
 شهرا   16جن لمدة تام سعافين بالسمحكمة عوفر العسكرية تحكم على األسيرة خ.مضّخمة.. و  واسعة عد ادعاءات  ب

ال. حيث العتقشهرًا من ا 15د ما يقارب بعالناشطة ختام سعافين  13/2/2022يوم أمس األحد  العسكرية عوفر أدانت محكمة 
أشهر بادعاء    6لمدة  مر اعتقال إداري بحقها  كري أئد العسدر القاأصجرًا، و بعد اقتحام منزلها ف  2/11/2020قلت ختام يوم  اعت  

ضي العسكري في اري، أّكد القاملف االعتقال اإلد  خالل سماعفي الجبهة الشعبية وتشكل خطرًا على أمن المنطقة، و أنها نشيطة  
 أشهر.  4ة واحدة لمدة  لمر اً جرى تجديد اعتقال ختام إداري. في إطار العمل الجماهيري قراراته أن نشاطات ختام تقع 

ترتبط بشكل مباشر بعمل محدد  ئحة اتهام بحقها شملت ادعاءات كثيرة وواسعة ال  م تقديم ال ل اإلداري، تقبل انقضاء مدة االعتقا 
دارجة  ، وهذه السياسة  طة التي تشكل محاًل لإلدانةاألنشو   لاألفعاوصف    تضخيمت النيابة العسكرية بتام، حيث قامقامت به خ

كرية تعلم  ابة العسيخالف الواقع، ألن الني حتواها بمالوائح االتهام مع تضخيم م عند صياغةنيابة العسكرية بشكل كبير من قبل ال
بنود ، لتقوم الحقًا بشطب وحذف معظم  جيدًا أنها في نهاية المطاف سوف تفاوض وتناقش محامي الدفاع حول هذه الحقائق

تراف بالئحة االتهام  يتم بموجبها االعللتوصل لصفقة  ووسائل الضغط على المعتقل ومحاميه    ذه هي أحد أساليب، وهحة االتهامالئ
 . وإنهاء الملف

ازل عن االستمرار بإجراءات المحاكمة حيث يتنثيرة للدفاع عن نفسه،  ة خيارات ك/تقلعالتي يتم تنفيذها ال تترك للمجراءات  إن اإل
التقاضي من طلة بإجراءات  لتجنب المما   سكريةويتوجه لخيار عقد "صفقة" مع النيابة الع  مرافعًة وسماع الشهود ونقاش األدلة

 خّف من جهة أخرى.أكم نود الئحة االتهام واإلدانة بحبص تقليوباعتبارها أسهل الطرق لضمان جهة، 

لتضخيم وتوسيع   إطار سعيها  العسفي  النيابة  تدعي  التي  األفعال  األسيرة ختام،  وصف  قبل  ارتكابها من  الكرية  بة نياحاولت 
مؤخرًا  عالن عنها ة الست التي تم اإلفي الئحة االتهام تحميل ختام مسؤولية إدارة مشتركة مع آخرين للمؤسسات األهليالعسكرية 

، إضافة إلى المشاركة في مؤتمرات ومظاهرات ، وأنها شريكة في عملية تبييض األموال لصالح الجبهة الشعبيةكمنظمات إرهابية
 جود أي دليل يثبت هذه االدعاءات.وأنشطة شعبية أخرى، دون و 

يحاكم وهو  وفي أن  ق المعتقل بالحرية  ك صارخ لح، وفي انتهاعدم وجود أدلةتضخيم على وصف األفعال، و هذ البالرغم من  و 
طينيين، ويتم رفض ن الفلسجراءات القانونية بحق المعتقليحتى إنهاء اإلسياسة االعتقال  كري  ء العسيستخدم القضا  حر طليق،

عسكرية في  باإلضافة إلى قيام النيابة اللى المعتقل، هذا  من الضغط ع  لك لفرض مزيدإطالق سراحهم أثناء فترة المحاكمة، وذ
يمنع و محاكمة عادلة  ن ب حق المعتقلييخرق  نائية، مما  ت غطاء "الملف السري" حتى في اإلجراءات الجإخفاء جزء من األدلة تح

 دفاع فّعال. ديمتقمحامي الدفاع من 

  انتهاءتى  تام ح، إضافة إلطالق سراح خ ن المواد السرية شف عة العسكرية للكان بعدة طلبات للمحكمتقّدم المحامي محمود حسّ 
وف، قام المحامي حّسان  اإلجراءات القانونية، إال أن المحكمة ماطلت في تعيين هذه الطلبات للنظر أمامها. وفي ظل هذه الظر 

ة في الجبهة الشعبية وعلى  نها عضو تهام ختام لتقتصر فقط على كو لعسكرية يقضي بتعديل الئحة ابالتوصل التفاق مع النيابة ا
اتحاد لجان المرأة الفلسطينية قبل اإلعالن عن المؤسسة  ت مؤسسة  مشاركتها في أنشطة اجتماعية وجماهيرية، وعلى أنها أدار 

 كمنظمة غير قانونية.



أشهر من اعتقالها اإلداري    4شهرًا، بحيث يتم احتساب    16بالسجن الفعلي لمدة  األسيرة ختام  كمة عوفر العسكرية على  ح ت محكم
أّكد  و شيقل.    1500قيمة  مة مالية ب، وغرامع وقف التنفيذأشهر    5لمدة  كمًا بالسجن  الذي سبق تقديم الئحة اتهام، إضافة إلى ح

العس لهذا اي في قراره  كر القاضي  قبوله  الأن أحد أسباب  أدلة كافية حول االدعاءات ذات  صلة  التفاق هو حقيقة عدم وجود 
 بالمؤسسات والعالقة مع الجبهة الشعبية.

 

 


