي تقوم فيه قوات االحتالل بحرمان الفل�س�طينيني من حقوقهم يف اال�س�تقالل وتقرير امل�صري،
ف�إنها تقوم� ،أي�ضاً ،بتجريد الفل�سطينيني من كامل �إن�سانيتهم ،وحرمانهم من حقوقهم املكفولة ب�شكل فطري
و�أ�سا�س�ي كاحل�ق يف احلي�اة ،واحل�ق يف تقري�ر امل�صير ،واحل�ق يف ع�دم التعر��ض للتعذي�ب ،واحل�ق يف ال�صح�ة
وال�سلامة اجل�سدية.
وكان رئي��س حكومة االحتالل «بنيامني نتنياهو» قد وافق يف تاريخ  ،2018/11/5على الدفع مب�ش�روع قانون
العقوبات «تعديل احلكم بالإعدام للمدانني بعمليات قتل �إرهابية» للعام  .2017وقدم ع�ضو الكني�ست «روبرت
�إليط�وف» م�ن ح�زب «�إ�س�رائيل بيتن�ا» ،م�ش�روع القان�ون بتاري�خ  ،2017/10/30ومت و�ضع�ه يف م�س�ار �س�ريع
للت�صويت عليه يف اللجنة الوزارية للت�شريع .وهذه لي�ست املرة الأوىل التي يعر�ض فيها م�شروع القانون على
الكني�س�ت ،حي�ث ج�رى ط�رح م�ش�روع القان�ون ه�ذا يف الهيئ�ة العام�ة للكني�س�ت يف الع�ام � ،2015إال �أن�ه مل ي�ؤيده
�س�وى ح�زب اليمين املتط�رف «�إ�س�رائيل بيتن�ا» ،بينم�ا عار�ضته جمي�ع الأحزاب الأخرى.
ربراً العمل بعقوبة الإعدام لت�صاعد وترية ما �سموه بـ»عمليات القتل الإرهابية»،
وي�أتي ن�ص م�شروع القرار م ِّ
و�أن ه�ذه تعتبر و�س�يلة رادع�ة ،وبخا�ص�ة �أن العدي�د مم�ن ارتكب�وا ه�ذه الأفع�ال يتح�ررون دون �أن يق�ض�وا كام�ل
�أحكامه�م مبوج�ب �صفق�ات التب�ادل .ويت�ضم�ن م�ش�روع القان�ون اجلدي�د تخفيف�اً م�ن �ش�روط تطبي�ق عقوب�ة
الإعدام ،حيث ي�سمح �أو ًال بتطبيق عقوبة الإعدام عن طريق قرار حمكمة مبوافقة اثنني من الق�ضاة الثالثة،
ولي��س جميعه�م .ثاني�اً ،من�ع ا�س�تبدال عقوب�ة الإع�دام بعقوب�ة �أخ�رى ،و�أي�ضاً ال�س�ماح بتطبيق العقوبة من غري
طلبه�ا م�ن املدع�ي الع�ام الع�س�كري� .إىل جان�ب كل ه�ذا ،ف��إن م�ش�روع القان�ون اجلدي�د ي�س�مح بتطبي�ق عقوب�ة
الإع�دام يف حماك�م االحتلال املدني�ة ،ولي��س فق�ط يف املحاك�م الع�س�كرية ،مب�ا يع�د خمالف�ة للقان�ون ال�دويل
الإن�س�اين ،فلا يح�ق لدول�ة االحتلال فر��ض ت�ش�ريعات و�إج�راء تعديلات عل�ى الأوام�ر الع�س�كرية مبوج�ب
م�ش�رعها «الكني�س�ت» ،وفر��ض ت�ش�ريعات برملانه�ا عل�ى �س�كان املناط�ق املحتل�ة.
�إن عقوب�ة الإع�دام ه�ي عقوب�ة قانوني�ة بن�ا ًء عل�ى قان�ون العقوب�ات ل�دى االحتلال� ،إال �أنه�ا ،قانوني�اً ،ال تطب�ق
�إال �ضم�ن قان�ون حما�س�بة النازيين ومعاونيه�م للع�ام  ،1950وقان�ون من�ع ومعاقب�ة عل�ى جرمي�ة �إب�ادة �ش�عب
الع�ام � .1950إ�ضاف�ة �إىل ذل�ك ،ف��إن عقوب�ة الإع�دام� ،أي�ض�اً ،موج�ودة يف الأوام�ر الع�س�كرية لالحتلال� ،إال �أن
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�إ�صداره�ا يتطل�ب ق�رار حمكم�ة ع�س�كرية ب�إجم�اع ثالث�ة ق�ض�اة ،و�أن تك�ون بطل�ب م�ن املدع�ي الع�ام الع�س�كري،
ومل ت�س�تخدم املحاك�م الع�س�كرية ه�ذه ال�صالحي�ة حت�ى الآن .عل�ى الرغ�م م�ن ذل�ك ،ف��إن ق�وات االحتلال تق�وم
ب�إع�دام الفل�س�طينيني م�ن خلال �سيا�س�ة ممنهج�ة خ�ارج نط�اق القان�ون.
حت ّرم املادة رقم ( )6من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية تطبيق عقوبة الإعدام يف حال عدم ح�صول
املتهم على حماكمة عادلة .هذا ،ومتنع حماكم االحتالل الع�س�كرية ،وب�ش�كل ممنهج ،املعتقلني الفل�س�طينيني
من احل�صول على حماكمة عادلة ،كما ال تتوافق هذه املحاكم مع املعايري الدولية للمحاكمة العادلة ،وبالتايل
ف��إن عقوب�ة الإع�دام ه�ي عقوب�ة غير قانوني�ة� .إ�ضاف�ة �إىل ذل�ك ،ف��إن اجلمعي�ة العام�ة لل�أمم املتح�دة ،قام�ت
ب�إ�ص�دار ع�دد م�ن الق�رارات الت�ي تطال�ب بتقيي�د تطبي�ق عقوب�ة الإع�دام ،وقام�ت املحكم�ة الأوروبي�ة حلق�وق
الإن�س�ان مبن�ع ا�س�تخدام عقوب�ة الإعدام متاماً.
قانون �سلب املخ�ص�صات التي تدفعها ال�سلطة الفل�سطينية لعائالت ال�شهداء والأ�سرى
�صادق م�شرع االحتالل «جلنة الكني�ست» يف تاريخ  2018/7/2بالقراءتني الثانية والثالثة على م�شروع قانون
�س�لب خم�ص�ص�ات عائلات ال�ش�هداء والأ�س�رى مبوافق�ة ( )85ع�ض�واً مقاب�ل معار�ض�ة ( )15ع�ض�واً .وق�د اقترح
هذا القانون �أع�ضاء الكني�ست عن حزبي «ي�ش عتيد» و»الليكود» ،وكان قد �أقر القانون بالقراءة الأوىل يف �شهر
17
�شباط من العام .2018
وا�س�تهل �أع�ض�اء الكني�س�ت ع�ن الأح�زاب اليميني�ة �إب�ان طرحه�م القان�ون بالآت�ي «ل�ن يك�ون هن�اك مزي�د م�ن
ت�ش�جيع «الإره�اب عل�ى ح�س�ابنا» ،وب�رروا امل�صادق�ة عل�ى م�ش�روع ه�ذا القان�ون ب�أن�ه �إح�دى ط�رق م�ا ي�س�مونه
«مكافح�ة الإره�اب».
وين��ص القان�ون عل�ى خ�ص�م قيم�ة املبال�غ الت�ي تدفعها ال�س�لطة الفل�س�طينية للأ�س�رى وعائالتهم ،من عائدات
ال�ضرائ�ب الت�ي جتبيه�ا �س�لطات االحتلال ،وجتميده�ا يف �صن�دوق خا��ص ،عل�ى �أن متن�ح اللجن�ة الوزاري�ة
املعروف�ة بـ»الكابيني�ت» ،احل�ق يف �إع�ادة جمي�ع الأم�وال املجم�دة لل�س�لطة الفل�س�طينية ،اذا مل تق�م ال�س�لطة
بتحوي�ل الأم�وال لأه�ايل الأ�س�رى وال�ش�هداء.
ويل�زم القان�ون وزارة املالي�ة بتق�دمي تقري�ر م�ايل مف�ص�ل «للكابيني�ت» ح�ول الروات�ب الت�ي تدفعه�ا ال�س�لطة
الفل�س�طينية لعوائ�ل الأ�س�رى وال�ش�هداء .وق�درت مبال�غ الروات�ب الت�ي دفعته�ا ال�س�لطة الفل�س�طينية لأه�ايل
ال�ش�هداء والأ�س�رى الفل�س�طينيني يف ال�س�نوات الأربع الأخرية بحوايل ( )4مليارات �ش�يكل ،ويف ال�س�نة الأخرية
( )1.2ملي�ار �ش�يكل (كم�ا ا ّدع�ى �أع�ض�اء الكني�س�ت الذي�ن اقرتح�وا القان�ون).
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من موقع �صحيفة يديعوت �أحرونوتhttps://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5302391,00.html :
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وه�ذا القان�ون �إذ يعك��س ح�ال دول�ة االحتلال م�ن عن�صري�ة يف متري�ر القوانين ،و�س�يطرة اليمين الإ�س�رائيلي
عل�ى عم�ل جمي�ع مراف�ق دول�ة االحتلال م�ن ت�ش�ريعات ،وق�رارات املحكم�ة العلي�ا 18واملحاك�م الأدن�ى درج�ة ،ف�إن
احلج�ة الأمني�ة ل�دى االحتلال وزعمه�م مبكافح�ة م�ا ي�س�مونه بـ«الإره�اب» ،بات�ت ت�س�تخدم يف جمي�ع املحاف�ل،
وك�أ�سا��س ل�س�ن الت�ش�ريعات والقوانين ،وال يوج�د �أي مبرر بتن�ص�ل االحتلال م�ن التزامات�ه املادي�ة والقانوني�ة
اجت�اه ال�ش�عب الفل�س�طيني ال�ذي يقب�ع حت�ت االحتلال .ويوج�ب التنوي�ه ب��أن القان�ون مل يت�م تطبيق�ه ب�ش�كل
فعل�ي حت�ى نهاي�ة الع�ام .2018

قانون منع الإفراج املبكر عن الأ�سرى الفل�سطينيني
�صادق�ت جلن�ة الكني�س�ت يف تاري�خ  2018/12/25يف القراءتين الثاني�ة والثالث�ة عل�ى م�ش�روع قان�ون مكافح�ة
الإره�اب (تعدي�ل رق�م ( ،)4للع�ام  ،)2018ال�ذي طرح�ه جمموع�ة م�ن �أع�ض�اء الكني�س�ت م�ن بينه�م ع�ود
دف�ورر ،وعن�ات برك�و .وكان م�ش�روع ه�ذا القان�ون ق�د ط�رح يف تاري�خ  2018/5/3و�أق�ر بالق�راءة الأوىل بتاري�خ
.2018/11/5
ويف م�ا يتعل�ق مبحت�وى القان�ون ،فلا يج�وز �إطلاق �س�راح �أ�سير ب�ش�روط ،تبق�ى م�دة م�ن حمكوميت�ه بن�اء على
قانون الإفراج امل�شروط عن ال�سجناء ،وذلك �إذا كان قد �أدين بعقوبة �سجن ،وكانت تهمته «القتل»� ،أو حماولة
القتل التي ت�ش�كل عم ً
ال «�إرهابياً» على حد تعبري القانون� ،أو من وجدت جلنة الثلث (اللجنة املعنية بالإفراج
ً
«عملا �إرهابي�اً» قب�ل ب�دء ه�ذا القان�ون .م�ش�روع
املبك�ر ع�ن الأ�س�رى) �أن�ه ارتك�ب خمالف�ة �ش�كلت مبفهومه�م
القان�ون ه�ذا ي�س�ري عل�ى الأ�س�رى الفل�س�طينيني القابعين يف املحاك�م املدني�ة �أو الع�س�كرية .وله�ذا القان�ون
�صالحي�ة ال�س�ريان ب�أث�ر رجع�ي عل�ى الأ�س�رى الذي�ن �أدين�وا بته�م تتعل�ق بالقت�ل �أو ال�ش�روع بالقت�ل.
ويجدر التنويه ،ب�أن حماكم ثلثي املدة امل�سماة بـ«ال�شلي�ش» ،تنظر يف التما�س يقدمه الأ�سري خلف�ض الثلث من
مدة اعتقاله ،ف�إما �أن توافق املحكمة على طلب الأ�سري ويفرج عنه ،و�إما �أن ترف�ضه فيكمل باقي حمكوميته.
18
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انظر �صفحة رقم  15قرار املحكمة العليا لدى االحتالل يف ق�ضية فرا�س طبي�ش �ضد امل�ست�شار الق�ضائي للحكومة.

منع التوثيق/الت�سجيل جلنود االحتالل الإ�سرائيلي
�أق�رت الهيئ�ة العام�ة للكني�س�ت الإ�س�رائيلي ،ي�وم الأربع�اء  ،2018/6/20بالق�راءة التمهيدي�ة ،م�ش�روع قان�ون
يحظ�ر توثي�ق ممار�س�ات اجلن�ود خلال �أداء م�ا �س�موه بـ»امله�ام الع�س�كرية» .اقترح م�ش�روع القان�ون ع�ض�و
الكني�ست «روبرت �أليطوف» الذي �صرح �أثناء طرحه مل�شروع القانون «لي�س لدي �أي نية للم�س بحرية التعبري
ع�ن ال�ر�أي� ،إال �أن حري�ة التعبير املذك�ورة لي�س�ت فو�ض�ى».
19

ووافق�ت الهيئ�ة العام�ة للكني�س�ت عل�ى م�ش�روع قان�ون العقوب�ات« :تعدي�ل من�ع التوثي�ق جلن�ود الدف�اع »2018
مبوافق�ة ( )45ع�ض�واً ،ورف��ض ( )42ع�ض�واً.
وين��ص م�ش�روع القان�ون عل�ى «من�ع ت�صوي�ر اجلن�ود� ،س�واء بالفيدي�و� ،أو الت�صوي�ر الفوتوغ�رايف� ،أو الت�س�جيل
ال�صوت�ي� ،أثن�اء �أدائه�م مهامه�م الع�س�كرية ،بغر��ض امل��س ب�روح اجلن�ود القتالي�ة� ،أو امل��س ب�أم�ن الدول�ة».
وي�ش�مل القانون منع ن�ش�ر وتعميم ممار�س�ات جي��ش االحتالل يف الإعالم ،وعرب و�س�ائل التوا�صل االجتماعي،
وه�ذا يرتت�ب علي�ه �إعط�اء �ض�وء �أخ�ض�ر العتق�ال ال�صحافيين وا�س�تهدافهم ومنعه�م م�ن القي�ام بعملهم ب�ش�كل
20
ح�ر ،وتغ�ول جي��ش االحتلال يف انتهاكات�ه بعي�داً عن الكامريات والن�ش�ر.
ثاني ًا .اعتقال مئات الفل�سطينيني على تهم ما ي�سمى بـ«التحري�ض»
بات�ت ظاه�رة اعتق�ال الفل�س�طينيني عل�ى خلفي�ة من�ش�وراتهم عل�ى �ش�بكة التوا�ص�ل االجتماع�ي (الفي�س�بوك)
بدع�وى التحري��ض ،ت�ش�كل �سيا�س�ة عقابي�ة جدي�دة ي�س�تخدمها االحتلال م�ن �أج�ل زج �أكبر ع�دد ممك�ن م�ن
الأطف�ال والن�س�اء وال�ش�بان داخ�ل ال�س�جون ،حي�ث و�ص�ل ع�دد املعتقلين عل�ى خلفي�ة «الفي�س�بوك» خلال الع�ام
ً 21
� 2018إىل ( )348معتقلا.
ومت اعتق�ال الأ�سيرة ف�داء حمم�د دعم��س ( 24عام�اً) م�ن قري�ة بي�ت �أم�ر يف اخللي�ل 22،وه�ي طالب�ة جامعي�ة
بتاريخ  .2018/5/29وقدمت حمكمة عوفر الع�سكرية الئحة اتهام بحق فداء بعد حوايل �أ�سبوع من اعتقالها،
ت�ضمن�ت بن�د التحري��ض عل�ى و�س�ائل التوا�ص�ل االجتماع�ي «في�س�بوك» .وا ّدع�ت النياب�ة �أن ف�داء متلك في�س�بوك
«متط�رف» ،وتق�وم بن�ش�ر م�واد حتر��ض عل�ى الإره�اب والعن�ف ،حي�ث متحورت جل�س�ات التحقيق حول املن�ش�ورات
وال�صور املن�شورة على �صفحتها على في�سبوك ،التي ادعت النيابة �أنها تربز ت�أييداً للمقاومة ومتجيداً لل�شهداء.
وت�ضمن�ت الئح�ة االته�ام تفا�صي�ل املن�ش�ورات م�ن حي�ث ع�دد الإعجاب�ات وامل�ش�اركات الت�ي وردت عل�ى املن�ش�ور.
وحكمت املحكمة الع�سكرية يف «عوفر» بتاريخ  2018/8/7على الأ�سرية فداء دعم�س بال�سجن الفعلي ملدة ()95
يوم�اً ،و�س�بعة �أ�ش�هر �س�جن م�ع وق�ف التنفي�ذ مل�دة �أرب�ع �س�نوات م�ن يوم حتررها من الأ�س�ر بتهم�ة التحري�ض.
19
20
21
22

انظر ملخ�ص امل�شروع على موقع الكني�ست باللغة العربيةhttp://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press200618-2.aspx :

انظر ف�صل املدافعني عن حقوق الإن�سان ،اعتقال ال�صحافيني �صفحة .37
تقري��ر م�ش�ترك �ص��ادر ع��ن م�ؤ�س�س��ة ال�ضم�ير لرعاي��ة الأ�س�ير وحق��وق الإن�س��ان ،ون��ادي الأ�س�ير الفل�س��طيني ،وهيئ��ة �ش��ؤون الأ�س��رى واملحرري��ن� ،ص��در بتاري��خ 31
كان��ون الأول للع��ام .2018
جلميع التفا�صيل حول حالة الأ�سرية فداء دعم�س �أنظر امللحق رقم ()4
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بعد انتهاء مدة احلكم ،ويف اليوم املقرر للإفراج عن فداء� ،أ�صدر ما ي�سمى القائد الع�سكري �أمر اعتقال �إداري
مل�دة (� )6ش�هور بح�ق ف�داء بتاري�خ  ،2018/8/16وخلال جل�س�ة التثبي�ت� ،أك�د القا�ض�ي الع�س�كري عل�ى �أن�ه كانت
لف�داء �ش�بهات ب��إدارة �صفح�ة في�س�بوك «متط�رف» ،وب�أنه�ا حتر��ض عل�ى العن�ف ،وا ّدع�ى �أن امل�واد اال�س�تخباراتية
التي و�صلت �إليه �أو�سع من جمرد ن�شرها من�شورات على �صفحتها يف في�سبوك ،و�أن هذه املواد �سرية؛ �أي �إنه ال
ميك�ن للمحام�ي �أو للمعتقل االطالع عليها.
�سند االحتالل يف ما يتعلق باالعتقاالت على خلفية املن�شورات على مواقع التوا�صل االجتماعي
االعتقاالت على خلفية «في�سبوك» يف القد�س والأرا�ضي املحتلة العام 1948

ي�س�تند االحتلال عن�د �إدانت�ه �س�كا َن القد��س والأرا�ض�ي الفل�س�طينية املحتل�ة الع�ام � ،1948إىل امل�ادة ()144؛
البن�ود (ب) ،و(د) ( ،)2م�ن قان�ون العقوب�ات للع�ام «1977التحري��ض عل�ى العن�ف والإره�اب» [ ،]2حي�ث تن��ص
امل�ادة (( )144د) (�( )2أ) عل�ى �أن�ه «م�ن يق�وم بن�ش�ر من�ش�ورات الرت�كاب عم�ل م�ن �أعم�ال العن�ف �أو الإره�اب� ،أو
الأمور التي يتخللها تعاطف �أو ت�شجيع لعمل من �أعمال العنف �أو الإرهاب� ،أو يقوم ب�إظهار الدعم �أو التعاطف
مع مثل هذه الأعمال (يف هذا البند  -من�شور حتري�ضي) ووفقاً ملحتويات املن�شور والظروف امل�صاحبة لن�شره،
ب�أن هناك �إمكانية فعلية ب�أن ي�ؤدي هذا املن�شور �إىل ارتكاب �أعمال عنف �أو �إرهاب ،عقوبته ت�صل �إىل حب�س ملدة
خم��س �سنوات».
الفق�رة (ب)« :لغر��ض ه�ذا البن�د «�أعم�ال عن�ف �أو �إره�اب»  -اجلرمي�ة الت�ي ت�ض�ر بج�س�د ال�ش�خ�ص� ،أو الت�ي
تع ّر��ض ال�ش�خ�ص خلط�ر امل�وت� ،أو الت�ي ُتع ِّر��ض �ش�خ�صاً لإ�صاب�ة خطيرة».
املتمع�ن يف ه�ذا التعري�ف ،يج�د �أن م�صطلحات�ه ف�ضفا�ض�ة ،وحتتم�ل �أكثر م�ن معن�ى ،بحي�ث مين�ح القا�ض�ي
والنيابة �صالحية وا�سعة لت�أويل هذه امل�صطلحات ،وبالتايل �إدراج العديد من املن�شورات حتت بند التحري�ض.
ً
فمثلا العب�ارات «ت�ش�جيع ،ت�أيي�د� ،إظه�ار تعاط�ف» م�ن املمك�ن �أن ين�درج حت�ت تعريفه�ا �آالف املن�ش�ورات ،وق�د
�أظه�رت ال�س�نوات الأخيرة ،بالفع�ل� ،أن حماك�م االحتلال تف�س�ر بع��ض الأم�ور الت�ي يعتربه�ا الفل�س�طينيون
تاريخياً فخراً لهم (كالتغني بال�شهداء ،وال�سخط على ممار�سات االحتالل العن�صرية ،والت�أكيد على احلق يف
التح�رر وتقري�ر امل�صير) عل�ى �أنه�ا ت�ش�كل حمت�وىً حتري�ضي�اً يوج�ب الإدان�ة وفق�اً للقان�ون الإ�س�رائيلي.
ويف املمار�س�ة الفعلي�ة ،فق�د ب�د�أ االحتلال بانته�اج �سيا�س�ة الإدان�ة عل�ى ته�م التحري��ض من�ذ �ش�هر كان�ون الأول
م�ن الع�ام  2014بدواع�ي احلج�ج الأمني�ة امللح�ة .وم�ن خلال امللف�ات القانوني�ة املمثل�ة م�ن قب�ل م�ؤ�س�س�ة
ال�ضمير ،فم�ن املالح�ظ �أن املحكم�ة ب�د�أت ب�إ�ص�دار �أح�كام عالي�ة تتراوح م�ا بين (� )24-6ش�هراً �س�جناً فعلي�اً،
�إ�ضاف�ة �إىل غرام�ات عالي�ة .ويف الغال�ب ،كان�ت املحكم�ة تعتبر �أن املن�ش�ور الواح�د ي�ش�كل خمالف�ة؛ فعل�ى �س�بيل
املث�ال� ،إذا م�ا ق�ام املته�م بكتاب�ة ( )6من�ش�ورات عل�ى �صفحت�ه اخلا�ص�ة عل�ى الفي�س�بوك ،يعتبر وك�أن�ه ارتك�ب ()6
خمالف�ات ،وت�أخ�ذ املحكم�ة بعين االعتب�ار ،عن�د �إ�ص�دار الأحكام ،عدد الأ�صدقاء ،وعدد الإعجابات على املن�ش�ور،
وع�دد التعليق�ات ،وع�دد امل�ش�اركات للمن�ش�ور نف�س�ه.
30

االعتقاالت يف باقي �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
ت�س�تند النياب�ة الع�س�كرية لالحتلال يف قراراته�ا �ض�د الفل�س�طينيني بدع�وى «التحري��ض» يف باق�ي �أرا�ض�ي
ال�ضف�ة الغربي�ة املطب�ق عل�ى الفل�س�طينيني فيه�ا القوانين الع�س�كرية� ،إىل امل�واد ( )251و(( )199ج) م�ن الأم�ر
الع�س�كري لتعليم�ات الأم�ن (الن�س�خة املوح�دة) «يه�ودا وال�س�امرة» رق�م ( )1651للع�ام .2009
وحت�ت بن�د «التحري��ض» تف�ص�ل امل�واد �أعلاه الأفع�ال الت�ي تدي�ن الفل�س�طينيني باعتباره�م «حمر�ضين»،
وتتلخ��ص يف االت�ي:
• ح�اول �إم�ا بال�كالم ،و�إم�ا ب��أي فع�ل �آخ�ر ،الت�أثير على الر�أي العام يف املنطقة ،بال�ش�كل الذي ي�ضر ب�سلامة
اجلمه�ور.
• قام بن�شر من�شورات ت�أييداً� ،أو مدحاً� ،أو تعاطفاً مع تنظيم معادٍ ،ب�أفعاله �أو �أهدافه.
• الك�شف �أو الإعالن عن هوية تنظيم معادٍ ،من خالل �أفعاله� ،أو �أهدافه� ،أو تعاطفه معه.
• �أو م�ن خلال التلوي�ح بعل�م� ،أو عر��ض رم�ز �أو رم�وز� ،أو ت�ش�غيل/عر�ض �أنا�ش�يد �أو �أغ�انٍ ذات عالق�ة� ،أو كل
فع�ل م�ش�ابه ،ويك�ش�ف بو�ض�وح التعاط�ف ،والتفاخ�ر ب�ص�ورة علني�ة.
م�ش�روع قان�ون ح�ذف م�ضامين من�ش�ورة م�ن خلال الإنرتن�ت ت�ش�كل خمالف�ة للع�ام ( 2016قانون
في�سبوك)
بتاري�خ � ،2017/1/3ص�ادق الكني�س�ت بالق�راءة الأوىل عل�ى م�ش�روع قان�ون «في�س�بوك» ،ال�ذي كان ق�د اقرتح�ه
«وزي�ر الأم�ن الداخل�ي» ل�دى االحتلال جلع�اد �أردان ،ووزي�رة «الق�ض�اء» �إيلي�ت �ش�كيد� ،ضم�ن م�ش�روع قان�ون
بتاريخ  ،2017/12/28يق�ضي ب�إعطاء �صالحيات ب�إزالة حمتويات «حتر�ض على الإرهاب» ،ح�سب ن�ص م�شروع
القانون.
ووفقاً مل�شروع القانون ،يحق ملمثل الدولة� ،أو �أي موظف عام �آخر ،التوجه �إىل حمكمة ال�ش�ؤون الإدارية بطلب
�إ�ص�دار �أم�ر �إلغ�اء مل�ضامين تعتبر «حتري�ضي�ة» ،بدع�وى ت�ش�كيلها خمالف�ة جنائي�ة وفق�اً للقان�ون .و�صاح�ب
ال�صالحي�ة ب�إ�ص�دار ق�رار ح�ذف و�إزال�ة امل�ضامين م�ن ال�صفح�ات ال�ش�خ�صية يف «في�س�بوك» ،وموق�ع «يوتيوب»،
وموق�ع «جوج�ل» ،ه�و قا�ض�ي حمكم�ة ال�ش��ؤون الإداري�ة يف ح�ال تول�دت لدي�ه قناع�ة ب��أن ن�ش�رها ي�ش�كل خمالف�ة
جنائ ّي�ة ،ووج�ود احتم�ال فعل�ي ب��أن مي��س ا�س�تمرار ن�ش�رها ب�أم�ن �ش�خ�ص� ،أو �أم�ن اجلمه�ور� ،أو �أم�ن الدول�ة.
ول�ه ال�صالحي�ة ب�أخ�ذ الق�رار بح�ض�ور ط�رف واح�د ممث�لٍ ع�ن احلكوم�ة (�أو �أي موظ�ف ع�ام �آخ�ر) ،دون �إعط�اء
الط�رف الآخ�ر ال�ذي ق�ام بن�ش�ر امل�واد ،فر�ص�ة الدف�اع ع�ن نف�س�ه وتربي�ر املن�ش�ور ،فامل�ادة (�/10أ) تعط�ي احل�ق
للمدع�ي «بتق�دمي م�واد �س�رية» للمحكم�ة دون ح�ض�ور املدع�ى علي�ه وممثلي�ه ،ودون الك�ش�ف ع�ن طبيع�ة امل�واد
املقدم�ة للمحكم�ة ،والبن�د (ب) م�ن امل�ادة نف�س�ها يعط�ي املحكم�ة احل�ق يف النظ�ر يف ه�ذه امل�واد ،والطل�ب م�ن
املدع�ي يف ح�ال ل�زم الأم�ر تفا�صي�ل �إ�ضافي�ة لإ�ص�دار الأم�ر دون ح�ض�ور ال�ش�خ�ص �صاح�ب العالق�ة �أو ممثلي�ه
القانونيين.
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وبتاري�خ � ،2018/7/18أم�ر رئي��س حكوم�ة االحتلال «بنيامين نتنياه�و» ،بع�دم ط�رح القان�ون للت�صوي�ت
بالقراءتين الثاني�ة والثالث�ة ،وبح�س�ب �صحيف�ة «يديع�وت �أحرون�وت» العربي�ة ،فقد �ص�رح ناطق بحزب الليكود
ب��أن نتنياه�و ي�رى �أن القان�ون ب�صيغت�ه احلالي�ة ف�ضفا��ض ج�داً ،وم�ن املمك�ن �أن مي��س باحل�ق يف حري�ة التعبير
للإ�س�رائيليني ،و�أن�ه يج�ب �إرج�اع القان�ون وتعديل�ه (قب�ل املوافق�ة النهائي�ة علي�ه) لكي يخدم الهدف الأ�سا�س�ي
ال�ذي �ش� ّرع لأجل�ه ،وه�و �إزال�ة املحتوي�ات الت�ي تعتبر حتري�ض�اً �ض�د �إ�س�رائيل� ،أو �أم�ن اجلمه�ور الإ�س�رائيلي،
و�أن يت�م حتدي�د القان�ون عل�ى ه�ذا الأ�سا��س .وعلي�ه ،ف��إن ع�دم متري�ر ه�ذا القان�ون ،ب�أم�ر م�ن نتنياه�و ،ج�اء
لإع�ادة النظ�ر يف القان�ون ك�ي ال مي��س بحق�وق املواطنين الإ�س�رائيليني ،و�أن يقت�ص�ر عل�ى م�ا يع ّرف�ه االحتلال
بالتحري��ض ،وبالت�ايل �أن يك�ون موجه�اً �ض�د الفل�س�طينيني ب�ش�كل �أ�سا�س�ي ،لتقوي��ض حري�ة ال�ر�أي والتعبير،
23
والعم�ل عل�ى تقنين مالحقته�م.
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انظ��ر ورق��ة احلقائ��ق م��ن �إ�ص��دارات م�ؤ�س�س��ة ال�ضم�ير :االعتق��االت عل��ى خلفي��ة «التحري���ض» عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي و�سيا�س��ة حكوم��ة االحت�لال،
.http://www.addameer.org/ar/publications
«في�س��بوك»...منوذجاً:

الفصل الثالث

االعتقال اإلداري
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يلج�أ االحتالل الإ�سرائيلي �إىل اعتقال الفل�سطينيني دون تهمة �أو حماكمة عادلة ،ما يحرم املعتقل وحماميه
م�ن معرف�ة �أ�س�باب االعتق�ال ،ويح�ول ذل�ك دون بل�ورة دف�اع فع�ال وم�ؤث�ر ،وغالب�اً م�ا يت�م جتدي�د �أم�ر االعتقال
الإداري بح�ق املعتق�ل ومل�رات متع�ددة ،وي�ص�در الأم�ر ع�ن طري�ق ال�س�لطة التنفيذي�ة ولي��س الق�ضائي�ة ،م�ا يخل
مبب�د�أ املحاكمة العادلة.
بل�غ ع�دد املعتقلين الإداريين يف �س�جون االحتلال يف الع�ام  2018نح�و ( )500معتق�ل ،منه�م  5ن�واب جمل��س
ت�ش�ريعي فل�س�طيني وطفلان .ومن�ذ بداي�ة الع�ام  2018وحت�ى نهايت�ه� ،أ�ص�درت �س�لطات االحتلال (� )912أم�ر
اعتقال �إداري ،بينها (� )398أمراً جديداً .ومنها �أوامر جديدة وجمددة ّ
بحق �أربع ن�س�اء ،و�أربعة نواب ،وخم�س�ة
�صحافيني.
وت�ش� ّبه املحاكم�ات يف االعتق�ال الإداري ب�أنه�ا �أق�رب �إىل املحكم�ة ال�صوري�ة (ال�ش�كلية)� ،إذ جت�ري فيه�ا امل�داوالت
قا�ض ،وحما ٍم،
ب�صورة بعيدة عن �أ�صول املحاكمات العادلة ،حتى و�إن ح�ضرت فيها جميع مظاهر املحكمة من ٍ
ومد ٍع عام ،ومعتقل .وال تقدم الئحة اتهام ،وال تتاح م�ساحة كافية للدفاع ومناق�شة ال�شهود .كما يقدّم خالل
اجلل�س�ة ملف �س� ّري مينع املعتقل وحماميه من ّ
االطالع عليه ،فيما يبقى قرار متديد �أمر االعتقال �أو �إلغائه
يف امل�س�تقبل م�ن اخت�صا��ص املخاب�رات .كم�ا يحظ�ر ح�ض�ور اجلمه�ور �أو عائل�ة الأ�سير الت�ي ُتن�ع م�ن الدخ�ول
�إىل قاع�ات املحاكم.
وب�رزت ق�ضي�ة ال�ش�اب ط�ارق مط�ر ً
دليلا عل�ى التع�س�ف يف �إ�ص�دار �أوام�ر االعتق�ال الإداري ،و�أن�ه مبن�ي عل�ى
�إج�راءات �صوري�ة بعي�دة كل البع�د ع�ن ال�ضمان�ات املكفول�ة يف ح�ق املعتق�ل يف املحاكم�ة العادل�ة.
فف�ي تاري�خ  ،2018/12/11ق�رر قا�ض�ي حمكم�ة اال�س�تئناف الع�س�كرية يف عوف�ر� ،إلغ�اء �أم�ر االعتق�ال الإداري
الأخير ال�ص�ادر بح�ق املعتق�ل ط�ارق �أب�و مط�ر ( 29عام�اً) ،ب�س�بب عدم قانونية الأمر .وكانت النيابة الع�س�كرية
ق�د �أق�رت يف جل�س�ة اال�س�تئناف� ،أن �إ�ص�دار �أم�ر االعتق�ال الأخير مل�دة � 4ش�هور يف  2018/11/30كان باخلط��أ،
و�أنه�ا ترتاج�ع عن�ه ،م�ا يعن�ي �أن املعتق�ل �أم�ض�ى ( )11يوم�اً يف االعتق�ال الإداري ب�س�بب خط��أ ارتكبت�ه النياب�ة
الع�س�كرية وخماب�رات االحتلال ،وثبت�ه القا�ض�ي الع�س�كري «رون دلوم�ي» يف تاري�خ  ،2018/12/5مدعي�اً
«ب�ض�رورة ا�س�تمرار االعتق�ال رغ�م ع�دم تق�دمي م�واد جدي�دة م�ن قب�ل النياب�ة الع�س�كرية واملخاب�رات».
فق�د كان�ت حمكم�ة اال�س�تئناف الع�س�كرية يف عوف�ر ق�د ق�ررت �إعط�اء تثبي�ت جوهري ي�وم  ،2018/10/28حيث
كان من املفرت�ض �إطالق �سراح املعتقل مطر يف  2018/11/30بعد ق�ضائه (� )16شهراً رهن االعتقال الإداري،
ويف يوم الإفراج نف�سه� ،صدر قرا ٌر جدي ٌد بحقه ملدة (� )4شهور.

34

و�إ�ص�دار �أم�ر اعتق�ال �إداري جدي�د بح�ق مط�ر بعدم�ا ح�ص�ل عل�ى تثبي�ت جوه�ري ،يعك��س م�دى اال�س�تهتار
والالمب�االة م�ن خماب�رات االحتلال والنياب�ة الع�س�كرية بحي�اة الفل�س�طينيني� ،أ�ض�ف �إليه�م اجله�از الق�ضائ�ي
الع�س�كري املتواط�ئ معه�م ،ال�ذي يثب�ت قراراته�م دون �أي تدخ�ل قان�وين فع�ال.
ويق�وم االحتلال يف العدي�د م�ن الأحي�ان ب�إ�ص�دار �أوام�ر االعتق�ال الإداري بع�د �أن يك�ون الأ�سير ق�د حك�م بن�اء
على الئحة اتهام ،وبعد �إنهائه حمكوميته ،كو�سيلة لالنتقام من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،وزجهم دون ذريعة
قانونية يف ال�سجون .فقد حولت �سلطات االحتالل الأ�سري طارق عدنان جمال ( 26عاماً) من خميم العروب
يف اخللي�ل ،والأ�سير حمم�د داود منروط�ي ( 26عام�اً) م�ن خمي�م بالط�ة يف نابل��س� ،إىل االعتق�ال الإداري بع�د
انق�ضاء حكمهم.
وكان من املفرت�ض الإفراج عن الأ�سير حممد منروطي يف تاريخ  2018/4/3بعد ق�ضائه حكماً بال�س�جن ملدة
�ش�هرين عل�ى خلفي�ة ن�ش�اطه الطالب�ي يف اجلامع�ة ،ولك�ن �س�لطات االحتلال �أ�ص�درت �أم�ر اعتق�ال �إداري بحق�ه
مل�ده �س�تة �ش�هور� .أم�ا الأ�سير ط�ارق جم�ال ،ف�كان م�ن املفرت��ض الإف�راج عن�ه يف تاري�خ  2018/3/29بعد ق�ضائه
حكماً بال�سجن ملدة (� )7شهور على خلفية ن�شاطه على موقع «في�سبوك» ،ولكن �سلطات االحتالل �أ�صدرت �أمر
اعتق�ال �إداري بحق�ه مل�دة �س�تة �ش�هور �أي�ض�اً ،حي�ث عق�دت جل�س�ة تثبي�ت �أم�ر االعتق�ال الإداري يف حمكم�ة عوف�ر
الع�س�كرية يف تاري�خ  ،2018/4/3وم�ا زال حت�ى نهاي�ة الع�ام  2018ره�ن االعتق�ال الإداري.
وتخالف هذه الإجراءات ما ن�صت عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي ا�شرتطت يف املادتني ( )78و( ،)66على �أن
قيام دولة االحتالل باعتقال الأ�شخا�ص املحميني ال يكون �إال لأ�سباب �أمنية قهرية ،وطبقاً لإجراءات قانونية
حتددها دولة االحتالل ،و�أنه يجب �أن تكون املحاكم م�شكلة ت�شكي ً
ال قانونياً ،وتعقد يف البلد املحتل.
وا�س�تخدام �سيا�س�ة االعتق�ال الإداري ،عل�ى نط�اق وا�س�ع وممنه�ج ،ي�ش�كل �ضرب�اً م�ن �ض�روب التعذي�ب ،ويع�د
انته�اكاً ج�س�يماً التفاقي�ة جني�ف الرابع�ة مبوج�ب امل�ادة ( ،)147وترق�ى العتباره�ا جرمي�ة ح�رب مبوج�ب امل�ادة
(�/2/8أ )6/م�ن ميث�اق روم�ا ،الت�ي تعتبر �أن حرم�ان �أي �أ�سير ح�رب� ،أو �أي �ش�خ�ص م�ش�مول باحلماي�ة م�ن حق�ه
يف �أن يحاكم حماكمة عادلة ونظامية ،وهو ما يخالفه االحتالل �صراحة ،حيث تنتفي �أ�س�س املحاكمة العادلة،
�أي�ض�اً ،يف ه�ذا الن�وع م�ن االعتق�ال حت�ت م�صن�ف اجلل�س�ات غير العلني�ة؛ م�ا ي�ش�كل حرمان�اً للمعتق�ل م�ن حق�ه
يف احل�ص�ول عل�ى حماكم�ة علني�ة ،حي�ث تكف�ل امل�ادة ( )1( )14م�ن «العه�د ال�دويل اخلا��ص باحلق�وق املدني�ة
وال�سيا�س�ية» ،احل�ق يف املحاكم�ة العلني�ة املذك�ورة.
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مقاطعة املحاكم الع�سكرية اخلا�صة بالإعتقال الإدراري
�أعل�ن املعتقل�ون الإداري�ون يف �س�جون االحتلال يف � ،2018/2/15أنه�م �سي�ش�رعون مبقاطع�ة املحاك�م الع�س�كرية
اخلا�ص�ة باالعتق�ال الإداري .وج�اء يف البي�ان ال�ص�ادر ع�ن احلرك�ة الأ�سيرة� ،أن ه�ذه اخلط�وة ه�ي «�إمي�ان يف �أن
احلج�ر الأ�سا��س يف مواجه�ة �سيا�س�ة االعتق�ال الإداري الظامل�ة ،يكم�ن يف مقاطع�ة اجله�از الق�ضائي للإحتالل،
ال�ذي ي�س�عى دائم�اً �إىل جتمي�ل وج�ه اال�س�تعمار الب�ش�ع ،وبكلم�ات �أخ�رى ل�ن ندعه�م يثبت�ون الأكاذي�ب ح�ول
24
التزامه�م بالقان�ون ال�دويل ،ووج�ود رقاب�ة ق�ضائي�ة م�س�تقلة».
ويف تاري�خ � ،2018/4/12أبلغ�ت اللجن�ة املمثل�ة للمعتقلين الإداريين يف �س�جون االحتلال قراره�ا تعلي�ق
اخلط�وات الت�صعيدي�ة املتمثل�ة مبقاطع�ة العي�ادات
والتوق�ف ع�ن تن�اول الأدوي�ة الت�ي بد�أه�ا املعتقل�ون
الإداري�ون ،وكان م�ن املق�رر� ،أي�ض�اً� ،أن يدخ�ل
جمموع�ة منه�م �إ�ضراب�اً مفتوح�اً ع�ن الطعام .وجاء
ق�رار املعتقلين الإداريين بع�د �أن �أبلغته�م م�صلح�ة
ال�س�جون ،ب�أنه �س�يعقد لقاء قريب بني جلنة ممثلي
املعتقلين الإداريين وممثلين ع�ن جه�از املخاب�رات
وجي�ش االحتالل وم�صلحة �سجونه ،للتباحث حول
�سيا�س�ة االعتق�ال الإداري.
ويف تاري�خ  ،2018/9/10ق�رر املعتقل�ون الإداري�ون
جتمي�د خط�وة مقاطع�ة املحاك�م مل�دة (� )4ش�هور،
حتى  ،2019/1/10بعد لقاء عقد بني جلنة ممثلي
املعتقلين الإداريين وممثلين ع�ن جه�از املخاب�رات،
وجي��ش االحتلال ،وم�صلح�ة �س�جونه ،ح�صل�وا
خالل�ه عل�ى وع�ود ب��أن هنال�ك تغيرات واعتب�ارات
جدي�ة �س�تتخذ ب�ش��أن االعتق�ال الإداري.
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انظر امللحق رقم ( )2البيان ال�صادر عن احلركة الأ�سرية بخ�صو�ص مقاطعة املحاكمة الع�سكرية اخلا�صة باالعتقال الإداري.

االعتقاالت الإدارية بحق املدافعني عن حقوق الإن�سان

25

«لكل فرد ،مبفرده �أو باال�شرتاك مع غريه ،احلق يف املمار�سة القانونية حلرفته ومهنته .»...
(املادة  11من �إعالن حماية املدافعني عن حقوق الإن�سان)

عل�ى الرغ�م م�ن �أن امل�ادة ( )1م�ن �إعلان حماي�ة املدافعين ع�ن حق�وق الإن�س�ان ال�ذي �أقرت�ه اجلمعي�ة العام�ة
للأمم املتحدة يف العام  ،1998تن�ص على �أنه« :من حق كل �ش�خ�ص مبفرده ،وباال�شتراك مع غريه� ،أن يدعو
وي�س�عى �إىل حماي�ة و�إعم�ال حق�وق الإن�س�ان واحلري�ات الأ�سا�س�ية عل�ى ال�صعيدي�ن املحل�ي وال�دويل» ،غير �أن
�سلطات االحتالل ا�ستمرت خالل العام  2018يف اعتقال ومالحقة النا�شطني واملدافعني عن حقوق الإن�سان.
فق�د اعتقل�ت �س�لطات االحتلال (� )17صحافي�اً خلال الع�ام  ،2018كم�ا �أقدم�ت عل�ى انته�اك احل ّ�ق يف حري�ة
العم�ل ال�صح�ايف ،م�ن خلال اقتح�ام املق�رات ال�صحافي�ة ،و�إ�ص�دار �أوام�ر حلظ�ر عم�ل الو�س�ائل الإعالمي�ة،
ك�إ�ص�دار وزي�ر «الأم�ن» ل�دى االحتلال �أم�راً بحظ�ر عمل قناة القد��س ،واعتقال �أربع�ة �صحافيني من العاملني
معها تبعاً لذلك ،الذين �أ ّكدوا يف حينه �أنهم معتقلون لدى �سلطات االحتالل على خلفية العمل الإعالمي� ،إذ
ّ
ال�س�اعات عل�ى م�ضامين الإعلام ،وال�سيا�س�ة ال ّتحريري�ة ،والعمل �ضمن م�ؤ�س�س�ات
مت التحقي�ق معه�م لع�ش�رات ّ
�إعالمية فل�س�طينية.
فيم�ا و�ص�ل ع�دد املعتقلين م�ن ال�صحافيين ح ّت�ى نهاي�ة الع�ام �إىل (� )19صحافي�اً ،بينه�م ثلاث �صحافي�ات،
وي�س�تخدم االحتلال ذرائ�ع ع�دّة لال�س�تمرار يف اعتق�ال ال�صحافيين الذي�ن يف�ضح�ون جرائ�م االحتلال كجزء
من عملهم ال�صحايف ،فهناك من تعتقلهم �إدارياً (بادّعاء امللف ال�س ّري) ،فيما تل�صق تهماً من بينها ال ّتحري�ض
بح ّ�ق ال�صحافيين وحتاكمه�م على �أ�سا�س�ها.
فف�ي تاري�خ  ،2018/7/30اعتقل�ت ق�وات االحتلال الإ�س�رائيلي �أربع�ة �صحافيني من مدينة رام اهلل ،وجميعهم
كانوا يعملون يف قناة القد�س الف�ضائية وهم :عالء الرمياوي (مدير القناة) ،حممد علوان (مرا�سل) ،ح�سني
�إجنا�ص (م�صور) ،وقتيبة حمدان (م�صور).
ومت اعتقال ال�صحايف حممد علوان 26،يف �ساعات الفجر الأوىل من قبل ( )18جندي م�شاة من قوات االحتالل
الإ�سرائيلي ،ح�ضروا �إىل املنزل من امل�ستوطنة املقامة على �أرا�ضي مدينة البرية وامل�سماة «ب�سجوت» .اقتحموا
املنزل و�صادروا هاتفاً ،وذاكرة ،وكامريا ،وجهاز حا�سوب حممو ًال ،وكامل عدة الت�صوير ،وجميعها من ممتلكات
حممد ،حيث يعمل مرا�س ً
ال ،وحما�ضراً جامعياً �أي�ضاً .بعد ربع �ساعة ،مت اعتقاله واقتياده م�شياً على الأقدام
�إىل امل�ستوطنة نف�سها على مر�أى من عائلته.
25
26

انظر امللحق رقم ( :)1حالة املدافع عن حقوق الإن�سان الأ�سري �أمين نا�صر.
ات�صال من وحدة التوثيق مع �أخ املرا�سل ال�صحايف حممد علوان �شرح فيها تفا�صيل االعتقال.
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ويف ال�س�ياق نف�س�ه ،ويف تاري�خ � ،2018/7/3أ�ص�در �أفيغ�دور ليربم�ان «وزي�ر الدف�اع» ل�دى االحتلال ،ق�راراً
يق�ض�ي بحظ�ر قن�اة القد��س ،ومن�ع عمله�ا ون�ش�اطها يف الأرا�ض�ي املحتل�ة ،ومت �إخ�ض�اع طاقمه�ا و�أف�راد ال�ش�ركة
الت�ي تق�دم له�ا خدم�ات �إنتاجي�ة يف الداخ�ل املحت�ل �إىل التحقي�ق ل�دى ال�ش�رطة ،و�أُف�رج عنهم بعد �س�اعات عدة.
وخلال �ش�هر كان�ون الث�اين م�ن الع�ام  ،2018ج�ددت ق�وات االحتلال االعتق�ال الإداري بح�ق كل م�ن ال�صح�ايف
�أ�سامة �شاهني مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات ملدة (� )4شهور ،مع العلم �أنه مت اعتقال �شاهني يف �شهر �أيار من
العام  ،2018وال�صحايف حممد �أنور منى الذي اعتقلته قوات االحتالل يف �شهر �آب من العام  ،2018وهو مدير
�إذاعة «هوا نابل�س» ،ومت جتديد �أمر االعتقال الإداري بحقه ملدة (� )6شهور.
اعتقال نواب املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني � ..سيا�سة متجددة
ي�س�تهدف االحتلال الإ�س�رائيلي ن�واب املجل��س الت�ش�ريعي الفل�س�طيني ،والن�ش�طاء ال�سيا�س�يني ،م�ن خلال
اعتقاله�م املتك�رر ،وذل�ك ملنعه�م م�ن القي�ام بدوره�م املجتمع�ي والوطن�ي ،حي�ث اعتقل�ت �س�لطات االحتلال
الإ�س�رائيلي �س� ّتة ن� ّواب خلال الع�ام � ،2018أفرج�ت ع�ن واح�د منه�م ،فيم�ا توا�ص�ل اعتق�ال ثماني�ة ن�واب م�ن
�أع�ض�اء املجل��س الت�ش�ريعي الفل�س�طيني ،حت�ى نهاي�ة الع�ام .2018
وقد جدد القائد الع�سكري يف العام � 2018أمر االعتقال الإداري بحق النائب يف املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
خالدة جرار ثالث مرات متتالية ،كان �آخرها يف تاريخ  2018/10/29ملدة �أربعة �شهور تنتهي يف .2019/2/28
ي�ش�ار �إىل �أن ق�وات االحتلال كان�ت ق�د اعتقل�ت النائ�ب ج�رار م�ن منزله�ا يف رام اهلل ي�وم ( )2مت�وز  ،2017علم�اً
�أنه�ا كان�ت ق�د �أفرج�ت عنه�ا يف حزي�ران  2016بع�د اعتق�ال دام (� )15ش�هراً .وكان�ت خال�دة ج�رار ق�د انتخب�ت
ع�ضواً يف املجل��س الت�ش�ريعي الفل�س�طيني منذ العام  ،2006وعينت رئي�س�ة جلنة الأ�سير يف املجل��س الت�ش�ريعي،
وه�ي �ش�خ�صية قيادي�ة يف املجتم�ع امل�دين الفل�س�طيني و�أم البنتين.
ومبوج�ب م�ا �أقرت�ه بع��ض البن�ود ال�واردة يف القان�ون ال�دويل ،يعتبر اعتق�ال الن�واب �إج�را ًء خمالف�اً ،وم�ع ذل�ك
يتم اعتقال القادة ال�سيا�سيني الفل�سطينيني ب�شكل دوري كجزء من �سيا�سات االحتالل امل�ستمرة لقمع اجلهود
27
ال�سيا�سية الفل�سطينية ،التي يرتتب عليها قمع حق ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير امل�صري.
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انظر امللحق رقم ( )3حالة النائب يف املجل�س الت�شريعي �أحمد عطون.
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«للأ�ش�خا�ص املحميين يف جمي�ع الأح�وال ح�ق االحترام لأ�ش�خا�صهم و�ش�رفهم وحقوقه�م العائلي�ة،
وعقائده�م الديني�ة ،وعاداته�م ،وتقاليده�م .ويج�ب معاملته�م يف جمي�ع الأوق�ات معامل�ة �إن�س�انية،
وحمايته�م ب�ش�كل خا��ص �ض�د جمي�ع �أعم�ال العن�ف �أو التهدي�د ،و�ض�د ال�س�باب وف�ض�ول اجلماهير ،ويج�ب
حماي�ة الن�س�اء ب�صف�ة خا�ص�ة �ض�د �أي اعت�داء .»...
(املادة  27من اتفاقية جنيف الرابعة)

حت�ى نهاي�ة الع�ام  ،2018و�ص�ل ع�دد الأ�سيرات داخ�ل �س�جون االحتلال �إىل (� )54أ�سيرة ،بينه�نّ فت�اة قا�ص�رة،
فيم�ا �ص�درت (� )4أوام�ر اعتق�ال �إداري بح�ق الأ�سيرات خلال الع�ام م�ا بين جدي�د وجم�دد ،حي�ث تواج�د خلال
العام � 2018أربع �أ�سريات رهن االعتقال الإداري� ،أفرج عن اثنتني منهن خالل العام نف�سه .ور�صدت م�ؤ�س�سة
ال�ضمير ،خلال الع�ام  ،2018ظ�روف ال�س�جون و�ض�روب املعان�اة الت�ي تع�اين منه�ا الأ�سيرات ،حي�ث تعي��ش
الأ�سريات خالل مراحل االعتقال ظروفاً تت�سم بال�صعوبة والال�إن�سانية وعدم مراعاة حق الأ�سرية يف �سالمة
اجل�س�د واخل�صو�صية .وتوا�صل قوات االحتالل انتهاك حقوق الأ�سيرات واملعتقالت الفل�س�طينيات يف �س�جون
االحتالل ،خالفاً التفاقية مناه�ضة التعذيب التي حظرت املعاملة غري الإن�سانية واحلاطة بالكرامة ،وخالفاً
لقواع�د الأمم املتح�دة ملعامل�ة ال�س�جينات ،والتدابير غير االحتجازي�ة للمجرم�ات (�إعلان بانكوك).
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ظروف �سجون الأ�سريات يف العام :2018
ت�شغيل الكامريات يف �سجن «ال�شارون»
بع�د قي�ام وزي�ر الأم�ن الداخل�ي لالحتلال «جلع�اد �أردان» بت�ش�كيل جلن�ة لفح��ص ظ�روف الأ�س�رى والأ�سيرات
الفل�س�طينيني 28،قامت اللجنة بزيارة ال�س�جون التي يقبع فيها الأ�س�رى والأ�سيرات ،ومنها �س�جن «ال�ش�ارون»
املخ�ص�ص للأ�سيرات الفل�س�طينيات .وبعد ذلك بفرتة ق�صرية ،متت �إعادة ت�ش�غيل الكامريات يف �س�جن الن�س�اء
«ال�ش�ارون» ،وكان�ت الكاميرات مقفل�ة من�ذ الع�ام  2011بع�د �أن تو�صل�ت الأ�سيرات �إىل تفاه�م م�ع الإدارة
ب�إغالقها .يف املقابل ،رف�ضت الأ�سيرات وجود الكامريات يف ال�س�احة ،ورف�ضن منذ تاريخ  2018/9/6اخلروج
�إىل �س�احة ال�س�جن خالل فرتة النزهة «الفورة» ،وقمن باالحتجاج عن طريق �إر�س�ال ر�س�الة �إىل �إدارة ال�س�جن
مفادها �أن مكان التب�ضع امل�سمى بـ«الكانتني» والغ�سالة واملطبخ جميعها يف ال�ساحة ،وهذا يقيد حريتهن ،وجاء
اقتراح م�ن م�س��ؤول خماب�رات يف ال�ش�باك ي�وم  2018/9/20ب��أن تقف�ل الكاميرات مل�دة �س�اعتني ون�ص�ف �أثن�اء
خ�روج الأ�سيرات �إىل ال�س�احة يف فترة اال�ستراحة ،و�إع�ادة ت�ش�غيلها الحق�اً ،وقوب�ل االقتراح بالرف��ض من قبل
الأ�سريات.
ويف تاري�خ  ،2018/9/25قام�ت حمامي�ة م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير بتق�دمي �ش�كوى �إىل امل�ست�ش�ار الق�ضائ�ي مل�صلح�ة
ال�س�جون ،وج�اء يف ال�ش�كوى �أن ال�س�احة ه�ي امل�كان ال�ذي تق�ض�ي في�ه الأ�سيرات معظ�م الوق�ت ،وفي�ه املغ�س�لة
والكانتين واملطب�خ ،و�أنه�ا �ضروري�ة للأ�سيرات الالت�ي يق�ضين فترات �س�جن طويل�ة حت�ى يتعر�ض�ن لل�شم��س،
وه�ذا الإج�راء -وه�و تركي�ب كاميرات املراقب�ة� -س�وف يح�د م�ن خ�صو�صي�ة الأ�سيرات وحريته�ن ،و�أن هن�اك
تفاهم�اً من�ذ الع�ام  2011بين الأ�سيرات والإدارة ح�ول �إغلاق الكاميرات ،ومل ي�س�تجد �أي ط�ارئ ك�ي تعي�د
م�صلح�ة ال�س�جون ت�ش�غيلها ،وج�اء رد �إدارة �س�جن «ال�ش�ارون» يف تاري�خ  2018/10/17كم�ا يل�ي:
«هنال�ك كاميرات مراقب�ة يف كل الأق�س�ام يف ال�س�جون ،الت�ي هدفه�ا احلف�اظ عل�ى �أم�ن الأ�س�رى واحلف�اظ عل�ى
النظ�ام و�أم�ن ال�س�جن .ق�س�م الأ�سيرات الأمني�ات يف ه�ش�ارون لي��س خارج�اً ع�ن القاع�دة ،ويج�ب �أن يك�ون في�ه
كاميرات مراقب�ة مث�ل باق�ي الأق�س�ام يف كل ال�س�جون ،فف�ي �س�جن نف�ي ترت�س�يا لل�س�جينات عل�ى ته�م مدني�ة،
توج�د كاميرات تعم�ل يف ال�س�احات والأق�س�ام».
بن�اء عل�ى ذل�ك ،قام�ت الأ�سيرات بخط�وات احتجاجي�ة باالعت�ص�ام وع�دم اخل�روج �إىل �س�احة الف�ورة لأكثر م�ن
�ش�هرين حت�ى ت�ش�رين الث�اين م�ن العام .2018

28

انظر �صفحة  55يف الف�صل املتعلق بظروف ال�سجون.
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ورداً عل�ى اخلط�وات االحتجاجي�ة للأ�سيرات ،قام�ت �إدارة �س�جن ه�ش�ارون بفر��ض بع��ض العقوب�ات عل�ى
الأ�سيرات ،ومنه�ا الت�ضيي�ق عل�ى الأه�ل �أثن�اء الزي�ارة ،حي�ث قام�وا برف��ض ت�صري�ح زوج الأ�سيرة خال�دة ج�رار،
وحرمان زوج الأ�سيرة �صفاء �أبو �س�نينة من الزيارة ،على الرغم من �صدور ت�صريح من ال�صليب الأحمر ،كما
�إن�ه ،ولفترة �أكثر م�ن �ش�هر ،مل يتوف�ر م�اء �س�اخن عن�د الأ�سيرات ،وهنال�ك ت�ضييقي�ات كبيرة عل�ى مو�ض�وع
اخل�روج للعي�ادة واحل�ص�ول عل�ى الأدوي�ة.
نقل الأ�سريات �إىل �سجن الدامون
توزعت الأ�سريات حتى �أواخر ت�شرين الثاين من العام  2018بني �سجني الدامون وه�شارون ،وقررت م�صلحة
ال�س�جون ب�ش�كل مفاج�ئ فت�ح ق�س�م جدي�د (ق�س�م  )13يف �س�جن الدام�ون ،ونق�ل الأ�سيرات يف �س�جني الدام�ون
وه�ش�ارون �إىل الق�س�م اجلديد ،ومت نقل الأ�سيرات على ثالث مراحل بد�أت منذ ت�ش�رين الثاين ،وكانت �آخرها
29
يف تاري�خ .2018/11/6
وروت الأ�سيرات ملحامي�ة م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير خلال زيارته�ا �إىل ال�س�جن ،معاناته�ن ب�س�بب ظ�روف �س�جن
الدام�ون ،وتلخ�ص�ت الظ�روف بالآت�ي:
• تدخ�ل الإدارة :هن�اك تدخ�ل كبير م�ن الإدارة يف كثير م�ن ق�ضاي�ا الأ�سيرات الت�ي تعم�ل عل�ى حتدي�د
دور املمثلة ،ومن �أهم هذه التدخالت دخول ال�سجانات و�أحياناً ال�سجانني للتحدث مبا�شرة مع الأ�سريات
من �أجل زيارة املحامي� ،أو �أي �شيء �آخر� ،إ�ضافة �إىل رف�ض الإدارة لبع�ض الأ�سماء التي تقدمها الأ�سريات،
والتي يجري النقا��ش عليها وامل�ش�اورة بني الأ�سيرات قبل �إر�س�الها.
•

ع�دد �س�اعات وق�ت النزه�ة (الف�ورة) :تراوحت �س�اعات الف�ورة من ال�س�اعة الثامن�ة وحتى العا�ش�رة
�صباح�اً ،وم�ن ث�م م�ن ال�س�اعة الواح�دة �إىل الثاني�ة بع�د الظه�ر ،وم�ن ال�س�اعة (� )4:30إىل ( )5:30م�س�اء،
ي�ستقطع منها وقت اال�ستحمام ،لوجود �أماكن اال�ستحمام خارج الغرفة ،و�أي�ضاً ي�ستقطع منها وقت زيارة
املدير يوم اخلمي�س التي ت�أخذ حوايل ال�ساعة ،علماً �أن �ساعات الفورة كانت �سابقاً يف �سجن الدامون ()5
�س�اعات ون�صف ،ويف �س�جن ال�ش�ارون (� )5س�اعات.

•

�س�احة الف�ورة :توج�د كامريت�ان يف ال�س�احة املطل�ة عل�ى غ�رف الأ�سيرات ،و�أي�ض�اً مكت�ب ال�س�جانني
مقاب�ل غ�رف الأ�سيرات ال�ذي يط�ل عل�ى ال�س�احة �أي�ض�اً ،وبه�ذا الو�ض�ع ل�ن تتمكن الأ�سيرات من ممار�س�ة
الريا�ض�ة والتعر��ض لل�شم��س ال�ضروري�ة للج�س�م وال�ش�عر ،وبخا�ص�ة �أن غالبي�ة الأ�سيرات حمجب�ات.

29

يق��ع �س��جن الدام��ون يف �ش��مال �إ�س��رائيل بالق��رب م��ن حيف��ا ،ومت ت�أ�سي�س��ه الع��ام  1953م��ن قب��ل وزي��ر ال�ش��رطة الإ�س��رائيلي �آن��ذاك يف مب��انٍ كان��ت ت�س��تخدم يف ال�س��ابق
كمخزن للتبغ و�إ�س��طبل .وبالتايل ،فقد كانت هذه املباين م�صممة ب�ش��كل خا�ص لالحتفاظ بالرطوبة يف الداخل ،ومل يكن يق�صد منها �أبداً �أن تكون مكاناً لإقامة
الآدمي�ين .وب�س��بب �أو�ض��اع االعتق��ال املروع��ة ،الت��ي تو�ص��ف ب�أنه��ا غ�ير منا�س��بة للعي���ش الآدم��ي ،ق��ررت م�صلح��ة ال�س��جون الإ�س��رائيلية �أن تغل��ق ه��ذا ال�س��جن الع��ام
 ،2000ولكنه��ا �أع��ادت فتح��ه م��ن جدي��د الع��ام  2001كمرك��ز ل�س��جن «العم��ال املهاجري��ن» الفل�س��طينيني الذي��ن كان��وا يدخل��ون �إىل �أرا�ض��ي الداخ��ل دون احل�ص��ول
عل��ى الت�صاري��ح الالزم��ة ،عندم��ا ب��د�أ الو�ض��ع االقت�ص��ادي يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة بالتده��ور ب�ش��كل ح��اد( .م��ن ورق��ة حقائق �أعدت من قبل م�ؤ�س�س��ة مانديال،
املرك��ز الفل�س��طيني للإر�ش��اد ،وم�ؤ�س�س��ة ال�ضم�ير لرعاي��ة الأ�س�ير وحق��وق الإن�س��ان متوز/يولي��و .)2008
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•

م�كان اال�س�تحمام :ال�ذي يق�ع خ�ارج الغ�رف ،وه�ذه م�ش�كلة جدي�ة ،حت�رم �أو ًال الأ�سيرة م�ن اال�س�تحمام
ب�ش�كل ح�ر ،حي�ث ت�س�تطيع الأ�سيرة �أن ت�س�تحم فق�ط يف �س�احة الف�ورة ،وه�ذا �صع�ب ج�داً ،حي�ث ت�ضط�ر
كل �أ�سيرة لل�سير م�ن غرفته�ا الت�ي تك�ون بعي�دة عبر ال�س�احة �إىل م�كان اال�س�تحمام� ،س�واء يف البرد �أو
احلر ،هذا عدا عن ر�صد الكامريات لكل �أ�سرية تدخل وتخرج من مكان اال�ستحمام ،والكارثة الأكرب هي
احلاج�ة اخلا�ص�ة للم�ر�أة وخ�صو�صيته�ا لال�س�تحمام يف الأوق�ات الت�ي حتتاجه�ا �س�واء ً
ليلا �أو نه�اراً.

•

املماطل�ة يف العلاج :ويرافقه�ا مماطل�ة يف التحوي�ل للم�ست�ش�فيات ،حي�ث هن�اك العدي�د م�ن احل�االت
التي حتتاج �إىل م�ست�شفيات وعمليات جراحية ،ولكن ي�صلن امل�ست�شفى ،وال يقدم لهن العالج �أو فحو�صات
جدية.

•

املكتبة وال�صف :حيث �إنه مل ي�سبق �أن يكون يف �سجن الدامون �أي مكتبة �أو �صف لعدم وجود قا�صرات
�سابقاً ،وحالياً يوجد �صف �صغري يف الق�سم ( ،)13وفيه م�شكلة رطوبة ،دون �أن ي�سمح للقا�صرات بالتعليم
في�ه� ،س�وى ي�وم واح�د فق�ط يف الأ�س�بوع ،ويت�م �إغالق�ه ف�وراً .حت�ى الآن مل يت�م ا�س�تالم كت�ب املكتب�ة الت�ي
مت �إح�ضارها من �س�جن ه�ش�ارون ،والبالغ عددها حوايل ( )800كتاب ،وحتى لو مت ا�س�تالمها فال يوجد
م�كان لو�ضعها.

•

الأ�سيرات املوقوف�ات �س�واء لأي�ام �أو �أ�س�ابيع ،فالأ�سيرة الت�ي ال تك�ون موج�ودة يف مراك�ز التحقي�ق ،يت�م
تنقلها بني معابر الرملة وامل�سكوبية وال�شارون يف ظروف قا�سية جداً ،وال يتم نقلها مبا�شرة �إىل ال�سجن
�إال بع�د ح�وايل ال�ش�هر م�ن اعتقاله�ا ،م�ا يعن�ي �أن�ه يت�م و�ض�ع الأ�سيرات املوقوف�ات لأي�ام يف ظ�روف قا�س�ية
جداً.

•

ظ�روف غرف�ة زي�ارة املحام�ي/ة :حي�ث تت�م الزي�ارة يف غرف�ة واح�دة �صغيرة ،تت�س�ع فق�ط ملحام�ي
ولأ�سيرة واح�دة ،وغرف�ة �أخ�رى النتظ�ار الأ�سيرات اللوات�ي عليه�م اخل�روج م�ن الق�س�م حت�ض�راً لزي�ارة
املحام�ي/ة ،وه�ذا ي�س�بب �إزعاج�اً و�ضيق�اً.

•

العقوب�ات :هن�اك عقوب�ات تفر��ض عل�ى الأ�سيرات ب�ش�كل كبير ،حي�ث �إن�ه ،ومن�ذ و�ص�ول الأ�سيرات ،ويف
�أق�ل م�ن �ش�هر ،مت فر��ض عقوبتين عل�ى �أ�سيرتني ،ترت�ب عنهم�ا حرم�ان م�ن زي�ارة الأه�ل مل�دة �ش�هر.

•

ظروف الزيارة للأ�سريات :حيث �إنه خالل وقت الزيارة ،هناك مراقبة للأ�سريات عن طريق اقرتاب
ال�س�جانة �أو ال�س�جان �س�واء للأ�سيرة �أو عائلته�ا ،وغي�اب ل�ش�روط ال�سلامة لإدخ�ال الأطف�ال ،حي�ث يت�م
�إدخ�ال امل�س�موح له�ن م�ن الأطف�ال م�ن �ش�باك مرتف�ع ،ولي��س م�ن الب�اب.
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�أم�ا بالن�س�بة �إىل ظ�روف الق�س�م يف الغ�رف ،فالق�س�م ( )13يحت�وي عل�ى ( )11غرف�ة ،منه�ا ( )5غ�رف
كبيرة ن�س�بياً ،كل واح�دة تت�س�ع ل�ـ(� )8أ�سيرات ،حت�ى نهاي�ة الع�ام  2018كان يتواج�د فيه�ا (� )7أ�سيرات،
�أما باقي الغرف ،فهي �أ�صغر ،وتت�س�ع على الأكرث خلم��س �أ�سيرات ،وغالبية الغرف �س�يئة التهوية ،مليئة
بالرطوبة والبق واحل�شرات .البناء قدمي جداً ،وبع�ض الغرف �سقفها منخف�ض ،وينق�ص الق�سم طاوالت،
كاف� .أم�ا خزان�ة املالب��س ،فعليه�ا ال�ص�د�أ ،و�صغيرة ج�داً ،والتلفزيون�ات
وال يوج�د كرا�س�ي ،وعدده�ا غير ٍ
�أغلبه�ا قدمي�ة ج�داً دون جه�از حتك�م .الأر�ضي�ة ه�ي م�ن الباط�ون ولي��س البالط ،وال ت�س�تطيع الأ�سيرات
افرتا�ش�ها بالبطاني�ات.
•

ظ�روف الأم�ان غير متوف�رة؛ فالأَ�س� ّرة مرتفع�ة ج�داً ،وه�ذا �أدى �س�ابقاً �إىل وق�وع ع�دد م�ن الأ�سيرات
و�إ�صابته�ن ،كم�ا �إن �س�احة ال�س�جن م�ن الباط�ون الناع�م ال�ذي ي�س�بب التزحل�ق م�ع املي�اه.

•

ظ�روف النق�ل بين ال�س�جون يف عربة النقل «البو�س�طة» :حي�ث يتم و�ض�ع القي�ود احلديدية التي
عدده�ا اثنين يف اليدي�ن ،وه�ذا يف �أغل�ب الأحي�ان ،ويتعم�د االحتلال �إذالل الأ�سيرات ومنعه�ن م�ن دخول
30
احلم�ام وتفتي�ش�هن بطريق�ة مذل�ة.

التعذيب واملعاملة الال�إن�سانية خالل االعتقال ويف مراكز التحقيق بحق الأ�سريات الفل�سطينيات
وثق�ت م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير ع�دداً م�ن االنته�اكات الت�ي ارتكبته�ا ق�وات االحتلال وطواقمه�ا الطبي�ة وحمققوه�ا
بح�ق الأ�سيرات واملعتقلات الفل�س�طينيات يف ال�س�جون ومراك�ز التحقي�ق والتوقي�ف ،فق�د �أبلغ�ت الأ�سيرات
حمامي�ة م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير ب�أنه�ن يحرم�ن م�ن حقوقه�ن الأ�سا�س�ية مب�ا فيه�ا :اخلدم�ات ال�صحي�ة ،الطع�ام،
امل�اء .كم�ا يتعر�ض�ن للتفتي��ش الع�اري ك�إج�راء عقاب�ي ،ويحتج�زن يف ظ�روف غير �صحية� ،إ�ضاف�ة �إىل تعر�ضهنّ
لالعتداء اجل�سدي والنف�سي .وتت�سبب ظروف االحتجاز واملعاملة غري الإن�سانية التي تتعر�ض لها الأ�سريات
واملعتقلات الفل�س�طينيات ب�أ�ض�رار �صحي�ة ونف�س�ية وعقلي�ة طويل�ة امل�دى.
وحترم الأ�سيرات الفل�س�طينيات لدى و�صولهنّ �إىل مراكز التحقيق �أو مراكز التوقيف ،من حقهن يف معرفة
�أ�سباب اعتقالهن ،ومن تف�سري حقوقهن �أثناء االعتقال .وغالباً ما يحرمن من حقهن يف لقاء حما ٍم ،ويحتجزن
عدة �أيام �أو �أ�شهر يف التحقيق ،حيث يتعر�ضن للتعذيب و�سوء املعاملة .وت�شمل �أ�ساليب التحقيق العزل لفرتات
طويلة عن العامل اخلارجي ،وظروف اعتقال ال�إن�سانية ،وتع�صيب العينني وتكبيل اليدين ،وحرمان من النوم
والطع�ام وامل�اء ،ويعانين م�ن الإهم�ال الطب�ي والإ�صاب�ات �أثن�اء االعتق�ال ،وحرمان من ا�س�تخدام احلمام لوقت
طوي�ل� ،إ�ضاف�ة �إىل حرمانه�ن م�ن تغيير مالب�س�هن �أيام�اً �أو �أ�س�ابيع ،و�ش�بحهنّ وا�س�تخدام �أ�س�لوب ال�ص�راخ
وال�ش�تم والتحر��ش اجلن�س�ي ،ويحرمن من حقهن يف اخل�صو�صية ومراعاة حاجاتهن البيولوجية.

30

44

ملزيد من التفا�صيل حول �أو�ضاع الأ�سريات �أثناء نقلهن يف ـ «البو�سطة» ،انظر تقرير االنتهاكات للعام  ،2015البو�سطة :رحلة عذاب طويلة الأمد� ،صفحة .86

حال�ة الأ�سيرة ال�صحافي�ة مل�ى خاط�ر ( 42عام� ًا) ،مرك�ز حتقي�ق
ع�س�قالن:
اعتقل�ت ق�وات االحتلال ال�صحافي�ة والكاتب�ة مل�ى خاط�ر م�ن منزله�ا الكائ�ن
يف مدينة اخلليل يف ( )24متوز  2018عند حوايل ال�ساعة ( )1:30فجراً ،ومت
تفتي��ش املن�زل وم�ص�ادرة مقتنياته�ا ال�ش�خ�صية «حا�س�وب وهات�ف نق�ال» ،دون
�إب�راز �أم�ر االعتق�ال بحقه�ا ،وع�دم �إخباره�ا باجلهة التي �س�وف تنقل �إليها.
خلال االعتق�ال ،و�ضع�ت مل�ى داخ�ل �س�يارة كبيرة بتواج�د ع�دد كبير م�ن
اجلن�ود حوله�ا وجمن�دة واح�دة فق�ط .بع�د و�ص�ول املعتقل�ة �إىل م�س�توطنة «كري�ات �أرب�ع» ،مت �إنزاله�ا يف الع�راء
وجل�ست على كر�سي ،و�أحاطها عدد من اجلنود وجمندة واحدة ،وا�ستمر ذلك حتى ال�ساعة ال�سابعة �صباحاً ،ما
جعل املعتقلة ت�ؤدي �صالتها وهي جال�س�ة على الكر�س�ي ،ثم نقلت �إىل العيادة لإجراء الفحو�صات وطرح عليها
جمموع�ة م�ن الأ�س�ئلة الطبي�ة ،فقال�ت �إنه�ا تع�اين م�ن فق�ر ال�دم بع�د والدة ابنه�ا الأ�صغ�ر.
نقل�ت املعتقل�ة م�ن امل�س�توطنة امل�س�ماة» كري�ات �أرب�ع» �إىل مرك�ز توقي�ف «عت�صي�ون» دون تقيي�د يديه�ا وتع�صي�ب
عينيه�ا ،ومل�دة ثلاث �س�اعات و�ضع�ت املعتقل�ة يف غرف�ة �صغيرة احلج�م ،وعل�ى كر�س�ي باجت�اه احلائ�ط ،بتواج�د
جمن�د وجمن�دة ،ومت تفتي�ش�ها ب�ش�كل دقي�ق م�ن قب�ل املجن�دة ،وتقيي�د يديها ورجليها بقي�ود حديدية وتع�صيب
عينيه�ا ،لتنق�ل عبر بو�س�طة ذات رائح�ة كريه�ة .وعان�ت املعتقل�ة م�ن ب�رودة الطق��س و�ص�وت املو�س�يقى املرتف�ع
خلال النق�ل ،وبع�د انق�ض�اء �س�اعتني حترك�ت البو�س�طة �إىل مرك�ز حتقي�ق «ع�س�قالن».
التحقيق يف مركز حتقيق ع�سقالن
يف الليلة الأوىل يف معتقل ع�س�قالن ،مت تفتي�ش�ها ،و�أخذ املعلومات ال�ش�خ�صية وت�صويرها ،لتنقل �إىل التحقيق
يف الطاب�ق الث�اين .وا�س�تمر التحقي�ق يف الي�وم الأول حت�ى ال�س�اعة ( )3فج�راً ،تعر�ض�ت مل�ى خالل�ه لل�ضغ�ط
والتهدي�د م�ن �أج�ل انت�زاع اعرتاف�ات منه�ا ،وحق�ق معه�ا يف البداي�ة حمق�ق يدع�ى «دوف» ،وق�ام بتهديده�ا ،يف
ح�ال ا�س�تمرارها بنك�ران الته�م املوج�ه �إليه�ا ،ب�أنه�ا �س�وف تو�ض�ع يف زنزان�ة �ضيق�ة وق�ذرة ال يوج�د فيه�ا �ض�وء،
و�س�وف متن�ع م�ن ا�س�تخدام دورة املي�اه ،و�س�يتم �إلق�اء تهم�ة ع�س�كرية بحقه�ا.
فور انتهاء ملى من التحقيق ،و�ضعت يف زنزانة م�س�احتها ( )2×3مرت ،وفيها مرحا�ض ومغ�س�لة قذرة ،و�أر�ضية
الزنزانة مت�سخة ،وحائطها خ�شن ودون نافذة ،وكانت الزنزانة باردة جداً.
ا�س�تمرت جول�ة التحقي�ق يف الي�وم الث�اين م�ن ال�س�اعة (� )8:30صباح�اً حت�ى ( )20:00م�س�اءً ،دون ا�ستراحة
بواق�ع (� )12س�اعة م�س�تمرة ،وا�س�تمر التحقي�ق به�ذه الوتيرة �أ�س�بوعاً كام�ل ،مل ي�س�مح للمعتقل�ة بالذه�اب �إىل
دورة املي�اه �إال خلال فرتت�ي الغ�داء والع�ش�اء ،ومنع�ت م�ن الن�زول �إىل الزنزان�ة م�ن �أج�ل ال�صلاة ،لذل�ك كان�ت
ت��ؤدي �صالته�ا عل�ى كر�س�ي ال�ش�بح.
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ا�س�تخدم مع الأ�سيرة ملى �أ�س�لوب ال�صراخ املتوا�صل والتهديد باعتقال �أفراد عائلتها ،فقام �أحد اجلنود بعر�ض
�ص�ور م�ن تقري�ر تلفزي�وين لأبنائه�ا وزوجه�ا ،وبالتحدي�د طفله�ا يحي�ى وه�و جال��س �أر�ض�اً وح�ده وبجانب�ه
الدم�ى ،وابتزازه�ا ب�أنه�ا ال تتحم�ل امل�س��ؤولية جت�اه �أطفاله�ا ،وكذل�ك ا�س�تغل اجلن�ود �ص�ور زوجه�ا وه�و يبكي يف
�أح�د املقابلات التلفزيوني�ة.
يف ظ�ل الظ�روف القا�س�ية� ،أ�ص�اب املعتقل�ة الغثي�ان وب�د�أت ت�ش�عر ب��أمل يف ج�س�دها ،وبخا�ص�ة يف منطق�ة الظه�ر
والرقب�ة ،لتنق�ل �إىل العي�ادة وهن�اك �أعطي�ت مُ�س� ّكناً ،وكان املحقق�ون يحاول�ون م�س�اومتها عل�ى �أن�ه يف ح�ال
اعرتفت ،ف�سوف حت�صل على الراحة والنوم الكايف ،فكانت تنام مبعدل �ساعتني �إىل (� )3ساعات يف اليوم ب�سبب
ال�ص�راخ املتوا�ص�ل يف �س�اعات اللي�ل.
ا�س�تمر التحقي�ق م�ع مل�ى مل�دة ( )34يوم�اً ،وتن�اوب ( )14حمقق�اً عل�ى ا�س�تجوابها ،بينه�م ( )4حمققني رئي�س�يني،
ويف اجلول�ة الواح�دة يتواج�د م�ن ( )3-1حمققين ،وا�س�تخدم معه�ا ال�ص�راخ وال�ش�تائم ،وحتدي�داً بح�ق الع�رب
وامل�س�لمني ،وبخا�ص�ة يف �س�اعات الليل.
يف اجلول�ة الأخيرة م�ن التحقي�ق الت�ي تزامن�ت م�ع فترة العي�د� ،ضغ�ط عليها املحقق لالعتراف يف حال �أرادت
ر�ؤية �أطفالها ،وهددوها ب�إ�صدار �أمر اعتقال �إداري بحقها ،ومنع زوجها و�أفراد عائلتها من ال�سفر �إىل اخلارج
لتلق�ي العلاج ،ومت تهديده�ا ب�أن�ه يف ح�ال مل تعترف �س�وف يق�وم املحقق�ون ب�إح�ض�ار �أبنائها ،و�سيجل�س�ون على
كر�س�ي ال�ش�بح ،فكانت النقا�ش�ات خالل التحقيق �سيا�س�ية وعن كتابتها ،والتهديد ب�إرفاق ن�صو�ص من كتاباتها
يف املحكم�ة ،وتخ�صي��ص جلن�ة لفح��ص كتاباته�ا القدمي�ة ،لإثب�ات خطورته�ا �أم�ام املحكم�ة .وكان ق�د �صدر �أمر
االعتقال ال�س�ابق بحق املعتقلة ملى خاطر يف �آب�/أغ�سط��س  ،2016ليتحول �إىل جل�س�ة حتقيق يف مركز توقيف
«عت�صيون» ب�س�بب �إ�صرارها على �أخذ ابنها حديث الوالدة معها.
وعل�ى غ�رار الأ�سيرة خاط�ر ،تعر�ض�ت الأ�سيرة فيروز نعال�وة ( 34عام�اً) وه�ي حائ�زة عل�ى �ش�هادة يف ال�صيدلة،
وحما�ضرة يف اجلامعة ،وهي �شقيقة ال�شهيد �أ�شرف نعالوة الذي كان متهماً يف حينها (قبل ا�ست�شهاده) بالقيام
بعملي�ة �ض�د م�س�توطنني 31،واعتقل�ت يف � ،2018/10/11إىل حتقي�ق طوي�ل ومكث�ف يف مرك�ز حتقي�ق اجللم�ة،
حي�ث قبع�ت يف مرك�ز التحقي�ق م�دة  28يوم�اً ،ومت منعه�ا م�دة ( )18يوم�اً م�ن لقاء حم�ام ،وقد انتزع االحتالل
فريوز من بني �أطفالها وزوجها .و�ش�رحت فريوز ملحامي م�ؤ�س�س�ة ال�ضمري الظروف ال�صعبة التي عا�ش�تها يف
�أي�ام التحقيق والزنازين.
ا�س�تمرت �أول جل�س�ة حتقي�ق ح�وايل (� )20س�اعة متوا�صل�ة م�ع ا�ستراحات ق�صيرة (م�ن ال�س�اعة واح�دة �صباح�اً
وحتى التا�س�عة لي ً
ال تقريباً) ،وخالل هذه الفرتة ،ا�س�تخدم املحققون معها �أ�س�لوب ال�ش�بح على كر�س�ي عادي.
31
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وكان يدخ�ل �أكثر م�ن حمق�ق يف �آن واح�د ،ويحيطونه�ا م�ن كل جان�ب ،ويب�د�أون بال�ص�راخ لفترات طويل�ة،
ويقول�ون �إنه�ا جمرم�ة ،و�أح�د املحققين (ت�صف�ه ب�أن�ه ق�صير ووجه�ه م�دور) كان يقوم ب�إيحاءات جن�س�ية ،وكان
ي�صرخ عليها ب�شكل متوا�صل .وهددوها ب�أنها لن ترى �أبناءها ،و�أنها �سوف تبقى يف الزنازين حتى ( )100يوم،
ول�ن يزوره�ا �أي حم�ا ٍم ،وب�أنه�م �أح�ض�روا والده�ا للتحقي�ق .وبع�د ه�ذه اجلل�س�ة �أدخلوه�ا �إىل الزنزان�ة وق�ض�ت
ليل�ة �صعب�ة ج�داً ،وعان�ت م�ن ت�صل�ب يف الأكت�اف ،واكتف�ى الطبي�ب ب�إعطائها حبة م�س�كن.
باال�ضاف�ة اىل ذل�ك ،قبع�ت نعال�وة يف زنازي�ن الع�زل خلال فترة التحقي�ق ،م�ا �أث�ر عليه�ا �س�لباً ،وبع�د فترة م�ن
التحقي�ق قام�وا ب�إخ�ضاعه�ا جلهاز ك�ش�ف الكذب.
وتختل�ف تفا�صي�ل ووقائ�ع االعتق�ال والتحقي�ق� ،إال �أن ه�دف املحت�ل يبق�ى ه�و ذات�ه؛ �أال وه�و جتري�د الأ�سيرات
من كرامتهن الإن�سانية ،وك�سر روحهن املعنوية ،ففي مركز حتقيق بيتاح تكفا تعر�ضت الأ�سرية (ع.م)  -الإ�سم
حمج�وب ع�ن الن�ش�ر وذل�ك بن�ا ًء عل�ى رغب�ة عائل�ة الأ�سيرة  22( -عام�اً) وه�ي طالب�ة جامعي�ة تدر��س الإعلام،
واعتقل�ت يف تاري�خ  ،2018/3/11للتفتي��ش الع�اري ،وللع�زل ،ولتحقي�ق قا��س ومكث�ف ،ولال�س�تفزاز م�ن قب�ل
املحققني.
ويف تفا�صي�ل التحقي�ق ،نقل�ت (ع.م) �إىل زنزان�ة للع�زل م�زودة بكاميرات ف�ور و�صولها مركز حتقيق بيتاح تكفا،
وق�د ح�اول جن�ود االحتلال تفتي�ش�ها يف تل�ك الزنزان�ة ،فب�د�أت (ع.م) بالب�كاء وال�ص�راخ عل�ى اجلن�ود راف�ض�ة
التفتي�ش العاري .ولكن على الرغم من بكاء (ع.م) و�صراخها ،قامت جمندة بتفتي�شها يف الزنزانة نف�سها ،بعد
ذلك مت نقلها �إىل زنزانة �أخرى ،حيث �أم�ضت معظم فرتة التحقيق .كانت تلك الزنزانة مب�ساحة ( )2×2مرت،
فيها حمام من دون باب ،وكان فيها �أي�ضاً د�ش مل ت�ستعمله (ع.م) لكونه مك�شوفاً ،وكانت الزنزانة حتت الأر�ض،
ولذلك مل يكن فيها فتحات تهوية ،وكان ال�ضوء يف الزنزانة برتقالياً ،ويرتك م�ضا ًء طوال الوقت ،وكان فيها
مكيف هواء يرتك معظم الوقت على درجات حرارة منخف�ضة جداً.
ب�د�أت جل�س�ات التحقي�ق بع�د ن�ص�ف �س�اعة م�ن و�ص�ول (ع.م) �إىل مرك�ز حتقي�ق بيت�اح تكفا ،وا�س�تمرت على مدار
( )17يوم�اً ،ومبع�دل ثلاث �إىل �أرب�ع جل�س�ات حتقي�ق يومي�اً ،ت�س�تمر كل جول�ة ح�وايل �س�اعتني ،وخلال تل�ك
اجلل�س�ات كان يحق�ق م�ع (ع.م) ح�وايل ( )10حمققين ،م�س�تخدمني كاف�ة الأ�س�اليب امل�س�تفزة واملهين�ة مث�ل:
الرق�ص �أمامها ،مناداتها بكلمات و�أ�س�ماء م�س�يئة ،تهديدها مبنعها من العودة �إىل مقاعد الدرا�س�ة ،تهديدها
باالعتق�ال الإداري ،تهديده�ا باعتق�ال �أخته�ا و�أخيه�ا ،وغريه�ا م�ن �أ�س�اليب التعذي�ب النف�س�ي.
ق�رر املحق�ق بع�د ( )15يوم�اً معاقب�ة (ع.م) بنقله�ا �إىل ( )3زنازي�ن خمتلف�ة يف الي�وم نف�س�ه ،فف�ي الي�وم ال�س�ابع
ع�ش�ر ،قام�وا ب�إح�ض�ار �ش�اب �إىل غرف�ة التحقي�ق املج�اورة لغرفته�ا ،و�أجبروا (ع.م) عل�ى النظ�ر �إلي�ه م�ن خلال
ناف�ذة ،ث�م �أخربوه�ا �أن�ه يتكل�م عنه�ا ،ولذل�ك عليه�ا االعرتاف بالتهم املن�س�وبة �إليها.
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خلال ال�ـ ( )17يوم�اً تل�ك ،كان يت�م نق�ل (ع.م) كل نهاي�ة �أ�س�بوع �إىل �س�جن اجللم�ة �أو �س�جن ع�س�قالن ،وذل�ك
لع�دم وج�ود جمن�دات يف مرك�ز حتقي�ق بيت�اح تكف�ا ،وكان�ت عملي�ة النق�ل مرهقة جداً ل(ع.م) ،وتتخللها �س�اعات
انتظار طويلة .بعد انتهاء الـ ( )17يوماً� ،صدرت الئحة التهم بحق (ع.م) ،وت�ضمنت ،ب�شكل �أ�سا�سي ،التحري�ض
عرب و�س�ائل التوا�صل االجتماعي.
انتهاكات االحتالل يف ظل احلماية الدولية املمنوحة للن�ساء
ال يراع�ي االحتلال احل�د الأدن�ى الواج�ب مراعات�ه وااللت�زام ب�ه فيم�ا يتعل�ق بالأ�سيرات ،حي�ث مين�ح القان�ون
ال�دويل الإن�س�اين ،الن�س�اء احلماي�ة ذاته�ا الت�ي مينحه�ا للرج�ال ،ودون �أي متيي�ز ،ولك�ن باملقاب�ل ،وا�س�تجابة
لظروفهن واحتياجاتهن اخلا�صة ،مينح القانون الدويل الإن�س�اين الن�س�اء عدداً من �أ�ش�كال احلماية واحلقوق
الإ�ضافية اخلا�صة بالنزاعات امل�س�لحة الدولية وغري الدولية ،حتث ،يف جمملها ،على وجوب تلبية احتياجات
املر�أة ،وف�صل الن�ساء عن الرجال ،واحرتام �شخ�ص املر�أة و�شرفها ،وحظر العنف �ضدة احلياة وال�صحة والبنية
ّ
واحلاطة بالكرامة.
اجل�س�دية والعقلية ،وحظر االعتداء على الكرامة ال�ش�خ�صية ،مبا يف ذلك املعاملة املُهينة
وتن��ص امل�ادة ( )14م�ن اتفاقي�ة جني�ف الثالث�ة عل�ى �أن�ه «يج�ب معامل�ة الن�س�اء ب�كل االعتب�ار الواجب جلن�س�هن،
ويحب على �أي حال �أن يلقني معاملة ال تقل مالءمة عن املعاملة التي يتلقاها الرجال» ،هذا يوجب على دولة
االحتالل احرتام خ�صو�صية الأ�سريات ،وعدم خد�ش احلياء ،ومراعاة الطبيعة الف�سيولوجية للمر�أة.
وحتت�اج الن�س�اء �إىل حماي�ة خا�ص�ة م�ن جمي�ع �أ�ش�كال العن�ف اجلن�س�ي �أو التهدي�د ب�ه ،لك�ن الن�س�اء والفتي�ات
املحروم�ات م�ن حريته�ن يتعر�ض�ن ،يف الغال�ب ،للعن�ف اجلن�س�ي؛ �س�واء اللفظ�ي �أو اجل�س�دي ك�ش�كل م�ن �أ�ش�كال
التعذي�ب ،وذل�ك به�دف امته�ان كرامته�ن و�إذالله�ن وتخويفه�ن وانت�زاع االعتراف منه�ن .فيم�ا ن�ص�ت امل�ادة
( )27م�ن اتفاقي�ة جني�ف الرابع�ة ،عل�ى �أن�ه يج�ب حماي�ة الن�س�اء ب�صف�ة خا�ص�ة م�ن �أي اعت�داء عل�ى �ش�رفهن،
وال�س�يما �ض�د االغت�ص�اب ،والإك�راه عل�ى الدع�ارة ،و�أي هت�ك حلرمته�ن ،فيم�ا حظ�ر الربتوك�ول الإ�ض�ايف الأول
َّ
واحلاط�ة بالكرام�ة
م�ن اتفاقي�ات جني�ف ،وبخا�ص�ة امل�ادة ( ،)75انته�اك الكرام�ة ال�ش�خ�صية واملعامل�ة املهين�ة
والإك�راه عل�ى �أي �ص�ورة م�ن �ص�ور خد��ش احلي�اء.
و�أق�رت قواع�د بانك�وك ملعامل�ة ال�س�جينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات؛ 32وه�ي من القواعد املتبناة
يف الأمم املتح�دة يف كان�ون الأول/دي�س�مرب  ،2010احتياج�ات الن�س�اء اخلا�ص�ة ،وه�ي م�ن القواع�د الفري�دة
واملهم�ة الت�ي ت�ويل اهتمام�اً بن�وع وح�سا�س�ية اجلن��س يف منظوم�ة العدال�ة اجلنائي�ة ،وو�ض�ع معايير حم�ددة
33
يتوج�ب تطبيقه�ا م�ع الن�س�اء املحتج�زات.
32

لالطالع على قواعد بانكوك ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات ،انظر موقع الأمم املتحدة:

33

انظر القواعد 20 ،19 ،17 ،10 ،6 ،5 :من قواعد بانكوك.

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/65_299_Arabic.pdf
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«يجب �أن يتمتع الطفل بحماية ،وبخا�صة �أن مينح ،بالت�شريع وغريه من الو�سائل ،الفر�ص والت�سهيالت
الالزم�ة لإتاح�ة من�وه اجل�س�مي والعقل�ي واخللق�ي والروح�ي واالجتماع�ي منواً طبيعياً �س�ليماً ،يف جو من
احلرية والكرامة .وتكون م�صلحته العليا حمل االعتبار الأول يف �سن القوانني لهذه الغاية».
(�إعالن حقوق الطفل)1959 ،

ر�ص�دت م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير خلال الع�ام  ،2018ب�ص�ورة �ش�املة ،تفا�صي�ل و�أبع�اد وظ�روف اعتق�ال الأطف�ال ل�دى
ق�وات االحتلال .وبن�اء عل�ى زي�ارات ال�س�جون ،و�ش�هادات الأطف�ال مبوج�ب ت�صاري�ح م�ش�فوعة بالق�س�م ،ف��إن
االحتالل مل يتوا َن عن ا�س�تخدام القوة املفرطة �أثناء اعتقال الأطفال وخطفهم دون حتديد وجهة اعتقالهم
للأه�ايل ،ومداهم�ة منازله�م يف جن�ح اللي�ل بغر��ض �إفزاعه�م وذويه�م دون حيازته�م �أوام�ر اعتق�ال .وتعر��ض
الأطفال للإهانات يف داخل اجليبات الع�سكرية ،وال�شتم ،والتحقري ،والتنكيل ،والتهديد اجلن�سي� ،إ�ضافة �إىل
�إبقائه�م يف الع�راء �س�اعات طويل�ة دون مراع�اة حالته�م ال�صحي�ة� ،أو الظ�روف اجلوي�ة القا�س�ية ،ومت االعت�داء
بال�ض�رب عل�ى معظ�م الأطف�ال ،م�ا ت�س�بب ب�أذى ج�س�دي ونف�س�ي ج�س�يم.
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وتعر��ض الطف�ل «ح .ر» 16( 34عام�اً) م�ن بل�دة �س�لوان يف القد��س ،وه�و طال�ب يف ال�ص�ف احل�ادي ع�ش�ر ،واعتق�ل
يف �شهر كانون الأول ،لالعتداء داخل غرفة التحقيق يف مركز حتقيق امل�سكوبية 35،وبد�أ بالتحقيق معه ثالثة
حمققين ،وب�د�أ املحقق�ون الثالث�ة مبحا�صرت�ه وتهدي�ده ب��أن علي�ه االعتراف خالل دقيقتين ،وعندما �أنكر ما
يوج�ه ل�ه م�ن ته�م ،ق�ام �أح�د املحققين ب�ض�رب الكر�س�ي ال�ذي يجل��س علي�ه وي�داه مكبلت�ان بقي�ود حديدي�ة �إىل
اخللف ،ما �أدى �إىل وقوعه �أر�ضاً ،وو�ضع املحقق قدمه على رقبته ،وبد�أ ب�شتمه �شتائم قذرة ،وهدده ب�أنه �سوف
يغت�ص�ب والدت�ه �إن مل يعترف ،وق�ام حمق�ق �آخ�ر ب�ضرب�ه عل�ى قدمه الي�س�رى يف منطقة الفخذ �ضرباً مربحاً،
م�ا جع�ل قدم�ه تت�ش�نج ،و�ضرب�ه �أي�ض�اً لكم�ات متك�ررة عل�ى كتف�ه الأي�س�ر ،كم�ا �ضرب�ه بقدم�ه عل�ى ر�أ�س�ه وعل�ى
جميع �أنحاء ج�س�ده.
و�إ�ضاف�ة �إىل التعذي�ب النف�س�ي واجل�س�دي ،يتعر��ض الأطف�ال �إىل الإهم�ال الطب�ي املتعم�د ،وتفاق�م الأو�ض�اع
ال�صحي�ة للأطف�ال املر�ض�ى ب�س�بب ظ�روف االعتق�ال �أو التحقي�ق �أو ال�س�جون ب�ش�كل ع�ام ،فالطف�ل يا�سين
�ش�بيطة ( 16عام�اً) م�ن قري�ة ع�زون ،اعتق�ل بتاري�خ  2018/10/31ح�وايل ال�س�اعة الثاني�ة والن�ص�ف �صباح�اً،
وه�و يع�اين م�ن �ضي�ق يف التنف��س ،و�أزم�ة �صدري�ة مزمن�ة ،وق�د �أخبر اجلن�ود بذل�ك عن�د اعتقال�ه� ،إال �أنه�م
مل يراع�وا و�ضع�ه ال�صح�ي ،ب�ل عل�ى العك��س م�ن ذل�ك ،قام�وا بنقل�ه يف اجلي�ب الع�س�كري �إىل م�س�توطنة م�س�ماة
بـ«ت�س�وفيم» ،حي�ث قي�دوا يدي�ه وقدمي�ه بقي�ود بال�س�تيكية ،و�أجبروه عل�ى امل�ش�ي ،وكان اجل�و ب�ارداً ،وكان كلم�ا
مي�ش�ي عدداً من اخلطوات ي�س�قط �أر�ضاً ،ومن ثم نقلوه �إىل م�س�توطنة م�س�ماه بـ«كودميم» ،ومت التحقيق معه
يف مرك�ز �ش�رطة هن�اك ،ومل ي�س�محوا ل�ه ب�الأكل �أو ال�ش�رب ،وال دخ�ول احلم�ام ط�وال (� )15س�اعة ،م�ا �أدى �إىل
تده�ور و�ضع�ه ال�صح�ي وتعر�ض�ه للإغم�اء.
ونق�ل يا�سين �إىل امل�ست�ش�فى يف بيت�اح تكف�ا ،وبق�ي نائم�اً حت�ى ال�صب�اح ،وعن�د ا�س�تيقاظه يف الي�وم الت�ايل ،وج�د
نف�سه يف املالب�س الداخلية فقط ،ومربوط يف ال�سرير من يده الي�سرى .بقي يا�سني يف امل�ست�شفى ليلتني ،ويف
الليلة الثانية دخل اجلنود غرفته ،و�ش�تموه ،وقام �أحدهم ب�ضربه على ر�أ�س�ه وهو مكبل على �س�رير امل�ست�ش�فى.
تعذيب و�ضرب مربح وحتر�ش جن�سي :حالة الطفل «ع.ع» ( 14عام ًا) من بلدة �سلوان
يروي الطفل «ع.ع» ( 14عاماً) ،وهو طالب من بلدة �سلوان يف القد�س 36،تفا�صيل الإهانة والتعذيب والتحر�ش
اجلن�س�ي املهين ال�ذي عا�ش�ه �أثن�اء التحقي�ق يف مرك�ز حتقي�ق امل�س�كوبية .ق�ام �ش�خ�ص م�ن املخاب�رات ب�إدخ�ال
الطفل «ع.ع» �إىل غرفة ومعه ثالثة �آخرين من �أفراد املخابرات ،وهو مع�صوب العينني ،ويداه مقيدتان بقيود
حديدي�ة (كلب�ش�ات) �إىل الأم�ام� .أم�ره �أحده�م بالرك�وع عل�ى ركبتي�ه وب�إن�زال ر�أ�س�ه �إىل الأ�س�فل ،وب�د�أ ب�ضرب�ه
لكم�ات ولطم�ات عل�ى وجه�ه ب�ش�كل متك�رر ،ومل ي�س�تطيع تقدي�ر ع�دد الكفوف لكرثتها .كانوا� ،أي�ضاً ،مي�س�كونه
م�ن �ش�عره وي�ضرب�ون جبين�ه يف حائ�ط جب��ص ،وكان �أح�د رج�ال املخاب�رات مي�س�كه م�ن �ش�عره وه�و راك�ع عل�ى
قدميه ،وي�س�حب ر�أ�س�ه �إىل اخللف ،حيث �أ�صبح الطفل «ع.ع» يجل��س ب�ش�كل مائل ،وظهره مقو��س �إىل اخللف،
34
35
36

بع���ض �أ�س��ماء الأطف��ال يف ه��ذا التقري��ر حمجوب��ة ع��ن الن�ش��ر بن��اء عل��ى طل��ب �أهله��م ،وذل��ك حل�سا�س��ية الإف��ادات ول�س�لامة الأطف��ال ،عل��ى �أن جمي��ع التفا�صي��ل
والأ�س��ماء حمفوظ��ة ل��دى م�ؤ�س�س��ة ال�ضم�ير لرعاي��ة الأ�س�ير وحق��وق الإن�س��ان.
جميع الت�صاريح امل�شفوعة بالق�سم كاملة حمفوظة لدى م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان.
لن يتم ذكر ا�سم �أو تفا�صيل اعتقال الطفل �أو �أي معلومة تدلل على �شخ�صه (مثل تاريخ ومكان االعتقال) بناء على طلب ذويه.
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و�أم�ره �أن يبق�ى يف ه�ذه الو�ضعي�ة ،وكان يخ�رج م�ن الغرف�ة مل�دة خم��س دقائ�ق ،وم�ن ث�م يرج�ع وي�ضرب�ه عل�ى
�ص�دره ويج�ره م�ن �ش�عره .ب�د�أ الطف�ل «ع.ع» بال�ضح�ك ،وق�ال للمحقق ا�ضرب ...ا�ضرب ،عندها �أم�س�كه �ضابط
املخاب�رات م�ن يدي�ه املقي�دة بالقي�ود احلديدي�ة ،وق�ام �ضاب�ط �آخ�ر بتثبي�ت ر�أ�س�ه �إىل الأ�س�فل ،وب�د�أ �آخر ب�ضربه
عل�ى ر�أ�س�ه وظه�ره با�س�تخدام مل�ف كرت�ون مل�يء ب�الأوراق ،و�ش�تموه �ش�تائم بذيئ�ة ج�داً ،وقام �أحده�م بتهديده
ب�أن�ه �س�يقوم باغت�ص�اب والدت�ه �إذا مل يق�م باالعتراف.
وتعر��ض الطف�ل «ع.ع» �إىل حتر��ش جن�س�ي م�ن قب�ل املحققين ،حي�ث ق�ام املحق�ق املدع�و «تيم�ور» بن�زع القي�ود
احلديدية عن يدي الطفل ،و�أمره �أن يخلع بنطاله �إال �أن الطفل «ع.ع» رف�ض ذلك ،وحينها �أعاد املحقق تقييد
يدي�ه �إىل ال�وراء ،وق�ام املحق�ق ب�إن�زال بنطال�ه بالفع�ل حت�ى الرك�ب ،وق�ام ب�إح�ض�ار ع�ص�ا خ�ش�بية ،وه�دد الطف�ل
ب�أنه �سيقوم ب�إدخال الع�صا يف م�ؤخرته ،وقام الطفل مبحاولة �إبعاد املحقق عنه وال�صراخ ب�شكل ه�ستريي لكي
يبتع�د عن�ه ،ويف النهاي�ة مل يق�م املحق�ق مب�ا هدد ب�ه الطفل «ع.ع».
وم�ن خلال عم�ل م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير ل�س�نوات طويل�ة (وبخا�ص�ة يف الت�صاري�ح امل�ش�فوعة بالق�س�م م�ن �أطف�ال
القد��س ،الذي�ن يت�م التحقي�ق م�ع �أغلبه�م يف م�ا ي�س�مى بـ«غ�رف �أربع�ة» يف مرك�ز حتقي�ق امل�س�كوبية) ف��إن �أف�راد
خماب�رات االحتلال وقوات�ه الت�ي تق�وم بعملي�ة االعتق�ال ،ينتهج�ون �سيا�س�ة وا�ضح�ة يف التعر��ض للأطف�ال
بال�ض�رب املبرح والإهان�ات والتهدي�د اللفظ�ي واجلن�س�ي� ،إ�ضاف�ة �إىل التحر��ش اجلن�س�ي يف �أغل�ب احلاالت ،قبل
و�ص�ول الأطف�ال �إىل غرف�ة التحقي�ق ،وذل�ك ك�ي ال يت�م ت�صوي�ر االعت�داء بال�ض�رب والتعذيب الذي يتعر�ض له
الأطف�ال الفل�س�طينيون �أثن�اء التحقي�ق نف�س�ه ،و�أي�ض�اً كو�س�يلة لإنه�اك الأطف�ال املعتقلين نف�س�ياً وج�س�دياً ،م�ا
37
ي�ضعفه�م خلال التحقي�ق ،وين�ال م�ن �إرادته�م يف الكثير م�ن الأحي�ان.
�شروط �إطالق ال�سراح
انتهج�ت حماك�م االحتلال ع�دداً م�ن ال�سيا�س�ات اخلا�ص�ة ب�أه�ايل القد��س عموم�اً ،والأطف�ال منه�م خ�صو�ص�اً،
فل�م ينع�م م�ن مت �إطلاق �س�راحهم باحلري�ة يف ظ�ل ال�ش�روط التعجيزي�ة املفرو�ض�ة عليه�م الت�ي منعته�م م�ن
ممار�س�ة حقوقه�م اليومي�ة م�ن ا�س�تكمال التعلي�م� ،أو حقه�م يف العي��ش يف كن�ف عائالته�م ،كم�ا تن��ص املواثي�ق
العاملي�ة �أو حت�ى يف التفاع�ل االجتماع�ي م�ع املحيطين به�م.
فر�ض الإقامة اجلربية «احلب�س املنزيل» والإبعاد والغرامات والكفاالت املالية
تع�د الإقام�ة اجلربي�ة وجه�اً �آخ�ر لل�س�جن وتكبي�ل احلري�ة ،وق�د تتراوح مدته�ا بين ي�وم �أو تك�ون مفتوحة دون
�س�قف زمن�ي حم�دد .وي��ؤدي احتج�از الأطف�ال به�ذه الطريقة �إىل �أبعاد اجتماعية و�ش�خ�صية وثقافية خطرية.
واحلب��س املن�زيل ه�و «�إف�راج ب�ش�روط حت�ى نهاي�ة الإج�راءات» ،وعلي�ه ال حتت�س�ب فترة احلب��س املنزيل من مدة
احلكم .وترافق �سيا�سة احلب�س البيتي (يف الغالب) �شروط �إ�ضافية كالإبعاد ،وحتديد مكان الإقامة ،وكفاالت
مالية .ومن �أهم تداعيات الإقامة اجلربية احلرمان من التعليم ،والعزل عن العامل اخلارجي ،وعدم ممار�سة
الطفل حياته االجتماعية بال�شكل املعتاد ،ما له ت�أثري كبري على نف�سية الأطفال.
37
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انظر تقرير انتهاكات حقوق الأ�سريات والأ�سرى الفل�سطينيني للعام  ،2016من�شورات م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان.

فالطف�ل «ح .ر» ( 16عام�اً) م�ن بل�دة �س�لوان م�ن القد��س ،ال�ذي اعتق�ل يف �ش�هر مت�وز  ،2018و�أف�رج عن�ه بع�د
�أ�س�بوعني ،وق�د حك�م علي�ه القا�ض�ي يف حمكم�ة ال�صل�ح يف القد��س باحلب��س البيت�ي املفت�وح ،و�إبع�اده �إىل منطقة
كفر عقب �شمال القد�س �إىل بيت �أخته ،بعيداً عن والديه ومدر�سته وحميطه االجتماعي ،وكفالة قدرها ()10
�آالف �شيكل .وب�سبب اعتقاله و�إبعاده ،مل يلتحق الطفل «ح .ر» باملدر�سة ،ومل ي�ستطع �أن ينهي ال�صف العا�شر.
والطفل «ط .ع» من بلدة العي�س�اوية يف القد��س ( 16عاماً) ،اعتقل يف �ش�هر �آب من العام  ،2018وهو طالب يف
ال�صف احلادي ع�ش�ر يف مدر�س�ة العي�س�اوية للبنني ،وقد �أُطلق �س�راحه بعد حوايل �ش�هر ب�ش�رط احلب��س البيتي
مل�دة (� )10أي�ام ،وكفال�ة مقداره�ا (� )1500ش�يكل .وبالت�ايل ،فق�د ق�ض�ى ح�وايل ( )20يوم�اً (م�ا بين التحقي�ق
واحلب��س البيت�ي) متغيب�اً ع�ن مقاع�د الدرا�س�ة ،ونتيج�ة لفترة غياب�ه الطويل�ة ،مت حتويل�ه م�ن ال�صف احلادي
ع�ش�ر العلمي �إىل احلادي ع�ش�ر الأدبي.
وه�ذه ال�سيا�س�ة الت�ي تنتهجه�ا حماك�م االحتلال الإ�س�رائيلي �ض�د الأطف�ال الفل�س�طينيني عموم�اً ،والأطف�ال
املقد�س�يني خ�صو�ص�اً ،ته�دف �إىل تدمير الن��شء الفل�س�طيني ،وحرمانه�م م�ن مقاع�د الدرا�س�ة ،وانتزاعه�م من
�أح�ض�ان عائالته�م و�أمهاته�م ،مب�ا يخال�ف امل�ادة ( )16م�ن اتفاقي�ة حق�وق الطفل.
يوا�ص�ل االحتلال تن�صل�ه م�ن االتفاقي�ات املوق�ع عليه�ا كاتفاقي�ة حق�وق الطف�ل 38،ومل ي�را ِع املعايير ال�واردة
يف االتفاقي�ة �س�الفة الذك�ر 39،واتفاقي�ة مناه�ض�ة التعذي�ب وغيره م�ن �ض�روب املعامل�ة �أو العقوب�ة القا�س�ية �أو
املُهين�ة �أو الال�إن�س�انية ،والإعلان العامل�ي حلق�وق الإن�س�ان ،وي�ض�رب االحتلال بعر��ض احلائ�ط �أي�ض�اً جمي�ع
40
معايير احل�د الأدن�ى حلماي�ة الأطف�ال يف االحتج�از؛ �س�واء حقه�م يف اللج�وء ال�س�ريع للو�س�ائل القانوني�ة،
ومعاملته�م باحترام و�إن�س�انية ،وع�دم تعري�ضه�م للتعذي�ب �أو املعامل�ة احلاط�ة بالكرام�ة 41،ووج�وب حماي�ة
42
الأطف�ال م�ن جمي�ع �أن�واع العن�ف النف�س�ي و�/أو اجل�س�دي.
وللطف�ل احل�ق الكام�ل يف التمت�ع بجمي�ع احلق�وق املتعلق�ة باحلي�اة االجتماعي�ة واالقت�صادي�ة والثقافي�ة
وال�صحية ،مبا ي�ش�مل احلق يف ال�س�كن ،والرعاية ال�صحية الكاملة ،واحلق يف التعليم ،واحلق يف الرتعرع بني
43
�أف�راد عائلت�ه.
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�صادقت دولة االحتالل على اتفاقية حقوق الطفل يف العام .1991
اعتم��دت اتفاقي��ة حق��وق الطف��ل وعر�ض��ت للتوقي��ع والت�صدي��ق واالن�ضم��ام مبوج��ب ق��رار اجلمعي��ة العام��ة ل�ل�أمم املتح��دة  25/44امل��ؤرخ يف  20ت�ش��رين الث��اين م��ن
 ،1989تاري��خ ب��دء النف��اذ � 2أيل��ول  1990وفق�اً للم��ادة .49
املادة � 37أ من اتفاقية حقوق الطفل للعام .1989
املادة  37د من اتفاقية حقوق الطفل للعام .1989
انظر �أحكام املواد  ،2و ،6و ،19و ،24و 28من اتفاقية حقوق الطفل.
وذلك بح�سب املواد  ،25و )1( 26من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،واملواد  24و )1( 28من اتفاقية حقوق الطفل.
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الفصل السادس

ظروف السجون

تقرير انتهاكات حقوق األسيرات
واألســـرى في سجــــون اإلحتـــالل

يع�اين الأ�س�رى ،عموم�اً ،م�ن االكتظ�اظ يف الغ�رف وافتقاره�ا ملقوم�ات احل�د الأدن�ى للمعي�ش�ة ،خالف�اً لأح�كام
القواع�د النموذجي�ة الدني�ا ملعامل�ة الأ�س�رى ،وخمالف�ة ،يف �أحي�ان �أخ�رى ،للوائ�ح م�صلح�ة ال�س�جون ذاته�ا،
ً
ف�ضلا ع�ن �ضي�ق امل�س�احات ،وانت�ش�ار احل�ش�رات واجل�رذان ،م�ا �س�بب �أمرا�ض�اً معدي�ة وجلدي�ة ل�ش�ريحة كبيرة
م�ن الأ�س�رى ،علاوة عل�ى الغلاء يف �أ�س�عار الكانتين�ا ،وع�دم توفير كام�ل احتياجاته�م ،واملماطل�ة م�ن م�صلح�ة
ال�س�جون يف ال�رد عل�ى طلباته�م� ،إ�ضاف�ة �إىل االقتحام�ات املتك�ررة واحلاط�ة م�ن كرام�ة الأ�س�رى ،والعقوب�ات
اجلماعية والفردية املفرو�ضة ،ومنع املئات من �أهايل الأ�سرى من الزيارة بحجج �أمنية ،باعتبارهم ممنوعني
من الدخول داخل دولة االحتالل ،وهو ما ي�شكل انتهاكاً للمادة ( )76من اتفاقية جنيف الرابعة للعام ،1949
الت�ي منع�ت ب�ش�كل وا�ض�ح «النق�ل الف�ردي �أو اجلماع�ي� ،إ�ضاف�ة �إىل الرتحي�ل للأف�راد م�ن الأرا�ض�ي املحتلة �إىل
�أرا�ضي القوة املحتلة» ،وحتى من ي�سمح لهم بالزيارة من �أهايل الأ�سرى ،يعانون من ظروف �صعبة جداً ،ويتم
امته�ان كرامته�م ،وتفتي�ش�هم ،والت�ضيي�ق عليه�م عن�د و�صوله�م لزي�ارة املعتقلين.
قرار املحكمة العليا لالحتالل ب�ش�أن امل�ساحة املخ�ص�صة لكل �أ�سري
قدم�ت بتاري�خ  2014/3/12كل م�ن جمعي�ة حق�وق املواط�ن يف �إ�س�رائيل ،واملرك�ز الأكادمي�ي للقانون والأعمال،
وجمعية �أطباء حلقوق الإن�س�ان ،التما�س�اً �إىل حمكمة العدل العليا لدى االحتالل ،ب�ش��أن مو�ضوع االزدحام يف
معتقلات االحتلال و�س�جونه� .إن امل�س�احة الفعلي�ة ملعي�ش�ة غالبي�ة الأ�س�رى واملعتقلين يف �س�جون االحتلال ال
تتع�دى (� )3أمت�ار مربع�ة ل�كل �أ�سير (مب�ا ي�ش�مل املراحي��ض ،وم�كان اال�س�تحمام ،وم�س�احة الن�وم) ومب�ا ينته�ك
حقه�م الأ�سا�س�ي يف الكرام�ة الإن�س�انية .وج�اء يف االلتما��س �أن امل�س�احة يف �س�جون االحتلال تبع�د كل البع�د
ع�ن املعايير الت�ي تلت�زم به�ا ال�دول الدميقراطي�ة يف م�ا يتعلق ب�أماكن االحتجاز ،و�أي�ضاً ال تلتزم حتى باملعايري
املوجودة بلوائح م�صلحة ال�س�جون الر�س�مية التي حتدد امل�س�احة ب�س�تة �أمتار لكل �أ�سير ،ما يخل بواجبات دولة
َّ
واحلاط�ة م�ن الكرام�ة الت�ي ه�ي مت�أ�صل�ة يف القان�ون والع�رف
االحتلال مبن�ع العقوب�ة القا�س�ية والال�إن�س�انية
الدوليين 44.ويف تاري�خ  ،2017/6/13ردت املحكم�ة ب�إل�زام «الدول�ة» ب��أن تق�وم بالتعديلات الالزم�ة مبوج�ب
االلتما��س ،وذل�ك م�ن خلال مرحلتني:
الأوىل :تنف�ذ خلال (� )9أ�ش�هر م�ن تاري�خ �ص�دور احلك�م ،وفيه�ا ت�ؤم�ن الدولة لكل �أ�سير م�س�احة معي�ش�ية تبلغ
(� )3أمتار (مبا ال ي�ش�مل املراحي�ض و�أماكن اال�س�تحمام).
الثاني�ة :تنف�ذ خلال (� )18ش�هراً م�ن �ص�دور احلك�م ،وح�ددت م�س�احة فعلي�ة للمعي�ش�ة ب�ـ (� )4أمت�ار (دون
املراحي��ض واحلمام�ات) �أو ( )4.5متر ،مب�ا ي�ش�مل (املراحي��ض واحلمام�ات).
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من موقع جمعية حقوق املواطن يف �إ�سرائيل ،انظر الرابطhttps://www.acri.org.il/he/30843 :

النيابة تطلب الت�أجيل واملحكمة ترف�ض
قب�ل �أ�س�بوع م�ن املوع�د املح�دد لتنفي�ذ املرحل�ة الأوىل م�ن ق�رار املحكمة ،طالبت املدعى عليه�ا (الدولة) ت�أجيل
التطبي�ق حت�ى ع�ش�ر �س�نوات� ،أي حت�ى الع�ام  .2027وا ّدع�ت الدول�ة ب�أن االلت�زام باجلدول الزمني الذي حددته
املحكم�ة يتطل�ب «�إفراج�اً جماعي�اً» ع�ن ال�س�جناء الذي�ن بدوره�م «يه�ددون ال�سلامة العام�ة» .وقدم�ت الدول�ة
خمطط�اً لل�س�نوات الع�ش�ر القادم�ة ،ت�ضم�ن بن�اء ( )4000م�كان احتج�از جديد ،وترتيب�ات �إ�ضافية ،الأمر الذي
من املحتمل �أن يقلل عدد ال�سجناء بواقع حوايل (� )2000سجني .ويف الرد ،طالبت جمعية حقوق املواطن ب�أن
ال تتج�اوب املحكم�ة م�ع طل�ب النياب�ة .وي�رى حمام�وا اجلمعي�ة �أن الدول�ة تتعامل مع القرار وك�أنه لي��س قراراً
نهائي�اً ،وبخا�ص�ة �أنه�ا تق�وم بعم�ل خمطط�ات طويل�ة الأج�ل لتخفي�ف االكتظ�اظ� .إ�ضافة �إىل ذل�ك ،ف�إن اخلطة
الت�ي تق�دم حالي�اً �إىل املحكم�ة ه�ي برنام�ج «م�ش�روط» حمف�وف بالعقب�ات .وتذك�ر حمامي�ة اجلمعي�ة «وم�ن
الغري�ب ،ب�ش�كل خا��ص� ،أن الدول�ة كان لديه�ا ت�س�عة �أ�ش�هر ت�س�تطيع خالله�ا تنفي�ذ احلك�م تدريجي�اً ،واالمتن�اع
ع�ن «الإف�راج اجلماع�ي» ،لكنه�ا مل تتخ�ذ �أي �إج�راء .يف الواق�ع ،من�ذ �ص�دور احلك�م ،مل يكن هناك �أي حت�س�ن يف
45
امل�س�احة املعي�ش�ية املخ�ص�صة لل�سجناء».
قام�ت املحكم�ة العلي�ا لالحتلال بتاري�خ  2018/11/1ب�رد طل�ب النياب�ة للت�أجي�ل حت�ى الع�ام  ،2027و�أم�رت
املحكم�ة بتو�س�عة امل�س�احة املتاح�ة ل�كل �أ�سير حت�ى ( )4.5متر مرب�ع حت�ى الع�ام .2020
وق�رر الق�ض�اة �أن عل�ى «ال�ش�اباك» �أن ميتثل�وا لأم�ر تو�س�عة امل�س�احة احلياتي�ة يف «مراف�ق اخلدم�ات» الأخ�رى
للأ�س�رى حت�ى الع�ام .2021
طل�ب ال�ش�اباك لت�أجي�ل تنفي�ذ ق�رار تو�س�عة امل�س�احة مت رف�ض�ه ،عل�ى الرغ�م م�ن �أن �أع�ض�اء ال�ش�اباك ا ّدع�وا �أن
تو�س�عة امل�س�احة �س�وف ت�ضر بقدرتهم على �إحباط ما �س�موهم بـ«العمليات الإرهابية» .وكان الق�ضاة قد �أ�ش�اروا
يف متن ق�رار احلك�م �إىل �أن�ه يف ح�ال مل متتث�ل الدول�ة (النياب�ة) باله�دف والق�رار املح�دد لها من قبل املحكمة،
ف��إن ذل�ك ق�د ي��ؤدي �إىل موج�ة م�ن الدع�اوى املدنية من قبل الأ�س�رى.
العزل بحق الأ�سرى
ي�س�تمر االحتلال يف ممار�س�ة �سيا�س�ة الع�زل ب�أ�ش�كاله كاف�ة �ض�د الأ�س�رى الفل�س�طينيني ،وكان ع�دد الأ�س�رى
املعزولني قد ارتفع ب�شكل تدريجي بعد توقف �إ�ضراب الأ�سرى يف  17ني�سان  ،2012ففي العام  ،2018تواجد
يف زنازين العزل لدى االحتالل ت�سعة معتقلني يف ظروف غاية يف ال�صعوبة ،دون �أن يعري االحتالل �أي اهتمام
التف�اق � 14أي�ار  ،2012ال�ذي كان ين��ص ،يف �أح�د بن�وده ،عل�ى �إخ�راج الأ�س�رى الفل�س�طينيني كاف�ة م�ن العزل.

45

انظر تقرير انتهاكات حقوق الأ�سريات والأ�سرى الفل�سطينيني للعام � ،2017صفحة .49
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وتتن�وع �أن�واع الع�زل وم�س�بباته ،حي�ث متار�س�ه ق�وات م�صلح�ة ال�س�جون كعقوب�ة (يف ح�ال خمالف�ة لوائ�ح
م�صلح�ة ال�س�جون كالإ�ض�راب ع�ن الطع�ام) ،وميار��س الع�زل� ،أي�ض�اً ،كع�زل �أمني بتو�صية م�ن �أجهزة املخابرات،
فقان�ون م�صلح�ة ال�س�جون (ال�صيغ�ة اجلدي�دة )1971/ي�س�مح بالع�زل يف ح�االت احلف�اظ عل�ى �أم�ن الدول�ة،
و�أم�ن ال�س�جن ،وعل�ى �سلامة املعتق�ل و�صحت�ه� ،أو املعتقلين الآخري�ن ،ومن�ع الإ�ض�رار احلقيق�ي باالن�ضب�اط �أو
بنظ�ام احلي�اة املتب�ع يف ال�س�جن ،و�/أو من�ع خمالف�ة عن�ف .ون�رى �أن ه�ذه املعايير ه�ي معايير مطاطي�ة وذات
تعريف�ات وا�س�عة ،تعط�ي لالحتلال ال�س�لطة التقديري�ة ،ب�ش�كل ف�ردي ،يف تقري�ر ن�وع املخالف�ة ومداه�ا.
الظروف املادية للعزل
يعي��ش �أ�س�رى الع�زل يف ظ�روف احتج�از غاي�ة يف ال�صعوب�ة ،ال يراع�ى فيه�ا احل�د الأدن�ى م�ن كرام�ة الإن�س�ان
وحريته� ،أو �أيٍّ من املبادئ الدولية التي �أ�صبحت حرباً على ورق �أمام املمار�س�ات الإ�س�رائيلية .وجتدر الإ�ش�ارة
�إىل �أن الظ�روف املادي�ة للع�زل ال تقت�ص�ر عل�ى �أو�ض�اع زنازي�ن الع�زل ،ب�ل� ،أي�ض�اً ،يع�زل الأ�سير �أثن�اء الف�س�حة
و�أثن�اء البو�س�طة (زنزان�ة النق�ل) ،ويح�رم م�ن دخ�ول احلم�ام� ،أو التفاع�ل م�ع �أيٍّ م�ن الأ�س�رى.
تكون غرف العزل عادة مب�ساحة ( )2×1.5مرت� ،أو ( )3.5×3مرت ،ويكون احلمام داخل الزنزانة نف�سها ،وتغلق
الزنزان�ة بب�اب حدي�د يف �أ�س�فله �ش�باك لإدخ�ال الأكل� ،أي �إن املعتق�ل حمج�وز مل�دة (� )23س�اعة يومي�اً يف غرف�ة
ال ي�رى فيه�ا �أح�داً ،ويف �أحي�ان كثيرة ال يدخله�ا �ض�وء ال�شم��س ،حين يخ�رج املعتق�ل للفورة (الف�س�حة) �أو للقاء
املحام�ي� ،أو زي�ارة الأه�ل ،يك�ون مقي�د اليدي�ن والقدمين ،و�أحياناً تبقى قيود اليدين �أو القدمني خالل الفورة
(الف�سحة) �أي�ضاً.
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عموم�اً ،يح�رم الأ�سير املع�زول م�ن الزي�ارات العائلي�ة ،ويف بع��ض الأحي�ان مين�ع م�ن زي�ارة املحامين .وتت�ضم�ن
عقوب�ة حرم�ان الأ�سير املع�زول م�ن الزي�ارات العائلي�ة جمموع�ة م�ن العقوب�ات والقي�ود عل�ى ممار�س�ة حقوق�ه
الأخ�رى ،ومنه�ا حق�ه يف تلق�ي االحتياج�ات م�ن م��أكل وملب��س وكت�ب ،ه�ذا �إ�ضاف�ة �إىل حزم�ة عقوب�ات �أخ�رى
تفر��ض عل�ى الأ�سير بحج�ة خمالفت�ه تعليم�ات ولوائ�ح م�صلح�ة ال�س�جون ،ومنه�ا �س�حب الأوراق والأقلام
والكت�ب.
حالة الأ�سري املعزول حممود ن�صار :عزل �سجن رميون
ي�ص�ف الأ�سير املع�زول حمم�ود ن�ص�ار ( 23عام�اً) م�ن بل�دة مادم�ا ق�ض�اء
مدين�ة نابل��س ،واملعتق�ل بتاري�خ  ،2013/6/11وق�د ع�زل من�ذ تاري�خ
 2017/2/1وتنق�ل بين �س�جون ع�دة) ظ�روف الع�زل يف �س�جن رمي�ون ،ب�أن
الغ�رف عموم�اً �أكبر م�ن باق�ي زنازي�ن الع�زل يف باق�ي ال�س�جون� ،إال �أنه�ا
تبق�ى �صغيرة وظروفه�ا �صعب�ة ج�داً ،فم�س�احة الزنزان�ة ( )2.5×3.5متر
تقريباً مع نافذة وتلفاز وثالجة �صغرية و�سرير طابقني .ي�سمح للأ�سري
املع�زول بفترة الف�س�حة «الف�ورة» مبع�دل �س�اعة يومي�اً ،ويج�ب �أن يرافق�ه
�ضابط يف كل مرة يخرج فيها �إىل �ساحة الفورة �أو يرجع منها ،وال ي�سمح
بتواج�د �أي �أ�سير مع�ه يف حينه�ا .ويع�اين الأ�سير ن�ص�ار م�ن نوعي�ة الأكل
الت�ي ي�صفه�ا بال�س�يئة ج�داً ،وال ي�س�مح ل�ه ب��أي م�شتريات خارجي�ة.
حالة الأ�سري املعزول �إبراهيم العروج :عزل �سجن جمدو
معتقل �إداري منذ ( 2016/1/24وهذا اعتقاله اخلام�س)
من �سكان بيت حلم  /تاريخ امليالد / 1984/7/2 :متزوج
طالب يف جامعة البوليتكنيك  -تخ�ص�ص �إلكرتونيات
�أم�ض�ى الأ�سير املع�زول �إبراهي�م الع�روج ( )11عام�اً يف �س�جون
االحتلال ،منه�ا (� )8س�نوات يف االعتق�ال الإداري ،ومت جتدي�د اعتقال�ه
احلايل ( )10مرات متتالية ،وينتهي يف تاريخ  ،2019/1/15ويكون قد
�أم�ض�ي(� )36ش�هراً .وق�د نق�ل الع�روج �إىل الع�زل يف �س�جن جم�دو م�ن
تاري�خ  2018/1/31ب�أم�ر م�ن املخاب�رات ،با ّدع�اء وج�ود «مل�ف �س�ري».
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عزل �سجن جمدو
يوج�د ق�س�م واح�د للع�زل يف �س�جن جم�دو يطل�ق علي�ه ق�س�م ( ،)12ي�ض�م ثم�اين زنازي�ن للع�زل .ي�ص�ف الع�روج
زنزان�ة الع�زل ب��أن م�س�احتها (� )4×2,5أمت�ار ،ويوج�د فيه�ا �س�رير وخزان�ة �صغيرة ،ويبق�ى م�كان يت�س�ع ل�س�جادة
ال�صلاة .ويوج�د فيه�ا� ،أي�ض�اً ،حم�ام ودو��ش �صغير .ويع�اين الأ�س�رى املعزول�ون يف �س�جن جم�دو م�ن �س�وء
التهوي�ة يف الزنازي�ن ،والرطوب�ة العالي�ة ،حي�ث حتت�وي الغرف�ة عل�ى �ش�باك واح�د فق�ط داخ�ل الغرف�ة ،مغط�ى
بلوح حديدي ب�شكل كامل ،وفيه بع�ض الثقوب لدخول الهواء .وخلف اللوح يوجد �شبك حديدي ،و�أي�ضاً يوجد
داخ�ل الغرف�ة تلفزي�ون ورادي�و� ،أم�ا التدفئ�ة فتوج�د خ�ارج الزنزان�ة.
بالن�س�بة �إىل ج�دران الزنزان�ة ،ف��إن طالءه�ا ق�دمي وب�الٍ  ،ويت�س�اقط ب�ش�كل دائ�م .ويتواجد لدى الأ�سير العروج
يف زنزان�ة الع�زل بطاني�ات ،وفر�ش�ة ،وه�ي خم�ص�ص�ة للزنازي�ن (تك�ون �ض�د احلري�ق ورقيق�ة ج�داً ،بحيث ت�س�بب
الأمل عن�د الن�وم عليه�ا لأن حتته�ا طبق�ة من احلديد فوق ال�س�رير).
وال ي�س�مح للأ�سير باخل�روج م�ن الزنزان�ة �إال وه�و مقي�د اليدي�ن ،ومين�ع فت�ح ب�اب الق�س�م دون و�ض�ع قي�ود يف
القدمني� ،أما بخ�صو�ص وقت الف�س�حة «الفورة» ،فيتم ال�س�ماح له باخلروج ملدة �س�اعة يومياً ،حيث يتمكن من
غ�س�يل بع�ض مالب�س�ه ،وخالل فرتة الف�س�حة يكون املعتقل وحده؛ �أي مينع من تواجد �أكرث من معتقل �أثناء
«الفورة».
والت�ضيي�ق عل�ى الأ�سير املع�زول يك�ون يف جمي�ع النواح�ي ،فيت�م تفتي��ش الزنزان�ة م�ن ( )4-3م�رات �أ�س�بوعياً،
ويت�م التفتي��ش م�ن قب�ل وح�دة ال�س�جن ،و�أحيان�اً تك�ون وح�دة التفتي��ش م�ن خ�ارج ال�س�جن ،وغالب�اً م�ا يك�ون
التفتي��ش ا�س�تفزازياً ،ويت�م تخري�ب ممتل�كات الأ�سير و�إتالفه�ا �أحيان�اً .وي�ص�ف الأ�سير الع�روج نوعي�ة الطع�ام
املقدم له يف العزل بال�سيئة ،وكمياته قليلة .وتتعمد �إدارة ال�سجن الت�ضييق على الأ�سرى املعزولني يف تفا�صيل
حياته�م اليومي�ة ،كاملن�ع م�ن �إدخ�ال املالب��س ب�ش�كل م�س�تمر ،و�إع�ادة املالب��س يف الغال�ب.
ويزي�د االحتلال م�ن معان�اة الأ�س�رى املعزولين �أثن�اء نقله�م يف «البو�س�طة» لت�ش�ديد الإج�راءات الأمني�ة
�ضده�م ،وت�صنيفه�م عل�ى �أنه�م «�ش�ديدو اخلط�ورة» ،ويقوم�ون بعزله�م وتقييده�م م�ن �أيديه�م و�أرجله�م �أثن�اء
النق�ل ،ومنعه�م م�ن التوا�ص�ل م�ع �أي �ش�خ�ص �أو �أ�سير �آخ�ر.
وب�سبب الظروف ال�صعبة التي يعانيها الأ�سرى املعزولون �أثناء النقل ،فقد رف�ض الأ�سري العروج اخلروج �إىل
امل�ست�ش�فى لعمل فحو�صات على الرغم من و�ضعه ال�صحي ،حيث يعاين من م�ش�اكل �صحية يف الكلى والأمعاء
بعد الإ�ضراب اجلماعي عن الطعام يف تاريخ .2017/4/17
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العزل يف القانون الدويل
يعتبر الع�زل �ضرب�اً م�ن �ض�روب التعذي�ب النف�س�ي املحظ�ورة مبوج�ب امل�ادة الأوىل م�ن اتفاقي�ة مناه�ض�ة
َّ
واحلاط�ة م�ن الكرام�ة
التعذي�ب املربم�ة يف الع�ام  ،1984كم�ا يعتبر الع�زل م�ن �أ�س�اليب املعامل�ة الال�إن�س�انية
املحظ�ورة مبقت�ض�ى امل�ادة ( )7م�ن العه�د ال�دويل اخلا��ص باحلق�وق املدني�ة واحلق�وق ال�سيا�س�ية� .إ�ضاف�ة �إىل
ذلك ،ف�إن ظروف العزل ال تالئم احلد الأدنى من املقايي�س ال�صحية لل�سجون ومراكز االعتقال التي توجبها
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املادت�ان ( )91و( )92م�ن اتفاقي�ة جني�ف الرابع�ة.
وت�ش�كل �سيا�س�ة العزل ،كما متار�س�ها م�صلحة �س�جون دولة االحتالل ،مع الأخذ بعني االعتبار الآثار النف�س�ية
وال�صحي�ة ل�دى الأ�س�رى واملعتقلين الت�ي يت�س�بب به�ا الع�زل وانقط�اع االت�ص�ال بالع�امل اخلارج�ي ،خمالف� ًة
ج�سيمة لقواعد القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،والقانون الدويل الإن�ساين .فالعزل ي�شكل �ضرباً من �ضروب
التعذي�ب النف�س�ي �ضم�ن تعري�ف التعذي�ب يف امل�ادة الأوىل م�ن اتفاقي�ة مناه�ض�ة التعذي�ب وغيره م�ن �ض�روب
املعامل�ة القا�س�ية والال�إن�س�انية واحلاط�ة بالكرام�ة املربم�ة يف الع�ام  .1984وبن�ا ًء عل�ى ذل�ك ،ميك�ن اعتب�ار
ممار�سة �سيا�سة العزل يف �سجون دولة االحتالل انتهاكاً للمادة اخلام�سة من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان،
وامل�ادة ال�س�ابعة م�ن العه�د اخلا��ص باحلق�وق املدني�ة وال�سيا�س�ية اللتين حرمت�ا ممار�س�ة التعذي�ب واملعامل�ة
القا�س�ية والال�إن�س�انية واحلاط�ة بالكرام�ة ب�ش�كل قطع�ي.
ويعتبر انقط�اع ال�س�جني ع�ن االت�ص�ال بالع�امل اخلارج�ي خمالف�ة للمعايير الدولي�ة الت�ي تتف�ق عل�ى ح�ق
ال�س�جني باالت�ص�ال بالع�امل اخلارج�ي ،وال�س�يما االت�ص�ال ب�أ�س�رته .وت�ش�كل ظ�روف الع�زل ،بح�د ذاته�ا ،انته�اكاً
للقان�ون ال�دويل الإن�س�اين .فالظ�روف الت�ي يت�م ع�زل الأ�س�رى واملعتقلين الفل�س�طينيني فيه�ا ،ال تتنا�س�ب
واملعايير ال�صحي�ة الت�ي مت الن��ص عليه�ا يف املادتين ( )91و( )92م�ن اتفاقي�ة جني�ف الرابع�ة اخلا�ص�ة مبعامل�ة
املدنيين يف النزاع�ات امل�س�لحة وح�االت االحتلال.
�سيا�سة الإهمال الطبي
«تت�وىل الدول�ة م�س��ؤولية توفير الرعاي�ة ال�صحي�ة املجاني�ة لل�س�جناء ،وينبغ�ي �أن يح�صل�وا عل�ى نف��س
م�س�توى الرعاي�ة ال�صحي�ة املتاح�ة يف املجتم�ع ،وينبغ�ي �أن يك�ون له�م احل�ق يف احل�ص�ول عل�ى اخلدم�ات
ال�صحي�ة ال�ضروري�ة جمان�اً ،ودون متيي�ز عل�ى �أ�سا��س و�ضعه�م القان�وين».
(القاعدة ( )24من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء املراجعة يف �أيار  - 2015قواعد مانديال)

�ش�هد الع�ام  2018ت�صاع�داً يف انته�اج االحتلال �سيا�س�ية الإهم�ال الطب�ي بح�ق الأ�س�رى ،حي�ث و�ص�ل ع�دد
الأ�سرى املر�ضى يف �سجون االحتالل� ،إىل �أكرث من (� )700أ�سري ،وهم ممن بحاجة �إىل متابعة �صحية حثيثة،
م�ن بينه�م ع�ش�رات الأ�س�رى الذي�ن يعان�ون م�ن �أمرا��ض خطيرة ومزمن�ة� ،إ�ضاف�ة �إىل (� )16أ�سيراً يقبع�ون يف
معتق�ل «عي�ادة الرمل�ة» ،ال�ذي يفتق�ر �إىل �أدن�ى م�س�تويات الرعاي�ة الطبي�ة.
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انظر تقرير االنتهاكات بحق الأ�سريات والأ�سرى يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي للعام  ،2015ال�صادر عن م�ؤ�س�سة ال�ضمري� ،صفحة .66
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ويق�وم االحتلال ،وبطريق�ة ممنهج�ة ،بالت�أثير عل�ى ال�صح�ة اجل�س�دية للأ�س�رى� ،س�واء ع�ن طري�ق التعذي�ب
الذي يرتك الأ�سرى ب�أمرا�ض و�إ�صابات �صعبة جداً� ،أو عن طريق الإهمال الطبي املق�صود ،من خالل املماطلة
يف العلاج� ،أو االكتف�اء باحل�د الأدن�ى من الرعاية الطبية.
ويعاين الأ�سير حممود ن�صار من �أوجاع �ش�ديدة يف الر�أ��س ،بعد �أن تعر�ض لل�ضرب من قبل �س�جانني ،وي�ش�عر
�أن الأوج�اع �س�ببها االعت�داء ال�ذي تعر��ض ل�ه .و�ش�رح الأ�سير ن�ص�ار ملحام�ي م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير �أثن�اء زيارت�ه ل�ه
يف �س�جن رمي�ون� ،أن�ه ي�ش�عر ب��أمل �ش�ديد يف الر�أ��س ي�س�تمر �أحيان�اً ل�س�اعات متوا�صل�ة ،وي�صيب�ه م�رات ع�دة يف
الأ�س�بوع ،وحت�ى نهاي�ة الع�ام مل يتل َّ�ق العلاج اللازم ،واكتف�ت �إدارة ال�س�جن ب�إج�راء فح��ص دم ل�ه فق�ط.
وكان الفت�ى ح�س�ان التميم�ي ( 18عام�اً) م�ن بل�دة دي�ر نظ�ام� ،ش�اهداً عل�ى جرمي�ة الإهم�ال الطب�ي .ويف توثي�ق
م�ؤ�س�س�ة ال�ضمري مع والد الأ�سير ح�س�ان ال�س�يد عبد اخلالق� ،ش�رح الوالد �أن ابنه يعاين من م�ش�اكل يف الكلى
والكب�د نتيج�ة خل�ل يف عملي�ة امت�صا��ص الربوتين�ات ،وه�ذه امل�ش�كلة خلقي�ة منذ والدته ،لذلك فهو يعي��ش على
نظ�ام حمي�ة غذائي�ة نباتي�ة خالي�ة م�ن �أي ن�وع بروتين ،وي�أخ�ذ �أدوية ب�س�بب و�ضعه ال�صح�ي اخلا�ص .ومل يتلق
ح�س�ان من�ذ اعتقال�ه بتاري�خ  2018/4/7العلاج اللازم ،ومل يت�م التقي�د م�ن �إدارة ال�س�جن يف عوف�ر بالنظ�ام
الغذائ�ي ال�ذي عل�ى ح�س�ان اتباع�ه .وترت�ب عل�ى كل ذل�ك فق�دان ب�ص�ره ،وال زال يتعال�ج حت�ى بع�د الإفراج عنه.
نتيج�ة ل�سيا�س�ة الإهم�ال الطب�ي �ض�ده ،عان�ى ح�س�ان م�ن ا�س�تفراغ متوا�ص�ل مل�دة �أربع�ة �أي�ام .وبح�س�ب وال�ده،
مل تق�دم ل�ه العي�ادة يف �س�جن عوف�ر �س�وى حب�ة م�س�كن «�أكام�ول» ،وعل�ى �أث�ر ذل�ك دخ�ل ح�س�ان يف غيبوب�ة يف
 ،2018/5/28ونق�ل �إىل ق�س�م العناي�ة املكثف�ة يف م�ست�ش�فى «�ش�عاريه ت�صي�دك» يف القد��س.
وينتظر املئات من الأ�سرى �أن يقدم لهم العالج� ،أو �أن يكونوا بني ذويهم لرعايتهم ،وبخا�صة اجلرحى منهم،
�تثن الأ�س�رى املر�ض�ى م�ن اعت�داءات ق�وات القم�ع ،ال�س�يما ق�وات «النح�ش�ون» ،وحتدي�داً
وع�دا ع�ن ذل�ك مل ُي�س َ
خلال عملي�ة نقله�م بعرب�ة «البو�س�طة» الت�ي �أ�صبح�ت ُت�ش�كل و�س�يلة لالنتق�ام م�ن الأ�سير� ،أو دفع�ه لأخ�ذ ق�رار
بع�دم خروجه �إىل امل�ست�ش�فيات.
ينته�ك االحتلال القوانين واملواثي�ق الدولي�ة ،وبخا�ص�ة امل�واد ( )76و( )85و( )91و( )92م�ن اتفاقي�ة جني�ف
الرابع�ة .وتتح�دث ه�ذه امل�واد ع�ن �ض�رورة توفير الرعاية الطبية الدورية للأ�س�رى واملعتقلني ،وعالجهم من
�أي �أمرا��ض يعان�ون منه�ا ،وتوفير العي�ادات ال�صحي�ة ،وظروف �أَ�س�رٍ منا�س�بة.
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التدهور الأخري يف ظروف االعتقال :الت�ضييق على الأ�سرى من خالل جلنة «�أردان»
يف تاري�خ � ،2018/6/13أعل�ن وزي�ر الأم�ن الداخل�ي لالحتلال ،جلع�اد �إردان ،ع�ن ت�ش�كيل جلن�ة خا�ص�ة ت�ض�م
�أع�ض�اء م�ن الكني�س�ت الإ�س�رائيلي ،وجه�از اال�س�تخبارات .الغر��ض م�ن ه�ذه اللجن�ة ه�و تقيي�م ظ�روف احتج�از
الأ�س�رى الفل�س�طينيني يف �س�جون االحتلال ،وحتدي�د ال�س�بل الت�ي ميك�ن م�ن خالله�ا تقلي��ص الظ�روف �إىل
احل�د الأدن�ى املمك�ن .وم�ن �أه�داف اللجن�ة ،العم�ل عل�ى زيارة ال�س�جون كافة ،ومعرفة ظروفه�ا ،وتقدمي تقرير
مف�ص�ل ،وتق�دمي تو�صياته�ا خلال ( 90يوم�اً م�ن تاري�خ ت�أ�سي�س�ها .وحت�ى نهاي�ة الع�ام  ،2018مل تخ�رج اللجنة
بتو�صي�ات� ،إال �أنه�ا قام�ت بعم�ل زي�ارات مكثف�ة لل�س�جون .عل�ى اللجن�ة� ،أي�ض�اً� ،أن تبح�ث ظ�روف احل�د الأدن�ى
املن�صو�ص عليها يف القانون الدويل ،و�أن تقدم تو�صياتها بالو�سائل والطرق لت�شديد الظروف املوجودة حالياً.
47
ويرت�أ��س اللجن�ة اجلنرال املتقاع�د «�ش�لومي كعط�ايف».
ت�ش�كيل اللجن�ة بالأه�داف املذك�ورة �أعلاه ،يع�د م�ؤ�ش�راً عل�ى ت�صعي�د خطير ،وا�س�تهداف علن�ي بح�ق الأ�س�رى
الفل�س�طينيني ،وحماول�ة م�ن اجله�ات ال�سيا�س�ية العلي�ا يف دول�ة االحتلال لطم��س الإجن�ازات الت�ي حققته�ا
احلرك�ة الأ�سيرة عل�ى م�دار �س�نوات عدي�دة ،م�ن خلال ن�ض�االت متعاقب�ة .وم�ا زال�ت دولة االحتلال وم�صلحة
ال�س�جون تعتبر �أن الأ�س�رى الفل�س�طينيني يحظ�ون بامتي�ازات ،ولي��س حقوق�اً مكفول�ة مبوج�ب القوانين.

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_public_security.
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«ال يجوز معاقبة �أي �ش�خ�ص حممي 48عن خمالفة مل يقرتفها هو �ش�خ�صياً .حتظر العقوبات اجلماعية،
وباملث�ل جمي�ع تدابير التهدي�د �أو الإره�اب .ال�س�لب حمظ�ور .حتظ�ر تدابير االقت�صا��ص م�ن الأ�ش�خا�ص
املحميين وممتلكاتهم».
(املادة  33من اتفاقية جنيف الرابعة)

خلال الع�ام � ،2018صع�دت �س�لطات االحتلال م�ن ا�س�تخدامها �سيا�س�ة العقوب�ات اجلماعي�ة ،خمالف�ة ،ب�ش�كل
�أ�سا�س�ي ،املادتين ( )33و( )34م�ن اتفاقي�ة جني�ف الرابع�ة .وميار��س االحتلال �سيا�س�ة العقوب�ات اجلماعي�ة من
خالل ت�صعيد حملة االعتقاالت اجلماعية واملداهمات وحمالت التفتي�ش التي يقوم خاللها ب�أ�شكال الرتهيب
كاف�ة ،دون �أي اعتب�ار للقان�ون ال�دويل �أو اتفاقيات�ه امللزم�ة .فيعط�ي االحتلال نف�س�ه �صالحي�ة تروي�ع عائالت
الأ�س�رى �أو «املطلوبني» ،وتدمري ممتلكاتهم ،و�إحلاق خ�س�ائر كبرية يف بيوتهم ،والإ�ضرار بهم ب�ش�كل �ش�خ�صي،
ك�ش�كل من �أ�ش�كال العقوبات اجلماعية التي تهدف �إىل القمع والتنكيل والث�أر والردع.
48

بلدة �شويكة ق�ضاء طولكرم/عائلة ال�شهيد �أ�شرف نعالوة

فر�ضت قوات االحتالل جملة من العقوبات اجلماعية بحق عائلة ال�ش�هيد �أ�ش�رف نعالوة ( 23عاماً) من بلدة
�ش�ويكة ق�ض�اء طولك�رم ،واملته�م بتنفي�ذ عملي�ة �ض�د م�س�توطنني يف م�س�توطنة «ب�ركان» بتاري�خ .2018/10/7
ه�ذا ،ومت اعتق�ال وال�دة ووال�د �أ�ش�رف و�أخي�ه وزوج �أخت�ه ،وقدم�ت �ضده�م لوائ�ح اته�ام ،كم�ا اعتقل�ت �أخت�ه الت�ي
�أف�رج عنه�ا بع�د ح�وايل �ش�هر حتقي�ق ،وتعر��ض �أف�راد العائل�ة املعتقل�ون لتحقي�ق قا� ٍ�س يف مراك�ز حتقي�ق اجللمة
48
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«الأ�ش��خا�ص الذي��ن حتميه��م االتفاقي��ة ه��م �أولئ��ك الذي��ن يج��دون �أنف�س��هم يف حلظ��ة م��ا ،وب��أي �ش��كل كان ،يف حال��ة قي��ام ن��زاع �أو احتالل ،حتت �س��لطة طرف يف النزاع،
لي�س��وا م��ن رعاي��اه� ،أو دول��ة احت�لال لي�س��وا م��ن رعاياه��ا».

وبيتاح تكفا 49وكان االعتقال بهدف ال�ضغط على ال�شهيد (الذي كان مطارداً حينها) لت�سليم نف�سه ،وال�ضغط
عل�ى العائل�ة لتق�دمي معلوم�ات عن�ه ،وع�ن م�كان وج�وده .وحت�ى نهاي�ة العام  ،2018كان والده ووالدته امل�س�نان
و�أخ�وه وزوج �أخت�ه ،ال يزال�ون قي�د االعتق�ال .ه�ذا ،ومت ه�دم منزل�ه فج�ر  ،2018/12/17بع�د قرار من املحكمة
العليا لالحتالل.
واقتحم�ت ق�وات االحتلال �ضاحي�ة ال�ش�ويكة ع�ش�رات امل�رات ،ون� ّكل االحتالل ب�س�كانها واعتقل الع�ش�رات منهم.
هذا و�شهدت بلدة بيت ليد ق�ضاء مدينة طولكرم �إجراءات �أمنية م�شددة ،متثلت يف ن�صب احلواجز الع�سكرية،
وتفتي��ش املن�ازل واملن�ش��آت ،والتمرك�ز عل�ى مداخ�ل البل�دة ،و�إيقاف ال�س�يارات وتفتي�ش�ها� ،إ�ضاف�ة �إىل التدقيق يف
هوي�ات املواطنين.
ه�ذا ع�دا ع�ن قي�ام ق�وات االحتلال بت�ش�ديد �إجراءاته�ا عل�ى احلواج�ز يف امل�دن والبل�دات املحيط�ة مب�كان �س�كن
العائلة يف �ضاحية ال�شويكة� ،إ�ضافة �إىل املداهمات اليومية يف الليل والنهار ،لتفتي�ش بيوت ال�سكان يف املنطقة،
وت�ش�ديد الإج�راءات الأمني�ة بح�ق املواطنين عل�ى احلواج�ز ،وعل�ى الطرق�ات الوا�صل�ة بين البل�دات يف �ش�مال
ال�ضف�ة الغربي�ة املحتل�ة ،وغريه�ا م�ن الإج�راءات التع�س�فية الت�ي ت�أت�ي كج�زء م�ن العقوب�ات اجلماعي�ة الت�ي
ميار�س�ها االحتلال ب�ش�كل وا�س�ع النط�اق.
وا�س�تمرت حمل�ة العق�اب اجلماع�ي حت�ى قي�ام ق�وات االحتلال يف تاريخ  2018/12/13باغتيال ال�ش�هيد �أ�ش�رف
نعال�وة ( 23عام�اً) ،بع�د حما�ص�رة املن�زل ال�ذي كان متواج�داً في�ه يف خميم ع�س�كر يف مدينة نابل��س ،واختطفت
جثمانه بعد اغتياله ،وال يزال حمتجزاً لدى االحتالل.
ه�ذه العقوب�ات اجلماعي�ة تط�ال الأه�ل ب�ش�كل مبا�ش�ر ،واملجتم�ع املحي�ط والقري�ب ،عبر خل�ق حال�ة هل�ع �أثن�اء
االقتحام�ات والتفتي��ش يف ح�ض�ور الكثير م�ن ال�ص�راخ وال�ض�رب والتك�سير ،عو�ض�اً ع�ن �إحل�اق ال�ض�رر امل�ادي،
وحت�ى ه�دم املنازل.
تق�ول �إمي�ان الوح��ش م�ن بل�دة اخل�ض�ر يف و�ص�ف م�ا ح�دث �أثن�اء اقتح�ام منزله�م يف تاري�خ  2018/4/1ال�س�اعة
(� )1:20صباح�اً« :كان�وا يقوم�ون بقل�ب الكن�ب ومتزيق�ه م�ن الأ�س�فل ،حت�ى التلف�از قام�وا بك�س�ره ،وقاموا بخلع
البالط ال�صيني املوجود على جدران املطبخ ،وتك�سير اخلزائن  ...حتى �س�لة القمامة قاموا بتفتي�ش�ها .بد�أوا
يف تفتي�ش املنزل بطريقة وح�شية ،حيث كانوا يفوتون غرفة غرفة يف املنزل ،ويقومون بتخريبها وقلب خزائن
املالب��س على الأر�ض بعد �إنزال املالب��س ورميها على الأر�ض ،وبعد االنتهاء يقومون بتك�سير اخلزانة».
ويف بل�دة �س�لواد ،قام�ت ق�وات االحتلال يف تاري�خ  ،2018/4/3بتفتي��ش من�زل عائل�ة �أمين�ة حام�د ( 54عام�اً)،
ودم�رت له�ا غرف�ة �صغيرة ت�س�تخدم كمخ�زن ،ورم�ت كل م�ا فيه�ا م�ن �أرز و�س�كر و�أغرا��ض لل�أكل عل�ى الأر��ض.
تق�ول حام�د« :كان�ت طريقته�م يف التفتي��ش والتعام�ل م�س�تفزة ،و�ألق�وا ب�كل الأغرا��ض عل�ى الأر��ض».
49

انظر حالة �شقيقة ال�شهيد فريوز نعالوة� ،صفحة .46
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�إن ه�ذه العقوب�ات اجلماعي�ة عل�ى الأه�ل والعائلات ال تق�ف فق�ط عن�د �إحل�اق الأذى مبمتلكاته�م ال�ش�خ�صية
فح�س�ب ،بل تلحق� ،أي�ضاً ،الأذى النف�س�ي بهم ،من خالل الأفعال التي ت�س�بب لهم الإهانة ،مثل ال�ش�تم وال�س�ب
ال�ذي ي�صاح�ب ال�ص�راخ والتخوي�ف ،وبح�ض�ور ع�دد كبير م�ن اجلن�ود امللثمين وال�كالب .تق�ول �إينا��س �ش�تيوي
( 38عاماً-برقين)« :مت تفتي�ش�ي وابن�ة حم�اي الت�ي تع�اين م�ن احتياج�ات خا�ص�ة تفتي�ش�اً عاري�اً ،بينم�ا مت
تفتي��ش وال�دة زوج�ي الت�ي رف�ض�ت التفتي��ش الع�اري ،ب�ش�كل مهين» ،وذل�ك �أثن�اء االقتح�ام الآين ملنزله�م ،وعند
اعتق�ال زوجه�ا مبروك ج�رار بتاري�خ .2018/2/8
ه�ذا �إىل جان�ب الأذى اجل�س�دي ،ال�ذي ال يقت�ص�ر عل�ى ال�ض�رب والتنكي�ل �أثن�اء احل�دث فق�ط� ،إمن�ا ي�ش�مل
اعت�داءات تترك �آث�اراً بعي�دة الأم�د ،وال ت�زول ب�زوال احل�دث .وم�ن ه�ذه االعت�داءات ا�س�تخدام ال�كالب والق�وة
املفرط�ة؛ فف�ي �صب�اح ي�وم  ،2018/2/3هاجم�ت ال�كالب امل�صاحب�ة لق�وات االحتلال من�زل عائل�ة جرار يف قرية
بل�دة برقين يف جنين .وي�ص�ف مبروك ج�رار ( 40عام�اً) م�ا تعر�ض�وا ل�ه ً
قائلا« :دخل كلب متوح��ش ال يرتدي
كمام�ة ...ف�وراً هج�م عل ّ�ي جه�ة كتف�ي الأي�س�ر ،وب�د�أ ينه��ش ب�ه ،حاول�ت دفع�ه عن�ي لكن�ه كان ي�س�تمر يف نه�ش�ي
من الكتف ،وعلى يدي ورجلي الي�س�رى ،ويف كل مرة كنت �أمل�س�ه من �أجل �إبعاده عني كان يزيد يف النه��ش حتى
و�ص�ل �أ�صاب�ع ي�دي» .نه��ش الكل�ب كت�ف مبروك و�أ�صاب�ع ي�ده والل�وح اخللف�ي للظه�ر وحت�ت الإب�ط� ،إ�ضاف�ة �إىل
فخ�ذه الأي�س�ر ،وق�ام الكل�ب بج�ره م�ن داخ�ل الغرف�ة حت�ى ب�اب املن�زل الداخل�ي ،وعندها وجد م�ا يقارب 25-20
جندي�اً عل�ى الب�اب ،قام�وا مب�س�اومته عل�ى االعتراف ب�أم�ور معين�ة ،ومل يت�م تق�دمي العناي�ة الطبي�ة ل�ه ب�ش�كل
مبا�ش�ر ،عل�ى الرغ�م م�ن و�ضع�ه ال�صح�ي ال�صع�ب للغاي�ة .نق�ل �إىل جي�ب ع�س�كري م�ضرج�اً بالدم�اء ،ومن�ه �إىل
مع�س�كر �س�امل ،وبق�ي في�ه �س�اعتني ون�ص�ف دون �أن يتلق�ى �أي ن�وع م�ن العلاج �أو حت�ى تطهير جلروحه ،وكان يف
حال�ة نزي�ف� ،إ�ضاف�ة �إىل ذل�ك كان اجلن�ود م�ن حول�ه ي�س�تهزئون ب�ه ،يق�ول مبروك« :كان�وا بالق�رب من�ي كان�وا
ي�س�تهزئون ب�ي ويقوم�ون بت�صوي�ر �أنف�س�هم (�س�لفي) و�أن�ا بجانبه�م».
وتعر�ضت عائلة �شكارنة �إىل تنكيل جماعي �أثناء اقتحام منزلهم ،فقد اع ُتقل الأب ،واثنان من الأبناء ،وتعر�ض
خالل�ه ابن�ه ن�ور الدي�ن �إىل �إ�صاب�ة بالر�صا��ص احل�ي ،عو�ض�اً ع�ن حاالت االختناق الكثيرة �إثر �ضرب قنبلة غاز
داخل املنزل .ففي متام ال�ساعة ( )4:40فجراً ،جرى االقتحام الثاين للمنزل «بعد �أن اقتحموه ال�ساعة الثانية
والن�ص�ف فج�راً ،و�س��ألوا ع�ن االب�ن به�اء ومل يج�دوه ،فان�س�حبوا م�ن املن�زل و�س�ط �صراخ وتهدي�د للعائلة -لكن
االقتح�ام الث�اين �صاحب�ه عن�ف �ش�ديد ،حي�ث قام�وا بتفجير ب�اب املنزل وخلع�ه بالكامل ،ومبا�ش�رة �أطلقوا النار
يف و�سط املنزل «الر�صا�ص احلي»  -خم�س ر�صا�صات حي داخل املنزل ،و( )20ر�صا�صة خارجه -وتوجهوا نحو
غرفة الأوالد ومبا�شرة �أطلقوا النار على ال�شاب «نور الدين» .وبح�سب م�شاهدة نور ،يقول« :كان اجلنود على
ال�درج من�س�حبني ،وكان�ت ال�دار مدم�رة ،وكان�ت فيه�ا رائح�ة غ�از .وق�د �ش�اهدت �إخوت�ي وه�م �ش�به مغم�ى عليهم
م�ن الغ�از .عن�د خروج�ي م�ن الغرف�ة ،ر�أي�ت والدت�ي يف ال�صال�ون ،وكان�ت حتاول التنف��س من �ش�دة الغاز ،ور�أيت
�أخي بهاء مغمى على الأر�ض من الغاز ،وعز الدين �س�معت �صوته ومل �أره».
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وتعر�ضت عائلة ن�ش�أت حامد ( 17عاماً) كاملة من بلدة �سلواد �أثناء اعتقاله من املنزل يف تاريخ 2018/1/18

لكاف�ة �أ�ش�كال العن�ف املذك�ورة م�س�بقاً ،فيق�ول وال�ده �أن�ور ( 56عام�اً)« :ب�د�أ ال�ضاب�ط يف �ش�تمي ب�أنن�ي عاج�ز،
والتهكم على زوجتي ،بينما تعر�ض �أخوه جمعة �أنور حامد ( 19عاماً) لل�ضرب املربح ،وبخا�صة على يده التي
كانت قد تعر�ضت للك�سر منذ فرتة كنوع من التنكيل ،وقام �أحد اجلنود بعد تكبيله ببطحه على الأر�ض ،على
وجه�ه ،وق�ام �أح�د اجلن�ود بو�ض�ع ركبت�ه عل�ى رقب�ة جمع�ة ،وب�د�أ ب�ضرب�ه بلطمات على ر�أ�س�ه با�س�تخدام ال�سلاح،
وق�د تعر��ض لل�ض�رب م�ن �أكثر م�ن جن�دي (ال يذك�ر الع�دد ب�ش�كل دقي�ق) .ت�ضي�ف �أمه�م فاطم�ة «الأ�صع�ب كان
يف املوق�ف واالقتح�ام ،ه�و االعت�داء عل�ى ابن�ي جمع�ة ،حي�ث ق�ام �أح�د اجلن�ود �أثن�اء االعت�داء ب�ضرب�ه م�س�تخدماً
احلط�ب ال�ذي ن�ش�عل ب�ه املدف��أة .ومل ينت� ِه الأم�ر هن�ا ،فيكم�ل جمع�ة ح�ول م�ا تعر��ض ل�ه« :ق�ام �أح�د اجلن�ود
ب�إجباري على الركوع على الأر�ض وجعل جندياً �آخ َر يقوم بالدو�س على ظهري من اخللف ،وقام هذا اجلندي
بج� ِّري حت�ى و�صل�ت عن�د اخلزان�ة ،وق�ام ب�ش�د القي�ود احلديدي�ة «الكلب�ش�ات» �أكثر م�ن اخلل�ف ،و�ض�رب ي�دي يف
اخلزانة ،وبعدها نقلوين �إىل داخل املطبخ بعد �أن �أنهوا تفتي�شهم ،وكان �أي�ضاً يف وقتها �أخي ن�ش�أت الذي كبلوه
بالطريق�ة نف�س�ها ،و�أدخل�وه �إىل احلم�ام ال�ذي يوج�د داخ�ل املطب�خ ،وطلب�وا من�ا �أن ُندي�ر وجوهن�ا �إىل احلائ�ط،
وبعده�ا ا�س�تمر االعت�داء علين�ا نح�ن االثنين بال�ض�رب ،وكان ال�ض�رب م�س�تمراً� .إىل جان�ب ه�ذا ،كان التهدي�د
النف�سي ،ب�شكل غري مبا�شر ،عرب ذكر �أ�سماء �شهداء من بلدتهم كنوع من التخويف ،وكتنويه مل�صريهم .جعلني
�أرك�ع عل�ى ركبت�ي ووجه�ي عل�ى احلائ�ط ،وم�س�ك ر�أ�س�ي وق�ام ب�ضرب�ه باحلائ�ط لع�دة مرات بطريقة �س�ريعة ،ما
جعلن�ي �أ�ص�رخ ب�أعل�ى �صوت�ي من �ش�دة الأمل».
ا�ستخدام �أهايل الأ�سرى كرهائن
ا�س�تخدم االحتلال �ش�قيق الأ�سير �أ�ش�رف زغ�اري ( 26عام�اً) م�ن خمي�م الدهي�ش�ة كورق�ة �ضغ�ط لي�س�لم نف�س�ه
ع�ن طري�ق احتج�از �أخي�ه الأ�صغ�ر �أحم�د زغ�اري ( 17عام�اً) يف مرك�ز توقي�ف «عت�صي�ون» القري�ب م�ن مدين�ة
اخللي�ل .فف�ي تاري�خ  ،2018/7/9اقتحم�ت ق�وات االحتلال من�زل عائل�ة الزغ�اري ،وبع�د ال�س��ؤال ع�ن �أ�ش�رف،
وتفتي��ش املن�زل ومل يج�دوه ،اعتقل�وا �أخ�اه �أحم�د ،واقت�ادوه �إىل مرك�ز توقي�ف عت�صي�ون ،وط�وال الوق�ت كان
اجلن�ود واملحقق�ون ي�س��ألونه ع�ن �أ�ش�رف فق�ط ،وه�ددوه ب�أن�ه �س�وف يبق�ى ره�ن االعتقال حلني �أن ي�س�لم �أ�ش�رف
نف�سه ،وبعد احتجازه لثالث �ساعات �أطلقوا �سراحه .ا�ستمرت قوات االحتالل باقتحام املنزل (اقتحموا املنزل
ح�وايل ( )3م�رات يف �أ�س�بوع واح�د) ويف كل م�رة كان�وا يخلع�ون الب�اب ،ويت�م تفتي��ش البي�ت وتهدي�د العائل�ة
وال�ضغط عليهم �أن ي�سلم �أ�شرف نف�سه .ويف تاريخ  ،2018/9/8اعتقلت قوات االحتالل �أ�شرف من منزله وهو
نائم.
وكذل�ك احل�ال ،قام�ت ق�وات االحتلال باعتق�ال ال�ش�اب ر�أف�ت �صلاح يف تاري�خ  2018/8/27م�ن بل�دة اخل�ض�ر؛
لل�ضغ�ط عل�ى �أخي�ه بلال ال�ذي كان مطلوب�اً ل�دى االحتلال يف حين�ه .مت اقتي�اد ر�أف�ت �إىل مرك�ز توقي�ف
«عت�صي�ون» ،وه�ددوه بع�دم �إطلاق �س�راحه �إال يف ح�ال �س� َّلم بلال نف�س�ه .و�أجبروه عل�ى االت�ص�ال ببلال عل�ى
هاتف�ه و�إخب�اره ب�أن�ه معتق�ل ل�دى االحتلال �إىل حين ت�س�ليم نف�س�ه ،ويف كل م�رة كان ي�رد عل�ى الهات�ف �صدي�ق
بلال ،وبع�د ح�وايل (� )3س�اعات� ،س�لم بلال نف�س�ه يف مرك�ز توقي�ف عت�صي�ون حي�ث يتواج�د �أخ�وه ،وعل�ى �أثره�ا
�أطل�ق �س�راح ر�أف�ت.
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وج�اء تعري�ف الرهين�ة يف امل�ادة الأوىل م�ن االتفاقي�ة الدولي�ة لأخ�ذ الرهائ�ن  50ب�أن�ه «�أي �ش�خ�ص يقب��ض عل�ى
�ش�خ�ص �آخ�ر ،ي�ش�ار �إلي�ه فيم�ا يل�ي بكلم�ة «رهين�ة»� ،أو يحتج�زه ،ويه�دد بقتل�ه �أو �إيذائ�ه �أو ا�س�تمرار احتج�ازه،
م�ن �أج�ل �إك�راه ط�رف ثال�ث؛ �س�واء �أكان�ت دول�ة �أم منظم�ة دولي�ة �أو حكومي�ة �أم �ش�خ�صاً طبيعي�اً �أو اعتباري�اً� ،أم
جمموع�ة م�ن الأ�ش�خا�ص ،عل�ى القي�ام� ،أو االمتن�اع ع�ن القي�ام بفع�ل معين ،ك�ش�رط �صري�ح �أو �ضمن�ي للإف�راج
ع�ن الرهين�ة ،يرتك�ب جرمي�ة �أخ�ذ الرهائ�ن باملعن�ى ال�وارد يف ه�ذه االتفاقي�ة» .وعل�ى الرغ�م م�ن �أن دول�ة
االحتلال ق�د �صادق�ت عل�ى ه�ذه االتفاقي�ة يف تاري�خ  ،1980/11/19ف�إنه�ا ما زالت تعترب نف�س�ها فوق القانون،
ومتار��س �سيا�س�ة احتج�از �أه�ايل الأ�س�رى كورق�ة �ضغ�ط عل�ى الأ�سير لت�س�ليم نف�س�ه� ،أو كو�س�يلة لإك�راه املعتق�ل
عل�ى االعتراف.
وتن��ص امل�ادة ( )33م�ن اتفاقي�ة جني�ف عل�ى �أن�ه «ال يج�وز معاقب�ة �أي �ش�خ�ص حمم�ي ،ع�ن خمالف�ة مل يقرتفها
هو �شخ�صياً ،وحتظر العقوبات اجلماعية ،وباملثل جميع تدابري التهديد �أو الإرهاب» .ويحظر القانون الدويل
الإن�ساين �أخذ الرهائن بناء على املواد التالية :املادة ( ،)34االتفاقية الرابعة ،املادة ( )3امل�شرتكة بني اتفاقيات
جنيف ،املادة (2( )75ج) من الربوتوكول الإ�ضايف الأول ،املادة (2( )4ج) من الربوتوكول الإ�ضايف الثاين.
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ا�س�تخدمت قوات االحتالل الإ�س�رائيلي الر�صا�ص احلي والقوة املميتة �ضد الفل�س�طينيني كخيار دفاعي �أول،
ولي��س كما هو مفرو�ض عليها دولياً وحملياً با�س�تخدامها كملج�أ �أخري ،وبعد ا�س�تنفاد جميع الو�س�ائل املتاحة
الأخ�رى كاالعتق�ال ،وا�س�تخدام الأ�س�لحة غير املميت�ة ،و�إطلاق الن�ار عل�ى الأرج�ل دون �إحل�اق �ض�رر ج�س�دي
ج�س�يم .وحت�ى ل�و حم�ل امل�ش�تبه به�م �سلاحاً ،فلا يج�وز ا�س�تخدام الق�وة املميت�ة �ضده�م ،حي�ث يتي�ح القان�ون
ال�دويل ا�س�تخدام الق�وة لإ�صاب�ة امل�ش�تبه ب�ه بق�ص�د �إلق�اء القب��ض علي�ه ،ولي��س بغر��ض قتل�ه.
�شهادات من امليدان ب�إطالق الر�صا�ص احلي �أثناء االعتقال واال�ستخدام املفرط للقوة
كم�ا ذكرن�ا �س�ابقاً ،ف��إن االحتلال يطل�ق الن�ار �أثن�اء االعتق�ال به�دف القت�ل ولي��س لغر��ض االعتق�ال ،وعل�ى �أث�ر
ذل�ك ،تعر��ض العدي�د م�ن الأ�س�رى الفل�س�طينيني جل�روح و�إ�صاب�ات خطيرة �أدت ،يف بع��ض الأحي�ان� ،إىل بتر
الأط�راف والت�س�بب ب�إعاق�ات م�س�تدمية وبعي�دة الأم�د.

يف �ش�هادة خلال�د دودة ( 51عام�اً) ح�ول اعتق�ال ابن�ه مهن�د دودة  2018/11/5حلح�ول  -اخللي�ل ،يق�ول« :بع�د
دقائق من اعتقال مهند ،بد�أنا ن�شاهد �أنهم يقفون على بعد (� )10أمتار منا ،وي�صوبون علينا �أ�ضواء ليزر على
كل �أج�س�ادنا ،عل�ى �ش�كل خط�وط حم�ر ،فقل�ت لأبنائ�ي �أن يدخل�وا �إىل الداخ�ل ،وقل�ت له�م ،خل��ص يب�دو �أنن�ا ل�ن
ن�س�تطيع �أن نفع�ل �ش�يئاً ،اعتقل�وا مهن�د وذهب�وا ،حينه�ا �س�معت �ص�وت �أح�د اجلن�ود يق�ول جلن�دي �آخ�ر «طخ�ه»،
وكنا �أنا و�أوالدي نقف مبحاذاة بع�ضنا البع�ض� ،أنا قلت يف نف�سي �أنه ممكن �أن يطلقوا قنابل �صوت ،قنابل غاز،
ولك�ن فج��أة �ش�عرت بر�صا�ص�ة اخرتق�ت منطق�ة الركب�ة يف قدمي الي�س�رى ،وتخ�رج منها من اخللف».
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ويف بلدة كوبر �شمال رام اهلل ،وبتاريخ  ،2018/12/12و�أثناء اقتحام البلدة ،بعد �أن و�صل خرب �إ�صابة واعتقال
ال�شاب �صالح الربغوثي ،تعر�ض �صالح الربغوثي للإ�صابة واالعتقال �أي�ضاً� ،أثناء تواجده يف ال�شارع ،وفقط
لوقوف�ه عل�ى مقرب�ة م�ن من�زل ال�ش�هيد �صال�ح الربغوث�ي (الذي �أعلن عن ا�ست�ش�هاده الحقاً) .وحول الإ�صابة،
يق�ول �صلاح «رف�ع اجلن�دي �سلاحه م�ن ن�وع «�إم  ،»16و�أطل�ق الن�ار باجتاهي على املنطقة ال�س�فلي من ج�س�مي،
وق�د �س�معت �ص�وت ر�صا�ص�ات ع�دة ال �أع�رف ك�م عدده�ا� ،أكثر م�ن ( )5ر�صا�ص�ات متتالي�ات� .أن�ا مبا�ش�رة وقع�ت
عل�ى الأر��ض ،و�ش�اهدت اجلن�ود يهجم�ون عل ّ�ي� ،ش�عرت حينه�ا �أين ق�د �أ�صبت ،وعندما حاول�ت النظر �إىل قدمي
�ش�اهدت الدم�اء تن�زف م�ن قدم�ي الي�س�ار ،ومل �أ�ش�عر بقدم�ي وكان ح�ويل �أكثر م�ن  5جن�ود ،و�أن�ا عل�ى الأر��ض،
وكانت الأمطار ت�س�قط واجلو �ضباب».
يف الي�وم الت�ايل لإ�صابت�ه ،وج�د �صلاح الربغوث�ي نف�س�ه عل�ى �س�رير يف داخل م�ست�ش�فى ال يعرف�ه ،ويده اليمنى
مربوط�ة بقي�ود حديدي�ة بال�س�رير ،وعل�ى ب�اب الغرف�ة يق�ف جندي�ان ،وقدم�ه امل�صاب�ة يف الي�وم ال�س�ابق �أ�ضح�ت
مبت�ورة .ومل يلت�قِ �صلاح ب��أي �ش�خ�ص خلال ثالث�ة �أي�ام م�ن تواجده يف امل�ش�فى ،و�أفرج عن�ه دون تقدمي الئحة
اتهام� ،أو �أي �شروط .وقد خ ّلف هذا االنتهاك �إ�صابة �ستالزم �صالح طوال حياته ،ور�سمت له خط حياة كامل،
لن ي�س�تطيع �إال التعاي��ش معه.
ويف ال�س�ياق نف�س�ه ،يروي ال�ش�اب نور �ش�كارنة ( 21عاماً) من قرية نحالني جنوب بيت حلم� ،إطالق الر�صا�ص
احل�ي �ض�ده م�ن م�س�افة متر م�ن قب�ل جن�ود االحتلال الإ�س�رائيلي يف تاري�خ  ،2018/9/30و�أثن�اء االقتح�ام
العني�ف ملنزله�م العتقال�ه« :عندم�ا فتح�ت عي�وين كان �أمام�ي �أح�د جن�ود االحتلال ،حاول�ت �أن �أنه��ض بب�طء
لأين ال �أري�د �أن يرتب�ك اجلن�دي �أو �أي �ش�يء .نه�ض�ت ع�ن ال�س�رير وق�د كان جن�دي يبع�د عن�ي متر ون�ص�ف
تقريب�اً ،ويق�ف موجه�اً �سلاحه نح�وي ...ومبا�ش�رة عندم�ا حترك�ت ع�ن ال�س�رير يف حماول�ة �أن �أق�ف �س�معت
�ص�وت �إطلاق ن�ار عل َّ�ي مبا�ش�رة ،وحينه�ا �س�قطت ع�ن ال�س�رير.
الإعدامات خارج نطاق القانون �أثناء االعتقال
ت�س�تخدم ق�وات االحتلال �سيا�س�ة الإعدام�ات امليداني�ة كبدي�ل ع�ن االعتق�ال ،حي�ث و�ص�ل ع�دد ال�ش�هداء
الفل�سطينيني �إىل نحو (� )295شهيداً خالل العام  51،2018وهو ما ي�شري �إىل ا�ستمرار قوات االحتالل يف تلك
ال�سيا�س�ة.
وق�د �أعدم�ت ق�وات االحتلال الإ�س�رائيلي خلال الع�ام � 2018س�بعة �ش�بان فل�س�طينيني �أثن�اء عملي�ة اعتقالهم،
لريتفع عدد �ش�هداء احلركة الأ�سيرة �إىل (� )220ش�هيداً ،وهم:
ال�ش�هيد يا�سين ال�س�راديح من �أريحا ،الذي ا�ست�ش�هد عقب اعتقاله يف تاريخ  ،2018/2/22حيث ك�ش�ف �ش�ريط
فيدي�و حلظ�ات اعت�داء جن�ود االحتلال بال�ض�رب املبرح عل�ى الأ�سير ال�س�راديح ،فيم�ا ك�ش�فت عملي�ة ت�ش�ريح
جثمان�ه� ،أن�ه قت�ل بر�صا�ص�ة يف �أ�س�فل البط�ن �أطلق�ت علي�ه م�ن م�س�افة �صف�ر.
51
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وال�ش�اب حمم�د زغل�ول اخلطي�ب الرمي�اوي ( 24عام�اً) م�ن بل�دة بي�ت رمي�ا ق�ض�اء رام اهلل ،ال�ذي ا�ست�ش�هد
�أثن�اء عملي�ة اعتقال�ه يف تاري�خ  .2018/9/18وبح�س�ب م�ا و�ص�ل وح�دة التوثي�ق يف م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير من ب�شير
الرمياوي ،وهو �شقيق ال�شهيد «�أنه عند ال�ساعة الـ 4:00فجراً ،دخلت قوة �إ�سرائيلية خا�صة مقنعة �إىل املنزل،
وبعده�ا ان�ضم�ت �إليه�ا ق�وات كبيرة م�ن جي��ش االحتلال ،وبع�د قيامه�م بخل�ع ب�اب املن�زل اعت�دوا عل�ى وال�دة
ال�ش�هيد ،وقام�وا بجم�ع العائل�ة يف �إح�دى زواي�ا املن�زل وه�م (الوال�د ،والوال�دة ،و� 3أبن�اء) ،و�أخ�ذوا حمم�د �إىل
غرف�ة �أخ�رى و�س�ط املن�زل ،وق�ام اجلن�ود بعده�ا ب�ض�رب ال�ش�هيد با�س�تخدام الأي�دي والأرج�ل و�أعق�اب البن�ادق،
حت�ى وق�ع مغ�ش�ياً علي�ه داخ�ل املن�زل ،واقت�ادوه بعده�ا حمم�و ًال �إىل جه�ة غير معلوم�ة .وبع�د ح�وايل �س�اعتني،
�أبلغ االرتباط الفل�س�طيني العائلة بوفاة ابنهم املعتقل .و�أ�ضاف �ش�قيقه �أن ال�ش�هيد كان قد �أ�صيب قبل عامني
بالر�صا��ص احل�ي يف الق�دم �أثن�اء مواجه�ات يف بل�دة بي�ت رمي�ا».
وا�ست�ش�هد ال�ش�اب �صال�ح الربغوث�ي م�ن رام اهلل ،ال�ذي قام�ت ق�وات االحتلال ب�إعدام�ه بع�د اعتقال�ه عل�ى ي�د
قوة من وحدة «امل�س�تعربني» يف تاريخ  ،2018/12/13وقد �أعلن جهاز املخابرات لدى االحتالل (ال�ش�اباك) يف
بي�ان الح�ق العتق�ال �صال�ح با�ست�ش�هاده عل�ى الرغ�م م�ن وج�ود �ش�هود عي�ان عل�ى عملي�ة االعتق�ال ،ب��أن ال�ش�هيد
الربغوث�ي مت اعتقال�ه وه�و ح�ي ي�رزق.
كم�ا مت اغتي�ال ال�ش�هيد �أ�ش�رف نعال�وة ( 23عام�اً) م�ن بل�دة �ش�ويكة يف تاري�خ  ،2018/12/13وا�ست�ش�هاد حمم�د
مر�ش�ود ( 30عام�اً) م�ن خمي�م بالط�ة �ش�مال نابل��س يف تاري�خ  ،2018/4/9مت�أث�راً بجراح�ه الت�ي �أ�صي�ب به�ا
ي�وم  ،2018/4/8بع�د �أن �أطلق�ت النيران علي�ه ،ومت اعتقال�ه ،وح�ددت ل�ه جل�س�ة لتمدي�د التوقي�ف ،ويف الي�وم
التايل ا�ست�ش�هد يف م�ست�ش�فى هدا�س�ا .وال�ش�هيد حممد عنرب ( 46عاماً) ،ا�ست�ش�هد يف تاريخ  2018/4/8مت�أثراً
بجراحه التي �أ�صيب بها يوم  ،2018/4/2بعد �أن �أطلقت النريان عليه ،وا�ست�شهد يف م�ست�شفى مائري يف مدينة
كفار �سابا.
حالة ال�شهيد عز الدين التميمي
العمر 21 :عاماً
تاريخ اال�ست�شهاد2018/6/6 :
من �سكان قرية النبي �صالح  -رام اهلل
ا�ست�شهد عز الدين التميمي بتاريخ  ،2018/6/6وكان جي�ش االحتالل
ق�د اقتح�م القري�ة من�ذ �صب�اح ذاك اليوم ،وبعد ال�س�اعة ( )8:30تقريباً،
دخل�ت تعزي�زات جدي�دة من�ه بح�س�ب �ش�هود العي�ان ،ويف الوق�ت نف�س�ه،
كان�وا يقتحم�ون بل�دة بي�ت رمي�ا املحاذي�ة لقري�ة النب�ي �صال�ح .وكان�ت
الطائ�رة الزنان�ة حت�وم يف �س�ماء القري�ة ،م�ع بال�ون مراقب�ة ف�وق
74

م�س�توطنة حلمي��ش املقام�ة عل�ى ج�زء م�ن �أرا�ض�ي القري�ة ،بينم�ا �أف�راد اجلي��ش ينت�ش�رون بطريق�ة منظمة بني
�أ�ش�جار الزيت�ون عن�د مدخ�ل القري�ة.
وروى حمم�د عط�ا اهلل التميم�ي (�ش�اهد عي�ان) مل�ؤ�س�س�ة ال�ضمير� ،أن�ه �ش�اهد ال�ش�اب ال�ش�هيد «ع�ز الدي�ن
التميم�ي» مي�ش�ي ب�ش�كل طبيع�ي عل�ى ط�رف ال�ش�ارع -م�ع العل�م �أن�ه كان مطلوب�اً لدى خماب�رات االحتالل -من
عل�ى �س�طح منزل�ه ،ور�آه ي�س�لك طريق�اً ترابي�اً جانبي�اً في�ه �أ�ش�جار زيت�ون ،وبع�د ( )10دقائ�ق م�ن دخول�ه� ،س�مع
حمم�د �ص�وت �إطلاق ن�ار ح ّ�ي.
يق�ول حمم�د �إن اجلي��ش يف ال�ش�ارع مل يتح�رك بداي�ة ،وظ�ل عل�ى ترتيب�ه ،وبع�د �أق�ل م�ن دقيقتين ب�د�أ ع�دد من
جن�ود االحتلال يتجه�ون نح�و �ش�جر الزيت�ون م�ن �أم�ام املن�زل ،متجهين نح�و ال�ش�ارع الفرع�ي ال�ذي �س�لكه ع�ز
الدي�ن قب�ل دقائ�ق ،يف ه�ذه اللحظ�ة �س�مع جندي�اً يتح�دث م�ن خلال جه�ازه الال�س�لكي ،ويق�ول كلم�ة بالعربي�ة
(بت�س�وع) وه�ذه الكلم�ة تعن�ي «م�صاب».
كان ع�ز الدي�ن ق�د �أ�صي�ب ،وظ�ل ملق ً�ى عل�ى الأر��ض ،ومن�ع �أه�ايل القرية من االقرتاب منه �أو تقدمي امل�س�اعدة
ل�ه حت�ى الطبي�ة منه�ا ،وكان اجلن�ود يحيط�ون ب�ه م�ن كل اجت�اه .كان ين�زف م�ن الرقب�ة ومناط�ق �أخ�رى يف
ج�س�ده ،و�إطلاق الن�ار عل�ى الرقب�ة ي�ؤك�د تعم�د االحتلال ا�س�تخدام الق�وة املميت�ة �ض�ده.
ظل دون �أي �إ�سعاف بحجة انتظار طبيب قادم ،وبعد ما يزيد على ( )10دقائق وهو ممدد ،مت نقله �إىل منطقة
ال�ش�ارع الرئي�س�ي ،ث�م ج�اء جي�ب ع�س�كري كبير ،ال ميل�ك �أي �إ�ش�ارة ت�دل عل�ى كون�ه �س�يارة طبي�ة �أو مهي��أة لنق�ل
جريح� ،إمنا تتطبع بطابع ال�سيارات الع�سكرية امل�ألوفة ،وو�سط �إطالق قنابل الغاز وال�صوت ،والأعرية النارية
يف الهواء ،ظل عز الدين يف اجليب الع�سكري ينزف دون توفري رعاية طبية.
يق�ول حمم�د �إن�ه ط�وال فترة تواج�ده -الت�ي امت�دت عل�ى ط�ول الفترة بين �إ�صاب�ة ع�ز الدي�ن و�س�حبه خ�ارج
القري�ة باجلي�ب الع�س�كري -مل ي�ش�اهد �أي طبي�ب �أو حت�ى ممر��ض� ،أو جن�دي ،ي�ض�ع ال�ش�ارة الطبي�ة .وبع�د
املواجه�ات يف القري�ة الت�ي ا�س�تمرت م�ا يق�ارب ( )15دقيق�ة ،حت�رك اجلي�ب الع�س�كري باجت�اه مدخ�ل القري�ة.
�إن عملي�ة الإطال�ة يف نق�ل اجلري�ح متث�ل ً
دليلا قاطع�اً عل�ى ا�س�تهدافه املبا�ش�ر ،عو�ض�اً ع�ن �إطلاق الن�ار علي�ه
 3طلق�ات ،منه�ا واح�دة يف الرقب�ة ت�س�ببت ل�ه بنزي�ف ح�اد ،و�إ�ضاف�ة �إىل ع�دم �إ�س�عافه �أو ال�س�ماح لأه�ايل القري�ة
ب�إ�س�عافه ،وبذل�ك �ش�كلت احلادث�ة حال�ة �إع�دام مي�داين.
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وج�اء ا�ست�ش�هاد ع�ز الدي�ن التميم�ي بع�د �سل�س�لة م�ن االقتحام�ات الدوري�ة ملنزل�ه من�ذ �ش�هر �ش�باط م�ن الع�ام
نف�س�ه ،الت�ي كان�ت تت�م ب�ش�كل �أ�س�بوعي ،يت�م خالله�ا ال�س��ؤال ع�ن ع�ز الدي�ن ،وتفتي��ش املن�زل ،وقلب�ه ر�أ�س�اً عل�ى
عقب .يقول والد ال�شهيد عبد احلفيظ التميمي �إن ال�ضابط كان يقوم بتهديدهم باعتقال عز الدين طوي ً
ال
�إذا مل ي�سلم نف�سه ،هذا التهديد الذي لطاملا كان يحمل تهديداً بالقتل« ،كان ال�ضابط ذياب دائماً يهددنا ب�أنه
عاجلا �أم �آج ً
ً
ال».
�س�يقوم بقت�ل ع�ز الدي�ن
و�أي�ض�اً ،عن�د ا�س�تدعاء وال�ده يف �ش�هر �آذار ،حتدي�داً عل�ى عوف�ر ،م�ن �أج�ل مقابل�ة خماب�رات مع م�س��ؤول املنطقة
(ذي�اب) ،كان�ت املقابل�ة عب�ارة ع�ن تهدي�دات ،فق�د ظل ال�ضابط «ذياب» ي�ش�تم وي�صرخ ويهدد بقتل عز الدين.
حتى قبل يوم من ا�ست�ش�هاد عز الدين  ،2016/6/5قام جنود االحتالل بتحويط منزله ،وقاموا ب�س��ؤال والده
عن غرف املنزل ،حتى و�صلوا �إىل غرفة عز الدين و�أجمد .يقول والد عز الدين« :وقتها �س�ألني ال�ضابط عن
ع�ز الدي�ن ،و�أجبت�ه �إنن�ي ال �أعل�م مكان�ه ،فق�ام ال�ضاب�ط باالت�ص�ال بال�ضاب�ط ذي�اب ،ث�م قام�وا باالن�س�حاب بع�د
حدي�ث دار ح�ول ع�ز الدي�ن».
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�أظهر التقرير �أن االحتالل ي�س�تخدم التعذيب ب�ش�قيه النف�س�ي واجل�س�دي واملعاملة احلاطة من الكرامة
كو�س�يلة لقه�ر املعتق�ل الفل�س�طيني؛ ابت�داء م�ن حلظ�ة اعتقال�ه ،وخلال مرحل�ة التحقي�ق ،ك�سيا�س�ة
ممنهجة ،ومتار�س على نطاق وا�سع ،وي�ستند �إىل قرارات �سيا�سية ،ويحظى بدعم من امل�ؤ�س�سات الق�ضائية
لالحتلال� ،إ�ضاف�ة �إىل ت�أيي�د ال�ش�ارع الإ�س�رائيلي وال�ر�أي الع�ام ملث�ل ه�ذه الأفع�ال ،وذل�ك عل�ى الرغ�م من
توقي�ع االحتلال عل�ى اتفاقي�ة مناه�ض�ة التعذي�ب وغيره م�ن �ض�روب املعامل�ة القا�س�ية يف الع�ام .1991
وم�ن خلال التقري�ر ظه�ر تعم�د ق�وات االحتلال يف الع�ام  ،2018ا�س�تخدام الق�وة املفرط�ة �أثن�اء عملي�ة
االعتقال ،مبا ي�شمل �إطالق النار احلي واملبا�شر ،الأمر الذي فاقم من �سوء الظروف يف ال�سجون وارتفاع
ع�دد الأ�س�رى امل�صابين.
�أظه�ر التقري�ر ممار�س�ة االحتلال جرائ�م احل�رب يف ظ�ل عودت�ه �إىل �سيا�س�ة الإعدام�ات امليداني�ة،
وا�س�تهداف الفل�س�طينيني عل�ى اختلاف فئاته�م ،لي�ص�ل ع�دد ال�ش�هداء الفل�س�طينيني الع�ام � 2018إىل ما
يقارب (� )295ش�هيداً ،ولريتفع عدد �ش�هداء احلركة الأ�سيرة �إىل (� )220ش�هيداً ،مبا ي�ش�كل جرمية حرب
بح�س�ب ميث�اق روم�ا.
وا�صل�ت حماك�م االحتلال حرم�ان الأ�س�رى واملعتقلين الفل�س�طينيني م�ن �ضمان�ات املحاكم�ة العادل�ة،
ت�ؤيده�ا يف ذل�ك حمل�ة م�ن القوانين العن�صري�ة الت�ي ا�س�تهدفت زج �أكبر ع�دد م�ن الفل�س�طينيني م�ن
ال�س�جون .وك�ش�ف التقري�ر جلي�اً توج�ه االحتلال عل�ى اختلاف م�ؤ�س�س�اته و�أط�ره الر�س�مية �إىل �سيا�س�ة
مييني�ة موح�دة ،قائم�ة عل�ى جت�رمي الفل�س�طيني ب�س�بب قوميت�ه ،وا�ضع�اً االحتلال «الأو�ض�اع الأمني�ة»
مبرراً جلمي�ع �سيا�س�اته وقوانين�ه و�أفعال�ه.
�صدر يف العام  2018قوانني وم�شاريع قوانني عن الكني�ست الإ�سرائيلي ،ا�ستهدفت الفل�سطينيني عموماً
واحلركة الأ�سيرة خ�صو�صاً ،ومن �أهمها م�ش�روع قانون الإعدام بحق الأ�س�رى ،وقانون �س�لب املخ�ص�صات
الت�ي تدفعه�ا ال�س�لطة الفل�س�طينية لعائلات ال�ش�هداء والأ�س�رى ،وقان�ون من�ع الإفراج املبكر عن الأ�س�رى.
وت�صاع�دت وتيرة االعتق�االت عل�ى خلفي�ة املن�ش�ورات عل�ى مواق�ع التوا�ص�ل االجتماع�ي ،وبخا�ص�ة
«في�سبوك» ،التي با�شر االحتالل مبمار�ستها يف نهاية العام  2014حتى العام  ،2018خمالفاً يف ذلك �أحد
�أه�م احلق�وق املكفول�ة يف جمي�ع املواثي�ق واملعاه�دات الدولي�ة والقوانين الأ�سا�س�ية املحلي�ة ،وه�و احل�ق يف
وف�ص�ل التقري�ر جمموع�ة م�ن احل�االت الت�ي اعتقل�ت عل�ى ه�ذه اخللفي�ة.
التعبير ،وحري�ة ممار�س�ة ال�ر�أيَّ .
ا�س�تكما ًال للنه�ج ذات�ه ،فق�د ا�س�تمرت م�صلح�ة ال�س�جون يف الع�ام  2018يف ا�س�ت�صدار ق�رارات االعتق�ال
الإداري بح�ق جمي�ع فئ�ات املجتم�ع الفل�س�طيني ،م�ن �ضمنه�م خم��س ن�س�اء ،وخم�س�ة �أطف�ال ،والعدي�د م�ن
املدافعين ع�ن حق�وق الإن�س�ان م�ن حمامين و�صحافيين ون�واب منتخبين يف املجل��س الت�ش�ريعي الفل�س�طيني.
ير�ص�د التقري�ر ت�ردي الأو�ض�اع يف خمتل�ف ال�س�جون يف الع�ام  ،2018وبخا�ص�ة بع�د ت�ش�كيل م�ا ع�رف
بـ«جلنة �أردان» ،وانتهاج االحتالل �سيا�سة الإهمال الطبي املتعمد بحق الأ�سرى ،وتعمد م�صلحة ال�سجون
با�س�تمرار الو�ض�ع املتردي لعي�ادات ال�س�جون الت�ي تفتق�ر لأدن�ى املقوم�ات الأ�سا�س�ية يف تق�دمي العلاج،
وي�س�تمر االحتلال يف خ�رق املواثي�ق والأع�راف الدولي�ة مبمار�س�ته �سيا�س�ة الع�زل بح�ق الأ�س�رى.
�أظه�ر التقري�ر انته�اج االحتلال �سيا�س�ات ت�صعيدي�ة خطيرة بح�ق الأطف�ال والن�س�اء ،وذل�ك كعملي�ة
متكامل�ة لتدمير الن��شء والن�س�يج املجتمع�ي الفل�س�طيني دون �أي مراع�اة خل�صو�صي�ة و�ض�ع الأطف�ال �أو
الن�س�اء املن�صو��ص علي�ه يف املعاه�دات ،والإعالن�ات الدولي�ة املعني�ة بهاتين الفئتين.
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ت�ؤم�ن م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير ب��أن االنق�س�ام يف ال�صف�وف الوطني�ة الفل�س�طينية عك��س نف�س�ه ب�ش�كل كبير عل�ى
و�ضع احلركة الأ�سرية ،و�إ�ضعاف �شوكة الأ�سرى يف ظل متادي م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية يف التن�صل
م�ن م�س��ؤولياتها اجت�اه الأ�س�رى ،وتعمده�ا �إ�ضع�اف روح احلرك�ة الأ�سيرة .وتهي�ب م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير
باحلكومة الفل�س�طينية ،وجميع الف�صائل الفل�س�طينية ،ب�ضرورة العمل على ر�ؤية ا�ستراتيجية موحدة،
لتمكين احلرك�ة الأ�سيرة وتقويته�ا يف مواجه�ة منظوم�ة االحتلال وم�ؤ�س�س�اته.
ت�رى م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير بوج�وب مالحق�ة االحتلال عل�ى اجلرائ�م املرتكب�ة بح�ق ال�ش�عب الفل�س�طيني،
و�إدراج االعتقال الإداري التع�س�في �ضمن مفهوم التعذيب ،و�ضرورة جترمي االحتالل دولياً على ارتكابه
جرائم حرب يف العام  ،2018بقيامه ب�إعدام ع�شرات الفل�سطينيني ميدانياً� ،إ�ضافة �إىل انتهاج االحتالل
�إىل العقوبات اجلماعية املحرمة دولياً �ضد �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،وبخا�صة �أهايل ال�شهداء واملعتقلني
م�ن ه�دم لبيوته�م ،وتفتي�ش�ها ،واعتقاله�م كخط�وة انتقامي�ة.
تو�ص�ي م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير ،منظم�ة الأمم املتح�دة وجلانه�ا ومنظماته�ا احلقوقي�ة بالعم�ل اجل�اد والفوري
عل�ى توفير احلماي�ة الالزم�ة للأ�س�رى واملعتقلين يف �س�جون االحتلال ،وبخا�ص�ة جرائ�م القت�ل العم�د
�أثناء االعتقال ،وجرائم التعذيب بحق املعتقلني �أثناء االعتقال والتوقيف والتحقيق ،وتلك التي ترتكبها
الوح�دات اخلا�ص�ة التابع�ة مل�صلح�ة ال�س�جون و�سيا�س�ة الإهم�ال الطب�ي.
تو�صي م�ؤ�س�سة ال�ضمري هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين ،وامل�ؤ�س�سات احلقوقية والقانونية الفل�سطينية،
بتوحي�د وتكثي�ف اجله�ود يف ف�ض�ح جرائ�م ق�وات االحتلال وم�صلح�ة ال�س�جون الإ�س�رائيلية� ،إ�ضاف�ة �إىل
تفعي�ل ا�س�تخدام الو�س�ائل القانوني�ة الدولي�ة املتاح�ة ،لتق�دمي ال�ش�كاوى وم�س�اءلة االحتلال عل�ى �أعمال�ه.
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ملحق رقم ( :)1اعتقال املدافعني عن حقوق الإن�سان
حالة الأ�سري �أمين نا�صر
			�أمين �أحمد نا�صر
اال�سم:
 20حزيران من العام 1970
		
تاريخ امليالد:
2018/9/9
		
تاريخ االعتقال:
قرية �صفا  -ق�ضاء رام اهلل املحتلة.
		
مكان الإقامة:
متزوج وله �أربعة �أبناء،
		
احلالة االجتماعية:
			�أمني ( 20عاماً) ،ناجي (18عاماً) ،ندمي ( 15عاماً) ،حممد (� 10أعوام).
حائز على درجة املاج�ستري يف علم النف�س االجتماعي الرتبوي.
		
التح�صيل العلمي:
من�سق الوحدة القانونية يف م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان،
			
املهنة:
حما�ضر غري متفرغ يف جامعة القد�س املفتوحة  -تخ�ص�ص خدمة اجتماعية.
			
اعتقال �إداري
		
احلالة القانونية:
عوفر
			
ال�سجن:
االعتقال
اقتحم�ت ق�وات االحتلال من�زل �أمين نا�ص�ر ،الكائن يف قرية �صفا
الواقع�ة غ�رب مدين�ة رام اهلل ،بتاري�خ  2018/9/9عن�د ال�س�اعة
الرابعة فجراً ،ومت تفتي�ش املنزل ،وبعد م�صادرة املقتنيات اخلا�صة
بالعائلة «هواتف ،بطاقات �شخ�صية»� ،أعاد جنود االحتالل ما متت
م�صادرته با�ستثناء مقتنيات املعتقل �أمين .وعند حلظة االعتقال،
�أخرج�ت ق�وات االحتلال �أمي�ن م�ن منزل�ه برفق�ة �أبنائ�ه� ،أمين
( 20عام�اً) ،وناج�ي ( 18عام�اً) ،ومت التحقي�ق معه�م مل�دة ن�ص�ف
�س�اعة ،وال�س�ماح للمعتق�ل بتن�اول �أدويت�ه ،و�ص�در �أم�ر االعتق�ال
الإداري بح�ق املعتق�ل بتاري�خ  2018/9/16مل�دة (� )6أ�ش�هر تنته�ي
يف .2019/4/8
االعتقاالت ال�سابقة
اعتقل�ت ق�وات جي��ش االحتلال �أمي�ن نا�ص�ر م�ن منزل�ه يف قري�ة �صف�ا غ�رب مدين�ة رام اهلل ،يف مت�ام ال�س�اعة
الواح�دة بع�د منت�ص�ف ليل�ة .2012/10/15
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دق اجلن�ود ب�اب البي�ت ب�أعق�اب بنادقه�م الر�شا�ش�ة ،و�أخ�ذوا ي�صرخ�ون ب�أ�صوات عالية .وعندما فتح �أمين الباب،
اقتحم اجلنود البيت ومعهم كلب بولي�سي .وعلى الفور� ،أخذ اجلند يفت�شون غرف نوم العائلة ،مبا فيها غرف
الأطفال ،و�أخذت الكالب تفت�ش املطبخ وال�صالون وغرفة املعي�شة.
احتج�ز اجلن�ود زوج�ة �أمي�ن ال�س�يدة حليم�ة كراج�ة يف �إح�دى غ�رف البي�ت حت�ت تهدي�د �أ�س�لحتهم الر�شا�ش�ة.
وطالبوها بعدم التحرك ،ومنعت من البقاء مع الأطفال يف غرفتهم .وبقي الأطفال الأربعة يف غرفتهم خلف
ب�اب مغلق ،ي�س�معون �أ�ص�وات اجلنود والكالب.
تعر��ض البي�ت لعملي�ة تفتي��ش دقيق�ة ا�س�تمرت قراب�ة �س�اعتني ،ق�ام خالله�ا �ضاب�ط املخاب�رات امل�ش�رف عل�ى
عملي�ة االعتق�ال با�س�تجواب �أمي�ن مل�دة �س�اعة كامل�ة داخ�ل املن�زل بع�د �أن طل�ب من�ه فت�ح حا�س�وبه ال�ش�خ�صي.
كم�ا ق�ام اجلن�ود ،بطل�ب م�ن �ضاب�ط املخاب�رات ،مب�صادرة جهاز احلا�س�وب اخلا�ص بال�س�يد �أمين نا�صر ،وهاتفه
النق�ال ،كم�ا �أقدم�وا عل�ى العب�ث باحلا�س�وب اخلا��ص ب�أطفال�ه وم�ص�ادرة بع��ض �أجزائ�ه.
واعتق�ل� ،أي�ض�اً ،بتاري�خ  ،2014/9/18و�ص�در بحق�ه �أم�ر االعتق�ال الإداري مل�دة (� )3أ�ش�هر ،ومت جتدي�د �أم�ر
االعتق�ال الإداري للم�رة الثالث�ة عل�ى الت�وايل ،ومت الإف�راج ع�ن املعتق�ل بتاري�خ .2015/9/13
ه�ذا ،وم�ن اجلدي�ر ذك�ره� ،أن ه�ذا االعتق�ال ه�و الث�اين لل�س�يد �أمي�ن نا�ص�ر ،حي�ث كان اعتق�ل يف �ش�باط م�ن
الع�ام  ،1992وحك�م علي�ه بال�س�جن م�دة (� )6س�نوات ،ق�ضاه�ا يف �س�جون �إ�س�رائيلية ع�دة ،و�أف�رج عن�ه يف تاري�خ
.1997/10/27
احلياة املهنية والتعليمية
حالت �سنوات االعتقال ال�سابق دون موا�صلة �أمين تعليمه اجلامعي مبا�شرة بعد ح�صوله على �شهادة الثانوية
العام�ة� .أم�ض�ى �أمي�ن �س�نوات اعتقال�ه يف الق�راءة والتثقي�ف الذات�ي يف خمتل�ف املج�االت الأدبي�ة والعلمي�ة.
و�أظه�ر اهتمام�اً وا�ضح�اً يف العل�وم الإن�س�انية.
وعقب الإفراج عنه يف العام � ،1997سارع �أمين �إىل حجز مقعده الدرا�سي يف جامعة القد�س املفتوحة ،وواظب
عل�ى درا�س�ته عل�ى الرغ�م م�ن كل املعيق�ات ،ون�ال �ش�هادة البكالوريو��س يف جم�ال اخلدم�ة االجتماعية ،ومل تثنه
م�ش�اغل احلي�اة املهني�ة والعائلي�ة ع�ن موا�صل�ة تعليم�ه اجلامع�ي حت�ى حتقي�ق طموح�ه بني�ل �أعل�ى الدرج�ات
العلمية.
ح�ص�ل �أمي�ن عل�ى �ش�هادة املاج�س�تري يف الع�ام  2010م�ن عم�ادة كلي�ة اخلدم�ة االجتماعي�ة ،وتخ�ص��ص يف عل�م
الإر�ش�اد النف�س�ي والرتب�وي .ويع�رف ع�ن ال�س�يد �أمي�ن نا�ص�ر حب�ه و�ش�غفه بالق�راءة ،وقدرات�ه العالي�ة عل�ى
املح�اورة واخلطاب�ة ،مل�ا ل�ه م�ن ثقاف�ة وا�س�عة يف املج�االت الثقافي�ة واالجتماعي�ة وال�سيا�س�ية.
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العمل مع م�ؤ�س�سة ال�ضمري
التح�ق �أمي�ن مب�ؤ�س�س�ة ال�ضمير لرعاي�ة الأ�سير وحق�وق الإن�س�ان يف بداي�ة الع�ام  ،2008للعم�ل باحث�اً يف
وح�دة التوثي�ق والدرا�س�ات .وا�ضطل�ع مبهم�ات عدي�دة منه�ا البح�ث احلقوق�ي فيما يت�ص�ل بق�ضية االعتقاالت
واالنته�اكات واجلرائ�م الإ�س�رائيلية بح�ق املعتقلين والأ�س�رى يف مراح�ل االعتق�ال املختلف�ة .كم�ا مث�ل ال�س�يد
�أمي�ن م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير �أم�ام العدي�د م�ن الهيئ�ات واالئتالف�ات احلقوقي�ة واملحلي�ة ،منه�ا الإتلاف �ضد عقوبة
الإعدام ،واالئتالف �ضد التعذيب .كما �إنه ع�ضو يف �س�كرتاريا الهيئة العليا ملتابعة �ش��ؤون الأ�س�رى واملعتقلني
املكون�ة م�ن جمموع�ة م�ؤ�س�س�ات حقوقي�ة ووزارة �ش��ؤون الأ�س�رى و�أح�زاب �سيا�س�ية تعن�ى ب�ش��ؤون الأ�س�رى
واملعتقلين يف �س�جون االحتلال.
�إ�ضاف�ة �إىل دوره الفاع�ل وامله�م م�ن موقع�ه كمداف�ع ع�ن حق�وق الإن�س�ان ،ال�ذي كر�س�ه لن�ص�رة عدال�ة ق�ضي�ة
الأ�س�رى الفل�س�طينيني وحريته�م ،لع�ب �أمي�ن نا�ص�ر دوراً كبيراً يف تفعي�ل احلي�اة الثقافية ون�ش�ر مبادئ العدل
واحلرية من خالل ت�أ�سي�س�ه مركز حنظلة الثقايف يف قرية �صفا العام  ،1999وهو مركز ثقايف ،فني ،تعليمي،
ريا�ض�ي ،يق�وم عل�ى �أ�سا��س التط�وع ،ويخ�دم �أبن�اء قري�ة �صف�ا كاف�ة .ير�أ��س �أمي�ن املرك�ز من�ذ ت�أ�سي�س�ه مبوج�ب
دورات انتخابي�ة دوري�ة.
كم�ا انتخ�ب ال�س�يد �أمي�ن نا�ص�ر رئي�س�اً لن�ادي �صف�ا الريا�ض�ي االجتماع�ي لدورتين انتخابيتين من�ذ الع�ام
 ،2003وكان مر�ش�حاً �ضم�ن قائم�ة «�صف�ا املوح�دة» يف انتخاب�ات املجل��س املحل�ي لقري�ة �صف�ا ،وق�د جن�ح يف �أن
يك�ون ع�ض�و جمل��س بل�دي بع�د �إج�راء االنتخاب�ات وه�و داخ�ل الأ�س�ر ،واعتبرت قائم�ة �صف�ا املوح�دة �أن اعتق�ال
مر�ش�حها مبثاب�ة تع� ٍّد �س�افر م�ن ق�وات االحتلال عل�ى �سير العملي�ة الدميقراطي�ة ،واعتق�ال تع�س�في لنا�ش�ط
مع�روف يف مواقف�ه للدف�اع ع�ن احلري�ة والعدال�ة.
الو�ضع ال�صحي
يع�اين ال�س�يد �أمي�ن م�ن �أمرا��ض ع�دة الزمت�ه من�ذ اعتقال�ه ال�س�ابق ،وم�ن �أهمه�ا االلته�اب احل�اد يف القول�ون
الع�صب�ي ،و�أوج�اع بالظه�ر والعم�ود الفق�ري ،حي�ث كان �أمي�ن قب�ل اعتقال�ه الأخير يتلق�ى العلاج م�ن قب�ل
الأطباء امل�شرفني على و�ضعه .وهو اليوم بحاجة ملتابعة طبية م�ستمرة ،وتناول خم�سة �أدوية يومياً ،وهو ما ال
ي�س�مح ب�ه طاق�م التحقي�ق يف مرك�ز حتقي�ق امل�س�كوبية ،حي�ث �أبل�غ �أمي�ن حمامي ال�ضمير يف زيارته الأخرية له،
ب�أن�ه ال يتن�اول �إال نوعين م�ن الأدوي�ة ،وه�و م�ا ي�ش�كل خط�راً جدي�اً عل�ى حيات�ه ،وحماول�ة م�ن جه�از املخاب�رات
الإ�س�رائيلي لإنهاك�ه ج�س�دياً و�صحي�اً ملمار�س�ة مزي�د م�ن ال�ضغ�ط علي�ه.
من زنازين امل�سكوبية �إىل عزل جمدو يف اعتقال 2012

خلال فترة التحقي�ق الت�ي ا�س�تمرت  39يوم�اً يف زنازي�ن امل�س�كوبية ،تعر��ض �أمي�ن للعدي�د م�ن االنتهاكات التي
متثل�ت بعزل�ه ع�ن الع�امل اخلارج�ي ،وا�س�تخدام �أ�س�لوب التحقي�ق املتوا�ص�ل ل�س�اعات طويل�ة خلال الي�وم ،كان�ت
متتد �إىل (� )22س�اعة ،بغر�ض �إرهاقه ج�س�دياً ونف�س�ياً ،كما حرم من احل�صول على العالج الطبي الالزم .ويف
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الي�وم ال�ـ ( )39م�ن اعتقال�ه ،وبالتحدي�د يف الث�اين والع�ش�رين م�ن ت�ش�رين الث�اين ،مت نقل�ه �إىل ع�زل جم�دو
ليواج�ه هن�اك ظروف�اً معي�ش�ية مزري�ة ال تلي�ق باحلي�اة الب�ش�رية ،حي�ث و�ض�ع �أمي�ن يف غرف�ة ه�ي عب�ارة ع�ن
زنزانة انفرادية �صغرية ،م�ساحتها ( )1.5×2م ،بال �شبابيك �أو �أي منفذ لدخول ال�شم�س والهواء .ومن اجلدير
بالذك�ر �أن ق�س�م الع�زل يف �س�جن جم�دو خم�ص��ص للأ�س�رى الذي�ن يفر��ض عليه�م عقوب�ات ت�أديبي�ة م�ن قب�ل
م�صلحة ال�س�جون.
الفر�صة الوحيدة �أمام �أمين لتالم��س وجهه �أ�ش�عة ال�شم��س وال�ضوء ،ويدخل رئتيه الهواء الطبيعي هي فرتة
(الف�ورة) ،الت�ي ال تتع�دى �أكثر م�ن �س�اعة واح�دة يومي�اً ،يخ�رج فيه�ا وح�ده ،ويح�رم م�ن االلتق�اء �أو احلدي�ث
م�ع �أي معتق�ل �آخ�ر ،ومين�ع يف ه�ذه الزنزان�ة� ،أي�ض�اً ،م�ن اخل�روج �إىل احلم�ام �س�وى مرتين يف اليوم ،الأوىل ()5
دقائ�ق ،وامل�رة الثاني�ة ( )10دقائ�ق تقريب�اً.
يف مواعيد املحكمة ،يتم نقل �أمين من الزنزانة �إىل املحكمة بوا�سطة �سيارة خا�صة (البو�سطة) ،ومينع خالل
النقل من االلتقاء �أو احلديث مع �أي �أ�سري �آخر.
يف ال�س�ابع ع�ش�ر م�ن ت�ش�رين الث�اين ،وجه�ت النياب�ة الع�س�كرية يف حمكم�ة عوف�ر الئح�ة اته�ام �ض�د املداف�ع ع�ن
حقوق الإن�سان �أمين نا�صر ،حملت هذه الالئحة ( )5بنود ،جميعها ت�صب يف منا�صرة ق�ضايا الأ�سرى واملعتقلني
يف �س�جون االحتلال ،م�ن خلال امل�ش�اركة يف االحتجاج�ات املطالب�ة بالتعام�ل م�ع الأ�س�رى الفل�س�طينيني مب�ا
يتواف�ق والقوانين الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�س�ان.
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ملحق رقم ()2

بيان �صادر عن جلنة الأ�سرى الإداريني يف معتقل «عوفر»
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الأخوة والرفاق واملجاهدين من الأ�سرى الإداريني
حر�ص�اً من�ا و�ش�عوراً مب�ا نعاني�ه ك�أ�س�رى �إداريين م�ن �سيا�س�ية االعتق�ال الإداري اجلائ�ر ،وبن�اء عل�ى م�ا مت�ت
مراكمته من ن�ضال على مدار ال�س�نوات املا�ضية؛ �س�واء �أكان هذا الن�ضال جماعياً �أم فردياً ،و�صو ًال �إىل خطوة
مقاطعة املحاكم الظاملة ،و�ضمن م�شروع املقاطعة �أن يتم تقييم خطوات كل فرتة زمنية بناء على امل�ستجدات،
وبن�اء عل�ى ذل�ك ،فق�د توا�صل�ت جلن�ة الإداريين م�ع الأخ�وة يف الهيئ�ات القيادي�ة العلي�ا املمثل�ة للف�صائ�ل كاف�ة،
وبعد نقا�ش و�آراء متعددة ،ونظراً للظروف املو�ضوعية ،وبعد عقد لقاءات عدة مع جهات االخت�صا�ص التي لها
ت�أثريه�ا يف ق�ضي�ة االعتق�ال الإداري ،وكان �آخره�ا من�ذ فترة قريب�ة� ،إذ دار ح�وار مفت�وح ت�ضم�ن احلدي�ث ع�ن
اله�دف م�ن اخلط�وة ،وه�و تقيي�د ه�ذا االعتق�ال ،و�أن يك�ون ه�ذا الأم�ر ملمو�س�اً ،وي�ش�عر ب�ه الأ�س�رى الإداري�ون
�إذا ق�رروا الذه�اب �إىل املحاك�م؛ وطامل�ا �أن املحاك�م ت�ص�ادق عل�ى ق�رار «ال�ش�اباك» ،فقلن�ا لهم ال داعي للذهاب �إىل
املحاك�م؛ وبع�د ه�ذا النقا��ش م�ع جلن�ة الأ�س�رى الإداريين م�ع الهيئ�ات القيادي�ة العلي�ا ،اتفقنا على �إع�ادة تقييم
خط�وة مقاطع�ة املحاك�م �ضم�ن �ضواب�ط ومعايير ومع�دات م�ن الهيئ�ات القيادي�ة ،واللج�ان التنظيمي�ة ،وجلن�ة
الإداريين املخول�ة واملمثل�ة للف�صائ�ل كاف�ة ،ومت االتف�اق عل�ى جمموع�ة من البنود:
�أو ًال:تبق�ى املقاطع�ة �س�ارية املفع�ول ب�ش�كلها احل�ايل ،وال يت�م الن�زول �إىل املحاك�م ،وال ب��أي �ش�كل م�ن الأ�ش�كال،
وذلك حتى تاريخ العا�شر من �أيلول�/سبتمرب  ،2018وتبد�أ خطوة تعليق مقاطعة املحاكم ،وت�ستمر حتى
تاريخ العا�ش�ر من كانون الأول/دي�س�مرب .2018
ثانياً:م�دة تعلي�ق مقاطع�ة املحاك�م ه�ي فترة تقييمي�ة تب�د�أ م�ن العا�ش�ر م�ن �أيلول�/س�بتمرب ،وت�س�تمر حت�ى
العا�ش�ر م�ن كان�ون الأول/دي�س�مرب  2018لإعط�اء الوق�ت ال�كايف للأ�س�رى للذه�اب لكاف�ة درج�ات املحاكم
(تثبيت ا�ستئناف عليا) ،ويكون التعليق للجميع ،ودون ا�ستثناء؛ مبعنى عودة اجلميع للمحاكم ،والتقييم
يك�ون ل�ش�ريحة معين�ة تنطب�ق عليه�ا معايير حقيقي�ة لالعتق�ال ال�ذي نح�ن ب�ص�دد احلدي�ث عن�ه ،وم�ن
هذه املعايري� :أن يكون الأ�سري الذي هو �ضمن هذه ال�شريحة على الأقل ينطبق عليه واحد من ال�شروط
الآتية:
�أ .ق�د اُعتق�ل �س�ابقاً عل�ى الأق�ل مرتين وم�رة ثالث�ة ،وال يه�م الفترة الزمنية التي تف�ص�ل بينهما ،حتى
و�إن كان ق�د اُعتق�ل بين اعتقاالت�ه الإداري�ة عل�ى ق�ضاي�ا.
مي�ض عليه �أكرث من �سنة.
ب�	.أن يكون االعتقال احلايل واالعتقال الذي قبله �إدارياً ،ومل ِ
ج .الرتكي�ز عل�ى الفئ�ة الت�ي م�ض�ى عل�ى اعتقاله�ا م�ن البندي�ن (�أ) و(ب) ،ويف ه�ذا االعتق�ال مل مي� ِ�ض
�أكثر م�ن (� )18ش�هراً ،لأن الأ�سير بع�د (� )18ش�هراً يف ذهاب�ه �إىل املحكم�ة يك�ون ق�راره �إيجابي�اً.
ثالث�اً :ه�ذه ال�ش�ريحة الت�ي مت ذكره�ا حت�وز عل�ى ن�س�بة ( )%70م�ن التقيي�م ،وباق�ي الأ�س�رى الإداريين ن�س�بة
()%30؛ كونه�ا ال�ش�ريحة احلقيقي�ة الت�ي ميك�ن البن�اء عل�ى م�ا ج�رى معه�ا يف املحاك�م ،م�ن حي�ث ج�دوى
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الذه�اب �أو عدم�ه.
رابع�اً :جه�ة التقيي�م �س�تكون جلن�ة الإداريين يف «عوف�ر» ،املمثل�ة للأ�س�رى الإداريين م�ع الهيئ�ات القيادي�ة،
واللج�ان التنظيمي�ة ،و�س�يكون التقيي�م مو�ضوعي�اً ومبني�اً عل�ى قاع�دة بيان�ات للأ�س�رى الإداريين كاف�ة،
ومتابع�ة كل م�ا يج�ري م�ع كل �أ�سير بالدق�ة ،وبخا�ص�ة ال�ش�ريحة ذات املعايير الت�ي حتدثن�ا عنه�ا �س�ابقاً،
و�س�يتم االنته�اء م�ن التقيي�م قب�ل ع�ش�رة �أي�ام م�ن ا�س�تئناف املقاطع�ة.
خام�س�اً :يف ح�ال �إذا كان الق�رار �س�يكون با�س�تمرار التعلي�ق والبق�اء عل�ى الذه�اب �إىل املحاك�م ،و�إذا كان�ت النتائج
�إيجابية التي �أظهرتها ،ف�إن الذهاب �إىل املحاكم� ،أي�ضاً� ،س�يكون م�س�قوفاً بفرتة زمنية ،وخا�ضعاً لتقييم،
حت�ى ال يك�ون الذه�اب �إىل املحاك�م مرة واحدة فقط.
�ساد�س�اً :يف ح�ال كان التقيي�م �س�لبياً ،ف�س�وف تت�م مقاطع�ة املحاك�م ،وع�دم املث�ول �أمامه�ا� ،س�واء للتثبي�ت� ،أو
اال�ستئناف� ،أو العليا ،وال حتى ح�ضور املحامي الذي ميثله �أو من ميثله؛ مبعنى �ستكون مقاطعة �شاملة
حت�ى �إ�ش�عار �آخر.
�س�ابعاً :يك�ون ق�رراً ملزمن�اً م�ن الهيئ�ات القيادي�ة والتنظيمي�ة ،وال يج�وز خرق�ه ،ب��أي ح�ال م�ن الأح�وال ،وع�دم
االلت�زام ب�ه تك�ون علي�ه م�س��ؤولية تنظيمي�ة تتبعها م�س�اءلة و�إجراءات مل�ن يخرتق هذا القرار.
ثامن�اً� :س�وف يك�ون هن�اك تواف�ق بين جلن�ة الإداريين املمثل�ة يف «عوف�ر» والهيئ�ات القيادي�ة والتنظيمي�ة،
مبعنى �أن ال�ش�ريحة التي حتدثنا عنها ،والتي لها ن�صيب ( )%70من التقييم ،على فر�ض �أن حجم هذه
ال�ش�ريحة (� )200أ�سير ،فكم منها يلزم �أن ي�س�تفيد من الذهاب �إىل املحاكم ،و�س�وف يتبلور هذا الأمر يف
�أ�س�رع وق�ت ممكن.
تا�س�عاً� :إن الغر��ض م�ن ه�ذا التقيي�م ه�و �إقام�ة احلج�ة عل�ى اجله�ات ذات االخت�صا��ص ،امل�وكل له�ا يف دوائ�ر
االحتلال ،االعتق�ال الإداري الظ�امل ،و�إعط�اء فر�ص�ة ملراجع�ة عمله�ا يف ه�ذه املحاكم .وكذلك مت التوافق
بين الأخ�وة الإداريين عل�ى �إعط�اء فر�ص�ة ملراجع�ة �إيجابي�ة تل�ك املحاك�م و�س�لبيتها ،وكن�وع م�ن الإقن�اع
بوجه�ة نظ�ر �أحدن�ا �إىل الآخ�ر� ،س�واء م�ن ق�ال بج�دوى الذه�اب �إىل املحاك�م� ،أو م�ن ق�ال بعدم�ه ،فه�ذه
طريق�ة منطقي�ة ومقبول�ة للتقيي�م ال�س�ليم.
عا�ش�راً� :إن خط�وة مقاطع�ة املحاك�م ن�ضعه�ا يف �س�ياقها وال نحم�ل عليه�ا �أكثر مم�ا حتتم�ل ،والغر��ض منه�ا �أن
نقول لالحتالل ،ال جدوى من املثول �أمام حماكمكم ،ولن نكون عوناً لكي ُتبي�ض الظلم الأ�س�ود بحقنا،
واملتمث�ل باالعتق�ال الإداري.
ح�ادي ع�ش�ر :كل �أ�سير �إداري يري�د الإ�ض�راب ع�ن الطع�ام� ،أو اتخ�اذ �أي خط�وة ن�ضالي�ة لي�س�اعد نف�س�ه يف ه�ذا
االعتقال ،حر يف قراره ،ولن مينعه �أحد ،ولكن قبل ذلك عليه �أن يبلغ تنظيمه قبل �أ�سبوعني من �إعالنه
الإ�ضراب ،و�إعالم جهة االحتالل ،بحيث نتمكن من م�س�اعدة الأ�سير ورفع ق�ضيته بقدر ما ن�س�تطيع.
ث�اين ع�ش�ر� :إن تعلي�ق خط�وة ع�دم املث�ول �أم�ام املحاك�م ،ال يعن�ي ،ب��أي ح�ال م�ن الأح�وال� ،إمت�ام �أي خط�وة دون
�أن تتف�ق عليه�ا جلن�ة الإداريين م�ع �س�جون «النق�ب ،وجم�دو ،وعوف�ر» ،و�سن�س�تمر يف الن�ض�ال �ض�د ه�ذا
االعتق�ال ب�كل الو�س�ائل امل�ش�روعة ،ويف كل الأوق�ات ،وه�و لي��س مرتبط�اً بخط�وة املقاطع�ة؛ �س�واء مُفعل�ة �أو
معلقة.
�إخوانكم جلنة الأ�سرى الإداريني والهيئات القيادية
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ملحق رقم
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االعتقال الإداري بحق �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
حالة النائب يف املجل�س الت�شريعي�	:أحمد حممد �أحمد عطون
1968/1/24
			
تاريخ امليالد:
�صور باهر  -القد�س (مبعد لرام اهلل)
			
مكان ال�سكن:
2017/4/12
			
تاريخ االعتقال:
معتقل �إداري
			
الو�ضع القانوين:
عوفر
			
ال�سجن احلايل:
ماج�ستري درا�سات �إ�سالمية معا�صرة من جامعة القد�س
التح�صيل الأكادميي		:
نائب يف املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
				
املهنة:
متزوج و�أب خلم�سة �أبناء
			
احلالة االجتماعية:
االعتقال الأخري
اقتحم�ت ق�وات االحتلال من�زل النائ�ب يف املجل��س الت�ش�ريعي
�أحم�د عط�ون الكائ�ن يف مدين�ة البيرة ،فج�ر ي�وم الأربع�اء بتاري�خ
 ،2018/11/27ومت نق�ل املعتق�ل عط�ون �إىل معتق�ل عوف�ر
ال�ستجوابه من قبل �شرطة االحتالل ،و�صدر بحقه �أمر االعتقال
الإداري مل�دة (� )4ش�هور.
االعتقاالت ال�سابقة
قام�ت ق�وات االحتلال باعتق�ال النائ�ب عط�ون م�رات ع�دة لي�ص�ل
جمم�وع اعتقاالت�ه �أكثر م�ن ( )15عام�اً ،وه�ي كالتايل:
االعتقال الأول :احلكم (� )4سنوات (.)1992-1988
االعتقال الثاين :احلكم (� )3سنوات (.)1997-1994
االعتقال الثالث� :إداري (� )6شهور (.)1999-1998
االعتقال الرابع :احلكم (� )3سنوات ون�صف ()2010-2006

االعتقال اخلام�س� :إداري (� )20شهراً (.)2014-2013

االعتقال ال�ساد�س� :إداري.)2018/3/9-2017/4/12( .

وحول حينها لالعتقال الإداري ملدة (� )4شهور.
وكان �آخر اعتقال له يف ُ ،2018/11/21
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الن�شاط االجتماعي
للنائ�ب �أحم�د عط�ون ت�أثير كبير عل�ى حميط�ه ،ويعتبر �أح�د �أب�رز ال�ش�خ�صيات املقد�س�ية عل�ى امل�س�توى
االجتماعي وال�سيا�سي ،وكان ذلك من �أهم �أ�سباب �إبعاده عن مدينته القد�س ،ملنعه من ممار�سة دوره ال�سيا�سي
واالجتماع�ي فيه�ا ،وكج�زء م�ن �سيا�س�ية االحتلال الهادف�ة �إىل تقطي�ع �أو�ص�ال املجتم�ع الفل�س�طيني ،وجتمي�د
حرك�ة تط�وره ال�سيا�س�ية واالجتماعي�ة واالقت�صادي�ة.
فقد ت�س�لم عطون بداية حياته من�صب خطيب امل�س�جد العمري يف �صور باهر بني الأعوام  1997وحتى �إبعاده
ع�ن القد��س الع�ام  ،2005وكان �إمام�اً يف م�س�جد املرابطين يف �ص�ور باه�ر ،وتوق�ف ع�ن الإمام�ة ب�س�بب الإبع�اد.
وكان مدي�راً �إداري�اً ملرك�ز زي�د لتحفي�ظ الق�ر�آن يف �ص�ور باه�ر .و�ش�غل من�ص�ب رئي��س جمعي�ة املنت�دى الثق�ايف
يف �ص�ور باه�ر .وبع�د الع�ام  ،2006انتخ�ب ع�ض�واً يف املجل��س الت�ش�ريعي الفل�س�طيني ،كم�ا �ش�غل ع�ضوي�ة جلن�ة
القد��س ،وجلن�ة الأم�ن الداخلي�ة يف املجل��س الت�ش�ريعي.
الو�ضع ال�صحي
يعاين املعتقل الإداري �أحمد عطون من م�ش�اكل يف القلب ،فقد قام ب�إجراء عملية «ق�س�طرة» قبل حوايل العام
من اعتقاله الأخري ،ويعاين من ال�ضغط وال�سكري ،ولديه ح�صوة يف الكلى.
الإبعاد عن القد�س
ق�ام وزي�ر داخلي�ة االحتلال بتاري�خ  2006/5/29بت�س�ليم ق�رار ين��ص عل�ى �س�حب ح�ق الإقام�ة املقد�س�ية م�ن
ن�واب قائم�ة «التغيير والإ�صلاح» املقد�س�يني ،وه�م :النائ�ب �أحم�د عط�ون ،حمم�د �أب�و طير ،حمم�د طوط�ح،
وزي�ر القد��س ال�س�ابق املهند��س خال�د �أب�و عرف�ة ،م�ا مل ي�س�تقيلوا م�ن من�صبه�م يف املجل��س الت�ش�ريعي .وبتاري�خ
� ،2006/6/29أي بع�د �ش�هر ،مت اعتق�ال النائ�ب �أحم�د عط�ون ،وحك�م بال�س�جن � 3س�نوات .وعق�ب خروج�ه م�ن
ال�س�جن ،ويف تاري�خ � ،2010/6/3س�لمته �ش�رطة االحتلال ق�راراً يق�ض�ي ب�إبع�اده ع�ن مدين�ة القد��س ،وعلي�ه �أن
ينف�ذ الق�رار قب�ل تاري�خ .2010/7/3
قامت �سلطات االحتالل باعتقال النائب حممد �أبو طري يف  ،2010/6/30وقبل توجهها العتقاله جل�أ النائب
�أحم�د عط�ون والوزي�ر ،خال�د �أب�و عرف�ة ،والنائ�ب حمم�د طوط�ح �إىل مق�ر البعث�ة الدولي�ة لل�صلي�ب الأحم�ر
لالعت�ص�ام احتجاج�اً عل�ى ق�رار االحتلال ب�إبعاده�م .وبتاري�خ  ،2011/9/26قام�ت وح�دة خا�ص�ة لالحتلال
باقتحام مقر ال�صليب الأحمر واختطاف النائب �أحمد عطون واعتقاله ،ونقله �إىل مركز حتقيق امل�سكوبية يف
القد��س .ومار�س�ت �س�لطات االحتلال ال�ضغ�ط عل�ى النائ�ب �أحم�د عط�ون للتوقي�ع على �أمر الإبع�اد �أو البقاء يف
ال�س�جن ،فرف��ض التوقي�ع عل�ى �أم�ر الإبع�اد ،وبتاري�خ  ،2011/12/6قام�ت �س�لطات االحتلال ب�إبعاده ق�س�راً �إىل
ال�ضف�ة الغربية.
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قام�ت ق�وات االحتلال ب�إبع�اد الن�واب والوزي�ر م�ن م�س�قط ر�أ�س�هم ومرك�ز حياته�م و�إقامته�م ه�م وعائالته�م،
وحت�ى ه�ذه اللحظ�ة ت�س�تمر معاناته�م ب�س�بب الإبع�اد ع�ن عائالته�م وم�كان �س�كنهم الأ�صل�ي.
تعترب القد��س ح�س�ب القانون الدويل «مدينة حمتلة» ،ال يجوز لل�س�لطات املحتلة �إبعاد �س�كانها الأ�صليني عن
م�كان �س�كناهم ،وال يج�وز ف�صله�م ع�ن �أ�س�رهم و�أبنائه�م حت�ت �أي ظ�رف م�ن الظروف ،وي�س�ري عليهم ما ن�صت
علي�ه اتفاقي�ة جني�ف الرابع�ة اخلا�ص�ة بحق�وق املدنيين حت�ت االحتلال الع�س�كري� ،إن ق�رار �س�لطات االحتلال
القا�ض�ي ب�إبع�اد الن�واب والوزي�ر يعتبر انته�اكاً فا�ضح�اً للقان�ون ال�دويل والأع�راف الإن�س�انية ،وعقاب�اً جماعي�اً
وعن�صري�اً بامتياز.
تعترب م�ؤ�س�سة ال�ضمري �أن قرار �إبعاد النواب املقد�سيني والوزير ينتهك القانون الدويل ،وحتديداً املادة ()42

م�ن اتفاقي�ة جني�ف الرابع�ة واجب�ة التطبي�ق عل�ى الأر��ض الفل�س�طينية املحتل�ة ،الت�ي ن�ص�ت عل�ى �أن�ه «ال يج�وز
الأم�ر باعتق�ال الأ�ش�خا�ص املحميين �أو فر��ض الإقام�ة اجلربي�ة عليه�م� ،إال �إذا اقت�ض�ى ذل�ك ،ب�ص�ورة مطلق�ة،
�أم�ن الدول�ة الت�ي يوج�د الأ�ش�خا�ص املحمي�ون حت�ت �س�لطتها» .ه�ذا �إىل جان�ب م�ا ن�ص�ت علي�ه امل�ادة ( )49الت�ي
حظ�رت النق�ل اجلبري اجلماع�ي �أو الف�ردي للأ�ش�خا�ص املحميين �أو نفيه�م م�ن الأرا�ض�ي املحتل�ة �إىل �أرا�ض�ي
دول�ة االحتلال� ،أو �إىل �أرا�ض�ي �أي دول�ة �أخ�رى ،حمتل�ة �أو غير حمتل�ة� ،أي�اً كان�ت دواعي�ه .وي�ش�كل ه�ذا الق�رار
خمالف�ة ج�س�يمة مبوج�ب امل�ادة ( )147م�ن اتفاقي�ة جني�ف الرابع�ة ،وجرمي�ة ح�رب مبوج�ب امل�ادة ( )85م�ن
الربوتوك�ول الإ�ض�ايف الأول امللح�ق به�ا.
التحليل القانوين
يرج�ع �أ�ص�ل االعتق�ال الإداري �إىل قان�ون الط�وارئ لالنت�داب الربيط�اين الع�ام  ،1945ويخ�ض�ع االعتق�ال
الإداري الي�وم لقان�ون الط�وارئ (االعتق�االت) ل�س�نة ( 1979قان�ون الط�وارئ) ،ال�ذي ينطب�ق فقط عند �إعالن
حال�ة الط�وارئ م�ن قب�ل الكني�س�ت ،وحال�ة الط�وارئ م�ا زال�ت معلن�ة من�ذ ت�أ�سي��س دول�ة االحتالل الع�ام .1948
ويطب�ق ه�ذا القان�ون عل�ى مواطن�ي دول�ة االحتلال ،وامل�س�توطنني يف املناطق املحتلة الع�ام  .1967وتقوم قوات
االحتلال يف الأر��ض الفل�س�طينية املحتل�ة با�س�تخدام ه�ذا الإج�راء بن�اء عل�ى الأم�ر الع�س�كري رق�م (،)1651
وحتدي�داً امل�ادة ( )28من�ه ،ومين�ح ه�ذا الأم�ر قائ�د املنطق�ة الع�س�كرية احل�ق يف احتج�از ال�ش�خ�ص �أو الأ�ش�خا�ص
مل�دة ت�ص�ل �إىل �س�تة �ش�هور.
�إن االعتق�ال الإداري �إج�راء مرتب�ط بالو�ض�ع ال�سيا�س�ي يف الأرا�ض�ي الفل�س�طينية املحتل�ة ،وحرك�ة االحتج�اج
الفل�س�طيني عل�ى ا�س�تمرار االحتلال للأرا�ض�ي الفل�س�طينية الت�ي احتل�ت الع�ام  ،1967وه�و عق�اب و�إج�راء
�سيا�س�ي يعبر ع�ن �سيا�س�ة حكومي�ة ر�س�مية لدول�ة االحتلال با�س�تخدامها االعتق�ال الإداري كعق�اب جماع�ي
�ضد الفل�س�طينيني .واالعتقال الإداري بال�ش�كل الذي ت�س�تخدمه قوات االحتالل حمظور يف القانون الدويل،
لكن االحتالل ا�س�تمر يف �إ�صدار �أوامر اعتقال �إداري بحق �ش�رائح خمتلفة من املجتمع الفل�س�طيني يف ال�ضفة
الغربي�ة ،م�ن ن�ش�طاء حق�وق �إن�س�ان ،وعم�ال ،وطلب�ة جامعيين ،وحمامين ،و�أمه�ات معتقلين ،وجت�ار.
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ت�ؤكد م�ؤ�س�سة ال�ضمري على �أن اعتقال النائب �أحمد عطون ينتهك املعايري الدولية للمحاكمة العادلة ،وذلك
لأن �أوامر االعتقال الإداري ت�ستند �إىل مواد �سرية ،ما يحول دون معرفة عطون �أو حماميه ب�أ�سباب االعتقال
وتفا�صي�ل االدع�اءات املوجه�ة �ض�ده ،وبن�اء دف�اع فع�ال .وتدي�ن م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير اعتق�ال النائ�ب �أحم�د عطون،
وتعتبره ج�زءاً م�ن اال�س�تهداف املمنه�ج للرم�وز ال�سيا�س�ية الفل�س�طينية لتج�رمي عمله�ا بغر�ض �إ�س�كات �صوتها
ومنعها من ممار�س�ة دورها وواجباتها لن�صرة ق�ضية �ش�عبها العادلة وحريته.
وتعتبر م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير االعتق�ال الإداري ،بال�ص�ورة الت�ي متار�س�ها دول�ة االحتلال ،غ َير قان�وين ،واعتق�ا ًال
تع�س�فياً ،ويرق�ى �إىل اعتب�اره جرمي�ة ح�رب ،حي�ث ي�ص�ف البن�د ( )6م�ن امل�ادة ( )2( )8م�ن ميث�اق روم�ا ،جرائ�م
احلرب بـ«تعمد حرمان �أي �أ�سير حرب� ،أو �أي �ش�خ�ص �آخر م�ش�مول باحلماية ،من حقه يف �أن يحاكم حماكمة
عادل�ة ونظامية».
العائلة
النائ�ب �أحم�د عط�ون مت�زوج م�ن ال�س�يدة ن�س�رين دوي�ات ،وه�و �أب خلم�س�ة �أبن�اء وه�م :جماه�د ( 19عام�اً)،
حمم�د ( 18عام�ا ً) ،م�رمي ( 17عام�اً) ،حمم�ود ( 16عام�اً) بت�ول (� 8أع�وام) .واالب�ن الأكبر جماه�د يدر��س
املحام�اة ،وحمم�د يدر��س املحا�س�بة.
قامت قوات االحتالل يف  2013/12/3باعتقال �أبناء النائب عطون؛ جماهد وحممد ،بعد اقتحام منزلهما يف
�ص�ور باه�ر جن�وب مدين�ة القد��س املحتل�ة ،وبعده�ا ق�ام االحتالل ب�إطالق �س�راح الطفل جماهد الذي كان يبلغ
حينها ( )16عاماً بعد التحقيق معه ل�ساعات ،و�أبقى �شقيقه الطفل حممد ( 15عاماً) الذي حكم عليه بعدها
بال�سجن ل�سنتني ،و�أفرج عنه يف  2015/10/1من �سجن جمدو .وبعدها �أعيد اعتقال حممد يف ،2016/12/1
وحكم عليه حينها بال�سجن لـ (� )6شهور ،و�أفرج عنه يف .2017/5/11
املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
عل�ى الرغ�م م�ن �أن قوانين االحتلال والقان�ون ال�دويل مينع�ان احتج�از الأف�راد بن�اء عل�ى �آرائه�م ال�سيا�س�ية،
ف��إن ق�وات االحتلال تعتق�ل الق�ادة ال�سيا�س�يني الفل�س�طينيني ب�ش�كل م�س�تمر وممنه�ج لقمع العملية ال�سيا�س�ية
الفل�سطينية ،ولتقييد �سيادة ال�سلطة الفل�سطينية ،ومنع ال�شعب الفل�سطيني من تقرير م�صريه .ويف الفرتة
التي �سبقت االنتخابات الت�شريعية الفل�سطينية يف كانون الثاين  ،2006ركزت �سلطات االحتالل هذه ال�سيا�سة
القمعية على نواب املجل��س الت�ش�ريعي ب�صفة خا�صة.
خلال الن�ص�ف الث�اين م�ن الع�ام  ،2015انخف��ض ع�دد ن�واب املجل��س الت�ش�ريعي يف �س�جون االحتلال �إىل ()5

نواب ،لكن �سرعان ما عاد لريتفع يف كانون الأول  2017لي�صل �إىل ( )10نواب معتقلني و�أ�سرى .ويقبع حالياً
يف �س�جون االحتالل ( )11نائباً )7( ،منهم رهن االعتقال الإداري.
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وا�صلت قوات االحتالل �سيا�س�ة قمع نواب املجل��س الت�ش�ريعي منذ العام  ،2006وت�س�تمر يف اعتقالهم تع�س�فياً
وعر�ضه�م عل�ى حماك�م ع�س�كرية �ش�كلية تفتق�ر جلمي�ع معايير املحاكمة العادلة ،كما متنعهم من ال�س�فر خارج
الأر��ض الفل�س�طينية املحتل�ة .كم�ا تق�وم �س�لطات االحتلال ب�س�حب �إقام�ات ن�واب الت�ش�ريعي الذي�ن يحمل�ون
الهوي�ات املقد�س�ية ،وترحيله�م ق�س�راً �إىل ال�ضف�ة الغربي�ة.
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فداء حممد يو�سف دعم�س
1994/9/15

 24عاماً
بيت �أمر/اخلليل
عزباء
طالبة حما�سبة �سنة ثالثة يف جامعة القد�س املفتوحة
2018/5/29

الدامون
اعتقال �إداري (� )4أ�شهر

االعتقال احلايل
اقتحم�ت ق�وة م�ن جي��ش االحتلال من�زل ف�داء دعم��س الكائ�ن يف بيت �أمر يف
اخللي�ل بتاري�خ  2018/5/29عن�د ال�س�اعة اخلام�س�ة �صباح�اً ،وبع�د التع�رف
عل�ى �أ�س�رتها ،طل�ب جن�ود االحتلال �إبق�اء �أف�راد العائل�ة داخ�ل غرفه�م.
وبح�سب ما �أفادت فداء ملحامية م�ؤ�س�سة ال�ضمري ،ف�إن جمندتني مرافقتني
للقوة توجهتا لغرفتها بنية القيام بتفتي�ش�ها تفتي�ش�اً عارياً ،وبعد �أن رف�ضت
ذلك ،قامت املجندتان بدفعها �إىل احلائط ب�شدة و�ضربها بال�سالح على كتفها
الأي�س�ر ،م�ا جعله�ا تع�اين م�ن �آالم �ش�ديدة نتيج�ة لل�ضرب ال�ذي تعر�ضت له.
قام�ت مبا�ش�رة ب�إعلام ال�ضاب�ط ب�أنه�ا ترف��ض التفتي��ش الع�اري ،وبعد جدال
واف�ق عل�ى تفت�ش�يها وه�ي ترت�دي مالب�س�ها ،ث�م طل�ب منه�ا �أن جتهّ�ز نف�س�ها
لط�رح بع��ض الأ�س�ئلة عليه�ا ،وم�ن ث�م �إطلاق �س�راحها .قاد اجلن�ود فداء �إىل
جيب ع�سكري دون �إبالغها �أو عائلتها بوجهة نقلها ،وذلك بعد تقييد يديها
بقي�ود بال�س�تيكية �إىل ال�وراء ،وتع�صي�ب عينيه�ا ،وقام�وا بدفعه�ا �أر�ض�اً لرتتط�م يف �أر�ضي�ة اجلي�ب الع�س�كري.
التحقيق
مت اقتي�اد ف�داء �إىل مرك�ز توقي�ف «عت�صي�ون» القري�ب م�ن منطق�ة اخللي�ل ،ونقل�ت م�ن اجلي�ب الع�س�كري �إىل
العي�ادة ،ومت فح��ص �ضغطه�ا و�س��ؤالها بع��ض الأ�س�ئلة ،وم�ن ث�م قام�وا بو�ضعه�ا يف غرف�ة وه�ي مقي�دة الأي�دي
ومع�صوب�ة العينين ،وذل�ك مل�دة (� )4س�اعات تقريب�اً ،م�ع تواج�د بع��ض اجلن�ود واملجن�دات داخ�ل الغرف�ة ،الذي�ن
حاولوا ا�ستفزازها من خالل و�ضع املو�سيقى ال�صاخبة والغناء ب�صوت مرتفع جداً .وبح�سب ما �أفادت ملحامية
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م�ؤ�س�سة ال�ضمري ،فقد منعها اجلنود من الدخول �إىل احلمام �إال وهي مقيدة اليدين �إىل الأمام بقيود حديدية
امللح�ة بنزعه�ا .تلق�ت ف�داء خبر نقله�ا �إىل عوفر بعد �أن مت تفتي�ش�هاً تفتي�ش�اً دقيقاً،
عل�ى الرغ�م م�ن مطالبته�ا ّ
ومت نقله�ا بوا�س�طة البو�س�طة �إىل عوف�ر بع�د تقيي�د �أقدامه�ا بقي�ود حديدي�ة .وكم�ا �أبلغ�ت حمامي�ة م�ؤ�س�س�ة
ال�ضمير ،ف�إن�ه ف�ور و�صوله�ا �إىل عوف�ر ،مت و�ضعه�ا يف «برك��س» حدي�د يح�وي �ش�باكاً �صغيراً ومقع�داً حديدي�اً،
وذل�ك مل�دة �س�اعتني قب�ل الب�دء بالتحقي�ق معه�ا .خ�ضع�ت ف�داء جلل�س�ة حتقي�ق واح�دة مل�دة �س�بع �س�اعات م�ع
ا�ستراحة وق�ت الغ�ذاء ،تعر�ض�ت خالله�ا للرتهي�ب والتهدي�د وال�ش�تم ،وكان يتمح�ور التحقيق حول من�ش�ورات
�ش�خ�صية عل�ى �صفحته�ا يف في�س�بوك .وبع�د انته�اء التحقي�ق يف الي�وم نف�س�ه ،نقل�ت �إىل �س�جن ال�ش�ارون.
الو�ضع القانوين
قدم�ت الئح�ة اته�ام بح�ق ف�داء بع�د ح�وايل �أ�س�بوع م�ن اعتقاله�ا ،ت�ضمنت الالئحة بند التحري�ض على و�س�ائل
التوا�صل االجتماعي «في�سبوك» ،وادّعت النيابة �أن فداء متلك في�سبوك «متطرف» ،وتقوم بن�شر مواد حتر�ض
عل�ى الإره�اب والعن�ف ،حي�ث متح�ورت جل�س�ات التحقي�ق ح�ول املن�ش�ورات وال�ص�ور املن�ش�ورة عل�ى �صفحته�ا على
في�س�بوك ،التي ادّعت النيابة �أنها تربز ت�أييداً للمقاومة ومتجيداً لل�ش�هداء .وت�ضمنت الئحة االتهام تفا�صيل
املن�ش�ورات من حيث عدد الإعجابات وامل�ش�اركات التي وردت على املن�ش�ور.
حكمت املحكمة الع�سكرية يف «عوفر» بتاريخ  2018/8/7على الأ�سرية فداء دعم�س بال�سجن الفعلي ملدة ()95

يوم�اً و�س�بعة �أ�ش�هر �س�جن م�ع وق�ف التنفي�ذ مل�دة �أرب�ع �س�نوات م�ن ي�وم حترره�ا م�ن الأ�س�ر بتهم�ة التحري��ض،
وقال�ت املحكم�ة �إن احلك�م ج�اء بع�د �أن وزن�ت �أق�وال النياب�ة الع�س�كرية وحمام�ي الأ�سيرةّ ،
واطلع�ت على ظروف
الق�ضي�ة وق�ررت �أن ه�ذا التحري��ض كان باحل�د الأدن�ى ،وقبل�ت بال�صفق�ة الت�ي ج�رت م�ع النياب�ة .وعل�ى الرغ�م
م�ن �أن النياب�ة الع�س�كرية قال�ت� ،أي�ض�اً� ،إن التحري��ض ال�ذي تدعي�ه كان باحل�د الأدن�ى م�ن درج�ات التحري��ض،
ف�إنها �أكدت على �أن هذا احلكم لي�س له �أي ت�أثري على �إمكانية �إ�صدار �أمر اعتقال �إداري بحق فداء الحقاً ،وهو
م�ا ح�ص�ل ً
فعلا! وه�ذا يظه�ر كي�ف تتعاط�ى النياب�ة الع�س�كرية لالحتلال بق�ضي�ة التحري��ض ،فه�ي ال تكتف�ي
بالعقوب�ات الت�ي تفر�ضه�ا املحكم�ة ،ب�ل ت�س�تخدم االعتق�ال الإداري كو�س�يلة �أخ�رى ،وه�ذا عملي�اً �س�وء ا�س�تخدام
�اف ل�ش�روط القان�ون الدويل الإن�س�اين.
لإج�راءات االعتق�ال الإداري ،و ُمن ٍ
االعتقال ال�سابق
م�ن اجلدي�ر بالذك�ر �أن�ه ج�رى اعتق�ال ف�داء �س�ابقاً بتاري�خ  ،2015/1/28حي�ث مت اعتقاله�ا بينم�ا كان�ت ت�سير
يف ال�ش�ارع ق�رب م�س�توطنة «عت�صي�ون» .ادع�ى جن�ود االحتلال �أنه�ا كان�ت حتم�ل �س�كيناً ،ومت نقله�ا �إىل مرك�ز
توقيف «عت�صيون» ،حيث مت التحقيق معها يف ظروف قا�سية ،ومت تهديدها ب�إيذاء �شقيقها الذي اع ُتقل يف يوم
اعتقالها نف�س�ه ،ما �س�بب لها �ضغطاً نف�س�ياً .بعد انتهاء التحقيق ،نقلت �إىل �س�جن ال�ش�ارون ،وحكمت املحكمة
الع�س�كرية عليها بال�س�جن ملدة (� )6أ�ش�هر بتهمة حيازة �س�كني.
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بعد انتهاء مدة احلكم ،ويف اليوم املقرر للإفراج عن فداء� ،أ�صدر ما ي�سمى القائد الع�سكري �أمر اعتقال �إداري
مل�دة (� )6ش�هور بح�ق ف�داء بتاري�خ  .2018/8/16وخلال جل�س�ة التثبي�ت� ،أك�د القا�ض�ي الع�س�كري عل�ى �أن�ه كان
لف�داء �ش�بهات ب��إدارة �صفح�ة في�س�بوك «متط�رف» ،وب�أنه�ا حت ّر��ض عل�ى العن�ف ،وا ّدع�ى �أن امل�واد اال�س�تخباراتية
التي و�صلت �إليه �أو�سع من جمرد ن�شرها من�شورات على �صفحتها يف في�سبوك ،و�أن هذه املواد �سرية؛ �أي �إنه ال
ميكن للمحامي �أو للمعتقل االطالع عليها .وا�ستكمل القا�ضي �أن فداء اعتقلت �سابقاً بتهمة حيازة �سكني ،ومت
احلكم عليها ب�ستة �أ�شهر ،و�أن هذا كله ي�شري �إىل �أن هناك خطورة يف �إطالق �سراحها ،وبالتايل فرتة االعتقال
مل�دة �س�تة �أ�ش�هر �إداري ه�ي معقول�ة ومنا�س�بة لدرج�ة اخلط�ورة ،وق�ام بتثبي�ت االعتق�ال الإداري مل�دة (� )6أ�ش�هر
تنته�ي يف .2019/2/15
ق�ام حمام�ي الدف�اع با�س�تئناف ق�رار القا�ض�ي بتثبي�ت االعتق�ال الإداري� ،إال �أن القا�ض�ي رف��ض اال�س�تئناف،
وا ّدع�ى �أن ق�رار االعتق�ال الإداري يعتم�د عل�ى خط�ورة املعتق�ل ،ويف حال�ة ف�داء ه�و غير نابع من خطورتها على
التحري��ض بو�س�ائل التوا�ص�ل االجتماع�ي ،و�إمن�ا ينب�ع م�ن نواياه�ا قبل االعتق�ال التي تدل على خطورة حالية
و�آني�ة ،و�أن �إدانته�ا ال�س�ابقة بحي�ازة ال�س�كني مل تردعه�ا ع�ن �أن تبق�ى خط�رة .و�أك�د القا�ض�ي الع�س�كري عل�ى �أن
ا�ستمرار اعتقالها ُيدر�س من قبل القائد الع�سكري الذي يحدد الفرتة الكل ّية لالعتقال .تنتهي مدة االعتقال
الإداري لف�داء يف  ،2019/2/15وه�ذا ال يعن�ي �أن�ه �س�يتم الإف�راج عنه�ا بانته�اء امل�دة ،حي�ث �إن�ه ميك�ن �أن يت�م
جتدي�د �أم�ر االعتق�ال الإداري مل�دة �أخ�رى غير حم�ددة.
قب�ل انته�اء �أم�ر االعتق�ال الإداري الأول ال�ص�ادر بح�ق ف�داء ،قام�ت �س�لطات االحتلال بتاري�خ 2019/2/10
بتجدي�د اعتقاله�ا الإداري مل�دة (� )4أ�ش�هر �إ�ضافي�ة ،تنته�ي بتاري�خ  ،2019/6/14م�ع �إمكاني�ة �أن يت�م متدي�د
اعتقالها لفرتة �إ�ضافية غري حمددة .ويف جل�سة التثبيت ادّعى القا�ضي �أنه ال يوجد مواد �سرية جديدة ت�شري
�إىل خط�ورة ف�داء ،وم�ع ذل�ك� ،أ�ش�ار �إىل �أن امل�واد ال�س�رية الت�ي ال ي�س�تطيع ك�ش�فها ه�ي �أكثر مم�ا مت حكمه�ا بن�ا ًء
علي�ه ،عندم�ا وجه�ت له�ا تهم�ة «التحري��ض» ،وزع�م �أن �س�لطات االحتلال تخ�ش�ى �أن�ه يف ح�ال �إطلاق �س�راحها،
�س�وف ت�ش�كل خط�راً عل�ى �أم�ن املنطق�ة ،وبذل�ك �ص�ادق عل�ى م�دة االعتق�ال للفترة الكامل�ة (� 4أ�ش�هر).
بانته�اء ه�ذه امل�دة ،تك�ون ف�داء ق�د �أم�ض�ت (� )13ش�هراً ره�ن االعتق�ال ملج�رد ممار�س�ة حقه�ا يف حري�ة ال�ر�أي
والتعبير ،م�ع �إمكاني�ة متدي�د اعتقاله�ا الإداري التع�س�في مل�دد �أخ�رى غير حم�ددة.
حرية الر�أي والتعبري  ...من حق �أ�سا�سي �إىل تهمة
ي�س�عى االحتلال ،وب�ش�كل ممنه�ج ،م�ن خلال القوانين الع�س�كرية الت�ي يفر�ضها� ،إىل تقييد احلقوق الأ�سا�س�ية
للفل�س�طينيني ب�ش�تى الط�رق ،حت�ى تل�ك الت�ي يلت�زم بع�دم انتهاكه�ا مبوج�ب العه�ود واالتفاقي�ات الدولي�ة التي
وقع�ت عليه�ا دول�ة االحتلال .ويف حال�ة ف�داء ،يبرز انته�اك �س�لطات االحتلال للحق يف حرية ال�ر�أي والتعبري،
حيث كفلت املواثيق واالتفاقيات الدولية حرية الر�أي والتعبري منذ الإعالن العاملي حلقوق الإن�س�ان ،وتر�س�خ
يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي وقعت عليه دولة االحتالل ،حيث تن�ص املادة ()19
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عل�ى �أن�ه« :ل�كل �إن�س�ان ح�ق يف حري�ة التعبير ،وي�ش�مل ه�ذا احل�ق حريت�ه يف التما��س خمتل�ف �ض�روب املعلوم�ات
والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين دومنا اعتبار للحدود� ،سواء على �شكل مكتوب �أو مطبوع� ،أو يف قالب فني،
�أو ب�أي و�س�يلة �أخرى يختارها».
ت�س�تمر �س�لطات االحتلال يف حماكم�ة الفل�س�طينيني بتهم�ة التحري��ض وف�ق قوانين ع�س�كرية ال تت�واءم ،ب��أي
�ش�كل م�ن الأ�ش�كال ،م�ع االلتزام�ات الدولي�ة املرتتب�ة عليه�ا فيم�ا يتعل�ق باحل�ق يف حرية ال�ر�أي والتعبري؛ حيث
ت�س�تند النياب�ة الع�س�كرية لالحتلال يف قراراته�ا �ض�د الفل�س�طينيني بدع�وى «التحري��ض» يف �أرا�ض�ي ال�ضف�ة
الغربي�ة املطب�ق عل�ى الفل�س�طينيني فيه�ا القوانين الع�س�كرية� ،إىل املادتين ( )251و(( )199ج) م�ن الأم�ر
الع�س�كري لتعليم�ات الأم�ن (الن�س�خة املوح�دة) «يه�ودا وال�س�امرة» رق�م ( )1651للع�ام .2009
يظه�ر م�ن خلال البن�د ال�ذي ت�س�تخدمه �س�لطات االحتلال ملالحق�ة الفل�س�طينيني� ،أن احل�ق يف حري�ة ال�ر�أي
والتعبير ب��أي �ش�كل م�ن الأ�ش�كال ،حمظ�ور ،ويعر��ض �صاحب�ه للمالحق�ة واالعتق�ال لفترات طويلة.
االعتقال الإداري  ...عقاب للمرة الثانية
�إن مب�د�أ ع�دم ج�واز حماكم�ة �أو عق�اب ال�ش�خ�ص ع�ن الفع�ل ذات�ه مرتين ه�و م�ن املب�ادئ الرا�س�خة يف القان�ون
اجلنائ�ي وال�دويل ،وي�ش�كل �ضمان�ة �أ�سا�س�ية للمحاكم�ات العادل�ة� ،إال �أن�ه لي��س م�س�تغرباً �أن تنته�ك �س�لطات
االحتالل املبادئ الأ�سا�س�ية التي ا�س�تقرت يف �أغلب النظم القانونية� ،أو يف املواثيق واالتفاقيات الدولية ،حيث
ين��ص العه�د ال�دويل اخلا��ص باحلق�وق املدني�ة وال�سيا�س�ية يف امل�ادة ( )14بن�د ( )7عل�ى �أن�ه« :ال يج�وز تعري��ض
�أح�د جم�دداً للمحاكم�ة �أو للعق�اب عل�ى جرمي�ة �س�بق �أن �أدي�ن به�ا �أو ُب� ِّرئ منه�ا بحك�م نهائ�ي وفق�اً للقان�ون
وللإج�راءات اجلنائي�ة يف كل بل�د» .وم�ا ح�ص�ل م�ع الأ�سيرة ف�داء ،يبرز م�دى انته�اك االحتلال ب�أجهزت�ه
املختلف�ة مب�ادئ �أ�سا�س�ية مت تبنيه�ا عندم�ا وقع�ت دول�ة االحتلال عل�ى العه�د ال�دويل اخلا��ص باحلق�وق املدنية
وال�سيا�س�ية ،حي�ث مل تكت ِ�ف النياب�ة الع�س�كرية باحلك�م ال�ذي �ص�در بح�ق ف�داء عل�ى الرغم م�ن �أنه �صدر نتيجة
لل�صفق�ة الت�ي ج�رت معه�ا ،و�إمن�ا �أك�دت عل�ى �أن ه�ذا احلك�م ال مين�ع م�ن �إ�ص�دار �أم�ر اعتق�ال �إداري بحقه�ا ،م�ا
ي�دل عل�ى الني�ة امل�س�بقة للنياب�ة ب�إبق�اء ف�داء يف الأ�س�ر وعقابه�ا عل�ى الفع�ل مل�رة ثاني�ة ،الأمر الذي ين�س�ف املبد�أ
امل�ستقر يف القانون ،كما �إن قيام القا�ضي الع�سكري بتثبيت �أمر االعتقال الإداري بحقها ،واالدعاء بوجود ملف
�س�ري ،يف�س�ر ع�دم ر�ض�ا �أو اكتف�اء اجله�از الق�ضائ�ي بامل�دة الت�ي حكمت بها ف�داء ،و�إن اللجوء لالعتقال الإداري
ه�و و�س�يلة ت�س�تخدمها �س�لطات االحتلال لالنتق�ام م�ن الأ�سير ملج�رد �ش�ك القا�ض�ي الع�س�كري ب�أن هن�اك نوايا
ل�دى الأ�سير ،و�أن ه�ذه النواي�ا ت�ش�كل خط�راً ،م�ا ي�س�تدعي �إبق�اءه يف الأ�س�ر.
لقد �ش�ددت اتفاقية جنيف الرابعة ،واملعايري الدولية الأخرى لإجراءات املحاكمة العادلة ،على منع ا�س�تخدام
ً
بديلا ع�ن املحاكم�ة ،م�ا يدع�و �إىل الت�أكي�د عل�ى �أن االعتق�ال الإداري ،كم�ا ي�س�تخدمه
االعتق�ال الإداري
�اف للقوانين والأع�راف الدولي�ة .كم�ا تعتبر م�ؤ�س�س�ة ال�ضمير االعتق�ال
االحتلال ،ه�و اعتق�ال تع�س�في و ُمن ٍ
الإداري ،بال�ص�ورة الت�ي متار�س�ها دول�ة االحتلال غير قان�وين ،وتع�س�في ،ويرق�ى �إىل اعتب�اره جرمي�ة ح�رب،
حي�ث ي�ص�ف البن�د ( )6م�ن امل�ادة ( )2( )8م�ن ميث�اق روم�ا ،جرائ�م احل�رب بـ�تعمد حرم�ان �أي �أ�سير ح�رب� ،أو �أي
�ش�خ�ص �آخ�ر م�ش�مول باحلماي�ة ،م�ن حق�ه يف �أن يحاك�م حماكم�ة عادل�ة ونظامي�ة».
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