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تال ا�سيف و�سحر فرن�سي�س  كتابــة وحتقيــق: 

تال ا�سيف  التحـــريـــــــــــــــر: 

دكتور زئيف فيرن  ا�ست�سارة مهنية: 

اأ�سعد ريان   ترجمــــــة: 

ال�سكرللدكتور زئيف فيرن، على اال�ست�سارة املهنية، وللدكتورة روحاما 

مرتون واملحامي يوهانا لريمان على مالحظاتهم القيمة.

الف�سل يف كتابة هذا التقرير تعود للمنحة الدرا�سية التي قدمت لتال 

ا�سيف من قبل برنامج عميتي افراط للعدل االجتماعي التي تعمل با�سم 

منظمة “ �ستيل “. 

الف�سل يف عمل ق�سم املعتقلني يف جمعية اأطباء حلقوق االإن�سان يعود اإىل 
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Foundation, Diakonia, the Ford Foundation, Medico International Germany, 
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هذا التقرير، هو نتاج عمل م�سرتك ملوؤ�س�سة »ال�سمري« وجمعية »اطباء حلقوق االن�سان«، من 

 الفل�سطينيني. و�سد نظام العزل الذي ي�سيب بال�سرر 
1

اجل احلفاظ على حقوق املعتقليني

ال�سحة النف�سية واجل�سدية للمعتقليني. واهداف هذا التقرير هي كما يلي: 

•فح�س ا�سلوب ا�ستخدام العزل يف ال�سجون يف ا�سرائيل. 	
•فح�س ظروف اعتقال املعتقلني الفل�سطينيني املحتجزين يف حالة عزل يف ا�سرائيل  	

والعالج الطبي املقدم لهم. 

•املقارنه بني ظروف االعتقال يف العزل يف ا�سرائيل، وبني ظروف االعتقال يف العزل  	
يف دول اخرى يف العامل. 

•التحذير من حاالت خرق حقوق االن�سان وقواعد املهنة الطبية، التيُ تغِلب م�سلحة  	
املري�س على االعتبارات االمنية وغريها. 

•اقرتاح ا�ساليب عمل بديلة ومتابعة فئة املعتقلني املحتجزين يف العزل.  	
ي�ستند التقرير اىل 19 �سهادة من املعتقلني )ال زال 17 منهم يف حالة عزل( وعدد من الذين 

ا�ستفتاء تطرق  ال�سهادات عرب  العزل واخرجوا قبل فرتة ق�سرية.وقد مت جمع  اعتقلوا يف 

ال�سجون  داخل  بالعامل  املعتقلني  وات�سال  والنف�سي،  الطبي  والعالج  االعتقال،  ظروف  اىل 

حلقوق  »اطباء  جمعية  اىل  و�سلت  توجهات  اىل  التقرير  ي�ستند  لذلك  وخارجها.باال�سافة 

االن�سان« واىل موؤ�س�سة » ال�سمري «، من معتقلني، احتجزوا او ال زالوا حمتجزين يف العزل، 

واىل ملفات طبية ونف�سية للمعزولني، واىل زيارة اخ�سائيني نف�سيني من قبل »اطباء حلقوق 

االن�سان« لهوؤالء املعتقلني. 

ان ع�سرات املعتقلني يتم احتجازهم �سنويًا يف ال�سجون اال�سرائيلية ب�سكل انفرادي، كعقاب 

لهم على خمالفات ان�سباطية، او بحالة عزل الأ�سباب تتعلق باأمن الدولة، او باأمن ال�سجن، 

او باأمن املعتقلني. والعزل معناه احتجاز املعتقل لوحده يف غرفة معزولة، مينع من خاللها 

او احتجاز معتقل يف غرفة معزولة مع معتقلني اخرين،  باملعتقلني االخرين،  االت�سال  من 

اإ�ستوجبت ال�سرورة احتجازهم اي�سًا يف العزل. 

1   جمموعة املعتقليني ت�سم كل انواع املعتقليني واال�سرى املحتجزين لدى م�سلحة ال�سجون العامة.
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ان هذا التقرير يعالج ق�سية عزل املعتقلني الفل�سطينني ل�سببني ا�سا�سيني: االول، ان ال�سكاوى 

التي و�سلت اىل » اطباء حلقوق االن�سان « كانت بغالبيتها ان مل تكن جميعها من معتقلني 

فل�سطينيني، والثاين، ب�سبب حقيقة ان املعتقل القل�سطيني املحتجز يف العزل يعاين من تفاقم 

املفرو�س  االنقطاع   - الفل�سطينني  املعتقلني  جمموع  جتاه  ذاته  بحد  القائم  البنيوي  العزل 

ا�سرائيل،  يف  معتقلون  كونهم  جمرد  عن  والناجت  عائالتهم،  وابناء  جمتمعهم  عن  عليهم 

والقيود املفرو�سة على االت�سال املمكن مع ابناء عائالتهم ومع العامل اخلارجي.

ال�سمري  وموؤ�س�سة  االإن�سان  حلقوق  اأطباء  منظمة  تابعت  �سنوات  ع�سر  من  اأكرث  وخالل 

تفر�سها  التي  القيود  توثيق  خالل  ومن  الفل�سطينيني.  املعتقلني  اعتقال  ظروف  واآخرون، 

م�سلحة ال�سجون و�سلطات االأمن يف موا�سيع خمتلفة – تقييد او منع زيارات العائالت، منع 

االت�سال التلفوين بني املعتقلني وعائالتهم واأ�سدقائهم، قيود خمتلفة على تلقي الر�سائل، 

توفر  من  الرغم  على  وذلك  املحامي،  لزيارة  امل�سبق  التن�سيق  و�سرورة  والكتب  وال�سحف 

زيارات للمحامني ملعتقلني اآخرين، ب�سكل عاجل ويف �ساعات معدة لذلك وبدون تن�سيق م�سبق، 

وكما يتبني اأي�سا وجود �سيا�سات موجهة خللق ف�سل بني املعتقلني الفل�سطينيني وجمتمعهم. 

وان جميع االدعاءات التي �ستطرح يف التقرير حول اأ�سرار �سيا�سة العزل كما تطبق اليوم، ال 

زالت ادعاءات حقيقية جتاه كل معتقل اأي كان. 

 ويبدو ان املعتقلني الفل�سطينيني املحتجزين يف العزل ينق�سمون اإىل جمموعتني اأ�سا�سيتني: 

معتقلني  تت�سمن  والثانية:  اأمنية،  الأ�سباب  العزل  يف  حمتجزين  معتقلني  تت�سمن  االوىل: 

. وان خدمات ال�سحة النف�سية يف ال�سجون يف اإ�سرائيل غري كافية، 
2

يعانون من م�ساكل نف�سية

الأنها ال تقدم �سوى عالج دوائي بدون عالج م�ساعد عرب احلديث مع طبيب نف�سي، ان الو�سع 

خطري جدًا بالن�سبة للمعتقلني الفل�سطينيني ب�سبب م�سكلة اللغة يف عالج احلاالت املر�سية 

ملواجهة  العزل  يف  املحتجزين  املعتقلني  وبني  اأمنية   الأ�سباب  العزل  يف  املحتجزين  املعتقلني  بني  التفريق  اأن  اإىل  االإ�سارة  يجب    2
م�ساكلهم النف�سية مت بناءًا على تقديرات اأطباء حلقوق االإن�سان، ولي�س بناءًا على معطيات تلقيناها من م�سلحة ال�سجون العامة. 

وبذلك فانه من املحتمل ان املعتقلني الذين احتجزوا يف العزل  الأ�سباب اأمنية  اخذوا مع الزمن يعانون من م�ساكل نف�سية. ويف رد 

م�سلحة ال�سجون العامة على هذا التقرير بتاريخ 11-12-2007. ادعت م�سلحة ال�سجون اأن امل�سكلة النف�سية بحد ذاتها ال ت�سكل 

�سببًا الحتجاز )ال�سجني( يف العزل. ولكن كما تدعي م�سلحة ال�سجون، اإن املعتقلني املحتجزين يف العزل الأ�سباب اأمنية، مثل منع 

اإ�سرار املعزولني بباقي ال�سجناء اأو باأنف�سهم، ولكن االإ�سرار باملعتقلني االآخرين اأو باأنف�سهم، اأو اخلوف من ذلك ناجتة اأحيانا من 

م�ساكل نف�سية للمعزولني والذين يحتجزون يف العزل لغياب العالج النف�سي  املنا�سب. 
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لديهم، حيث ان االأطباء النف�سيني ال يتكلمون باأغلبيتهم العربية، وان التعاطي مع املعاجلني 

غري  الثقة  عن�سر  على  يوؤثر  الذي  االأمر  ال�سجن،  اإدارة  طاقم  من  مرتجم  خالل  من  يتم 

ي�سكلون  الفل�سطينيني  املعتقلني  فان  لذلك،  وباالإ�سافة  وطبيبه.  املعتقل  بني  اأ�سال  املوجود 

االجتماعية  مفاهيمه  تعترب  ال  والذي  النف�سية  ال�سحة  لطواقم  الغريب  اجلمهور  من  جزء 

كمفاهيم معروفة لهذه الطواقم، االأمر الذي ي�سيف املزيد من العقبات اأمام العالج النف�سي 

الذين  االجتماعيني  املر�سدين  بخدمات  يحظون  ال  الفل�سطينيني  املعتقلني  ان  كما  اجليد، 

يقدمون �سبكة دعم اإ�سافية للمعتقلني اجلنائيني، وهكذا يف العمل من اجل العثور على بدائل 

عالجية واأمنية اقل �سررًا، ت�ستخدم �سلطات ال�سجن واالمن العزل كتربير للف�سل.



8



9

العزل والإفراد 

يف �سياق التقرير، �سيتم عر�س حتليل قوانني ال�سجون املتعلقة بالعزل من زاوية قانونية، ويف 

هذه املرحلة �سنقدم ب�سكل خمت�سر تعريفات لقوانني ال�سجون يف العزل واالإفراد، ون�ساطات 

يتمحور حول  التقرير  اأن هذا  الرغم  بالعزل، وعلى  املتعلقة  االإن�سان  اأطباء حلقوق  منظمة 

مفهوم العزل اإال انه من املهم التطرق ب�سكل خمت�سر لالإفراد، والفرق بينه وبينه العزل. 

املادة 56 من قانون م�سلحة ال�سجون )ال�سيغة اجلديدة( لعام 1971، عددت 41 خمالفة 

ان�سباطية، تنطبق على جميع انواع املعتقلني املحتجزين يف م�سلحة ال�سجون، والتي ت�ستوجب 

ال�سالحية يف احلكم  اأ�سحاب  فان  القانون.  االإفراد على مرتكبيها. وح�سب  فر�س عقوبة 

على اأي معتقل مرتكب ملخالفة ان�سباطية باالإفراد، لفرتة ال تزيد عن �سبعة ايام هم: مدير 

م�سلحة ال�سجون ومدير ال�سجن او �سجان بدرجة �سابط فما فوق، فو�سهم مدير ال�سجون 

العامة بذلك، وان هذه ال�سالحية تو�سع ال�سالحيات املمنوحة ملن هو خمول باالأمر حلجز 

�سخ�س ما يف احلجز االنفرادي، حيث ان هذه ال�سالحيات هي من �سالحيات املدير، وان 

مدير ال�سجن خمول �سالحية فر�س عقوبة ق�سوى لــ 14 يوم حجز انفرادي، �سرط اأال تزيد 

اأية فرتة حجز متوا�سلة يف احلجز االنفرادي عن �سبعة ايام.

، اأو اأي  اإن املادة اأعاله تت�سمن خمالفات ذات تعريفات عامة، مثل اإحداث �سجة بدون داٍعٍ

عمل، اأو ت�سرف، اأو اإخالل بالنظام اأو اإهمال ي�سيء اإىل النظام العام اأو اإىل االن�سباط حتى 

لو مل يتم تف�سيلها يف اأحكام �سابقة. ومن هذه التعريفات يتبني انه ال يوجد قيود على ما 

يعرف باالإ�ساءة للنظام العام، وان االأعمال التي باإمكان اأي �سجان اأن يحكم عليها باحلجز 

االنفرادي ملدة �سبعة اأيام هي كثرية جدًا.

املعتقلني  �سد  جدًا  قدمية  عقوبة  هي  مالية،  غرامة  فر�س  مع  �سويًا  االإفراد  عقوبة  اإن 

، وبكون االإفراد ي�سكل و�سيلة عقاب متطرفة قد ت�سر 
3

الفل�سطينيني يف ال�سجون يف اإ�سرائيل

ال يوجد بايدينا معطيات حول قدم ا�ستخدام عقوبة االفراد جتاه املعتقلني الذين هم لي�سوا فل�سطينيني.   3
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العقوبة من  فاإننا نرف�س اال�ستخدام اجلارف لهذه  للمعتقل،  النف�سية واجل�سدية  بال�سحة 

قبل م�سلحة ال�سجون العامة. 

واالإفراد هي  العزل  فان  امل�سجونية،  تنفيذ  مراحل  املتخذة يف  والعزل  االإفراد  على  وزيادة 

االعتقال. ويف  بعد  دائمًا  مبا�سر  ب�سكل  والتي جتري  التحقيق.  اعتيادية يف فرتة  اإجراءات 

معظم احلاالت فان املعتقل الفل�سطيني يحتجز يف فرتة التحقيق، لفرتات خمتلفة يف حالة 

عزل مطلق. وان �سلطات االأمن بامكانها منع املعتقل من االلتقاء مبحاميه لفرتات خمتلفة 

ال�سليب  ممثلي  ي�سمل  قد  املنع  هذا  وان  الع�سكري،  القانون  ح�سب  يوم   90 اإىل  ت�سل  قد 

الفل�سطينيني وهم يف  املعتقلني  زيارة  االتفاق خمولون �سالحية  والذين هم ح�سب  االأحمر 

التحقيق. وهكذا فان املعتقل الفل�سطيني ينقطع كليًا عن العامل اخلارجي لفرتة طويلة. 

ولكن مو�سوع هذا التقرير هو العزل كما يعَرف يف اأنظمة م�سلحة ال�سجون ويف القانون. 

يتم  املعتقل  عزل  فان   ،1971 لعام  اجلديدة(  )ال�سيغة  ال�سجون  م�سلحة  قانون  ح�سب 

لالأ�سباب التالية: 

•اأمن الدولة. 	
•اأمن ال�سجن. 	

•احلفاظ على �سالمة و�سحة املعتقل اأو املعتقلني االآخرين.  	
•منع االإ�سرار احلقيقي باالن�سباط اأو بنظام احلياة املتبع يف ال�سجن. 	

•منع خمالفة عنف، وهي خمالفة تت�سمن يف القانون الن�سال �سد منظمات االإجرام،  	
اأو خمالفة �سفقة خمدرات.

 وكما ورد اأعاله، فاإن املعتقل يف العزل قد يكون حمتجز يف غرفة مبفرده )عزل مفرد(، اأو 

مع �سجني اآخر )عزل مزدوج( اأو مع معتقلني اآخرين ي�ستحقون االحتجاز يف العزل. ولكن 

اأحدا من املعتقلني الذين قدموا �سهادات لهذا التقرير مل يحتجز يف العزل مع اأكرثمن معتقل 

واحد. ويف هذا التقرير فاإننا نتطرق ب�سكل اأ�سا�سي اإىل املعتقلني املحتجزين يف العزل ب�سكل 

مفرد.
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وعلى العك�س من االإفراد الذي يعترب عقاب ملخالفة ان�سباطية، يعرف العزل من قبل م�سلحة 

ال�سجون كو�سيلة وقائية. ففي العزل، تعتقد م�سلحة ال�سجون العامة، اأن ظروف االحتجاز 

يف  الوجود  جمرد  عن  الناجمة  االإ�سطرارات  عدا  ما  العاديني،  املعتقلني  لظروف  م�سابهة 

العزل. ولكن املعتقل املوجود يف العزل املفرد يحتجز لوحده ملدة 23 �ساعة يف اليوم. 

وال�سخ�س الوحيد الذي يت�سل به ب�سكل يومي هو ال�سجان. وان الردود النف�سية اخلطرية 

واأحيانا غري املتوقعة التي تنتج عن العزل يف اأعقاب االنقطاع عن البيئة املحيطة واملجتمع، 

تتناق�س مع تعريف العزل كو�سيلة وقائية.   

ومن املهم االإ�سارة اإىل اأن ا�ستخدام م�سلحة ال�سجون ملفهوم العزل، كو�سف لالإجراء الذي 

يحتجز من خالله املعتقل يف الزنزانة، التي ال حتتوي �سيئًا غري الفر�سة. وبا�ستخدام مفهوم 

املعتقلني  اأو امن  اأمنه.  املعتقلني االآخرين للحفاظ على  “ لو�سف عزل معتقل عن  “العزل 
االآخرين، اأو امن ال�سجن، اأو امن الدولة، يتكون انطباع وكاأن العزل و�سيلة م�سروعة، ويقلل 

من االأبعاد اخلطرية للعزل، على ال�سحة النف�سية واجل�سدية للمعتقلني. اإن ظروف االحتجاز 

االعتقال يف  اأ�سعب من ظروف  العقاب، هي  لغر�س  املعتقلني  لعزل  امل�ستخدمة  الغرف  يف 

غرف العزل العادية، ولكن مع ذلك فان ا�ستمرار االحتجاز يف العزل املتوا�سل قد يت�سبب 

اإن  حتملها.  املعتقلني  على  ي�سعب  للعالج،  قابلة  وغري  خطرية  وج�سدية  نف�سية  باأ�سرار 

ا�ستخدام كلمة العزل جتاه االأ�سخا�س املحتجزين يف العزل املنفرد اأي�سا، متوه الفرق بني 

ذلك  ومع  املفرد.  العزل  خطورة  من  – ويقلل  وجماعي  – منفرد  للعزل  املختلفة  االأنواع 

فاإننا يف هذا التقرير �سن�ستخدم مفاهيم م�سلحة ال�سجون لغر�س التو�سيح، وللتمييز بني 

اإجراءات االإفراد واإجراءات العزل. 
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ن�سال منظمة اأطباء حلقوق الإن�سان �سد مو�ســوع العــزل 

يف �سنة 1995 قدمت منظمة اأطباء حلقوق االإن�سان، �سويًا مع مركز حماية الفرد اعرتا�س 

�سد مو�سوع عزل ال�سجناء  )اعرتا�س رقم 95-2089 عزل ال�سجناء( �سد وزير ال�سرطة 

ومدير م�سلحة ال�سجون العامة، ويف االعرتا�س طلبنا اإلغاء املادة 21 لعام 1978، من اأنظمة 

مدير  )باإقرار  حمددة  غري  لفرتة  �سجني  عزل  باإجراء  �سمحت  والتي  ال�سجون،  م�سلحة 

مراجعة  اإجراء  طلبنا  كما  املادة،  لهذه  جديدة  �سيغة  و�سع  اأو  العامة(.  ال�سجون  م�سلحة 

العزل،  اإجراءات  �سياق  واالدعاء يف  اال�ستماع  املعتقل حقوق  ملنح  العزل  الإجراءات  قانونية 

وتوفري ظروف معي�سية بحدها االأدنى له. 

ويف اأعقاب االعرتا�س عني املدعى عليهم طاقم لغر�س فح�س ق�سية العزل واإعداد مقرتح 

واأعطت  العزل  لق�سية  قانوين  نقد  ت�سمنت  قانونية  ن�سر مذكرة  وبعد  املو�سوع.  قانوين يف 

حقوق اال�ستماع واالدعاء لل�سجني، وبعد اأن تبلورت نوايا لتنظيم االأو�ساع املعي�سية بحدودها 

الدنيا، مت �سطب االعرتا�س يف حزيران 1998، بناءًا على طلب املعرت�سني واملدعى عليهم. 

ويف �سنة 2000. �سرع يف الكني�ست قانون لتعديل قانون م�سلحة ال�سجون  والذي حدد اأنظمة 

رقابة داخلية وخارجية على مو�سوع العزل. وفيما حدد القانون ورد اأن ا�ستخدام العزل يتم 

كمخرج اأخري.  وملزم بقرار قا�سي يف عزل مفرد الأكرث من 6 ا�سهر  وبعزل مزدوج الأكرث من 

12 �سهر. وكذلك حدد احلق يف اال�ستماع للمعتقل يف اإجراءات قرار العزل. ويف اأعقاب هذا 

االعرتا�س انخف�س عدد املحتجزين يف العزل ب�سكل جوهري. 

ولكن، يف اأعقاب تعديل القانون يف عام 2006، مت تو�سيع معايري احتجاز املعتقل يف العزل، 

الرقابة  اأنظمة  واألغيت  العزل،  عقوبة  فر�س  �سالحية  للمخولني  ال�سالحيات  تو�سيع  ومت 

االإ�سافية على العزل. وا�ستمرت منظمة اأطباء حلقوق االإن�سان يف تلقي �سكاوى من املعتقلني 

الذين احتجوا على و�سعهم النف�سي ال�سعب وعلى العالج النف�سي الذي ت�سوبه الكثري من 

النواق�س. وعلى العزل االجتماعي املطلق بني جدران ال�سجن.  
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معطيات حول ظروف العزل يف اإ�سرائيل والعامل 

بناءًا على املعطيات التي مت تلقيها من م�سلحة ال�سجون العامة، يف 21 كانون اول 2006، 

يف  املحتجزين  الفل�سطينيني  املعتقلني  ن�سبة  بني  فرق  يوجد  مل  التاريخ  هذا  حتى  انه  تبني 

للمعتقلني  العدد االإجمايل  لي�سوا فل�سطينيني. وان  الذين هم  ن�سبة املحتجزين  العزل وبني 

الذين احتجزوا يف العزل يف ال�سجون يف كانون اأول 2006 هو 131 حيث  )بلغ عدد املعتقلني 

الكلي يف ذلك التاريخ 20.740( ومن بني جمموع املحتجزين يف العزل يف كانون اول كان 50 

معتقل فل�سطيني. ومن بني هوؤالء الفل�سطينيني املحتجزين يف العزل كان 30 معتقل يف حجز 

مفرد و20 معتقل يف حجز مزدوج.  )وكان العدد االإجمايل للمعتقلني الفل�سطينيني حتى ذلك 

التاريخ هو 9.614( وبذلك فان 65% من جمموع الفل�سطينيني الذين احتجزوا يف العزل يف 

2006، احتجزوا يف العزل املنفرد، ومن بينهم الثلث تقريبًا احتجزوا يف العزل املتوا�سل ملدة 

تزيد عن �سنة،  )وبخ�سو�س اأنواع املعتقلني االآخرين، ال يوجد باأيدينا معطيات تتعلق بن�سبة 

املحتجزين يف العزل املفرد وطول فرتة احتجازهم(. 

ان املعتقلني الفل�سطينيني الذين ردوا على اال�ستبيانات احتجزوا يف العزل لفرتات طويلة. بدءًا 

من خم�سة ا�سهر اإىل ثالثة وع�سرون �سنه. ومن هذه الناحية فان اإ�سرائيل توجد يف جمموعة 

واحدة مع تون�س والواليات املتحدة املعروفات بانتهاكهن حلقوق االإن�سان بالن�سبة للمعتقلني.

فان  الدولية،  املعايري  مع  تتعار�س  ال�سيا�سيني يف ظروف  ال�سجناء  تعتقل  التي  تون�س،  ففي 

.
4

املعتقلني يحتجزون هناك اأحيانا ملدة 13 �سنة يف العزل

ومقابل ذلك توجد مناذج لبالد حتافظ ب�سكل جيد على �سحة وحقوق املعتقلني املحتجزين يف 

.
5

العزل. ويف الواليات املتحدة يحتجز معتقلون يف العزل لفرتات غري حمددة ول�سنوات عديدة

 Tonisia: long term solitary confinement of political prisoners, Humanrights watch ,july 2004  4
,htt://hrw.org /reports/2004\tunisia 0704/tunisia0704.pdf,p21
 cold storage: super –maximum security confinement in India, human rights watch October    5
   ./1997, http //www.hrw.org/reports/1997/usind
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الرنويج:

.، ويف ق�سم 
6

 يف الرنويج. ي�ستمر العزل ملدة تزيد عن العام فقط اإذا طلب املعتقل نف�سه ذلك

العزل يف احد ال�سجون، والذي يحتجز به �سجناء يوؤثرون تاأثري �سلبي على االآخرين، اأو اأنهم 

قد يقومون بعملية هرب، يوجد حتت ت�سرفهم غرف مترين وغرف حوا�سيب ومنظومات من 

 
7

اأنواع خمتلفة والذي ي�ستطيعون املكوث يف اأطرها ب�سكل جماعي

فنلندا:

اإىل  ي�ستند  الذي  العنيف،  او  املهني  والتعامل  التعذيب.  ملنع  االأوروبية  اللجنة  تقرير  يفيد 

زيارات يف �سجون فنلندا، اإن العزل يف فلندا والتي هي لي�ست عقوبة تتم يف حاالت خارقة 

.
8

جدًا وب�سكل عام ال تزيد عن �سهر 

ال�سويد: 

يفيد تقرير اللجنة االأوروبية ملنع التعذيب. والتعامل املهني او العنيف، والذي ا�ستعر�س عدة 

�سجون يف ال�سويد والتي يعرف عنها التعامل االإن�ساين مع املعتقلني. والتي األغت العزل كعقوبه 

يف عام 1976، اأن املعتقلني يو�سعون يف العزل ملدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى، عندما ي�سكلون 

خطرًا على اأنف�سهم اأو على االآخرين.او يعر�سون النظام للخطر يف ال�سجن. والقانون يلزم 

باجراء فح�س لقرار العزل كل ع�سرة ايام. 

ومع ذلك، فان املعتقلني الذين يرغبون يف التواجد يف العزل، يحتجزون به لفرتات طويلة 

ال�سجن  تنفيذ جرائم داخل  املتوقع منهم  او  املتوقع هربهم  واملعتقلني  �سنوات.  لعدة  ت�سل 

يف  �سويًا  البقاء  ي�ستطيعون  املعتقلني  هوؤالء  ولكن  �سنوات.   6-4 ملدة  العزل  يف  يحتجزون 

جمموعات من 2-3 وحتت ت�سرفهم غرفة لياقة وتلفزيون ومن حقهم العمل والتعلم.  

 The visit the execution of sentences act ,Norwegian prison Service.p.12  6

 Report to the Norwegian Government on to Norway carried out by the European  7
 committee for the prevention of torture and inhuman or Degrading Treatment or punishment
(CPT) FROM 27 JUNE to(7) July 1993 ,p.34

www.cpt.coe.int/en/hudoc	 8      ملعاينة تقارير اللجنة االوروبية ملنع التعذيب او التعامل املهني او العنيف انظر
 cpt.htmo report to the finnish Government on the visit to Finland carried out by the European
 committee for the prevention of torture and inhuman or Degrading Treatment or punishment
(CPT)from 7 to 17 September 2003 ,p.38
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وعلى الرغم من الغاء عقوبة العزل يف ال�سويد فان ال�سجن ال�سويدي كومال مثاًل يحتوي على 

ق�سم للمعتقلني “ العنيفني “ ويحتجز به يف حالة عزل معتقلني ارتكبوا خمالفات ان�سباطية 

او كهوؤالء الذين يعر�س وجودهم النظام االن�سباطي يف ال�سجن للخطر. وان االحتجاز يف 

ظروف كهذه ي�ستمر ملدة �ستة ا�سهر ويف هذا الق�سم اي�سًا ي�ستطيعون ق�ساء جزء من وقتهم 

.
9

يف جمموعة وي�ستطيعون القيام بن�ساطات ريا�سية خمتلفة

 report to the Sweden Government on the visit to Sweden carried out by the European  9
 committee for the prevention of torture and inhuman or Degrading Treatment or punishment

35	14 May 1991 ,pp33	from 5(CPT)     ومع ذلك من ال�سروري اال�سارة اىل ان ال�سويد والرنويج تعر�ستا للنقد القا�سي 
من اللجنة االوروبية ملنع التعذيب واالهانه والعنف على ا�ستخدام ا�سلوب عزل املعتقلني ولهذا الغر�س انظر: 

 Peter schaff Smith ,” prisoners and human Rights : the case of Solitary  confinement in denmark
 and the u.s from 1820suntil today Stephanue Lagoutte , hans	otto Sano and peter schaff smith (eds)
human rights in Turmoil: facing threat consolidating achievements ,Martinus Nijhoff Publishers/
Bill Academic.2006.p.238
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ظروف العتقال يف العزل يف ال�سجون ال�سرائيلية

من املهم املعرفة، بانه يوجد فرق بني ظروف االعتقال يف زنزانه ت�ستخدم للحب�س االنفرادي 

وبني االعتقال يف غرف العزل، فاملعتقلني املحتجزين ب�سكل انفرادي منقطعون ب�سكل مطلق 

عن العامل اخلارجي. فهم حمتجزون يف زنزانه فارغة، ال حتتوي على �سيء غري الفر�سة، 

ومن غري امل�سموح لهم اأخذ اي �سيء معهم اىل احلجز االنفرادي غري مالب�سهم، ومن غري 

امل�سموح ادخال جهاز تلفزيون او �سحف اىل غرف العزل االنفرادي. ويحتجز املعتقلون يف 

هذه الزنازين  بدون ان يتوفر لهم منافع )مراحي�س وحمامات( طوال �ساعات اليوم، وهم 

بحاجة اىل ال�سراخ طوال الوقت على ال�سجانني، وانتظارهم للح�سور واخذهم اىل غرف 

املنافع. 

ان غرف العزل يف اق�سام خمتلفة يف ال�سجون مت�سابهة من حيث احلجم، حيث ان حجم 

مراحي�س  على  حتتوي  والغرف  مرت،   3.5  -  3 وبني  مرت،   2  -  1.50 بني  يرتاوح  الغرف 

عن  واحلمام  املرحا�س  بعزل  دائمًا  املعتقلون  ويقوم  الغرف،  عن  معزولة  غري  وحمامات 

ال�سفلي  الق�سم  ويف  احلديد،  من  االغلب  على  م�سنوع  يكون  الغرفة  وباب  ب�ستارة،  الغرفة 

من الباب توجد فتحة يدخل من خاللها ال�سجانون اطباق االكل، وكنتيجة لذلك ال يتمكن 

ال�سجناء من اجراء ات�سال بالعني مع معتقلني اآخرين يف ق�سم العزل او حتى مع ال�سجانني. 

ويف بع�س ال�سجون ت�سنع االبواب يف غرف العزل من ال�سبك احلديدي التي متكن ال�سجناء 

من االت�سال بالنظر مع بع�سهم البع�س. 

ويف الغرفة توجد ب�سكل عام نافذة بحجم 50 × 100 �سم، وهي يف اغلب االحوال ال ت�سمح 

بدخول النور والهواء الكايف، وقد ابلغ احد املعتقلني ان غرفته ال يدخلها النور او الهواء من 

اخلارج، وانه كان ي�سطر اىل االعتماد على �سوء الكهرباء طوال �ساعات الليل والنهار وعلى 

مدى ا�سهر.  

املعتقلني  وان  الغرف.  هذه  يف  تنت�سر  والفئران  ال�سرا�سري  بان  يفيدون  املعتقلني  وغالبية 

املحتجزين ب�سكل انفرادي يتواجدون لوحدهم ملدة 23 �ساعة يف اليوم ويخرجون اىل النزهة 



17

اليومية لوحدهم ملدة �ساعة، وابلغ احدهم ان النزهة اليومية املعدة له حددت يف �ساعات 

ال�سباح الباكر قبل طلوع ال�سم�س، وانه على الرغم من احتجاجه على ذلك رف�ست اإدارة 

ال�سجن تغري �ساعة النزهة اليومية املحددة له. ويف �ساعة النزهة يخرج املعتقل اإىل ال�ساحة 

اغلب  ولكن يف  اليومية،  النزهة  القيود خالل وقت  تزال  واأحيانا  بيديه ورجليه،  وهو مقيد 

اليومية، يف  النزهة  �ساعات  املعتقلون مقيدون خالل  قبلنا كان  التي فح�ست من  احلاالت 

اأيديهم، واأحيانا يف اأرجلهم. 

املعتقل  كان  اآخر  مكان  اأي  اىل  االنفرادي  املعتقل من غرفة احلجز  نقل  ويف جميع حاالت 

للقاء  اخلروج  حاالت  ذلك  يف  مبا  �سابط.  برتبة  ب�سجان  وم�سحوبًا  ورجليه  بيديه  مقيدًا 

املحامي. وهنا جتدر اأالإ�سارة اإىل اأنه يف حاالت قيام حمامون من قبل جمعية » اطباء من 

اجل حقوق االإن�سان » بزيارة الأحد املعتقلني، بقي املعتقل مقيدًا خالل فرتة الزيارة، واملعتقل 

الذي يتواجد مع معتقل اآخر يف حالة عزل يخرج معه اىل النزهة اليومية ملدة �ساعة مع كون 

باقي ظروف النزهة مت�سابهة. 

وي�سمح للمعتقلني يف حالة العزل بحيازة جهاز تلفزيون، اأو راديو، و�سوكة كهربائية وابريق 

عليهم  تفر�س  واأحيانا  الكنتينا،  من  ح�سابهم  على  يلزمهم  ما  جميع  وي�سرتون  كهربائي، 

عقوبة عدم حيازة اأجهزة كهربائية مثل التلفاز. 

وباإمكان املعتقلون الفل�سطينيون تلقي الكتب عن طريق ال�سليب االأحمر وعن طريق عائالتهم 

وهم  وعددها.  الكتب  نوع  على  ال�سجن  جانب  من  قيود  دائمًا  توجد  ولكن  الزيارة،  خالل 

يتلقون ال�سحف باللغة العربية جمانًا. مثل �سحيفة القد�س، ولكن باقي ال�سحف بالعربية 

موا�سيعها  وتكون  متاأخرة  دائمًا  ت�سل  وال�سحف  للم�سرتكني.  فقط  توزع  باالإجنليزية  او 

واأخبارها قد فقدت قيمتها. 

اإ�سرائيل، بالتعلم فقط يف اجلامعة املفتوحة  ي�سمح للمعتقلني الفل�سطينيني يف ال�سجون يف 

االإ�سرائيلية وال ي�ستطيعون موا�سلة التعليم يف اجلامعات التي كانوا يتعلمون بها قبل االعتقال. 

الرتتيب  هذا  تغيري  اأو  الإلغاء  ن�سالهم  توا�سل  وقد  ذلك.  على  اجلامعة  وافقت  لو  حتى 

لل�سجناء  ال�سماح  ت�ستطيع  ال  انه  العامة  ال�سجون  م�سلحة  وتدعي  جناح.  بال  طويلة  �سنني 

الفل�سطينيني بامل�ساركة يف الربامج التعليمية يف اجلامعات العربية الأ�سباب اأمنية. واملعتقلون 
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الفل�سطينيون املحتجزون يف العزل ال ي�ستطيعون التعلم حتى يف اجلامعة املفتوحة. 

واأبلغ غالبية املعتقلون عن ان الطعام الذي يقدم من قبل م�سلحة ال�سجون غري كايف. من حيث 

الكمية ومن حيث النوعية اأي�سًا. وي�سرتي املعتقلون غالبية طعامهم من الكنتينا، ويطبخون من 

جديد الطعام املطبوخ املقدم لهم من م�سلحة ال�سجون العامة.  ويف حالة اإغالق ح�ساب الكنتينا 

له.  بالن�سبة  ا�سكااًل  اكرث  االكل  مو�سوع  ي�سبح  منهم،  للع�سرات  يح�سل  كما  املعتقلني،  الأحد 

وح�سب اقوال املعتقلني، فان الطعام الذي تزوده لهم م�سلحة ال�سجون ال يتالئم مع االحتياجات 

الطبية التي يتطلبها املر�سى منهم فاملعتقل » ع » الذي يعاين من م�سكلة الدهون يف الدم ويتلقى 

ادويه لذلك يبلغ انه ال يتلقى طعام قليل الدهون من ال�سجن. 

وفقط  اال�سنان،  معجون  مثل  حيوية  �سحية  مبواد  املعتقلني  تزود  ال  ال�سجون  م�سلحة  ان 

ال�سجناء الذين اغلق ح�ساب الكنتينا اخلا�س بهم يتلقون مواد �سحية حيوية لهم ولتنظيف 

الغرفة. وح�سب اقوال املعتقلني فان املواد احليوية زودت لهم حتى العام 2000. ولكن منذ 

تلك ال�سنة طراأ انخفا�س كبري على تزويد هذه املواد وجميع املعتقلني ابلغوا انهم يتلقون من 

ادارة ال�سجون فقط ن�سف لرت من �سائل تنظيف البالط. وباقي االحتياجات ال�سخ�سية مبا 

فيها االحتياجات لتنظيف الغرفة ي�سرتونها على ح�سابهم ال�سخ�سي.

قرارات املحاكم االإ�سرائيلية حتدد ان االعتقال ال يربر االإ�سرار بحق االإن�سان يف االحرتام، 

وهو حق حممي يف دولة اإ�سرائيل بقانون اأ�سا�س: »كرامة االإن�سان وحريته« : »حقاً اأن ال�سجن  

يقيد االن�سان بع�س ال�سيء، بحكم كونه م�سادرة للحرية، لكنه ال يربر يف جوهره االإ�سرار 

وان  لل�سجني.  االإن�سانية  الكرامة  على  يحافظ  اعتقال  اإجراء  يجب  االإن�سان.  بكرامة 

اأن ال يتحول  االإن�سانية، ويجب  ال�سجني و�سورته  اأن ال تف�سل بني  ال�سجن يجب  اأ�سوار 

ال�سجن اىل معتقل، وغرفة ال�سجني يجب اأن ال تتحول اإىل علبة مغلقة. ومع كل امل�ساعب 

امل�ستوى  من  االدنى  احلد  على  باحلفاظ  ملزم  املتح�سر  املجتمع  فان  باالأمر   املرتبطة 

االإن�ساين لظروف ال�سجني. ولن نكون اإن�سانيني اإذا مل ن�سمن م�ستوى اإن�ساين لل�سجناء يف 

جمتمعنا. ويجب عدم حتقيق اأهداف العقوبة اجلنائية بوا�سطة االإ�سرار بكرامة ال�سجني 

 .
10

و�سورته كان�سان« 

10       اعرتا�س 540/84-546 يو�سف واخرين �سد ادارة ال�سجن املركزي يف يهودا وال�سامرة. 
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 ومن بني الظروف االإن�سانية بحدها االدنى التي متكن من احلياة االإن�سانية احل�سارية«. 

ممكن ذكر االأكل واملاء لل�سرب واملالب�س والفرا�س للنوم والهواء احلر للتنف�س وال�سماء للنظر 

. وباال�سافة لذلك قررت حمكمة العدل العليا انه »من اجلدير به ان يتم حت�سني 
11

اليها

.
12

حقوق اال�سري يف �سوء ال�سم�س والهواء والتهوية يف الت�سريع القانوين«

اإن املعايري النموذجية الدنيا للتعامل مع ال�سجناء حتدد يف املواد 14-9 ظروف الغرف التي 

يحتجز بها املعتقلون. وحتدد هذه املوا�سفات انه يجب االهتمام بتوفري م�ساحة منا�سبة لكل 

�سجني و�سوء نهار كايف وتهوية جيدة. ويف املادة 39 من املعايري النموذجية الدنيا حتدد انه 

يجب ال�سماح للمعتقل باالإطالع على جميع التطورات املهمة يف العامل خارج ال�سجن، عرب 

ال�سحف اليومية والن�سرات واملذياع او املحا�سرات. وحتدد املادة 40 انه يف كل �سجن يجب 

ان توجد مكتبه تلبي احتياجات املعتقلني. وان يحقق هوؤالء الفائدة الق�سوى منها، وحتدد 

املادة 77 انه يجب ال�سماح لل�سجناء باال�ستمرار يف التعليم وانه من الواجب تعليم ال�سغار 

الدنيا  النموذجية  املعايري  اأن  اإىل  االإ�سارة  املهم  ومن  والكتابة.  القراءة  يجيدون  ال  الذين 

توؤكد انه يجب ا�ستغالل فرتة ال�سجن لتاأهيل ال�سجناء لدعمهم وم�ساعدتهم يف االنخراط يف 

 .
13

املجتمع عند خروجهم من ال�سجن  ويجب االمتناع عن عقابهم اأو قمعهم 

الزيارات: الزيارة هي احد و�سائل االت�سال املهمة  بني املعتقل وعائلته، واأ�سدقائه واأعزائه. 

والزيارة معدة للتخفيف على ال�سجني اأثناء مكوثه يف ال�سجن ولت�سجيعه يف حلظات اأالزمة.

)اأنظمة اإدارة ال�سجون 42.00. 04 اأنظمة زيارة ال�سجناء(

واأمام االأبعاد النف�سية اخلطرية للعزل، فان لالت�ساالت امل�سموح لل�سجناء اإجراءها مع العامل 

داخل ال�سجن وخارجه اأهمية كبرية. وبداخل ال�سجون يجري ال�سجناء ات�ساالت �سماعية اأو 

كالمية اأو م�ساهدة مع �سجناء اآخرين. ويت�سلون بال�سجانني الأهداف وظيفية، ولذلك فان 

اأقربائهم  روؤية  فر�سة  تتيح  التي  الوحيدة  االإمكانية  لكونها  كبرية  اأهمية  العائلية  للزيارات 

واحلديث معهم حمادثات حقيقية. 

11   اعرتا�س رقم 4463/94 اآبي حننيا غوالن �سد م�سلحة ال�سجون العامة  جملد ن )4(، 172.136
12   اعرتا�س 4634/04 اطباء حلقوق االن�سان وجمعية حقوق املواطن �سد وزير االمن الداخلي ومدير م�سلحة ال�سجون العامة.    
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ال�ساحقة  بغالبيتهم  والذين  االأمنيني.  ال�سجناء  فان  االآخرين.  ال�سجناء  خالف  وعلى 

فل�سطينيون، م�سموح لهم زيارة اأقرباء الدرجة االأوىل فقط، ويف حالة كونهم غري حمتجزون 

هكذا مثاًل »ب« املحتجز يف العزل ويعاين من م�ساكل نف�سية، مل يحظ بزيارة منذ 
14

يف العزل 

�سنني، ب�سبب اأن اأمه معوقه واإخوته يعي�سون يف االأردن وم�سر، واأخواته م�سغوالت يف تربية 

اأبنائهن. وزيادة على ذلك. وبالرغم من ان ال�سجناء اجلنائيني حتى املحتجزون يف العزل 

،ي�ستطيعون اإجراء مكاملات تليفونية، فاإن ال�سجناء االأمنيني ال ي�سمح لهم القيام بذلك. وان 

هذا القيد يزيد من م�سكلة العزل االجتماعي التي يعي�سها املحتجزون يف العزل.

ان جميع العائالت الفل�سطينية التي ترغب بزيارة ابناءها يف ال�سجون يف ا�سرائيل، ملزمة 

يقدم  الت�سريح  وطلب  القد�س(  �سكان  عدا  )ما  ال�سرائيل  دخول  ت�سريح  على  باحل�سول 

عن طريق ال�سليب االحمر الذي ينقله للجانب اال�سرائيلي، ولي�س فقط املعايري اال�سا�سية 

املتبعة يف تلقي الت�ساريح تقيد �سلفًا جمهور متلقي الت�ساريح )جمهور الرجال بني االعمار 

16 حتى 45 ممنوعون من تلقي الت�ساريح( بل باال�سافة لذلك فان مئات العائالت ال حتظى 

باحل�سول على الت�ساريح ال�سباب امنية. والنتيجة هي ان مئات ال�سجناء ال يحظون بزيارة 

عائالتهم على مدى فرتات طويله قد ت�سل اىل عدة �سنوات. ان زيارة العائالت الفل�سطينية 

قد تتعطل ب�سكل جارف مثل زيارة العائالت من منطقة معينة يف املناطق املحتله او جميعها، 

او ل�سجن معني،  يف اأي وقت يوجد به �سبب امني لذلك. ويف املا�سي الغيت زيارات لفرتات 

   .
15

تزيد عن �سنة ب�سكل متوا�سل 

ان املحتجزين يف العزل يعانون من م�ساكل اكرث من هذه امل�سكلة. من حيث انهم معزولون 

عن باقي ال�سجناء، وبدون الزيارات العائلية ال يرون اأي كائن حي غري طاقم ال�سجن، فهكذا 

مثاًل ال�سجني )َح(، املحتجز منذ �سبع �سنني يف العزل املزدوج، ممنوع منذ خم�س �سنوات 

من زيارة والديه. و )َع( املحتجز يف العزل منذ ثالثة �سنني ون�سف كان ممنوع من الزيارة 

ملدة ثالث �سنوات، وال�سجني )اأ( الذي يعاين من م�ساكل نف�سية منع من الزيارات ملدة خم�سة 

14     حتى ال�سجناء اجلنائيني املحتجزين يف العزل ي�ستحقون زيارات عائلية من الدرجة االوىل فقط 
15      يف املداوالت ملنع الزيارات يف ال�سجون يف ا�سرائيل انظر زيارات ال�سجناء اال�سرار بحقوق الزيارة العائلية لل�سجناء الفل�سطينيون 

املعتقلون يف ا�سرائيل، بت�سيلم ،�سبتمرب2006. 
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ا�سهر. وعندما ال يوجد منع زيارات، جتري الزيارات العائلية لل�سجناء االأمنيني الفل�سطينيني 

من  االأقارب  بزيارة  لهم  ي�سمح  حيث  دقيقة.   45 لفرتة  الزيارة  ومتتد  اأ�سبوعني  كل  مرة 

ق�سبان  اأحيانا  اإليها  وي�ساف  زجاجية  األواح  وراء  من  الزيارة  وتتم  فقط.  االأوىل  الدرجة 

ال  عندما  حتى  الفل�سطينيني  ال�سجناء  فان  االآخرين،  ال�سجناء  من  العك�س  وعلى  حديدية. 

يكونون حمتجزون يف العزل ال ي�سمح لهم باإجراء زيارة مفتوحة بدون حواجز بني ال�سجني 

وعائلته، كما يح�سل لدى ال�سجناء االآخرين. حيث يعطى ال�سجناء اجلنائيني املحتجزون يف 

العزل اإمكانية اإجراء زيارتني مفتوحتني يف ال�سهر. ومن املهم االإ�سارة هنا اإىل اأن املعايري 

لل�سجني  ال�سماح  اإىل  تدعو   37 املادة  يف  املحددة  ال�سجناء  مع  للتعامل  الدنيا  النموذجية 

باإجراء ات�سال مع عائلته وزمالوؤه اجليدين يف فرتات منتظمة عرب الر�سائل والزيارات. وال 

.
16

يوجد قيود تدعوا اإىل اقت�سار الزائرين ل�سجني على االأقارب من الدرجة االأوىل

يف  املوجودون  اال�سرائيليني  االمنيني  ال�سجناء  فان  الفل�سطينيني،  االمنيني  ال�سجناء  ومقابل 

العزل املفرد يتلقون امتيازات ال يحظى بها الفل�سطينيون. فقد عر�س على مردخاي فعنونو تلقي 

زوار بدون حواجز واجراء مكاملات تلفونية. وقد ادعى القا�سي ت�سفي �سيغل الذي منح فعنونو 

االمتيازات مبا يلي: »فوجئت مبعرفة ان انواع االمتيازات التي حظي بها بناءًا على قراري ال�سابق 

احتياجاته  يالئم  كمبيوتر  جهاز  و�سراء  وحماميه  عائلته  ابناء  مع  تليفونية  حمادثات  )اجراء 

وتلقي زائرين بدون حواجز( قد رف�سها مببادرته وبر�سالة كتابية لقائد ال�سجون وملمثل الدوله 

قال » تلقيت الكثري والقليل«، وحتى رغبة الدولة يف ادخال �سريك له يف الغرفة رف�ست من قبله. 

خل�سيته من غ�سبل الدماغ كما يدعي. وبعد 11 �سنه ون�سف من االحتجاز يف العزل يف ظروف 

ا�ستمرار احتجازه يف  ان  افادت  نف�سي  تلقي وجهة نظر خبري  التي ق�ساها فعنونو وبعد  �سعبة 

العزل �سيوؤدي اىل تفاقم و�سعه النف�سي، بعد ذلك اقرت ادارة ال�سجون لفعنونو باخلروج من 

 .
17

غرفة العزل. والتم�سي حرًا يف ال�سجن واالت�سال بال�سجناء وال�سجانني

يف  كيدار  اوهلي  �سجن  من  ايلون  �سجن  اىل  نقل  امني،  ك�سجني  اعترب  الذي  عمري  ويغال 

اراد  النه  العزل  �سنوات من احلجز يف   8 بعد  قدمها يف فرباير 2003  اعرتا�سات  اعقاب 

www1.umn.deu/humanrts/instre/g1stmr.htm  16
www.nfc.co.il/Archive/،ق�سة مردخاي فعنونو ال�سجني الذي عرف اكرث مما يجب ، نوعم �سدفيط  17
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ان يكون اكرث قربًاٍ من عائلته. وقد تلقى يغال عمري يف غرفة العزل يف �سجن ايلون  زيارات 

عائلية بدون حواجز مرة يف اال�سبوع وملدة �ساعة. و�سمح له التحدث كل يوم ملدة �ساعة يف 

. وحظي عامري بزيارة من الري�سا ترميبوبلر قبل ان تكون زوجته. ويف 2006 �سمح 
18

التليفون 

. ويف دي�سمرب 2006 نقل عمري ل�سجن رميونيم وهناك 
19

له باالنفراد بها ملدة ع�سر �ساعات

حت�سنت مرة اخرى ظروف احتجازه. وهو االن غري موجود حتت املتابعة بوا�سطة الكامريات 

 .
20

كما كان قبل ذلك، وبامكانه التحدث مع ال�سجناء االخرين املتواجدون يف حميطة

    www.tam.co.il 2002 18     يارون برو�ست “ 24 �ساعات يف حياة قاتل رئي�س احلكومة “ ،�سحيفة تل ابيب 9/26/ 
 www.ynet.co.il magazin2،htm  2003  /9/26          

 ynet 2006/10/23 “ 19     رعنان بن ت�سور ومريي ح�سون “ يغال والري�سا يتوحدون غدًا يف ال�سجن
article 1،7340.l3318613.00html  

20     افرات باري “ يف الغرفة اجلديدة لعمري لن ت�سغل كامريات التعقب ، نعنع حد�سوت 2006/12/7.
News.nana.co.il /article/?articleD=41511&Typeld=1&sid=126  
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التعطيل والإهمال يف تقدمي العالج النف�سي 

لقد اأجريت اأبحاث كثرية ومتنوعة حول التاأثريات النف�سية للعزل، وجميعها ت�سري اإىل االأثر 

النف�سي اخلطري الذي يرتكه العزل لدى املعزول، بدءًاً من الت�سو�سات يف النوم، واالإكتئاب 

واخلوف والت�سو�سات النف�سية وتاأثريها على ال�سمع والروؤية وحاالت االنف�سام يف ال�سخ�سية، 

وعدم التواجد يف الزمان واملكان، وحاالت البلبلة ال�سديدة وت�سو�س القدرة على احل�ساب، 

ولطاملا ان التواجد يف العزل يعترب قا�سي جدًا و�سعب ملن ال يعانون من م�ساكل نف�سية، فكيف 

به ملن يعانون من هذه امل�ساكل. والذين ي�سكلون ن�سبة ال با�س بها من جمهور ال�سجناء، ان 

العزل يفاقم من احلاالت النف�سية ويثري م�ساكل نف�سية كانت يف حالة �سبات لدى االإن�سان 

فت�ستيقظ حتت �سغط موؤثرات العزل. 

لديهم  يكن  مل  بالذين  توؤدي  وقد  ال�سعب،  النف�سي  ال�سغط  ت�سبب  العزل  ظروف  وان 

عليهم  النف�سية  امل�ساكل  و�سيطرة  التوازن  حالة  انعدام  اىل  �سابقة،  نف�سية  ت�سو�سات 

بدون ان تظهر لها اأعرا�س، اإن ال�سجناء املوجودون يف العزل، يعانون من م�ساكل نف�سية 

م�ساعفة بالن�سبة لل�سجناء الذين ال يوجدون يف العزل حيث الت�سو�سات يف حالة االن�سجام 

واأعرا�س االكتئاب واالإحباط ولكن الت�سو�سات ذات الطابع االجتماعي والنف�سي ت�سبح 

 .
21

ممكنة لدى ال�سجناء املوجودون يف العزل بدون اأن يكون لديهم اأمرا�س م�سبقة

وعلى الرغم من اأن بع�س امل�ساكل النف�سية الناجتة عن العزل قد تزول بعد اخلروج منه، اإال 

اأن بع�سها تبقى لفرتات طويلة. وقد يعاين املعزولون من م�ساكل دائمة، ت�سل اإىل درجة عدم 

القدرة على االنخراط يف املجتمع بعد اخلروج من ال�سجن. اإن التاأثريات النف�سية اخلطرية 

دكتور زئيف فيرن خبري نف�سي وطب العائلة وجهة نظر للمحكمة يف مو�سوع االبعاد النف�سية لعزل واالفراد 04. 12. 19   21
بهذا اخل�سو�س انظر:   

Ruchama Marton ، Psychological effects of Solitary confinement، “ voices for vanunu .published 
by the UK Campaign to free Vanunu.1998 pp.35-42.Stsuart Grassian،383 ،craig Haney ،Mental 
Health  isues  in  long-term  Solitary  and‘  supermax  ’Confinement“  crime  and  Delinquency 
.)2003(43،pp،124-156.Mary HoWELLS، Astudy of the Effects and Uses of Solitary Confinement 
in a human rights perspective 10 “world Congress on Medical law ،Jerusalem ،August.30،1994 
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للعزل اأجربت حمكمة العدل العليا االأمريكية يف �سنة 1890 على رف�سه كاإجراء عقابي خطري 
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ووقف ا�ستخدامه. اإىل اأن اأعيد العمل به من جديد يف الربع االأخري من القرن الع�سرين

اإن االأبعاد النف�سية اخلطرية للعزل مقبولة اأي�سا لدى م�سلحة ال�سجون العامة يف اإ�سرائيل، 

ففي اأعقاب االعرتا�س للعدل العليا من قبل منظمة اأطباء حلقوق االإن�سان، ومركز الدفاع 

عن حقوق الفرد، مت اإعداد تقرير يف عام 1996 من قبل طاقم م�سرتك ووزارة االأمن الداخلي 

ورد به ما يلي: 

“ان نتائج االبحاث يف هذه املو�سوع قاطعة، وتفيد باأن االعتقال يف العزل يثري ردود فعل 
نف�سية عميقة... ومن املفهوم انه لطول الفرتة التي يحتجز بها املعتقل يف االنفرادي 

يوجد اآثار مبا�سره على نتائج االحتجاز يف العزل، اذ ان و�سع ال�سخ�س الذي يحتجز 

ليوم واحد يف العزل يختلف عن و�سع ال�سخ�س الذي يحتجز ملدة ثالثة ا�سابيع او ا�سهر 

او �سنوات. ال �سك بانه يوجد حد معني للتحمل، ي�سعر بعده املعزولون ان العزل ال ميكن 

.
احتماله، ويبداأوا نتيجة لذلك يف املعاناه من م�ساكل طويلة االمد“23

نف�سية  م�ساكل  يعانوا من  الذين مل  اولئك  ا�ستجوابهم، حتى  الذين مت  اأكرث من ن�سف  اإن 

م�سبقة عربوا عن اأنهم يعانون من �سائقة نف�سية معينة، وان بع�سهم يوؤذون اأنف�سهم ب�سكل 

دائم. وح�سب اأقوال اإحدى املعتقالت التي تعترب نف�سها قبل االعتقال معافاة نف�سيًا من اأي 

نف�سية  حاالت  من  عانوا  الذين  ال�سجناء  بع�س  اأو�ساع  وان  يل«  اأمل  ال  اجن،  »اأين  مر�س، 

اإن اخلطر الكامن يف  معينة قبل االعتقال، قد تدهورت خالل فرتة احتجازهم يف العزل. 

احلجز يف العزل ملعتقل يعاين من م�سكلة نف�سية قد مت التعبري عنه من خالل قرار حمكمة 

م مارك كينن، وهو معتقل بريطاين 
ُ
اأوروبية حلقوق االإن�سان يف 2001. حيث حكمت املحكمة الأ

مري�س نف�سيًا اأقدم على االنتحار خالل وجوده يف العزل، ب 31.000 باوند. وقد عانى كينن 

من م�ساكل نف�سية قبل االعتقال وكان ياأخذ اأدوية لذلك، وكان �سخ�س قابل لالإقدام على 

   Smith “prisons and Human Rights: the case of Solitary confinement in Denmark  22
  and the US from 1820s until today“،pp.441-528               

تقرير م�سلحة ال�سجون العامة يف مو�سوع عزل ال�سجناء بتاريخ 1996/4/16  �س 11 ، مع ذلك  يجب اال�سارة اىل انه     23
وجهة نظرنا انه ال ميكن حتديد فرتة زمنية معينة التي يبداأ بعدها االن�سان  املحتجز يف العزل  يف املعاناه من م�ساكل   ح�سب    

نف�سية ، فاالمر يختلف من �سخ�س لالآخر   
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االنتحار، وقد حكم بال�سجن اأربعة ا�سهر ب�سبب االعتداء على �سديقته. وقد اأم�سى االأ�سهر 

االأربعة يف ق�سم العالج النف�سي التابع لل�سجن، وب�سبب خمالفات ان�سباطية و�سع يف العزل 

وقد انتحر يف غرفته �سنقًا، بعد ا�سبوعني من احتجازه يف العزل وبعد اأن علم اأن اعتقاله قد 

مدد لفرتة 28 يوم، ويف املحكمة تقرر انه كان هناك خرق للمادة الثالثه من ميثاق االحتاد 

االوروبي حلقوق االن�سان )منع التعامل او العقاب غري االن�ساين او املهني( ووجدت املحكمة 

ان غياب اال�سراف على الو�سع النف�سي لكينن و�سوء التقدير حلالته النف�سية وغياب العالج 

املنا�سب له ت�سري اىل اخللل املوجود يف العناية بال�سجني الذي يعاين من م�ساكل نف�سية وذو 

 .
24

امكانية لالقدام على االنتحار«

ويف الواليات املتحدة يوجد ثالث قرارات حكم والتي لي�س فقط، عرب بها الق�ساه عن اخلطر 

الكامن يف العزل وحذروا منه، بل منعوا احتجاز معتقلني مر�سى نف�سيًا او قد مير�سوا نف�سيًا 

.
25

اذا و�سعوا يف العزل. يف احد ال�سجون من نوع �سوبر ماك�س 

ويف الفرتة االأخرية قدمت دعوى من قبل املحامي ي�سرائيل يوغنار �سد م�سلحة ال�سجون 

انتحر �سنقًا يف �سجن �سطه،  الذين  املرحوم �سمري حنوخيب،  ال�سجني  با�سم عائلة  العامة 

بعد ان مت نقله من �سجن اأيلون ل�سجن �سطة، وقد و�سف من قبل عامل اجتماعي يف ال�سجن 

حافة  على  وبكونه  ال�سعب،  النف�سي  و�سعه  ب�سبب  وذلك  �سائقة«  من  يعاين  »�سجني  بانه 

 Judgment in the case of Keenan v. the united kingdom.3.4.2001  24
.http:// www.echr.coe.int/Eng/Press/200/April/Keenanjudepress.htm

  supermax prisons �سجون  يف  وخا�سة   ، ال�سجني  االن�سان  بحقوق  ا�سرارها  يف  كبري  ب�سكل  معروفه  املتحدة  الواليات    25
)منظمة  الع�سرين   القرن  من  االخرية  الع�سر  ال�سنوات  يف  تطورت  والتي  للعزل  خا�س   ب�سكل  و�سعبة  جديدة  �سورة  حتتوي  التي 

هيومان رايت ووت�س( قدرت ال�سوبرماك�س كظاهرة مقلقة جدًا يف جمال االعتقال.( وقبل قيام هذا ال�سجن فر�ست عقوبة العزل يف 

الواليات املتحدة لفرتات زمنية حمددة على خروقات قوانني ال�سجن و�سمح لل�سجناء باجراء ات�سال بحده االدنى مع ال�سجانني ومع 

ال�سجناء االخرين. ولكن العزل يف ال�سجن �سوبرماك�س يختلف من حيث اال�سباب ومن حيث طول فرتة العزل الكلية. وان ال�سجناء 

يف �سوبرماك�س قد يحتجزون يف العزل ل�سنوات كجزء من خطة طويلة االمد هدفها ال�سيطرة عليهم. ولي�س كعقاب. فهم يخرجون 

من الغرفة اىل نزهة يومية فقط ل�ساعة وياكلون بداخل الغرفة وال ي�ساركون يف اية ن�ساطات اجتماعية جماعية. وعندما يخرجون 

الو�سول  وعلى  �سخ�سية  امتعة  على حيازة  قيود  وتوجد  مقيدون.  ويكونوا  نف�سي  او طبيب  قبل طبيب  يتم فح�سهم من  الغرفة  من 

ال�سماء.  اليومية  جتري يف مكان مغلق يرون من خاللها فقط  والنزهة  والكنتينة.  املواد االخرى  لل�سجن. واىل  التابعة  املكتبة  اىل 

 haney ،mental health issues in long term solitary and supermax  وجتري الزيارات عرب الفيديو او ب�سكل مبا�سر

 confinement،pp.145-148،125-127
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به، وحماوالت االنتحار  بداأ  الذي  الطعام  االإ�سراب عن  وب�سبب  البكاء عند تقدير و�سعه، 

يف املا�سي. ولكن على الرغم من و�سعه النف�سي و�سرورة مراقبته با�ستمرار، و�سع يف غرفة 

»ان  �سنقًاُ.  انتحر  �سطة  �سجن  اإىل  نقله  من  �ساعة   48 و�سعه، وخالل  مع  تتنا�سب  ال  عزل 

جمرد و�سعه يف غرفة وبحوزته �سر�سف » كما ادعى املحامي هي كو�سعه يف غرفه مغلقه مع 

26

م�سد�س حم�سو بالر�سا�س مع األعلم بان عملية ال�سغط على الزناد لن تطول«

 يف ابريل 2006 تلقت منظمة اأطباء حلقوق االإن�سان دعوة تتعلق ب )م( وهو �سجني بعمر 25 

�سنه حمتجز يف العزل ويعاين من �سائقة نف�سية، ولدى زيارة حمامية من موؤ�س�سة ال�سمري 

ل )م( ابلغ انه يعاين من �سائقة نف�سية �سعبة وانه قبل االعتقال كان يعاين من م�ساكل 

نف�سية وحاول االنتحار 25 مرة. وابلغ )م( انه حمتجز يف العزل منذ ثالث �سنني وانه غري 

زارت   2007-6-13 يف  التقرير  هذا  اأعقاب  ويف  يتلقاه.  الذي  النف�سي  العالج  عن  را�س 

ال�سجني طبيبة نف�سية من قبل املوؤ�س�سة الدكتورة نوعا بار حاييم لغر�س تقييم و�سعه. 

لالأمرا�س  م�ست�سفى  اإىل  ال�سبا  ريعان  ادخل يف  قد  كان  الذي  )م(  اأن  تبني  املقابلة  ويف 

النف�سية، وبعد ذلك عولج من قبل طبيب نف�سي يف عيادة اأخرى، يحتجز يف العزل بناءًا 

العدوانية  من  يعاين  وهو  نف�سي.  طبيب  تو�سية  اإىل  ا�ستنادًا  ال�سجن،  اإدارة  تو�سية  على 

العنيفة غري امل�سيطر عليها. ويف �سباه عانى من ذلك وعولج يف م�سر، )م( عرب عن رغبته 

يف موا�سلة التعليم ويف اإجراء ات�سال مع طبيب نف�سي، ويقول انه �سودرت حقوقه يف التعلم 

ب�سبب �سلوكه العنيف، وهو ال يقوم باأي عمل بل ينام ع�سرين �ساعة يف اليوم، يقول )م( 

الزيارة منذ خم�سة  انه ممنوع من  يتلقاها، ويقول  التي  ال�سبب يف ذلك هو االقرا�س  اإن 

ا�سهر. 

نف�سية  م�سحة  اىل  )م(  بنقل  حاييم  بار  نوعا  الدكتورة  او�ست  الزيارة،  اعقاب  ويف 

للعالج. 

وحتديد املكان الذي يجب احتجازه به والعالج املنا�سب له، وقررت الدكتورة نوعا ان العزل 

نتيب نحماين “ عائلة �سجني انتحر تقا�سي م�سلحة ال�سجون العامة ، 3.1.20 والال08.3.1   26
http://news.walla.co.il/?10/1217135
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يفاقم من ازمته النف�سية، و يجب تقلي�سه ما امكن واعادة ال�سماح له بالزيارة العائلية. 

ويف تقريرها قالت بارحاييم ان احلديث يدور عن حالة مركبه وان هناك ا�سارات ال ميكن 

حتليلها يف زيارة �سريعة وانه يجب نقله اإىل م�سحة نف�سية للعالج املتوا�سل. وان الفح�س 

لهذه احلالة �سروري لتحديد املكان الذي يجب احتجازه به: م�ست�سفى ام �سجن، ولغر�س 

عن  امل�سئولية  لتقييم  مفيدة  تقييمه  اإعادة  تكون  اأن  ويحتمل  له،  املنا�سب  العالج  حتديد 

�سبب ع�سوي  وجود  لنفي  يجب فح�سه ج�سديًا  ب�سببها،  معتقل وحمكوم  هو  التي  احلالة 

حلالته وبالذات لنفي وجود ورم ليمفاوي لديه، وخا�سة ب�سورته الدماغية، لي�س لدي اأدنى 

�سك باأن وجوده املتوا�سل يف العزل �سيفاقم و�سعه النف�سي واأو�سي بتقلي�س مدة عزله ما 

اأمكن. وال�سماح بزيارته من قبل طاقم عالج واإعادت ال�سماح له بالزيارات العائلية“ 

الرئي�سي  ال�سحة  �سابط  وهو  ادلر،  اليك�س  الدكتور  رد  تلقي  مت   2007/7/30 تاريخ  يف 

مل�سلحة ال�سجون العامة، ردًا على تقرير الدكتورة نوعا بار حاييم، والذي مبوجبه رف�س 

م�ست�سفى  اإىل  ال�سجني  اإر�سال  ال�سحيح  من  انه  اأجد  ال   “ قال:  حيث  تو�سياتها.  قبول 

الذي يعاين من  ال�سجني  ان  ويدعي  الفحو�سات الالزمة له“  النف�سية الإجراء  لالأمرا�س 

ت�سو�سات نف�سية خطرية )severe personality disorder( “يتلقى عالجا دوائيًا وانه 

متوازن جيدًا وان �سلوكه يف املرحلة االأخرية اأ�سبح هادئا “. 

اإعادة فح�سه من  لي�س وا�سحًا ويجب  النف�سية  ال�سجني  الفح�س حلالة  ان  نعتقد  ولكننا 

جديد  يف ظروف متكن من ذلك، مثل موؤ�س�سة لل�سحة النف�سية، ويف حالة تبني ان )م( 

مري�س مبر�س نف�سي، فان مكانه لي�س يف ال�سجن بل يف م�ست�سفى لالأمرا�س النف�سية، ويف 

حالة كونه يعاين من ت�سو�سات �سخ�سية فان العزل هو خيار �سيء بالن�سبة له، وهو يفاقم 

و�سعه النف�سي. وان اإبقاء )م( يف العزل يفاقم و�سعه النف�سي وهو مبثابة اال�ست�سالم من 

قبل م�سلحة ال�سجون جتاهه. 

يف  ال�سجون  يف  العزل،  يف  املحتجزين  الفل�سطينيني  لل�سجناء  املعطى  النف�سي  العالج  ان 

اإ�سرائيل هو عالج منقو�س، وح�سب اأقوال ال�سجناء، فان اأولئك الذين يعانون من اأمرا�س 

احلالة  خطورة  يحدد  فمن  النف�سية،  احلالة  خلطورة  وفقًا  اأحيانا  فح�سهم  يجري  نف�سية 

النف�سية ؟ واىل متى ينتظرون دورهم للعالج ؟ وان الذين ال يعانون من اأمرا�س نف�سية ال 
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يفح�سون اإطالقا من قبل اأطباء نف�سيني، وذلك على الرغم من اخلطورة ال�سديدة للعزل 

حتى ملن مل يعاين من اأعرا�س نف�سية قبل بدايتها. 

وعندما يتم العالج النف�سي، يقول ال�سجناء انه يتم باللغة العربية فقط بل يف اغلب احلاالت 

يتم اللقاء بح�سور �سجان وذلك ما يتعار�س واأخالق املهنة الطبية. 

اأيار 2005 توجهت املحامية �سيغي بن اري من مركز الدفاع عن حقوق الفرد اىل  يف 

حالة  من  يعاين  الذي  )ح(  ال�سجني  م�ساعدة  بطلب  االإن�سان  حلقوق  اأطباء  منظمة 

نف�سية �سعبة، وقد عانى )ح( من م�ساكل نف�سية قبل االعتقال، واحتجز يف العزل ملدة 4 

�سنوات، �سنة وثمانية ا�سهر منها يف العزل االنفرادي ب�سبب انه هاجم �سرطة ومعتقلني، 

اأدى  الذي  االأمر  نق�س معني،  ال�سجن عانى من  تلقاه )ح( يف  الذي  النف�سي  والعالج 

وهو  فيرن،  زئيف  الدكتور  قبل  ال�سجني من  وقد مت فح�س  ال�سجني،  تدهور حالة  اإىل 

اأو�سى بعالج نف�سي ودوائي لعالج امل�ساكل التي  اأخ�سائي نف�سي من اجلمعية، والذي 

احتجز )ح( ب�سببها يف العزل، واأو�سى باإدخاله ق�سم ال�سحة النف�سية التابع مل�سلحة 

ال�سجون العامة للفح�س والعالج. واأو�سى بتلقي زيارات اأكرث من امل�سموح به للتخفيف 

مع  واحلديث  باالت�سال  )ح(  ل  بال�سماح  فيرن  الدكتور  واأو�سى  النف�سي،  ال�سرر  من 

ال�سجناء االآخرين. 

ويف اعقاب هذه التو�سيات مت ال�سماح ل)ح( مبقابلة طبيب نف�سي من م�سلحة ال�سجون 

الطبية،  املهنة  يتعار�س واخالق  لقائه بح�سور �سجان مبا  ا�سر على  العامة،لكن هذا 

وحق ال�سجني يف احلفاظ على ا�سراره الطبية وخ�سو�سياته وكرامته، وح�سب تعليمات 

ادارة ال�سجون فان » الفح�س الطبي والنف�سي يف ال�سجن يختلف عن الفح�س الطبي 

 .
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والنف�سي يف اخلارج، وانه ال يجري اال بح�سور �سجان او ممر�س«

ومل تبذل م�سلحة ال�سجون اية جهود الجراء الفح�س حتت احلرا�سة للحفاظ على اأمن 

الطاقم من جهة وللحفاظ على ا�سرار وحقوق املعالج من جهة اخرى، كاأن يو�سع �سجان 

بتاريخ  اري  بن  �سيغي  املحامية  اىل  ادلر  اليك�س  الدكتور  ال�سجون  م�سلحة  يف  النف�سي  العالج  طاقم  رئي�س  من  ر�سالة   27
2005-8-23
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يف مدى الروؤية ولي�س يف مدى ال�سمع من املعالج مثاًل. وكما ح�سل عندما فح�س )ح( 

من قبل طبيب اجلمعية. كما ان زيارت )ح( مل تفد ب�سيء ومل يتم نقله لق�سم العالج 

النف�سي يف م�سلحة ال�سجون وهكذا جتاهلت م�سلحة ال�سجون م�سلحة ال�سجني وحقه 

يف تلقي عالج نف�سي مالئم وابقت )ح( بدون عالج منا�سب. 

ويف اعقاب هذا الو�سع، قدمت منظمة اطباء حلقوق االن�سان ومركز الدفاع عن حقوق 

املهنية  النظر  تبني وجهة  والذي طلبوا من خالله  الفرد اعرتا�س رقم )5733/05( 

للدكتور فيرن والعمل وفقًا لتو�سياته. او على االقل ال�سماح باجراء فح�س نف�سي من قبل 

ادارة ال�سجون.بدون تواجد �سجان يف مدى ال�سمع، ويف اعقاب هذا االعرتا�س اأجري ل 

)ح( فح�س طبي نف�سي، بدون تواجد ال�سجان، وادخل اىل ق�سم العالج النف�سي التابع 

و�سعه  العالج حت�سن  هذا  وبعد  دوائي،  يتلقى عالج  وبداأ  ا�سبوع  ملدة  ال�سجون  الدارة 

النف�سي وطلب االنتقال اىل ق�سم عادي، فقامت ادارة ال�سجون بنقله اىل العزل املزدوج، 

ومع ذلك فان )ح( ي�سكو اليوم من ان العالج الذي يتلقاه يقت�سر على االدوية. 

ان جميع املعتقلني املحتجزين  يف العزل وعوجلوا من قبل طبيب نف�سي ي�سكون من انهم غري 

را�سون عن العالج وان هذا العالج يقت�سر على االدوية وال يت�سمن حمادثات يرى اجلميع 

بها، انها ذات اثر داعم، وكما يقول احد ال�سجناء »ان العالج هو ب�سكل عام تلقي االقرا�س 

الدوائية. وان اأي طبيب نف�سي ال يزورك وال ي�سغي اإليك. وان اللقاء مع الطبيب النف�سي، 

احد  فان  ذلك،  على  وزيادة  الدوائي«   العالج  جتديد  خالله  يتم  دقائق  ب�سع  عن  يزيد  ال 

ال�سجناء قد ابلغ ان عالجه قد توقف كليًا بعد ان رف�س اخذ الدواء. 

وال�سجينة )ع( حمتجزة يف العزل املنفرد منذ ن�سف �سنة، ب�سبب كونها غري قادرة على 

االن�سجام مع ال�سجينات االأخريات. ويف اعتقالها ال�سابق الذي ا�ستمر ملدة ثالث �سنني 

عدة  بنف�سها  االإ�سرار   حاولت  �سجنها   وخالل  االنفرادي.  العزل  يف  اأي�سا  احتجزت 

مرات، وح�سب اأقوالها فان م�سلحة ال�سجون حاولوا اإخراجها من العزل، غري اأنها غري 

معنية بالتواجد مع االآخرين. طلبت )ع( من اأطباء حلقوق االإن�سان امل�ساعدة النف�سية 

اأن  اأقوالها  وح�سب  ال�سجن.  من  حتررها  قبل  النف�سي  اال�ستجمام  به  ت�ستطيع  ومكان 
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العالج النف�سي الذي يعطى لها غري كاف ويقت�سر على االأدوية. وان االإن�سان الوحيد 

ال�سليب  ومبعوثي  ا�سهر،  خم�سة  كل  مرة  تزورها  التي  اأختها،  هو  معه  تتحدث  الذي 

اأطباء  االأحمر، الذين يزورونها مرة كل ثالثة ا�سهر، وعندما زارها املحامي من قبل 

حلقوق االإن�سان الأول مرة يف اأكتوبر 2006 اأجرت ات�سال جزئي مع �سجينة اأخرى يف 

غرفة جماورة، ات�سال مل يتخلله ات�سال بالعني بني ال�سجينتان.

وبعد طلب ال�سجينة، قامت منظمة اطباء حلقوق االن�سان بتجنيد طبيب عائلة فل�سطيني 

ا�سرائيلي، الذي وافق على زيارتها مرة كل ا�سبوعني، لكن مدير منطقة املركز يف ادارة 

ال�سجون رف�س ال�سماح بالزيارة، وفيما بعد، عند زيارة حمامي منظمة اطباء حلقوق 

االن�سان لل�سجينه، قالت له انها تقابلت مع عاملة اجتماعية تتكلم العربية من قبل ادارة 

ال�سجون، لكنها مل تثق بها ومت وقف اللقاء مببادرة ال�سجينة، » اإنني ال اأثق باأي �سيء وال 

باأي اإن�سان، اإنني ا�سعر بالوحدة واأحاول احلفاظ على بقائي حتى نهاية فرتة �سجني، 

االأخ�سائيني  بلقاء  يحظون  ال  الفل�سطينيني  ال�سجناء  اإن  عني«.  اجلميع  تخلى  لقد 

االجتماعيني وهذه احلالة تعترب حالة �ساذة. واإننا نعتقد اأن لقاء ال�سجينة باالأخ�سائية 

االجتماعية مت بعد تدهور و�سعها النف�سي، ويحتمل ان يكون ا�ستجابة لطلبات منظمة 

اأطباء حلقوق االإن�سان، التي طالبت بال�سماح باإجراء زيارات خا�سة لها. 

الطبي،  ملفها  التعبري عنه يف  معه، مت  ت�ستطيع احلديث  ما  ل�سخ�س  احتياج )ع(  ان 

وتبني اأنها ت�ستغل لقاءاتها مع اأطباء ال�سجن للحديث، وهي ترف�س الفح�س من قبله 

وترف�س اأحيانا اخذ الدواء النف�سي، لكنها معنية باحلديث، ويكتب عنها طبيب ال�سجن 

ال�سجينة  ورف�ست  الفح�س،  يف  ترغب  ومل  احلديث.  على  ال�سجينة  »وافقت  يلي:  ما 

موا�سلة الفح�س، وكانت معنية فقط باحلديث«. 

وهكذا اأي�سا ي�سري االأخ�سائي النف�سي يف ملفها اإىل اأن حاجة )ع( دائمًا هي احلديث 

مع اأخ�سائي نف�سي، ويكتب االأخ�سائي النف�سي يف ملفها: »جاءت هذه املرة من تلقاء 

نف�سها، وهي معنية باحلديث مع طبيب نف�سي، ويف الفح�س كانت تتحدث ب�سيء من 

ال�سغط عن الكثري من االأ�سياء، لي�س باالمكان احلديث معها فهي تتحدث عن االإ�سرار 

بها وعدم عالجها، وتدخل يف �سروحات طويلة غري جوهرية، وتطلب م�ساعدتها«.
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ال�سجن،  يف  االإن�سان   حلقوق  اأطباء  منظمة  من  طبيب  )ع(  فح�س   2007/7/5 يف   

وخالل املقابله ابلغت )ع(عن ال�سرر النف�سي واجل�سدي التي احدثتها فرتة ال�سجن، 

وعن �سكوكها يف العالج الدوائي املقدم لها، وكانت تو�سيات طبيب املنظمة تدعو اىل 

ال�سماح لل�سجينة بالعالج امل�ساند واملتوا�سل: 

» لقد كانت معنية فقط يف العالج التخاطبي، واين اعتقد انه كان بامكانها اال�ستفادة 

من العالج امل�ساند املتوا�سل، لو كانت الظروف ت�سمح بذلك خالل وجودها يف ال�سجن، 

وان هذا العالج اذا مت الرتكيز خالله على اجلانب االدراكي املعريف، �سيكون باالمكان 

ايجاد مكان يت�سع ال�ستيعاب االحباط الذي تعاين منه، والتعلم كيف ت�سيطر على نف�سها  

وبناء برنامج معني حلياتها  بعد ال�سجن، ملنع تورطها يف تعقيدات اخرى يف امل�ستقبل. 

وقد طلبت الرتكيز على اهمية تخفيف ال�سغط املمار�س من قبل �سلطات ال�سجن عليها، 

وهو احد اال�سباب لو�سعها النف�سي احلايل«. 

االأخريات  االأمنيات  ال�سجينات  ان  ب�سبب  �سنتني،  منذ  العزل  يف  حمتجزة  )ط(  وال�سجينة 

يرف�سن احلياة معها، حاولت )ط( االنتحار قبل ال�سجن ب�سبب امل�سايقات التي تعر�ست لها 

اأمها  العائلة. وهي ال حتظى بزيارات عائلية مطلقًا. وفقط تتحدث مع  اأفراد  من قبل احد 

بالتليفون مرة كل �ستة ا�سهر، وخالل �سجنها اأ�سرت بنف�سها مرات عديدة، ومن ملفها الطبي 

ي�ستفاد انه قد قدرت)ط( �سجينة يف �سائقة » وذات احتماالت اإقدامها على االنتحار«، واأفادت  

تناولها  التوقف عن  التي قررت  االأدوية،  يقت�سر على  تتلقاه  الذي  النف�سي  العالج  اأن  )ط( 

ب�سبب عدم فائدتها، وهي تعاين من ت�سو�سات يف النوم، كاإحدى تاأثريات حالة العزل. وتقول 

» فيما يتعلق باالأدوية كنت اأتوقف عن تناولها، ففي �سهر متوز رف�ست اخلروج ملقابلة الطبيب 

بعد اأن فهمت انه لن ي�ساعدين، والطبيب غري متخ�س�س يف هذا املجال، بل هو متخ�س�س 

باالإدمان، وقبل �سهرين توقفت عن تلقي االأدوية الن االأقرا�س تدمرين«. واالأخ�سائي النف�سي 

اأي�سا يكتب يف ملفها: » تتحدث عن اأنها ع�سبية، واأنهم ال ي�ساعدونها واإنها يف حالة اإحباط، 

وتقول اأنها بعد اأن توقفت عن تناول االأدوية حت�سن و�سعها النف�سي«. 

اأطباء حلقوق االإن�سان م�ساعدة نف�سية، ويف ردنا عليها طلبنا من  طلبت )ط( من منظمة 

لدى  متطوعة  اجتماعية  اأخ�سائية  قبل  من  لها  زيارات  اإجراء  العامة  ال�سجون  م�سلحة 
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املنظمة،  وهي فل�سطينية اإ�سرائيلية، لكن اإدارة ال�سجون مل توافق على ذلك. ويف اآخر زيارة 

بزيارتها  تقوم  اجتماعية  اأخ�سائية  اأن  اأبلغت )ط(  لها يف 2007/6/28   املنظمة  ملحامي 

اأن تقوم اأخ�سائية  كل يوم )يف ملف )ط( النف�سي يوجد تو�سيه من قبل الطبيب النف�سي 

اجتماعية بزيارتها( حيث جتري املحادثات معها من وراء �سبك الباب يف غرفتها وباللغة 

العربية، وان )ط( ال تتعاون معها الأنها ال تثق بالعالج وبجدواه. 

وب�سبب انه لكلتا احلالتني مل يوجد حتى االآن حل ميكن ال�سجينات من اخلروج من العزل، 

اأن الزيارات الدورية الأبناء االأ�سرة من الدرجة االأوىل غري م�سموحة، فاننا نو�سي  وب�سبب 

من  العائلة  اأفراد  لي�سوا  هم  الذين  اأولئك  قبل  من  حتى  الدورية  بالزيارات  لهن  بال�سماح 

من  متكن  الزيارات  وهذه  واآخرين.  حلقوق  اأطباء  منظمة  متطوعي  مثل  االأوىل.  الدرجة 

احلفاظ اجليد جدًا على و�سعهن اجل�سدي والنف�سي لل�سجينات. واإننا نو�سي اأي�سا بان تكون 

هذه الزيارات مفتوحة وبدون حواجز. 

يف ق�سم االأ�سخا�س املو�سوعني حتت الرقابة مركز االإمرا�س اجل�سدية والنف�سية التابع الإدارة 

العادية  ال�سجون  االنخراط يف  ي�ست�سعبون  الذين  الرقابة،  �سجناء حتت  ال�سجون، يحتجز 

وهم بحاجة اإىل االإ�سراف والعالج اخلا�س. وان ق�سم كبري منهم  يعانون من م�ساكل نف�سية. 

يف متوز 2007  توجهت منظمة اأطباء حلقوق االإن�سان اإىل م�سلحة ال�سجون العامة ب�سوؤال 

باالمكان  كان  مااإذا  و�ساألنا حول  فل�سطينيني،  ل�سجناء  الق�سم  ا�ستيعاب هذا  اإمكانية  حول 

اإيجاد اأماكن كهذه لل�سجناء فل�سطينيني عند ال�سرورة. فكان رد م�سلحة ال�سجون العامة، 

م�سابهة  االأمنيني   لل�سجناء  والنف�سي   الطبي  العالج  اإن   ،2007/9/18 يف  تلقيه  مت  الذي 

للعالج املقدم لل�سجناء ب�سكل عام«.

اإدارة  فان  االإ�سراف،  حتت  ال�سجناء  ق�سم  اإىل  لالإدخال  امني  �سجني  احتاج  لو  اأنه  وقيل 

انه  ال�سجون،  رد م�سلحة  من  ون�ستنتج  اآخر.  �سجني  بكل  تهتم  كما  باأمره  �ستهتم  ال�سجون 

مثل  الفل�سطينيون،  لل�سجناء  اأماكن خم�س�سة  االإ�سراف  ال�سجناء حتت  ق�سم  يوجد يف  ال 

مركز اأطباء م�سلحة ال�سجون، الذي يوجد به ق�سم خا�س معد لل�سجناء الفل�سطينيني. اننا 

نرى يف ذلك اإ�سرار اإ�سايف، يف العالج النف�سي الذي يحتاجه ال�سجناء الفل�سطينيون. فمن 

حتت  ال�سجناء  ق�سم  يف  الفل�سطينيني،  للمعتقلني  اأماكن  تخ�سي�س  غياب  يف  انه  الوا�سح 
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املعطيات،  هذه  �سوء  وعلى  بامل�ساعب.  حمفوف  �سيكون  هناك  اىل  نقلهم  وان  اال�سراف، 

يربز ال�سوؤال : هل املعتقلون الفل�سطينيون الذين كانوا بحاجة اىل و�سعهم يف ق�سم ال�سجناء 

حتت االإ�سراف، كانوا حمتجزون يف �سجون عادية بحالة عزل، حيث تكون �سحتهم اجل�سدية 

النف�سية واجل�سدية  ال�سحة  ير�سلون لالإدخال يف مركز  اأنهم  اأو  للخطر  والنف�سية معر�سة 

التابع مل�سلحة ال�سجون. 

ومن املهم االإ�سارة اإىل انه يف امل�ست�سفيات النف�سية يحتجز اأ�سخا�س، مييلون اىل العنف جتاه 

اأنف�سهم وجتاه االآخرين، ومع ذلك، فان هوؤالء اال�سخا�س ال يحتجزون ب�سكل انفرادي، وان 

ا�ستخدام العزل يف هذه امل�ست�سفيات، يتم لغر�س �سبط املعالج، يف ظروف مقيدة واحيانًا 

لفرتات ق�سرية، وال ي�ستخدم كو�سيلة عالج. 

وباال�سافة لذلك من املهم اال�ساره هنا اىل ان ال�سجناء الذين ال يعانون من م�ساكل نف�سية 

والذين يحتجزون يف العزل ال�سباب امنية يبلغون عن معانياتهم ال�سعبة من العزل كال�سعور 

باالحباط واملعاناه واالنفراد وال�سوق ل�سحبة االن�سان: » ال�سعور بالعزله واملعاناه«  »اين يف 

حالة �سيئة. ومن �سيء اىل ا�سواأ«، »اين يف حالة احباط، الين بعيد عن النا�س، ال يوجد 

يل حقوق كان�سان، واين اتلقى معاملة �سيئة واين ا�سعر بالوحدة، اين ا�سعر بانني ن�سف 

ان�سان، واين يف �سوق حلياة املجتمع واجلماعة، فعندما تكون معزول تكون �سعيف«. 

وتتخذ  بالعزل،  املرتبطة  النف�سية  للمخاطر  كبري  ادراك  يوجد  العامل.  يف  اخرى  بالد  ويف 

امكانية احل�سول  اجراءات معينة ملواجهة هذه املخاطر، مثاًل يف كندا  يوجد لكل �سجني 

 ويف بريطانيا توجد جلنة ت�سرف على اجراءات العزل وتتابع و�سع 
28

على امل�ساعدة النف�سية،

ال�سجني املعزول. وهناك تو�سيه بان ت�سمن هذه اللجنة بني اع�سائها طبيب نف�سي  وممثل 

للطاقم الطبي لل�سجن. 

وهذه اللجنة تتلقى اإ�سعار عن و�سع �سجني يف العزل خالل اربع وع�سرون �ساعة من نقله اىل 

اأمر بالعزل، ويجري زيارات  ال�سجني ومع من  اللجنة يكون على ات�سال مع  العزل. وع�سو 

  correctional Service of canada،commissioner‘sDirective،administrative segregation 24.1.1997      28
          http://www.csc-scc،gc،ca/text/plcy/cdshtm/590-cde-eng.shtml
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منتظمة اإىل ق�سم العزل. وي�ستطيع اأع�ساء اللجنة االعرتا�س على قرار االحتجاز يف العزل. 

اأن  اإىل  االإ�سارة  املهم  ومن   .
29

العزل بها متديد فرتة  يتقرر  التي  النقا�سات  ويتواجدون يف 

اخلدمات ال�سحية يف ال�سجون يف بريطانيا انتقلت موؤخرًا من التبعية مل�سلحة ال�سجون اإىل 

التبعية للهيئة ال�سحية اجلماهريية العامة  )PCT-Primary  )care trust. وي�ستفاد 

من بحث حول اخلدمات الطبية يف ال�سجون يف اأوروبا وكندا اجري يف عام 1992، اإن اإخراج 

اخلدمات الطبية لل�سجناء من اإطار التبعية مل�سلحة ال�سجون  حت�سن هذه اخلدمات ب�سكل 

 .
30

جوهري وحتل مع�سالت التناق�س يف الوالء للطواقم الطبية“ 

Prison service of Englandand wales،prison Service Orders،Segregation. )http://pso.   29
 .hmprisonservice،gov،uk/pso1700/default.htm

 Katrina Tomaseviski،prison Health-internation Standards and national practtics in   30
 Europe،Helsinki institute for Crime prevention and control، FFILIATED WITH THE UNITED

 .Nations ،publication Series No.21،Helsinki.1992
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الآثار اجل�سدية لالحتجاز يف العزل

اإىل ظواهر  اأي�سا  بل  نف�سية �سعبة.  فعل  ردود  اإىل  يوؤدي فقط  ال  العزل   اأن  االأبحاث  تفيد 

“ ان �سحايا ال�سجن يف العزل يعانون  ج�سدية. تنتج عن اخلوف من االحتجاز يف العزل، 

من ظواهر يف اجلهاز اله�سمي ويف االوعية الدموية والقلب، ويف االجهزة اجلن�سية والبولية. 

ومن الرجفة والفزع ومن االم الرا�س والكوابي�س والتعب الكثري، واال�سطراب يف دقات القلب 

 .
والتعرق الزائد و�سيق التنف�س“31

ويبلغ ال�سجناء ان مثل هذه امل�ساكل التي ا�سري اليها اعاله: �سيق التنف�س، واالم�ساك وم�ساكل 

االمعاء، واملعدة، والغازات واالم البطن وم�ساكل الطحال والع�سو اجلن�سي وحرقة البول لدى 

ق�سم من ال�سجناء، قد ظهرت لدى بدء و�سعهم يف العزل. ولكن يجب اال�ساره اننا ال ميكن 

ان نقرر ان هذه امل�ساكل نتيجة مبا�سرة للعزل او انها مل تكن لتظهر لو ان هوؤالء ال�سجناء مل 

يو�سعوا يف العزل.

ابيب  تل  جامعـة  ؟  �سيا�سيني  او  امنيني  �سجناء  االجتماع“  اطار  يف  “حما�سرة  للعزل  النف�سية  االثار   “ مرتون  روحاما    31
 2006/1/8
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تناق�ض الولءات 

من الوا�سح ان اجراء مزعج كالعزل كان يجب ان يثري احتجاج رجال الطب الذين يعاجلون 

ال�سجناء ب�سكل متوا�سل، كاطباء م�سلحة ال�سجون واالطباء النف�سيون الذين يزورونهم. 

اأ. اطباء م�سلحة ال�سجون 

ان حقيقة كون اطباء م�سلحة ال�سجون ي�ستخدمون ب�سكل مبا�سر من قبل م�سلحة ال�سجون 

ويتبعونها تعر�سهم حلاالت من تناق�س الوالءات  )للمعاجلني من جانب ومل�سلحة ال�سجون 

ب�سكل خا�س  تتفاقم  امل�سكلة  وان هذه  املع�سالت.  ول�سرورة معاجلة هذه  اآخر(  من جانب 

عندما تتغلب ق�سية الوالء مل�سلحة ال�سجون على ق�سية الوالء مل�سلحة املعالج، وتوؤدي اىل 

 .
32

اال�سرار بحقوقه وبالعالج الطبي املعطى له 

ان قانون ادارة ال�سجون  يحدد عدد من االجراءات املتعلقة بالفحو�سات الطبية لل�سجناء 

املحتجزون يف العزل واالنفراد. يف بداية العزل ويف �سياقه، وكل �سجني يف العزل ويف االنفراد 

بعد  يتجاوز 48 �ساعة  او يف غيابه من قبل ممر�س مبا ال  الوحدة  يفح�س من قبل طبيب 

الدخول اىل العزل واالنفراد. وان الو�سع الطبي للمعتقلني املحتجزون يف االنفراد والعزل 

يفح�س حااًل كل يوم من قبل ممر�س الوحدة. وبوا�سطة طبيب الوحدة مرة يف اال�سبوع على 

االقل،  )قانون ادارة ال�سجون 00. 44. 04 العالج الطبي لل�سجني(. ولكل �سجني يتواجد يف 

العزل يجري فح�س دوري من قبل الطبيب مرة كل �سهرين.

ال�سجان امل�سئول ملزم  التي تتطلب عزل �سجني الكرث من ثالثة ا�سهر، يكون  ويف احلاالت 

بالت�ساور مع طبيب املركز او مع ممثله فيما يتعلق باتخاذ قرار العزل  )قانون ادارة ال�سجون 

00. 03. 04 احتجاز �سجناء يف العزل(. 

ومن فح�س ملفات طبية ملعتقلني يف العزل  يتبني ان اوامر ادارة ال�سجون املتعلقة بالفح�س 

االو�ساط املختلفة يف العامل ، مثل النقابات الطبية العاملية World Medical Association( حددوا ان التزامات الطبيب   32
/http://www.wma.net/e/policy/17.a_e.html :هي يف الدرجة االوىل لل�سخ�س الذي يعاجله  انظر



37

الطبي للمحتجزين يف العزل ال يتم االلتزام بها او انه ال يتم توثيقها يف �سجالت طبية. ومن 

معاينة امللفات الطبية تظهر عدة م�ساكل:

قبل طبيب  من  ا�سبوع  كل  مرة  لالجراء  املعدة  الطبية  للفحو�سات  توثيق  يوجد  ال  االوىل: 

الوحدة. فهل هذه الفحو�سات ال تتم او انها تتم وال توثق ؟.

الثانية : يظهر من امللفات الطبية ان الفحو�سات الدوريه التي يجب ان تتم مرة كل �سهرين 

ال تتم ب�سكل منتظم. ويف النهاية، يتبني انه ال توجد حماوالت اليجاد رد على احلاالت التي 

يرف�س بها ال�سجني الفح�س من قبل الطبيب او الطبيب النف�سي. 

وان توثيق امللفات الطبية يت�سمن اي�سًا وجهة نظر حول و�سع ال�سجني يف العزل تقدم من قبل 

اطباء م�سلحة ال�سجون: »ال مانع طبي من العزل« او »موؤهل للعزل« ان وجهات النظر هذه  

ت�سكل بالن�سبة لنا ترخي�س با�ستمرار العزل. وانه لي�س فقط يتم تقدمي وجهات نظر كهذه بل 

انها تتم ح�سب املظهر اخلارجي لل�سجني فقط. »عندما يرف�س ال�سجني الفح�س«.

وانها ال تت�سمن اية ا�سارات من قبل الطبيب اىل املخاطر  الكامنة يف االحتجاز يف العزل. 

بل ان الطلب من الطبيب تقدمي وجهة نظر كهذه ت�سعه يف �سائقة اأخالقية. من حيث ان 

اجل�سدية  ال�سحة  اىل  ت�سيء  انها  طبية  ناحية  من  ثبت  و�سيلة  ا�ستخدام  �سيقر  الطبيب 

للمعالج. وباعطائه االقرار يكون قد ارتكب خمالفة اخالقية. ويف اطار مبادىء  والنف�سية 

رجال  باأن  يحدد  الذي   4 رقم  املبداأ  املتحدة  االمم  بها  طالبت  التي  الطبية  املهنة  اخالق 

ال�سجناء على  بقدرة  تتعلق  اقرارات  اعطاء  ي�ساركون يف  او  يقرون  الذين  الطبية  الطواقم 

حتمل ظروف االعتقال التي قد توؤثر �سلبًا على و�سعهم اجل�سدي والنف�سي يخرقون بذلك 

 .
33

قواعد اخالق املهنة الطبية 

 principle of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personal.Particularly Physicains  33
 in the Protection of Prisoners and Detainees Gainst Torture and Other Cruel inhuman or
.Degrading Treatment or Punishment. http:// www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp40.htm
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الطباء النف�سيون

اىل جانب اطباء م�سلحة ال�سجون العامة، يوجد اخ�سائيون نف�سيون يعملون من قبل وزارة 

العزل  ان  االثبات  وب�سبب  العامة،  ال�سجون  لهم مب�سلحة  وال عالقة  لها،  ويتبعون  ال�سحة 

يت�سبب ب�سرر نف�سي وج�سدي لل�سخ�س املعزول، فان هذه الفحو�سات ت�سكل حتدي �سخ�سي 

لهوؤالء االطباء النف�سيني، وعندما توجد دالالت على وجود �سرر نف�سي للمعتقل يف اعقاب 

وجوده يف العزل، فان الطبيب النف�سي يقدم امل�ساعدة والعالج، وقد ياأمر باخراج املعتقل من 

العزل. ولكن، عندما ال توجد دالئل على ان املعتقل يعاين من �سرر نف�سي، فقد يكون الطبيب 

املعالج،  لل�سخ�س  واجل�سدي  النف�سي  بال�سرر  يت�سبب  الذي  النظام  يف  م�سارك  النف�سي 

حيث ان وجهات نظر االطباء النف�سيني ال تت�سمن حتذير عام من املخاطر املتعلقة بالعزل، 

والتو�سية باخراج املعتقل من العزل بعد ذلك، بل هي ب�سكل عام تت�سمن التو�سيه بتقدمي 

عالج دوائي ومراقبة، ويف اغلب االحوال ال ي�سار اىل ان املعتقل املعالج حمتجز بحالة عزل. 

ويجب االإ�سارة اإىل انه يف وجهات النظر النف�سية التي فح�سناها، مل جند اأية تو�سية باإخراج 

املعتقل من العزل، حتى يف احلاالت التي عانى بها املعتقل من م�ساكل نف�سية. 

اأ�سلوب  با�ستخدام  املتعلق  الر�سمي  موقفها  النف�سيني  االأطباء  نقابة  تن�سر  مل  اليوم،  وحتى 

»اأطباء  جمعية  توجهت   2000 عام  ويف  النف�سية،  واإبعاده  اإ�سرائيل  يف  ال�سجون  يف  العزل 

حلقوق االإن�سان« اإىل نقابة االأطباء النف�سني، بطلب بلورة موقفها املتعلق بالعزل، على �سوء 

م�سروع القانون املتعلق بالعزل والذي قدم يف نف�س الوقت اإىل الكني�ست. وقد �سرحت النقابة 

اأنها لي�ست �سريكة يف نظام العزل بقولها: 

» اإننا ال نرى اأنف�سنا طرف يف حتديد �سيا�سة العزل، اأو ماهيتها او اأ�سبابها، ومن الوا�سح 

انه يف حالة توجه اإن�سان معني اإىل طبيب نف�سي بطلب الفح�س للم�ساعدة والعالج  -ف�سيتم 

ذلك. وال �سك لدينا بان االأطباء النف�سيني �سيت�سرفوا وفق تقاليد املهنة الطبية، ولن يجدوا 

املذكور،  القانون  م�سروع  ت�سمن  وقد   .
34

الطب«  عن  خارجة  اأعمال  يف  متورطون  اأنف�سهم 

ر�سالة الدكتور ميخائيل �سنايدرمان رئي�س نقابة االطباء النف�سيني �سابقًا الطباء حلقوق االن�سان بتاريخ 2000/7/31   34
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تو�سيه من وزارة االمن الداخلي الإجراء فحو�سات نف�سية دورية للمحتجزين بحالة العزل. 

ولكن اأو�ساط يف ق�سم ال�سحة النف�سية يف وزارة ال�سحة عار�سوا ذلك. وت�سببوا يف �سطبها، 

بدعوى اأن االأطباء النف�سيني ال ميكنهم التحول اىل جزء من اإجراء العزل.

ولكننا نعتقد ان العزل كم�سكلة اأخالقية ال زالت ماثلة.  من حيث انه على الطبيب النف�سي 

الذي يفح�س �سجني يف العزل ان يدرك حقيقة ان ال�سخ�س املعالج قد تعر�س الإجراء يت�سبب 

النف�سيني  االأطباء  نقابة  اىل  اأخرى  مرة  توجهنا   2007 �سنة  يف  وج�سدي.  نف�سي  ب�سرر  له 

بطلب بلورة موقفها املتعلق بالعزل. ويف ردها الذي مت تلقيه يف �سبتمرب 2007 رف�ست نقابة 

النف�سيني حتديد موقفها يف مو�سوع العزل، بدعوى ان احلديث يدور عن مو�سوع  االأطباء 

مبداأي وان املوقف ازاوؤه يجب ان يتحدد من قبل نقابة االأطباء يف اإ�سرائيل. 

ويف ردهم على هذا التقرير، اأكدت وزارة ال�سحة والطبيب بريغر مدير اخلدمات النف�سية 

التابعة لق�سم ال�سحة النف�سية يف م�سلحة ال�سجون. ان القرارات املتعلقة حلجز �سجناء يف 

العزل تتخذ فقط من قبل االأو�ساط االأمنية يف ال�سجن. ولذلك فان املو�سوع امني وا�سح. 

على  للعزل،  الوا�سحة  التاأثريات  ب�سبب  انه  تعتقد  االإن�سان  حلقوق  اأطباء  منظمة  ولكن 

االأو�ساط الطبية ان تعمل ب�سكل فعال �سده. 
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 حتليل قوانني ال�سجون املتعلقة بالعزل من زاوية قانونية  

ان نقطة حتول مهمة يف مو�سوع العزل قد طراأت يف عام 2006. عندما �ُسِرًع يف الكني�ست 

قانون لتعديل قانون ال�سجون، )القانون( الذي حدد �سرورة وجود اأنظمة رقابة على حجز 

ال�سجناء يف العزل. وقد �سرع هذا القانون يف اأعقاب االعرتا�س على احتجاز ال�سجناء يف 

اأعقاب  ويف  الفرد.  عن  الدفاع  ومركز  االإن�سان  حلقوق  اأطباء  منظمة  قدمته  الذي  العزل 

هذا االعرتا�س ح�سل التعديل رقم 18 للقانون، والذي عرف من جديد املخولون �سالحية 

االأمر بالعزل. ومدى الفرتة التي بامكان كل منهم احلكم بها. وباالإ�سافة لذلك اأمر التعديل 

ب�سرورة اإعطاء املعتقل حق اال�ستماع. واىل اأن مت تعديل القانون كانت املادة 21 لعام 1978 

العامة �سالحية االأمر بو�سع �سجني يف  ال�سجون  ال�سجون تعطي مدير م�سلحة  اأنظمة  من 

العزل لفرتة 8 ا�سهر والذي كان باالمكان متديده لعدد غري حمدد من املرات. وبدون اأي حق 

يف الرقابة او النقد القانوين لهذا القرار.  

واملادة 19 اأ من القانون حتدد اأن ال�سجني يف العزل هو ال�سجني املحتجز مبعزل عن باقي 

ال�سجناء يف غرفة لوحده. اأو مع �سجني اآخر اأو �سجناء اآخرين الذين هم اأي�سا حمتجزون 

اأمن الدولة،اأمن ال�سجن،   : اأ�سباب العزل وهي  يف العزل. واملادة 19 ب من القانون حتدد 

احلفاظ على �سالمة و�سحة ال�سجني اأو ال�سجناء االآخرين ومنع االإ�سرار احلقيقي باالن�سباط 

وبطابع احلياة املنتظم لل�سجن. ومن ناحية عملية فان هذه املادة مل تغري االأ�سباب التي خول 

مبوجبها مدير ال�سجون العامة باالأمر بالعزل �سابقًا، واالإ�سكالية يف هذه املادة هي انها ال 

وطابع  العام  االن�سباط  او  ال�سجن  امن  او  الدولة،  باأمن  م�س  ت�سكل  التي  املعطيات  تف�سل 

احلياة املنتظم، بل تبقى املجال مفتوح لالو�ساط االمنية يف م�سلحة ال�سجون العامة او يف 

هيئات اخرى لالدعاء بوجود م�س بامن الدولة او امن ال�سجن التي تربر احلجز يف العزل، 

وباال�سافة لذلك فانه قد حتدد يف املادة 19 ي اأ من القانون ال�سخ�س املخول بفر�س عقوبة 

العزل اعطي �سالحية عدم تربير قراره اذا كان يعتقد ان طرح التربيرات لل�سجني ت�سكل 

م�س باحد اال�سباب املذكورة يف املادة 19 ب. 
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واملادة 19 ج )اأ( حتدد ان �سالحية االمر باحلجز يف العزل ملدة 48 �ساعة معطاة لل�سجان 

برتبة نائب مامور ال�سجن وان مدير ال�سجن خمول �سالحية متديد هذا العزل، بني وقت 

واآخر لفرتات ال تزيد عن 48 �ساعة وب�سكل اجمايل لفرتة 14 يوم. والبند الفرعي »ب« حدد 

ان ال�سجان خمول من قبل املدير �سالحية الذي ال تقل درجته عن نائب ماأمور باالمر بالعزل 

ل�سجني يف غرفة لوحده لفرتة تزيد عن 14 يوم وال تزيد عن �سهر.  ومتديد هذه الفرتات 

لفرتات اخرى ال تزيد كل منها على �سهر. وب�سكل اجمايل لفرتة �ستة ا�سهر. واذا امر بحجز 

ال�سجني يف العزل مع �سجني اخر فان بامكانه االمر باحلجز لفرتة تزيد عن 14 يوم وتقل 

عن �سهرين. ومتديدها بني وقت واآخر لفرتات ال تزيد عن �سهرين لكل منها. وب�سكل اجمايل 

لفرتة  ال تزيد عن 12 �سهر. وان اأي حجز يف العزل لفرتة تزيد عن 6 ا�سهر ملزمة باقرار 

املخولون  ال�سالحيات  ا�سحاب  هم  من  القواعد  هذه  حددت  العامة.وقد  ال�سجون  مدير 

القواعد  هذه  تقرير  وبعد  بها  احلكم  املخولون  العزل  فرتة  ومدة  بالعزل،  االمر  �سالحية 

انخف�س عدد ال�سجناء املحتجزون يف العزل. 

واملادة 19 د من التعديل  ت�سيف حقوق اال�ستماع لل�سجني يف حالة زيادة فرتة احلجز عن 96 

ال�سجون 00. 03. 04  املادة 7 ب و ج يجري  او 14 يوم. وح�سب تعليمات قانون ادارة  �ساعة 

اال�ستماع �سفويًا. وان عزل �سجني لفرتة تزيد عن �ستة ا�سهر يف غرفة لوحده او عن 12 �سهر يف 

غرفة مع �سجني اآخر، ممكنة فقط بقرار حمكمة، خمولة �سالحية متديد فرتة العزل لفرتات 

ا�سافية كل مرة. بحيث يف كل مرة ال تزيد عن فرتة �ستة ا�سهر و 12 �سهر، وح�سب املادة 19 هـ 

من القانون فان املداولة يف املحكمة جتري بح�سور ال�سجني وممثله. وان االعرتا�س على القرار 

ممكن تقدميه امام املحكمة العليا اذا اعطت املحكمة احلق يف االعرتا�س. 

حتديد  فان  بالعزل  االمر  �سالحيات  على  التعديل  و�سعها  التي  القيود  من  الرغم  وعلى 

اال�سباب قد تو�سع واعطاء املحكمة العليا �سالحية معاينة مواد �سرية بح�سور طرف واحد، 

اأي عدم ك�سفه امام ال�سجني او ممثله )ح�سب املادة 19 ح من القانون( تعطي املحكمة جمال 

وا�سع للعمل، وخا�سة يف احلاالت التي تتعلق بامن الدولة. وان هذه االدعاءات املتعلقة بامن 

الدولة هي املنظومة التي متهد االر�سية الحتجاز ع�سرات املعتقلني الفل�سطينيني يف العزل 

لفرتات طويلة. 
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يف �سنة 2006  مت قبول اقرتاح لتعديل القانون، والذي ت�سمن الغاء التعديالت التي ادخلت 

التعديل االخري يف عام 2000. الذي دعم بدرجة معينة حقوق املعتقلني املحتجزين يف  يف 

العزل، وقد عار�ست منظمة اطباء حلقوق االن�سان هذه التعديالت التي تو�سع ال�سالحيات 

وتزيل القيود واجراءات الرقابة املحددة يف التعديل ال�سابق. 

ويف مادة التعريف 19 اأ يعطي التعديل �سالحيات بالعزل لنائب مدير ال�سجن للعمل كمدير 

خمالفات  مبنع  واملعروف  العزل  يف  لالحتجاز  �سبب  اأ�سيف  ب   19 املادة  ويف  لل�سجن، 

العنف. وهي خمالفة ح�سب الباب ب من قانون حماربة منظمات اجلرمية وخمالفة �سفقة 

خمدرات. واملادة 19 ج )اأ( تعطي �سالحيات اإ�سافية يف غياب �سجان بدرجة عالية ل�سجان 

الفرعية )ب( )1(  واملادة  �ساعة.  العزل ل 12  باحتجاز يف  لالأمر  �ساوي�س  بدرجة  عادي  

تعطي �سالحيات لل�سجان املكلف باالأمر امل�سبق  باحتجاز �سجني يف العزل لفرتة �سهر واإلغاء 

اجراء الفح�س لذلك كل 48 �ساعة، االمر الذي كان موجود قبل ذلك. كما ان املادة الفرعية 

اآخر، يف غرفة  )ب( )2( تو�سع ال�سالحيات لالمر باحتجاز �سجني يف العزل، مع �سجني 

لفرتة �سهرين �سلفًا.وان هذا التعديل يو�سع ب�سكل عملي ال�سالحيات التي متكن من اال�سرار 

بحقوق ال�سجني.

وبدون ان يتوفر جهاز للرقابة التي متكن من اجراء فح�س دقيق ل�سرورة العزل فان االمر 

قد ي�سر بال�سحة النف�سية واجل�سدية لل�سجني. 

طرف  بح�سور  االدلة  �سماع  من  املحكمة  ميكن  اجلديد  التعديل  فان  باالدلة.  يتعلق  وفيما 

واحد لي�س فقط ال�سباب امنية بل اي�سًا لال�سباب التي وردت يف املادة 19 ب اأي امن ال�سجن 

تكون �سرورة هذا  ان  وب�سرط  املنتظم.  باالن�سباط وطابع احلياة  ومنع اال�سرار احلقيقي 

الفعل غالبة من اجل العدالة. ان هذا التعديل ي�سر بحق االدعاء لل�سجني.الذي ال يعرف ما 

ليلي مرغليت  ي�ستطيع االحتجاج عليها. كما احتجت  ونتيجة لذلك ال  لعزله.  هي اال�سباب 

رئي�س  �سترين،  يوري  الكني�ست  ر�سالة موجهة اىل ع�سو  املواطن يف  حمامية جمعية حقوق 

جلنة الداخلية والبيئة التي ناق�ست اقرتاح القانون بتاريخ 19 دي�سمرب 2004، والتي جاء بها 

ما يلي: 

ال�سجني يف اجراء منطقي،  ب�سكل كبري يف حقوق  �سرية ت�سر  اال�ستناد اىل معلومات  ان   «
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وهو يفتقر اىل كل م�سمون حقيقي حلق االحتجاج املعطاه لل�سجني وتبدد فعالية االجراء يف 

املحكمة حتى لو وجد نقد قانوين ر�سمي فانه ال ينطوي على اية قيمة حقيقية الن جمرد ال�سرية 

يحرم املحكمة من اجراء تربير ا�سا�سي مطلوب لغر�س اتخاذ قرار عادل ومنا�سب«. 

القانون الدويل 

يجب اال�سارة اىل ان كل املواثيق والقواعد الدولية املتعلقة بال�سجناء متنع ا�ستخدام العزل 

كو�سيلة عقاب. او حتاول تقييد ا�ستخدامه ب�سكل جوهري. ان املادة 10 من العهد الدويل 

اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، يحدد بان كل اال�سخا�س الذين �سودرت منهم حريتهم 

. وان املعايري 
35

يجب ان يتلقوا تعامل ان�ساين من خالل احلفاظ على كرامتهم وكونهم ب�سر

املتحدة يف جل�ستها يف عام 1955  لدى االمم  املقبوله  بال�سجناء  للعناية  الدنيا  النموذجية 

اقرت من قبل املجل�س االقت�سادي االجتماعي بقرارات 663 ج )د-24( بتاريخ 1957/7/31. 

اجل�سدية  العقوبة  ان   31 املادة  يف  وحتدد   .1977/5/13 بتاريخ  )د-62(   2076 القرار  و 

او مهني ممنوعة  ان�ساين  زنزانة مظلمة وكل عقاب عنيف غري  وعقوبة احتجاز �سجني يف 

.  وباال�سافة لذلك يف حاالت اخرى ووفقًا لظروف خا�سة فان العزل 
36

كعقوبات ان�سباطية 

    .
37

اعترب نوع من التعذيب ولذلك فهو ممنوع ح�سب القانون الدويل 

international Covenant on civil and political rights. http//www2.ohchr.org/English/law/  35
ccpr.htm
http:// www1umn.edu/humanrights/instree/g1smr.jtm  36

 Howells ،A STUDY OF THE Effects and uses of Solitary confinement in a Human  Rights           37
perspective“،p.4
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 التمثيل القانوين للمعتقلني الفل�سطينيني يف حالة العزل 

كما ذكر اآنفًا، وح�سب النظام الداخلي لل�سجون ونظام ادارة ال�سجون، توجد حقوق اال�ستماع 

للمعتقلني يف حالة العزل. ويف نظام ادارة ال�سجون 04.03.00 البند 6 ورد ان متديد العزل 

ملا بعد ال 96 �ساعة االوىل، �سواءًا كان العزل منفرد او ب�سكل زوجي، يلزم باال�سماع ال�سفوي 

للمعتقل، من قبل متخذ القرار. كما ان العزل الفردي او املزدوج ل 14 يوم يلزم باال�سماع 

ال�سفوي من قبل متخذ القرار. وان متديد عزل �سخ�س منفرد الكرث من 6 ا�سهر، والعزل 

او  املعتقل  املداوالت بح�سور  بقرار حمكمة. حيث جتري  يلزم  �سهر  الزوجي الكرث من 12 

ممثله. 

ومن البند 7 من نظام ادارة ال�سجون، يتبني انه فقط يف التمديد االول يتم ا�سماع املعتقل 

قرار متديد العزل ومربراته، وبعد ذلك ي�سبح بامكان املعتقل احل�سول على مربرات القرار 

. ويحدد البند 7 هـ. انه توجد  وتقدمي اعرتا�ساته على قرار متديد احتجازة يف العزل كتابًةٍ

مل�سلحة ال�سجون �سالحيات االمر بالعزل حتى بعد رف�س املحكمة لطلب م�سلحة ال�سجون 

بالعزل، وذلك اذا توفر بعد �سدور القرار اأي من اال�سباب التي تربر العزل. 

ويجري اال�ستماع كما هو معلوم باللغة العربية، ويقوم احد ال�سجانني بدور املرتجم، ولكن 

االجراء.  هذا  اطار  يف  يتم  ما  يفهمون  ال  الفل�سطينيني  املعتقلني  غالبية  ان  تفيد  التجربه 

احلاالت  هذه  ففي  الدولة.  بامن  تتعلق  ال�سباب  العزل  بها  يتم  التي  احلاالت  يف  وخا�سًة 

تكون االدلة �سرية، والتربير املعطى للقرار يقدم بعمومية مطلقة، فعندما يقدم مثاًل �سبب 

لالفرتا�س بوجود خطر على امن الدولة، ت�سعب مواجهة هذه ال�سيغة من ناحية ق�سائية. 

وان املعلومات املتعلقة باال�ستماع كما تظهر يف اال�ستبيانات التي عباأها املعتقلون املحتجزون 

بو�سع العزل ال تعطي �سورة وا�سحة عن وجود اال�ستماع وجمرياته. ويثري االمر خماوف انه 

يف عدد من احلاالت مل يتم اال�ستماع، وان هذا االجراء يف جميع احلاالت وبال�سكل الذي كان 

يتم به كان يفتقر اىل الفعالية.  
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ان غالبية املعتقلني الفل�سطينيني ال يعطى لهم متثيل قانوين لدى اجراء املداوالت لتمديد 

فرتة العزل امام املحكمة.وذلك ب�سبب القيود املفرو�سة على ات�سالهم بالعامل اخلارجي. 

املحاكم  امام  للمثول  لهم.في�سطرون  دورية  عائلية  زيارات  وجود  عدم  ب�سبب  وبالذات 

بدون متثيل، وعندما جتري املداوالت بلغة ال ي�سيطرون عليها، وعلى ا�سا�س معلومات خفية 

ملواجهة  او ممثليهم  املعتقلون  ي�سطر  وهكذا  معاينتها،  امكانية  او ممثليهم  ال ميلكون هم 

ادعاءات ال ميكنهم فهم ا�س�سها، االمر الذي يحول دون اأي دفاع معقول عن حقوقهم. 

ال�سلطات  م�سئولية  بني  توازن  اجراء  يجب  انه  العديد من احلاالت  املحاكم يف  قررت  لقد 

وبني  اجلمهور،  و�سالمة  املعتقلني  �سالمة  على  احلفاظ  لل�سجن.و  منظمة  ادارة  �سمان  يف 

حقوق املعتقل يف احلياة االن�سانية بحدها االدنى بني اجلدران. ومن هذا التوازن ينبع واجب 

الناجمة  اال�سرار  خماطر  من  التخفيف  المكانية  واآخر  وقت  بني  الفح�س  يف  ال�سلطات 

اىل  اال�سارة  املخت�سة يف  ال�سلطات  تزداد م�ساعب  العزل،  فكلما طالت فرتة  العزل،  عن 

. ولكن التربير االمني 
38

ال�سرورة احليوية الكامنه يف اال�ستمرار يف احتجاز املعتقل يف العزل

اآخر له عالقه  للمعتقلني االمنيني يفوق كل تربير  العزل  امل�ستخدم كقاعدة لغالبية طلبات 

بحقوق املعتقل.

انظر االعرتا�س 10/06 اتيا�س �سد م�سلحة ال�سجون العامة واالعرتا�س رقم 1552/05 حجازي �سد دولة ا�سرائيل.  38
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ا�ستنتاجات وتو�سيات 

يت�سح مما ورد يف هذا التقرير اأن: 

او  نف�سية  م�ساكل  من  يعانون  كونهم  ب�سبب  العزل  يف  الفل�سطينيون  ال�سجناء  يحتجز  1 .

 .
39

ب�سبب كونهم ي�سكلون خطر امني 

الظروف  فهذه  اعتقالهم،  ظروف  يف  �سيء  ب�سكل  الفل�سطينيني  ال�سجناء  متييز  يتم  2 .

مطلق  ب�سكل  ال�سجناء  هوؤالء  تعزل  العائلية  الزيارات  على  املفرو�سة  والقيود  ال�سيئة 

عن العامل خارج ال�سجن ولهذا التمييز ابعاد نف�سية وج�سدية خطريه جدًا عندما يدور 

احلديث عن معتقلني حمتجزين يف العزل واالإفراد ومعزولون عن باقي ال�سجناء.

العزل يت�سبب با�سرار نف�سية وج�سدية يف او�ساط ال�سجناء اال�سحاء نف�سيًا ويف او�ساط  3 .

ال�سجناء الذين عانوا من م�ساكل نف�سية قبل االعتقال. 

الفل�سطينيني املحتجزين يف العزل منقو�س ويقت�سر  لل�سجناء  النف�سي املقدم  العالج  4 .

على االدوية. وال يت�سمن حمادثات مع الطبيب النف�سي املعالج. وال يوجد متابعة طبية 

قبل  من  نف�سي  اىل طبيب  يتم حتويلهم  الذين مل  لل�سجناء  النف�سية  لالو�ساع  نف�سية 

طبيب ال�سجن. وحتى يف هذا املجال يجري متييز ال�سجناء الفل�سطينيون ب�سكل �سيئ 

لغتهم.  الطبي من ناحية ثقافتهم ومن ناحية  للطاقم  بالن�سبة  بكونهم جمهور غريب 

كما ان ال�سجناء الفل�سطينيون ال يحظون بدعم االخ�سائيني االجتماعيني، وباال�سافة 

لذلك، ففي ق�سم ال�سجناء الذين هم بحاجة اىل ا�سراف يف ق�سم الرعاية النف�سية ال 

اليه  نقلهم  الذي يزيد من �سعوبة  الفل�سطينيون االمر  لل�سجناء  يوجد اماكن حمددة 

عند ال�سرورة. 

الفحو�سات النف�سية ملحتجزين يف العزل تعر�س االطباء النف�سيون حلاالت من التناق�س  5 .

يف الوالء.

انظر املالحظة رقم 1   39
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حلاالت  ال�سجون  م�سلحة  اطباء  تعر�س  العزل  يف  ملحتجزين  الطبية  الفحو�سات    .6

اخالق  قواعد  وخلرق  كمعاجلني،  ال�سجناء  حلقوق  خرق  وحاالت  الوالء.  يف  تناق�س 

املهنة الطبية.

يوجد بلدان يف العامل، يدركون بها اال�سرار الناجمة عن العزل واالإفراد، وتبذل بها  7 .

اجلهود من اجل تقلي�س هذه اال�سرار. 

حتكم  التي  املحاكم  يف  قانوين  بتمثيل  يحظون  ال  الفل�سطينيون،  ال�سجناء  غالبية  8 .

ت�ستند  واحيانًا  العربية  باللغة  تتم  املحاكم  واملداوالت يف هذه  العزل.  باحتجازهم يف 

اىل معلومات �سرية ال يحق لل�سجني او ممثله معاينتها. وهكذا ي�سادر حق ال�سجني يف 

اجراء قانوين منطقي. 

ي�ستعمل التربير االمني كمربر لغالبية طلبات العزل لل�سجناء االمنيني وبوا�سطته يتم  9 .

التعتيم على اأي مربر اآخر له عالقة بحقوق ال�سجني، وهكذا يحتجز ال�سجناء ل�سنني 

طويلة يف العزل بدواعي امنية.

ال�سنوات االخرية  العزل يف  باالحتجاز يف  املتعلقة  الت�سريعات  الطارئه على  التغريات  10 .

ت�سهل عملية ادخال ال�سجناء يف العزل. 

زال  ال  املعتقلني  مع  التحقيق  وخالل  الفل�سطينني  لل�سجناء  كعقاب  العزل  ا�ستعمال  11 .

متوا�سل. 

وبذلك يجب العمل دائمًا لتحقيق ما يلي:  

على وزارة ال�سحة والنقابات الطبية يف ا�سرائيل الن�سال �سد انظمة العزل واالفراد،  1 .

والعمل لوقف ا�ستعمال هذه االجراءات يف ال�سجون يف ا�سرائيل ومنع تورط االطباء 

بها. 

على النقابة الطبية يف ا�سرائيل، ونقابة االطباء النف�سيني الع�سو بها، توجيه امر  2 .

لالطباء النف�سيني الذين يفح�سون ال�سجناء املحتجزون يف العزل واالفراد طلب 

اخراجهم من العزل واالفراد والعمل من اجل تطبيق طلبهم. ومع ذلك ففي حاالت 

خارقة يجب القيام بفح�س �سري للو�سع، ويف حالة ال�سرورة اخلروج عن الطلب، 
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واخراج ال�سجني من العزل. 

التحذير  العزل،  يف  حمتجز  �سجني  بفح�س  يقوم  نف�سي  طبيب  كل  على  ولذلك،  3 .

من اال�سرار النف�سية املرتبطة بوجوده يف العزل، واالمر بوقفه والعمل على تطبيق 

اوامره. 

بكونها  واالفراد  العزل  امل�ساركة يف اجراءات  ال�سجون رف�س  اطباء م�سلحة  على  4 .

اجراءات ت�سر بال�سحة النف�سية واجل�سدية لل�سجناء.

يجب تبني النموذج املطبق يف الدول اال�سكندنافية، والذي يو�سع مبوجبه ال�سجناء  5 .

بها يف غالبية  التواجد  ال�سجناء  ي�ستطيع  اق�سام خا�سة،  العزل يف  املحتجزون يف 

�ساعات اليوم، وي�ساركون بها يف ن�ساطات خمتلفة. ويف االق�سام التي حتتوي على 

�سجناء مر�سى نف�سيًا، يجب اال�سراف ب�سكل متزايد من قبل طاقم عالجي خا�س. 

ولذلك على الدولة ان تر�سد ميزانية خا�سة لذلك مل�سلحة ال�سجون العامة. 

على الدولة ان ت�سمن متثيل ال�سجناء يف مداوالت املحاكم التي يناق�س بها مو�سوع  6 .

املحاكم  مداوالت  يف  �سجني  لكل  املعطى  القانوين  للتمثيل  م�سابه  ب�سكل  العزل 

اجلنائية، عندما ال ي�ستطيع بنف�سه متويل متثيله القانوين. 

يجب العمل من اجل اعادة الت�سريع املتعلق بالعزل اىل حاله قبل اجراء التعديل يف  7 .

عام 2006 والذي ورد ذكره يف هذا التقرير. 



49

ردود 

م�سلحة ال�سجون العامة 

للحفظ 

                                  وحدة الرقابة الداخلية 

                                    التاريخ  2007/12/11 

                                    املرجع:   97769907

مديرة ق�سم املعتقلني – ال�سيدة عنات ليتفني 

جمعية اطباء حلقوق االن�سان 

مدير ال�سجون العامة 

نائب مدير ال�سجون العامة 

رئي�س ق�سم هيئة االدارة العامة 

امل�ست�سار الق�سائي 

املو�سوع: التطرق لتقرير جمعية اطباء حلقوق الن�سان يف مو�سوع 

احتجاز ال�سجناء الفل�سطينيني يف العزل والفراد

املرجع: تقرير يف مو�سوع االحتجاز يف العزل لل�سجناء الفل�سطينيني بتاريخ 2007/11/4 

جمعية اطباء حلقوق االن�سان بالتعاون مع موؤ�س�سة ال�سمري قاموا بزيارة  1 .

واالفراد  العزل  مو�سوع  على  للوقوف  العامة  ال�سجون  م�سلحة  من�ساآت 

لل�سجناء الفل�سطينني يف ال�سجون يف ا�سرائيل. 

فيما يلي اهم النتائج لهذه الزيارة والتي ت�ستحق التطرق اليها:  2 .

ظروف االعتقال يف العزل يف ال�سجون 

•نق�س يف ال�سوء والهواء النقي. 	
•وجود ح�سرات وفئران. 	
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•يف اغلب احلاالت يخرج ال�سجني للنزهة اليومية وهو مقيد يف يديه ورجليه.  	
•ال ي�سمح لل�سجناء مبوا�سلة التعليم حتى يف اجلامعة املفتوحة. 	

•الطعام املقدم لل�سجناء غري كايف من ناحية الكمية والنوعية وال ينا�سب االحتياجات  	
الطبية لل�سجناء الذين هم بحاجة لطعام خا�س. 

•عدم توزيع مواد نظافة حيوية )معجون ا�سنان(.  	
•مواد تنظيف االر�سية غري كافية ويقوم ال�سجناء ب�سرائها على ح�سابهم.  	

الزيارات: 

ال�سجناء  •ال�سماح لدخول الزائرين االقارب من الدرجة االوىل فقط ي�سعب على  	
م�ساكل  من  ويعاين  العزل  يف  موجود  معني  �سجني  وهناك  العزل،  يف  املحتجزون 

نف�سية  مل يتلقى زيارات منذ 6 �سنني ب�سبب عدم قدرة ابناء عائلته الو�سول وب�سبب 

ان بع�سهم موجود خارج البالد. 

•ال ي�سمح لل�سجناء االمنني باجراء مكاملات تلفونية. 	
•املعايري اال�سا�سية لتلقي الزيارات تقيد ب�سكل كبري جمهور الزائرين الرجال لتحول  	
من  ال�سجناء  لزيارة  ت�ساريح  تلقي  من   45-16 االعمار  بني  هم  من  متكن  دون 

اقاربهم والنتيجة هي حرمان عائالت كثرية من احل�سول على ت�ساريح لزيارة. 

•الزيارات العائلية قد تلغى يف اأي وقت توجد به ا�سباب امنية لذلك والنتيجة هي ان  	
ال�سجناء املحتجزون يف العزل يعانون ب�سكل كبري من هذه امل�سكلة. 

•الزيارات العائلية تتم من وراء حواجز زجاجية بدون اأي متا�س مع ال�سجني. ويذكر  	
ويغال  فعنونو  )مردخاي  حم�سنة  بظروف  يحظون  يهود  �سجناء  ا�سماء  الزائرون 

عمري(. 

التعطيل واالهمال يف تقدمي العالج النف�سي 

يف  العزل  يف  املحتجزون  الفل�سطينيون  لل�سجناء  املعطى  النف�سي  الطبي  •العالج  	
ال�سجون يف ا�سرائيل ي�سوبه نق�س كبري فمن يحدد خطورة الو�سع النف�سي لل�سجني 

واىل متى االنتظار.

•ان او�ساع بع�س ال�سجناء الذين عانوا من امرا�س نف�سية قبل االعتقال تدهورت  	
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خالل احتجازهم يف العزل. 

املحتجز يف العزل  • ي�سري الزائرين اىل حادثه يف ابريل 2006 تتعلق بال�سجني “َم“ 	

ويعاين من م�سكلة نف�سية والذي يوجد ب�ساأنه خالف يف وجهات النظر بني اخ�سائي 

م�سلحة ال�سجون وبني الطبيبة نوعا بارحاييم ويطلبون اعادة الفح�س الطبي من 

االنفرادي  العزل  يف  ابقاوؤه  وان  النف�سية  لالمرا�س  م�ست�سفى  اىل  ونقله  جديد. 

يعر�س حالته النف�سية للخطر. 

النف�سي وال�سجني  اللقاء بني الطبيب  ال�سجانيني يف  النف�سي يعطى بوجود  •العالج  	
وجتري باللغة العربية فقط. 

ا�ستكوا وعربوا عن عدم ر�ساهم من العالج  الذين عوجلوا نف�سيًا  العزل  •�سجناء  	
املقدم لهم. والذي يقت�سر على االدوية وال يت�سمن حمادثات. 

لل�سجناء  حمددة  اماكن  رعاية  اىل  املحتاجون  ال�سجناء  ق�سم  يف  يوجد  •ال  	
الفل�سطينيني. 

•طرح الزائرون حالتني ل�سجينات حمتجزات يف العزل ويعانني من م�ساكل نف�سية  	
ويطلنب ال�سماح لهم بتلقي زيارات عائلية القارب لي�سوا من الدرجة االوىل  وزيارات 

متطوعني بدون حواجز. 

التاثريات اجل�سدية لالحتجاز يف العزل  

هناك تزايد لظواهر ج�سدية ناجتة عن احلجز املتوا�سل يف العزل 

تناق�س الوالء 

اطباء م�سلحة ال�سجون العامة

•تعليمات ادارة ال�سجون املتعلقة بالفحو�سات الطبية ل�سجناء العزل ال تتم او انها ال  	
توثق يف �سجالت طبية. 

•ال يوجد توثيق لفحو�سات طبية ا�سبوعية التي تتم من قبل طبيب )اما انها ال تتم او  	
انها تتم وال يتم توثيقها(.

•من فح�س امللفات الطبية يتبني ان الفحو�سات ال�سهرية ال تتم احيانًا بانتظام.  	
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الفح�س  ال�سجني  بها  يرف�س  التي  احلاالت  على  رد  اليجاد  حماوالت  توجد  •ال  	
الطبي. 

•الطلب من الطبيب اقرار طبي بو�سع �سجني معني يف العزل واالإفراد ت�سع الطبيب  	
امام �سائقة اخالقية ملعرفته ان تقدمي هذا االقرار ي�سر بال�سحة النف�سية واجل�سدية 

لل�سجني وباعطاء هذا االقرار يكون الطبيب قد ارتكب خمالفة اخالقية.

ا�ستنتاجات طاقم الفح�س 

امرا�س  من  يعانون  كونهم  ملواجهة  العزل  يف  يحتجزون  الفل�سطينيون  ال�سجناء  1 .

نف�سية او لكونهم ي�سكلون خطرًا امنيًا. 

2.  يتم متييز ال�سجناء الفل�سطينيني ب�سكل �سيء يف ظروف اعتقالهم، فهذه الظروف 

ال�سيئة والقيود املفرو�سة على الزيارات العائلية تعزل هوؤالء ال�سجناء ب�سكل مطلق 

عن العامل خارج ال�سجن. ولهذا التمييز ابعاد نف�سية وج�سدية خطرية جدًا عندما 

يدور احلديث عن ال�سجناء املحتجزون يف العزل واالنفراد، حيث يعزلون اي�سًا عن 

باقي ال�سجناء يف ال�سجن.

ويف  نف�سيًا  اال�سحاء  ال�سجناء  او�ساط  يف  وج�سدية  نف�سية  با�سرار  يت�سبب  العزل  3 .

او�ساط ال�سجناء الذين عانوا من م�ساكل نف�سية قبل االعتقال.كما ان العزل يت�سبب 

اي�سًا يف ا�سرار ج�سدية. 

العالج النف�سي املقدم لل�سجناء الفل�سطينيون املحتجزون يف العزل منقو�س ويقت�سر  4 .

املعالج. وال يوجد متابعة  النف�سي  الطبيب  يت�سمن حمادثات مع  االدوية. وال  على 

طبية نف�سية لالو�ساع النف�سية لل�سجناء الذين مل يتم حتويلهم اىل طبيب نف�سي من 

قبل طبيب ال�سجن. وحتى يف هذا املجال يجري متييز ال�سجناء الفل�سطينيون ب�سكل 

�سيئ بكونهم جمهور غريب بالن�سبة للطاقم الطبي من ناحية ثقافتهم ومن ناحية 

لغتهم. كما ان ال�سجناء الفل�سطينيون ال يحظون بدعم االخ�سائيني االجتماعيني، 

ق�سم  يف  ا�سراف  اىل  بحاجة  هم  الذين  ال�سجناء  ق�سم  ففي  لذلك،  وباال�سافة 

الرعاية النف�سية ال يوجد اماكن حمددة لل�سجناء الفل�سطينيون االمر الذي يزيد 
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من �سعوبة نقلهم اليه عند ال�سرورة. 

يوجد بلدان يف العامل، يدركون بها اال�سرار الناجمة عن العزل واالفراد، وتبذل بها  5 .

اجلهود من اجل تقلي�س هذه اال�سرار.

الفحو�سات النف�سية للمحتجزين يف العزل تعر�س االطباء النف�سيون حلاالت من  6 .

التناق�س يف الوالء. 

7.  الفحو�سات الطبية ملحتجزون يف العزل تعر�س اطباء م�سلحة ال�سجون حلاالت 

تناق�س يف الوالء. وحاالت خرق حلقوق ال�سجناء كمعاجلني، وخلرق قواعد اخالق 

املهنة الطبية 

حتكم  التي  املحاكم  يف  قانوين  بتمثيل  يحظون  ال  الفل�سطينيون،  ال�سجناء  غالبية  8 .

باحتجازهم يف العزل. واملداوالت يف هذه املحاكم تتم باللغة العربية واحيانًا ت�ستند 

اىل معلومات �سرية ال يحق لل�سجني او ممثله معاينتها.وهكذا ي�سادر حق ال�سجني 

يف الدفاع عن نف�سه. 

9.  ي�ستعمل التربير االمني كمربر لغالبية طلبات العزل لل�سجناء االمنيني وبوا�سطته 

يتم التعتيم على اأي مربر اآخر له عالقة بحقوق ال�سجني، وهكذا يحتجز ال�سجناء 

ل�سنني طويلة يف العزل بدواعي امنية.

التغريات الطارئه على الت�سريعات املتعلقة باالحتجاز يف العزل يف ال�سنوات االخرية. 10 

ت�سهل عملية ادخال ال�سجناء يف العزل. 

ا�ستعمال العزل كعقاب لل�سجناء الفل�سطينني ال زال قائما وي�ستخدم اي�سًا خالل. 11 

التحقيق. 

تو�سيات طاقم الفح�س: 

على كل طبيب نف�سي يقوم بفح�س �سجني حمتجز يف العزل التحذير من اال�سرار  1 .

النف�سية املرتبطة بوجوده يف العزل واالمر بوقفه والعمل على تطبيق اوامره. 
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بكونها  واالفراد  العزل  امل�ساركة يف اجراءات  ال�سجون رف�س  اطباء م�سلحة  على  2 .

اجراءات ت�سر بال�سحة النف�سية واجل�سدية لل�سجناء

يجب تبني النموذج املطبق يف الدول اال�سكندنافية، والذي يو�سع مبوجبه ال�سجناء   .3 

بها يف غالبية  التواجد  ال�سجناء  ي�ستطيع  اق�سام خا�سة،  العزل يف  املحتجزون يف 

�ساعات اليوم، وي�ساركون بها يف ن�ساطات خمتلفة. ويف االق�سام التي حتتوي على 

�سجناء مر�سى نف�سيًا، يجب اال�سراف ب�سكل متزايد من قبل طاقم عالجي خا�س. 

ولذلك على الدولة ان تر�سد ميزانية خا�سة لذلك مل�سلحة ال�سجون العامة

على الدولة ان ت�سمن متثيل ال�سجناء يف مداوالت املحاكم التي يناق�س بها مو�سوع  4 .

املحاكم  مداوالت  يف  �سجني  لكل  املعطى  القانوين  للتمثيل  م�سابه  العزل.ب�سكل 

اجلنائية، عندما ال ي�ستطيع بنف�سه متويل متثيله القانوين. 

يجب العمل من اجل اعادة الت�سريع املتعلق بالعزل اىل حاله قبل اجراء التعديل يف  5 .

عام 2006. 

 3. وهذا هو تعليق م�سلحة ال�سجون العامة على ا�ستنتاجات املراقبني : 

 معطيات خلفية 

)القانون(   • 	1971 لعام  اجلديدة(  )ال�سيغة  ال�سجون  قانون  تعليمات  على  بناءًا 

ممكن احتجاز �سجني يف العزل كمخرج اخري لغر�س حتقيق احد االهداف املحددة 

يف املادة 19 ب  من القانون ما دامت هناك �سرورة لتحقيق هذا الهدف ويف غياب 

اأي طريقة اخرى لتحقيقه. 

يف  املعتمدة  االو�ساط  هي  ومن  العزل،  يف  االحتجاز  فرتة  طول  القانون  •يف�سل  	
منها  بدءًا  تكون  التي  واملواعيد  بالعزل  اوامر  ال�سدار  العامة  ال�سجون  م�سلحة 

املحكمة املركزية م�سئولة عن االمر باحتجاز �سجني يف العزل. 

ال�سارية املفعول  • يذكر انه وفقًا لتعليمات القانون وتعليمات قانون ادارة ال�سجون  	
وقت  من  العزل  يف  ال�سجني  باحتجاز  اال�ستمرار  �سرورة  فح�س  مت   04  .03  .00

الخر، واي�سًا �سرورة التوجه ملحكمة املركزية يف هذا ال�ساأن.
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• لذلك ال �سحة لالدعاءات املقدمة يف التقرير يف هذه الق�سايا، القواعد املحدة يف  	
القانون ويف قانون ادارة ادارة ال�سجون هي وا�سحة وعلى ا�سا�سها يتم الت�سرف. 

• بخ�سو�س االدعاء بان ال�سجناء الفل�سطينيون يحتجزون يف العزل ملواجهة كونهم  	
ان  اال�ساره هنا اىل  ي�سكلون خطرًا على االمن، جتدر  لكونهم  او  نف�سيون  مر�سى 

االهداف املذكوره يف القانون يوجد بها ما ي�سري اىل هدف احلفاظ على امن الدولة 

ال�سجناء االخرين  او  واحلفاظ على امن ال�سجن، واحلفاظ على �سالمة ال�سجني 

وغريها. وان وجود م�سكلة نف�سية لدى ال�سجني ال ت�سكل بحد ذاتها �سببًا الحتجازه 

يف العزل. 

• بخ�سو�س االدعاء بان غالبية ال�سجناء الفل�سطينيون ال يحظون بتمثيل قانوين عند  	
التداول يف املحكمة مبو�سوع احتجازهم يف اال�سر – ن�سري هنا اىل ان املادة 19 هـ 

)ب( من القانون حتدد ان التداول يف املحكمة يجري بح�سور ال�سجني او ممثله. 

وان امكانية التمثيل قائمة بالن�سبة جلميع ال�سجناء )مبا فيهم الفل�سطينيون(. 

• اللغة التي تتم بها املداوالت يف املحاكم تقع يف نطاق م�سئوليات امل�ست�سار الق�سائي  	
فقط كباقي اال�سياء التي تتم يف اطار هذا االجراء. 

•بخ�سو�س االدعاء ان التربير االمني ي�ستخدم كا�سا�س لغالبية طلبات العزل ن�سري  	
بخ�سو�س  تقرر  التي  وهي  املركزية  املحكمة  ملعاينة  تقدم  املربرات  ان  اىل  هنا 

مرة  املحكمة مبعاينة  لقيام  امكانية  توجد  انه  كما  املتوا�سل.  العزل  االحتجاز يف 

تغريت  اذا  او  جديدة  حقائق  ك�سفت  اذا  القانون  من  و   19 املادة  ح�سب  اخرى 

امكانية  توجد  انه  كما  املحكمة  قرار  يف  تغيري  اجراء  من  ميكن  ب�سكل  الظروف 

لال�ستئناف �سد قرار املحكمة ملحكمة العدل العليا. 

•بخ�سو�س االدعاء ان الت�سريعات املتعلقة باالحتجاز يف العزل امل�سرعة يف ال�سنوات  	
االخرية ت�سهل عملية ادخال ال�سجناء يف العزل ن�سري اىل ان التغريات يف الت�سريع مل 

ت�سهل عملية ادخال ال�سجناء يف العزل ال يف جمال اال�سباب وال يف جمال اال�سخا�س 

املعدون للمثول امام املحكمة.
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ظروف االعتقال يف العزل  

ان احتجاز ال�سجناء يف العزل، ياأتي ال�سباب امنية عندما تتوفر اخل�سية من اال�سرار باأمن 

الدولة او باأمن ال�سجن. او اخلوف على حياة ال�سجانني او حياة ال�سجناء. ان غرف العزل 

واالفراد مبنية ب�سكل خمتلف عن الغرف العادية ب�سبب االحتياجات االمنية ومن اجل احباط 

حماوالت اال�سرار باالمن، وملنع امكانية الهرب من ال�سجن. او اال�سرار بافراد الطاقم او 

بال�سجناء االخرين. وبذلك  فان غرف العزل تتميز من ناحية مادية بالرتكيز على املركبات 

االمنية واالجراءات االحتياطية، ك�سمك اجلدران، فتحات النوافذ، االبواب وغريها. 

وجود احل�سرات والفئران: ان م�سلحة ال�سجون تعمل بعدة طرق البادة احل�سرات املختلفة 

�سركة  قبل  من  الر�س  ويجري  والر�س.  احلاجة(  )ح�سب  امل�سائد  وو�سع  االبادة  بو�سائل 

خارجية ح�سب برنامج عمل �سنوي حمدد يف جميع من�ساآت االعتقال واالق�سام املختلفة ووفقًا 

لالحتياجات ومب�ساركة او�ساط التوريد يف ال�سجن. وان اعمال االبادة وا�ستخدام مواد االبادة 

والر�س تتم مبعدالت  مراقبة ب�سبب احتوائها على مواد �سامة وان ا�ستخدامها ب�سكل كبري  

يعر�س �سحة ال�سجناء للخطر. ومع ذلك يجب اال�سارة اىل ان وجود احل�سرات املختلفة ناجت 

عن حيازة االطعمة وف�سالتها وغياب الوقاية من قبل ال�سجناء. وان م�سلحة ال�سجون العامة  

تقوم بعمليات تثقيف لل�سجناء للحفاظ على قواعد الوقاية املنا�سبة. 

تكبيل ال�سجناء عند اخلروج للنزهة: تكبيل ال�سجني يتم يف املقطع املمتد بني خروجه من 

الغرفة حتى الدخول اىل ال�ساحة لدواعي امنية وخ�سية ان يعر�س حياة ال�سجناء للخطر. ويف 

ال�ساحة يتواجد ال�سجناء بدون قيود.

الطعام:  تزود م�سلحة ال�سجون العامة جميع ال�سجناء بثالث وجبات من الطعام وفق برنامج 

غذائي موحد للجميع ومقر من قبل االأو�ساط اللوج�ستية يف اإدارة ال�سجون، والربنامج الغذائي 

الغذاء  �سمك يف وجبة  اأو  ووجبة حلم  املو�سم،  فواكه وخ�سروات  يت�سمن خم�س�سات من 

واأنواع متعددة من املربى. ال  والبي�س واخلبز وكتج  وخ�سروات مطبوخة ومنتجات اجلبنة 

يوجد اأي نق�س يف الطعام ولي�س هناك اأية �سكاوى عن نق�س يف الطعام، اأو م�ساكل ج�سدية 

ناجتة عن نق�س يف العنا�سر الغذائية. وال�سجناء الذين هم بحاجة اإىل طعام من نوع خا�س 

ملالئمة احتياجاتهم ال�سحية »دياتا«  يتلقون الطعام املطلوب لهم على انفراد. 
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املواد ال�سحية : تزود م�سلحة ال�سجون �سلة مواد تت�سمن مواد تنظيف جلميع ال�سجناء يف 

الغرف ب�سكل مراقب خ�سية ا�ستخدام مواد التنظيف لالإ�سرار باالأمن. 

من  لالأقارب  عائلية  زيارات  بتلقي  املناطق  �سكان  من  االأمنيني  لل�سجناء  ي�سمح  الزيارات: 

االأوىل  الدرجة  االأمن واجلي�س ي�سمحون فقط لالأقارب من  االأوىل فقط الن قوات  الدرجة 

ي�سمح  الذين  باالأ�سخا�س  املتعلقة  املعايري  حتديد  وان  الإ�سرائيل.  دخول  ت�ساريح  بتلقي 

بالدخول اإىل اإ�سرائيل هي من �سالحيات اجلي�س. والقيود التي ي�سعها اجلي�س على االأعمار 

التي ال ي�سمح لها بالدخول هي بني ال 16 وال 45 �سنة لدواعي اأمنية. وان الغاء الزيارات يتم 

يف اوقات متباعدة جدًا وحتى يف احلاالت التي يفر�س بها اغالق على املناطق ي�سمح باجراء 

الزيارات العائلية. 

لل�سجناء االمنيني ب�سكل عام ال ي�سمح باجراء مكاملات تلفونية ما عدا  املكاملات التلفونية: 

احلاالت االن�سانية مثل وفاة احد اقارب ال�سجني او زواجه وغريها. 

جتري الزيارات العائلية لل�سجناء االمنيني من  احلواجز الزجاجية يف الزيارات العائلية: 

خلف حواجز زجاجية ال�سباب امنية وذلك ملنع امكانية تهريب مواد ممنوعة. 

التاأثريات الف�سيولوجية لالحتجاز يف العزل 

اإن ظروف ال�سجن وتغذية ال�سجناء يف العزل مراقبة من قبل اأو�ساط طبية مهنية. وال�سجني 

املوجود يف العزل ال يفقد حقه يف تلقي العالج الدوائي والطبي. ويف كل وقت يطلب فح�سه 

من قبل طبيب ي�سمح له بذلك ب�سكل مر�سي. 

والءات متناق�سة:  

جميع  ويف  عقابي.  اإجراء  اأي  يف  ي�ساركون  ال  العامة  ال�سجون  م�سلحة  اأطباء  •اإن  	
احلاالت ال يتم اإيقاف العالج الطبي كاإجراء عقابي. 

•يف كل ما يتعلق بالعزل واالإفراد فان مهمة الطبيب هي االإ�سارة اأمام الطاقم امل�سئول  	
عن العزل اإىل االأمرا�س التي يعاين منها ال�سجني. والعالج الطبي املطلوب. واإعطاء 

ال�سجني املعزول املتابعة الطبية والعالجية الدوائية املطلوبة. 
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•توجد مناذج طبية ي�سجل بها الطبيب الفحو�سات والعالج املقدم لل�سجني غري انه  	
ال ي�سجل يف هذه امللفات ان ال�سجني »موؤهل ل...« 

•يوجد تعليمات واوامر لالطباء واملمر�سني للقيام بفحو�سات مببادرتهم يف اق�سام  	
العزل واملهم هو ان العالح الطبي والدوائي يف اق�سام العزل يتوا�سل. وان حقوق 

العزل  يف  كونه  حالة  يف  حتى  حمفوظة  الطبي  العالج  على  احل�سول  يف  ال�سجني 

وتكوين وجهة نظر طبية خا�سة  والعالج  للفح�س  واالنفراد مبا يف ذلك اخلروج 

وغريها. 

الطبية  للعالجات  والتوثيق  بالت�سجيل  القيام  يجب  والتعليمات  للتوجيهات  •وفقًا  	
فان  العالج  وتوثيق  ت�سجيل  خاللها  يتم  مل  حاالت  وجدت  واذا  لل�سجناء.  املعطاه 

االمر يدل على حدوث خلل مو�سعي. 

العالج النف�سي لل�سجناء �سكان املناطق يف العزل 

 ان العالج النف�سي كما هو معروف يف م�سلحة ال�سجون العامة بيد وزارة ال�سحة. 

ق�سم  يدير  الذي  بريغر  مو�سية  الدكتور  العديل  النف�سي  الطب  وحدة  مدير  موقف  مرفق 

العالج النف�سي يف م�سلحة ال�سجون العامة. 

مع حتيات دكتور يو�سي غزبر 
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الرقابة الداخلية 

رد وزارة ال�سحة 

دولة ا�سرائيل 

ق�سم العالقات الدولية

وزارة ال�سحة 

                                       القد�س 

                                    27/كانون اول /2007 

                                   املرجع: 16844207

حل�سرة 

ال�سيدة عنات ليتفني 

منظمة اطباء حلقوق االن�سان – اإ �سرائيل 

حتية وبعد 

املو�سوع: تقرير بخ�سو�ض احلجز يف العزل والنفراد ل�سجناء 

فل�سطينيني 

تلقينا توجهكم باجلدية الالئقة ومن خالل تقديرنا لن�ساطكم، وان مدير عام الوزارة قد 

طلب من طاقم رفيع امل�ستوى يف الوزارة العمل على التقرير والتطرق اىل م�سمونه.

 وقام هذا الطاقم بالعمل ب�سرية وفح�س املو�سوع ب�سكل معمق وهذه ا�ستنتاجاته: 

لي�س لوزارة ال�سحة اية عالقة يف مو�سوع ن�ساطات م�سلحة ال�سجون العامة فيما  1 .

يتعلق مبو�سوع البحث.

ومن  ال�سجن  يف  االمنية  االو�ساط  قبل  من  تتخذ  العزل  يف  االحتجاز  قرارات  ان  2 .

قبلهم فقط. 

اطباء  ان  تبني  العامة  ال�سجون  م�سلحة  يف  ال�سحية  العناية  ق�سم  مراجعة  لدى  3 .

ويطلعون  الطبية  احتياجاتهم  حتديد  لغر�س  لل�سجناء  فحو�سات  يجرون  ال�سجن 
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ادارات ال�سجون على نتائج فحو�ساتهم. 

يف كل وقت يتطلب االمر اخراج ال�سجني من العزل، الي �سبب كان، على الطبيب  4 .

العامة عند  ال�سحة  ابالغ ق�سم  ال�سجن. مبا يف ذلك  ان يقدم وجهة نظره ملدير 

ال�سرورة. 

ومرة اخرى ن�سكركم على توجهكم واهتمامكم 

مع حتيات 

يئري عميكام 

نائب مدير عام االعالم والعالقات الدولية 

ن�سخة لـــ 

الربوفي�سور اآبي ي�سرائيلي مدير عام وزارة ال�سحة

الدكتور بوعز ليف نائب املدير العام 

الدكتور حيزي ليفي رئي�س االدارة ال�سحية      
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رد الدكتور مو�سيه برغر مدير اخلدمات النف�سية لق�سم ال�سحة النف�سي يف م�سلحة ال�سجون 

العامة. 

دولة اإ�سرائيل

وزارة ال�سحة

املركز الطبي لل�سحة النف�سية والتجمع اجلماهريي

يف بئر يعقوب – ن�س ت�سيونا مركز العالج النف�سي –م�سلحة ال�سجون العامة

�سري – طبي 

13/كانون اول /2007 
حل�سرة 

الدكتور يو�سي جوفر. حمامي 

املراقب الداخلي 

املو�سوع: تقرير جمعية اأطباء يف مو�سوع احتجاز �سجناء فل�سطينيني 

يف العزل والإفراد 

ان العالج الطبي املقدم لل�سجناء الفل�سطينيني املحتجزين يف العزل ال يختلف يف  1 .

جوهره عن العالج املقدم لل�سجناء من غري الفل�سطينيني.

النف�سي  النف�سي يفح�سون كل �سجني مت حتويله للفح�س  ان اطباء مركز العالج  2 .

من قبل او�ساط م�سلحة ال�سجون بغ�س النظر عن كونه يف العزل، وان جمرد كون 

ال�سجني يف العزل ال يعترب دالله على فح�سه النف�سي. وان الطبيب النف�سي ملركز 

االول  االنطباع  ولذلك  ن�ساطاته  من  كجزء  العزل  اق�سام  يزور  ال  النف�سي  العالج 

عن حالة ال�سجني ناجت عن تقييم او�ساط م�سلحة ال�سجون وان الفح�س النف�سي 

وتقدير حالته يتم من قبل الطبيب النف�سي يف حالة حتويله للفح�س وفح�سه. 

كما هو معلوم يل، فان زمن االنتظار لزيارة الطبيب النف�سي متعلق بدرجة الطوارئ  3 .

قدوم  حلني  االنتظار  حتتمل  ال  والتي  خا�س  ب�سكل  الطارئة  احلاالت  ويف  للحالة. 
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الطبيب النف�سي لزيارة الطبيب النف�سي لل�سجن املحتجز به ال�سجني املري�س، ينقل 

املري�س اىل ق�سم الطواريء ملركز العالج النف�سي يف م�سلحة ال�سجون العامة او 

للطواريء النف�سي يف اأي م�ست�سفى يف املحيط. 

يف اللحظة التي يتقرر بها ان ال�سجني يف العزل يعاين مر�س نف�سي، يحدد له العالج  4 .

التدهور  هذا  لوقف  اجلهود  كل  تبذل  الو�سع  بتفاقم  ال�سعور  حالة  ويف  املنا�سب، 

بطرق العالج النف�سية املعتادة. 

اننا نعمل وفق التعليمات امللزمة للقانون، لعالج املري�س النف�سي وفق كل ما يلزم  5 .

به  اأي �سخ�س غري معني  اأي عالج على  للم�ست�سفى وال نفر�س  بالعالج واالدخال 

حتى لو كان يعاين من مر�س نف�سي. اال بتنفيذ التعليمات املحددة يف القانون. 

كما هو معلوم يل انه يف كل حالة تتلقى فيها الهيئات الطبية التابعة الدارة ال�سجون  6 .

وجهة نظر تتعلق بو�سع نف�سي ل�سجني ما تبلغ االدارة بذلك ويف حالة ابالغي عن 

حالة ال�سجني “ م“ من عام 2006 �سيكون بامكاين التطرق لها بتو�سع ؟ 

و�سط  اأي  وان  فقط،  والطبيب  ال�سجني  بني  اللقاء  بتف�سيل  يتم  النف�سي  الفح�س  7 .

اآخر ين�سم لهذا اللقاء عندما تكون هناك حاجة للرتجمة او عندما توجد اعتبارات 

امنية وقائية الدارة ال�سجون العامة وقد حاولت بال جناح جتنيد طبيب نف�سي يتكلم 

العربية ويف الو�سع احلايل ال منا�س امامنا اال ا�ستخدام املرتجمني. 

8.  ال فرق من وجهة نظر مركز العالج النف�سي بني العالج النف�سي لل�سجناء املحتجزون 

يف العزل والعالج املقدم لل�سجناء العاديني. وذلك ب�سبب ان مركز العالج النف�سي 

يعمل على اجراء فحو�سات واملعاجلة واملتابعة، وان العالج النف�سي لل�سجناء غري 

املدخلني للم�ست�سفى  هو من م�سئولية م�سلحة ال�سجون العامة ويجب توجيه مو�سوع 

املحادثات الو�ساط العالج ذات اجلدوى. 

9.  بخ�سو�س مو�سوع االماكن املخ�س�سة للفل�سطينيني �سلفًا يف ق�سم املر�سى الذين 

هم بحاجة للال�سراف يف مركز العالج النف�سي، يجب التوجه الو�ساط يف م�سلحة 

ال�سجون العامة الن امل�سوؤولية عن هذا الق�سم لي�ست من امل�سوؤولية االدارية ملركز 

العالج النف�سي، وبخ�سو�س زيارات عائلية وزيارات متطوعني لل�سجينات يف نيفي 
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ال�سجون  الطلب الو�ساط م�سلحة  بهذا  التوجه  العزل يجب  املوجودات يف  تريت�سا 

ولي�س الو�ساط مركز العالج النف�سي. 

هو  والذي  النف�سي.  العالج  مركز  موقف  عن  اي�سًا  عربت  �سابقة  مرا�سالت  يف  10 .

وم�ساكل  ا�سرار  يت�سبب يف  قد  العزل  ان  وهو  الطبية  النقابة  املقبول على  املوقف 

يف املجال النف�سي. وان مركز العالج النف�سي مينح العالج  لل�سجناء الفل�سطينيني 

املوجودون يف العزل ب�سكل ي�سبه العالج املقدم الي �سجني اآخر، وان التوجه للطبيب 

العامة وال يعرف مركز  ال�سجون  النف�سي تتم من قبل او�ساط العالج يف م�سلحة 

العالج النف�سي  عن وجود اأي متييز لل�سجناء الفل�سطينيني. 

يجب طرح مو�سوع �سيا�سات التدخل الناجعة يف اق�سام العزل مثل تقدمي املطالبات  11 .

لالخراج من العزل واالفراد لوزارة ال�سحة واىل النقابة الطبية.

ان مركز ال�سحة النف�سية ال يقدم تو�سيات عملية ال بخ�سو�س االدخال للعزل وال  12 .

بخ�سو�س االخراج من العزل. وكما هو معلوم من ناحية نف�سية فانه ال خالف حول 

ان العزل املتوا�سل قد تكون له اآثار �سلبية على الو�سع النف�سي، لذلك فان كل �سجني 

يتم فح�سه يعني ان الطبيب النف�سي يعتقد بان العزل قدي�سر بحالته النف�سية. 

مع حتيات

الدكتور مو�سيه برغر

مدير وحدة الطب النف�سي العديل

 وحدة العالج النف�سي العديل – مركز ال�سحة النف�سي معتقل مغني 

العنوان للمرا�سلة مركز ال�سحة النف�سية: �س.ب 2058 �سجن مغني – الرملة 72100

تلفون 9776134/42/43 – 08   فاك�س 08-9776139/41

bymoshe@beer-ness.health.il :الربيد االليكرتوين
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