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هذا التقرير حول انتهاكات حقوق الأ�سريات والأ�سرى يف ال�سجون الإ�سرائيلية يندرج �ضمن
اجلهد املتوا�صل الذي تبذله م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان للإفراج عن
الأ�سريات والأ�سرى .وحلني ذلك� ،ضمان متتعهم بحقوقهم املكفولة يف القانون الدويل
الإن�ساين ،والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.
تتطلع م�ؤ�س�سة ال�ضمري من خالل تقاريرها ال�سنوية لدرا�سة �سيا�سات م�صلحة ال�سجون
الإ�سرائيلية ال�ساعية �إىل ك�سر �إرادة احلركة الأ�سرية الفل�سطينية ،وف�ضح انتهاكاتها
املربجمة واملنهجية حلقوقهم ،يف �سبيل م�ساءلتها وحما�سبتها ،مبقت�ضى القانون الدويل
العام ،وبخا�صة القانون اجلنائي الدويل ،والقانون الدويل الإن�ساين.
وتعد تقارير االنتهاكات ال�سنوية ،مادة مهمة يف الت�أريخ للحركة الأ�سرية الفل�سطينية
ون�ضاالتها يف مواجهة خمتلف �أدوات االحتالل ،ويف مقدمتها �سيا�سات م�صلحة ال�سجون
الإ�سرائيلية ،الهادفة �إىل �صهر وعي الأ�سرى وتطويعهم.
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مقدمة

وا�صلت دولة االحتالل خالل العام � ،2010سيا�سة «الإبادة املجتمعية» بحق الفل�سطينيني يف
الأر�ض املحتلة ب�شتى الو�سائل والطرق؛ بغر�ض قهر وقمع تطلعاته نحو احلرية واال�ستقالل.
فتوا�صلت عمليات القتل ،واالعتقال ،والهدم ،والتهجري ،وحرق احلقول ،وتوظيف االقت�صاد
الفل�سطيني يف خدمة م�شروعها اال�ستعماري االقتالعي.
وما زالت �سيا�سة االعتقاالت �أحد �أعمدة تلك ال�سيا�سة ال�ساعية �إىل طم�س الهوية الفل�سطينية؛
و�إخراجها من التاريخ مرة و�إىل الأبد .فتوا�صل االعتقاالت بحق ال�شعب الفل�سطيني منذ
العام  1948و�إىل يومنا هذا ،ي�ؤكد حقيقة �أن �سيا�سة االعتقاالت بحق الفل�سطينيني ما
هي �إال ترجمة لتطلع املحتل �إىل عطب املجتمع الفل�سطيني �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا
ونف�سي ًا ،وقتل منوه ودميومته.
وبذا ،فمن الأهمية مبكان درا�سة وت�شخي�ص االنتهاكات التي تتعر�ض لها الأ�سريات
والأ�سرى الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل ،يف ظل ما متار�سه قوات االحتالل من �سيا�سات
بحق فل�سطينيي الأر�ض املحتلة ،ذلك �أن قوات االحتالل وخمتلف م�ؤ�س�ساتها الع�سكرية،
وال�سيا�سية ،الأمنية ،والق�ضائية ،تعمل وفق ر�ؤية واحدة موحدة.
ف�إذا ما �أمعنا النظر يف تلك ال�سيا�سات ،جند التماثل وا�ضح ًا وجلي ًا ،ويت�ضح �أكرث بعدها التكاملي.
ف�سيا�سة دولة االحتالل التي تقطع الأر�ض الفل�سطينية ،ومتنع التوا�صل االجتماعي بني �أهلها،
جتد مقابلها يف �سيا�سة م�صلحة ال�سجون ،بتوزيع الأ�سرى على ال�سجون وفق اعتبارات جغرافية.
ففي الوقت الذي تقوم فيه قوات االحتالل بحرمان ال�شعب الفل�سطيني من مقومات ال�صمود
االقت�صادي على �أر�ضه ،ف�إنها يف الوقت نف�سه ّ
توظف �سيا�سة االعتقاالت للغر�ض ذاته ،ولعل
يف �سيا�سة الغرامات التي تفر�ضها املحاكم الع�سكرية خري �شاهد على ذلك .ف�سيا�سة هدم
الآبار ،وحرق الكروم ،تكملها �سيا�سة فر�ض الغرامات على الأ�سرى يف املحاكم الع�سكرية
والتي تقدر مباليني ال�شواقل 1ي�ضاف �إليها العقوبات املالية التي تفر�ض على اال�سرى من
قبل م�صلحة ال�سجون وفق لوائحها الداخلية اخلا�صة بالأ�سرى الفل�سطينيني.
و�إذا كانت اتفاقية باري�س االقت�صادية العام  19942جنحت يف تكري�س تبعية االقت�صاد
1

خالل العام  2009قامت وزارة الأ�سرى بت�سديد مبلغ � 3,691,950شيقل كغرامات فر�ضت على الأ�سرى يف املحاكم الع�سكرية و
يف العام � 2010سددت الوزارة مبلغ ن�صف مليون �شيقل.

2

لالطالع على اتفاقية باري�س انظر الرابط التايل:

http://www.palestineinarabic.com/Docs/treat_aggr/Protocol_on_Economic_Relations_1994_A.pdf
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الفل�سطيني وت�سخريه خلدمة االقت�صاد الإ�سرائيلي ،و�أ�سقطت عن دولة االحتالل م�س�ؤولياتها
املالية والقانونية كقوة احتالل �إزاء الأر�ض املحتلة و�سكانها ،ف�إن هذا النجاح يجد نظريه
وانعكا�ساته على حياة الأ�سرى داخل �سجون دولة االحتالل.
فخالل ال�سنوات الع�شر الأخرية ،جنحت م�صلحة ال�سجون عرب جمموعة اتفاقيات 3عقدتها
مع وزارة الأ�سرى والأ�سرى املحررين التابعة لل�سلطة الفل�سطينية املنبثقة عن اتفاقيات
�أو�سلو ،يف التن�صل من م�س�ؤولياتها �إزاء الأ�سرى ،بتحميلهم وجمتمعهم الأعباء املالية
الناجمة عن اعتقالهم.
فخالل العام � 2010أودعت وزارة الأ�سرى ما يزيد  13مليون �شيقل يف ح�سابات الأ�سرى
ّ
للتب�ضع من الكانتني لدعم نظامهم الغذائي ،و�سد باقي م�ستلزماتهم واحتياجاتهم .فيما
�أنفقت  28مليون �شيقل لذات الغر�ض يف العام .2009
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الأمثلة كثرية ،والدالئل على حجم التطابق والتكامل بني �سيا�سات االحتالل وم�ؤ�س�ساته
معروفة ،ويكفي هنا �أن نتذكر �أن كيان االحتالل الذي �أعلن قطاع غزة كيان ًا معادي ًا،
وي�ضرب عليه ح�صار ًا �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا خانق ًا منذ العام  ،2006وميار�س بحق �أهله
عقاب ًا جماعي ًا �سافر ًا ،وميزق الن�سيج االجتماعي للمجتمع الفل�سطيني بعد �أن مزق «الوحدة
اجلغرافية» ،يحرم ،بالتوازي� ،أكرث من � 670أ�سري ًا فل�سطينين ًا من قطاع غزة من حقهم
يف تلقي الزيارات العائلية وباقي احلقوق املرتتبة عليها ،ويحتجز جلهم يف �أق�سام خا�صة
بعيدين عن �أخوانهم من ال�ضفة الغربية والداخل الفل�سطيني.
و�إمعان ًا يف االنتقام منهم ،ويف �إطار نزع ال�شرعية عن الن�ضال الفل�سطيني ب�صفة عامة،
قامت م�صلحة ال�سجون خالل العام  ،2010باحتجاز وحتويل �ستة معتقلني من قطاع
غزة �إىل معتقلني وفق قانون «املقاتل غري ال�شرعي» ،ا�ستناد ًا �إىل قوانني �أقرتها «الكني�ست
الإ�سرائيلية» العام .2002
فالإن�سان الفل�سطيني يعتقل مبوجب الأوامر الع�سكرية ذاتها التي تفر�ضها قوات االحتالل
على ال�ضفة الغربية منذ العام  ،1967وتتحكم من خاللها بكل �أوجه احلياة يف الأر�ض
3

فقد جاء يف اتفاقية الكانتني موافقة �إدارة م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية على نقل �أموال ل�صالح جميع الأ�سرى الأمنيني واملدنيني
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من قبل ال�سلطة الفل�سطينية ،حتديد املبلغ ال�شهري لكل �أ�سري � 250شيق ًال جديد ًا ،امل�شرتيات
تتم بوا�سطة م�صلحة ال�سجون العامة عن طريق الكانتني ،حت�صل ال�سلطة على فاتورة �ضريبة لتتمكن من احل�صول على خ�صم
�ضريبي من ال�شركة مبا�شرة �أو م�صلحة ال�سجون� ،شهر �شباط  /فرباير من العام  2005ينقل املبلغ ملرة واحدة م�ضاعف 500
�شيقل جديد لكل �أ�سري ،و�إذا تقرر رفع املبلغ ال�شهري ،تر�سل املعطيات مل�صلحة ال�سجون العامة كحد �أعلى لـ � 1300شيقل جديد
يف ال�شهر ،هذا وتبلغ م�صلحة ال�سجون وزارة الأ�سرى الفل�سطينية بالعدد العام للأ�سرى كل �شهر ،والأموال التي يتم نقلها
للم�شرتيات حل�ساب يعلن عنه من قبل م�صلحة ال�سجون.
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الفل�سطينية املحتلة ،والتي بلغت يف جمموعها ما يزيد على � 1650أمر ًا ع�سكري ًا ،ويخ�ضع
املعتقل الفل�سطيني لتعليمات م�صلحة ال�سجون اخلا�صة «بالأ�سرى الأمنيني» ،التي ،بدورها،
تعك�س الفل�سفة ذاتها وترتجم ال�سيا�سات القهرية ذاتها.
�إن اجتهاد م�ؤ�س�سات االحتالل املختلفة يف قهر الإن�سان/املعتقل الفل�سطيني ،ب�أحدث
الأ�سلحة و�أكرثها فتك ًا ،م�سنودة مبنظومة قانونية ا�ستعمارية عن�صرية ،ال ميكن �أن يتوقف
ما مل ينجح املجتمع الفل�سطيني يف �صياغة برنامج وطني قادر على خلق احلماية املجتمعية،
وا�ستنها�ض الروح املعنوية اجلماعية الكفيلة بكن�س االحتالل عن �أر�ضه ،وحترير نف�سه،
وحترير �أبنائه الأ�سرى.

�أهمية تقرير االنتهاكات

م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان ،م�ؤ�س�سة قانونية حقوقية ،ت�أ�س�ست وعملت
طوال العقدين املا�ضيني من �أجل حرية الأ�سرى ،والدفاع عن ق�ضيتهم ،وحقوقهم امل�شروعة،
مبوجب ،كل من القانون الدويل الإن�ساين ،وقانون حقوق الإن�سان.
يتكامل ال�شق القانوين من عمل امل�ؤ�س�سة ،واملتمثل يف الدفاع عن الأ�سرى �أمام حماكم
االحتالل املختلفة ،مع العمل احلقوقي الذي يهدف �إىل رفع وعي الأ�سرى بحقوقهم،
ومتكينهم من و�ضع الآليات القانونية مو�ضع التنفيذ يف الت�صدي ل�سيا�سة م�صلحة ال�سجون
الإ�سرائيلية.
يندرج تقرير االنتهاكات ال�سنوية حلقوق الأ�سرى وذويهم� ،ضمن العمل احلقوقي للم�ؤ�س�سة.
�إذ ت�ؤمن م�ؤ�س�سة ال�ضمري �أن عملية ر�صد وتوثيق االنتهاكات يكت�سب �أهميته من �أهمية توثيق
تاريخ احلركة الأ�سرية الفل�سطينية نف�سها ،يف ظل غياب مركز توثيق خا�ص بالأ�سرى.
كما �أن تقارير االنتهاكات تت�صف ب�أهمية بالغة يف ف�ضح ممار�سات االحتالل بحق
الفل�سطينيني ،ورفد اللجان واملنظمات احلقوقية الأممية باملعلومات اخلا�صة بالأ�سرى ،يف
تق�صي احلقائق ومراقبة انتهاكات قوات االحتالل للقانون الدويل العام.
�إطار عملها يف ّ
وما من �شك� ،أن ر�صد االنتهاكات وتوثيقها ،ي�شكل دعامة العمل الدعائي ،لتجنيد حمالت
الدعم واملنا�صرة للأ�سرى وق�ضيتهم ،على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية.
تتطلع م�ؤ�س�سة ال�ضمري ،من خالل هذا التقرير الو�صفي والتحليلي� ،أو ًال ،وقبل كل �شيء� ،إىل
طرح النقا�ش اجلاد وامل�س�ؤول يف �أو�ساط امل�ؤ�س�سات العاملة لن�صرة ق�ضية الأ�سرى والدفاع
عنهم ،بال�شراكة مع الأ�سرى والأ�سرى املحررين ،يف �سبيل اخلروج بر�ؤية وا�ضحة وموحدة
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ال�ستنها�ض واقع احلركة الأ�سرية الفل�سطينية ،على �ضوء ر�صد وتوثيق االنتهاكات املرتكبة
بحقهم ،وحتليل �سيا�سات م�صلحة ال�سجون مبا ي�سمح ببلورة �إ�سرتاتيجية فل�سطينية حلماية
الأ�سرى وحقوقهم ،ترتكز على طرح ق�ضية الأ�سرى وحريتهم كق�ضية مركزية على �أجندة
العمل ال�سيا�سي واحلزبي والنقابي ،مبا يوفر الدعم الالزم لهم يف معاركهم اليومية
وا�ستعادة حريتهم.

املنهجية

اعتمد تقرير االنتهاكات حلقوق الأ�سرى والأ�سريات ،على منهجية و�صفية حتليلية ،مبا
يخدم �أهداف التقرير ،كما هي مبينة �أعاله .وا�ستند التقرير �إىل  120ت�صريح ًا م�شفوع ًا
بالق�سم من الأ�سرى والأ�سريات قدمت ملحامي م�ؤ�س�سة ال�ضمري خالل العام املا�ضي ،وعلى
�ضوء  300مقابلة مع الأ�سرى يف �سجونهم املختلفة على امتداد العام  ،2010متحورت حول
الق�ضايا التي يتناولها هذا التقرير.
مت تو�صيف وحتليل االنتهاكات املرتكبة بحق الأ�سرى وذويهم ،ب�شكل �أ�سا�سي على �ضوء
القواعد الآمرة للقانون الدويل الإن�ساين ،والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،باعتبارها
الإطار النظري الناظم حلقوق الأ�سرى و�أ�صول معاملتهم.
8

مل يغفل التقرير عن تفح�ص ومراجعة لوائح م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية املطبقة على
الأ�سرى الفل�سطينيني 4،بغر�ض مقارنتها مع املعايري الدولية ،مبا فيها تلك الواردة يف �أدلة
عمل مراقبي �أماكن االحتجاز.
يتناول التقرير االنتهاكات التي تعر�ض لها الأ�سرى خالل العام  ،2010بدء ًا من حلظة
االعتقال ،مرور ًا بفرتات التحقيق ،و�صو ًال �إىل االحتجاز يف ظروف غري الئقة تخل بالتزامات
«�إ�سرائيل» �أو ًال باعتبارها قوة االحتالل ،وثاني ًا مبوجب التزاماتها كدولة طرف يف العديد
من االتفاقيات الدولية.
تناول التقرير ق�ضايا الأ�سرى من منظور حقوقهم وفق املعايري الدولية .و�سلط ال�ضوء على
انتهاك حقوق املعتقلني الإداريني؛ «املقاتل غري ال�شرعي» ،و�أ�سرى العزل االنفرادي؛ وق�ضية
الأ�سريات ،ملا للأ�سريات وحقوقهن من طبيعة خا�صة ،وحماية مميزة مكفولة مبوجب
العديد من املواثيق الدولية.
اهتم التقرير بق�ضية اعتقال الأطفال وحقوقهم اخلا�صة مبوجب القانون الدويل الإن�ساين
4

يطلق عليها «اللوائح اخلا�صة بالأ�سرى الأمنيني».
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والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،ويف مقدمتها االحتجاز يف ظروف منا�سبة وخم�ص�صة
للقا�صرين ،ومتتعهم مبوا�صلة التعليم املنهجي وممار�سة الن�شاطات الرتفيهية.
تناول التقرير ق�ضية الأ�سرى كق�ضية واحدة ،انطالق ًا من �إميان م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية
الأ�سري �أن �أ�سرى القد�س والأ�سرى الفل�سطينيني من �أرا�ضي العام  1948و�أ�سرى قطاع غزة
وال�ضفة الغربية ،هم حملة راية واحدة ،وهموم واحدة ،ويقا�سون ظروف ًا واحدة ،ويخو�ضون
ن�ضا ًال يجب �أن يكون موحد ًا يف �سبيل كرامتهم وحريتهم.
�أخري ًا ،يقدم التقرير �صورة �شاملة عن واقع الأ�سرى والتطورات التي �شهدها العام
املن�صرم ،على �ضوء املواجهة املفتوحة بني احلركة الأ�سرية الفل�سطينية وم�صلحة ال�سجون
الإ�سرائيلية .ففي الوقت الذي تنا�ضل احلركة الأ�سرية ال�ستعادة حقوق الأ�سرى و�ضمان
متتعهم بحقوقهم كما ن�صت عليها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة و�سائر اتفاقيات حقوق
الإن�سان ،تعمل م�صلحة ال�سجون وفق منهجية مدرو�سة ل�سحب �إجنازات احلركة الأ�سرية
التي حتققت بالت�ضحيات يف العقود املا�ضية ،ومنذ العام � 2004أخذت منعطف ًا جديد ًا،
لتبد�أ مرحلة جديدة ميزتها �سيا�سة قدمية جديدة عنوانها �صهر وعي الأ�سرى.
9

لي�س هناك �أ�ش ّد و�أق�سى من �أن يعي�ش الإن�سان �إح�سا�س ًا بالقهر والعذاب دون �أن يكون قادر ًا على
و�صفه وحتديد �سببه وم�صدره� .إنه ال�شعور بالعجز وفقدان الكرامة الإن�سانية عندما يجتمع
الاليقني بالقهر ،فيبدو لك �أنه لي�س العامل وحده قد تخلى عنك ،و�إمنا لغتك قد خانتك من �أن
ت�صف عذابك و�أن تع ّرفه� ،أو حتى �أن تقول �آخ � ..آخ مفهومة ومدركة من قبل الآخر احل ّر.
من مقدمة درا�سة الأ�سري وليد دقة “�صهر الوعي” �أو “يف �إعادة تعريف التعذيب”

ف
ص
ل
تمهي

دي
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جتهد م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان والبحاثة املخت�صون ،يف ر�صد وتوثيق عمليات االعتقال
التي تقوم بها قوات االحتالل يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،وما يتخللها من انتهاكات
حلقوق املعتقلني ،وما يتبعها من تعذيب ومهانات يتعر�ضون لها �أثناء التوقيف والتحقيق،
و�أثناء التنقالت على يد قوات «النح�شون» ،ويف ال�سجون على يد ال�سجانني والقوات
اخلا�صة.
غري �أن الكثري من عمليات االعتقال جتري يف مناطق ال ت�صل منها املعلومات ب�شكل
كاف ،نتيجة لعوامل عدة لي�ست مبن�أى ع ّما تفر�ضه قوات االحتالل وما متار�سه من
ٍ
حجب �إعالمي لن�شاطاتها ،مبا ميكنها من ارتكاب اجلرائم بعيد ًا عن ال�صحافة
واملحا�سبة.
فدولة االحتالل ترف�ض تزويد امل�ؤ�س�سات احلقوقية الفل�سطينية باملعطيات والإح�صاءات
اخلا�صة بالأ�سرى .كما �أنها حتاول ،وبكل ال�سبل ،قطع الطريق عليها ،وعرقلة عملها،
وحماولة �ضرب م�صداقيتها تار ًة بحجب املعلومات ومنعهم من الو�صول �إىل احلقيقة،
واتهامها بخرق القوانني تارة �أخرى.
يف هذا الف�صل التمهيدي ،نتوقف عند �إح�صاءات الأ�سرى واملعتقلني خالل العام
 ،2010ا�ستناد ًا ملا توفره م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية من معطيات لبع�ض امل�ؤ�س�سات
احلقوقية الإ�سرائيلية مثل «بت�سيلم» ،وما وثقته م�ؤ�س�سة ال�ضمري من اعتقاالت قامت
بها قوات االحتالل خالل العام ،وال تظهر كامل ًة يف معطيات م�صلحة ال�سجون التي
ت�ؤر�شف فقط �أعداد املعتقلني يف ال�سجون ،وال ت�شمل �أعداد املعتقلني املوقوفني يف
مراكز التوقيف ،وهو ما يجعل �إح�صاءات امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية يف حراك دائم
و�أدق.
كما نتوقف عند �أبرز االنتهاكات والإحداث التي تخ�ص ق�ضية الأ�سرى واملعتقلني ،ا�ستناد ًا
لتوثيقات وحدة التوثيق يف م�ؤ�س�سة ال�ضمري من م�صادر خمتلفة؛ �أهمها زيارات املحامني،
وعمل املحامني يف املحاكم الع�سكرية� ،إ�ضافة �إىل ر�صد �أهم ما تناقلته ال�صحف الفل�سطينية
وت�سنى التحقق من �صحته بوا�سطة زيارات ميدانية.

13

حقائق بالأرقام حول ق�ضية الأ�سرى

قامت قوات االحتالل باعتقال ( )4168فل�سطيني ًا خالل العام املن�صرم  ،2010مبتو�سط
( )347حالة اعتقال �شهري ًا 5،ومبعدل ( )11حالة اعتقال يومي ًا ،وبانخفا�ض ن�سبته
6
( )% 18.8عن العام الذي �سبقه.
طالت حمالت االعتقاالت هذه ،خمتلف املدن واملخيمات والقرى الفل�سطينية ،ومل تقت�صر على
فئة عمرية حمددة ،بل �شملت الأطفال (الذكور والإناث) ،كما طالت الن�ساء واملتقدمني يف ال�سن،
مبا ي�ؤ�شر على �شرا�سة احلرب التدمريية التي ي�شنها املحتل على املجتمع والوجود الفل�سطيني.
وا�ستناد ًا مل�صادر م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية ،التي ي�سمح بك�شفها ،يحتجز الأ�سرى
والأ�سريات الفل�سطينيون يف � 13سجن ًا ،و 4مراكز توقيف ،تقع خارج حدود الأر�ض
الفل�سطينية املحتلة “ما عدا �سجن “عوفر” الواقع جنوب غرب مدينة رام اهلل املحتلة”،
يف خمالفة لقواعد القانون الدويل الإن�ساين ،وحتديد ًا املادة ( )76من اتفاقية جنيف
الرابعة ،الق�سم اخلا�ص بقواعد معاملة املعتقلني.
جدول يبني �أعداد لفئات خا�صة بني الأ�سرى خالل العامني  2009و2010
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�أ�سرى مدينة الأ�سرى الفل�سطينيون املعتقلون
الإداريون
العام 1948
القد�س

الأطفال
املعتقلون

النواب

العام

�أ�سرى ما قبل
�أو�سلو 1993

200-180

278-564

306-389

17-34

2009

319

198-199

180-200

219-264

225-337

9-11

2010

300

200

الرقم الأول يف اجلدول يبني �أعداد الأ�سرى يف بداية العام فيما يبني الرقم الثاين �أعدادهم يف نهايته
5

حول اخلط البياين حلاالت االعتقال خالل �شهور العام املن�صرم  2010كما وثقها فروانة ،ف�إنه ُيالحظ �أنه �سار ب�شكل متعرج
وغري ثابت ،حيث ُ�س ّجلت خالل �شهر كانون الثاين ( 377حالة اعتقال) ،و( 322حالة) خالل �شهر �شباط ،ومن ثم ارتفعت ب�شكل
و�سجل خالله ( 478حالة اعتقال) ،و( )274خالل ني�سان ،و( 292حالة اعتقال)
ملحوظ خالل �آذار عقب �أحداث القد�سُ ،
خالل �أيار ،و( 314حالة) خالل حزيران ،و( 283حالة) خالل متوز ،و( 287حالة) خالل �آب ،و( 485حالة) خالل �أيلول،
و( 326حالة) خالل ت�شرين الأول ،و( 423حالة اعتقال) خالل ت�شرين الثاين ،فيما ُ�سجل خالل �شهر كانون الأول ( 307حاالت
اعتقال) ،وبذلك ي�صل جمموع حاالت االعتقال خالل العام املن�صرم �إىل ( )4168حالة اعتقال ،الفت ًا �إىل �أن احلديث يدور عن
حاالت اعتقال خالل الفرتة امل�ستعر�ضة ،ولي�س عن �أعداد املواطنني الذين اعتقلوا خالل الفرتة نف�سها ،فلرمبا هناك مواطنون
و�س ّجلوا يف كل مرة كحالة جديدة ،يف ظل تزايد عدد املعتقلني الذين يطلق �سراحهم
اعتقلوا خالل تلك الفرتة لأكرث من مرةُ ،
بعد ق�ضاء مدة حمكومياتهم �أو توقيفهم ،وهذا ما ُيف�سر االنخفا�ض امللحوظ يف العدد الإجمايل للمعتقلني الذين ال يزالون داخل
ال�سجون ،والذين و�صل عددهم �إىل قرابة (� )6500أ�سري ،يف ظل ا�ستمرار االعتقاالت اليومية.

6

خالل العام �ُ ،2007س ّجلت ( )7612حالة اعتقال ،و( )5818حالة اعتقال خالل العام  ،2008و( )5132حالة اعتقال خالل
العام  ،2009فيما كان معدل االعتقاالت اليومية العام  )21( 2007حالة يومي ًا ،ويف العام  )16( 2008حالة يومي ًا� ،أما خالل
العام  2009فبلغ ( )14حالة اعتقال يومي ًا ،فيما كانت خالل العام املن�صرم  )11( 2010حالة اعتقال يومي ًا.
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�أ�سرى ما قبل اتفاق �أو�سلو 1993

�سجل العام  2010م�ضي عام �آخر على موا�صلة احتجاز قوات االحتالل لـ � 300أ�سري
فل�سطيني ،اعتقلوا قبل اتفاق �أو�سلو الذي وقعته منظمة التحرير الفل�سطينية مع دولة
االحتالل العام � 115 ،1993أ�سري ًا من بينهم �أم�ضوا �أكرث من ع�شرين عام ًا متوا�صلة يف
ال�سجون الإ�سرائيلية ،فيما �أم�ضى � 13أ�سري ًا �أكرث من ربع قرن ،وثالثة �آخرون �أم�ضوا �أكرث
7
من ثالثني عام ًا ،وهم :نائل الربغوثي ،فخري الربغوثي� ،أكرم من�صور.
وكان من بني ه�ؤالء الأ�سرى � 125أ�سري ًا من ال�ضفة الغربية ،و 115من قطاع غزة ،و39
�أ�سري ًا من مدينة القد�س ،و� 20أ�سري ًا من فل�سطينيي الداخل ،و�أ�سري ًا من اجلوالن العربي
ال�سوري املحتل.

�أ�سرى مدينة القد�س

8

اعتقلت قوات االحتالل املئات من املقد�سيني الفل�سطينيني خالل العام  ،2010وبخا�صة
الأطفال .وبح�سب م�صادر م�صلحة ال�سجون ،و�صل عدد الأ�سرى املقد�سيني املحكومني يف
بداية العام �إىل � 200أ�سري و�أ�سرية .ويق�ضى � 73أ�سري ًا منهم �أحكام ًا مدى احلياة ،فيما
�أم�ضى �أكرث من � 20أ�سري ًا مقد�سي ًا �أزيد من  20عام ًا.
الأ�سرى من فل�سطينيي 1948

نتيجة قبول املفاو�ض الفل�سطيني املنطق الإ�سرائيلي يف النظر للأ�سرى الفل�سطينيني �سكان
الداخل الفل�سطيني على �أنهم مواطنون �إ�سرائيليون ،ف�إنها مل تطالب يوم ًا بالإفراج عنهم.
وو�صل عددهم خالل العام املن�صرم �إىل � 200أ�سري و�أ�سرية ،لينخف�ض مع نهاية العام �إىل
� 180أ�سري ًا .و�أكرث من � 21أ�سري ًا منهم يق�ضون �أحكام ًا بامل�ؤبد ،و 16منهم �أم�ضوا �أكرث من
ع�شرين عام ًا خلف الق�ضبان ،و� 4أ�سرى �أم�ضوا �أكرث من  25عام ًا ،منهم الأ�سريان �سامي
يون�س ،وخمل�ص برغال.

7

تقرير منظمة �أ�صدقاء الإن�سان � : 2010ص.4 :

8

لالطالع على مزيد من املعلومات حول �أ�سرى القد�س ،انظر الورقة البحثية التي �أعدتها م�ؤ�س�سة ال�ضمري بعنوان «�أ�سرى القد�س
بعد اتفاق �أو�سلو :منا�ضلون من �أجل احلرية من�سيون كما مدينتهم» .متوفرة على الرابط التايل:

http://www.al-ayyam.ps/znews/site/appendixes/20_2009120/03.pdf
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النواب والوزراء املختطفون يف �سجون االحتالل
خالل العام  ،2010وا�صلت قوات االحتالل اختطاف العديد من النواب والوزراء من �أ�صل
 51نائب ًا ووزير ًا كانوا قد اعتقلوا منت�صف العام  2006عقب االنتخابات التي �شهدتها
وحرم
الأر�ض املحتلة يف العام  9.2006وقد مت احتجازهم كرهائن يف ظروف قا�سيةُ ،
وح ِّول �آخرون �إىل االعتقال الإداري.
بع�ضهم من الزيارات العائلية ُ
جدول يبني �أعداد النواب قيد االعتقال يف ال�سجون الإ�سرائيلية خالل العام 2010

ال�سنة كانون �شباط �آذار ني�سان �أيار حزيران متوز �آب �أيلول ت�شرين ت�شرين كانون
الأول الثاين الأول
الثاين
2009

34

2010

34

37

37

37

36

35

35

25

24

18

17

11

15

14

12

12

12

12

9

9

9

9

جدول يبني �أعداد املعتقلني الإداريني خالل الأعوام الثالثة املا�ضية
16

ال�سنة كانون �شباط �آذار ني�سان �أيار حزيران متوز �آب �أيلول ت�شرين ت�شرين كانون
الأول الثاين الأول
الثاين
264 2010

213 222 237 259

203

212 189 199

213

205

219

564 2009

449 487 506 542

428

335 363 387

322

291

278

813 2008

761 790 766 788

730

598 649 691

578

569

546

جدول يبني �أقدم املعتقلني الإداريني خالل العام 2010

اال�سم
عايد حممد �سامل دودين
عمر علي حممد جربيني
ح�سن زاهي ال�صفدي
�إبراهيم ح�سن علي جرب
ل�ؤي �ساطي حممد �أ�شقر
النائب با�سم زعارير
ع�صام را�شد ح�سن الأ�شقر
9

تاريخ االعتقال
19/10/2007
26/10/2007
28/06/2007
17/05/2008
9/04/2008
1/01/2009
17/03/2009

مكان االعتقال
�سجن النقب
�سجن النقب
�سجن النقب
�سجن النقب
�سجن جمدو
�سجن النقب
�سجن جمدو

تاريخ الإفراج
9/06/2011
2010
2/12/2010
14/04/2011
30/08/2010
01/01/2011
8/09/2010

من بينهم رئي�س املجل�س الت�شريعي ال�سيد عزيز الدويك الذي �أفرج عنه بعد �أن �أم�ضى وبقية زمالئه يف �سجون االحتالل �أكرث
من �أربع �سنوات.

تقرير انتهاكات حقوق الأ�سريات والأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية
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الأطفال ممن هم ما دون �سن الثامنة ع�شرة عاماً
منذ بدء االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية يف �أيلول � 2000إىل نهاية العام  ،2010تكون قوات
االحتالل الإ�سرائيلي قد اعتقلت ما يزيد على  8000طفل فل�سطيني ،وذلك �ضمن �سيا�سة
منهجية لتدمري العملية التعليمية الفل�سطينية ،و�سلب املجتمع الفل�سطيني مقومات ال�صمود
على �أر�ضه والتم�سك بحقوقه ال�سيا�سية امل�شروعة.
و�شهد العام  2010اعتقال �أزيد من  1000طفل فل�سطيني ،وبخا�صة يف مدينة القد�س
املحتلة وحميطها الذي ي�ضم� :سلوان؛ العي�سوية؛ ال�شيخ جراح؛ ر�أ�س العامود؛ جبل الزيتون؛
�صنوف من التعذيب اجل�سدي والنف�سي،
العيزرية و�أبو دي�س .وتفيد التقارير تعر�ضهم �إىل
ٍ
بل �إن  % 95منهم تعر�ضوا لل�ضرب والإهانات 10وانتهاكات تطال حقوقهم ك�أطفال يتمتعون
باحلماية اخلا�صة التي يقررها لهم القانون الدويل الإن�ساين ،ومن �أهمها حقهم يف احلرية،
وعدم جواز احتجازهم �إال كمالذ �أخري ،عالوة على التنكر حلقوقهم املت�صلة بالتعليم.

الأ�سريات يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي
وا�صلت قوات االحتالل خالل العام  2010اعتقال وتوقيف الع�شرات من ال�سيدات
الفل�سطينيات مل�شاركتهن يف ن�شاطات ثقافية واجتماعية و�سيا�سية .واحلال كذلك ،فقد
بقيت �أعداد الأ�سريات ترتاوح خالل العام بني � 34أ�سرية و� 39أ�سرية منهن املحكومات
واملوقوفات و�أخريات احتجزن مبوجب �أوامر االعتقال الإداري دون تهمة �أو حماكمة.
وقد توزعت الأ�سريات يف نهاية العام على النحو التايل� 22 :أ�سرية يف �سجن ه�شارون ،و14
يف �سجن الدامون ،وواحدة يف عزل نفي ترت�سيا .وكانت � 29أ�سرية منهن من ال�ضفة الغربية،
و� 5أ�سريات من القد�س ،و� 3أ�سريات من الأر�ض املحتلة العام  ،1948و�أ�سريتان (وفاء

الب�س ،وفاطمة الزق ووليدها يو�سف) من قطاع غزة .كذلك كان من بني ه�ؤالء الأ�سريات
 5موقوفات ،و 28حمكومات ،و 4معتقالت �إداري ًا ،فيما بلغ عدد الأمهات من بينهن �سبع
�أ�سريات.

10

انظر تقرير وزارة �ش�ؤون الأ�سرى والأ�سرى املحررين ل�شهر كانون الأول/دي�سمرب .2010
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�أبرز الأحداث خالل العام 2010

• بتاريخ  11ت�شرين �أول�/أكتوبر  ،2010حكمت حمكمة عوفر الع�سكرية ،على ال�سيد
عبد هلل �أبو رحمة ،من�سق اللجنة ال�شعبية ملقاومة اجلدار واال�ستيطان يف بلعني ،بال�سجن
ملدة � 12شهر ًا فعلي ًا� ،إ�ضافة ل�ستة �شهور مع وقف التنفيذ ملدة ثالثة �أعوام ،وغرامة مالية
بقيمة خم�سة �آالف �شيقل .وكان من املفرت�ض �أن يطلق �سراحه يف  18ت�شرين الثاين/
11
نوفمرب  ،2010ولكن بناء على طلب النيابة الع�سكرية مت احتجازه لرفع عقوبته.
• بتاريخ � 6شباط/فرباير  ،2010اعتقال الطفل حممد حلبية ( 16عاماً) ،من �سكان
بلدة �أبو دي�س ق�ضاء مدينة القد�س ،وتعر�ضه لل�ضرب املربح من قبل جنود االحتالل،
12
وك�سر �ساقه اليمنى وطعنه بالإبر الطبية �أثناء رقوده بامل�ست�شفى.
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• بتاريخ � 1آذار/مار�س  ،2010اعتقلت قوات االحتالل الطفلني ال�شقيقني �أمري
املحت�سب (� 9أعوام) ،وح�سن املحت�سب ( 12عاماً) ،واحتجزتهما يف �سجن «عوفر» ملدة
�أ�سبوع لتفرج عنهما يوم ال�سابع من �آذار/مار�س  ،2010بعد فر�ض غرامة مالية على
الطفل ح�سن قيمتها � 5000شيقل؛ �أي ما يعادل  1340دوالر ًا.
• بتاريخ � 28آذار/مار�س  ،2010ردت حمكمة العدل العليا الإ�سرائيلية التما�س ًا تقدمت
به ثالث م�ؤ�س�سات حقوقية �إ�سرائيلية« :ي�ش دين»؛ جمعية حقوق املواطن يف �إ�سرائيل؛
مركز الدفاع عن الفرد ،بطلب عدم احتجاز وحماكمة معتقلي الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة العام  1967داخل دولة االحتالل ،ملا ي�شكله من انتهاك لن�صو�ص اتفاقيات
جنيف الأربع (املواد  ،66و ،)76وم�س بحقوق املعتقلني باملحاكمة العادلة ،وباحلق
يف احل�صول على م�ساعدة ق�ضائية واحلق يف الزيارة .وجاء يف قرار املحكمة «�أن
املو�ضوع �سبق �أن بحث ومت البت فيه يف قرار �سابق .وكانت املحكمة يف ملف �سابق
رف�ضت تطبيق ن�صو�ص القانون الدويل على هذا املو�ضوع ،وقبلت املوقف الق�ضائي
الذي اعتمدته دولة االحتالل بهذا اخل�صو�ص.
• بتاريخ  13ني�سان�/أبريل  ،2010دخل الأمر رقم  1650ب�ش�أن منع الت�سلل (الأمر
الع�سكري -التعديل رقم  ،)2ح ّيز النفاذ وال�سريان .و ُيع ِّرف هذا الأمر �أي �شخ�ص
 11ملزيد من املعلومات حول اعتقال وحماكمة النا�شط احلقوقي وال�سيا�سي عبد اهلل �أبو رحمة ،انظر الق�سم املتعلق باعتقال
النا�شطني احلقوقيني من هذا التقرير �ص.59
12

ملزيد من املعلومات حول حالة الطفل حممد حلبية ،انظر املوقع الإلكرتوين مل�ؤ�س�سة ال�ضمري على الرابط التايل.

http://www.addameer.org/etemplate.php?id=335
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يتواجد يف ال�ضفة الغربية ب�أنه «مت�سلل» ،ما مل يكن يحمل ت�صريح ًا بذلك من �إ�سرائيل.
ومبوجب هذا الأمر ،يتع ّر�ض الأ�شخا�ص الذين ال يحملون مثل هذا الت�صريح للإبعاد �أو
الت�سفري �أو االتهامات اجلنائية �أو الغرامة �أو ال�سجن .وي�ش ّكل هذا الأمر الع�سكري حلق ًة
من �سل�سل ٍة من الإجراءات التي تط ّبقها �إ�سرائيل بهدف طرد املواطنني الفل�سطينيني
13
من ال�ضفة الغربية ،بالإعالن عن �أنهم ال يقيمون يف بيوتهم ب�صورة قانونية.
•
•

•
•

•

•

13

بتاريخ  15ني�سان�/أبريل  ،2010ث ّبت القا�ضي الع�سكري يف حمكمة عوفر «ت�سفي
هيربون»� ،أمر االعتقال الإداري بحق الطفل معت�صم مزهر ( 16عاماً).
بتاريخ  16ني�سان�/أبريل  ،2010ا�ست�شهاد الأ�سري الفل�سطيني رائد حممود �أحمد
�أبو حماد ،من �سكان بلدة العيزرية ق�ضاء مدينة القد�س ،يف زنزانة عزله يف �سجن
�أي�شل بئر ال�سبع ،التي �أم�ضى فيها � 18شهر ًا .وبعد �أن �أم�ضى قرابة � 5سنوات من فرتة
حمكوميته البالغة ع�شر �سنوات.
بتاريخ � 6أيار/مايو  ،2010اعتقال النا�شط احلقوقي ومدير م�ؤ�س�سة «اجتاه» ال�سيد
ً 14
�أمري خمول ( 52عاما).
بتاريخ � 31أيار/مايو ،2010قامت القوات البحرية التابعة لكيان االحتالل مبهاجمة
�أ�سطول احلرية «مرمرة» يف املياه الإقليمية الدولية قبالة �شواطئ قطاع غزة املحا�صر
منذ العام  ،2006وقتلت  9مت�ضامنني �أتراك كانوا على منت الأ�سطول الذي جاء لك�سر
احل�صار عن القطاع ،حمم ًال بامل�ساعدات الإن�سانية ،واعتقلت املئات من امل�شاركني،
ومن �ضمنهم النائبة العربية حنني زعبي وال�شيخ رائد �صالح.
بتاريخ  10حزيران/يونيو  ،2010ا�ست�شهاد الأ�سري املقد�سي حممد عبد ال�سالم
مو�سى عابدين ( 39عام ًا) يف زنازين معبار �سجن الرملة ،جراء �سيا�سة الإهمال
الطبي املتعمد ،بعد �أن �أم�ضى قرابة (� 14شهر ًا) يف �سجون االحتالل.
بتاريخ  10ت�شرين الثاين/نوفمرب � ،2010أعادت قوات االحتالل اعتقال النائب
حممود الرحمي ( 52عام ًا) �سكرتري قائمة التغيري والإ�صالح ،وبعد � 6أيام مت �إ�صدار
�أمر اعتقال �إداري بحقه مدته �ستة �أ�شهر.
لقراءة حتليل قانوين حول الأمر الع�سكري  ،1650انظر موقع م�ؤ�س�سة احلق على الرابط التايل:
http://www.alhaq.org/pdfs/mill1.pdf

 14ملزيد من املعلومات حول حالة النا�شط احلقوقي ال�سيد �أمري خمول �أنظر الرابط التايل:
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=344
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رحلت قوات االحتالل النائب املقد�سي يف كتلة التغيري
• بتاريخ  8كانون الأول ّ ،2010
والإ�صالح ،ال�سيد حممد �أبو طري ( 54عام ًا) عن مدنية القد�س ،مبوجب قرار
قا�ضي حمكمة ال�صلح يف القد�س املحتلة ،وبعد اعتقال دام خم�سة �شهور جراء رف�ضه
االن�صياع لقرار ق�ضائي ب�إبعاده ق�سر ًا عن مدينته يف موعد �أق�صاه التا�سع ع�شر من
�شهر حزيران/يونيو .2010
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نتوقف يف هذا الف�صل عند جمموعة من االنتهاكات التي رافقت عمليات االعتقال خالل
العام  ،2010باعتبارها عينة متثيلية حلجم االنتهاكات التي يتعر�ض لها املعتقلون �أثناء
اعتقالهم .ثم ن�ستعر�ض مناذج لأ�سريات و�أ�سرى تعر�ضوا للتعذيب �أثناء التحقيق ،بالرتكيز
على حاالت تعذيب الأطفال.

االنتهاكات املرافقة لعمليات االعتقال بحق الأطفال املعتقلني

يتم اعتقال الفل�سطينيني على يد قوات جي�ش االحتالل ،والقوات اخلا�صة ،و�أجهزة
املخابرات وفرق امل�ستعربني .ويتعر�ض الفل�سطينيون لالعتقال على امتداد الأر�ض
الفل�سطينية املحتلة ،ب�صرف النظر عن التق�سيمات والت�صنيفات الإدارية التي جاءت بها
اتفاقية �أو�سلو ،والتي منحت ال�سلطة الفل�سطينية ،نوع ًا من ال�سيطرة الأمنية ،على املناطق
امل�صنفة (�أ).
فما زال الفل�سطيني هدف ًا للرتب�ص واالعتقال يف كل مكان ويف كل وقت ،نتيجة ال�ستمرار
االحتالل ،وب�سط �سيطرته الفعلية على الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،وتنكره امل�ستمر للقانون
الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.
ويجرى كثري من عمليات االعتقال يف �ساعات مت�أخرة من الليل ،يتعر�ض خاللها �سكان املنازل
يف الأحياء املُداهمة ،للرتويع ،والرتهيب ،والتنكيل وال�ضرب ،كما تتعر�ض ممتلكاتهم للتدمري
والعبث .وت�شهد عمليات املداهمة انتهاكات �سافرة للمعتقدات الدينية والوطنية ،حيث يقدم
اجلنود على متزيق امل�صاحف ،والكتب ال�سماوية ،والأعالم الوطنية ،و�صور ال�شهداء.
كما ت�شهد احلواجز الع�سكرية التي تقيمها قوات االحتالل بني املدن الفل�سطينية ،واملعابر
احلدودية ،اعتقال املئات من الفل�سطينيني �سنوي ًا.
وفيما يلي �سن�ستعر�ض جمموعة من حاالت اعتقال تعر�ض خاللها املعتقلون ملعاملة قا�سية
ومهينة:
• حممد طارق عبد اللطيف خميمر ( 13عام ًا) من بيت عور ق�ضاء رام اهلل ،اعتقل
بتاريخ الأول من �أيلول�/سبتمرب  2010عند ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء عندما كان مع
رفاقه يف ال�شارع رقم  443اال�ستيطاين الذي ي�شق الأرا�ضي الزراعية التابعة للقرية
والقرى املجاورة.
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يقول الطفل خميمر :بينما كنا نتم�شى توقفت �سيارة م�ستوطن ودون �سبب �أخذ ذلك امل�ستوطن
ب�شتم �أمهاتنا وكرد فعل �أم�سكت بحجر ور�شقته على �سيارته ولكن حجري �أ�صاب �سيارة
�أخرى قادمة من اخللف ،وفج�أة ظهرت حافلة ع�سكرية و�أخذ اجلنود مبطاردتنا و�أم�سكوا بنا
ورمونا على الأر�ض وكبلوا �أيدينا خلف ظهورنا مبرابط بال�ستيكية ،و�أوثقوا �شدها مل�ضاعفة
الأمل وع�صبوا عيوننا ،ومن ثم احتجزونا يف �أحد املع�سكرات القريبة يف غرفة باردة نتيجة
التكييف البارد ،وبقينا مكبلني ومع�صوبي العيون قرابة �ست �ساعات حتت الربد القار�س.
وي�ضيف الطفل خميمر �أنه ومن معه احتجزوا يف زنزانة �ضيقة واعتدى �أحد اجلنود عليهم
بال�ضرب وتعر�ضوا للرتويع داخل الزنزانة نتيجة تعمد اجلنود �إحداث �أ�صوات عالية وفتح
الأبواب بطريقة ه�سرتية.
ويقول «كنت متعب ًا فنمت ،ولكن جاء �أحد اجلنود وجرين �إىل غرفة �أخرى ،و�أجل�سني على
قدمي ،و�أخذت �أ�صرخ و�أجه�ش بالبكاء،
الأر�ض ،وبد�أ اجلندي ب�ضربي بكعب البندقية على ّ
و�أبقوين يف هذه الغرفة يوم ًا ون�صف اليوم ،دون �أن يقدم يل الطعام وال�شراب ،وكانت الأر�ض
مت�سخة بالبول و�أجل�سوين عليها ،وقاموا بت�صويري بكامريات هواتفهم النقالة».
24

وي�ضيف �أنه «�أجرب على خلع كامل مالب�سه و�أعادوها بعد خم�س دقائق دون �أن �أعرف �أو
�أفهم الغر�ض».
• الطفل حممد حممود داوود حلبية ( 16عام ًا) ،من �سكان قرية �أبو دي�س -القد�س ،اعتقل
بتاريخ ال�ساد�س من �شهر �شباط/فرباير  ،2010عندما كان برفقة زميله �أن�س عياد وهما
يف طريقهما لتوزيع بطاقات دعوة حلفل زفاف .عند اعتقال الطفل حلبية قام �أحد اجلنود
بالت�سبب ب�سقوطه من علو � 5أمتار ،ما ت�سبب يف ك�سر مف�صل �ساقه الي�سرى .يقول حممد:
«بينما كنت �أت�أمل من ك�سر �ساقي ،نظر �أحد اجلنود و�ضحك ،ثم �ألقى قنبلة �صوت باجتاهي
وقعت على بعد مرت واحد .ثم خلع اجلندي نف�سه قبعته احلديدية ورماها على �صدري .ثم
قام �أربعة جنود بالهجوم علي و�أخذوا ب�ضربي على كل موا�ضع ج�سدي ب�أيدهم و�أقدامهم،
وتعمد �أحدهم �ضربي على قدمي املك�سورة ،و�أجربوين �أن �أم�شي على قدمي املك�سورة بينما
ا�ستمروا يف �ضربي من اخللف .وبعد ع�شرة �أمتار ،حملني اثنان من اجلنود وا�ستمر البقية يف
15
�ضربي على كافة موا�ضع ج�سدي مبا فيه �ساقي املك�سورة و�أمطروين بال�شتائم وال�سباب».
 15ملزيد من املعلومات حول ما تعر�ض له الطفل حممد حلبية �أثناء االعتقال والتحقيق ،انظر بروفايل املعتقل على موقع م�ؤ�س�سة
ال�ضمري على الرابط التايل.http://www.addameer.org/etemplate.php?id=335 :
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• يقول الفتى عبد احلميد �أبو هنية ( 17عام ًا) ،فور اعتقايل �أنا ورفاقي الأربعة ،قام
اجلنود بتكبيلنا ب�أ�صفاد بال�ستيكية للخلف ،وع�صبوا �أعيننا .ويف احلافلة الع�سكرية
التي تقلنا ،قام جنود قوات االحتالل باالعتداء علينا بال�ضرب املربح ب�أيديهم.
• الفتي عماد حممد �سامل الأ�شهب ( 17عام ًا) ،اعتقل عماد بتاريخ � 21شباط /فرباير
 2010بينما كان ب�صحبة والده يف طريقهما من مدينة اخلليل �إىل املنطقة ال�صناعية
يف اخلان الأحمر حيث يعمالن.
�أوقف اجلنود احلافلة التي كان ي�ستقلها عماد و�أبيه ،و�أخذوا يدققون يف بطاقاتهم،
وبعد ب�ضع دقائق ،طلب اجلنود من الفتى الرتجل من احلافلة دون تقدمي �أي تف�سري،
وعلى الفور اقتادوه �إىل غرفة االحتجاز امل�ؤقتة يف حميط احلاجز.
احتجز عماد من ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا وحتى ال�ساعة الواحدة ظهر ًا يف غرفة
االحتجاز يف ظروف قا�سية ،فقد �أجرب على اجللو�س على كر�سي بال�ستيكي مكبل
اليدين والقدمني بالأغالل ،ومل يقدم له املاء والطعام ومل ي�سمح له با�ستخدام احلمام.
و�أفاد عماد �أنه �أثناء نقله �إىل جهة مل يعلمها ،غطى اجلنود وجهه بكي�س من ال�صوف
وكبلوا يديه وانهالوا عليه بال�ضرب بوا�سطة ع�صا خ�شبية على ج�سمه ،ومن ثم قام �أحد
اجلنود ب�إطفاء �سيجارة يف يده ،علم ًا �أن الفتى عماد يعاين من �شلل “�إرب”؛ وهو �شلل
جزئي الزمه منذ الوالدة ويتطلب عالج ًا م�ستمر ًا.
• حممد عزام �صدقي كفاية ( 25عام ًا) من �سكان خميم الأمعري ،اعتقل يوم العا�شر
من كانون الأول/دي�سمرب من العام  ،2010حني داهمت قوة كبرية من قوات االحتالل
منزله قرابة ال�ساعة الواحدة لي ًال بعد �أن ك�سرت الأبواب وروعت الأهايل.
• يقول حممد كفاية :هاجمني ثمانية جنود و�ألقوا بي �أر�ض ًا ،وقاموا بتكبيل يديّ للخلف،
وبد�أوا ب�ضربي على ر�أ�سي ب�أ�سلحتهم و�أيديهم ،فيما �أخد �أحد اجلنود بقطعة قما�ش
وربطها على فمي وبد�أ بخنقي ثم قاموا ب�ضربي ب�أقدامهم على معدتي وعلى �صدري ،ما
ت�سبب يل يف ك�سر يف عظام القف�ص ال�صدري ،ذلك �أنهم ا�ستمروا يف �ضربي طوال الطريق
من منزيل �إىل �سجن «عوفر» ،ومن ثم حولت �إىل االعتقال الإداري دون تهمة وال حماكمة.
• �ساهر �سحويل (عبوين/رام اهلل املحتلة) ،اعتقل بتاريخ � 16أيار/مايو  ،2010عندما
اقتحمت قوة كبرية من قوات االحتالل منزله وداهمت غرفته .تعر�ض �ساهر للخنق
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وهو نائم من قبل �أحد اجلنود وانتزع من �سريره وطرح �أر�ض ًا وانهال عليه اجلنود
بال�ضرب ب�أقدامهم على رقبته ثم ع�صبوا عينيه وقيدوا يديه و�ساروا به خارج البيت يف
طريق وعرة ،ووا�صلوا �ضربه و�سحبه من �شعره فيما كان ج�سده على الأر�ض.
• حممد علي را�شد ر�ضوان ( 18عام ًا) من قرية عزّون ق�ضاء قلقيلية ،اعتقل يوم الثالث
من �آب�/أغ�سط�س من العام  ،2010بعدما داهمت قوات االحتالل منزله ال�ساعة الثانية
ون�صف بعد منت�صف الليل ،وقاموا بعملية تفتي�ش وا�سعة بعدما �أخرجوا �أهله منه.
يقول حممد ر�ضوان :بعدما تع ّرفوا علي قاموا بتكبيلي بالأ�صفاد احلديدية على مر�أى
من عائلتي وع�صبوا عيوين و�أ�صعدوين �إىل احلافلة الع�سكرية.
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وبعد م�سرية ربع �ساعة� ،أنزلوين من احلافلة ،و�أزالوا الع�صبة عن عيوين ،و�أعطوين
الهاتف النقال ،وطلبوا مني حمادثة الكابنت �شكري ،الذي طلب مني التعاون مع
اجلي�ش ،و�إح�ضار ال�سالح .قلت له �إنني ال �أعلم عما يتحدث ،و�إنني ال �أقتني ال�سالح.
غري �أنه بد�أ ب�شتم والدتي بكلمات بذيئة ،ومل ي�ستجب عندما طلبت منه التوقف،
ف�أقفلت الهاتف ،و�أعطيته لأحد اجلنود .وحينئذ قام خم�سة جنود بطرحي على الأر�ض
و�أخذوا يركلونني ب�إقدامهم وي�ضربونني ب�أعقاب بنادقهم وي�صفعونني بقب�ضاتهم على
وجهي .ا�ستمر ال�ضرب ملا يزيد على خم�سة دقائق ،وبعدها �ألقوا بي يف �أر�ضية احلافلة
الع�سكرية و�أنا منهك من ال�ضرب.

تعذيب املعتقلني يف مراكز التحقيق

يتعر�ض املعتقلون الفل�سطينيون ملعاملة قا�سية ب�صرف النظر عن �سنهم و�أ�سباب اعتقالهم،
كما تثبت ذلك �شهاداتهم امل�شفوعة بالق�سم طوال  43عام ًا من االحتالل ،وجتمع عليه
تقارير خمتلف امل�ؤ�س�سات احلقوقية والإن�سانية املحلية والدولية .وتعتمد دولة االحتالل
الإ�سرائيلي على �أكرث من مائة �أ�سلوب تعذيب ج�سدي ونف�سي حلمل الفل�سطينيني على �إدانة
16
�أنف�سهم وزجهم يف �سجونها.

ففي �أقبية التحقيق ،يتعر�ض املعتقل ملا يكون بد�أه اجلنود �أثناء عملية االعتقال من �ضرب
وحتقري ،بهدف ك�سر �إرادة �صموده ودفعه لتذويت القهر.
 16خ�ص�صت م�ؤ�س�سة ال�ضمري الكثري من درا�ساتها وتقاريرها لأنواع التعذيب اجل�سدي والنف�سي التي يتعر�ض لها املعتقلون يف
فرتات التحقيق ،والتي �أف�ضت �إىل وفاة الع�شرات من املعتقلني الفل�سطينيني ،وخلفت �آثار ًا و�إعاقات دائمة للمئات منهم على مدار
العقود املا�ضية.
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وتتنوع �أ�ساليب التحقيق امل�ستخدمة لبلوغ هذه الأهداف وتتطور مع مرور الوقت ،م�ستفيدة
من حزمة كبرية من الأوامر الع�سكرية املطبقة على الأر�ض الفل�سطينية املحتلة و�سكانها،
والتي بلغت يف جمموعها �أكرث من � 1650أمر ًا ،وغريها من القوانني العن�صرية التي ت�سنها
�أو ت�صادق عليها الكني�ست الإ�سرائيلية ،منها قانون الإجراءات اجلنائية (ال�شهود) ل�سنة
 1972املادة ( ،)2وقرارات جلنة لنداو التي �صادقت عليها الكني�ست والتي ت�سعي �إىل
هدر �إن�سانية املعتقلني الفل�سطينيني وتوفري الغطاء القانوين الالزم حلماية �أدوات االحتالل
الأمنية -الع�سكرية ،مبا يجنبها الرقابة واملحا�سبة ،ويطلق يدها يف ارتكاب اجلرائم بحق
الفل�سطينيني ،لي�أتي الق�ضاء الإ�سرائيلي� ،أخري ًا ،ويكمل الدائرة يف �سلب الفل�سطيني
�إن�سانيته ،وجعله هدف ًا �شرعي ًا للتعذيب والقتل ،كما هو احلال ،يف قرارات املحكمة العليا
الإ�سرائيلية التي �سمحت با�ستخدام �أ�شكال و�صنوف من التعذيب اجل�سدي القا�سي واملميت
17
يف حالة املعتقل الذي ي�صنف قنبلة موقوتة.
�أيدلوجية االحتالل اال�ستيطاين الإ�سرائيلي القائمة على التطهري العرقي واملكاين ،ترتكز
على نفي الفل�سطيني وحقوقه التاريخية كذات جماعية وكهوية �إن�سانية ،وت�سعي �إىل اقتالعها
من التاريخ الإن�ساين .وهذا من �ضمن ما ي�ؤ�س�س ل�سلوك التعذيب والتقتيل املمار�س بحق
الفل�سطينيني.
وك�شفت ال�شهادات املوثقة التي �أعطيت ملحامي م�ؤ�س�سة ال�ضمري عن موا�صلة طواقم
التحقيق اعتماد �سيا�سية ممنهجة يف احتجاز املعتقلني يف فرتة التحقيق يف زنازين قذرة
وظروف عي�ش قا�سية ،وذلك بغر�ض ك�سر �إرادتهم ،و�إرغامهم على الإدالء باعرتافات
تدينهم ،مقابل �إنهاء التحقيق واخلروج �إىل غرف �أخرى.
فجوالت التحقيق قد ت�ستمر لأيام و�أ�سابيع متتالية ،يحرم خاللها املعتقل/ة من النوم وغالب ًا
ما يكون مكبل اليدين والقدمني .ويف بع�ض ال�شهادات ،تبني �أن التحقيق مع املعتقلني يتم
وهم مع�صوبو العيون ومكبلون �إىل اخللف مبرابط بال�ستيكية ت�شد ب�أق�سى ما ميكن على
املع�صمني ،ما له بالغ الأثر على جريان الدم يف اجل�سم ،الأمر الذي ي�ضاعف من �إنهاك
املعتقل.
بعد انتهاء جولة التحقيق ،ينقل املعتقل/ة �إىل زنازين قذرة معتمة بال �أ�سرة للنوم ،و�إن
توفرت تكون قذرة و�أغطيتها نتنة .ويف الكثري من الأحيان ،يحرم املعتقلون من النوم
 17ملزيد من املعلومات حول �أ�ساليب تعذيب املعتقلني الفل�سطينيني وقوانني الكني�ست الإ�سرائيلية وقرارات املحكمة العليا
الإ�سرائيلية ،انظر من�شورات م�ؤ�س�سة ال�ضمري ،ومنها «تعذيب الأ�سرى ال�سيا�سيني الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية» ،ت�شرين
الأول  ،2003الأر�ض الفل�سطينية املحتلة.
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نتيجة الربد القار�س عندما يقوم ال�سجانون بت�شغيل املربدات الكهربائية� ،أو يعمدون �إىل
�إثارة ال�ضجيج واملو�سيقى ال�صاخبة ،كما يحرم الكثري منهم من لوازم النظافة ال�شخ�صية
واال�ستحمام.
عالوة على جوالت التحقيق الطويلة والليلية ،حتر�ص دوائر املخابرات ،على فر�ض طوق من
العزلة على املعتقل بقطع �صالته مع العامل اخلارجي ،وهو ما يتج�سد بحرمانه من الزيارات
العائلية والتقاء حماميه.
وفيما يلي �سنعر�ض مقتطفات من �شهادات املعتقلني التي تبني االنتهاكات التي تعر�ضوا لها
يف فرتات التحقيق ،ويف الق�سم الثاين �سنتوقف عند ظروف االحتجاز يف مراكز التوقيف
املختلفة.

مركز حتقيق امل�سكوبية
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• اعتقل ال�شاب املقد�سي �أدهم جرادات ( 20عام ًا) ،بتاريخ ال�ساد�س ع�شر من �آذار/
مار�س � ،2010أثناء توجهه لزيارة جده املري�ض الذي يقطن يف حي واد اجلوز يف مدينة
القد�س املحتلة.
متت عملية االعتقال من قبل فريق من «امل�ستعربني» 18والقوات اخلا�صة الذين اعتدوا
عليه بال�ضرب ،وت�سببوا له يف جرح غائر يف عينه اليمنى ،م�ستخدمني قب�ضاتهم
و�أعقاب �أ�سلحتهم و�أقدامهم م�ستهدفني الوجه والر�أ�س .وبعد تكبيله للخلف وتع�صيب
عينيه ،نقل �إىل مركز حتقيق امل�سكوبية ،وتعر�ض ل�ساعات طويلة من ال�شبح وهو ينزف
الدم من عينيه.
كان طاقم التحقيق يتكون من ثالثة حمققني يتناوبون توجيه الأ�سئلة �إىل �أدهم و�ضربه
بني احلني والآخر .ويقول �أدهم �إن �أحدهم �س�أله �أين هي عينك التي تنزف؟ ثم �ضربه
بقب�ض يده عليها ،ما مزق اجلرح وزاد من نزيف الدم.
وي�ضيف �أدهم �أنه ومنذ اعتقاله قرابة ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا وحتى ال�ساعة احلادية ع�شرة
لي ًال ،ظل بال طعام وال �شراب ،وبعد انتهاء جولة التحقيق هذه ،وقبل �إدخاله �إىل غرف
التوقيف ،تعر�ض للتفتي�ش العاري ،ليحتجز فيما بعد يف غرفة خمتلطة مع الأ�سرى اجلنائيني.
 18امل�ستعربون ا�سم يطلق على الفرق اخلا�صة التي ت�ستخدمها قوات االحتالل يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة العتقال ال�شبان
والنا�شطون يف املقاومة ال�شعبية .والكلمة تو�صف تنكرهم مبالب�س تخفي هويتهم احلقيقية ،وت�شبههم بالعرب الفل�سطينيني.
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اعتقلت املخابرات الإ�سرائيلية الطفل املقد�سي حممود حممد ح�سن عابد ( 16عام ًا)
بتاريخ � 22آب�/أغ�سط�س من العام  ،2010ومت تقييد يديه بالكلب�شات احلديدية.
ويف التحقيق ،تعر�ض لل�ضرب من قبل املحققني على وجهه �إ�ضافة للتهديد والتحقري
وال�شتم.
• ال�سيدة كفاح قط�ش ( 38عام ًا) متزوجة و�أم لولدين ،اعتقلت بتاريخ الأول من �شهر
�آب�/أغ�سط�س العام  ،2010من منزلها الكائن يف مدينة رام اهلل ،ومن هناك اقتيدت
�إىل امل�سكوبية ،وهي تعاين من مر�ض يدعى «الذئبة احلمامية اجلهازية» املرتافق مع
19
ما ي�سمى (ظاهرة رينو).
خ�ضعت ال�سيدة قط�ش لتحقيق مكثف من قبل طاقم مكون من ثالثة حمققني من جهاز
املخابرات الداخلي “ال�شني بيت” .وقد نفت ال�سيدة قط�ش ال�شبهات التي وجهت لها.
تعر�ضت ال�سيدة قط�ش جلملة من التهديدات من قبل �ضابط التحقيق ب�إبقائها عام ًا
ون�صف العام يف امل�سكوبية وحتويلها لالعتقال الإداري ،ومتديد اعتقالها �إىل ما بعد �أن
تتزوج ابنتها ال�صغرى �ضحى (� )16سنة ،واعتقال زوجها ال�سيد حازم قط�ش.
وقد عمد طاقم التحقيق �إىل احتجازها يف ظروف �صعبة تزيد من تدهور حالتها
ال�صحية بغر�ض م�ساومتها ودفعها لإدانة نف�سها .فبني جوالت التحقيق ،كانت ال�سيدة
قط�ش حتتجز يف زنازين رثة ،وعمد املحققون �إىل ت�شغيل املكيف احلراري ك�أداة تعذيب
من خالل ت�سخني درجات احلرارة فيها لفرتة من الوقت لت�صبح دافئة ،بل وحارة جد ًا،
ومن ثم خف�ض درجات احلرارة لت�صبح باردة جد ًا ،مبا ت�سبب يف �إنهاك ال�سيدة قط�ش،
وبخا�صة �أن مثل هذا التعذيب ي�ؤثر ب�شكل دراماتيكي على ظروفها ال�صحية املعروفة
لديهم ،ويفاقم من ت�آكل العظام يف �أ�صابعها.

�صعق الأطفال بالكهرباء يف مركز حتقيق ح ّوارة
• يقول الفتى عبد احلميد عيد اللطيف �أبو هنية ( 16عام ًا) ،وهو طالب يف ال�صف احلادي
ع�شر� ،إنه اعتقل يف يوم اخلام�س من �شهر �آب�/أغ�سط�س  ،2010بينما كان عائد ًا برفقة
�أربعة من رفاقه من �أرا�ضي قرية مار اليا�س ،بالقرب من جدار ال�ضم والف�صل العن�صري.
مت تطويقهم من قبل قوات ع�سكرية ،ومت اعتقالهم دون �سبب وا�ضح ،وعلى الفور ع�صبوا
19

انظر الربوفايل اخلا�ص بال�سيدة كفاح قط�ش يف الف�صل الثاين من هذا التقرير �ص.45
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عيونهم ،وكبلوا �أيديهم �إىل اخللف ،ونقلوا يف حافالت ع�سكرية �إىل جهة جمهولة.
ي�ضيف الفتى «وبعد م�سرية ن�صف �ساعة ،و�صلنا �إىل مع�سكر جلي�ش االحتالل ،وبعد
الفح�ص الطبي ال�شكلي ،بد�أت �أ�سمع �صوت رفيقي وهو ي�صرخ من ال�ضرب».
و�أ�ضاف :ثم نقلنا �إىل مركز التحقيق يف م�ستوطنة «�أرئيل» ،وهناك حاول املحقق �أن
يرغمني على االعرتاف ب�إلقاء احلجارة ،وعندما �أجبته ب�أنني مل �أ�ضرب حجارة ،حاول
مرة �أخرى� ،أن يقنعني �أن �أعرتف ب�إلقاء احلجارة يف �أوقات �سابقة ،وعندما رف�ضت
�إدانة نف�سي مبا مل �أقرتفه ،قام ب�صعقي بالكهرباء بوا�سطة �آلة كهربائية.
وكرر الأمر مرات عديدة ،ويف كل مرة ،كان يهددين ب�أنه ما مل �أعرتف ،ف�إنه �سيوا�صل
�صعقي بالكهرباء.
ويقول الفتى عبد احلميد «كنت �أت�أمل جد ًا من ال�صعقات ،وخ�صو�ص ًا بعد ثوان عدة
من ال�صعقة ،وبخا�صة يف ع�ضالت اجل�سم ،ذلك �أنه �صعقني قرابة  6مرات يف مناطق
الفخذين واليدين».
30

وي�ضيف الفتى عبد احلميد «من جراء التعذيب ،اعرتفت ب�أنني �ضربت حجارة ومل
�أذكر التاريخ� ،إمنا املحقق كان يكتب تاريخ ًا ح�سب ما يريده».
الطفل يحيى علي عبد احلافظ عدوان ( 15عام ًا) من قرية عزّون ،وهو �صديق
عبد احلميد واعتقل يف اليوم ذاته ،و�أثناء التحقيق معه تعر�ض �أي�ض ًا لل�ضرب بوا�سطة
ال�صاعق الكهربائي خم�س مرات ،عالوة على ال�ضرب اجل�سدي املركز على الر�أ�س
والوجه.

مركز حتقيق وتوقيف عت�صيون
• الطفل �سلمان خ�ضر عبد اهلل م�ساملة ( 17عاما ون�صف) ،اعتقل هو و�أبن عمه بتاريخ
اخلام�س ع�شر من كانون الثاين/يناير  ،2010بعدما اعتقلت قوات االحتالل والده
كرهينة حلني اعتقاله.
تنقل الطفل �سلمان بني مراكز حتقيق وتوقيف عدة؛ بدء ًا من مركز توقيف «عت�صيون»
الذي �أم�ضى فيه ت�سعة �أيام تعر�ض خاللها للرتهيب.
و�أثناء التحقيق معه يف مع�سكر «عوفر» الذي مكث فيه قرابة � 24ساعة قبل نقله �إىل
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«مركز حتقيق ع�سقالن» ،تعر�ض �سلمان لل�ضرب على وجهه من قبل الكابنت «�شريف»
يكتف بذلك بل هدده بهدم
الذي هدد الطفل �سلمان ب�إح�ضار ذويه �إىل التحقيق ،ومل ِ
بيت �أ�سرته وحتميله كامل امل�س�ؤولية.
التحقيق مع الطفل �سلمان م�ساملة يف مركز حتقيق ع�سقالن
مار�س املحققون �صنوف ًا من التهديد والتعذيب النف�سي واجل�سدي بحق الطفل �سلمان
م�ساملة ،فقد انطوى ت�صريحه امل�شفوع بالق�سم املقدم ملحامي ال�ضمري على تفا�صيل
مهمة .ففي اليوم الأول من و�صوله �إىل املركز� ،أبلغ �سلمان الطبيب الذي قام بفح�صه
�أنه يعاين من �أمل �شديد يف خا�صرتيه ،غري �أن الطبيب مل يكرتث ل�شكواه ،واكتفى
ب�إعطائه حبة م�سكن «�أكامول» كما هي عادة الأطباء يف التعامل مع �أمرا�ض املعتقلني
الفل�سطينيني.
�أما املحقق ،فقد عمل على ترهيب �سلمان ،وتهديده ب�أنه لن ي�سمح له بر�ؤية حماميه �إال بعد �أن
يعرتف بالتهم املن�سوبة �إليه ،و�أنه �سوف يخ�ضع للتحقيق املكثف ملدة �ستة �شهور متوا�صلة ،ويف
نهاية املطاف� ،سوف يحكم بال�سجن مدى احلياة .وفوق كل ذلك �سوف يعتقل والده.
وخالل فرتة التحقيق �أ�شتد الوجع على الطفل �سلمان نتيجة الأمل امل�ستمر واملزمن يف
اخلا�صرتني والكلي .ويف كل مرة طلب فيها معاجلته ،كان املحقق ي�ساومه باالعرتاف
مقابل احل�صول على الرعاية الطبية الالزمة.
على �أثر هذه التهديدات وال�ضغط النف�سي الذي تعر�ض له ،هدد الطفل �سلمان طاقم
التحقيق باالنتحار .وما كان من طاقم التحقيق �إال �أن �أوعز لل�سجانني باحتجازه يف
زنزانة �ضيقة وربطه بال�سرير وتكبيل قدميه.
بقى �سلمان مقيد ًا بال�سرير ملدة �أربعة �أيام متوا�صلة مل يكن يفك قيده �إال لق�ضاء
احلاجة وتناول وجبات الطعام.
ويف اليوم التايل مت نقل الطفل �سلمان �إىل ق�سم الع�صافري يف �سجن بئر ال�سبع ،حيث
مكث يوم ًا كام ًال قبل �أن يعاد �إىل التحقيق يف مركز حتقيق ع�سقالن.
يقول �سلمان «من �شدة الأمل يف الكلى والتهديدات ،وبخا�صة باعتقال �أهلي ،ارت�أيت �أن
�أعرتف مثلما طلب مني املحقق».
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مركز حتقيق ع�سقالن
• املعتقل �ساهر �سحويل حقق معه من قبل املخابرات وتعر�ض للتحقري والإهانات الهادفة
للنيل من كرامته وهدر �إن�سانيته.
وعن التحقيق يقول �ساهر �إنه تعر�ض جلوالت مكثفة وطويلة من التحقيق ا�ستمرت 12

�ساعة“ ،ثم �سمح يل بالنوم مدة �ساعتني ،ومن ثم وا�صلوا التحقيق مدة ع�شرة �ساعات
�إ�ضافية ،ويف �أحد الأيام خ�ضعت لتحقيق ا�ستمر � 21ساعة متوا�صلة ،فيما كنت طوال
ذلك الوقت مكبل اليدين ،ويف بع�ض الأحيان مكبل القدمني �أي�ض ًا.
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وي�ضيف �ساهر “و�ضعوين يف زنزانة �صغرية ،بال نافذة ،وال ينفذ منها �ضوء النهار،
والبطانيات و�سخة ورائحتها نتنة .وخالل خم�سة �أيام منعت من اال�ستحمام .وعلى
الرغم من معرفة الطاقم الطبي بحالتي ال�صحية ،و�أنني �أعاين من القرحة يف معدتي،
ف�إنهم رف�ضوا تقدمي وجبات طعام تنا�سب حالتي.
�أ�شرف �شفيق ح�سن اخلطيب ( 32عام ًا) من �سكان رفح يف قطاع غزة ويعمل �ضابط
�إ�سعاف ،اعتقل على حاجز «�إيرز» بتاريخ  23حزيران/يونيو  ،2010بينما كان يف
طريقه �إىل مدينة رام اهلل ،للم�شاركة يف دورة طبية تنظمها جمعية الهالل الأحمر
الفل�سطيني بالتعاون مع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر الدويل.
تعر�ض اخلطيب جلوالت حتقيق قا�سية من قبل طاقم مكون من خم�سة حمققني.
ومنذ الأ�سبوع الثاين� ،أ�صبحت ت�ستمر اجلولة الواحدة ع�شرين �ساعة ،مل ي�سمح له
خاللها بالذهاب �إىل احلمام �إال مرة واحدة ،فيما كان يتناول وجبات الطعام يف غرفة
التحقيق.
وخالل جوالت التحقيق هذه ،تعر�ض اخلطيب لتعذيب ج�سدي متثل ب�ضربه على كتفه
من قبل �ضابط املخابرات الذي �صرح للخطيب ب�أنه طبيب .كما واظب املحققون على
�شتم اخلطيب وحتقريه يف حماولة للنيل من كرامته وهدر �إن�سانيته بغر�ض ك�سر �إرادته.
وكل ذلك جاء يف �سياق االنقطاع التام عن العامل� ،إذ مل يتم تبليغ �أهله باعتقاله ،ومكان
احتجازه ،ومل ي�سمح له طوال ثالثني يوم ًا بلقاء حماميه.
وعلى الرغم من معرفة طاقم التحقيق ب�أن اخلطيب يعاين من التهاب يف الغ�ضروف
ف�إن ذلك مل يحول دون موا�صلة �شبحه بطريقة اجللو�س على كر�سي �صغري احلجم ،مع
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ربط ر�سغي املعتقل من اخللف ب�أق�سى ما ميكن �إىل الأعلى ،ما يجعل الظهر يف و�ضعية
مقو�سة وي�سبب �آالم ًا �شديدة.

معتقل يتعر�ض لأ�سلوب الهز يف مركز حتقيق ع�سقالن
• حممد عمر عبد الغني حامد من �سكان قرية �سلواد ق�ضاء رام اهلل ،مت اعتقاله من
قبل قوات االحتالل فجر يوم الثامن ع�شر من حزيران/يونيو لعام  ،2010نقل �إىل
مركز حتقيق امل�سكوبية يف القد�س ملدة يومني ،ومن ثم نقل �إىل مركز التحقيق يف
ع�سقالن للتحقيق معه من قبل جهاز الأمن الداخلي (ال�شباك).
يقول حممد حامد “خالل التحقيق مت تقييد يدي من اخللف ،و�أنا �أجل�س على كر�سي
�صغري على الرغم من �أن يدي كانت مك�سورة ،وقد �أعلمت املحققني بذلك ،ولكن مل
يكرتثوا .كان التحقيق ي�ستمر من � 5-3ساعات ،واال�سرتاحة كانت فقط يف �أوقات
تقدمي وجبات الطعام .ومل ي�سمح يل بالنوم �إال يف ا�سرتاحة النوم التي كنت �أح�صل
عليها مرة كل يومني .يف اليوم الثاين من التحقيق لدى املحقق املدعو» الباز» ،ح�ضر
حمقق �آخر �إىل الغرفة يدعى « يوغي» ،الذي وقف �أمامي و�أنا مكبل على الكر�سي
ويداي للخلف ،و�أم�سك بكتفي وقام بهزي بقوة وب�سرعة للإمام واخللف ،وذلك ملدة
دقيقة �أخرى حتى �شعرت بالدوار ،و�أو�شكت على الإغماء ،بعدها توقف ملدة دقيقة
تقريب ًا .وثم عاود الهز بالطريقة نف�سها ملدة دقيقة �أخرى ،حيث �شعرت بالدوار
مرة ثانية ،و�أو�شكت على الإغماء ،هذا الأمر �سبب يل �أمل ًا �شديد ًا و�شعرت ب�أنني على
و�شك املوت.
20

مركز حتقيق بيتاح تكفا

• لنان �أبو غلمة ( 30عام ًا) من قرية بيت فوريك ق�ضاء مدينة نابل�س ،اعتقلتها قوات
االحتالل بتاريخ  15متوز/يوليو العام .2010
منذ و�صولها �إىل مركز حتقيق بيتاح تكفا� ،سارع جهاز الأمن الداخلي (ال�شباك)� ،إىل
�إ�صدار قرار مبنع لنان من مقابلة حماميها ،يف �إ�شارة ملا �سيكون عليه التحقيق وما
�سي�شهده من انتهاكات.
 20ملزيد من املعلومات حول ظروف االحتجاز يف مركز حتقيق بيتاح تكفا ،انظر تقرير م�ؤ�س�ستي هموكيد وبت�سيلم «و�سائل ظالمية:
التعامل مع املعتقلني الفل�سطينيني يف من�ش�أة التحقيق التابعة جلهاز الأمن العام يف بيتاح تكفا» ،ت�شرين الأول .2010
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خ�ضعت لنان لتحقيق مكثف ا�ستمر �أربعني يوم ًا متوا�صلة ،احتجزت �أثناءها يف العزل
االنفرادي .وبغر�ض م�ضاعفة التعذيب النف�سي واجل�سدي ،اعتمد طاقم املخابرات
�أ�سلوب التحقيق الليلي ،وجلوالت طويلة ،تبد�أ من ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء حتى �ساعات
الفجر الأوىل ،ثم ي�سمح لها بالنوم ملدة � 4 - 3ساعات خالل اليوم ،لتخ�ضع بعدها
جلوالت حتقيق جديدة من قبل طاقم حتقيق خمتلف ،حرمت لنان خاللها من الراحة
�سوى يف مواقيت تقدمي الوجبات الغذائية التي مل تكن ت�ستغرق �أكرث من ع�شر دقائق.
�أبلغت لنان يف يوم � 25آب�/أغ�سط�س  ،2010بقيام القائد الع�سكري ،بتاريخ � 24آب/
�أغ�سط�س  ،2010ب�إ�صدار �أمر اعتقال �إداري بحقها وملدة �ستة �شهور.

مركز حتقيق اجللمة:
بتاريخ  23ني�سان �/أبريل 2010ويف �ساعة مت�أخرة من الليل اقتحمت قوات االحتالل
الإ�سرائيلي منزل الطفل �أحمد عبد الرحمن �أ�سليم البالغ من العمر  17عام ًا ،والكائن
يف قرية عزون ق�ضاء قلقيلية واقتيد بعدها �إىل �سجن اجللمة.
احتجز �أحمد يف الزنزانة رقم  34التي كانت بال نافذة وم�ساحتها ال تزيد عن  2مرت
مربع ،وال حتتوي �إال على �سرير ومرحا�ض مما ي�شكل خرق ًا ملعايري الدولية املتعلقة
باالحتجاز و النظافة ال�شخ�صية.
تعر�ض الطفل �أحمد �أ�سليم ،للتحقيق املكثف طوال �أربعني يوم ًا ،من قبل طاقم حتقيق
مكون من خم�سة �ضباط خمابرات (ال�شني بيت) .ي�صف �أحمد ملحامي ال�ضمري عملية
التحقيق فيقول» طوال فرتة التحقيق كنت م�شبوح ًا على كر�سي ومكبل القدمني ،وكانت
جوالت التحقيق يف الأيام اخلم�سة الأوىل ت�ستمر ثماين �ساعات من ال�ساعة الرابعة
ع�صر ًا �إىل ال�ساعة الثانية ع�شر لي ًال و بعد ذلك ي�ضعونني يف زنزانة نتنة ال تتجاوز
م�ساحتها  2مرت مربع بها مرحا�ض مك�شوف على املمر و�أ�صوات املولدات ال ت�سمح لك
بالنوم العميق .ويف الأيام االلأيام يام التالية �أخذوا يكثفون التحقيق لت�ستمر اجلولة
الواحدة لأكرث من خم�سة ع�شر �ساعة و�أنا م�شبوح على الكر�سي ومكبل القدمني ،منعت
من النوم ،وتعر�ضت �أثناءها لل�ضرب من قبل املحقق �أحيان ًا بيديه وقدميه و�أحيان ًا،
21
با�ستخدام �أدوات حادة على ر�أ�سي مما ت�سبب يل بجر ٌح ،نزفت منه الدماء”.
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للإطالع على بروفايل الطفل �أحمد �أ�سليم على املوقع االلكرتوين مل�ؤ�س�سة ال�ضمري �أنظر الرابط التايل:
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=153
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• تعذيب الطفل م�صطفى حممد خالد جفال ( 16عام ًا) يف مركز داخل م�ستوطنة
«معايل �أدوميم»
اعتقل الطفل م�صطفى جفال عند ال�ساعة الثانية فجر ًا ليلة � 16أيلول � /سبتمرب من
العام  ،2010من منزله الكائن يف بلدة �أبو دي�س ق�ضاء القد�س عندما هاجم جنود
االحتالل املنزل وكبلوا يديه �إىل اخللف وع�صبوا عينيه على مر�أى من �أهله.
تعر�ض الطفل م�صطفى لل�ضرب باللكمات على وجهه يف الطريق �إىل مركز التحقيق
الواقع داخل امل�ستوطنة ،وعند و�صوله خ�ضع للتحقيق وهو مكبل اليدين ومع�صوب
العينيني� .أثناء التحقيق معه حول �شبهات �ضلوعه ب�إلقاء زجاجات حارقة ،ورف�ضه
لها ،تعر�ض الطفل م�صطفى مرار ًا وتكرار ًا لل�صفع على وجهه من قبل حمقق ال�شرطة،
وبعد انتهاء جولة التحقيق حرر املحقق حم�ضر ًا باللغة العربية دون �أن يطلع م�صطفى
على فحواه ،و�أجرب م�صطفى على التوقيع عليه وهو ال يقر�أ العربية ،ما ي�شكل خرق ًا
فا�ضح ًا لقواعد التحقيق.
كما �أخرب الطفل م�صطفى حمامي ال�ضمري باحتجازه يف زنزانة انفرادية طوال ثالثة
�أيام ،وق�ضى �ساعات طوال زادت على ثماين �ساعات دون �أن يقدم له الطعام وال�شراب.
ويف اليوم الرابع ،تفاج�أ الطفل م�صطفى وحماميه بتقدمي االدعاء الع�سكري يف حمكمة
«عوفر» الئحة اتهام مكونة من ع�شرة بنود بحق الطفل دون �أية �أدلة ،معتمدين على
الإفادة املكتوبة باللغة العربية.

اعتقال الأطفال �سيا�سية احتاللية ثابتة

�شهد العام  2010ت�صعيد ًا من قبل قوات االحتالل الإ�سرائيلي �ضد الأطفال الفل�سطينيني.
وت�شري الإح�صاءات �إىل قيامها باعتقال �أزيد من  1000طفل يف خمتلف مدن وقرى وخميمات
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،تراوحت �أعمارهم بني  17 – 15عام ًا ،وهو ما �شكل ارتفاع ًا
بن�سبة  % 43عن العام  ،2009الذي �شهد اعتقال  700طفل على يد قوات االحتالل.
وخالل العام املن�صرم ،ق�ضت املحاكم الإ�سرائيلية بفر�ض الإقامة اجلربية على  60طف ًال
مقد�سي ًا خارج �أماكن �سكناهم.
فوفق ًا للمحامية والنا�شطة احلقوقية ن�سرين عليان ،قامت ال�شرطة الإ�سرائيلية خالل
العام بالتحقيق وا�ستجواب نحو  1200طفل مقد�سي ،فيما مت اعتقال  226طف ًال مقد�سي ًا
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منهم حتى �إمتام الإجراءات اتهموا ب�إلقاء احلجارة والزجاجات احلارقة على حافالت
امل�ستوطنني وقوات االحتالل ،وذلك يف ظل ما ت�شهده املدينة املحتلة ،من هجمة ا�ستيطانية
�شر�سة ،وحماولة الأهايل الدفاع عن �أنف�سهم ،وحماية حقوقهم وممتلكاتهم.
وطبق ًا ل�شهادات ه�ؤالء الأطفال ،جتري هذه االعتقاالت يف �ساعات مت�أخرة من الليل ،وتقوم
قوات االحتالل �أثناءها مبداهمة الأحياء ال�سكنية ،وت�أخذ باقتحام املنازل دون مذكرات
تفتي�ش ،وتدمر املمتلكات ،وتعتدي بال�ضرب على الأهايل والأطفال.
وبرز خالل العام  2010قيام قوات االحتالل باالعتماد على قوات امل�ستعربني الذين
يند�سون بني الأهايل مبالب�س تخفي هويتهم احلقيقية ،م�ستخدمني �سيارات حتمل العالمات
التجارية ل�شركات تقدم خدمات خمتلفة ،ومنها �شركة الهواتف املنزلية «بيزك» ،وغريها
من ال�سيارات التي تخفي هويتهم.
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فكثري من الأطفال املقد�سيني اعتقلوا من قبل هذه الوحدة ،وتعر�ضوا لل�ضرب املربح على
مر�أى وم�سمع من ذويهم .وتفيد الكثري من �شهادات الأطفال الذين ترافعت عنهم م�ؤ�س�سة
ال�ضمري قيام هذه القوات بر�شهم بغاز الفلفل؛ وتعر�ضهم لل�ضرب ب�أعقاب الأ�سلحة؛
وتكبيلهم وع�صب عيونهم؛ و�ضربهم بطريقة وح�شية طوال الطريق من مكان االعتقال �إىل
مركز التحقيق يف امل�سكوبية.
و�أثناء التحقيق ،تعر�ض بع�ض ه�ؤالء الأطفال ل�ضغوطات نف�سية وج�سدية بغر�ض جتنيدهم
للعمل ل�صالح ال�شرطة واملخابرات.
ووفق ًا ل�شهادات جمعتها ال�ضمري ،يتعر�ض الأطفال املعتقلون النتهاكات خطرية حلقوقهم،
وال يعاملون مبوجب احلماية التي مينحها القانون الإ�سرائيلي اخلا�ص بالأطفال .ويف كثري
من احلاالت ،ال ي�سمح للأهايل بح�ضور جل�سات التحقيق مع �أبنائهم ،ما يت�سبب يف ترهيب
الأطفال وحملهم على التوقيع على �إفادات مكتوبة باللغة العربية التي ال يقر�ؤونها ،لتكون
الأ�سا�س القانوين يف �إدانتهم لفرتات ترتاوح بني �شهرين �إىل �ستة �شهور.
و�أكد حمامي م�ؤ�س�سة ال�ضمري حممد حممود الذي ترافع عن مئات الأطفال املعتقلني يف
مدينة القد�س� ،أن املحاكم الإ�سرائيلية ال تربئ الأطفال من التهم املن�سوبة �إليهم حتى
عندما تف�شل النيابة العامة يف �صياغة الئحة اتهام �أو �إثبات ما تدعيه ،و�أن املحاكم
الإ�سرائيلية كثري ًا ما ت�أخذ بطلبات النيابة العامة التي تذهب يف ثالثة اجتاهات:
�أو ًال .ترحيل الأطفال عن �أماكن �سكناهم و�إخ�ضاعهم للحب�س املنزيل بحجة �إبعادهم عن
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«ب�ؤر التوتر» التي يق�صد بها �أحيا�ؤهم ال�سكنية ،والتي تتعر�ض للهدم �أو ترحيل �أ�صحابها
لفائدة امل�ستوطنني الإ�سرائيليني.
ثانياً� .إخ�ضاع الأطفال للحب�س املنزيل ،ما يعيقهم من موا�صلة حياتهم الطبيعية والتعليمية.
ثالثاً .ال تكتفي املحكمة بالعقوبات ال�سابقة ،وغالب ًا ما ترفقها بكفاالت و�/أو غرامات مالية
ترتاوح بني � 5000 -3000شيقل ،وتعد �سبب ًا ملعاودة اعتقال ه�ؤالء الأطفال بحجة خرقهم
للحب�س املنزيل .وتهدف املحاكم من وراء ذلك حمل الأهل للقيام بدور بولي�سي مع �أطفالهم.
وثقت م�ؤ�س�سة ال�ضمري ع�شرات احلاالت لأطفال تعر�ضوا للإقامة اجلربية (احلب�س
املنزيل) �سواء يف �أماكن �سكناهم� ،أو يف منازل تعود لأحد �أفراد عائلتهم بعيد ًا عن بيوتهم
العائلية.
الطفل و�سام حممد ثلجي �سمور �سدر ( 17عام ًا) وي�سكن يف البلدة القدمية يف القد�س،
اعتقل �أكرث من ع�شر مرات للتحقيق خالل العامني  .2009-2010قال الطفل و�سام
ملحامي ال�ضمري «عند اعتقايل يف املرة ال�سابقة �إبان هبة � 16آذار/مار�س  ،2010فر�ضوا
علي بعد االعتقال عقوبة احلب�س املنزيل خارج باب حطة يف بيت �أخي الذي ي�سكن يف ر�أ�س
العامود ،ومنعوين من التواجد داخل �أ�سوار البلدة القدمية من الغروب �إىل �شروق اليوم
التايل ،وا�شرتطوا الإفراج عني بعد توقيع �أبي و�أخي على كفالة مالية مقدارها � 5000شيقل
لكل منهما».
وعن ال�ضغوطات النف�سية اجل�سدية التي تعر�ض لها بغر�ض جتنيده للعمل مع املخابرات
يقول و�سام «قبل �سنة من اليوم قالوا لأخي ح�سام عندما قابله رجل املخابرات يف البلدة
القدمية �إنهم �سيقومون بربطي مع املخابرات (جتنيدي للعمل) ،واعتقلوا �أبي و�أخي وقتها،
و�أعادوا اعتقايل مرة �أخرى يف  11متوز  ،2010ويف كل مرة يقومون بتفتي�ش البيت وتدمري
بع�ض حمتوياته زيادة يف ال�ضغط ،ومبا يدلل على حجم اال�ستهداف غري املربر.
وخالل ما �شهدته مدينة القد�س املحتلة (حي �سلوان) خالل �شهر �آذار  ،2010جرى اعتقال
الع�شرات من الأطفال والفتية وحماكمتهم باحلب�س املنزيل ،منهم �أحمد داوود �صيام (12
عام ًا) ملدة �أ�سبوع بعد اعتقاله ،والطفل �أحمد �ضياء الدين غيث ( 13عام ًا) الذي �أبعد عن
حي بطن الهوى ملدة �شهرين وكفالة مالية بقيمة � 4000شيقل .ويف يوم  24ت�شرين الأول،
جرى اعتقال الطفل حممد توفيق غيث ( 15عام ًا) ،وفر�ض عليه احلب�س املنزيل يف بيت
خاله الواقع يف بيت حنينا ملدة ثالثة �أ�شهر.
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الف�صل الثاين
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«املحاكم هنا والعدالة يف مكان �آخر»...
40

املحامي حممود ح�سان ..

يف باحة املحكمة الع�سكرية يف “عوفر” بعد اخلروج من �إحدى جل�سات
النظر يف ق�ضية الطفل حممد حلبية
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يف هذا الف�صل الثاين �سنتوقف ب�شكل رئي�سي عند االعتقال الإداري كما متار�سه قوات
االحتالل يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،مبوجب الأوامر الع�سكرية االحتاللية التي ال
حترتم ما ن�صت عليه اتفاقية جنيف الرابعة ،ومبادئ القانون الدويل الإن�ساين.
ي�شكل االعتقال الإداري واحدة من �أكرث الأدوات تع�سف ًا بحق املعتقلني الفل�سطينيني التي
يلعب فيها الق�ضاء الع�سكري دور ًا �شريك ًا ،وهو ما يدلل على انتفاء �شرط توفر �ضمانات
املحاكمة العادلة التي ي�شرتطها القانون الدويل الإن�ساين يف عمل املحاكم الع�سكرية التي
يجوز لقوة االحتالل ت�شكيلها ،وحماكمة �سكان الأر�ض املحتلة �أمامها.
�سن�ستعر�ض حالة املعتقلة ال�سيدة كفاح قط�ش التي توالت �أوامر االعتقال الإداري بحقها،
ال�صادرة من القائد الع�سكري بذريعة �أنها ت�شكل خطر ًا على �أمن املنطقة .وهي الذريعة
ذاتها التي جل�أ �إليها االحتالل العتقال الطفل عماد الأ�شهب .فيما اندفع االحتالل �إىل
حتويل �أ�سرى من قطاع غزة لالعتقال مبوجب قانون «املقاتل غري ال�شرعي» بعد �أن يكونوا
�أمتوا فرتات اعتقالهم ،ويعترب االعتقال ،مبوجب هذا القانون ،نوع ًا من �أنواع االعتقال
الإداري التع�سفي الذي ي�صادر حق املعتقل يف �ضمانات املحاكمة العادلة .و�أخري ًا� ،سنتوقف
عند �أهم االعتقاالت التي طالت �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني خالل العام ،2010
ون�ستعر�ض �أ�سماءهم وتواريخ اعتقالهم ،ومن توا�صل اعتقاله خالل العام نف�سه.
يف الق�سم الثاين من هذا الف�صل ،نتوقف عند اعتقال املدافعني عن حقوق الإن�سان
والنا�شطني �ضد جدار ال�ضم والف�صل العن�صري واال�ستيطان ،ونقدم احلالة الدرا�سية
لل�سيد عبد اهلل �أبو رحمة املدافع عن حقوق الإن�سان.

املعتقلون الإداريون

منحى تراجعي ًا -كما يبني
�أخذت �سيا�سية االعتقال الإداري خالل العام املا�ضي 2010
ً
اجلدول �أدناه -غري �أن ذلك ال يعني تراجع قوات االحتالل عن �سيا�سيتها تلك ،واالجتاه
�إىل التوقف عن اعتقال الفل�سطينيني مبوجب الأوامر الع�سكرية الإ�سرائيلية التي ال تتفق مع
22
مقررات القانون الدويل الإن�ساين ،وحتديد ًا املادة  42من اتفاقية جنيف الرابعة.
فما زالت قوات االحتالل متار�س �سيا�سية االعتقال الإداري وقت ما ت�شاء ،وبحق من ت�شاء
من مكونات الن�سيج االجتماعي الفل�سطيني� ،أطفا ًال؛ ون�سا ًء؛ ورجا ًال ،ب�صرف النظر عن
 22للإطالع على مزيد من املعلومات التي ت�شرح خمالفة �أوامر االعتقال الإداري التي متار�سها قوات االحتالل بحق الفل�سطينيني،
يرجى مراجعة من�شورات م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري ،ومنها «االعتقال الإداري يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة – حتليل
قانوين  ،»2008 -وكذلك تقرير «انتهاك حقوق املعتقلني الإداريني يف ال�سجون الإ�سرائيلية –بني القانون واملمار�سة.»2010 -
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مكانتهم ،فقوات االحتالل ما زالت تعتقل ( 23)6من نواب املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
رهن االعتقال الإداري دون �أي احرتام حل�صانتهم ،مبا ي�ؤكد حقيقة كونه اعتقا ًال �سيا�سي ًا
تع�سفي ًا.
كما �أن االعتقال الإداري يعترب ال�سالح املف�ضل لقوات االحتالل ملعاقبة ال�صحافيني؛ والكتاب؛
و�أ�صحاب الر�أي الذين ميار�سون حقهم يف التعبري يف رف�ض احتالل �أر�ضهم و�شعبهم ،كما
يثبت ذلك االعتقال املتوا�صل للكاتب وال�صحايف علي جرادات 24.كما يطال االعتقال الإداري
الطالب اجلامعيني؛ 25و�أ�ساتذة اجلامعات؛ والعلماء الفل�سطينيني كما يف حالة العامل الفيزيائي
ع�صام ح�سن را�شد الأ�شقر ،الذي �أنتزع من خمتربه ومن بني طالبه وقاعات حما�ضرته يف
26
م�سعى وا�ضح من االحتالل لقتل احلياة العلمية والأكادميية وقهر التنمية الب�شرية وهدرها.
جدول يبني �أعداد املعتقلني الإداريني خالل الأعوام الثالثة املا�ضية
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ال�سنة كانون
الثاين �شباط �آذار

ني�سان

�أيار

حزيران متوز

�آب �أيلول ت�شرين ت�شرين كانون
الأول الثاين الأول

2010

264

259

237

222

213

203

199

212 189

213

205

219
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564

542

506

487
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387

335 363

322

291

278

2008

813

788

766

790
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691

598 649

578

569

546

امل�صدر :م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية ،من من�شورات م�ؤ�س�سة بت�سيلم.
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انظر قائمة النواب يف �ص .55

 24لالطالع على احلالة الدرا�سية للكاتب علي جرادات ،انظر «انتهاك حقوق املعتقلني الإداريني يف ال�سجون الإ�سرائيلية :بني
القانون واملمار�سة» من�شورات م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان� .2010 ،ص.19-20 :
25

عرفات داود الربغوثي طالب جامعي تعر�ض للإعتقال الإداري �أكرث من مرة ,وملزيد من املعلومات �أنظر الرابط التايل:
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=149

 26لالطالع على احلالة الدرا�سية للربوفي�سور ع�صام الأ�شقر ،انظر «انتهاك حقوق املعتقلني الإداريني يف ال�سجون الإ�سرائيلية :بني
القانون واملمار�سة» من�شورات م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان� ،2010 ،ص.21-22 :
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املعتقالت يف االعتقال الإداري

يوجد حاليا خم�س معتقالت فل�سطينيات يف االعتقال الإداري ،وهن:
27
 .1رجاء الغول ( 40عام ًا) ،نهاية �أمر االعتقال الإداري يف � 15أيلول�/سبتمرب .2010
 .2هناء ال�شلبي ( 28عام ًا) ،نهاية �أمر االعتقال الإداري يوم � 11آذار/مار�س .2011
 .3منتهى الطويل ( 45عام ًا) ،نهاية �أمر االعتقال الإداري � 8شباط/فرباير .2011
 .4كفاح قط�ش ( 37عام ًا) ،نهاية �أمر االعتقال الإداري يوم اخلام�س من ني�سان�/أبريل
.2011
 .5لنان �أبو غلمة ( 30عام ًا) ،نهاية �أمر االعتقال الإداري يف يوم  25متوز/يوليو .2011
خالل العام  ،2010حول القائد الع�سكري ك ًال من ال�سيدة كفاح قط�ش وال�سيدة لنان �أبو
غلمة وال�سيدة منتهى الطويل �إىل االعتقال الإداري بعد اعتقالهن وترافعت عنهن م�ؤ�س�سة
ال�ضمري.
اعتقلت قوات االحتالل ال�سيدة لنان �أبو غلمة ( 30عام ًا) ،بتاريخ اخلام�س ع�شر من �شهر
متوز العام  ،2010وذلك من منزل �شقيقتها يف قرية بورين ق�ضاء مدينة نابل�س� .أخ�ضعت
لنان للتحقيق املكثف طوال �أربعني يوم ًا ،وبعد ف�شل الإدعاء الع�سكري يف بلورة الئحة اتهام
بحقها� ،سارع القائد الع�سكري بتاريخ � 24آب � ،2010إىل �إ�صدار �أمر اعتقال �إداري بحقها
28
ملدة �ستة �شهور.
ال�سيدة كفاح قط�ش ( 38عام ًا) ،اعتقلت من منزل �أ�سرتها الكائن يف مدينة رام اهلل
بتاريخ الأول من �شهر �آب � /أع�سط�س من العام  ،2010وبعد ف�شل التحقيق حولت �إىل
االعتقال الإداري يوم التا�سع من �آب ب�أمر من القائد الع�سكري ملدة �أربعة �شهور ،ولتجدد
الحق ًا وملرات متتالية.
وفيما يلي احلالة الدرا�سية للمعتقلة كفاح قط�ش:

27

�أفرج عنها يف بداية �أيلول .2010

28

احلالة الدرا�سية كاملة من�شورة على املوقع الإلكرتوين مل�ؤ�س�سة ال�ضمري على الرابط التايل:

http://www.addameer.org/etemplate.php?id=152
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حالة درا�سية
اال�سم :ال�سيدة كفاح قط�ش
تاريخ امليالد 11 :ت�شرين الثاين/نوفمرب 1973
تاريخ االعتقال :الأول من �آب�/أغ�سط�س 2010
تاريخ الإفراج املتوقع 5 :كانون الأول/دي�سمرب 2010
مكان ال�سكن :مدينة البرية ،بعدما نزحت عائلتها �إثر النكبة الفل�سطينية
العام  ،1948من بلدة يازور ق�ضاء يافا
مكان االعتقال� :سجن ه�شارون
احلالة االجتماعية :متزوجة من ال�سيد حازم قط�ش و�أم ملعاذ ( 17عام ًا)
و�ضحى ( 16عام ًا)
الدرجة العلمية :طالبة جامعية يف ال�سنة الثالثة ،تخ�ص�ص خدمة اجتماعية ،جامعة القد�س املفتوحة
احلالة ال�صحية :تعاين ال�سيدة كفاح من مر�ض من �أمرا�ض املناعة الذاتية والروماتيزم يدعى “الذئبة
احلمامية اجلهازية” ،وقد ترافق املر�ض مع ما ي�سمى (ظاهرة رينو)
عدد �أوامر االعتقال الإداري� :أمر االعتقال الإداري الأول
45
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كفـ ـ ـ ــاح قـطـ ـ ــ�ش

اعتقلت ال�سيدة كفاح عوين عثمان قط�ش على يد قوات جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي ،بتاريخ � 1آب/
�أغ�سط�س  ،2010حوايل ال�ساعة الثالثة والن�صف فجر ًا ،من بيتها الكائن يف مدينة البرية يف ال�ضفة
الغربية .ي�صف الزوج حازم قط�ش عملية االعتقال بالقول“ :قام اجلند بدق جر�س العمارة ،ففتح لهم
اجلريان و�صعدوا مبا�شرة �إىل الطابق الثالث حيث تقع �شقتنا .دق اجلنود جر�س البيت ،وما �أن فتحت
لهم الباب ،ويف غ�ضون حلظات ،كان هناك  13جندي ًا و 3جمندات و 2من رجال املخابرات يحتلون
البيت .بعد ذلك ،قاموا بحجزنا يف غرفة واحدة �أنا وكفاح والأوالد .بعد خم�س دقائق �أخذوا كفاح
وحققوا معها بالبيت وفت�شوا كل البيت .بعد �ساعة ون�صف قال يل �ضابط املخابرات �إنه �سيتم اعتقال
زوجتي .قلت له ملاذا ،و�إنها مري�ضة جد ًا .فقال يل :ال� ،إن عليها ق�ضية كبرية ،و�سوف ن�أخذها �إىل مركز
ّ
توقيف وحتقيق امل�سكوبية .بعد ذلك �سمحوا لها بتبديل مالب�سها وب�أن ت�أخذ دواءها وتودع �أوالدها”.
قاد عملية االعتقال� ،ضابط املخابرات “جوردون” الذي قال لل�سيدة كفاح �أنه يحمل �أمر ًا من املحكمة
باعتقالها يت�ضمن منحه �صالحية التحقيق معها ميداني ًا ،م�ضيف ًا �أنه يعرف �أنها مري�ضة ،ولذلك ف�إن
هناك طبيبة ع�سكرية ترافق اجلنود يف عملية االعتقال.
غري �أن ال�سيدة كفاح وزوجها �أكدا �أن �أحد ًا مل يعر�ض عليهم �أمر االعتقال ،كما مل يربز �ضابط املخابرات
�أمر تفتي�ش املنزل ،كما تقت�ضى املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان .قام اجلنود بتفتي�ش البيت تفتي�ش ًا دقيق ًا
وعبثوا ب�أغرا�ض وممتلكات العائلة و�أوراقها و�أموالها .ا�ستمرت عملية التفتي�ش قرابة ال�ساعة والن�صف،

خالل ذلك الوقت كان رجل املخابرات “جوردون” يبا�شر التحقيق مع ال�سيدة كفاح مدعي ًا �أنهم
(املخابرات) يعرفون عنها كل �شيء ،زاعمني �أنها على عالقة مع حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)،
و�أنها تقوم بنقل الأموال حل�ساب احلركة ،و�أن و�ضعها القانوين �سيكون �صعب ًا على الرغم من �أن هذه
الأموال مل ت�ستخدم لأغرا�ض ع�سكرية كما قال لها .قرابة ال�ساعة الثالثة والن�صف فجر ًا ،نقلت ال�سيدة
كفاح قط�ش �إىل مركز توقيف وحتقيق امل�سكوبية ،الذي يقع يف ال�شطر الغربي ملدينة القد�س املحتلة،
واملعروف بق�سوة التحقيق فيه.

الو�ضع ال�صحي
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ا�ستناد ًا �إىل ت�شخي�ص الدكتور الأخ�صائي حميي الدين عمر ،وهو الطبيب الذي تابع احلالة ال�صحية
لل�سيدة كفاح عوين عثمان قط�ش منذ �سبعة �أعوام ،ف�إن ال�سيدة كفاح تعاين من مر�ض من �أمرا�ض
املناعة الذاتية والروماتيزم يدعى “الذئبة احلمامية اجلهازية” ،وبح�سب الطبيب املخت�ص ترافق هذا
املر�ض الذي �أمل بال�سيدة كفاح مع ما ي�سمى (ظاهرة رينو) ،وهي ظاهرة تنجم عن التهاب يف ال�شرايني
املحيطة يتمظهر با�صفرار وابي�ضا�ض يف ر�ؤو�س �أ�صابع القدمني واليدين ناجمة عن نق�ص �شديد يف
و�صول الدم �إىل الأ�صابع .ي�ضيف الطبيب �أن احلالة الطبية لل�سيدة كفاح تزداد �شدة و�صعوبة ،عند
التعر�ض للماء البارد والأحوال اجلوية الباردة .و�أن ال�سيدة كفاح قد تعر�ضت لبرت طرف �أحد �أ�صابعها
ب�سب تنخر وكمون يف ذروة الأ�صابع.
كما تعاين ال�سيدة كفاح -ودائما بح�سب ما جاء يف تقرير الت�شخي�ص من طبيبها -من الأزمة الق�صبية
املزمنة التي ترتافق مع التهابات رئوية متكررة ،وبخا�صة يف �أ�شهر ف�صل ال�شتاء وكثري ًا ما احتاجت �إىل
الدخول �إىل امل�ست�شفيات للعالج من الأزمة وااللتهابات الرئوية ،وال تزال تتناول الأدوية املثبطة للمناعة
لل�سيطرة على الأمرا�ض.

التحقيق

على ال�ساعة اخلام�سة �صباح ًا ،و�صلت ال�سيدة كفاح �إىل مركز توقيف وحتقيق امل�سكوبية ،وهناك مت
عر�ضها على الطبيب ملدة ع�شر دقائق فقط .ثم مت �إخ�ضاعها لتفتي�ش عا ٍر من قبل املجندات اللواتي
�شاركن يف عملية االعتقال ،و�أخذن ب�صماتها و�صوروها .ثم جرى تكبيلها ب�أ�صفاد حديدية و�شدها
ب�أق�صى ما ميكن ،وع�صبوا عيونها وتركت يف مكان مل تعرفه .على ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف �صباح ًا،
�أخذت للتحقيق عند ال�ضابط ّ “جوردون” الذي �س�ألها عن �أخواتها و�أخوتها و�أ�صدقائها .وبعد ذلك
�أخذ ي�س�أل عن عالقتها بحركة “حما�س” قائ ًال �إنه ال يريد العودة �إىل ق�ضايا االنتخابات واجلمعيات،
و�إن كل ما يريد معرفته الآن يتعلق بالأموال :من �أين ت�أتي و�أين تذهب؟
ا�ستمرت هذه اجلولة ملدة �ساعة واحدة فقط ،نفت خاللها ال�سيدة كفاح نقلها لأي �أموال لفائدة حركة
حما�س ،بل �أكدت �أن الأمر مل يتجاوز قيامها يف منا�سبات حم�صورة بتوزيع مبالغ قليلة جد ًا يخرجها
بع�ض املي�سورين للعائالت املعوزة .احتجزت ال�سيدة كفاح يف زنزانة التحقيق يف ظروف قا�سية ،حيث ال
تزيد م�ساحتها على � 1.5إىل مرتين .بعد �ساعة واحدة؛ �أي بحدود ال�ساعة ال�سابعة والن�صف �صباح ًا،
�أعيدت كفاح �إىل غرفة التحقيق .يف هذه اجلولة كان حمقق �آخر يف انتظارها يدعى “ديني�س” ،الذي
عاد و�س�ألها عن نقل الأموال والعالقة مع “حما�س” ،وعن عالقاتها يف الأردن وال�سعودية وخارج الأر�ض
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املحتلة .فردت بالقول �إن لها �أخ ًا ي�سكن يف الأردن ،و�أن لها �صديقة ت�سكن يف الواليات املتحدة الأمريكية.
�أثناء التحقيق كانت ال�سيدة كفاح ترتك يف غرفة التحقيق مكبلة اليدين وراء ظهرها مربوطة بالكر�سي.
هذا ال�شبح املو�ضعي ت�سبب لها بانحبا�س الدم يف ال�شرايني وب�أمل �شديد .غري �أن املحقق تراجع عن
تكبيلها بهذه الطريقة عندما ر�أى كيف ازرقت يداها ،وكيف تدهورت حالتها ال�صحية .توقف التحقيق
يف منت�صف الظهرية �ساعة الغذاء ،و�أعيدت �إىل الزنزانة حيث تناولت طعامها ،و�سرعان ما �أعيدت
للتحقيق مع املحقق نف�سه وبد�أت جولة حتقيق �أخرى.
يف ظل غياب الب ّينات والأدلة القانونية ،قام �ضابط التحقيق “ديني�س” بتهديد كفاح مرار ًا وتكرار ًا
ب�إبقائها ملدة عام ون�صف يف امل�سكوبية ،وحتويلها لالعتقال الإداري ،ومتديد اعتقالها �إىل ما بعد �أن
تتزوج ابنتها ال�صغرى �ضحى (� )16سنة .ومن جملة هذه التهديدات ،التهديد باعتقال زوجها ال�سيد
حازم قط�ش� .إن الق�ضية باتت حتدي ًا �شخ�صي ًا بالن�سبة للمحقق -ح�سب ما ذكر -ف�إما �أن تعرتف و�إما
�سيتم حتويلها لالعتقال الإداري.
بني جوالت التحقيق ،كانت ال�سيدة قط�ش حتتجز يف زنازين �أقبية التحقيق ،وهناك عمد طاقم التحقيق،
�إىل ا�ستعمال املكيف واملربد ،ك�أداة تعذيب من خالل ت�سخني درجات احلرارة فيها لفرتة من الوقت
لت�صبح دافئة بل وحارة جد ًا ،ومن ثم خف�ض درجات احلرارة لت�صبح باردة جد ًا ،مبا يعر�ض حياة
ال�سيدة كفاح خلطر نتيجة ما تعانيه يف ظل ظروفها ال�صحية املعروفة لطاقم التحقيق .فكما �أ�سلفنا
قامت قوات االحتالل مبهاجمة بيت ال�سيدة كفاح خالل العام  ،2008و�صادرت ملفاتها ال�صحية،
كما �أن حمامي ال�سيدة كفاح قام بتزويد املخابرات وال�شرطة مبلفها الطبي يف م�سعى لعدم تعري�ضها
لأ�ساليب حتقيق �أو ظروف حتقيق تدهور حالتها ال�صحية.
على ال�ساعة الثامنة �صباح ًا من اليوم التايل � 2آب�/أغ�سط�س  ،2010نقلت كفاح �إىل غرفة التحقيق
عند املحقق “ديني�س” الذي عاد ي�س�ألها عن الق�ضايا نف�سها ،فيما �أكدت ال�سيدة كفاح ،رف�ضها القاطع
ونفيها لكل التهم التي �ساقها املحققون� .أمام هذا املوقف الوا�ضح ،ويف ظل عدم قدرة املحققني على
بلورة اتهام حمدد ومقرون بالأدلة ،جل�أ املحقق “ديني�س” �إىل م�ساومة ال�سيدة كفاح حماو ًال �إقناعها ب�أن
تعرتف مبا ين�سب �إليها ،على �أن تعرتف من �أين ت�أتي الأموال ،و�أين يتم �إنفاقها ،مقابل قبولها ب�صفقة
تق�ضي مبوجبها حكم ًا ملدة خم�سة �أ�شهر بد ًال من �سجنها مبوجب �أمر احتجاز �إداري.
رف�ضت ال�سيدة كفاح هذه امل�ساومة ،و�أ�صرت على �أن ال عالقة لها بنقل �أموال كما جاءت يف �إدعاءات
التحقيق� .صرحت ال�سيدة كفاح للمحققني وملحامي م�ؤ�س�سة ال�ضمري �أن جل ما كانت تقوم به توزيع
مبالغ نقدية �ضئيلة يخرجها بع�ض املقربني زكاة �صيامهم يف �شهر رم�ضان لبع�ض �أفراد الأ�سرة ،و�أ�سر
اجلريان املعوزة ،وهي مبالغ قليلة جد ًا مثل � 10شواقل لكل فرد ،ويف بع�ض الأحيان �أخذت � 100شيقل
من �أمها �أو �أختها وتعطيها ل�سلفتها ،وهذا ك�صدقة عيد الفطر ولي�س �أي �شيء �آخر.
بحدود ال�ساعة الثانية بعد الظهر ،قال املحقق “ديني�س” لل�سيدة كفاح� ،إنها �ستنقل �إىل �سجن
“ه�شارون” لرتتاح قلي ًال ،و�أن تفكر يف التهم املن�سوبة �إليها ،وال�صفقة املعرو�ضة عليها .وت�ؤكد ال�سيدة
كفاح �أن هذا احلديث جاء يف �سياق احلديث عن و�ضعها ال�صحي ومدى الإعياء الذي ت�شعر به نتيجة
التحقيق املتوا�صل وتعري�ضها لدرجات حرارة باردة ،وهو الأمر الذي ي�شكل تهديد ًا حقيقي ًا وخطري ًا على
�صحتها كما جاء يف الت�شخي�ص الطبي لطبيبها ال�شخ�صي الدكتور حمي الدين عمر.

بعد ذلك ،احتجزت ال�سيدة كفاح يف زنزانة التحقيق كما هي العادة بعد انتهاء كل جولة حتقيق ،وبعد
قرابة ع�شر دقائق جاءت قوات النح�شون –القوة املكلفة بنقل املعتقلني والأ�سرى -وحال خروجها من
الزنزانة قاموا بتكبيل اليدين والقدمني ،و�أ�صعدوها داخل احلافلة وبقيت مكبلة طوال الطريق.
تقول ال�سيدة كفاح �إنها تعر�ضت ملعاملة قا�سية من قبل جمندات وجنود وحدة النح�شون ،و�إن ظروف
النقل مل ترا ِع حالتها ال�صحية واحتياجاتها الطبية.

تثبيت �أمر االعتقال الإداري
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مل يتم توجيه الئحة اتهام بحق املعتقلة ال�سيدة كفاح قط�ش على الرغم من �إخ�ضاعها لتحقيق مكثف يف
مركز حتقيق امل�سكوبية املعروف بب�شاعة �أ�ساليب التحقيق التي ت�ستخدم فيه .بد ًال من ذلك ،قام القائد
الع�سكري ب�إ�صدار �أمر اعتقال �إداري بحقها.
ي�سمح نظام املحاكم الع�سكرية املفتقد ل�ضمانات املحاكمة العادلة ،بتثبيت �أمر االعتقال الإداري،
ا�ستناد ًا ملا يعرف بامللف ال�سري (الذي ال ُي�سمح للمعتقل �أو حماميه بالإطالع عليه) ،والذي هو عبارة
عن معلومات ا�ستخباراتية ال يت�سنى للقا�ضي نف�سه التحري منها ،وال ي�ضمن �صحة ما احتواه امللف
ال�سري من معلومات وال طرق جمعها.
يف تاريخ  9من �شهر �آب�/أغ�سط�س  ،2010قام القا�ضي الع�سكري ملحكمة “عوفر” الع�سكرية الواقعة
قرب مدينة رام اهلل ،بتثبيت �أمر االعتقال الإداري ملدة �أربعة �شهور بحق املعتقلة كفاح قط�ش ،وهي كامل
املدة التي طالب بها املدعي الع�سكري ،يف جل�سة مل ت�ستغرق �أكرث من ع�شر دقائق.
قرار التثبيت هذا ،جاء بعدما �أطلع املدعي الع�سكري ،قا�ضي املحكمة الع�سكرية ،على “امللف ال�سري”
الذي يفرت�ض �أنه يت�ضمن اتهامات و�شبهات تفيد بقيام ال�سيدة كفاح قط�ش ،بن�شاطات مت�صلة بحركة
املقاومة الإ�سالمية (حما�س) خالل ال�سنوات الأخرية ،ومن بني هذه الإدعاءات وال�شبهات -الف�ضفا�ضة
وغري املحددة زمن ًا وكيف ًا -نقلها مبالغ كبرية وقيامها بن�شاطات ذات طابع ع�سكري ،ما اعتربه القا�ضي
�سبب ًا كافي ًا لتثبيت كامل املدة باعتبارها ت�شكل خطر ًا كبري ًا على �أمن دولة االحتالل.
�إن تربير القا�ضي لقراره تثبيت �أمر االعتقال يظهر افتقار املراجعات الق�ضائية لأوامر االعتقال الإداري
لال�ستقاللية واحليادية ،فما ا�ستند �إليه القا�ضي يتناق�ض مع جمريات التحقيق ،وما �أكده �ضابط
املخابرات “جوردون” الذي قاد عملية االعتقال عندما قال لل�سيدة كفاح �إن جهازه يعرف كل �شيء
عنها ،و�إن نقلها الأموال مل ي�ستخدم لأغرا�ض ع�سكرية ،ولو كان الأمر كذلك لتم �إخ�ضاع ال�سيدة كفاح
لتحقيق ع�سكري مكثف وملا قام املحقق “ديني�س” بعر�ض �صفقة عليها تعرتف مبوجبها بنقلها �أموا ًال
وت�صرح مب�صادرها.
يف ظل هذا النظام الق�ضائي الع�سكري اخلا�ضع لقانون الأوامر الع�سكرية التي ال تعنى ب�ضمانات
املحاكمة العادلة ،قام املحامي حممود ح�سان مبحاولة الرتكيز على �أو�ضاعها ال�صحية ،وتذكري القا�ضي
بالأمرا�ض التي تعاين منها كفاح ،وخطورة االعتقال على �صحتها.
قرار القا�ضي الع�سكري بتثبيت �أمر االعتقال الإداري لل�سيدة كفاح ،ال يتجاهل �أو�ضاع ال�سيدة كفاح
ال�صحية فح�سب ،بل يخالف �أي�ض ًا اتفاقية جنيف الرابعة التي �أو�ضحت ،مبا ال يدع جما ًال لل�شك� ،أن
االحتجاز الإداري يعد تدبري ًا �شديد الق�سوة لل�سيطرة على الأمور ،ميكن ل�سلطات االحتالل اللجوء �إليه
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فيما يتعلق بالأ�شخا�ص املدنيني الذين ال يواجهون دعاوى جنائية يف احلاالت التي يقت�ضيها �أمن الدولة
ب�صورة مطلقة ،كما جاء يف املادة ( ،)42ولأ�سباب �أمنية قهرية كما جاء بن�ص املادة ( .)78كما �أنه
مبوجب القانون الدويل الإن�ساين ،ال يجوز ،ب�أي حال من الأحوال� ،أن ي�شكل االعتقال الإداري بدي ًال عن
الدعوى اجلنائية �أو الأمنية ،مبا ي�ضمن للمعتقل الإداري اال�ستفادة من �ضمانات املحاكمة العادلة ،ولعل
من �أهمها معرفة املتهم ب�أ�سباب اعتقاله الإداري ،حتى يتمكن من الطعن يف قانونية اعتقاله .وهكذا،
وباعتماد القا�ضي على “امللف ال�سري” ،وعدم �إطالع ال�سيدة كفاح على �أ�سباب اعتقالها ،حرمها من
�أحد عنا�صر املعاملة الإن�سانية ،و�أ�ضاف لها م�صدر ًا جديد ًا لل�ضغط النف�سي الذي قد يكون عام ًال
�إ�ضافي ًا لتدهور حالتها ال�صحية.

ا�ستئناف حمامي ال�ضمري على قرار تثبيت الأمر الإداري

قام حمامي م�ؤ�س�سة ال�ضمري ال�سيد حممود ح�سان بتقدمي طلب ا�ستئناف على قرار تثبيت �أمر االعتقال
الإداري الذي �صدر بحق ال�سيدة كفاح ملدة �أربعة �شهور .انعقدت جل�سة اال�ستئناف يف حمكمة “عوفر”
بتاريخ � 9أيلول�/سبتمرب  ،2010وطالب فيها املحامي ح�سان بالإفراج الفوري عن ال�سيدة كفاح نظر ًا
لعدم �شرعية اعتقالها ،وا�ستجاب ًة حلالتها ال�صحية وما حتتاجه من رعاية وعناية ال توفرها م�صلحة
ال�سجون ،بل �إن اعتقالها يفاقم من �سوء و�ضعها ال�صحي.
ولتحقيق ذلك ،قام املحامي ح�سان بت�سليم قا�ضي جل�سة اال�ستئناف ن�سخة من التقارير الطبية اخلا�صة
بال�سيدة كفاح .غري �أن القا�ضي رف�ض اال�ستئناف -كما هي حال معظم طلبات اال�ستئناف التي يتقدم
بها الدفاع يف املحاكم الع�سكرية -و�أبقى مدة االعتقال على حالها ،مربر ًا قراره ب�أن ال�سيدة كفاح
التي تعاين من مر�ض مزمن ت�شكل خطر ًا على �أمن دولة االحتالل من خالل ن�شاطاتها وثيقة ال�صلة
بحركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” .ال�سيدة كفاح واحدة من �أربع معتقالت فل�سطينيات يحتجزن
رهن االعتقال الإداري ،وال يعرفن �أ�سباب اعتقالهن ،ومتى �سيفرح عنهن .جمريات التحقيق ومالب�سات
�إ�صدار �أمر االعتقال الإداري بحق ال�سيدة كفاح كافية للقول �إن احتجازها رهن االعتقال الإداري يهدف
�إىل معاقبتها على �أن�شطتها املجتمعية وال�سيا�سية ،وما ال�شبهات املدّعاة �إال غطاء لها.
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كفـ ـ ـ ــاح قـطـ ـ ــ�ش

لي�س وا�ضح ًا كيف �أ�سهم احتجاز ال�سيدة كفاح مبوجب �أمر االعتقال الإداري يف احلفاظ على “�أمن
املنطقة” و�أمن دولة االحتالل .غري �أنه من الوا�ضح جد ًا �أن اعتقالها جاء لي�شكل تهديد ًا حقيقي ًا ل�سالمتها
ال�صحية ،وي�شكل كابو�س ًا حقيقي ًا لأحالم وطموحات �سيدة فل�سطينية نا�ضلت من �أجل نه�ضتها الذاتية وبناء
�أ�سرة م�ستقرة و�آمنة .فامل�سرية التعليمية لل�سيدة كفاح قط�ش ( 37عام ًا) تدلل على امر�أة ذات �شخ�صية
مثابرة ،متتلك �إرادة �صلبة ،ورغبة عارمة يف طلب العلم واملعرفة رغم ق�سوة الواقع وثقل امل�س�ؤوليات.
ففي العام  ،2006وعندما كانت تبلغ من العمر ( 33عام ًا) ،ا�ستطاعت ال�سيدة كفاح احل�صول على
�شهادة الثانوية العامة -بعد انقطاع �أكرث من  13عام ًا عن الدرا�سة -بدافع االلتحاق باجلامعة �إمياننا منها
بالعلم والعمل .عند اعتقالها كانت كفاح طالبة �أنهت عامها الثالث ،وتدر�س اخلدمة االجتماعية يف جامعة
القد�س املفتوحة .ر�شحت ال�سيدة كفاح قط�ش نف�سها النتخابات بلدية البرية العام � ،2005ضمن قائمة
التغيري والإ�صالح ،حيث كان ترتيبها اخلام�س ع�شر على القائمة ،فيما ت�أهل ال�سبعة الأوائل يف القائمة.

كانت ال�سيدة كفاح قط�ش ع�ضو يف املجل�س الإداري يف جمعية الهدى اخلريية ،ونظر ًا ملا �أمل بها من توعك
�صحي ،قامت ال�سيدة كفاح العام  2003بتقدمي ا�ستقالتها .يذكر �أنه ،ومنذ العام  ،2007قامت قوات
االحتالل ب�إغالق قرابة  300جمعية �أهلية فل�سطينية ومن بينها جمعية الهدى اخلريية.

العائلة
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تتكون عائلة ال�سيدة كفاح قط�ش من الزوج حازم قط�ش والأوالد؛ االبن “معاذ” ( )17عام ًا ،طالب
يف الثانوية العامة “التوجيهي” ،واالبنة “�ضحى” ( )16عام ًا ،طالبة يف ال�صف احلادي ع�شر ،وهي
فرتة حرجة يف حياة الطالب/ة الفل�سطيني/ة .وال �شك �أن تغييب الوالدة واعتقالها يحرم الأبناء من
�سند اجتماعي مهم ،ويفقدهم الرتكيز على الدرا�سة واال�ستعداد لالمتحانات ،ما يهدد م�صريهم
الدرا�سي ،ويعمق يف الوقت ذاته من معاناة الأم كفاح نف�سها جراء حرمانها من الوقوف �إىل جانب
�أبنائها و�إحاطتهم بالرعاية واالهتمام.
ما ي�ضاعف من معاناة ال�سيدة كفاح وعائلتها هو منعها من الزيارات العائلية؛ فمنذ تاريخ اعتقالها يف
الأول من �آب�/أغ�سط�س  ،2010مل يت�سنَّ للعائلة ّ
االطالع على �أو�ضاعها ب�شكل مبا�شر .ويجدر القول �إن
م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية ومنذ بداية العام احلايل تقوم ب�سل�سلة �إجراءات انتقامية �ضد الأ�سرى،
ومن بينها فر�ض قيود وتعقيدات جديدة على ممار�ستهم حقهم يف الزيارات العائلية.
وعلى الرغم من م�ضى �شهور على اعتقال زوجته ،مل ينجح الزوج حازم يف احل�صول على �إذن لزيارتها
يف �سجن “ه�شارون” الواقع خارج الأر�ض املحتلة العام  ،1967كما اقت�ضت اتفاقية جنيف يف املادة
( )76التي جاء فيها “يحتجز الأ�شخا�ص املحميون املتهمون داخل البلد املحتل” .يف الوقت الذي
تفر�ض الأوامر الع�سكرية االحتاللية على ال�سكان الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية (با�ستثناء �سكان
مدينة القد�س) احل�صول على �إذن زيارة ذويهم املعتقلني يف ال�سجون الإ�سرائيلية.

وقد ا�ستخدم االعتقال الإداري ب�صورة منتظمة �ضد الأطفال الفل�سطينيني ،وبالطريقة
نف�سها التي يتم ا�ستخدامها �ضد الرجال .ومت �إ�صدار �أوامر اعتقال �إداري بحق الأطفال
ال�صغار يف �سن الـ  16عام ًا ،وق�ضوا مدة احتجازهم يف املرافق نف�سها مع البالغني .ووقت
كتابة هذا التقرير ،كان هناك طفالن رهن االعتقال الإداري:
• معت�صم مزهر ( 16عام ًا)� ،أفرج عنه يف  26كانون الأول/دي�سمرب .2010
• عماد الأ�شهب ( 17عام ًا) ،الذي بلغ الثامنة ع�شرة من العمر يف الثاين من كانون
الثاين/يناير .2011
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حالة درا�سية
عماد حممد �سامل الأ�شهب
تاريخ امليالد 2 :كانون الثاين/يناير 1993
العمر عند االعتقال 17 :عام ًا
تاريخ االعتقال� 21 :شباط/فرباير 2010
مكان االحتجاز� :سجن عوفر ،الق�سم 13
عدد �أوامر االعتقال الإداري :ثالثة �أوامر
التهم :ال يوجد.
التاريخ املتوقع النتهاء �أمر االعتقال الإداري 3 :ت�شرين الثاين/نوفمرب 2010

االعتقال واال�ستجواب

غادر عماد الأ�شهب ( 17عام ًا) ،منزل �أ�سرته يف مدينة اخلليل يف ال�ساعات الأوىل من �صباح 21
�شباط/فرباير  2010ملرافقة والده �إىل اخلان الأحمر ،وهي منطقة بدوية حما�صرة بامل�ستوطنات

الإ�سرائيلية (م�ستوطنتي معاليه �أدوميم ،وكفار �أدوميم) .وكان عماد ي�ساعد ،ب�شكل منتظم ،والده الذي
يعمل يف مطبعة �إ�سرائيلية ،بعد �أن ت�سرب من املدر�سة قبل �سنة ون�صف ال�سنة ،من �إلقاء القب�ض عليه.

ويف حوايل ال�ساعة التا�سعة والن�صف �صباح ًا ،و�صلت احلافلة التي كانت تقل عماد ووالده �إىل حاجز
“الكونتيرن” الواقع على طريق وادي النار الوا�صل بني مدينتي بيت حلم ورام اهلل.
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يف �صباح ذلك اليوم كان اجلنود الإ�سرائيليون ،يوقفون كل �سيارة ويقومون بتفتي�شها �إىل جانب التحقق
من بطاقات الركاب� .أوقف اجلنود احلافلة التي كان ي�ستقلها عماد ،وطلبوا ر�ؤية بطاقات جميع الركاب،
وبعد ب�ضع دقائق ،طلب اجلنود من عماد الرتجل من احلافلة دون تقدمي �أي تف�سري ،واقتادوه �إىل غرفة
االحتجاز امل�ؤقتة املوجودة يف نقطة التفتي�ش.

احتجز عماد ،من دون طعام �أو ماء ،يف غرفة االحتجاز امل�ؤقتة على حاجز “الكونتيرن” حتى ال�ساعة
الواحدة ظهر ًا .وخالل هذا الوقت ،مل يكن ي�سمح له با�ستخدام احلمام .وقيل له �أن ينتظر على كر�سي
مكبل الأيدي والقدمني بالأغالل .وعند ال�ساعة  1:00بعد الظهر ،نقل عماد �إىل موقع �آخر ولكن مل
يبلغ �إىل �أين .ويف �شهادة خطية �أعطيت ملحامي م�ؤ�س�سة ال�ضمري عنان عودة� ،أفاد عماد �أنه �أثناء نقله
�إىل مكان مل يك�شف عنه ،غطى اجلنود الإ�سرائيليون وجهه بكي�س من ال�صوف و�ضربوه بع�صا على

الطفل عماد الأ�شهب

انتظر والد عماد ملدة ثالث �ساعات ،دون �أن يعلم �أ�سباب اعتقال ابنه .ويف كل مرة حاول اال�ستف�سار
عن عماد ،قوبل بتجاهل اجلنود لأ�سئلته .يف نهاية املطاف ،ويف حوايل ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف
ظهر ًا ،قرر والد عماد مغادرة نقطة التفتي�ش والتوجه �إىل م�ؤ�س�سة حقوقية تعنى ب�ش�ؤون املعتقلني والإبالغ
عما وقع البنه عماد.

جميع �أنحاء ج�سمه ،يف حني كان ما زال مكب ًال ،و�أحرق اجلنود يده ب�سيجارة يف حني �شدوا القيود حول
مع�صميه .ومن املوقع الأول الذي مل يتم الك�شف عنه ،نقل عماد �إىل مركز اعتقال ثانٍ .
ويف حوايل ال�ساعة  19:00م�ساء ،و�صل �إىل مركز “عت�صيون”؛ وهو مركز حتقيق وتوقيف بالقرب من
بيت حلم .وهناك فقط� ،سمح له با�ستخدام احلمام لأول مرة يف ذلك اليوم.
احتجز عماد يف مركز “عت�صيون” ملدة خم�سة �أيام ،وخالل هذه الفرتة اقتيد جلل�سات التحقيق يف قاعدة
“عوفر” الع�سكرية قرب رام اهلل .مت التحقيق مع عماد من قبل �ضباط من جهاز املخابرات الإ�سرائيلية
حول انتماءاته ال�سيا�سية ،ولكن عماد نفى هذه التهم جملة وتف�صي ًال.
�أثناء فرتة التحقيق ،مل يكن عماد برفقة حماميه �أو �أحد والديه ،وهو حق مبوجب القانون الإ�سرائيلي،
غري �أن الأوامر الع�سكرية ،وامل�ؤ�س�سات التي تعمل على تطبيقه ،حترم الأطفال الفل�سطينيني من هذا
احلق.
ويف اليوم اخلام�س من التحقيق� ،أ�صدر القائد الع�سكري �أمر االعتقال الإداري الأول ،بحق الطفل عماد
من دون تهمة �أو حماكمة.

االعتقال الإداري
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• عدد مرات جتديد �أمر االعتقال الإداري :مرتان.
• عدد الأيام التي احتجز فيها من دون تهمة �أو حماكمة 164 :يوم ًا.

ق�ضى �أمر االعتقال ال�صادر بحق الطفل عماد باحتجازه ملدة �ستة �أ�شهر رهن االحتجاز الإداري .ويف جل�سة
املراجعة الق�ضائية ثبت قا�ضي املحكمة الع�سكرية الأمر ولكامل املدة ،دون �أي تق�صري.
قام حمامي عماد ال�سيد �أنور �أبو عمر باال�ستئناف على قرار القا�ضي .وعلى �أثر ذلك ،مت تق�صري �أمر
االعتقال الإداري ملدة �شهرين ون�صف .ومع ذلك ،يف يوم � 6أيار/مايو من العام  ،2010مت جتديد �أمر
االعتقال الإداري ملدة �ستة �أ�شهر �أخرى .ويف جل�سة املراجعة الق�ضائية ،مت تق�صريه لفرتة ثالثة �أ�شهر
تنتهي يف � 4آب�/أغ�سط�س من العام .2010
وقت الحق ،قدم املحامي �أبو عمر اال�ستئناف الثاين ،ولكن مت رف�ضه �أي�ض ًا .وقبل �أيام قليلة من
ويف ٍ
انتهاء �أمر االعتقال الثاين ،مت جتديد الأمر للمرة الثالثة .وخالل جل�سة املراجعة الق�ضائية يف � 4آب/
�أغ�سط�س� ،أقر القا�ضي الع�سكري �أمر االعتقال الإداري لعماد ملدة ثالثة �أ�شهر ،تنتهي يف الثالث من
ت�شرين الثاين/نوفمرب من العام .2010

تقرير انتهاكات حقوق الأ�سريات والأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية

2010

ظروف االعتقال واملخاوف ال�صحية

يعاين عماد من �شلل �إرب ،وهو �شلل جزئي يف ذراعه ب�سبب �إ�صابة يف �أع�صاب الذراع الرئي�سية بعد خلع
يف الكتف �أثناء الوالدة التي تتطلب العالج امل�ستمر لإعادة الت�أهيل .وعندما كان �صغري ًا ،تابع العالج يف
امل�ست�شفى ،ولكن ،مع مرور الوقت ،تولت والدته هذه امل�س�ؤوليات ،و�أخذت تدريب ًا خا�ص ًا من �أجل �أن تكون
قادرة على تدليك ذراعه كلما كان ذلك �ضروري ًا .وهذا النوع من العالج الطبيعي املتخ�ص�ص غري متوفر
يف عيادة ال�سجن ،وعماد يعاين من �آالم يف ذراعه نتيجة الفتقاره للعالج.
يف �سجن “عوفر” ،حيث يحتجز الطفل عماد ال يوجد ق�سم خا�ص للأطفال املعتقلني .وال يوجد ق�سم
خا�ص للمعتقلني الإداريني ،كما يقت�ضي كل من القانون الدويل الإن�ساين ،ولوائح م�صلحة ال�سجون
الإ�سرائيلية ب�ضرورة ف�صل املعتقلني القا�صرين عن البالغني ،واملعتقلني الإداريني عن بقية املعتقلني.

يحتجز الطفل عماد اليوم يف الق�سم  13يف �سجن “عوفر” ،ويت�شارك العي�ش يف غرفة مع املعتقلني
البالغني.

الزيارات العائلية

بعد اعتقال عماد ،وطوال ثالثة �أ�شهر ،حرم الطفل عماد من ا�ستقبال زيارات ذويه .وهذا الو�ضع لي�س غريب ًا
�إذا ما علمنا �أن قوات االحتالل و�أجهزتها الأمنية تقوم بعزل املعتقل يف الفرتة الأوىل من االعتقال ،ويحرم
خاللها من لقاء ذويه كما يحرم من لقاء حماميه .هذه الظروف ،ي�ضاف �إليها حرمان املعتقلني الأمنيني
الفل�سطينيني من مهاتفة ذويهم ،تف�ضي جمتمعة �إىل حرمان املعتقل ب�شكل مطلق ،مهما كان عمره �أو �سبب
اعتقاله ،من االت�صال بالعامل اخلارجي.
بعد م�ضى ثالثة �أ�شهر ،مت ّكن الطفل عماد من ر�ؤية والده البالغ من العمر  52عام ًا ووالدته البالغة من
العمر  44عام ًا .خالل الزيارة التي جرت يف متوز /يوليو من العام  ،2010متكن عماد من ر�ؤية �شقيقه
الأ�صغر �أحمد البالغ من العمر � 10سنوات.
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وعلى خالف احلال يف الكثري من ال�سجون التي ت�سمح بالزيارة مرة كل �أ�سبوعني ،ف�إن �إدارة �سجن
“عوفر” ال ت�سمح بالزيارات العائلية �إال مرة واحدة يف ال�شهر فقط.

الطفل عماد الأ�شهب

االعتقال مبوجب قانون «املقاتل غري ال�شرعي»

خالل العام  ،2010انخف�ض عدد املعتقلني الفل�سطينيني الذين اعتقلوا حتت �صفة املقاتل
غري ال�شرعي �إىل �ستة معتقلني .يف حني بلغ تعدادهم خالل العام � 2009سبعة ع�شر معتق ًال،
�إثر العدوان احلربي �ضد قطاع غزة يف �أواخر العام  2008وبداية العام  .2009فكما هو
29
معلوم ،يطبق قانون االعتقال ب�صفة مقاتل غري �شرعي على �سكان قطاع غزة فقط.
الرقم

اال�سم

تاريخ
امليالد

البلد

تاريخ بداية
االعتقال*

مكان
االحتجاز

مالحظات

1

حماد م �أبو
عمرة

1962

دير البلح

21/5/2003

النقب

حول لالعتقال مبوجب
قانون املقاتل غري ال�شرعي
بعد انتهاء مدة حكمه

2

عبد اهلل
�أحمد علي
العامودي

1983

خان يون�س

21/11/2003

النقب

حول لالعتقال مبوجب
قانون املقاتل غري ال�شرعي
بعد انتهاء مدة حكمه.

3

�أ�سامة حجاج
مو�سى
الزريعي

1976

دير البلح

6/2/2008

النقب

حول لالعتقال مبوجب
قانون املقاتل غري ال�شرعي
بعد انتهاء مدة حكمه.

4

حممد خليل
�صالح �أبو
جامو�س

النقب

حول لالعتقال مبوجب قرار
املقاتل غري ال�شرعي بعد
انتهاء مدة حكمه البالغة 20
�شهراً يف يوم الإفراج عنه.

5

رائد عبد اهلل
عيا�ش �أبو
مغ�صيب

6

زياد �إح�سان
الهندي
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 4/12/1982قطاع غزة

1981

دير البلح

20/7/2007

22/12/2003

النقب

حول لالعتقال مبوجب
قانون املقاتل غري ال�شرعي
بعد انتهاء مدة حكمه.

الرمال

* جرى ا�ستخدام قانون املقاتل غري ال�شرعي �ضد �أ�سرى قطاع غزة منذ بداية العام  2005وبالتايل ف�إن
تواريخ الإعتقال املذكورة �أعاله ال تعني تاريخ حتويل املعتقل للإحتجاز مبوجب هذا القانون

 29ملزيد من املعلومات حول االعتقال حتت �صفة املقاتل غري ال�شرعي �أنظر التقرير ال�سنوي النتهاكات حقوق الأ�سريات والأ�سرى
الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية للعام .2009

تقرير انتهاكات حقوق الأ�سريات والأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية

2010

جدول اعتقال النواب يف املجل�س الت�شريعي
اال�سم

تاريخ االعتقال

نزار رم�ضان

16/03/2010

مكان ال�سكن

القائمة

تاريخ الإفراج

مكان االعتقال

08/09/2010

عزام �سلهب

16/03/2010

اخلليل

التغيري والإ�صالح

حامت قفي�شة

18/10/2010

اخلليل

التغيري والإ�صالح �أمر اعتقال �إداري ملدة
�ستة �أ�شهر

النقب

حممود الرحمي

10/11/2010

رام اهلل

التغيري والإ�صالح �أمر اعتقال �إداري ملدة
�ستة �أ�شهر

عوفر

نايف الرجوب

1/12/2010

اخلليل

التغيري والإ�صالح �أمر اعتقال �إداري ملدة
�ستة �أ�شهر

النقب

خليل الرابي

28/12/2010

اخلليل

التغيري والإ�صالح �أمر اعتقال �إداري ملدة
�أربعة �أ�شهر

عوفر

حممد �أبو طري

29/06/2006

القد�س

التغيري والإ�صالح

حممد طوطح

29/01/2007

القد�س

التغيري والإ�صالح

عبد اجلابر
الفقهاء

01/05/2009

رام اهلل

التغيري والإ�صالح رهن الإعتقال الإداري

�أمين دراغمة

19/03/2009

نابل�س

خالد طاف�ش

19/03/2009

با�سم زعارير

01/01/2009

30/06/2010

08/09/2010

23/05/2010
08/12/2010
6/2/2010

16/11/2010

التغيري والإ�صالح

17/03/2010

التغيري والإ�صالح

30/12/2010

�أنور حممد
الزبون

29/06/2006

التغيري والإ�صالح

25/04/2010

النائب �أحمد
مربوك

03/12/2007

التغيري والإ�صالح

31/01/2010

علي م�سلم
رومانني

29/06/2006

�أريحا

التغيري والإ�صالح

19/10/2010

حممد جمال
النت�شة

17/07/2002

رام اهلل

التغيري والإ�صالح

12/9/2010

اخلليل

النقب

النقب
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املدافعون عن حقوق الإن�سان والنا�شطون �ضد اجلدار واال�ستيطان

خالل العام  2010وا�صلت قوات االحتالل قمع كافة �أ�شكال الن�ضال ال�شعبي ال�سلمي
الفل�سطيني خا�صة تلك املظاهرات ال�شعبية ال�سلمية التي ت�شهدها القرى التي يلتهم اجلدار
�أرا�ضيها.
تلج�أ قوات االحتالل �إىل ا�ستخدام العنف لقمع تلك املظاهرات با�ستخدام قنابل الغاز
ال�سام و امل�سيل للدموع ،والر�صا�ص املعد ّ
ين ،واملياه العادمة.
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يتم اعتقال النا�شطني واملدافعني عن حقوق الإن�سان يف م�سعى للحد من املقاومة الفردية
و اجلماعية يف هذه القرى كما �أكدت الوثائق والت�صاريح امل�شفوعة بالق�سم التي جمعتها
م�ؤ�س�سة ال�ضمري.
ففي الربع الأول من العام  2010وثقت ال�ضمري اعتقال  103مدافع ًا عن حقوق الإن�سان
معظمهم من القرى التي تتعر�ض �أرا�ضيها لل�سلب وامل�صادرة كما هي احلال يف قرى رام
اهلل بلعني ،نعلني ،والنبي �صالح ،وبدر�س ،وقرية عزون ق�ضاء قلقيلية واملع�صرة ق�ضاء بيت
حلم و بيت �أمر ق�ضاء اخلليل .
ويتم اعتقال املدافعني عن احلقوق ا�ستناد ًا للأمر الع�سكري رقم ( 30 )101للعام ،1967
الذي يج ّرم �أي �شكل من �أ�شكال مقاومة االحتالل كتعليق من�شورات �سيا�سية ،و كتابة
ال�شعارات ال�سيا�سية ،امل�شاركة يف مظاهرات ،حيازة العلم الفل�سطيني و االنتماء �إىل �أي
حزب �سيا�سي.
تنتهك املحاكم الع�سكرية التي تنظر يف ق�ضايا املدافعني عن حقوق الإن�سان احلد الأدنى
من �ضمانات املحاكمة العادلة بعدة �أ�شكال .و تن�ص الأحكام الأ�سا�سية للقانون الدويل و
الأوامر الع�سكرية الإ�سرائيلية نف�سها؛ التي حتكم الأر�ض الفل�سطينية املحتلة؛ على �أن عبء
�إثبات االدعاءات �ضد املتهم تقع على عاتق النيابة الع�سكرية.
و لكن الأدلة التي جمعتها م�ؤ�س�سة ال�ضمري و غريها من املراقبني ت�شري �إىل �أن املحكمة
الع�سكرية الإ�سرائيلية تفرت�ض م�سبقا الإدانة بدال من افرتا�ض الرباءة� .إ�ضافة �إىل ذلك،
�إن التهم املوجهة �ضد املدافعني عن حقوق الإن�سان تتعلق ب�أن�شطة مزعومة على مدى فرتة
 30يحظر الأمر الع�سكري �أعاله «حماولة الت�أثري على الر�أي العام �شواء �شفهي ًا �أو خالف ذلك  ،بطريقة قد تزعزع ال�سلم العام �أو
النظام العام « واملواد ( )1و()3و( ،)10التي تدعو �إىل احل�صول على ت�صريح لأي جتمع لع�شرة �أ�شخا�ص �أو �أكرث ي�ستمعون �إىل
خطبة «ميكن تف�سريها على �أنها �سيا�سية « �أو ع�شرة �أ�شخا�ص �أو �أكرث ي�سريون مع ًا بغر�ض « النظر �إليهم ب�صفتهم جتمع �سيا�سي»
ومن يدعو �إىل مثل هذه التجمعات �أو ي�ساندها يتعر�ض للعقوبات نف�سها

تقرير انتهاكات حقوق الأ�سريات والأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية
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طويلة من الزمن منتهكة بذلك املبد�أ الأ�سا�سي من �ضمانات املحاكمة العادلة الذي يكفل
حق املتهم يف معرفة �أ�سباب اعتقاله ،و �إطالعه على الئحة االتهام اخلا�صة به ب�شكل خا�ص
مما ميكنه من حت�ضري دفاع قانوين مالئم.
�إن التهم املوجهة �ضد املدافعني عن حقوق الإن�سان عادة ما تف�شل بتحديد �أيام و �أوقات
م�شاركة املتهم بهذه الن�شاطات املزعومة ،مما يجعل �إثبات براءتهم �شبه م�ستحيل .و وت�ؤمن
م�ؤ�س�سة ال�ضمري ب�أن هذا الغمو�ض يخدم ب�شكل متعمد مبد�أ «افرتا�ض ذنب املتهم» و يدعم
نظام املحكمة الع�سكرية مما يق�ضي على �أية احتمال حل�صول املعتقل الفل�سطيني علي
حماكمة عادلة.
ففي  12كانون الثاين/يناير  ،2010اعتقلت قوات االحتالل من�سق اللجنة ال�شعبية �ضد
اجلدار قي نعلني ال�سيد �إبراهيم عمرية وال�سيد زيدون �سرور.
ويف � 2شباط/فرباير  2010اعتقلت قوات االحتالل نا�شطني يف احلملة ال�شعبية ملقاومة
اجلدار ،وهما �سبطي خواجا ( 21عام ًا) ،وحممود نافع ( 19عام ًا) ،وكالهما من قرية
نعلني التي �أقيم على �أرا�ضيها جدار ال�ضم والف�صل العن�صري ،وهما طالبان جامعيان
و�أفرج عنهما بعد اعتقال دام  80يوم ًا ل�سبطي بكفالة مالية مقدارها � 8500شيقل؛ �أي
ما يعادل  2270دوالر ًا �أمريكي ًا ،فيما ا�ستمر اعتقال نافع ملدة  77يوم ًا ،و�أفرج عنه بكفالة
ً 31
مالية مقدارها � 5000شيقل ،وهو ما يعادل  1340دوالرا.
ويف ال�ساد�س من �أ ّيار  2010مت اعتقال ال�سيد �أمري خمول ،النا�شط احلقوقي وال�سيا�سي،
مدير عام احتاد اجلمعيات الأهلية العربية ورئي�س جلنة احلريات املنبثقة عن جلنة املتابعة
32
العليا.
ويف الأول من حزيران/يونيو  2010اعتقلت قوات االحتالل النا�شطة احلقوقية عبري
�أبو خ�ضري �أثناء م�شاركتها يف مظاهرة �سلمية قبالة القن�صلية الرتكية يف مدينة القد�س
املحتلة ،ت�ضامن ًا مع �شهداء �أ�سطول احلرية الذين قتلوا على يد قوات البحرية التابعة لقوة
االحتالل ،وتنديد ًا باحل�صار امل�ضروب على قطاع غزة منذ العام .2006
كما اعتقلت قوات االحتالل بتاريخ  25ت�شرين الثاين/نوفمرب  2010النا�شطني احلقوقيني
يو�سف ومو�سى �أبو مريا.
 31لقراءة املزيد حول اعتقال النا�شطني احلقوقيني �سبطي خواجا وحممود نافع ،انظر موقع م�ؤ�س�سة ال�ضمري باللغة الإجنليزية على
الرابط التايلhttp://www.addameer.org/etemplate.php?id=147 :
32

ملزيد من املعلومات حول اعتقال ال�سيد �أمري خمول ،انظر �أعداد املجلة الف�صلية مل�ؤ�س�سة ال�ضمري.
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ويف  11ت�شرين �أول�/أكتوبر  ،2010حكمت حمكمة “عوفر” الع�سكرية الإ�سرائيلية ،على
من�سق اللجنة ال�شعبية ملقاومة اجلدار واال�ستيطان يف بلعني ال�سيد عبد اهلل �أبو رحمة (38
عام ًا) ،بال�سجن ملدة � 12شهر ًا فعلي ًا� ،إ�ضافة ل�ستة �شهور مع وقف التنفيذ ملدة ثالثة �أعوام،
وغرامة مالية بقيمة خم�سة �آالف �شيقل.
وبدل الإفراج عنه وافقت املحكمة الع�سكرية بتاريخ  18ت�شرين الثاين  /نوفمرب على طلب
النيابة الع�سكرية بالتحفظ على ال�سيد عبد اهلل �أبو رحمة للنظر يف اال�ستئناف املقدم من
طرفها.
وفيما يلي نعر�ض احلالة الدرا�سية اخلا�صة باملدافع عن حقوق الإن�سان ال�سيد عبد اهلل �أبو
رحمة.
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اعتقال املدافع عن حقوق الإن�سان عبد اهلل �أبو رحمة
اال�سم :عبد اهلل حممود حممد �أبو رحم ّة
تاريخ امليالد :العا�شر من ت�شرين الثاين/نوفمرب 1971
تاريخ االعتقال :العا�شر من كانون الأول 2009
مكان االعتقال :قرية بعلني
مكان االحتجاز� :سجن «عوفر» جنوب غرب مدينة رام اهلل املحتلة
احلكم :ال�سجن الفعلي ملدة �ستة ع�شر �شهر ًا فعلي ًا� ،إ�ضافة �إىل �ستة �شهور
مع وقف التنفيذ ملدة ثالثة �أعوام ،وغرامة مالية بقيمة خم�سة �آالف
�شيقل
عدد مرات االعتقال :ثالث مرات

ا�ستهداف عبد اهلل �أبو رحمة كنا�شط حقوقي

تعر�ض النا�شط �أبو رحمة ملالحقة قوات االحتالل طوال ال�سنوات الأخرية ب�صفته القيادية يف �صفوف
احلراك الفل�سطيني اجلماهريي الذي يت�صدى لل�سيا�سات اال�ستعمارية الإ�سرائيلية ال�ساعية �إىل اقتالع
الفل�سطينيني من �أر�ضهم.

االعتقاالت ال�سابقة

اعتقل عبد اهلل �أبو رحمة و�أخوه راتب �أبو رحمة يوم ال�سابع ع�شر من حزيران  ،2005ومكثا قيد
االحتجاز �أ�سبوع ًا ليفرج عنهما بكفالة مالية قيمتها خم�سة �آالف �شيقل؛ �أي ما يعادل  1350دوالر ًا.
ويف اخلام�س ع�شر من متوز من العام نف�سه �أعيد اعتقال عبد اهلل ،و�أفرج عنه بعد �أ�سبوعني بكفالة مالية
قدرها خم�سة �آالف �شيقل �أخرى ،ثم اعتقل للمرة الثالثة من موقع املظاهرة الأ�سبوعية يف قرية بعلني،
واحتجز طوال  36يوم ًا.
يف وقت �سابق العتقاله الأخري ،وحتديد ًا يف اخلام�س ع�شر من �شهر �آب  ،2009قامت قوة كبرية مكونة
من خم�سني جندي ًا مبداهمة قرية بلعني ،بعد منت�صف الليل ،واقتحموا منزيل الأخوين عبد اهلل �أبو
رحمة ،وخالد �أبو رحمة ،م�ستخدمني �أدوات ع�سكرية خللع الأبواب وعاثوا فيهما خراب ًا ودمار ًا.
ويف فجر احلادي ع�شر من �أيلول  ،2009قامت قوة ع�سكرية تابعة لقوات االحتالل مبهاجمة منزل
 33ينحدر املدافع عن حقوق الإن�سان عبد اهلل �أبو رحمة من قرية بلعني جنوب غرب مدينة رام اهلل املحتلة ،وانتقل للعي�ش يف مدينة
رام اهلل يف حي الطرية فرتة وجيزة قبل اعتقاله الأخري.
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عبد اهلل �أبو رحمة

فلقد جرى اعتقاله مرتني خالل العام  2005من منزله 33،ومرة ثالثة خالل العام � 2008أثناء
م�شاركته يف املظاهرة الأ�سبوعية يف قرية بعلني �ضد جدار ال�ضم والف�صل العن�صري الذي يقتطع
قرابة  1500دومن من �أرا�ضي القرية .كما مت اقتحام منزله مرات عدة خالل العام  .2009و�أ�صيب
بالر�صا�ص املعدين مرات عدة يف الر�أ�س وال�صدر �أثناء م�شاركته يف املظاهرات ال�سلمية الأ�سبوعية.

عبد اهلل �أبو رحمة بالطريقة ال�سابقة نف�سها ،ما ت�سبب يف دب الرعب والهلع يف نفو�س �أفراد العائلتني،
وبخا�صة الأطفال.
قام اجلنود بتحطيم �أبواب منزيل الأخوين عبد اهلل وخالد �أبو رحمة ،كما يف املرة ال�سابقة م�ستخدمني
عتادهم احلربي واحتجزوا �أفراد عائلتيهما يف حجرة واحدة ،و�شرعوا يف عملية التفتي�ش التي انتهت
بتك�سري الأثاث وحتطيمه.

االعتقال

يف متام ال�ساعة الثانية فجر ًا من يوم العا�شر من كانون الأول من العام  ،2009اقتحمت قوات االحتالل
مدينة رام اهلل املحتلة بقوة قوامها ت�سع حافالت ع�سكرية ،وداهمت منزل املدافع عن حقوق الإن�سان عبد
اهلل �أبو رحمة بعد خلع الباب ،واعتقلوه وهو يف لبا�س النوم ،ومل ي�سمحوا له بتغيري مالب�سه� ،أو ارتداء
ما يقيه برد ال�شتاء ،ونقلوه على الفور �إىل مقر «عوفر» الع�سكري الواقع جنوبي مدينة رام اهلل املحتلة.
ُو ِّجهت �إىل املدافع عن حقوق الإن�سان ال�سيد �أبو رحمة ،اتهاماتٌ بتنظيم وقيادة املظاهرات �ضد جدار
ال�ضم والف�صل العن�صري؛ ورمي احلجارة؛ وحيازة «�أ�سلحة» ب�سب قيامه بجمع قنابل غاز؛ وعبوات
واجه بها الأ�شخا�ص
الر�صا�ص الذي �أُطلق على املتظاهرين ،لتبيان الأفعال والأدوات احلربية التي ُي َ
الذين يعمدون �إىل االحتجاج ال�سلمي.
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التهديد باالغتيال �أثناء التحقيق

مار�س املدافع عن حقوق الإن�سان عبد اهلل �أبو رحمة حقه يف ال�صمت �أثناء التحقيق وتعر�ض خالله جلوالت
حتقيق مكثفة ،ويف كل مرة كان املحققون يهددونه بالقتل على يد فرقة امل�ستعربني ،وهي قوات خا�صة
ت�ستخدمها قوات االحتالل لت�صفية النا�شطني الفل�سطينيني �أو اعتقالهم.

املحاكمة

�أدانت حمكمة «عوفر» الع�سكرية املدافع عن حقوق الإن�سان ال�سيد عبد اهلل �أبو رحمة بتهم التحري�ض على
�إلقاء احلجارة ،وتنظيم احتجاجات غري م�شروعة ،و�أ�صدرت بحقه حكم ًا بال�سجن الثني ع�شر �شهر ًا،
وبحكم مدتُه �ستة �شهور مع وقف التنفيذ �إذا ما كرر ارتكاب ا ُ
جلرم ،وغرامة قدرها خم�سة �آالف �شيقل.

�إعادة تفعيل الأمر الع�سكري  101بغية �إدانة ال�سيد عبد اهلل �أبو رحمة

طلب االدعاء �إىل القا�ضي �أن يجعل من ال�سيد �أبو رحمة عرب ًة للغري ب�إيقاع عقوبة قا�سية عليه ،لردع
الآخرين من امل�شاركة يف املظاهرات ال�شعبية ال�سلمية �ضد جدار ال�ضم والف�صل العن�صري ،و�إدانته بناء
على الأمر الع�سكري .101
وبذا ا�ستندت املحكمة يف قراراها �إىل املادة �( 7أ) من الأمر الع�سكري الإ�سرائيلي رقم  101للعام
 ،1967الذي �أعيد �أحيا�ؤه خ�صي�ص ًا بغية �إدانة ال�سيد عبد اهلل �أبو رحمة.
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ويحظر الأمر �أعاله «حماولة الت�أثري على الر�أي العام يف املنطقة (ال�ضفة الغربية)� ،سواء �شفهي ًا �أو
خالف ذلك ،بطريقة قد تزعزع ال�سلم العام �أو النظام العام» .واملواد ( ،)1و( ،)3و( ،)10التي تدعو
�إىل احل�صول على ت�صريح لأي جتمع فيه ع�شرة �أ�شخا�ص �أو �أكرث ،ي�ستمعون �إىل خطبة «ميكن تف�سريها
على �أنها �سيا�سية»� ،أو �أي ع�شرة �أ�شخا�ص �أو �أكرث ي�سريون مع ًا بغر�ض «النظر �إليهم ب�صفتهم جتمع
34
�سيا�سي» .من يدعو �إىل مثل هذه التجمعات �أو»ي�ساندها» يتعر�ض للعقوبات نف�سها.

رف�ض الإفراج عن عبد اهلل �أبو رحمة و�إعادة حماكمته

كان من املفرت�ض �أن يطلق �سراحه يف  18ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2010ولكن بناء على طلب النيابة
الع�سكرية مت احتجازه لرفع عقوبته.

وبذا ميكن الت�أكد مرة �أخرى ،وبناء على حيثيات ق�ضية ال�سيد عبد اهلل �أبو رحمه ،و�إدانته مبوجب �أمر
ع�سكري يو�سع مفهوم الأمن مبا ينتهك الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية ،و�أخري ًا ولي�س �أخر ًا ،رف�ض الإفراج عنه يف املوعد املحدد ،مدى افتقاد املحاكم الع�سكرية
الإ�سرائيلية للنزاهة واال�ستقاللية ،وافتقارها ل�ضمانات املحاكمة العادلة.

عبد اهلل �أبو رحمة :الإن�سان املدافع عن حقوق الإن�سان

ينتمي ال�سيد عبد اهلل �أبو رحمة �إىل جيل فل�سطيني عا�ش االنتفا�ضة الفل�سطينية الأوىل ،1994-1987
وخرب العمل الأهلي املجتمعي ،واملقاومة املدنية ال�شعبية ال�ساعية �إىل التحرر وبناء جمتمع فل�سطيني حر
ت�سوده قيم العدل وامل�ساواة.

يتمتع ال�سيد عبد اهلل �أبو رحمة ب�أخالق دمثة ،وعرف بنكران الذات واال�ستعداد العايل للت�ضحية والتفاين
يف م�ساعدة من يحتاج الن�صرة واملعونة ،ما �أك�سبه احرتام وحمبة النا�س الذين انتدبوه ل�شرح ق�ضيتهم
العادلة للر�أي العام الغربي ،ف�شارك يف العديد من امل�ؤمترات الدولية يف دول غربية عدة ل�شرح معاناة
الأهايل وجتنيد الدعم ال�سيا�سي الأوروبي لتطبيق القانون الدويل ،وهدم اجلدار ،و�إزالة اال�ستيطان عن
كامل الأر�ض الفل�سطينية املحتلة العام .1967
 34القانون املدين الإ�سرائيلي املطبق داخل «�إ�سرائيل» ،على النقي�ض من املذكور ،ال يطالب بالت�صريح �إال للتجمعات «ال�سيا�سية»
لأكرث من � 50شخ�ص ًا.

عبد اهلل �أبو رحمة

وعندما �شرعت دولة االحتالل يف �إقامة جدار ال�ضم والف�صل العن�صري يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة
خالف ًا للقانون الدويل الإن�ساين ،والقانون الدويل ب�صفة عامة ،انخرط ال�سيد عبد اهلل يف الدفاع عن
حقوق الأهايل و�أرا�ضيهم مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،وا�ستناد ًا �إىل فتوى حمكمة العدل
الدولية اخلا�صة باجلدار ،و�أ�سهم ب�شكل فعال يف ت�شكيل اللجان ال�شعبية ملقاومة اجلدار و�إ�سقاطه ،فعمل
من�سق ًا للجنة ال�شعبية ملقاومة اجلدار واال�ستيطان يف قرية بلعني ،والحق ًا �أ�صبح ع�ضو اللجنة ال�شعبية يف
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،وهو �أحد �أع�ضاء اللجنة التح�ضريية للم�ؤمترات الدولية اخلا�صة مبقاومة
اجلدار واال�ستيطان عرب املقاومة ال�شعبية التي تعقد بانتظام يف قرية بلعني منذ العام .2006
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عبد اهلل �أبو رحمه مدافعاً عن حقوق الإن�سان خلف ق�ضبان االحتالل

على الرغم من قوة الآلة الإعالمية ال�صهيونية يف ت�شويه �صورة الن�ضال الفل�سطيني ،وحماولة نزع
ال�شرعية عنه بو�سمه بتهمة الإرهاب ،فقد نال ال�سيد عبد اهلل �أبو رحمة يف  10كانون الأول/دي�سمرب
 ،200835ميدالية «كارل فون �أو�سيت�سكي» للخدمات املتميزة من �أجل �إحقاق حقوق الإن�سان الأ�سا�سية،
ومنحتها له الرابطة الدولية حلقوق الإن�سان يف برلني .وقالت املمثلة العليا لالحتاد الأوروبي ،كاثرين
�أ�شتون ،يف �آب�/أغ�سط�س � ،2010إن االحتاد الأوروبي يفكر يف منح �أبو رحمة لقب «مدافع عن حقوق
الإن�سان ملتزم باالحتجاج ال�سلمي».

العائلة

عبد اهلل �أبو رحمة متزوج وله ثالثة �أبناء وهم :ملى يف ال�صف الثاين (� 7أعوام) ،ليان (� 5أعوام)،
ليث (عام واحد) .وح�صل على درجتي البكالوريو�س يف اللغة العربية العام  ،1993واملاج�ستري يف
الدرا�سات العربية املعا�صرة من جامعة بريزيت العام  .1997عمل مدر�س ًا يف دير الالتني يف بلدة
بريزيت ،وكان م�شرف ًا غري متفرغ يف جامعة القد�س املفتوحة ،وع�ضو جمل�س قروي بلعني العام ،2000
كما كان متطوع ًا يف وزارة ال�شباب.
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35

�أي قبل عام على اعتقاله.
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فقد �أ�صبح القمع والتعذيب مركب ًا حداثوي ًا يتما�شى مع خطاب حقوق الإن�سان ،حيث
يحتاج الأخري وم�ؤ�س�ساته جلهد خا�ص لإثبات بع�ض اخلروقات التي غالب ًا ما تقدم من
جانب الق�ضاء والإعالم الإ�سرائيلي على �أنها اال�ستثناء لقاعدة االلتزام بحقوق الإن�سان
والأ�سرى ،فيبدو ك�شف ًا للتغطية ،و�شفافية لغر�ض التعتيم وحقائق لإخفاء احلقيقة.
�إن القمع احلداثوي ُمقنع خمفي ،ويقدم على �أنه ا�ستجابة حلقوق الإن�سان� ،إنه قمع
ال �صورة له ،وال ميكن حتديده مب�شهد� .إنه جمموعة من مئات الإجراءات ال�صغرية
واملنفردة ،و�آالف التفا�صيل التي ال ميكن �أن ّ
تدل منفردة على �أنها �أدوات للتعذيب� .إال
�إذا �أدركنا الإطار الكلي واملنطق الذي يقف من وراء هذه املنظومة.
من مقدمة اجلزء الأول يف درا�سة �صهر الوعي  -للأ�سري الباحث وليد دقة
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2010

م�أ�س�سة انتهاك حقوق الأ�سرات والأ�سرى الفل�سطينيني من قبل
م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية

ال ينتهي تعذيب الأ�سرى وقهرهم يف مراحل التحقيق ،واملحاكمة ال�صورية ،بل هو واقع
م�ستمر حلظة بلحظة ،وهو تعذيب ميتد ب�سادية �إىل كل �شيء �إن�ساين يف حياة الأ�سرى
والأ�سريات ،ويحاول �أن ينفذ كال�سم يف كل ما هو حي ومتحفز و�صلب.
يف هذا الف�صل ،نخ�ص�ص الق�سم الأول لإبراز م�أ�س�سة انتهاك حقوق الأ�سرى يف ال�سجون،
ونتوقف عند خم�سة حماور رئي�سية نعر�ض فيها �أو ًال ظروف احتجاز الأ�سريات الفل�سطينيات
وما يتعر�ضن له من انتهاكات على يد �إدارات ال�سجون ،وبخا�صة حماولة فر�ض التفتي�ش
العاري عليهن وحرمانهن من حقهن يف االت�صال بالعامل اخلارجي ،وبخا�صة االت�صال
باملحامني و�إطالعهم على ما يتعر�ضن له من انتهاكات .ثم نتوقف عند �أبرز انتهاكات
الوحدات اخلا�صة لقمع الأ�سرى “النح�شون ،واملت�سادا” ،ملا بات ي�شكله عمل هذه الوحدات
من خطر على حياة الأ�سرى ودون �أن تنجح اجلهود القانونية يف �إخ�ضاع عمل هذه الوحدات
للم�ساءلة واملحا�سبة القانونية؛ ثم نتوقف عند واقع �أ�سرى العزل الدائم ،باعتباره �ضرب ًا من
�ضروب التعذيب الذي يطال قادة احلركة الأ�سرية ،مبوجب قرارات �إدارية وق�ضائية داخلية
ال �أ�سا�س لها يف القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان .ولت�سليط ال�ضوء
على �سيا�سية م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية يف جتفيف موارد الأ�سرى املالية وحتميلهم
تبعات اعتقالهم ،نتوقف عند العقوبات الفردية واجلماعية “الغرامات املالية منوذج ًا”،
التي تفر�ضها م�صلحة ال�سجون على الأ�سرى وفق ًا لتعليماتها اخلا�صة بـ”الأ�سرى الأمنيني”،
التي تخالف بدورها ما حددته قواعد معاملة املعتقلني يف الق�سم الرابع من اتفاقية جنيف
الرابعة ،و�أخري ًا حرمان الأ�سرى من الزيارات العائلية.
فيما نتوقف يف الق�سم الثاين من هذا الف�صل عند حق الأ�سريات والأ�سرى يف ظروف
معي�شية الئقة حترتم كرامتهم الإن�سانية ،لن�سلط ال�ضوء فيه على جودة وكمية الغذاء
كما حددتها اتفاقية جنيف الرابعة يف ق�سمها الرابع ،لنربز العالقة اجلدلية بني �سيا�سة
م�صلحة ال�سجون يف التوجه خل�صخ�صة مقا�صف ال�سجون “الكانتني” ،وبني دفع الأ�سرى
لالعتماد على مواردهم املالية لإعداد طعامهم.
ويف الإطار ذاته ،نتوقف عند حماور احلق يف الرعاية ال�صحية ،و�سيا�سة الإهمال الطبي ،وانتهاك
حق الأ�سرى يف التعليم ،انتهاك حق الأ�سرى يف ممار�سة �شعائرهم الدينية ،وحقهم يف العبادة،
و�أخري ًا نتوقف عند جتريد الأ�سرى من حقهم يف رفع االلتما�سات وتقدمي ال�شكاوى ،لتكتمل دائرة
خنق ما حققته احلركة الأ�سرية من �إجنازات يف �صراعها الطويل مع ال�سجان.
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ظروف احتجاز الأ�سريات الفل�سطينيات

وفيما يلي نتوقف ب�شكل مقت�ضب عند ظروف احتجاز الأ�سريات الفل�سطينيات يف ال�سجون
الإ�سرائيلية وفق ما جاء يف ت�صاريحهن امل�شفوعة بالق�سم ،وتقارير الزيارات التي يعدها
طاقم حمامي ال�ضمري.

�سجن الدامون
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يف يوم  25حزيران  ،2010اقتحمت وحدة من خارج ال�سجن مكونة من  6عنا�صر رجالية
�إىل ق�سم الأ�سريات الفل�سطينيات يف �سجن الدامون ،واقتحمت غرفة الأ�سرية �أمل جمعة
رقم ( ،)4وغرفة الأ�سرية �أمنة منى رقم ( ،)5و�أرغموا الأ�سريات على اخلروج من
غرفهن ليحتجزن يف غرفة واحدة ،وتعر�ضن لتفتي�ش مهني على يد ال�سجانات و�ضابطة
اال�ستخبارات يف ال�سجن.
وتقول الأ�سرية �أمل جمعة :تعر�ضنا لتفتي�ش عا ٍر متام ًا ،و�إن كان من دون مل�س ،بل بوا�سطة
جهاز املاجنوميرت� ،إال �أنه مذل وفيه هدر للخ�صو�صية والكرامة الإن�سانية ،وي�شكل عودة
لأ�ساليب ال�سنوات املا�ضية التي اعتقدنا توقفها.
�أما عن تفتي�ش الغرف ،فتقول� :إنه ا�ستمر من ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا حتى قرابة ال�ساعة
الرابعة بعد الظهر وعندما عدنا وجدنا �أن عنا�صر وحدة التفتي�ش قاموا بخلع البالط يف
الغرف واحلمامات بوا�سطة معدات ثقيلة ،وحطموا احلنفيات ،وفت�شوا كل �أركان الغرف،
وما فيها من �أغرا�ض وم�ستلزمات ،فتم تفكيك املراوح الهوائية ،وحطموا البالطات
الكهربائية امل�ستخدمة يف الطهي.
�أما الأ�سرية �أمنة منى ،فاعتربت �أن دخول القوات اخلا�صة كان مفزع ًا و�أكرث عنف ًا من
املرات ال�سابقة ،و�أن التفتي�ش العاري يعد عم ًال مهين ًا دوم ًا ،و�أن ما تنطوي عليه تلك
االقتحامات من انتهاكات بحق الأ�سريات يرتك �شعور ًا عارم ًا بالقلق وفقدان الأمان النف�سي
36
وال�شخ�صي.
�أما بخ�صو�ص تعامل وحدات النح�شون �أثناء التنقالت ،فتقول �صمود كراجة 37التي
تقبع حالي ًا يف �سجن الدامون �إنها �أخرجت من غرفتها قبل يوم من موعد حماكمتها،
واحتجزت يوم ًا كام ًال يف غرفة انتظار يف ال�سجن ذاته ،وتعر�ضت لتفتي�ش عا ٍر عند
36

�شهادات �أمل جمعة و�آمنة منى �سجن الدامون بتاريخ  25متوز/يوليو .2010

37

املعتقلة منذ تاريخ  25ت�شرين الأول�/أكتوبر .2009
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الدخول واخلروج ،ويف احلافلة احتجزت مع �أ�سريات جنائيات حاولن االعتداء عليها
38
وا�ستفزازها و�إهانتها.

�سجن ه�شارون

وفق ًا ل�شهادة الأ�سرية �شريين العي�ساوي 39،ف�إن املعتقالت يف �سجن ه�شارون ،وعلى مدار
العام ،يتعر�ضن لال�ستفزازات والإهانات من قبل الأ�سريات اجلنائيات .وت�ضيف الأ�سرية
العي�ساوي �أنها تعر�ضت للعقوبة من قبل �إدارة ال�سجن على �أثر �إحدى امل�شكالت مع الأ�سريات
اجلنائيات ،متثلت بعزلها يف زنزانة انفرادية ملدة ثالثة �أيام دون فرا�ش ودون �أن يقدم لها
املاء ال�صالح لل�شرب.
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 38مزيد من املعلومات حول ما تتعر�ض له الأ�سريات من انتهاكات واعتداءات من قبل قوات النح�شون واملت�سادا نف�صلها يف
ال�صفحات التالية من هذا التقرير.
39

�شريين العي�ساوي حمامية معتقلة منذ  12ني�سان�/أبريل .2010

اعتداءات الوحدات اخلا�صة التابعة مل�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية
على الأ�سرى

�شهد العام املا�ضي ارتقا ًء يف جهود احلركة الأ�سرية الفل�سطينية ومبادرتها لفر�ض ق�ضيتها
العادلة على �صناع القرار ال�سيا�سي يف ال�سلطة الفل�سطينية ،ومطالبتها بتفعيل ق�ضيتها على
امل�ستويات كافة ،مبا يليق بت�ضحياتها ومكانتها يف م�سرية الن�ضال الفل�سطيني.
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بل �أن احلركة الأ�سرية خالل العام
املا�ضي �سجلت موقف ًا من عملية
التبادل املزمعة بني الف�صائل
الفل�سطينية الآ�سرة للجندي
الإ�سرائيلي يف قطاع غزة ،وبني
دولة االحتالل� ،ضاعف من قيمة
وقوة موقف هذه الف�صائل ،مبا مثله
تفان و�صرب وحر�ص و�إح�سا�س
من ٍ
عال بامل�س�ؤولية اجلماعية �أف�ضى
ٍ
يف نهاية الأمر �إىل �إف�شال حماوالت
دولة االحتالل وم�صلحة �سجونها
با�ستخدام الأ�سرى الفل�سطينيني
كورقة �ضغط على الف�صائل
الفل�سطينية لإجناز عملية التبادل وفق الر�ؤية وال�شروط الإ�سرائيلية.

�سجل العام  2010ت�صاعد ًا منهجي ًا حلمالت
االقتحامات وعمليات التفتي�ش واالعتداءات
من قبل الوحدات اخلا�صة «النح�شون،
املت�سادا ،الدرور» على الأ�سرى وحقوقهم
وبلغت يف جمموعها  -وفق ًا لتقديرات وزارة
الأ�سرى والأ�سرى املحررين 120 -اعتدا ًء
فيما ي�ؤ�شر على �شرا�سة القمع الذي تقابل به
جهود احلركة الأ�سرية لإعادة ترتيب �صفوفها
وت�أكيد وحدتها النتزاع حقوقها امل�شروعة
واملكفولة مبوجب اتفاقيتي جنيف الثالثة
والرابعة.

ومبزيد من ال�صرب والوعي ا�ستطاعت احلركة الأ�سرية �أن تقلب املعادلة لي�صبح �ضغط
ال�شارع والر�أي العام على حكومة االحتالل ومطالبتها بالإذعان �إىل ال�شروط الفل�سطينية،
وهو ،و�أن مل يت�أتَ بعد� ،إال �أنه ،وبال �شك� ،أعطى دفعة معنوية كبرية للأ�سرى �أنف�سهم
وللف�صائل الفل�سطينية ،للثبات وال�صمود ،والتيقن من حتقيق مطالبها.
ويف هذا الإطار ،يجب قراءة حمالت م�صلحة ال�سجون ووحداتها اخلا�صة على الأ�سرى
وحقوقهم ،يف �سياق ك�شف دوافعها احلقيقية االنتقامية التي ،على الرغم من ب�شاعتها،
مل تفلح يف ثني الأ�سرى عن امل�ضي قدم ًا يف تر�سيخ وحدتهم وتطوير �آلياتهم القانونية
والن�ضالية النتزاع حقوقهم.
وثقت م�ؤ�س�سة ال�ضمري � 23شهادة من الأ�سرى والأ�سريات يف خمتلف ال�سجون ،تربز طبيعة
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هذه احلمالت ،وتبني حجم االنتهاكات املرتكبة وخطورتها .وفيما يلي �سنقوم با�ستعرا�ض
بع�ض هذه ال�شهادات:

�سجن جمدو للأ�شبال

يقول الأ�سري حممد ال�صاحلي �إنه يف ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا من يوم  4متوز/يوليو ،2010
نادى ال�سجانون على العدد ،وفج�أة دخلت قوة كبرية من ال�سجانني بعتاد خا�ص ترافقها 10
عنا�صر من قوات النح�شون ،لي�صبح عددهم قرابة �أربعني عن�صر ًا .ومبجرد دخولهم ،طلبوا
من جميع الأ�سرى عدم التحرك ،واقتحموا الغرفة املخ�ص�صة للأ�سرى البالغني ،حيث يعي�ش
الأ�سري حممد ال�صاحلي ،وقاموا بتكبيلهم وعر�ضوهم لتفتي�ش عا ٍر مهني وم�ستفز .ومن ثم
�شرعوا يف تفتي�ش غرف الأ�سرى املخ�ص�صة ملن هم دون الثامنة ع�شرة من العمر ،وقامت
وحدة التفتي�ش ،با�ستخدام املعدات ،بخلع البالط يف احلمامات والغرف وحتطيم اخلزائن.
بعد انتهاء عملية التفتي�ش� ،سمح للأ�سرى بالعودة �إىل غرفهم وهالهم ما �شاهدوه من دمار
وخراب حل بغرفهم ومقتنياتهم ،وبعفوية تامة قاموا بر�شق ال�سجانني الذي جتمعوا يف
ال�ساحة باملعلبات.
بعدها ،قامت الإدارة وقوات الوحدات اخلا�صة ب�إخراج كل املعتقلني من غرفهم ،وطلبت
منهم تنظيف ال�ساحة ،وبعد ذلك ا�ست�أنفت الوحدات تفتي�ش بقية الغرف ،وحينها وجدوا
هاتفني يف غرفة املغ�سلة ،وعندما �س�ألوا ملن تعود �أجاب حممد ال�صاحلي �أنها تعود �إليه
لتفادي �أي عقاب جماعي قد تفر�ضه �إدارة ال�سجن على كل من يف الق�سم كما يحدث عاد ًة.
وبالفعل ،متت معاقبة حممد بغرامة مالية و�صلت �إىل � 3000شيكل وحرمانه من الزيارات
العائلية مدة �شهرين ،ونقله �إىل الزنازين مدة خم�سة �أيام ،ومت ترحيله �إىل �سجن �شطة.
غري �أن �إدارة ال�سجن مل تكتف بذلك ،ومل تقنع بالغرامة التي فر�ضت على ال�صاحلي ،بل
قامت بفر�ض عقوبة جماعية على كل �أ�سرى الق�سم ،مبن فيهم البالغون والأطفال ،عقوبة
مالية مقدارها � 42000شيقل ،وقيل لهم �إنها �سوف تقتطع � 200شيقل من ح�ساب كل
�أ�سري ،والباقي �سوف يطلب من وزارة الأ�سرى ت�سديده وفق ما قال املعتقل حممد ذوقان
�أحد الأ�سرى البالغني الذين يعي�شون يف الق�سم.
ويف �إطار االنتهاكات اجلماعية حلقوق الأ�سرى وكرامتهم على يد القوات اخلا�صة� ،أفاد
الأ�سري زهران �أبو ع�صبة القابع يف م�ست�شفى الرملة ب�أن وحدة «درور» قامت يف منت�صف
�شهر ت�شرين الأول � /أكتوبر من العام  ،2010باقتحام الق�سم املخ�ص�ص للأ�سرى املر�ضى
يف عملية تفتي�ش ا�ستفزازية ا�ستمرت من ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا وحتى ال�ساعة الثانية
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ع�صر ًا ،وعومل الأ�سرى املر�ضى خاللها ب�شكل همجي ومهني ،ودون �أي مراعاة لظروفهم
ال�صحية .و�أقدمت وحدة التفتي�ش على حتطيم اجلدران ،ومتزيق �أفر�شة النوم ،وتخريب
ممتلكات الأ�سرى ومقتنياتهم ب�شكل كامل.
�أما يف �سجن نفحة ،فقد �أكد الأ�سري �إيهاب م�سعود �أن وحدات املت�سادا تقتحم غرف ال�سجن
يف �ساعات مت�أخرة من الليل ،وتعامل الأ�سرى بطريقة م�ستفزة ،ومنها �إجبارهم على رفع
�أياديهم �إىل الأعلى �أثناء عملية التفتي�ش التي ت�ستمر لأكرث من خم�س �ساعات يف كل مرة،
ذلك �أن عنا�صر الوحدة املداهمة يقومون بتفتي�ش دقيق مبالغ فيه ،وبخا�صة �أنهم اقتحموا
ال�سجن �أكرث من خم�س مرات يف الأ�سبوع الثالث من �شهر ت�شرين الأول من العام .2010
وي�ضيف م�سعود �أنه ويف كل عملية تفتي�ش ،يتم تخريب املمتلكات اخلا�صة بالأ�سرى
وم�ستلزماتهم التي توفرها م�صلحة ال�سجون من �أ�س ّرة وخزائن .وتتطلب �إعادة الغرف �إىل
و�ضعها الطبيعي �أ�سبوع ًا من العمل من قبل الأ�سرى.
و�أكد الأ�سري م�سعود �أنه مت ا�ستخدام الكالب البولي�سية ،وكان قائد املنطقة اجلنوبية
لل�سجون على ر�أ�س هذه القوات اخلا�صة ،و�أعطى التعليمات �أثناء االقتحام والتفتي�ش.
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ويف الأ�سبوع الثالث من �شهر كانون الأول من العام  ،2010ذكر الأ�سري ماهر �أبو كر�ش �أن
 4فرق من الوحدات اخلا�صة� ،أقدمت على اقتحام �سجن نفحة ق�سم ( ،)11الذي يحتجز
فيه � 120أ�سري ًا ،ومت نقلهم �إىل ق�سم �آخر ،وا�ستمرت عملية التفتي�ش � 3أيام متوا�صلة،
عرث خاللها على عدد من الهواتف النقالة ،وفر�ضت على �إثرها �إدارة ال�سجن حزمة من
العقوبات ت�ضمنت غرامات مالية.
ويف �سجن عوفر قامت وحدات النح�شون واملت�سادا ،باقتحام الق�سم ( )15يف الأ�سبوع
الثاين من �شهر �أيلول من العام  ،2010ما �أثار غ�ضب الأ�سرى الذين �أخذوا يكربون تعبري ًا
عن حتفزهم ورف�ضهم لهذا النمط من عمليات التفتي�ش ،الأمر الذي قوبل من قبل القوات
املداهمة ب�إطالق  40قنبلة غاز على الغرف كافة ،و�أثناء ذلك تعر�ض ع�شرات من الأ�سرى
لل�ضرب املربح بوا�سطة الهراوات ،ما �أدى �إىل �إ�صابة � 60أ�سري ًا ب�إ�صابات متفاوتة.
�أما يف �سجن ع�سقالن ،ف�أكد الأ�سري عبد الكرمي حنني� ،أنه خالل العام  ،2010ت�صاعدت
حمالت التفتي�ش وبلغت ذروتها يف �شهري ت�شرين الثاين وكانون الأول ،حيث و�صلت �إىل 6
اقتحامات ،وعلى الرغم من �أنه ،طوال ال�سنوات املا�ضية ،مل يتم العثور على �أي هاتف �أو
� ٍّأي من الأغرا�ض املمنوعة ،ف�إن عمليات التفتي�ش ترتك خراب ًا يف اجلدران وبالط الغرف،
ودمار ًا يف مقتنيات الأ�سرى وحاجياتهم.
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ويف �سجن هدارمي� ،أو�ضح الأ�سري عبد النا�صر عي�سى� ،أن وحدة «درور» قامت باقتحام
ال�سجن لي ًال �ست مرات خالل العام .2010
ويف �سجن رميون ،قال الأ�سري كميل �أبو حني�ش� ،إن معظم عمليات التفتي�ش تكون يف �ساعات
مت�أخرة من الليل ،وجترى بطريقة ت�ستهدف ترويع الأ�سرى وا�ستفزازهم ،حيث تعتمد على
عن�صر املفاج�أة ،وتكون القوات املقتحمة مزودة بالهراوات وقنابل الغاز على �أنواعها،
ويلب�سون اخلوذ على ر�ؤو�سهم.
و�أ�ضاف �أبو حني�ش �أن الأ�سرى يعاملون معاملة قا�سية تتعمد �أهانتهم؛ فطوال �ساعات
التفتي�ش يتم �إخراجهم من الغرف ،ويحتجزون يف ال�ساحات وهم مكبلو الأيدي ب�أق�سى
درجات العنف� .أما الغرف ،فيتم قلبها ر�أ�س ًا على عقب ،ما ي�ؤدي �إىل تلف وخراب يف املواد
الغذائية ،وحتطيم الأجهزة الكهربائية ،ويتم �أي�ض ًا م�صادرة الأوراق ال�شخ�صية ،وترف�ض
�إدارة ال�سجن تقدمي �أي تعوي�ض ،و ُيجرب الأ�سرى على �شراء ما ُد ّمر من ح�سابهم اخلا�ص،
مبا فيها امل�ستلزمات التي توفرها �إدارة ال�سجن.
ويف �سجن �إي�شل ،قال الأ�سري مروان املحت�سب �إن قوات املت�سادا تقتحم ال�سجن مرة كل �ستة
�شهور برفقة قوات من ال�سجن نف�سه .وخالل التفتي�ش ،تتم تعرية الأ�سرى وتفتي�شهم ب�شكل
مهني ،وهو ما ي�شكل ت�صعيد ًا من قبل الإدارة قيا�س ًا بطرق التفتي�ش يف ال�سنوات املا�ضية.
و�أ�ضاف املحت�سب �أنه يتم حتطيم الكثري من لوازم الأ�سرى ،غري �أن �إدارة ال�سجن هنا تقوم
بتعوي�ض الأ�ضرار وا�ستبدال احلاجيات املحطمة ب�أخرى جديدة.
ومن هذه ال�شهادات ،ميكن القول �إن العام � 2010شهد ت�صعيد ًا غري م�سبوق يف حمالت
املداهمة التي تقوم بها الوحدات اخلا�صة.
وتتذرع م�صلحة ال�سجون ب�أن هدف حمالت التفتي�ش هو البحث عن هواتف نقالة
يح�صل عليها الأ�سرى بطرق خمتلفة ،غري �أن �إدارة ال�سجن ،ويف الوقت الذي حترم
فيه الأ�سرى من حقوقهم ،تعمد �إىل هذه احلمالت لالنتقام من الأ�سرى لأ�سباب
�سيا�سية تتعلق باجلندي املحتجز لدى الف�صائل الفل�سطينية يف قطاع غزة ،وهي
تلج�أ لهذا النوع من اال�ستفزاز الختالق ذرائع متكنها من فر�ض املزيد من العقوبات
اجلماعية والفردية عليهم ،وتكبيدهم خ�سائر مالية فوق تلك التي يتكبدونها من جراء
تقلي�ص املخ�ص�صات ال�شهرية املقدمة لهم ،واعتمادهم �شبه الكلي على الكانتني
للتزود باحتياجاتهم.
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ال يزال � 45أ�سري ًا فل�سطيني ًا يقبعون منذ �سنوات يف غرف و�أق�سام العزل ،منهم من يعي�ش
يف العزل االنفرادي ،و�آخرون يف عزل ثنائي ،بينهم � 11أ�سري ًا معزولني لأ�سباب «�أمنية»
ح�سب تعبري م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية ،التي تعتربهم خطر ًا على ا�ستتباب الأمن يف
ال�سجون ،فيما البقية لأ�سباب �صحية �أو تتعلق بحالتهم النف�سية.
كما تقوم م�صلحة ال�سجون مبعاقبة الع�شرات من الأ�سرى �شهري ًا؛ بنقلهم �إىل زنازين العزل
االنفرادي كجزء من �سيا�ستها يف معاقبة الأ�سرى ،الذين ينا�ضلون من �أجل حت�سني ظروف
عي�شهم ،ويطالبون م�صلحة ال�سجون باحرتام التزاماتها مبوجب القانون الدويل الإن�ساين،
واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة على وجه التحديد.
يحرم �أ�سرى العزل من الزيارات العائلية ،ويف �أحيان �أخرى ال ي�سمح لهم با�ستقبال زيارات
املحامني كما ح�صل يف منت�صف هذا العام مع الأ�سري حممود عي�سى .وتت�ضمن عقوبة
حرمان الأ�سري املعزول من الزيارات العائلية جمموعة من العقوبات والقيود على ممار�سة
حقوقه الأخرى ،ومنها حقه يف تلقي االحتياجات من اخلارج كامل�أكل ،وامللب�س ،والكتب.
كما يتعر�ض �أ�سرى العزل للنقل من �سجن �إىل �آخر يف فرتات زمنية متقاربة دون م�سوغات
قانونية .هذا بالإ�ضافة �إىل جملة عقوبات �أخرى تفر�ض على الأ�سري بحجة خمالفته لوائح
وتعليمات م�صلحة ال�سجون ،ومنها:
• فر�ض العقوبات املالية التي ترتاوح ما بني � 450-150شيق ًال.
• احلرمان من ّ
التب�ضع من الكانتني.
• املنع من التعليم اجلامعي.
• املنع من تلقي الر�سائل العائلية.
• احلرمان من متابعة ال�صحف.
• �سحب الأجهزة الكهربائية؛ كالتلفاز والراديو والأدوات الكهربائية اخلا�صة بالطبخ.
• �سحب الأوراق والأقالم والكتب.
ويعرب �أ�سرى العزل عن قناعتهم ب�أن حرمانهم من حقوقهم يف الزيارة ،والعي�ش مع بقية
الأ�سرى ،وموا�صلة ترحيلهم بني ال�سجون ،غر�ضه الأ�سا�سي منعهم من ال�شعور باال�ستقرار،
ومعاقبتهم بكل الأدوات املمكنة لك�سر �إراداتهم.
ويعي�ش �أ�سرى العزل ظروف احتجاز غاية يف ال�صعوبة 40،ال جتد لها �سند ًا يف املواثيق
 40لالطالع على املزيد من املعلومات حول ظروف الأ�سرى يف غرف و�أق�سام العزل ،ميكن مراجعة تقرير م�ؤ�س�سة ال�ضمري للعام
 ،2009ذلك �أن ظروف العزل مل ت�شهد تغريات كثرية ما عدا نقل الأ�سرى من �سجن �إىل �آخر.

تقرير انتهاكات حقوق الأ�سريات والأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية

2010

والأعراف الدولية ذات ال�صلة .ليظهر قانون م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية اخلا�ص
باملعتقلني الفل�سطينيني ،على حقيقته كقانون ين�ضح بالعن�صرية ،وال يقيم وزن ًا للقانون
الدويل الإن�ساين ،والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،وي�ضرب بعر�ض احلائط �أدوات املراقبة
الدولية وعمل اللجان وامل�ؤ�س�سات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان عامة ،وحقوق الأ�سرى
واملعتقلني خا�صة ،ويف الوقت نف�سه يظهر �ضعف هذه امل�ؤ�س�سات ،و�شلل فعاليتها عندما يكون
املعتدي هو دولة �إ�سرائيل.
خالل العام  ،2010مت حتويل الأ�سريين عاهد �أبو غلمة ،و�صالح دار مو�سى �إىل زنازين
العزل .ي�صف الأ�سري عاهد �أبو غلمة ظروف عزلهما يف �سجن �أيلون/الرملة ،بالقول:
يعترب عزل الرملة من �أ�سو�أ �أق�سام العزل ،وذلك ب�سب �سوء الظروف ال�صحية وانعدام
التهوية الطبيعية ،حيث ال توجد نافذة تطل على اخلارج ،بل فقط نافذة يف �سقف الغرفة
تطل على املمر الداخلي .والأ�سري يف العزل حمروم من ر�ؤية ال�شم�س� ،إال �إذا �أخرج
لل�ساحة يف وقت الظهرية .وال�ساحة (الفورة) م�ساحتها ال تتجاوز  12مرت ًا مربع ًا،
وجدرانها عالية ،وحماطة ببنايات مرتفعة حتجب ال�شم�س عنها.
وي�ضيف �أبو غلمة �أن الأ�سري املعزول يتم تكبيل يديه للخلف ،وتكبيل قدميه عند �إخراجه
من الزنزانة ،و�صو ًال �إىل ال�ساحة ،وهناك فقط يفك قيده على �أن يعاد تكبيله مرة �أخرى
عند انتهاء وقت الفورة ،والأمر ذاته يتكرر عند زيارة املحامي �أو االنتقال من الزنزانة
�إىل �إي مكان �آخر ،مبا يف ذلك عيادة الطبيب.
عاهد �أبو غلمة ،عزل الرملة�/أيلون 8 ،ني�سان�/أبريل 2010

وي�صف الأ�سري حممود عي�سى ظروف رفاقه الأ�سرى املعزولني لأ�سباب نف�سية ،فيقول� :إن
م�صلحة ال�سجون ،ويف الوقت الذي ترف�ض �إطالق �سراحهم مهما بلغت حالتهم ال�صحية
والنف�سية �سوء ًا ،ف�إنها متتنع عن معاجلتهم معاجلة جادة ،وتكتفي ب�إعطائهم بع�ض املهدئات
والأدوية الكيماوية.
�أما ال�شيخ رائد �صالح الذي جرى اعتقاله العام � 2010أكرث من مرة ،واحتجز يف غرف
العزل ،ف�أكد على املعاملة العن�صرية بحق الأ�سرى الأمنيني الفل�سطينيني قيا�س ًا مبا يحظى
به الأ�سرى الأمنيون من اليهود .و�شدد على احلقوق الدينية التي يحرم منها الأ�سري
الفل�سطيني ،واحلقوق الثقافية ،وبخا�صة احل�صول على الكتب وال�صحف.
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الرقم

ا�سم الأ�سري

تاريخ العزل

مكان العزل

.1

حممود مو�سى عي�سى

ت�شرين �أول�/أكتوبر 2002

رميون

.2

ح�سن �سالمة

كانون ثاين/يناير 2003

رميون

.3

عبد اهلل الربغوثي

2003

رميون

.4

جمال �أبو الهيجا

2004

نفحة

.5

�أحمد املغربي

2004

�إي�شل

.6

�إبراهيم حامد

�أيار/مايو 2006

ه�شارون

.7

ه�شام ال�شرباتي

ت�شرين الثاين/نوفمرب 2006

�إي�شل

.8

�أحمد �سعدات

�آذار/مار�س 2009

نفحة

.9

عبا�س ال�سيد

ت�شرين �أول�/أكتوبر 2010

رامون

10

�صالح دار مو�سى

ت�شرين الأول�/أكتوبر 2010

�إي�شل

11

عاهد �أبو غلمة

كانون ثاين/يناير 2010

�أيلون

تقرير انتهاكات حقوق الأ�سريات والأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية

2010

حرمان الأ�سرى وذويهم من الزيارات
خم�س و�أربعون دقيقة تتبخر �أمام �أعيننا لأ�سبوعني �آخرين ك�أنها مل تكن ،ليختفي من �أمام
�أعيننا جمدد ًا وملدة �أ�سبوعني� .إنها اللحظات الأ�صعب لدى جميع الأ�سرى .كل يحاول �أن
ي�سرق وقت ًا ال يتعدى الدقائق املعدودة من خلف احلاجز الزجاجي الذي يف�صل بينهم وبيننا،
بني ه�ؤالء الذين يقبعون خلف جدران ال�سجن وبني عائالتهم.
جنان عبدو :باحثة ونا�شطة حقوقية ،زوجة املعتقل �أمري خمول

تتكامل �سيا�سة م�صلحة ال�سجون مع جوهر الأوامر الع�سكرية املطبقة يف الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة ،يف ممار�سة التعذيب ،والعقاب اجلماعي بحق الأ�سرى الفل�سطينيني وذويهم،
بحرمانهم من الزيارات العائلية بذريعة املنع الأمني ،الذي قد يطال حق الأ�سري نف�سه
مبوجب العقوبات التي تفر�ضها م�صلحة ال�سجون ا�ستناد ًا �إىل لوائحها االن�ضباطية ذات
ال�صلة� ،أو جراء امتناع الإدارة املدنية ،ولأ�سباب �أمنية ،عن منح ذويه ت�صريح عبور.
فللعام الرابع على التوايل ،منعت م�صلحة ال�سجون �أكرث من � 686أ�سري ًا من قطاع غزة
املحتل من الزيارات العائلية ،على �إثر �أ�سر الف�صائل الفل�سطينية جلندي من جنود
االحتالل .وقد قدرت �أعداد الأ�سرى املمنوعني من الزيارة خالل العام  ،2009بـ 2250
�أ�سري ًا ،من بني � 7286أ�سري ًا .فيما تفيد توثيقات م�ؤ�س�سة ال�ضمري خالل العام ،2010
بحرمان قرابة � 2000أ�سري فل�سطيني من بني � 5977أ�سري ًا ،ما يدلل على �أن �أعداد الأ�سرى
املمنوعني من الزيارة �آخذة يف االزدياد ،وهو ما يك�شف عن عجز اللجنة الدولية يف حمل
م�صلحة ال�سجون على الكف عن ا�ستخدام احلق يف الزيارة العائلية ك�أداة عقابية متع�سفة
41
يف �أغلب الأحيان ،وخالف ًا للمادة ( )116من اتفاقية جنيف الرابعة.
هذا ومتار�س م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية �سيا�سة انتقامية بحق قادة احلركة الأ�سرية؛
فهي ال تكتفي بعزلهم يف زنازين انفرادية ،و�أخرى جماعية طوال �سنوات اعتقالهم ،بل
حترمهم �أي�ض ًا من �أب�سط حقوقهم يف الزيارات العائلية� 42.إن ما يتعر�ض له الأ�سرى
وذووهم من حرمان من الزيارات العائلية ،يعد انتهاك ًا خطري ًا حلقوق الأ�سرى ،ت�شرتك فيه
كل م�ؤ�س�سات كيان االحتالل ،مبا فيها املحكمة الإ�سرائيلية العليا ،التي ردت االلتما�س الذي
43
تقدمت به املحامية عبري بكر من مركز عدالة ،للمحكمة العليا يف العام .2008
41

حددت املادة ( )116من اتفاقية جنيف الرابعة �سقف ًا معين ًا حلرمان الأ�سري من الزيارة عند خمالفته القواعد االن�ضباطية يف ال�سجن.

42

ملزيد من املعلومات حول ظروف الأ�سرى يف العزل ،انظر الق�سم اخلا�ص ب�أ�سرى العزل يف هذا التقرير.

43

املحكمة العليا  08/5399عدالة �ضد وزير الأمن ،انظر ن�ص القرار باللغة العربية على رابط مركز عدالة:
http://www.adalah.org/admin/DownLoads/SPics/3538285.pdf
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الغرامات املالية� :سالح م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية امل�شهر �ضد الأ�سرى

تعمد م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية �إىل تطبيق �سيا�سية جديدة حتيل كل فعل ي�أتي به الأ�سري
�أو الأ�سرية �إىل خمالفة ت�ستوجب تعري�ضه حلزمة من العقوبات مبوجب لوائحها ،وغالب ًا ما
تت�ضمن هذه العقوبات غرامة مالية قد ت�صل يف بع�ض الأحيان �إىل � 3500شيقل؛ �أي ما
يعادل  980دوالر ًا.

وت�شري م�صادر وزارة الأ�سرى والأ�سرى املحررين �إىل �أن جمموع الغرامات املالية التي
فر�ضتها م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية ،على الأ�سرى يف �شهر متوز  2010وحده ،بلغت
� 250000شيقل .و قيا�س ًا على �شهر متوز  ،2010ي�صل جمموع الغرامات التي تفر�ض على
الأ�سرى �سنوي ًا ت�صل �إىل  3ماليني �شيقل وت�سدد هذه الغرامات من ح�سابات الأ�سرى املالية
امل�سجلة لدى م�صلحة ال�سجون.
بدا الفت ًا �أن زيادة هذه العقوبات ،مبا فيها الغرامات املالية ،جاء مت�سق ًا مع �ضعف احلركة
الأ�سرية الفل�سطينية يف بع�ض ال�سجون ،وبخا�صة بعد ف�شل الإ�ضراب عن الطعام يف العام
 ،2004وا�ستمر وت�ضاعف بعيد االنق�سام بني �أجنحة احلركة ،وتنامي ثقافة اتّكالية بني
�صفوف الأ�سرى.
78

كما تزامنت �سيا�سة م�صلحة ال�سجون يف فر�ض العقوبات وتف�ضيلها الغرامات املالية ،مع
تراجع القيم اجلمعية بني الأ�سرى ،وتف�شي القيم الفردية ،ومنها احل�سابات املالية الفردية،
الأمر الذي �س ّهل على م�صلحة ال�سجون ،اقتطاع مقدار الغرامة املفرو�ضة على الأ�سري من
ح�سابه اخلا�ص ،بعد �أن توقفت عن اقتطاعها من احل�سابات العامة نظر ًا ل�سهولة الطعن
بها ،والت�صدي لها ،بو�سائل عدة خربتها احلركة الأ�سرية طوال العقود املا�ضية.
وت�ستهدف �سيا�سة م�صلحة ال�سجون يف فر�ض الغرامات املالية �أمور ًا عدة ،من �أهمها:
• ك�سر �إرادة الن�ضال يف نفو�س الأ�سريات والأ�سرى من �أجل حتقيق مطالبهم العادلة وفق
ما كفلته املواثيق الدولية ،ويف مقدمتها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة.
• ك�سر روح املقاومة لدى الأ�سريات والأ�سرى حلملهم على تقبل وتذويت االنتهاكات
املرتكبة بحقهم ،باعتبارها واقع ًا ال ميكن رده ،ودفعهم �إىل الت�شكيك يف �أحقية
مطالبهم وجدوى ن�ضالهم.
• حتويل الأ�سرى ون�ضالهم �إىل عبء مايل على كاهل ذويهم ،وا�ستنزاف موارد وزارة
الأ�سرى والأ�سرى املحررين.
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• �أخري ًا ولي�س �آخر ًا ،الغرامات املالية التي تفر�ض هي حلقة يف �سل�سلة طويلة من
ال�سيا�سات الإ�سرائيلية التي متكن دولة االحتالل من ا�ستمرار احتاللها بثمن بخ�س،
واعتقال املزيد من الفل�سطينيني.
وفيما يلي مناذج من مئات ال�شهادات التي جمعتها ال�ضمري ،والتي تبني حجم وكيفية هذه
الغرامات املتع�سفة غري القانونية.

مناذج من الغرامات املالية املفرو�ضة على الأ�سرى
�سجن هدارمي

قال الأ�سري �إبراهيم علقم ملحامي ال�ضمري بتاريخ الثاين ع�شر من �أيلول � /سبتمرب
�إن وحدات خا�صة تقوم بحمالت تفتي�ش للبحث عن هواتف حممولة .ويف كل مرة تعرث على
واحد منها ،تفر�ض حزمة عقوبات على الأ�سرى البالغ عددهم � 120أ�سري ًا� ،إىل �أن انتهي
بها الأمر خالل العام مبعاقبة �أكرث من � 110أ�سرى بغرامة مالية مقدارها � 500شيقل لكل
واحد منهم.
2010

�سجن جمدو

قال الأ�سري حممد ذوقان �إنه ،وعلى �إثر ا�شتباكات وقعت بني املعتقلني وال�سجانني ،قامت
�إدارة ال�سجن ب�إيقاع عقوبات مالية باهظة على املعتقلني املوقوفني بلغت يف جمملها 42000
�شيقل ،فيما متت معاقبة املحكومني بحرمانهم من الزيارات العائلية .و�أ�ضاف �أن �إدارة
ال�سجن �أبلغتهم �أنها �ستقوم بخ�صم مبلغ � 200شيقل من ح�ساب كل معتقل ،فيما �ستقوم
وزارة الأ�سرى والأ�سرى املحررين بت�سديد بقية املبلغ.

�سجن �أوهلي كيدار

�أفاد الأ�سري تي�سري البحرتي ب�أنه ،وبعد عثور �إدارة ال�سجن على هاتف حممول يف �إحدى
غرف الأ�سرى ،قامت بفر�ض غرامة مالية جماعية مقدارها � 4800شيقل على نزالء الغرفة
الـ  16بلغت � 300شيقل متذرعة با�ستخدامهم للهاتف.

�سجن نفحة

بتاريخ  28كانون الأول/دي�سمرب  ،2010مت فر�ض غرامة مالية مقدارها � 125شيق ًال على
ع�شرين �أ�سري ًا ،وذلك بعد �أن عرثت �إدارة ال�سجن على قطعة حديدية �صغرية يف �إحدى
غرف الق�سم ( ،)12عالوة على غريها من العقوبات.
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ويف ال�صدد نف�سه ،ومن ال�سجن ذاته ،قال الأ�سري ماهر �أبو كر�ش �إنه ،ويف �شهري ت�شرين
الثاين وكانون الأول من العام  ،2010متت معاقبة قرابة � 60أ�سري ًا بغرامات مالية ترتاوح
ما بني � 450 – 250شيق ًال ،م�ؤكد ًا �أنه ،ب�صفة عامة ،جتري مفاو�ضات بني جلنة املعتقلني
و�إدارة ال�سجن فيما يتعلق بالعقوبات ،غري �أنها يف حالة الغرامات املالية تت�صلب وترف�ض
�أي مفاو�ضات.
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�إن م�ؤ�س�سة ال�ضمري تنظر بخطورة بالغة �إىل العقوبات التي تفر�ض على الأ�سرى ،حمذرة يف
الوقت نف�سه ،من ا�ستمرار متكني م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية من موا�صلة هذه ال�سيا�سية
اخلطرية واملخالفة التفاقيات جنيف الأربع .وترى م�ؤ�س�سة ال�ضمري �أنه بات من ال�ضروري
وامللح �أن تنعقد �إرادة احلركة الفل�سطينية الأ�سرية على معاملتهم وفق القانون الدويل
الإن�ساين (اتفاقيات جنيف الأربع  ،)1949والت�صدي اجلاد والفعال ل�سيا�سة دولة االحتالل
املتن�صلة من التزاماتها كقوة احتالل -مبوجب القانون الدويل الإن�ساين -والرامية �إىل
حتميل تبعات احتاللها املالية وال�سيا�سية على ال�سلطة الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها املختلفة.
ولعل اخلطوة الأوىل ،يف هذا ال�صدد ،رف�ض الأ�سرى للعقوبات املالية ،و�إعادة النظر يف
التعاطي مع جممل �سيا�سات م�صلحة ال�سجون ،مبا فيها �سيا�سة دفعهم لالعتماد على
الكانتني ،والتعويل على املخ�ص�صات املالية التي توفرها وزارة الأ�سرى.
وهذا يتطلب �أي�ض ًا رف�ض وزارة الأ�سرى والأ�سرى املحررين ،ت�سديد الغرامات املالية
التي تفر�ض على الأ�سرى؛ �سواء �أمام املحاكم الع�سكرية� ،أو من قبل م�صلحة ال�سجون
الإ�سرائيلية ،ملا تعنيه من قبول ملنطق االحتالل ،وما حتمله من �أبعاد �أخالقية تتنايف مع
عدالة الن�ضال الفل�سطيني.
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 .2احلق يف ظروف معي�شية الئقة حترتم الكرامة الإن�سانية
الغذاء واالعتماد على الكانتني

�أثمرت �سيا�سية م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية يف ال�سنوات الأخرية يف دفع الأ�سرى
للتب�ضع من الكانتني؛ باعتباره املالذ الأخري لتح�سني ظروفهم املعي�شية ،بعد �أن
ّ
تراجعت مكانة ال�سبل الن�ضالية التي اعتمدتها احلركة الأ�سرية على مدار العقود
الأربعة.
فخالل ال�سنوات الع�شر الأخرية ،نقلت ال�سجون الع�سكرية الإ�سرائيلية من يد قوات جي�ش
االحتالل �إىل م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية “ال�شبا�ص”.
وتدريجي ًا ،مت �سحب �إجنازات احلركة الأ�سرية الفل�سطينية ،التي عمدتها بدماء �شهدائها،
“ و�أولهم ال�شهيد عبد القادر �أبو الفحم ( ،)1929-1970الذي ا�ست�شهد بتاريخ الثامن
من متوز/يوليو  ،1970يف �إ�ضراب �أ�سرى �سجن ع�سقالن عن الطعام ،بعد �أن �سال نب�ض
حياته على بربي�ش التغذية الق�سرية (الزوندا) ،مد�شن ًا مرحلة التمرد احلر املنظم ،و�إلغاء
44
مرحلة اال�ستكانة لعبودية ال�سجان من قامو�س احلركة الأ�سرية».
�أف�ضت هذه ال�سيا�سية �إىل حرمان الأ�سرى من احل�صول على وجبات غذائية تفي
باحتياجاتهم كم ًا ونوع ًا .فكما ا�ستعر�ضنا يف تقريرنا ال�سنوي للعام  ،2009عملت م�صلحة
ال�سجون على تقلي�ص كميات وجبات الطعام ،وتراجعت نوعيتها ،و�ساءت طرق حت�ضريها
وتقدميها ،ما ح ّولها �إىل م�صدر ثانوي يف حياة الأ�سرى الغذائية.
هذا الرتاجع كان متالزم ًا مع حرمان الأ�سرى من تلقي م�ستلزماتهم احلياتية على تنوعها
من ذويهم وامل�ؤ�س�سات املجتمعية اخلا�صة بهم ،وذلك بوا�سطة تر�سانة من القوانني
العن�صرية املوجهة �ضد الأ�سرى الفل�سطينيني ،وال�ساعية �إىل الت�ضييق عليهم ،وك�سر
�إرادتهم ونزعهم من ثقافتهم وهويتهم وتفكيك روابطهم االجتماعية ،بل و�إيقاع القطيعة
بينهم وبني جمتمعهم.
و�ضمن هذه ال�سيا�سية ،قامت م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية بتقلي�ص املخ�ص�صات ال�شهرية
التي تقدم لأق�سام ال�سجن ،وهي ما يعرف «بالأ�سبكاه» ،التي ت�شمل مواد غذائية (ال�شاي،
والقهوة ،وال�سكر) ،ومواد النظافة (معجون احلالقة ،ومعجون الأ�سنان) ،حيث يقدر
 44جرادات ،علي« .عبد القادر �أبو الفحم� :أول �شهيد للحركة الأ�سرية» ،جملة الدرا�سات الفل�سطينية� ،شتاء العام  ،2011العدد
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الأ�سرى �أنها ال تغطي �أكرث من  % 20من احتياجاتهم ،ما ي�ضطرهم ل�شراء باقي الكميات
من ح�سابهم اخلا�ص.
ونتيجة لذلك ،حتولت الكانتني من دورها الداعم الحتياجات الأ�سرى �إىل ن�شاط جتاري
حقيقي مدر للربح يف خزينة ال�شركة التي تدير الكانتني ،ويف خزينة م�صلحة ال�سجون
نف�سها ،حيث تتكون قائمة املبيعات يف «الكانتني» من مئات املنتجات الغذائية والقرطا�سية
ومواد النظافة ال�شخ�صية التي �أ�سقطت من قائمة الأ�سبكاة.
فم�صلحة ال�سجون مل تعد مت ّول الأ�سرى ب�شفرات احلالقة �ضمن املخ�ص�صات ال�شهرية،
ومل تعد ت�سمح با�ستخدامها وا�ستبدلتها مباكينات احلالقة الإلكرتونية التي تباع يف الكانتني
ب�أ�سعار باهظة ت�صل �إىل � 685شيق ًال.
فوفق ًا لتقديرات الأ�سرى ،يتب�ضع الأ�سري غري املدخن بقيمة � 800شيق ًال �شهري ًا من الكانتني
ل�شراء احتياجاته ،فيما ينفق الأ�سري املدخن � 1300شيق ًال.
ومن املعلوم �أن وزارة �ش�ؤون الأ�سرى والأ�سرى املحررين تنفق ما يزيد على  13مليون �شيقل
�سنوي ًا لدعم ال�سلة الغذائية للأ�سرى.
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وتقول �شهادات الأ�سرى �إن �إدارة الكانتني تتعمد جلب �أنواع باهظة الثمن من الأحذية
واملالب�س بعد �أن منعت م�صلحة ال�سجون الأهايل من تزويد �أبنائهم بها.
والأخطر ،كما يفيد الأ�سرى يف �شهاداتهم� ،أن جزء ًا كبري ًا من مبيعات الكانتني م�صن ٌع يف
امل�ستوطنات املقامة يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة.
فكما قال �أحد الأ�سرى املحررين عند �س�ؤاله عن الكانتني «�إنهم ي�سرقون �أر�ضنا ويقتلوننا،
ويعتقلوننا عندما نطالب بحريتنا ،ومن ثم يرغموننا على �شراء منتوجات م�ستوطناتهم
القائمة على تالل جبالنا و�سهولنا» ونحن «كفل�سطينيني» -للأ�سف ال�شديد -ن�سهل عليهم
ذلك ،وننخرط يف �سيا�ستهم حتت مربرات زائفة.
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الو�صول للرعاية الطبية حق تقابله �سيا�سة الإهمال الطبي

ق�ضى الع�شرات من املعتقلني الفل�سطينيني والعرب يف ال�سجون الإ�سرائيلية جراء �سيا�سية
الإهمال الطبي املتعمد ،التي تعد واحدة من �سيا�سات االحتالل و�أدواته لالنتقام من
الأ�سرى وذويهم .فطوال مراحل االعتقال ،يتعر�ض املعتقل الفل�سطيني للتعذيب اجل�سدي
والنف�سي بالتزامن مع �سيا�سة الإهمال الطبي متعدد الأ�شكال ،ومنها االحتجاز يف بيئة
45
م�سببة للإ�صابة ب�أمرا�ض عدة ،منها �أمرا�ض معدية ومزمنة وتهدد حياة الأ�سري.
ت�ؤكد م�صادر م�ؤ�س�سات حقوقية -قانونية وطبية ،وجود قرابة  1500حالة مر�ضية بني
�صفوف الأ�سرى ،منهم املئات يعانون من �أمرا�ض مزمنة وخطرية ،ك�أمرا�ض ال�سرطان،
والقلب ،وال�شلل الن�صفي ،و�أمرا�ض العظام ،والعمود الفقري ،و�آخرون فقدوا الأطراف
46
والب�صر ،ويحتاجون لعمليات جراحية عاجلة لإنقاذ حياتهم.
وخالل العام  ،2010متكنت م�ؤ�س�سة ال�ضمري ،من خالل زيارات حماميها ،من توثيق
�أكرث من  120حالة مر�ضية يف �صفوف الأ�سرى 47.ويت�ضح من خالل �شهادات الأ�سرى،
وتقاريرهم الطبية� ،أن تدهور حاالتهم ال�صحية مرده عدم احرتام م�صلحة ال�سجون
الإ�سرائيلية حلقوق الأ�سرى الطبية ،ويف مقدمتها حقهم يف �إجراء الفحو�صات الطبية
ال�شهرية وال�سنوية؛ و�شكلية العالج املقدم لهم؛ وتلك�ؤ اجلهات املخت�صة يف تقدمي العالج
املنا�سب للأ�سري املري�ض يف الوقت املنا�سب.
فالأ�سري ل�ؤي الأ�شقر� ،أ�صيب بال�شلل يف الفقرات ال�سفلية يف عموده الفقري نتيجة تعر�ضه
للتعذيب الوح�شي �أثناء فرتة التحقيق الع�سكري.
والأ�سري �سامل زهران ،اعتقل بعد �أن عاد مل�ساعدة �صديقه الذي �أ�صيب بعيار ناري من قبل
جنود االحتالل ،وحينها قام اجلنود ب�إطالق النار عليه من م�سافة قريبة و�أ�صابوا �ساقه
بر�صا�صة مزقت �شريانه ،ورف�ضوا �إح�ضار �سيارة �إ�سعاف ،وتركوه ينزف طوي ًال و�ساوموه
باالعرتاف ب�إلقاء زجاجات حارقة على حافلة اجلنود مقابل �إح�ضار الإ�سعاف ،ويف حالة
رف�ضه لالعرتاف �سيرتك دون تقدمي العالج.
والأ�سري يعقوب الرمياوي فقد الب�صر ،نتيجة اعتداء وح�شي من قبل قوات النح�شون.
45

ملزيد من املعلومات عن الظروف ال�صحية للأ�سرى ،انظر التقرير ال�سنوي مل�ؤ�س�سة ال�ضمري للعام .2009
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انظر تقرير وزارة الإعالم الفل�سطينية مبنا�سبة يوم الأ�سري الفل�سطيني .2010

 47متتنع م�ؤ�س�سة ال�ضمري عن ن�شر �أ�سماء الأ�سرى املر�ضى مبوجب ميثاق ال�سرية الطبية� ،إال يف حالة ح�صولها على �إذن بالن�شر من
املعتقل نف�سه .ولغر�ض االطالع على تفا�صيل احلاالت ال�صحية ،ميكن مراجعة م�ؤ�س�سة ال�ضمري.
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والأ�سري �شادي غوادرة ما زال يعاين نتيجة �إ�صابته بت�سع طلقات نارية يف ج�سمه �أثناء
اعتقاله .والأ�سري �إ�سماعيل عايد يعاين من التهاب يف القدمني نتيجة الإ�صابة بعيارات
نارية �أثناء االعتقال ،وعدم تقدمي العالج املنا�سب .فيما الأ�سري �سامل ك�ساب كان يعاين من
مر�ض يف عينه ونتيجة الإهمال الطبي انتقل �إىل العني الأخرى ،وفيما بعد �أجريت له عملية
جراحية �أخرى ،واكت�شف الحق ًا وجود دبو�س يف ج�سمه من وقت �إجراء العملية.
فكثري ما تف�ضي مماطلة �إدارة ال�سجن يف تقدمي العالج الالزم للأ�سري �إىل تف�شي املر�ض يف
�أنحاء خمتلفة يف ج�سمه ،كما يف حاالت ال�سرطان .ولك�سر هذه ال�سيا�سة ،يخو�ض الأ�سرى
املر�ضى �إ�ضرابات طويلة عن الطعام للح�صول على حقهم يف الرعاية الطبية ،كما قال،
ملحامي ال�ضمري الأ�سري ،را�سم ح�سني الذي ،يحتاج �إىل عملية يف عينه الي�سرى ،وعندما
رف�ضت الإدارة �إجراءها له ،تقدم ب�شكوى ،وعندما �ساومته الإدارة ب�إ�سقاط ال�شكوى مقابل
املوافقة �إىل عالجه دخل يف �إ�ضراب عن الطعام ا�ستمر  26يوم ًا ،غري �أن �إدارة ال�سجن،
وبغر�ض ك�سر �إرادته� ،سارعت �إىل نقله من �سجن رميون �إىل �سجن �إي�شل ،وعزلته يف ق�سم
يف زنزانة فردية ،وعاقبته بغرامات مالية ومل تقدم له العالج.
84

ويف ال�سنوات الأخرية ،بدا وا�ضح ًا �سعي م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية �إىل �إحداث نقلة
نوعية يف تن�صلها من م�س�ؤولياتها �إزاء احلقوق ال�صحية والطبية للأ�سرى ،فراحت
تعمل جاهدة لتحميل الأ�سرى تكاليف عالجهم ،وهو الأمر الذي ينطوي على خطورة
بالغة يف التنكر حلقوق الأ�سرى ال�صحية ،كما ن�صت عليها اتفاقية جنيف الرابعة يف
املادتني (.)92 - 91
وتندرج �سيا�سة حتميل الأ�سرى تكاليف عالجهم يف �إطار �سيا�سة م�صلحة ال�سجون يف نقل
تبعات احتاللها للأر�ض الفل�سطينية املحتلة و�سكانها �إىل املجتمع الفل�سطيني نف�سه ،وهي
بذلك ال تكتفي بقتل ال�شعب الفل�سطيني ونهب �أر�ضه ،واعتقال �أبنائه ،بل تريد �أن يكون
احتاللها رخي�ص الثمن وعلى ح�ساب �أ�صحاب الأر�ض.
فمنذ العام � ،2004شهدنا حماوالت حثيثة من قبل م�صلحة ال�سجون -م�سنودة من قبل
جهاز الق�ضاء -يف هذا الإطار كما يف حالة الأ�سري �أحمد يو�سف التميمي ( 45عام ًا) من
رام اهلل ويرقد منذ العام  48 2001يف م�ست�شفى الرملة التابع مل�صلحة ال�سجون ،نتيجة
�إ�صابته بالف�شل الكلوي ،ويحتاج �إىل ثالث جل�سات عالج يف الأ�سبوع ،وزراعة كلى ،وا�ستعد
ابن �أخيه للتربع له بكلية� ،إال �أن م�صلحة ال�سجون رف�ضت اال�ستجابة.
48

وهو معتقل منذ احلادي ع�شر من �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1991ويق�ضي حكم ًا بال�سجن امل�ؤبد.
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ويف �أيلول�/سبتمرب من العام  ،2005وافقت م�صلحة ال�سجون على �إجراء عملية زراعة
الكلي ،غري �أنها ا�شرتطت قبولها بقيام الأ�سري نف�سه بت�أمني متربع ،وت�سديد تكاليف العملية
مببلغ � 350آلف �شيقل (� 100ألف دوالر) .وعندما توجه الأ�سري �أحمد بالتما�س يوم الثامن
والع�شرين من العام � 2005ضد قرار م�صلحة ال�سجون ،مطالب ًا م�صلحة ال�سجون باحرتام
م�س�ؤولياتها القانونية �إزاء حقوق الأ�سرى الطبية وال�صحية ،رف�ضت القا�ضية نوغا �أوهاد
طلبه ،م�شككة يف حقه يف العالج ،وت�ساءلت «كم �شخ�ص ًا قتل التميمي؟» ،وعربت عن ر�أيها يف
هذه الق�ضية ب�أن هناك عالقة بني رف�ض �إ�سرائيل عالجه ،وبني ما قام به التميمي!!
و�صرحت القا�ضية« :احلديث عن �أ�سري �أمني جاء ليم�س بقد�سية احلياةٌ ،
قتل على خلفية �أمنية.
ال�س�ؤال املبدئي الذي يجب �أن يطرح هنا ،هل من جاء ليم�س بنا يجب علينا �أن منوِّل له زرع كلية».

انتهاك حقوق الأ�سريات يف الرعاية ال�صحية

تعاين الأ�سريات من ظروف �صحية ال تقل �صعوبة عن ظروف الأ�سرى ،حيث ال حترتم
م�صلحة ال�سجون حقوق الأ�سريات يف الرعاية الطبية ،وال تراعي احتياجاتهن ال�صحية
كن�ساء كما ن�صت عليها اتفاقية جنيف الرابعة يف املادتني ( )91و( .)92وجراء �سوء
وجبات الطعام كم ًا ونوع ًا ،و�سيا�سية الإهمال الطبي ،تعاين الأ�سريات من فقر الدم
و�أمرا�ض �سوء التغذية.
فالأ�سرية ورود قا�سم املحتجزة يف �سجن الدامون ،تعاين من مر�ض ت�شابك الأوردة ،وهو
ما يتطلب عالج ًا وظيفي ًا (فيزوثربي) ح�سب تو�صية الطبيبة ،غري �أن �إدارة ال�سجن ترف�ض
عالجها ،وتقول الأ�سرية قا�سم �إن �إدارة ال�سجن منعت عنها الدواء.
والأ�سرية عائ�شة عبيات تعر�ضت لل�ضرب بالهراوات من قبل ال�سجانات ،ما ت�سبب لها ب�أوجاع
يف الفك ال�سفلي والأذن ،ورف�ضت �إدارة ال�سجن طلبها مبعاودة الطبيب وتلقي العالج الالزم.
هذا وت�ساوم �إدارة �سجن الدامون الأ�سرية �آمنة منى بعالجها -وفق تو�صية الطبيب -بنقلها
�إىل ق�سم خا�ص يف م�ست�شفى الرملة ،مقابل احتجازها طوال فرتة العالج يف غرف ق�سم
العزل ،وهو ما ترف�ضه الأ�سرية رف�ض ًا قاطع ًا.
هذا ال�سلوك من قبل �إدارة ال�سجن يدلل على حجم التحايل الذي متار�سه بغر�ض التن�صل
من م�س�ؤولياتها الطبية وال�صحية �إزاء الأ�سريات الفل�سطينيات.
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انتهاك حق الأ�سرى يف ممار�سة �شعائرهم الدينية

توا�صل م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية فر�ض القيود على ممار�سة الأ�سرى الفل�سطينيني
�شعائرهم الدينية ،وحتول بينهم وبني حقوقهم الدينية يف متييز عن�صري فا�ضح ،مقارنة
مبا ت�سمح به للأ�سرى اليهود.

فيحرم الأ�سرى من �إحياء املنا�سبات الدينية ،وال مينحون �أي ت�سهيالت عند حلولها ،على
خالف احلال بالن�سبة للأ�سرى اجلنائيني .بل �إن م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية متار�س
دور ًا رقابي ًا �شديد ًا على كلمة اخلطيب يف �صالة اجلمعة ،ومينع الأ�سرى من الرتحم على
�شهداء �شعبهم و�أمتهم ،كما تقت�ضي التعاليم الدينية والثقافية والوطنية.
ال�شيخ رائد �صالح ،زاره حمامي ال�ضمري بتاريخ  13ت�شرين الأول�/أكتوبر  2010يف �سجن
�أيلون ،عبرّ عن �أمله من املمار�سات العن�صرية مل�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية ،التي ال حترتم
حقوق الأ�سرى الفل�سطينيني ،يف �إحياء املنا�سبات الدينية ،وممار�سة �شعائرهم ،ومنها
حرمان املعتقل من التكبري يف �أذين وليده اجلديد ،واحت�ضانه كما تقت�ضي ال�شعائر الدينية
الإ�سالمية.
86

�شهداء احلركة الوطنية الأ�سرية يف �سجون االحتالل

ت�صدى ال�شعب الفل�سطيني للم�شروع اال�ستيطاين ال�صهيوين على �أر�ضه بالت�سلح بقيم
الن�ضال من �أجل احلرية .ومثلت احلركة الأ�سرية الفل�سطينية رافعة امل�شروع الفل�سطيني
لرف�ض الظلم والتحرر.

ومنذ العام � 1967إىل اليوم ،قتلت قوات االحتالل  202من املعتقلني والأ�سرى يف �سجونها،
يف حماولة لك�سر �إرادة احلركة الأ�سرية الفل�سطينية وقهر تطلعاتها وهدر ن�ضالها.
وتفيد التقارير ب�أن  74معتق ًال ا�ست�شهدوا نتيجة القتل العمد فور اعتقالهم ،و� 70آخرين ق�ضوا
يف �أقبية التحقيق نتيجة التعذيب ،و� 51أ�سري ًا فارقوا احلياة جراء �سيا�سية الإهمال الطبي
املتعمد التي تتبعها م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية بحق املعتقلني والأ�سرى الفل�سطينيني.
فيما قتلت قوات «النح�شون» و»املت�سادا»� 7 ،أ�سرى ب�إطالق النار عليهم من �أ�سلحة خا�صة
ت�ستخدمها �إبان اقتحامها ال�سجون كما جرى يف العام  ،2007عندما اقتحمت قوات
49
«املت�سادا» �سجن النقب ،وقتلت الأ�سري حممد الأ�شقر ب�إطالق النار عليه من م�سافة �أمتار.
 49مل�شاهدة التقرير الذي ك�شف م�ؤخر ًا ويبني اقتحام قوات «املت�سادا» ل�سجن النقب يف العام  2007و�أدى �إىل ا�ست�شهاد الأ�سري حممد
الأ�شقر قبل �أيام من موعد الإفراج عنه ،انظر الرابط التايلhttp://www.youtube.com/watch?v=1avOgbFAg8A :
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حرمان الأ�سرى من التعليم وحقوقهم الثقافية

ا�ستمرار ًا ل�سيا�سية ت�ضييق اخلناق على الأ�سرى و�سلبهم �أب�سط حقوقهم ،قامت م�صلحة
ال�سجون الإ�سرائيلية -تطبيق ًا لقرار اللجنة الوزارية الإ�سرائيلية التي ت�شكلت يف �آذار
العام  ،2009حتت عنوان م�ضاعفة معاناة الأ�سرى ومعاقبتهم عقاب ًا جماعي ًا لل�ضغط على
الف�صائل الفل�سطينية الآ�سرة للجندي الإ�سرائيلي -مبوا�صلة حرمان �أكرث من � 1800أ�سري
من حقهم يف تقدمي امتحان الثانوية العامة «التوجيهي».
وخالل العام  ،2010مل ت�ؤل م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية جهد ًا يف �شل احلياة الثقافية
يف ال�سجون ،وحرمان الأ�سرى من ا�ستثمار وقتهم يف القراءة والتثقيف الذاتي والتعليم
مبختلف م�ستوياته.
ففي العام � ،2010أقدمت م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية ،على منع الأ�سرى الفل�سطينيني
من التزود بالكتب ب�أ�صنافها كافة ،و�أ َّي ًا كان م�صدرها .وتزامن ذلك مع تنكرها اللتزامها
الوا�ضح �أمام املحاكم بتوفري الكتب يف مقا�صف ال�سجن التي تديرها �شركة «دد�ش» ،وهي
�شركة �إ�سرائيلية خا�صة.
وكانت م�صلحة ال�سجون التزمت �أمام املحكمة يف العام املا�ضي ،ويف �أعقاب دعوى ق�ضائية
قدمها مركز عدالة ،وجمعية حقوق املواطن الإ�سرائيلية ،بتوفري الكتب للأ�سرى من خالل
الكانتني .وعلى �إثر ذلك� ،أبلغت �إدارات ال�سجون الأ�سرى بتعاقدها مع وكيل لتزويدها
بالكتب ،ولكن ات�ضح �أن الأمر لي�س �إال مراوغة ومل يتم االلتزام بقرار املحكمة.
وبهذا ،تكون م�صلحة ال�سجون قد �أمعنت يف ت�ضييق اخلناق على الأ�سرى ،وا�ستنزاف
مواردهم ،وحتويل حقوقهم �إىل ب�ضائع على رفوف مقا�صفها ،بحجة عزمها توفري الكتب
يف «املقا�صف» .وبتنكرها لهذا االلتزام ،تكون م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية قتلت كل
الإمكانيات �أمام ممار�سة الأ�سرى حلقوقهم الثقافية والتعليمية.
ال ي�سمح للأ�سرى بالدرا�سة يف غري اجلامعة الإ�سرائيلية املفتوحة ،حيث ت�شري التقديرات
�إىل تراجع �أعداد الأ�سرى امل�سموح لهم االلتحاق بالدرا�سة اجلامعية �إىل نحو � 280أ�سري ًا
فل�سطيني ًا وفقا لبيانات وزارة الأ�سرى .وتبلغ تكلفة العام الدرا�سي للمعتقل الراغب يف
موا�صلة درا�سته يف اجلامعة الإ�سرائيلية املفتوحة � 9800شيقل ،وهي اجلامعة الوحيدة
امل�سموح للأ�سرى الدرا�سة فيها ،ما يدر �أرباح ًا مالية طائلة على خزينة اجلامعة وخزينة
دولة االحتالل ،وبخا�صة �إذا علمنا �أن ر�سوم الأعوام الدرا�سية الأربعة للح�صول على �شهادة
البكالوريو�س تبلغ نحو � 40آلف �شيقل .وتقول م�صادر وزارة الأ�سرى والأ�سرى املحررين
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�إنها قامت بت�سديد مبلغ � 641774ألف �شيقل مقابل الر�سوم اجلامعية للأ�سرى داخل
ال�سجون الإ�سرائيلية خالل العام .2010
وال تتوقف حماوالت م�صلحة ال�سجون ال�ساعية �إىل ا�ستنزاف موارد الأ�سرى وجمتمعهم
عند هذا احلد ،ففي مقا�صفها تباع املواد القرطا�سية ب�أ�سعار تفوق قيمة مثيلتها يف الأ�سواق
الإ�سرائيلية ،فكما �أفادنا الأ�سرى ب�أن �سعر القامو�س الإلكرتوين يباع بـ � 690شيق ًال ،والقلم
ال�سائل يباع بـ � 9شواقل ،وظرف الربيد الذي ي�ستخدم للمرا�سالت يبلغ �سعره � 4شواقل.
كما تعمد م�صلحة ال�سجون �إىل فر�ض عقوبات حترم الأ�سرى من موا�صلة تعليمهم ،ويف
�أحيان كثرية تقوم بنقل الأ�سري من �سجن �إىل �آخر� ،أو �إىل �أق�سام العزل ،ما يحول دون
موا�صلة تعليمه ،ويت�سبب يف خ�سارته للف�صول الدرا�سية ،بل �أي�ض ًا يفقد املعتقل حقه يف
موا�صلة برناجمه التعليمي؛ فيكفي �أن يتعر�ض لعقوبة املنع من املرا�سالت اخلارجية كما
يح�صل مع الكثري من الأ�سرى.
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ففي �سجن ع�سقالن� ،أبلغ الأ�سري يا�سر �أبو بكر 50،حمامي م�ؤ�س�سة الت�ضامن الدويل حلقوق
الإن�سان ،الذي قابله يف �شهر حزيران/يونيو � ،2010أنه «منذ مدة بد�أت م�صلحة ال�سجون
بحملة م�صادرة للكتب التي تخ�ص الأ�سرى ،حيث �شملت تلك امل�صادرة �أكرث من  300كتاب،
وتزامنت تلك احلملة بعدم ال�سماح للأ�سري �سوى اقتناء كتاب واحد فقط وهو القر�آن الكرمي،
مع العلم �أنهم كانوا ي�سمحون يف ال�سباق بحيازة  16كتاب ًا لكل �أ�سري .كما وا�صلت م�صلحة
ال�سجون حرمان عدد من الأ�سرى من الت�سجيل لدى اجلامعات الإ�سرائيلية والفل�سطينية.
ويف �سجن هدارمي ،ومع بدء العام الدرا�سي اجلامعي يف ت�شرين الثاين من العام ،2010
رف�ضت �إدارة ال�سجن ال�سماح لـ � 20أ�سري ًا من بني � 25أ�سري ًا ،طالبوا ب�إكمال درا�ستهم،
متذرعة ب�أ�سباب �أمنية ،لكن دون �أن تو�ضح طبيعة هذه الأ�سباب الأمنية.
وللعام الثاين على التوايل ،توا�صل م�صلحة ال�سجون حجب القنوات الف�ضائية التي تقدم
برامج جادة ومفيدة ،ومنها قناة اجلزيرة� ،أو تلك التي تتناول �أو�ضاعهم وق�ضاياهم
والتقارير الإعالمية التي تربز حجم االنتهاكات التي يتعر�ضون لها.

 50يا�سر �أبو بكر القيادي يف حركة فتح ،معتقل منذ  ،9/4/2002ويق�ضي حكم ًا بال�سجن امل�ؤبد  3مرات و� 50سنة .لالطالع على
املقابلة كاملة ،انظر الرابط التايلhttp://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=294018 :
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رفع االلتما�سات وال�شكاوى
االلتما�سات

كفلت اتفاقية جنيف الرابعة ،من خالل ن�ص املادة  ،101حق الأ�سرى واملعتقلني يف تقدمي
االلتما�سات واالعرتا�ضات يف �سبيل �ضمان ح�سن متتعهم بحقوقهم كما جاءت يف القانون
الدويل الإن�ساين ،والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.
لوائح م�صلحة ال�سجون بدورها هي الأخرى ت�ضمنت حق الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني يف
تقدمي االلتما�سات بن�ص الأمر بتعليمات « ،00/31/04اعرتا�ضات الأ�سرى».
وبح�سب القوانني املعمول بها ،يواظب الأ�سرى على رفع التما�سات ت�سمى «التما�س �أ�سري»
�إىل املحكمة املركزية التي يقع ال�سجن يف نطاق واليتها القانونية املكانية .ويلج�أ الأ�سرى
يف حاالت معينة �إىل املحكمة العليا الإ�سرائيلية التي فو�ضت املحاكم املركزية �صالحيات
51
النظر يف ق�ضايا االلتما�سات �أي�ض ًا ،تخفيف ًا للعبء الواقع عليها.
وخالل العام املا�ضي ،وحتديد ًا يف  23ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2010رف�ضت املحكمة العليا
الإ�سرائيلية طلب اال�ستئناف الذي تقدمت به املحامية عبري بكر با�سم مركز «عدالة»،
وعيادة حقوق الأ�سرى يف جامعة حيفا ،الذي طالبت من خالله ،بال�سماح للأ�سرى بتقدمي
التما�سات (التما�س �أ�سري) ذات طبيعة جماعية تخ�ص ظروف الأ�سر تتحدى ال�سيا�سات
العامة مل�صلحة ال�سجون للمحكمة املركزية التي يقع ال�سجن يف نطاق �صالحياتها املكانية،
بدل �إرغامهم على التوجه للمحكمة العليا .وقد ذكر اال�ستئناف �أن �سلطة ال�سجون كانت
ترف�ض ا�ستالم االلتما�سات اجلماعية للأ�سرى ،وترف�ض حتويلها للمحكمة بحجة �أن القانون
مينع تقدمي االلتما�س با�سم �أكرث من �أ�سري ،حتى و�إن كان يعالج ق�ضايا تخ�ص �أكرث من
�أ�سري .و�شدد اال�ستئناف على �أن ح�سم ق�ضية االلتما�سات يعود �إىل املحكمة ولي�س مل�صلحة
 51جاء يف البيان ال�صحايف الذي �أ�صدرته م�ؤ�س�سة عدالة لتو�ضيح حيثيات رد املحكمة على اال�ستئناف الذي تقدمت به بخ�صو�ص
حق الأ�سرى يف تقدمي االلتما�سات ،ما ن�صه «�أو�ضحت املحكمة العليا يف قرارها ال�صادر يوم � ،23/11/2010أن االلتما�سات
التي يقدمها الأ�سرى والأ�سرى للمحكمة املركزية بهدف حت�سني ظرف معي�شتهم داخل ال�سجن ،واملعروفة با�سم «التما�سات
الأ�سرى» ،يجب �أن ينظر �إليها كالتما�سات عينية تعود �إىل الظروف اخلا�صة بكل �أ�سري ،وال ي�صح النظر �إليها ك�إجراءات تتيح
حتدي �سيا�سات عامة لل�سجون .وذكرت املحكمة �أنه يف كل ما يتعلق برغبة الأ�سرى يف حتدي ق�ضايا مبدئية على م�ستوى �سيا�سات
م�صلحة ال�سجون ،فالإجراءات املنا�سبة هي تقدمي التما�س جماعي �إىل املحكمة العليا� .أما يف احلاالت التي ال يدور فيها احلديث
عن حتدي �سيا�سة جماعية ب�إقرار عيني مي�س مبجموعة معينة من الأ�سرى ،فقد امتنعت املحكمة عن الإقرار فيما �إذا كان بو�سع
ه�ؤالء الأ�سرى الذهاب مع ًا �إىل «بالتما�س �أ�سري» م�شرتك ،وتركت هذا ال�س�ؤال مفتوح ًا.
http://www.adalah.org/PressReleases_full_arb.asp?ID=2404&category_id=151
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ال�سجون.

ويف �أعقاب تقدمي االلتما�س ،ا ّدعت م�صلحة ال�سجون التزامها بال�سماح بعدم منع الأ�سرى
53
من تقدمي االلتما�سات اجلماعية ،حمرتمة �صالحيات املحكمة يف البت يف االلتما�سات.
ومن املهم القول �إن م�صلحة ال�سجون تفر�ض على الأ�سرى ت�سديد ر�سوم االلتما�س التي
تبلغ نحو � 80شيق ًال� ،أي ما يعادل  33دوالر ًا �أمريكيا ،وهو ما مل تن�ص عليه املادة  101من
اتفاقية جنيف الرابعة.
وثقت م�ؤ�س�سة ال�ضمري خالل العام  24انتهاك ًا حلق الأ�سرى يف تقدمي االلتما�سات ،وتفيد
بع�ض الت�صاريح بتعر�ض رافعيها لإجراءات عقابية حلملهم على الرتاجع� ،أو تعر�ضهم
لإجراءات انتقامية جراء �إقدامهم على رفعها.
ويفيد تقرير �صادر عن وزارة الأ�سرى والأ�سرى واملحررين يف �شهر �آب  ،2010ب�أن املحاكم
الإ�سرائيلية ترف�ض  % 95من االلتما�سات التي يتقدم بها الأ�سرى يف �سبيل حت�سني �شروط
54
حياتهم املعي�شية والإن�سانية.
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ونقل التقرير على ل�سان املعتقل �شادي ال�شرفا من �سجن ع�سقالن �أن �أغلب االلتما�سات
قا�ض يدعى «بيتان الياهو» يف حمكمة بئر ال�سبع .ولفت ال�شرفا �إىل �أن
ترف�ض من قبل ٍ
الأمر ال يقف عند رف�ض االلتما�س ،بل يتم �أي�ض ًا معاقبة الأ�سري امل�شتكي ،من خالل نقله �إىل
�سجن �آخر ب�شكل تع�سفي� ،أو عزله يف الزنازين االنفرادية.
ويف حديثه ملحامي ال�ضمري يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2010قال املعتقل �شادي ال�شرفا� ،إن
�إدارة ال�سجن حرمته  6مرات من موا�صلة تعليمه اجلامعي عقاب ًا له على االلتما�سات التي
يقدمها للمحكمة املركزية يف �سبيل حت�سني الظروف املعي�شية للأ�سرى.
و�أ�ضاف �أن هناك �إ�شكاليات كثرية ت�ضعها م�صلحة ال�سجون و�إدارة ال�سجون لعرقلة جهود
الأ�سرى على هذا ال�صعيد.
وت�ؤكد �شهادات الأ�سريات والأ�سرى على موا�صلة املحاكم الإ�سرائيلية رد االلتما�سات
اخلا�صة بحق الأ�سرى يف تلقي العالج الالزم يف امل�ست�شفيات التابعة مل�صلحة ال�سجون،
52

لالطالع على ن�ص قرار املحكمة ،انظر الرابط التايل على موقع م�ؤ�س�سة عدالة:

http://elyon1.court.gov.il/files/10/980/058/t05/10058980.t05.htm
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و�إدخال الأطباء الأخ�صائيني ملعاينة املر�ضى وتقدمي امل�شورة الطبية.
كما ال ت�ستجيب املحاكم ملطالبات الأ�سرى يف احل�صول على الكتب من ذويهم 55،بل �أحالت
الأمر �إىل م�صلحة ال�سجون يف توفري الكتب يف الكانتني ،وهو ما يف�ضي �إىل حتكم م�صلحة
ال�سجون يف نوعية وكمية الكتب املتوفرة ،ومبا يخدم �سيا�سة الأخرية يف حتميل الأ�سرى
�أعباء مادية وجتفيف م�صادرهم املالية ويحول احلقوق �إىل امتيازات يف حاالت فردية،
و�ضمن �شروط حتددها م�صلحة ال�سجون نف�سها ،وال تلبي مطالب الأ�سريات والأ�سرى يف
معاملتهم وفق ما ن�صت عليه اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة و�سائر مواثيق حقوق الإن�سان.

ال�شكاوى

يلج�أ الأ�سرى �إىل رفع ال�شكاوى �ضد ظروف معي�شية معينة� ،أو تعامل �أحد ال�سجانني� ،أو �أفراد
وحدات النح�شون  ...الخ ،مطالبني �إدارة ال�سجن بو�ضع حلول عاجلة لها ،وقد يكون ذلك
من خالل اللقاءات بني ممثلي الن�ضالية العامة “جلنة املعتقلني»� ،أو من خالل ال�شكاوى
املوثقة واملكتوبة واملرفوعة وفق الإجراءات املحددة �إىل اجلهات �صاحبة االخت�صا�ص يف
�إدارة ال�سجن وم�صلحة ال�سجون.
وقال املعتقل �شادي ال�شرفا ملحامي ال�ضمري بتاريخ  8كانون الأول/دي�سمرب « ،2010توجد
�إ�شكاليات حقيقية يف احل�صول على ردود تتعلق مبو�ضوع ال�شكاوى املوجهة لإدارة م�صلحة
ال�سجون ،وبخا�صة امل�ست�شار القانوين؛ ومفت�ش الدولة ،ويف �أغلب الأحيان ب�سبب عدم
تو�صيلهم ال�شكوى من الأ�سا�س ،ويف �أحيان �أخرى ت ّدعي بع�ض اجلهات املخت�صة يف م�صلحة
ال�سجون بعدم �إلزامية ردها على املرا�سالت».
الأ�سري كفاح طاف�ش املعتقل يف �سجن رميون� ،ص ّرح ملحامي ال�ضمري �أثناء زيارته يف الفرتة
نف�سها ب�أن �إدارة ال�سجن حتاول عرقلة توجه الأ�سرى با�ستخدام حقهم يف االلتما�سات ،كما
حتاول م�ساومة الأ�سرى بغر�ض تخليهم عن رفع االلتما�س بطرح حلول فردية ودون معاجلة
الق�ضية� .أما ال�شكاوى املقدمة �ضد موظفي �إدارة ال�سجن ،وترفع �إىل وحدة التحقيقات يف
م�صلحة ال�سجون� ،أو �إىل �أي جهة �أخرى تابعة لها ،فيتفاوت تعامل �إدارة ال�سجن بني حماولة
معاجلتها و�إيجاد حلول ،وبني معاقبة الأ�سري وحماولة الت�ضييق عليه .و�أ�ضاف كفاح طاف�ش
«�أنه ويف ظل تراجع احلركة الأ�سرية� ،أ�صبحت ال�شكاوى املخرج الوحيد �أمام الأ�سرى».
55

لالطالع على اخلرب ،انظر الرابط التايل:

http://www.aljazeera.net/Portal/Templates/Postings/PocketPcDetailedPage.aspx?PrintPage=True&GUI
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ماهر �أبو كر�ش املعتقل يف �سجن نفحة قال ملحامي ال�ضمري بتاريخ  29كانون الأول /دي�سمرب
� ،2010إن �إدارة ال�سجن ،ب�شكل عام ،ت�ستمع لل�شكاوى مبا يرتك االنطباع لدى الأ�سرى �أنها
�ستعمل على معاجلة الأمر مو�ضوع ال�شكوى .ولكن يف املقابل� ،إذا كان مو�ضوع ال�شكوى مي�س
جوهر فل�سفة تعاملها مع الأ�سرى ،فغالب ًا ما يتم معاقبة الأ�سري �صاحب ال�شكوى �أو االلتما�س
بنقله �إىل �سجن �آخر ،وقد ينقل �إىل �أق�سام العزل.

92

نادر طبي�ش املعتقل يف �سجن م�ست�شفى الرملة ،عند �س�ؤاله عن مو�ضوع االلتما�سات
وال�شكاوي قال ملحامي ال�ضمري :كل الطلبات التي تتعلق مبو�ضوع الأمن وال�شاباك يتم
رف�ضها� ،أما الطلبات العادية مثل �إدخال مالب�س �أو م�شرتيات �أو �أدوية فيتم التعاطي معها.
كذلك �إدخال طبيب �أخ�صائي يف اخلارج تتم املوافقة عليه .وب�شكل عام جميع الطلبات
�أو �أغلبها التي تقدم لإدارة م�صلحة ال�سجون ،يتم رف�ضها� ،أما الطلبات التي يتم تقدميها
لل�سجن فتتم املوافقة على جزء منها.
ويف حال رف�ض الطلبات �أحيان ًا ،يلج�أ الأ�سرى �إىل املحكمة ،وحتى عند �صدور قرار �إيجابي
من املحكمة ،تقوم �إدارة ال�سجن بالتن�صل من تنفيذ القرار بحجج �أمنية؛ فمث ًال يوجد �أ�سري
ا�سمه عبد القادر م�ساملة ،ح�صل على قرار حمكمة بال�سماح له باالت�صال مع �أهله ،ولكن
حتى الآن مل توافق الإدارة على تنفيذ القرار.
قا�س �أثناء التحقيق معه ،والذي
الطفل �أحمد �إ�سليم ( 17عام ًا) 56،الذي تعر�ض لتعذيب ٍ
ا�ستمر  40يوم ًا ،وتقدم ب�شكوى �ضد طاقم التحقيق بوا�سطة حمامي ال�ضمري ،يتعر�ض
ل�ضغط متوا�صل من قبل �إدارة ال�سجن عقاب ًا له ،بل �إن موظفي م�صلحة ال�سجون مار�سوا
عليه �ضغوط ًا متعددة يف �سبيل دفعه لإ�سقاط �شكواه بالرتهيب تارة ،والرتغيب تارة �أخرى،
م ّدعني �أن �إ�صراره على امل�ضي قدم ًا ب�شكواه �سيعود عليه بال�ضرر باعتباره كاذب ًا.

 56لالطالع على ما تعر�ض له الطفل �أحمد �إ�سليم من تعذيب ،انظر الف�صل املتعلق بانتهاك حقوق املعتقلني �أثناء التحقيق ،كما
ميكن االطالع على امللف ال�شخ�صي على موقع م�ؤ�س�سة ال�ضمري باللغة الإجنليزية على الرابط التايل:
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=153
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خامتة

يعترب االحتالل الإ�سرائيلي للأر�ض الفل�سطينية الأطول يف التاريخ احلديث ،ومن اخلط�أ
االعتقاد �أو النظر �إليه على �أنه احتالل «كال�سيكي»؛ فقوة االحتالل الإ�سرائيلي تعمل وفق
�إ�سرتاتيجية ع�سكرية جتهد ل�سلب املجتمع الفل�سطيني مقومات �صموده ودميومته ،وتخلق
وقائع على الأر�ض تتوخى طرد الفل�سطينيني من �أر�ضهم و�إحالل امل�ستوطنني بد ًال منهم.
يتعر�ض املعتقلون الفل�سطينيون للتعذيب واملعاملة القا�سية والال�إن�سانية طوال مراحل
اعتقالهم ،دون �أي اعتبار ل�سنهم �أو �أ�سباب اعتقالهم ،ودون �أي حما�سبة وم�ساءلة
لالنتهاكات الواقعة بحقهم.
فخالل مراحل التحقيق ،يتعر�ض الأ�سرى لأكرث من مائة �أ�سلوب حتقيق تنطوي على تعذيب
نف�سي وج�سدي يف ظل ظروف احتجاز قا�سية وحرمان من التوا�صل مع العامل اخلارجي ،مبا
ي�شمل حرمانهم من التوا�صل مع حماميهم وذويهم.
�أظهر التقرير ا�ستهداف قوات االحتالل للأطفال الفل�سطينيني ،حيث �شهد العام 2010
اعتقال وتوقيف �أكرث من  1200طفل مقد�سي ،وفر�ضت الغرامات املالية على بع�ضهم ،فيما

فر�ضت الإقامة اجلربية على البع�ض الآخر.

من جهتها ،وا�صلت املحاكم الع�سكرية حرمان الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني من �ضمانات
املحاكمة العادلة ،مبحاكمتهم ا�ستناد ًا �إىل الأوامر الع�سكرية التي تخالف بدورها القانون
الدويل الإن�ساين واجب التطبيق يف الأر�ض املحتلة.
وعلى الرغم من تراجع �أعداد املعتقلني الفل�سطينيني مبوجب �أوامر االعتقال الإداري ،ف�إن
العام  ،2010كان �شاهد ًا على ا�ستمرار قوات االحتالل اعتقال الأطفال والن�ساء والرجال
مبوجب قانون االعتقال الإداري ب�شكل متع�سف وانتقامي ،عالوة على خمالفته ملا �أقرته
اتفاقية جنيف الرابعة يف مادتها (.)78
فقد طالت �أوامر االعتقال الإداري العديد من النواب املنتخبني يف املجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني ،وبخا�صة النواب من قائمة الإ�صالح والتغيري ،كما جرى حتويل العديد من
�أ�سرى قطاع غزة املحتل �إىل االعتقال مبوجب قانون «املقاتل غري ال�شرعي» ،الذي يعد �أي�ض ًا
اعتقا ًال �إداري ًا دون تهمة �أو حماكمة.
وعلى �صعيد تعامل م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية مع الأ�سرى ،فقد �سجل العام ،2010
زيادة اعتماد م�صلحة ال�سجون على «القوات اخلا�صة «(نح�شون ،درور ،مت�سادا) يف التعامل
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مع الأ�سرى الفل�سطينيني ،فيما بدا كو�سيلة لرفع معنويات �أفراد هذه الوحدات التي باتت
ت�ضطلع بدور كبري يف الت�ضييق على الأ�سرى واقتحام �أق�سامهم وغرفهم بحجج خمتلفة،
ويف مقدمتها البحث عن هواتف نقالة.
يتخلل اقتحام هذه القوات وقوع انتهاكات خطرية حلقوق الأ�سرى ،وتعر�ضهم لل�ضرب
بالهراوات ،والغازات ال�سامة ،والر�صا�ص على اختالف �أنواعه .كما يتعر�ض الأ�سرى يف
معظم هذه الهجمات �إىل معاملة مهينة وحاطة بالكرامة الإن�سانية ،من خالل حملهم ق�سر ًا
على اخل�ضوع للتفتي�ش العاري.
كما تعمد هذه الوحدات �إىل �إيقاع �أكرب قدر من الدمار والإتالف يف حاجيات الأ�سرى
ومقتنياتهم ،ما ي�ضاعف م�شرتياتهم من الكانتني ،وي�ستنزف مواردهم املالية ،عالوة على
ما يرتكه من �إح�سا�س عارم بفقدان ال�سيطرة على امل�صري.
وال تكتفي م�صلحة ال�سجون ب�إطالق يد هذه الوحدات للتنكيل بالأ�سرى ،بل تعمد �إىل تفعيل
حزمة كبرية من العقوبات مبوجب لوائحها العن�صرية اخلا�صة ملن ت�سميهم «املعتقلني
الأمنيني».
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تت�صدر هذه العقوبات الغرامات املالية العالية ،واحلرمان من الزيارة ،واحلرمان من
التعليم ،والعزل االنفرادي.
فقد وا�صلت م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية حتميل الأ�سرى الأعباء املالية الناجمة عن
اعتقالهم ،وفر�ضت الغرامات املالية عليهم بهدف ا�ستنزاف مواردهم ،وحتويلهم �إىل عبء
مايل على ذويهم وجمتمعهم
وللعام الرابع على التوايل ،وا�صلت قوات االحتالل و�أدواته املختلفة ،حرمان قرابة 686

�أ�سري ًا فل�سطيني ًا من قطاع غزة املحتل من الزيارات العائلية ،ليبلغ العدد الإجمايل للأ�سرى
املحرومني من الزيارات العائلية قرابة � 2000أ�سري فل�سطيني وعربي.
و�شهد العام  2010ا�ستمرار م�صلحة ال�سجون لهجمتها غري م�سبوقة على حقوق الأ�سرى
و�إجنازاتهم التاريخية ،طالت الكثري من مناحي حياتهم� ،سواء ما تعلق بحقوقهم الثقافية
والتعليمية� ،أو تلك املتعلقة بحقوقهم ال�صحية والغذائية والتموينية ،يف حماولة د�ؤوبة
لدفعهم ّ
للتب�ضع من الكانتني.
ففي العام  ،2010قامت وزارة الأ�سرى والأ�سرى املحررين ب�إنفاق مبلغ � 13633885شيق ًال
(�أي ما يعادل  3895395مليون دوالر �أمريكي) لدعم م�شرتيات الأ�سرى من الكانتني.
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ويف اجلانب الطبي ،وا�صلت م�صلحة ال�سجون خالل العام املن�صرم ،التنكر حلقوق الأ�سرى
الطبية وال�صحية ،ما �أدى �إىل ارتفاع عدد احلاالت املر�ضية لت�صل �إىل  1500حالة ،على
الرغم من تراجع العدد الكلي للأ�سرى �إىل �أقل من � 6000أ�سري .كما �سعت م�صلحة
ال�سجون الإ�سرائيلية ،خالل العام � ،2010إىل حتميل الأ�سرى وذويهم نفقات عالجهم
ك�شرط لعالجهم.
�أما فيما يخ�ص �أ�سرى العزل ،فقد وا�صلت م�صلحة ال�سجون عزل �أحد ع�شر �أ�سري ًا فل�سطيني ًا
عز ًال انفرادي ًا «لأ�سباب �أمنية» ،منهم من ي�ستمر عزله منذ العام � 2002أو العام .2003
ولتكتمل جهود م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية يف �إحكام ال�سيطرة على الأ�سرى ،ومنعهم
من تطوير قدراتهم يف مواجهة �سيا�ساتها ،و�شل قدراتهم التنظيمية والقانونية للدفاع عن
�أنف�سهم ،قامت م�صلحة ال�سجون بو�ضع مزيد من العراقيل �أمام م�سعى الأ�سرى للتوجه �إىل
املحاكم الإ�سرائيلية.
كما �أن م�صلحة ال�سجون ،وجراء غياب الرقابة الق�ضائية واملحا�سبة القانونية ملمار�ساتها،
�أقدمت على التنكيل بالأ�سرى الذين مت�سكوا بحقهم يف رفع ال�شكاوى وتقدمي االلتما�سات
�ضدها ،وذلك بنقلهم �إىل �سجون �أخرى� ،أو عزلهم يف زنازين انفرادية� ،أو اختالق الأ�سباب
ملعاقبتهم.
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تو�صيات

تهدف م�ؤ�س�سة ال�ضمري من خالل توثيق االنتهاكات التي تقرتفها قوات االحتالل ،وم�صلحة
ال�سجون الإ�سرائيلية ،بحق الأ�سرى الفل�سطينيني ،وحتليل �سيا�سات �أطقم التحقيق وم�صلحة
ال�سجون الإ�سرائيلية� ،إىل ف�ضح ممار�سات قوات االحتالل على امل�ستويات كافة ،وامل�ساهمة
يف بلورة �إ�سرتاتيجية فل�سطينية واحدة وموحدة لن�صرة ق�ضية الأ�سرى وحريتهم ،وتفعيل
املحا�سبة وامل�ساءلة القانونية الدولية �ضد قوات االحتالل و�أدواته املختلفة.
فقد �أظهر هذا التقرير� ،أن م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية ما�ضية منذ ف�شل �إ�ضراب الأ�سرى
يف العام  ،2004يف التن�صل من م�س�ؤولياتها القانونية واملالية واملعي�شية �إزاء الأ�سرى ،وهو
ما يعني �سحب �إجنازات احلركة الأ�سرية التي حتققت على مدار العقود الأربعة ،جراء
تراجع زخم الروح اجلماعية بني الأ�سرى وتداعى �إرادة املواجهة.
ت�ؤمن م�ؤ�س�سة ال�ضمري� ،أن االنق�سام الفل�سطيني ،وغياب �إ�سرتاتيجية فل�سطينية موحدة
ذات خطاب �سيا�سي وطني ومقاوم ،عك�ست نف�سها على الأو�ضاع الداخلية والتنظيمية
للحركة الأ�سرية ،وعطل جهودها ،ما �سمح مل�صلحة ال�سجون يف امل�ضي قدم ًا بالتنكيل
بالأ�سرى واالنق�ضا�ض على حقوقهم.
ولذا ،تو�صي م�ؤ�س�سة ال�ضمري الف�صائل الفل�سطينية كافة ،امل�سارعة �إىل �إنهاء االنق�سام
الداخلي الفل�سطيني ،و�إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني ،عرب انتخاب جمل�س وطني فل�سطيني
جديد ،ميثل كل الفل�سطينيني يف �أماكن تواجدهم كافة ،مبا ي�ضمن بلورة �إ�سرتاتيجية
فل�سطينية كفيلة باالنت�صار لعدالة ق�ضية الأ�سرى وحتقيق حريتهم.
تو�صي م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان ،منظمة التحرير الفل�سطينية ،وبقية
الف�صائل الفل�سطينية ،ب�إيالء ق�ضية الأ�سرى وحريتهم ما ت�ستحقه من االهتمام ،والعمل
اجلدي ،يف �سبيل حتقيق حريتهم وحقوقهم.
تعترب م�ؤ�س�سة ال�ضمري �أن املعركة التي تخو�ضها احلركة الأ�سرية اليوم من �أجل احلفاظ على
�إجنازاتها التاريخية ،ال ميكن �أن ت�صمد وتنت�صر دون توفري احلماية املجتمعية املحت�ضنة
لق�ضية الأ�سرى ،باعتبارها عنوان ًا ثابت ًا من عناوين الن�ضال الفل�سطيني.
تو�صي م�ؤ�س�سة ال�ضمري ،وزارة الأ�سرى والأ�سرى املحررين ،مبراجعة اتفاقياتها مع م�صلحة
ال�سجون الإ�سرائيلية كافة ،با�شرتاك الأطر وامل�ؤ�س�سات العاملة لن�صرة ق�ضية الأ�سرى ،مبا
مي ّكن من �إجراء مراجعة نقدية �شاملة ل�سيا�سات الوزارة املتعلقة بدعم الأ�سرى مالي ًا ،نظر ًا
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للنتائج الوخيمة التي �أدت �إليها؛ من تعزيز الفردانية بني �صفوف الأ�سرى ،وتوفري الأدوات
وال�سبل مل�صلحة ال�سجون ال�ستغالل هذا الدعم بتحميل الوزارة واملجتمع الفل�سطيني فاتورة
م�صادرة حرية � 6آالف �أ�سري فل�سطيني .
تو�صي م�ؤ�س�سة ال�ضمري امل�ؤ�س�سات العاملة يف ق�ضية الأ�سرى �إىل مراجعة ا�سرتاتيجاتها
يف الدفاع القانوين عن الأ�سرى �أمام املحاكم الع�سكرية و املدنية الإ�سرائيلية ،وبلورة
ا�سرتاتيجية قانونية وطنية ،مبقاطعة املحاكم الع�سكرية الإ�سرائيلية لعدم �شرعيتها
وافتقادها ل�ضمانات املحاكمة العادلة.
تو�صي م�ؤ�س�سة ال�ضمري ،امل�ؤ�س�سات القانونية ونقابة املحامني الفل�سطينيني� ،إىل حمل ق�ضية
الأ�سرى وحريتهم �إىل املحاكم الدولية ،ومالحقة م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية �أينما �أمكن،
بغر�ض حما�سبتها ملا تقرتفه من انتهاكات بحق الأ�سرى الفل�سطينيني والعرب ،ويف مقدمتها
�سيا�سة الإهمال الطبي املتعمد التي تت�سبب يف وفاة العديد من الأ�سرى �سنوي ًا.
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حتث م�ؤ�س�سة ال�ضمري ،امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية والعربية ،على القيام بدورها
الوطني يف رفع الوعي الفل�سطيني والعربي والدويل حول ق�ضية الأ�سرى ،والت�صدي احلقيقي
بكل مهنية ومو�ضوعية للحمالت الإعالمية الإ�سرائيلية وف�ضح ا ّدعاءاتها.
تو�صي م�ؤ�س�سة ال�ضمري ،احلركة الفل�سطينية الأ�سرية ،بتوحيد �صفوفها ،وتفعيل كل الأدوات
الن�ضالية القانونية وامل�شروعة للت�صدي ل�سيا�سات م�صلحة ال�سجون ،و�إحباط خمططاتها
الرامية �إىل قهر وهدر �إن�سانيتهم ،والبدء مبقاطعة الكانتني ،ورف�ض ت�سديد الغرامات
املالية.

