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نسان مؤسسة الضم�ري لرعاية الأس�ري وحقوق الإ

ي مدينة القدس المحتلة أواخر 
نسان، أسسها �ف الضم�ي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غ�ي ربحية تع�ف بحقوق الإ

ي سجون 
ف �ف ف الفلسطيني�ي نسان لدعم ونرصة الأرسى والمعتقل�ي ف بحقوق الإ عام 1991 مجموعة من النشطاء والمهتم�ي

الحتالل ومناهضة التعذيب، عن طريق المراقبة والمتابعة القانونية والحمالت التضامنية.

ف الذين يطلق عليهم )الضمائر(، وهم الأشخاص الذين يؤمنون بأهداف  يحيط بالضم�ي عدد من الأنصار والمتطوع�ي

ي نشاطاتها ويعملون عىل دعمها مادياً ومعنوياً.
المؤسسة ويشاركون �ف

نسان، الشبكة العالمية لمناهضة  ي شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مجلس منظمات حقوق الإ
الضم�ي عضو �ف

عدام، الئتالف الدولي  لغاء عقوبة الإ قليمي لإ التعذيب، الئتالف من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، الئتالف الإ

ها من ائتالفات محلية وإقليمية ودولية. لمناهضة سياسة العزل، وغ�ي

رؤية المؤسسة:

نسانية وعدم تجزئتها استناداً  ام الكرامة والإ ي تستند إل أولوية اح�رت
نسان ال�رت تؤمن مؤسسة الضم�ي بعالمية حقوق الإ

إل الأعراف والمواثيق المقرة دولياً.

ام  ي ديمقراطي حر، يسوده العدل والمساواة وسيادة القانون واح�رت
كما تؤمن الضم�ي بأهمية بناء مجتمع فلسطي�ف

. ي تقرير المص�ي
ي إطار حقه �ف

نسان �ف حقوق الإ

: أهداف الضم�ري

إلغاء  المهينة والعمل عىل  الالإنسانية أو  أو  القاسية،  المعاملة  وب  ه من �ف التعذيب وغ�ي أولً: مناهضة جريمة 

عدام. عقوبة الإ

يهة. ف ثانياً: مناهضة العتقال التعسفي وضمان المحاكمة العادلة وال�ف

ف ونرصتهم معنوياً وقانونياً وإعالمياً. ف والأرسى السياسي�ي ثالثاً: دعم وإسناد معتقىلي الرأي والهتمام بالمعتقل�ي

نسان والحريات الأساسية وضمان تنفيذها. ف فلسطينية تصون مبادئ حقوق الإ ي سن قوان�ي
رابعاً: المساهمة �ف

نسان والديمقراطية وسيادة القانون، وحقوق  ي الرتقاء بالوعي المجتمعي تجاه قضايا حقوق الإ
خامساً: المساهمة �ف

ي غ�ي القابلة للترصف.
الشعب الفلسطي�ف

. ي القائمة عىل التعددية السياسية وحرية الرأي والتعب�ي
ي المجتمع الفلسطي�ف

سادساً: بناء الحياة الديمقراطية �ف

وعة. ي الم�رش
سابعاً: حشد وتكريس التأييد والدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطي�ف

رام هللا، دوار الرافدين، شارع موىس طواشة ،عمارة صابات، الطابق الأول، شقة رقم 2

Ramallah, Rafidein Sq., Mosa Tawasheh St., Sebat Bldg., 1st Floor, Suite 2

972 )0(2 2960446 / 2970136

972 )0(2 2960447
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االحتالل اإلرسائييل، حيث عملت  الفلسطينيني من قبل سلطات  انتهاكات جسيمة لحقوق  العام 2019  شهد 

أجهزة دولة االحتالل املختلفة، بشكل متكامل، لتعزيز سياسات دولة االحتالل العنرصية، فاستمر الجهاز القضايئ 

-عىل سبيل املثال- يف الوقوف إىل جانب جهاز املخابرات من خالل إيجاد الغطاء الرشعي لعمليات التعذيب التي 

يرتكبها بحق األرسى الفلسطينيني، وساند كذلك الحكومة اإلرسائيلية يف سياستها العنرصية بحق الفلسطينيني، 

من خالل االستمرار يف إصدار أحكام مرتفعة بحق الفلسطينيني، واملوافقة عىل أوامر هدم منازل العديد منهم.

وقامت سلطات االحتالل اإلرسائييل خالل العام 2019 باعتقال ما يزيد عىل 5000 فلسطيني، كان من بينهم 889 

طفالً، و128 امرأة، و11 نائباً يف املجلس الترشيعي الفلسطيني، و11 صحافياً، وأصدرت 1047 أمر اعتقال إداري، 

كان من بينها 439 أمراً جديداً، و4 أوامر بحق أطفال، و6 بحق نساء. وواصلت سلطات االحتالل سياسة االعتقال 

التعسفي بحق الفلسطينيني خالل العام 2019، حيث بلغ عدد املعتقلني يف سجون االحتالل نهاية العام 2019، 

قرابة 5000 أسري، من بينهم 7 نواب، وما يزيد عىل 700 أسري مريض، و26 أسرياً معتقلني قبل توقيع اتفاقية 
أوسلو؛ أي قبل العام 1.1993

التقرير ليشكل وثيقة  وتعمل مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، بشكل سنوي، عىل إصدار هذا 

مبرحلة  مروراً  اعتقالهم،  لحظة  منذ  الفلسطينيون  واألسريات  األرسى  لها  يتعرض  التي  كافة  االنتهاكات  ترصد 

األرسى  حياة  عىل  الضور  يسلط  أن  التقرير  هذا  ويحاول  االحتالل.  زنازين  إىل  نقلهم  إىل  ووصوالً  التحقيق، 

الدولية،  لالتفاقيات واملواثيق  االحتالل  السجون، ومدى مخالفة مامرسات  يعيشونها يف  التي  املعاناة  وطبيعة 

وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحامية األشخاص املدنيني يف وقت الحرب للعام 1949، واتفاقية مناهضة 

التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة للعام 1984. وعىل الرغم من 

تفرق بني  املختلفة ال  االحتالل  فإن مامرسات  والنساء،  الدويل لألطفال  املجتمع  يفردها  التي  الدولية  الحامية 

األطفال والنساء وغريهم من األرسى.

ويأيت هذا التقرير يف إطار الجهود املتواصلة للمؤسسة لإلفراج عن األرسى واألسريات يف سجون االحتالل اإلرسائييل 

كافة. ولحني تحقيق ذلك الهدف، فإن الضمري ستواصل جهودها، وبالتعاون مع املؤسسات الحقوقية الدولية 

وفقاً  املكفولة  بحقوقهن/م  اإلرسائييل،  االحتالل  سجون  يف  واألرسى  األسريات  متتع  ضامن  أجل  من  واملحلية، 

للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.

ويعترب هذا التقرير أداة ألرشفة أحداث وتفاصيل االنتهاكات التي ترتكب بشكل ممنهج بحق الحركة األسرية، 

ولرصد األوضاع والظروف داخل السجون بشكل دائم. كام يعترب التقرير مكوناً أساسياً من مساعي املؤسسة إىل 

1  انظر: »االحتالل اعتقل أكرث من 5500 فلسطيني/ة خالل العام 2019«، تقرير صادر عن مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، ونادي 

األسري الفلسطيني، وهيئة شؤون األرسى واملحررين، بتاريخ 30 كانون األول 2020. متت آخر زيارة بتاريخ 2/2/2020. متوفر عىل الرابط التايل: 

.https://bit.ly/2Hx4Y3q
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توثيق مامرسات االحتالل وفضحها، ليس عىل نطاق حقوق األرسى واألسريات فحسب، بل عىل كافة السياسات 

يتعلق  فيام  »الكنيست«  االحتالل  التي يصدرها مرشع  القوانني  والقوانني ومرشوعات  واملتغريات  واإلجراءات 

باألرسى خصوصاً، وحقوق الشعب الفلسطيني عموماً.

يعتمد التقرير منهجية وصفية تحليلية، بحيث يستند يف معلوماته إىل حصيلة أعامل الرصد والتوثيق واملتابعة 

القانونية التي تضطلع بها املؤسسة، للرقابة عىل مدى احرتام القانون الدويل لحقوق اإلنسان، والقانون الدويل 

باعتبارها  وأوضاعهم،  باملعتقلني  يتعلق  فيام  والتنفيذية، سيام  والقضائية  الترشيعية  املستويات  اإلنساين، عىل 

اإلطار النظري الناظم لحقوق األرسى وأصول معاملتهم. وقد أجرت مؤسسة الضمري خالل العام 2019 )138( 

زيارة إىل األرسى يف سجون االحتالل، و)44( زيارة لتوثيق انتهاكات االحتالل، حيث تم خالل هذه الزيارات جمع 

معلومات وأخذ تصاريح مشفوعة بالقسم من األرسى حول االنتهاكات التي يتعرضون لها أثناء عمليات االعتقال، 

أو التحقيق، أو بعد النقل إىل املعتقالت. ومل يُغفل التقرير فحص ومراجعة لوائح وأنظمة عمل مصلحة السجون 

الدولية، مبا فيها تلك  الفلسطينيني/ات، وذلك ملقارنتها مع املعايري  اإلرسائيلية، املطبقة عىل األرسى واألسريات 

الواردة يف أدلة عمل مراقبي أماكن االحتجاز.

وإلزام  القانوين،  بواجبها  والقيام  التدخل  العالقة عىل  ذات  الجهات  لحث  االنتهاكات  أبرز  التقرير  ويستعرض 

دولة االحتالل باحرتام الضامنات القانونية الخاصة باملعتقلني، ويتناول قضية األرسى كقضية واحدة، انطالقاً من 

إميان مؤسسة الضمري بأن أرسى القدس واألرسى الفلسطينيني من أرايض العام 1948، وأرسى قطاع غزة والضفة 

الغربية، هم َحَملُة راية واحدة وهموم واحدة، ويقاسون الظروف ذاتها، ويخوضون نضاالً يجب أن يكون موحداً 

يف سبيل كرامتهم وحريتهم.
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جدول 1: أعداد األرسى واملعتقلني خالل السنوات 2010 - 2019

كانون 

األول

ترشين 

الثاين

ترشين 

األول
أيلول آب متوز حزيران أيار نيسان آذار شباط

كانون 

الثاين

5000 5000 5050 5000 5100 5150 5250 5350 5400 5450 5440 5450 2019

5500 5554 5554 5640 5781 5820 5900 5941 6036 6050 6119 6141 2018

6171 6154 6198 6098 6279 6128 6020 6200 6160 6200 6500 2017

6500 6400 6400 6350 6300 6400 6350 6500 6650 6700 6600 6900 2016

6800 6700 6300 5621 5520 5700 5850 5750 5800 5820 6000 6200 2015

6200 6500 6500 6200 6500 5271 5265 5224 5142 5023 2014

5033 4996 5046 5007 5068 5071 5058 4979 4900 4936 4812 4743 2013

4656 4520 4596 4606 4660 4706 4659 4563 4610 4637 4489 4567 2012

4970 4937 5434 5374 5573 5554 5604 5716 5777 5834 5935 2011

5977 6089 6180 6257 6408 6508 6584 6985 6985 6794 6831 2010

* إحصائيات العام 2016 تقديرية؛ لعدم متكن الضمري من الحصول عىل املعلومات األقرب للصحة.

جدول 2: النواب املعتقلون 2010 - 2019

كانون 

األول

ترشين 

الثاين

ترشين 

األول
أيلول آب متوز حزيران أيار نيسان آذار شباط

كانون 

الثاين
السنوات 

7 8 8 7 7 7 7 7 8 7 8 8 2019

8 6 6 5 5 5 6 6 6 7 11 11 2018

10 11 12 12 13 12 12 12 13 12 7 7 2017

6 6 6  6 6 6 7 6 6 6 7 2016

5 5 5 4 4 7 12 12 13 16 17 20 2015

22 25 28 29 36 38 23 11 11 11 11 12 2014

14 14 13 13 13 14 13 13 14 12 15 12 2013

13 8 10 13 20 20 26 27 27 27 27 27 2012

23 23 22 22 19 19 19 14 13 13 12 12 2011

9 9 9 9 12 12 12 12 14 15 11  2010
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جدول 3: فئات األرسى بداية ونهاية األعوام 2010 – 2019

األسريات النواب
أرسى ما قبل 

أوسلو

أرسى قطاع 

غزة 

أرسى 

القدس

أرسى األرايض املحتلة 

العام 1948
السنوات 

53 8 27 298 353 70 بداية العام 2019

41 7 26 308 308 70 نهاية العام 2019

59 11 29 320 550 70 بداية العام 2018

54 8 27 310 365 70 نهاية العام 2018

53 7 30 350 510 70 بداية العام 2017

58 10 30 320 نهاية العام 2017

55 7 30 328 500 90 بداية العام 2016

53 6 30 350 520 70 نهاية العام 2016

22 20 30 371 380 100 بداية العام 2015

60 5 30 352 520 90 نهاية العام 2015

17 12 30 389 163 226 بداية العام 2014

23 22 30 376 376 100 نهاية العام 2014

10 12 111 437 167 191 بداية العام 2013

16 14 53 395 169 216 نهاية العام 2013

8 27 112 462 161 180 بداية العام 2012

11 13 111 439 165 191 نهاية العام 2012

37 10 300 684 197 187 بداية العام 2011

5 23 112 443 152 165 نهاية العام 2011

36 12 300 726 198 200 بداية العام 2010

39 9 300 686 198 191 نهاية العام 2010
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جدول 4: أعداد املعتقلني اإلداريني خالل السنوات 2010 - 2019

كانون 

األول

ترشين 

الثاين

ترشين 

األول
أيلول آب متوز حزيران أيار نيسان آذار شباط

كانون 

الثاين
السنوات

458 460 460 425 420 460 480 480 490 497 497 495 2019

480 482 482 456 456 446 442 426 431 427 450 450 2018

434 453 463 449 465 540 477 490 500 491  536 2017

536    700 700  715 750 700 700 650 2016

660 545 450 343 350 480 480 401 414 426 454 450 2015

465 530 500 500 480   192 186 183 175 155 2014

145 145 135 137 134 136 147 156 168 170 178 178 2013

178 156 184 112 250 285 303 308 322 320 309 309 2012

283 278 286 272 243 243 229 220 217 214 221 207 2011

207 214 212 190 190 200 215 222 237 259 264 264 2010

جدول 5: األرسى األطفال خالل األعوام 2010 - 2019

كانون 

األول

ترشين 

الثاين

ترشين 

األول
أيلول آب متوز حزيران أيار نيسان آذار شباط

كانون 

الثاين
السنوات 

185 185 190 190 210 210 205 210 215 205 209 215 2019

230 230 230 270 270 270 291 304 304 356 330 330 2018

350 311 280 300 300 320 300 300 300 289  300 2017

300    340 350  414 438 438 406 450 2016

470 420 320 156 153 160 162 164 182 182 163 152 2015

156 163 182 201 200 192 200 196 202 210 183 154 2014

173 159 179 180 195 194 222 236 236 185 219 193 2013

177 164 189 194 210 220 192 218 203 183 166 166 2012

159 150 262 176 201  211 217 224 216 221 209 2011

225 251 264 269 280 281 286 300 355 342 343 318 2010
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حظرت مختلف املواثيق الدولية التعذيب بحيث أصبحت هذه القاعدة قاعدة عرفية مطلقة وال يجوز تجاوزها 

برصف النظر عن الظروف أو األوضاع. وشكل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان النواة األوىل لحظر التعذيب، فنص 

يف املادة الخامسة منه عىل عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

املهينة. ونصت كذلك اتفاقيات جنيف للعام 1949 وبروتوكوالها اإلضافيان للعام 1977 يف العديد من أحكامهام، 

عىل حظر املعاملة القاسية واالعتداء عىل الكرامة اإلنسانية بشكل قاطع.2 ومن جهة أخرى، فقد حظرت اتفاقية 

مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، بشكل رصيح، يف املادة 

الثانية منها، استخدام التعذيب برصف النظر عن الظرف الذي يتم فيه ذلك، وحثت الدول األطراف عىل اتخاذ 

إجراءات ترشيعية أو قضائية أو إدارية من شأنها أن تعمل عىل منع أعامل التعذيب يف الدولة.

عىل الرغم من هذا الحظر الشديد واملطلق، وبخاصة مبوجب املادة 2/2 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي 

صادقت عليها دولة االحتالل يف 3 ترشين األول للعام 3،1991 فإن املامرسة العملية لسلطات االحتالل تعكس 

واقعاً مغايراً يتمثل يف انتهاج سلطات االحتالل اإلرسائييل التعذيب كوسيلة شبه اعتيادية النتزاع االعرتافات من 

الفلسطينيني عىل  األرسى  االحتالل مبساومة  دولة  األمنية يف  املنظومة  أفراد  يقوم  الفلسطينيني، حيث  األرسى 

أبسط حقوقهم املتمثلة يف سالمة الجسد والحق يف الحياة، وصون كرامتهم اإلنسانية، وذلك من خالل التذرع 

األمنية ملامرسة ما  الضوء األخرض لألجهزة  الذي أعطى  العام 4،1999  الصادر  العليا اإلرسائيلية  بقرار املحكمة 

العقوبات  قانون  من   )34/1( البند  يف  عليها  املنصوص  الرضورة  حالة  يف  معتدل«  جسدي  بـ«ضغط  وصفته 

بتهمة حيازتهم معلومات  الخطورة تقيض باستجواب املشتبه بهم  بالغة  للعام 5.1977 وهذه ثغرة  اإلرسائييل 

القاسية  للتعذيب واملعاملة  »الشاباك«  استمرار مامرسة محققي  الذي رشعن  األمر  عن »عمليات عسكرية«، 

مع تحصينهم من املساءلة، دون االلتزام بنص قرار املحكمة، فغالبية املعتقلني يحتجزون بناء عىل تهم متعلقة 
بنشاطات سياسية ال عسكرية.6

اعتقلت قوات االحتالل  العام 2007،  الوحيد من نوعه؛ ففي  ومل يكن قرار املحكمة اإلرسائيلية عام 1999 هو 

اإلرسائييل أسعد أبو غوش، واستخدمت معه أساليب تحقيق قاسية جداً، شملت التعرض للشبح بوضعية القرفصاء، 

واملوزة، والحرمان من النوم، والرضب، عدا عن الضغط النفيس الذي مارسته بحقه. بعد طلب من املحكمة بتوضيح 

2  انظر املادة )3( املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربعة، واملادة )75 / 2أ( من الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف األربع.

3  Status of treaties, United Nations Treaty Collection, Last accessed Jan 15, 2020. Available at: https://treaties.un.org/Pages/

ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en.

http:// :4  قرار املحكمة العليا 5100/94، اللجنة العامة ملناهضة التعذيب يف إرسائيل ضد حكومة إرسائيل، الرتجمة إىل اإلنجليزية من املحكمة

elyon1.court.gov.il/files_eng/94/000/051/a09/94051000.a09.htm

5  https//:www.nevo.co.il/law_html/Law01/073_002.htm

6  تقرير مشرتك: بيتسيلم وهموكيد- مركز الدفاع عن الفرد )2010(، انعدام املسؤولية: سياسة الجيش بعدم التحقيق مبقتل فلسطينيني عىل أيدي 

https://www.btselem.org/download/201010_kept_in_the_dark_eng.pdf :جنود
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سبب إغالق ملف أبو غوش دون فتح تحقيق فيه، وّضح املستشار القضايئ لحكومة االحتالل أنه قد تم استخدام 

وسائل ضغط وأساليب استجواب استثنائية بحق أبو غوش، إال أنها محمية وفقاً للبند 34 من قانون العقوبات 

اإلرسائييل للعام 1977. بتاريخ 12 كانون الثاين 2017، أصدرت املحكمة قرارها يف هذه القضية معتربة فيه أن »وسائل 
الضغط« املامرسة ضد أبو غوش ال تشكل تعذيباً، ألنها »مل تسبب أملاً ومعاناة مبا يكفي العتباره تعذيباً«.7

استمرت دولة االحتالل يف رشعنة عمليات التعذيب؛ ففي العام 2018، أصدرت املحكمة قراراً مسانداً ملا سبق، وذلك 

يف قضية فراس طبيش الذي اعتقلته قوات االحتالل عام 2012، وقامت بالتحقيق معه يف مركز تحقيق عسقالن، 

بحيث تضمن ذلك تعرضه لتعذيب شديد شمل عزله عن العامل الخارجي، وحرمانه من لقاء املحامي، والحرمان 

من النوم، والتعرض للرضب والشبح والتهديد. بتاريخ 26 ترشين الثاين 2018، صدر قرار املحكمة العليا برد التامس 

طبيش، مقّوضة بذلك مبدأ الحظر املطلق للتعذيب، حيث وسعت املحكمة، بشكل خطري، تعريف مفهوم »القنبلة 

املوقوتة«، وبالتايل رسيان دفاع الرضورة.8 وال تقترص خطورة هذا القرار عىل رشعنة التعذيب فحسب -وهو ما 

سبق أن رشعنته املحكمة ذاتها يف أحكام سابقة- بل إنه قام بتوسيع مفهوم »القنبلة املوقوتة«، فكام أشار القايض 

»عميت«، فإن حالة طبيش هي ليست الوضع الكالسييك للقنبلة املوقوتة التي تنذر بوقوع هجامت وشيكة تتعلق 
بأمن الجمهور، حيث إن التهمة الرئيسية كانت حيازة أسلحة، واالنتامء إىل فصيل »معاد«.9

2019 يشهد حاالت تعذيب مرعبة

املخابرات  وجهاز  االحتالل  جيش  مساندة  عن  القضايئ،  الجهاز  فيها  مبا  االحتالل،  دولة  أجهزة  يوماً  تتواَن  مل 

اإلرسائييل، وإعطائهام الغطاء الرشعي لكافة عمليات التعذيب واالنتهاكات الجسيمة التي يرتكبانها بحق الشعب 

دولة  فيه  استمرت  الذي  النهج،  هذا  سابقاً  إليها  اإلشارة  التي متت  القضائية  األحكام  فأوضحت  الفلسطيني. 

االحتالل خالل العام 2019، حيث قامت قوات االحتالل بشن حملة اعتقاالت واسعة يف صفوف الفلسطينيني، 

االحتالل  سلطات  قامت  وقد  هذا  اإلنسان.  حقوق  عن  ومدافعني  وسياسيني،  جامعيني،  طلبة  اعتقال  شملت 

كانون  بني شهر آب وشهر  ما  الفرتة  اعتقالهم يف  تم  مع مجموعة ممن  استثنائية  تحقيق  أساليب  باستخدام 

األول 2019، وذلك بهدف انتزاع معلومات واعرتافات منهم، فقامت باستخدام التحقيق العسكري مع عدد من 

املعتقلني، من ضمنهم 16 معتقالً فلسطينياً ممن تتابعهم مؤسسة الضمري. ويشمل التحقيق العسكري استخدام 

أساليب تعذيب وحشية وتتناىف مع أبسط مبادئ اإلنسانية.

7  محكمة العدل العليا، قرار رقم 12 / 5722، أسعد أبو غوش ضد املستشار القضايئ للحكومة.

 .https://bit.ly/3bL9hou :8  محكمة العدل العليا، قرار رقم 17 / 9018، فراس طبيش ضد املستشار القضايئ للحكومة، متوفر عىل الرابط التايل

http://www. :التايل الرابط  التعذيب يف مركز تحقيق املسكوبية، 2017، متوفر عىل  الضمري »كنت هناك«؛ دراسة حول  انظر دراسة مؤسسة    9

.addameer.org/sites/default/files/publications/ltdhyb_fy_lmskwby.pdf
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ويذكر أن عدداً من املعتقلني ممن تم استخدام أساليب التحقيق العسكري بحقهم، تم، فيام بعد، توجيه لوائح 

اتهام لهم ميكن القول إنها لوائح بسيطة، حيث تتمحور، بشكل أسايس، حول عملهم النقايب يف الجامعات، ومنهم 

الطالب أمري حزبون، والطالبة ميس أبو غوش،10 وكذلك األسري املحرر كنعان كنعان، الذي قامت قوات االحتالل 

السياسة  هذه  وتبني  له.  تهمة  أي  توجيه  دون  عنه  اإلفراج  تم  بعد  وفيام  عسكرياً،  معه  والتحقيق  باعتقاله 

مدى إجحاف سلطات االحتالل، وبخاصة أنها مل تكتِف باستخدام التحقيق العسكري ضد املعتقلني فقط، وإمنا 

استخدمته كورقة للضغط عىل املعتقلني، فيذكر األسري قسام الربغويث، واألسري يزن مغامس، تهديد ضباط التحقيق 

لهام بأن يتم استخدام التحقيق العسكري مع عائالتهم.

التعذيب خالل عملة االعتقال والنقل إلى مراكز التحقيق والسجون

واصل الجنود رضيب، قام أحدهم بإمساك رقبتي، وآخر أخذ يلوي ذراعي إىل الخلف، واستمر 

باقي الجنود بتوجيه اللكامت والرضبات عىل رأيس وظهري. قاموا »بسحبي« إىل درج املنزل، 

واستمروا يف رضيب خالل النزول.

نادر القييس

عىل الرغم مام تقوم به دولة االحتالل من تعذيب وسوء معاملة للمعتقلني الفلسطينيني، فإنها ال تكتفي بذلك، 

األرسى  برضب  تقوم  أن  وبالعكس،  املحاكم  إىل  التحقيق  مراكز  من  والنقل  االعتقال،  عمليات  خالل  فتعمد 

البارزة، خالل هذا العام، حالة األسري نادر القييس )23 عاماً–مخيم العزة( الذي  والتنكيل بهم. ومن الحاالت 

قامت قوات االحتالل باعتقاله بتاريخ 30 ترشين األول 2019، وذلك عقب اقتحام منزله بحدود الساعة الثانية 

فجراً. خالل عملية االعتقال، تعمد الجنود معاملة نادر معاملة سيئة، فلم يرتكوا له مجاالً ألن يرتدي مالبسه، 

وقام ثالثة جنود -بال أي داع- برضب القييس، حيث قام األول بلكمه عىل كتفه، والثاين رضبه عىل رأسه من 

للتنكيل  املستمر  االحتالل  املامرسة سعي جيش  بطنه. وتظهر هذه  قوية عىل  بلكمة  والثالث رضبه  الخلف، 

باألرسى ورضبهم دون حتى وجود أي مقاومة من األسري.

ومل يكتِف جنود االحتالل باعتدائهم عىل نادر فحسب، وإمنا اعتدوا، أيضاً، عىل والده الذي حاول أن مينعهم من 

رضب ابنه، فقاموا بدفعه، ما أدى إىل سقوطه عىل األرض. يذكر نادر أن عملية االعتقال تخللت قيام الجنود 

برضب رأسه بزجاج سيارة والده، وتقييده بقيود بالستيكية ضيقة جداً، وقيام أحد الجنود برضبه من الخلف، 

10  للمزيد حول أسريات تعرضن للتعذيب، انظر فصل األسريات من هذا التقرير.
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األمر الذي دفعه إىل بوابة حديدية وتسبب بجرحه يف جفنه. عىل الرغم من إصابة القييس، فإن جنود االحتالل 

استمروا يف رضبه خالل عملية نقله إىل مركز توقيف عصيون، حيث اعتدوا عليه بالرضب يف املركبة العسكرية 

التي تنقله، باستخدام فوهات البنادق 7-6 مرات، إضافة إىل لكمه يف الرأس من الخلف وتوجيه الشتائم له.

 بقيت يف مركز عصيون ما يقارب خمس ساعات، كان جفني ينزف رغم وجود الشاش عليه، 

العراء  الداخلية، وأنهم أخرجوين إىل  أنني كنت يف مالبيس  بارداً جداً، وبخاصة  الطقس  وكان 

أرض  أجلس عىل  وكأنني  العيون. شعرت  ومعصوب  اليدين  مكبل  وأنا  وأجلسوين عىل حجر 

رطبة. بعد ساعات، قام أحدهم بوضع بطانية عيّل ولكنهم مل يسمحوا يل برشب املاء أو حتى 

الذهاب إىل الحامم.

نادر القييس

القييس )23 عاماً–مخيم  الذي تعرض ملثل هذه املامرسات، حيث تعرض األسري منترص  الوحيد  نادر  ومل يكن 

العزة( أيضاً، إىل معاملة سيئة خالل عملية اعتقاله، حيث قامت وحدات الجيش بتقييده بكلبشات حديد إىل 

األمام، وفيام بعد تم عصب عينيه ونقله إىل جيب عسكري، حيث أبلغهم األسري منترص بأنه قد أصيب من قبل 

يف قدمه، وأنها حالياً تحوي بالتني و »براغي« يف الركبة، إال أن قوات االحتالل فيام بعد تعمدت التنكيل به، حيث 

قام أحد الجنود بشد منترص من »طاقية البلوزة« التي كان يرتديها، وذلك ألنه مييش ببطء بسبب البالتني، ما 

تسبب بتعرثه بإحدى درجات الجيب العسكري، وبخاصة أن قدميه كانتا مكبلتني.
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س���امر العربيد ... إلى مستش���فى هداس���ا خالل أقل من 48 ساعة على 
االعتقال

برزت خالل هذا العام حالة األسري سامر العربيد الذي قامت قوات االحتالل باستخدام أقىس أساليب التعذيب 

معه، والتي كادت تودي بحياته. اعتقلت قوات االحتالل العربيد يوم األربعاء 25 أيلول 2019، وذلك من أمام 

مكان عمله، حيث تعرض العربيد، منذ اللحظات األوىل العتقاله، إىل رضب عنيف بأسلحة القوات الخاصة التي 

اعتقلته، وتم اقتياده إىل معتقل عوفر فوراً، حيث منع من لقاء املحامي وبدأ التحقيق معه. خالل اليوم األول 

تعرض العربيد لتحقيق مستمر لساعات ورضب عنيف وشبح بوضعيات عدة، وعىل الرغم من أن العربيد قد 

أبلغ القايض العسكري يف اليوم الثاين من اعتقاله -أثناء عرضه عىل املحكمة لغايات التمديد- بأنه يشعر بأمل 

يف صدره، وأنه غري قادر عىل البلع، وأنه يتقيأ باستمرار، فإن القايض العسكري تجاهل ذلك متاماً وقام بتمديد 

توقيف العربيد لغايات التحقيق. وقبل ميض 48 ساعة عىل وجود سامر يف التحقيق، وبالتحديد يوم الجمعة 27 
أيلول، تم نقل سامر إىل مستشفى هداسا.11

كنت أشعر من الضغط عىل صدري أن أضالعي تتكرس، كنت أعتقد أنهم رمبا كرسوا ضلعاً واحداً أو 

اثنني ... مشيت من غرفة التحقيق إىل الزنزانة بصعوبة بالغة، كنت أتعكز عىل الحائط وأنا أميش. 

دخلت إىل الزنزانة، ارمتيت عىل الفرشة، ومل أكن قادراً عىل الحركة. مل أستطع حتى الوصول إىل طبق 

الطعام، وحني نجحت يف الوصول إليه، مل أمتكن من تناوله بسبب األمل الشديد الذي كنت أشعر به.

سامر العربيد

يذكر سامر أنه خالل جوالت التحقيق معه، تم استخدام أساليب شبح عدة، كان منها: أسلوب الشبح بوضعية املوزة، 

وكذلك الشبح عىل الحائط، بحيث يُفرض عليه الوقوف عىل رؤوس أصابع القدمني مع حني الفخذين، وعند عدم 

متكن العربيد من الوقوف عىل رؤوس األصابع، كانوا يقومون برضبه وإجباره عىل معاودة الوقوف بالوضعية ذاتها. 

وروى العربيد حول إحدى جلسات التحقيق قائالً: بدأت هذه الجولة برضب املحقق ساجي يل عىل قدمي من 

الخلف، ما تسبب بوقوعي عىل األرض، وبخاصة أن يدي كانتا مكبلتني إىل الخلف. جلس املحقق عىل بطني وبدأ 

برضيب “بوكسات” عىل الصدر. قام اثنان من املحققني بانتشايل يف حني استمر الثالث برضيب عىل أنحاء جسدي كافة.

أنه يعاين من كسور يف أحد عرش ضلعاً من أضالع  العربيد إىل املستشفى وهو فاقد للوعي، حيث تبني  نُقل 

11  يجدر التنويه إىل أن سلطات االحتالل مل تقم بإبالغ عائلة العربيد عن وضعه الصحي، أو حتى إبالغ محاميه، وذلك حتى مساء يوم السبت 28 

أيلول 2019، ومع ذلك تم منع املحامي من لقائه حتى يوم األحد، حيث سمح ملحامي العربيد برؤيته ملدة 10 دقاق كان سامر خاللها تحت تأثري 

املخدر، وغري قادر عىل التواصل.
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خطرة  حالة صحية  يف  وإنه  حاد،  كلوي  وفشل  كافة،  جسده  أنحاء  يف  عنيف  لرضب  وأثار  ورضوض  جسده، 

استدعت وضعه تحت تأثري املخدر التام لقرابة 14 يوماً. وعىل الرغم من هذه الحالة الصحية الحرجة لألسري 

العربيد، فإن محاكم االحتالل استمرت يف وقوفها إىل جانب الجهاز العسكري اإلرسائييل، فقامت بتمديد توقيف 

العربيد خمسة أيام، وذلك حتى تاريخ 7 ترشين األول، ومنعته من لقاء املحامي حتى تاريخ 14 ترشين األول.

حني وصلت إىل عيادة سجن الرملة، كان الدم قد جف تحت أظافر قدمي، وكلام حاولت أن 

أمسك بأحد أظافري يُخلع، حتى سقطت أظافري العرشة.

سامر العربيد

استمرت محاكم االحتالل يف توفري الغطاء القانوين العتقال العربيد، فواصلت املوافقة عىل متديده عىل الرغم 

من وجوده يف املستشفى، وفور بدء تحسن العربيد عاودت أجهزة دولة االحتالل التحقيق معه، حيث تعرض 

العربيد لجلسات تحقيق عدة أثناء بقائه يف املستشفى، وصلت يف إحدى املرات إىل مثاين ساعات. عالوة عىل 

ذلك، فإنه وخالل فرتة بقاء سامر يف املستشفى، تعرض لحادثة إطالق غاز، حيث قام أحد الجنود بإطالق قنبلة 

غاز يف الغرفة التي كان يقبع فيها، ما يطرح سؤال ما إذا كانت سلطات االحتالل تحاول يف حقيقة األمر التسبب 

مبوت األسري العربيد.

مراكز التحقيق، مراكز الموت ... مركز تحقيق المسكوبية كحالة تفصيلية

يتعرض الفلسطينيني أثناء فرتات التحقيق إىل العديد من أشكال التعذيب، وخالل العام 2019، شهد عرشات 

الفلسطينيني تعذيباً شديداً يف مركز تحقيق املسكوبية، وكان منهم األسري الطالب يف كلية الهندسة والتكنولوجيا، 

ورئيس مجلس الطلبة السابق يف جامعة بريزيت أسامة الفاخوري، الذي قامت قوات االحتالل باعتقاله بتاريخ 

2 متوز 2019، وذلك عقب تفجري باب منزله، واستخدام الكالب البوليسية أثناء عملية االقتحام، حيث أصابت 

الكالب ساقه، وتسببت بانتزاع الجلد املوجود أسفل الركبة. تعاملت قوات االحتالل، بشكل تعسفي، مع األسري 

الفاخوري، حيث تركته ينزف أثناء عملية االعتقال، وفور خروجه من املنزل قام أحد الجنود بلكمه مبارشة يف وجهه.

تعرض الفاخوري لتحقيق استمر ملا يقارب 55 يوماً يف مركز تحقيق املسكوبية، تعرض فيها للشبح والتحقيق 

املتواصل الذي كان ميتد يف بعض الحاالت إىل 20 ساعة، هذا إضافة إىل حرمانه من النوم، وحرمانه من تلقي 
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العالج املناسب، حيث اكتفت سلطات االحتالل بإعطائه حقنة ضد التسمم فقط.12 يذكر أن األسري الفاخوري 

بتاريخ 24 متوز 2018،  االحتالل  قوات  اعتقلتها  التي  الخليل(   - عاماً   42( ملا خاطر  املحررة  األسرية  نجل  هو 

وأصدرت بحقها حكامً بالسجن ملدة 13 شهراً، وذلك عىل خلفية ما يسمى بالتحريض عرب كتاباتها عىل مواقع 

التواصل االجتامعي، وأن عملية اعتقاله -جزئياً- جاءت بهدف الضغط عىل والدته، حيث حاولت قوات االحتالل 

قوات  فعلته  ما  عنها، وهو  اإلفراج  قبل  نجلها  باعتقال  إنهم سيقومون  قائلني  عليها  بالضغط  مراراً  استفزازها 

االحتالل بالفعل.13

أبرز أشكال التعذيب الجس���دي والنفسي التي رصدت مؤسسة الضمير 
استخدامها خالل العام 2019

الحرمان من النوم لساعات طويلة وصلت 

إىل قرابة ثالثة أيام.

الشبح بوضعية املوزة.

الشبح عىل الحائط.

الشبح بوضعية الكريس الوهمي.

الشبح بوضعية القرفصاء.

الشبح بوضعية كرة السالسل.

الشبح عىل كريس التحقيق.

استخدام الكالب البوليسية أثناء عمليات 

االعتقال وتركها تهاجم املعتقلني وذويهم.

الرضب املفاجئ واملستمر عىل مختلف 

أنحاء الجسد.

شد ونتف شعر الذقن والرأس.

الشبح عىل رجل واحدة.

اعتقال عائالت املعتقلني.

التهديد باستخدام التحقيق العسكري مع 

املعتقل نفسه أو مع أفراد العائلة.

التهديد بهدم املنازل.

التهديد باإلبعاد.

التهديد بسحب اإلقامة-للمقدسيني.

التهديد باالعتقال اإلداري لسنوات 

طويلة.

التهديد بالحرمان من السفر.

الحرمان من لقاء املحامي لفرتات طويلة.

https:// :12  أنظر تقرير حملة الحق يف التعليم حول انتهاكات االحتالل اإلرسائييل يف جامعة بريزيت العام 2020-2019، متوفر عىل الرابط التايل

bit.ly/2wdvz3x

13  يجدر التنويه إىل أن سلطات االحتالل قد أصدرت يف شهر آذار 2020 حكاًم بالسجن الفعيل عىل الطالب أسامة الفاخوري ملدة 22 شهراً، وغرامة 

مالية قيمتها 4000 شيكل.
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قسام البرغوثي ... تحقيق عسكري قبل الوصول إلى مركز التحقيق

وبرزت خالل هذا العام حالة األسري قسام الربغويث )26 عاماً - قرية كوبر قضاء رام الله( الذي اعتقلته قوات 

لقاء  االحتالل من  قوات  منعته  املسكوبية، حيث  تحقيق  مركز  إىل  نقله  وتم  بتاريخ 26 آب 2019،  االحتالل 

املحامي منذ لحظة االعتقال وحتى ما يزيد عىل ثالثني يوماً. خالل عملية اعتقال قسام، انهالت قوات االحتالل 

عليه بالرضب، وهجم عليه أحد الكالب البوليسية، حيث قام بعضه وتسبب بجرحه يف مناطق عدة، منها عضلة 

الساعد يف كلتا يديه، كام تسبب بجروح له يف منطقة الرجل اليرسى. وعىل الرغم من نزيف قسام، فإن قوات 

االحتالل استمرت يف رضبه بشكل عنيف، حتى أنها قامت ببدء التحقيق معه، وقامت بشبحه بوضعية املوزة 

عىل أحد املقاعد يف منزله.

أخذوين إىل غرفة يف منزلنا وأرادوا التحقيق معي عسكرياً. قاموا برميي عىل األرض وانهالوا عيلَّ 

رضباً بأقدامهم وأيديهم ... كانوا خمسة محققني يف زي جنود، وجميعهم قاموا بالتحقيق معي 

الحقاً يف مركز تحقيق املسكوبية ... أحرضوا مقعداً من املنزل وشبحوين عليه بوضعية املوزة، قام 

محققان بتثبيت رجيل باتجاه األرض وقاما بالضغط عىل مكان الجرح الذي أصبت به قبل قليل 

من عضة الكلب، وآخران يضغطان عىل كتفي باتجاه األرض، وآخر كان يهز رأيس من خالل شد 

الشعر. كان األمل مخيفاً بشكل ال يحتمل، وكنت أمتنى أن أغيب عن الوعي حتى يتوقف شعور األمل.

قسام الربغويث

تم نقل قسام إىل مستشفى هداسا لتقطيب جراحه، ومن ثم إىل مركز تحقيق املسكوبية حيث بدأ التحقيق 

معه. خالل فرتة التحقيق مع الربغويث، قامت قوات االحتالل برضبه بشكل متكرر، والضغط عىل جراحه حتى 

أثناء فرتة التحقيق. استخدمت سلطات االحتالل يف حقه أساليب شبح عدة، كان منها  فتحت ونزفت مجدداً 

الشبح بوضعية املوزة، والشبح وقوفاً مع ثني الرجلني والضغط عىل الكتفني باتجاه األسفل، والشبح عىل كريس 

مع رفع اليدين إىل الخلف واتكائها عىل طاولة أعىل من مستوى الكريس. ومل تكتِف طواقم التحقيق بكل هذه 

توقع مصدر  بإمكانه  يكون  ال  بحيث  مفاجئ،  بشكل  عينيه ورضبه  بتعصيب  القيام  تعمدت  وإمنا  األساليب، 

الرضب أو حامية نفسه، وقامت، أيضاً، باستخدام أسلوب نتف الشعر باأليدي، ما تسبب برتك كدمات ونزيف 

عىل وجه قسام.

التي استخدمتها سلطات االحتالل بحق الربغويث مقترصة عىل ترك أثر وأمل جسدي  التعذيب  مل تكن أساليب 

فحسب، بل قامت قوات االحتالل باستخدام أساليب عدة ترتك أثراً نفسياً يف املعتقل، حيث تعرض قسام للتهديد 
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باعتقال شقيقه األكرب، ووالدته، وعدد كبري  التحقيق، وقامت قوات االحتالل  بشكل متواصل من قبل طواقم 

املامرسات  وتأيت هذه  اعتقاله.  أثناء عملية  أصدقائه  أحد  استشهاد  فيديو حول  بفربكة  وقامت  أصدقائه،  من 

التحقيق وانتزاع االعرتافات منهم، وبخاصة يف ظل عزلهم عن  املعتقلني يف فرتة  املختلفة بهدف الضغط عىل 

العامل الخارجي، وعدم متكنهم من التواصل مع محاميهم، حيث تضع دولة االحتالل األرسى يف ظروف تحقيق 

صعبة، تبدأ بطبيعة الزنازين التي يقبعون فيها، والتي تفتقر إىل أبسط أسس الحياة، حيث أشار العديد من 

املعتقلني إىل تعمد قوات االحتالل ترك اإلنارة يف الزنازين طوال الوقت، بحيث يصعب عىل األسري النوم، هذا عدا 

عن طبيعة الجدران يف هذه الزنازين التي تظهر تلذذ االحتالل بتنغيص حياة الفلسطينيني حيث تدهن جدران 

هذه الزنازين بلون كئيب، ويتم رشها بطريقة نافرة بحيث تصبح أقرب إىل األشواك، فال يتمكن األرسى حتى من 

االتكاء عىل أحد هذه الجدران.

منذ لحظة اعتقايل وحتى انتهاء أول جولة تحقيق عسكري معي، مل أنم مطلقاً، وذلك ملدة ثالثة 

أيام ونصف. كنت أتناول طعامي يف غرفة التحقيق يف معظم األحيان. مل أكن قادراً عىل امليش 

لدرجة أنهم كانوا ينقلوين إىل الحامم بواسطة مقعد متحرك، أو حمالً.

قسام الربغويث

جميل الدرعاوي ... مشهد طفلتّي في زاوية الغرفة أقسى من التحقيق 
العسكري

 رأيت طفلتّي يف زاوية الغرفة تبكيان وترتجفان. عندما ذهبت زوجتي لصنع حليب للطفلة 

الرضيعة، قام أحد الجنود بسكب البودرة عىل األرض بني كل الركام، وقال لها »اعميل من هنا«.

جميل الدرعاوي
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إىل  لحم(  بيت   – عاماً   40( الدرعاوي  جميل  األسري  تعرض 

الضغط والرضب عىل الفك

االعتقال بتاريخ 12 ترشين الثاين 2019، وذلك بعد أن اقتحمت 

محتويات  وحطمت  خراباً،  فيه  وعاثت  منزله  االحتالل  قوات 

وقامت  املقاعد،  من  عدداً  ومزقت  البالط  ونزعت  املنزل، 

القتحام  األوىل  اللحظة  منذ  عارياً  تفتيشاً  الدرعاوي  بتفتيش 

التنكيل  من  االحتالل  قوات  به  قامت  ما  عىل  عالوة  املنزل، 

بزوجته وطفلتيه. تم نقل الدرعاوي إىل مركز تحقيق املسكوبية، 

حيث تم التحقيق معه ملدة 45 يوماً. ويذكر أن قوات االحتالل 

األوىل  اللحظة  منذ  الدرعاوي  مع  العسكري  بالتحقيق  بدأت 

للرضب  خاللها  تعرض  أيام،  مثانية  ذلك  واستمر  العتقاله، 

تسببت  وجهه  عىل  ومتواصلة  قوية  لكامت  وتلقي  الشديد، 

بفقدانه الشعور مبنطقة الوجه، فشعر الدرعاوي، آنذاك، وكأمنا فكه تحرك من موقعه، ليكمل أحد املحققني 

تعذيبه مبسك فمه وتحريكه بقوة، ليضمن أنه أتم إزاحة فك الدرعاوي من موقعه.

خالل عملية التحقيق مع الدرعاوي، استمر املحققون برشق املياه الباردة عىل وجهه وجسده، وأمسكوا به من 

شعره وجسده وهو ملقى عىل األرض، وشحطوه يف أرجاء غرفة التحقيق كافة، كام وضع املحققون سلسلة بشكل 

طويل عىل طول عموده الفقري، وألقوه عىل األرض، وجلس أحد املحققني عىل بطنه وبدأ محقق آخر بتحريك 

للضغط  املحققون  استخدمه  ما  »الديسك«، وهو  يعاين من  إنه  الظهر، حيث  يف  أملاً شديداً  لتُحِدث  السلسلة 

عليه بشكٍل أكرب. ونتيجة لهذه الوضعية، أصبح جميل غري قادر عىل الوقوف. كام تعرض للضغط الشديد عىل 

رقبته وعىل كتفيه، حيث استخدم املحققون ركبهم للضغط عىل رقبته، وتعرض يف جولة من جوالت التحقيق إىل 

رضبة قوية عىل رأسه تسببت بسقوطه أرضاً، وفقد بعدها القدرة عىل الكالم أو النظر، وتدريجياً بدأ يرى بعينه 

اليرسى، أما العني اليمنى فهو، حتى هذه اللحظة، ال يستطيع الرؤية من خاللها بشكل سليم. حتى تاريخ 1 آذار 

2020، مل يزل الدرعاوي يعاين من وضع صحي صعب، بسبب إزاحة الفك، وال يتمكن من األكل أو الكالم بشكل 

طبيعي، وتم تشخيص إصابته بشعر يف الظهر، وضعف يف الروية، وهو بحاحة إىل متابعة طبية.

وليد حناتشة ... »رأيت الموت ثالث مرات«

كان من بني األرسى الذين تعرضوا لتحقيق شديد األسري وليد حناتشة )51 عاماً – رام الله( الذي اعتقلته قوات 

االحتالل بتاريخ 3 ترشين األول 2019، ونقلته إىل مركز تحقيق املسكوبية، حيث بدأ التحقيق معه عسكرياً. 
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-التي استمرت 63 يوماً  التحقيق معه  تعرض حناتشة خالل فرتة 

نتف شعر الذقن

منع خاللها ما يزيد عىل 40 يوماً من لقاء املحامي- لتعذيب وحيش 

بوجود غطاء طبي، حيث كانت طواقم التحقيق تقوم بنقل وليد 

للعيادة لقياس الضغط والنبض بشكل دوري؛ وذلك ألخذ املوافقة 

بصحة  أنه  عىل  واملصادقة  معه،  التحقيق  جلسات  استكامل  عىل 

جيدة متكنهم من التحقيق معه. وعىل الرغم من اآلالم التي كان 

البارزة عىل  التعذيب  وعالمات  كافة،  أنحاء جسده  يف  بها  يشعر 

الطبيب كان يصادق يف كل مرة عىل أن حناتشة يف  جسده، فإن 

صحة جيدة، وأنه »مؤهل الستكامل التحقيق«. تم شبح وليد بطرق 

والشبح  الطاولة،  وعىل  الحائط،  عىل  الشبح  بينها  من  كان  عدة 

بوضعية املوزة. وبحكم عمر حناتشة وعدم قدرته عىل احتامل األمل 

أغمي عليه أكرث من مرة خالل التحقيق، ما دفع املحققني يف أكرث 

من مرة إىل سكب املاء عىل وجهه وجسده إلبقائه واعياً.

استخدمت سلطات االحتالل مع حناتشة، أيضاً، أسلوب نتف شعر اللحية والرأس بأيدي املحققني، مام تسبب 

له بنزيف وكدمات عىل الرقبة ومقدمة الرأس. ومل يتمكن وليد يف الكثري من جلسات التمديد يف املحاكم من 

الوقوف، وتم نقله إليها عىل مقعد متحرك. ومل تكتِف سلطات االحتالل بكل هذه األساليب، بل قامت، أيضاً، 

باعتقال ابنته ميس، حيث تم استدعاؤها ملقابلة املخابرات يف مركز تحقيق املسكوبية، وفور وصولها تم إعالمها 

بأنها رهن االعتقال، وجل هذا كان يف إطار الضغط عىل والدها.

رغم االعتقال ... النقل إلى مراكز التحقيق احتمال دائم

مل يسلم األرسى القابعون يف سجون االحتالل من هذه الهجمة الرشسة، حيث قامت قوات االحتالل بتاريخ 27 

الله( وقامت بإصدار أمر اعتقال إداري بحقه،  – رام  الرازق فراج )57 عاماً  أيلول 2019، باعتقال األسري عبد 

وبعد إمضائه ما يقارب الشهر يف االعتقال اإلداري، قامت بتحويله -بتاريخ 23 ترشين األول- إىل مركز تحقيق 

املسكوبية، ليخضع لتحقيق عسكري قاٍس ملا يزيد عىل 40 يوماً، تخللها إخضاعه لتعذيب جسدي ونفيس شديد، 

وذلك من خالل التحقيق معه لفرتات طويلة، وحرمانه من النوم، ورضبه وصفعه بقوة. ومام يلفت النظر يف 

حالة فراج، إقرار أحد محققي الشاباك بأن عبد الرازق هو أول حالة منذ العام 2002 يواجه فيها معتقل بعمره 

التحقيق العسكري.
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كالوقوف  الرازق  عبد  بحق  الشبح  أساليب  العديد من  باستخدام  االحتالل  قوات  قامت  املعتقلني،  كغريه من 

الرقبة  الضغط عىل  باستخدام أسلوب  الركبتني، والقرمزة يف مربع محدد، وكذلك قامت  الحائط مع ثني  عىل 

والوجنتني بشدة بأصابع املحققني، ما سبب له انتفاخ يف الوجه، وآالم شديدة أدت إىل صعوبة يف األكل. حاول 

فراج االحتجاج عىل ما تقوم به سلطات االحتالل من تنكيل به فقرر الدخول يف إرضاب عن الطعام والدواء ملدة 

3 أيام أثناء التحقيق العسكري، إال أن هذا مل مينع محققي االحتالل من استكامل تعذيبهم له. عالوة عىل ذلك، 

قامت سلطات االحتالل باعتقال وديع االبن األصغر لعبد الرازق، وحولته إىل مركز تحقيق املسكوبية، وذلك، 

بشكل أسايس، للضغط عىل والده، حيث عمدت أن يشاهد عبد الرازق ابنه أكرث من مرة خالل تلك الفرتة.

 ،2019 أيلول   23 بتاريخ  االحتالل  قوات  اعتقلته  الذي  الرمياوي،  اعرتاف  لألسري  بالنسبة  كان  الحال  وكذلك 

وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري ملدة 6 أشهر، وبعد مرور شهر، تم تحويل اعرتاف إىل مركز تحقيق املسكوبية 

للتحقيق معه. خالل فرتة التحقيق مع الرمياوي، تم حرمانه من لقاء املحامي، وحرمانه من النوم، وتعرض للشبح 

بوضعيات مختلفة كالشبح بوضعية املوزة، والشبح عىل الحائط، ونقل أكرث من مرة عىل مقعد متحرك إىل عيادة 

مع  التحقيق  فرتة  أنه خالل  ويذكر  له.  تعرض  الذي  الشديد  والتعذيب  للرضب  نتيجة  وذلك  التحقيق،  مركز 

اعرتاف، عمدت سلطات االحتالل إىل عرض فيديو مصور لألسري سامر العربيد وهو داخل أحد املشايف ومغمى 

عليه، وتم تهديد الرمياوي بأن يتم تعذيبه حتى يصل إىل مرحلة مشابهة ملا وصل إليه العربيد.

أسماء عدة وأساليب واحدة

وكان  يرضبون،  وهم  أصدقايئ  أصوات  أسمع  أن  جداً  الصعب  من  كان  عصيبة.  ليلة  كانت   

األصعب سامعي أصوات الفتيات يف التحقيق وهن يرصخن من األمل. كان يف ذلك أمل وضغط 

نفيس شديد، وتهديد مبطن.

أيرس معروف

مل يكن األرسى املشار إليهم سابقاً الوحيدين ممن تعرضوا للتحقيق العسكري والتحقيق الشديد خالل هذا العام، 

حيث تعرض األسري يزن مغامس إىل التحقيق العسكري الذي شمل شبحه بوضعية املوزة والقرفصاء، والرضب 

الشديد عىل الوجه، وكذلك الحال بالنسبة لألسرية ميس أبو غوش التي تعرضت للصفع الشديد واملفاجئ عىل 

الوجه أثناء تغمية عينيها، وشبحت بوضعية املوزة وبوضعية الكريس الوهمي، إضافة إىل الشبح عىل الطاولة. 

وتعرض األسري نظام امطري، من جهة أخرى، إىل نتف شعر الذقن، حيث قام املحققون بنتف شعر ذقنه شعرة 
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شعرة، وتعمدوا البصق عىل وجهه وصفعه ورضبه بشدة عىل منطقة الوجه، وقاموا مبنعه من استخدام الحامم 

لفرتات طويلة.

هذا، وتعرض األسري ربحي كراجة للتحقيق ملدة 104 أيام، تخللها تعرضه للرضب العنيف، والشبح عىل الحائط، 

والشبح بوضعية املوزة، والشبح عىل الطاولة، وتعرض لإلغامء مرتني أثناء التحقيق معه نتيجة للتعذيب الذي 

تعرض له. وتعرض األسري أيرس معروف ألشكال عدة من الشبح، كان منها الشبح بوضعية املوزة، والشبح عىل 

رجل واحدة، والشبح بوضعية القرفصاء، وتعرض للرضب والصفع عىل الوجه. كام تعرض األسري إرصار معروف، 

تعرض  من  بينهم  من  وكان  وقاٍس،  تعذيب شديد  إىل  كنعان  وكنعان  طه،  الحلبي وسالم  ونائل  مطر  وطارق 

لتحقيق عسكري.

مركز تحقيق عسقالن ... مثال آخر على منهجية تعذيب واحدة

عملية االعتقال

اقتحمت قوة من جيش االحتالل اإلرسائييل منزل األسري نجم عواد،  الثاين 2019،  ليلة 7 كانون  بعد منتصف 

حيث قامت بتطويق املنزل، ومحاولة خلع بابه، إال أن والد نجم استدرك ذلك وقام بفتح الباب. بعد دخول 

الوضع، وطلب من  تهدئة  األثناء  باستجواب نجم رسيعاً. حاول نجم خالل هذه  قاموا  البيت  قوات االحتالل 

الجنود مراعاة أن والده وأمه مرىض، وأن والده يتم إدخاله إىل املشفى بشكل أسبوعي بسبب وضعه الصحي، 

إال أن جيش االحتالل مل يكرتث لذلك، بل أجاب أحد الجنود نجم قائال: “ما دخلني فيه، أنا دخلني فيك، اليل 

بده ميوت ميوت”.

االسم: نجم عبد النارص عوض عواد

تاريخ امليالد: 2 حزيران 1996

املنقطة: نابلس- عورتا

تاريخ االعتقال: 7 كانون الثاين 2019
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قام الجنود بتقييد نجم بقيود بالستيكية، وتم تضييقها بصورة كبرية، حاول نجم االعرتاض عىل ذلك، إال أن جنود 

االحتالل تجاهلوه، ال بل قاموا بوضع حلقات بالستيكية بني الحلقتني املوجودتني عىل معصميه، ما فاقم من 

آالمه، وبخاصة عندما بدأ الجنود برفع القيود إىل أعىل، وضغط أحد الجنود عىل ظهره إىل األسفل، ما تسبب 

لنجم بأمل شديد أدى إىل رصاخه، حيث تركز األمل يف منطقة الظهر واليدين واألكتاف، وعىل الرغم من ذلك، واجه 

الجنود أمل نجم برضبه عىل ظهره.

تم نقل عواد إىل إحدى املركبات العسكرية، حيث تعامل معه الجنود بطريقة ال إنسانية، فقام أحد الجنود 

بالضغط عىل رأس نجم من خالل حجز رأس نجم ما بني حقيبة الجندي وحائط املركبة العسكرية، وقام آخر 

بالضغط عىل خارصة نجم بقدمه، وذلك حتى وصلوا إىل مركز حوارة، حيث بقي هناك ساعات قبل أن يتم نقله 

إىل مركز تحقيق عسقالن، من خالل بوسطة صغرية وضيقة وباردة.

تحقيق شديد ولوائح اتهام ببنود ال تذكر!

تم التحقيق مع عواد ملا يقارب 50 يوماً يف مركز تحقيق عسقالن، منع خاللها ما يزيد عىل 30 يوماً من لقاء 

والرصاخ،  التحقيق،  للشبح عىل كريس  التحقيق طويلة ومرهقة، وتعرض خاللها عواد  كانت جوالت  املحامي. 

والبصق عليه من قبل أحد املحققني، والتهديد باالعتقال اإلداري، والبقاء فرتات طويلة يف التحقيق، وأن هذا من 

شأنه أن يتسبب بتفاقم مرض والده. وكذلك تعرض عواد للحرمان من النوم لساعات طويلة، فيذكر أنه يف إحدى 

الليايل التي مل يرغب املحققون فيها برتكه ينام، قام طاقم التحقيق بنقله كل ساعة ونصف إىل زنزانة جديدة.

بعد انتهاء مدة التحقيق، قدمت النيابة العسكرية وبتاريخ 6 آذار الئحة اتهام لألسري عواد، وضمنتها ثالثة بنود 

أساسية يتمحور األول منها حول العضوية يف تنظيم محظور، ورشحت النيابة يف هذا البند بأنه منذ بدء عواد 

دراسته يف جامعة النجاح الوطنية -العام -2015 انضم إىل الكتلة اإلسالمية، وبدأ باملشاركة يف أنشطتها املختلفة 

يف الجامعة، وفندت ذلك من خالل اإلشارة إىل بعض األنشطة التي شارك فيها نجم، واملتمثلة يف املشاركة يف 

انتخابات الجامعة، ودعوة الطلبة للتصويت للكتلة اإلسالمية. وأشارت كذلك النيابة إىل مشاركة نجم يف حفل 

تخرج كانت قد نظمته الكتلة اإلسالمية يف جامعة النجاح الوطنية.

أما البند الثاين لالئحة االتهام، فأشار إىل مشاركة عواد يف بعض األنشطة التابعة لحركة حامس، حيث إنه شارك 

النيابة  الثالث، فوجهت  البند  أما يف  األول 2018.  كانون  انطالقة حامس، وذلك يف  احتفال جرى يف ذكرى  يف 

العسكرية له تهمة التشويش عىل إجراءات قضائية، ورشحت ذلك بأن عواد طلب من شقيقته يف وقت سابق 

عىل اعتقاله، أن تقوم مبسح كافة حساباته عىل مواقع التواصل االجتامعي يف حالة اعتقاله. بتاريخ 18 آب 2019، 

أصدرت محكمة االحتالل العسكرية حكمها عىل األسري نجم عواد باالعتقال 11 شهراً فعلياً، و6 أشهر وقف تنفيذ 

ملدة خمس سنوات من يوم اإلفراج عنه وغرامة مالية قيمتها 2000 شيكل إرسائييل.
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تظهر حالة األسري عواد مدى إجحاف سلطات االحتالل بحق الفلسطينيني، فتقوم باعتقالهم يف منتصف الليل 

الحياة  ألسس  تفتقر  تحقيق  مراكز  يف  بوضعهم  وتقوم  املعتقل،  ذوي  نفوس  يف  الرعب  تدب  وحشية  بطرق 

البرشية، وتستخدم بحقهم أقىس أساليب التحقيق، وفيام بعد تقوم بتقديم لوائح اتهام لهم ال ترتك مجاالً إال 

النيابة العسكرية األسري  للقول إنها تهدف إىل حرمان الفلسطيني من املشاركة يف أي نشاط سيايس. حاكمت 

عواد، بشكل أسايس، عىل نشاطه الجامعي النقايب، واعتربت ذلك مخالفة ألنظمتها وقوانينها، وزجت به يف سجن 

مجدو 11 شهراً دون ارتكابه فعالً يذكر سوى املشاركة يف أنشطة جامهريية يتواجد فيها مئات الفلسطينيني غريه.
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املساحة  ضيقة  غرف  يف  األرسى  أعداد  اكتظاظ  يف  تتجىل  صعبة  حياتية  ظروفاً  الفلسطينيون  األرسى  يعيش 

تفتقر إىل الحد األدىن من مقومات الحياة البرشية، حيث تنترش الرطوبة يف العديد من الزنازين، وباألخص يف 

الزنازين التي ال توجد فيها مصادر تهوية طبيعية كالشبابيك، ما يؤدي إىل إصابة األرسى بالعديد من األمراض 

ضمن  الطبية  بحاجاتهم  األرسى  بابتزاز  تقوم  االحتالل  دولة  أن  ذلك،  إىل  أضف  املعدية.  واألمراض  الجلدية 

سياستها املتعمدة يف اإلهامل الطبي بحق األرسى الفلسطينيني. كام تعمد إىل توفري كميات غري كافية من الطعام 

ومستلزمات الحياة لألرسى، األمر الذي يدفعهم إىل رشاء جزء كبري من املواد الغذائية واملستلزمات الحياتية من 

خالل كانتينا السجن التي تتضاعف فيها األسعار.

وال تكتفي سلطات االحتالل فقط بوضع األرسى يف مثل هذه الظروف املعيشية الصعبة، وإمنا تعمد إىل تنغيص 

حياتهم، من خالل االقتحامات املتكررة للسجون التي تقوم خاللها وحدات القمع باالعتداء عىل األرسى، ونرش 

الرعب يف نفوسهم، وبخاصة األرسى األطفال منهم، بسبب وحشية الطريقة التي تتم فيها عملية االقتحام، وما 

يتعرض له األرسى من معاملة حاطّة بالكرامة اإلنسانية خالل االقتحامات.

كاٍف من  الشتاء، يف ظل عدم وجود عدد  القارس يف فصل  الربد  السجون من  األرسى يف معظم  ويعاين  هذا، 

األغطية، ويف ظل رشوط إدارة مصلحة السجون، يف الكثري من األحيان، التي تحدد بأن تكون األغطية التي يتم 

إدخالها إىل األرسى هي أغطية خفيفة، وبالتايل ال تلبي حاجتهم من الدفء يف أوقات الربد، وبخاصة أن غرف 

األرسى، بشكل عام، ال يوجد فيها سوى جهاز تدفئة واحد صغري الحجم؛ أي أنه ال يوفر تدفئة ألرجاء الغرفة 

كافة. ومن جهة أخرى، يعاين األرسى يف السجون الصحراوية كسجني نفحة، والنقب -أقسام الخيام عىل وجه 

التحديد- من الحر الشديد يف أشهر الصيف بسبب موقع هذه السجون يف مناخ صحراوي حار، وتقوم إدارة 

السجون، يف الكثري من األحيان، بحرمان األرسى، يف مثل هذه الحاالت، من رشاء املراوح، ومتتنع باملقابل عن 

تركيب مكيفات للتربيد. ويف أحيان أخرى، تقوم إدارة السجن بقطع املياه عن بعض األقسام، أو تقوم بحرمان 

األرسى من املياه الباردة يف أقسام العزل االنفرادي.14 توضح مثل هذه املامرسات مدى متادي سلطات االحتالل 

يف محاوالتها للتنكيل باألرسى، وحرمانهم من أبسط متطلباتهم الحياتية، كتوافر مستلزمات تتناسب مع الطقس 

البارد أو الحار.

وتخالف دولة االحتالل، من خالل هذه املامرسات، العديد من املواثيق الدولية، ومنها نصوص القواعد النموذجية 

الدنيا ملعاملة السجناء، وبالتحديد القواعد الخاصة بأماكن االحتجاز، وما تنص عليه من وجوب توافر متطلبات 

الحياة الصحية يف الغرف التي يستخدمها السجناء، مبا يشمل ظروف املناخ والهواء واملساحة الدنيا املخصصة 

وحقوق  األسري  لرعاية  الضمري  مؤسسة  عن  صادرة  ورقة   .2019 أيار/مايو  شهر  خالل  فلسطينياً/ة   )421( اعتقل  االحتالل  األرسى:  مؤسسات    14

https://bit. :اإلنسان، ونادي األسري الفلسطيني، وهيئة شؤون األرسى واملحررين. متت آخر زيارة بتاريخ: 20/2/2020. متوفر عىل الرابط التايل

.ly/2SJkCza
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لكل سجني، واإلضاءة، والتدفئة، والتهوية.15 وتخالف كذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وباألخص نص املادة 76 التي 

تنص عىل تقديم الرعاية الطبية الالزمة لألرسى، وكذلك نصوص املادتني 91 و92 من االتفاقية ذاتها، التي تشري 

إىل قضية الرعاية الطبية الدورية ورضورة توفريها لألرسى.

المحكمة العليا اإلسرائيلية تقرر حجم المساحة المخصصة لكل أسير

يف العام 2014، وبالتحديد بتاريخ 12 آذار، تقدمت جمعية حقوق املواطن يف إرسائيل، واملركز األكادميي للقانون 

واألعامل، وجمعية أطباء لحقوق اإلنسان، بالتامس إىل محكمة العدل العليا لدى االحتالل، وذلك فيام يتعلق 

باملساحة املخصصة لكل أسري يف السجن، حيث ال تتعدى املساحة املخصصة لكل أسري ثالثة أمتار مربعة، شاملًة 

املكان املخصص للنوم واالستحامم واملراحيض،16 األمر الذي من شأنه أن يشكل مخالفة للوائح مصلحة السجون 

اإلرسائيلية التي حددت املساحة لكل أسري بستة أمتار.17 وعليه، فإنه يصبح من الصعب عىل األرسى التحرك 

بحرية يف زنازينهم، يف ظل اكتظاظ أعداد األرسى وضيق املساحة املتاحة.

بتاريخ 13 حزيران 2017، ردت املحكمة العليا لالحتالل بإلزام »الدولة« أن تقوم بتعديالت عىل املساحة املخصصة 

لكل أسري، بحيث تلتزم باملساحة الواجب توفريها لكل أسري، عىل أن يتم ذلك عىل مرحلتني؛ األوىل تتم عىل مدار تسعة 

أشهر،18 والثانية تكون عىل مدار مثانية عرش شهراً.19 وعىل الرغم من أن املهلة التي وضعتها املحكمة إلحداث هذه 

التغريات هي مهلة كافية، فإن النيابة العامة اإلرسائيلية طالبت بتأجيل تنفيذ هذا القرار حتى العام 2027. وميكن 

القول إن طلب النيابة العامة تأخري تطبيق القرار حتى 2027، يظهر محاوالت دولة االحتالل لتجاهل حق األرسى يف 
أبسط األمور كمساحة مناسبة لهم داخل الزنازين، وسعيها إىل املامطلة يف تنفيذ أي قرار ذي صلة بهذه الجوانب.20

ردت املحكمة العليا اإلرسائيلية عىل طلب النيابة بتأجيل التنفيذ بتاريخ 1 ترشين الثاين 2018، آمرًة بتوسيع 

املساحة املتاحة لكل أسري حتى )4.5( مرت مربع حتى العام 2020، وقرر القضاة، أيضاً، أن عىل الشاباك االمتثال 

ألمر توسعة املساحة الحياتية يف مرافق الخدمات األخرى املخصصة لألرسى حتى العام 2021.

15  انظر املادة 10 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، أوىص باعتامدها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني، وأقرها 

املجلس االقتصادي واالجتامعي بقراريه 663 )د-24( و2076 )د-62(، منشورة يف: مجموعة صكوك دولية، املجلد األول، األمم املتحدة، نيويورك، 

1993، رقم املبيع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 337.

16  انظر تقرير انتهاكات 2018، مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، 2019، 56 - 57.

17  منشور بعنوان الكثافة يف السجون واالحتجاز، منشور من قبل جمعية حقوق املواطن يف إرسائيل بتاريخ 25 شباط 2019، متت آخر زيارة بتاريخ 

.https://www.acri.org.il/post/__171 :15 شباط 2020. متوفر عىل الرابط التايل

18  تشمل هذه املرحلة تأمني الدولة لكل أسري مساحة معيشية تعادل 3 أمتار دون املراحيض وأماكن االستحامم.

19  تشمل هذه املرحلة تأمني مساحة فعلية لألرسى بواقع 4 أمتار غري شاملة ملساحة املراحيض وأماكن االستحامم، أو 4.5 مرت شاملة للمراحيض وأماكن االستحامم.

20  للمزيد، انظر: تقرير االنتهاكات للعام 2018، ص 56 - 57.
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ومن خالل مالحظات األرسى ملحامي مؤسسة الضمري، فقد بدأت دولة االحتالل بإحداث تغيريات عىل املساحة 

املخصصة لألرسى يف العديد من السجون، إال أنها، وحتى تاريخ 1 شباط 2020، مل تنتِه من تطبيق قرار املحكمة 

العليا؛ فعىل سبيل املثال، قامت إدارة مصلحة السجون يف سجن رميون بتقليص عدد األرسى يف كل غرفة من 

10 أرسى إىل 6 حالياً، وتعمل عىل تخفيض العدد إىل 4 أرسى بشكل تدريجي، بحيث تصبح املساحة املخصصة 

لكل أسري ما بني 4 – 4.5 مرت مربع، علامً أن املساحة الحالية للغرف هي 28 مرتاً مربعاً، وتحتوي عىل حاممني 

)تقريباً مبساحة 5 أمتار مربعة( ومكان لالستحامم. أي، وبعبارة أخرى، فإن املساحة املخصصة لكل أسري دون 

احتساب مساحة الحاممات ومكان االستحامم هي 3.8 مرت مربع، وهي بالتايل مل تصل بعد إىل املساحة املطلوبة.

أما يف سجن النقب، وباألخص يف قسم الخيام، أو ما يطلق عليه اسم »القلعة )أ(«، فإن هذا القسم يحتوي عىل 

6 أقسام فرعية، ويحتوي كل قسم فرعي عىل 120 أسرياً، بواقع 20 أسرياً يف كل خيمة. عملت إدارة السجن خالل 

العام 2019 عىل تقليص عدد األرسى يف هذه الخيام، بحيث أصبح هناك 14 أسرياً يف كل خيمة، ومبجموع 84 

أسرياً يف كل قسم. وتستمر اإلدارة يف تقليص عدد األرسى بهدف الوصول إىل وجود 66 أسرياً يف كل قسم، بواقع 

11 أسرياً يف كل خيمة.21 أما قسم الغرف يف سجن النقب، أو ما يطلق عليه اسم »القلعة )ج(«، فإن كل غرفة 

فيه تحتوي حالياً عىل خمسة أرسى، ويوجد يف كل قسم 60 أسرياً. أما فيام يتعلق بسجن جلبوع، فيقبع حالياً 6 

أرسى يف كل غرفة، مقارنة بوجود 8 أرسى يف السابق، وتعمل إدارة السجون إىل االستمرار يف خفض عدد األرسى 

بهدف االمتثال إىل قرار املحكمة العليا. ويجدر التنويه بأنه ال يوجد تقدير واضح للمساحة يف كل من سجن 

النقب وسجن جلبوع، إال أن األرسى قد أكدوا أن املساحة ما زالت أقل مام هو مطلوب من اإلدارة، حيث إنها 

تقرتب من 3 - 3.5 مرت مربع لكل أسري.

سجن عوفر تحت المجهر

خالل العام 2019، قامت سلطات االحتالل باعتقال آالف الفلسطينيني، ومع تزايد أعداد األرسى يف املعتقالت 

وقرار محكمة االحتالل العليا بخصوص املساحة املخصصة لكل أسري، وجب عىل دولة االحتالل القيام ببعض 

املثال- بفتح قسمني جديدين، وذلك بسبب تزايد  التغيريات يف السجون، فقامت يف سجن عوفر -عىل سبيل 
أعداد األرسى يف السجن.22

21  يذكر أن مساحة قسم الخيام يف سجن النقب قرابة الدونم شاماًل ملساحة الفورة املخصصة لألرسى، وهذا الرقم هو تقريبي من قبل األرسى، حيث 

مل يتمكن األرسى من تحديد حجم املساحة يف كل غرفة بشكل دقيق.

22  القسامن اللذان تم افتتاحهام هام قسم 21 و22. وتختلف مساحة هذين القسمني عن باقي األقسام، حيث يوجد يف كل قسم 20 غرفة موزعة 

عىل عرش غرف يف الطابق األول، وعرش غرف يف الطابق الثاين. ويوجد لهذين القسمني فورة خاصة بهام مبساحة 40×10 أمتار.
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ويحوي أرسى محكومني  التوقيف،  مرحلة  الجدد يف  األرسى  املعدة الستقبال  السجون  من  عوفر  يعترب سجن 

بأحكام أقل من خمس سنوات، أو أرسى يف االعتقال اإلداري، أو األرسى املوقوفني، أو من أوشكت محكوميتهم 

عىل االنتهاء. ويتسع السجن، بشكل عام، إىل 800 – 1000 أسري. وينقسم السجن إىل 12 قسامً، يخصص منها 

اثنان لألشبال، ويوجد يف كل قسم 12 غرفة، تتوزع عىل طابقني مبعدل 6 غرف يف كل طابق، ويوجد يف كل قسم 

غرفة كانتينا ومغسلة، ويوجد لكل قسم ساحة خاصة به، وهي ساحة التنزه )الفورة(، وذلك مبساحة تقريبية 

تبلغ 30×7 أمتار. وتكرس سلطات االحتالل سياسة الفصل ما بني األرسى، حيث يُحرم األرسى يف األقسام املختلفة 

السجن تفصل ما بني  بناء  الرغم من تالصق كل قسمني فإن طبيعة  البعض، فعىل  من االحتكاك مع بعضهم 

الطبيب  إليها  كل قسمني بحائط مرتفع. وتخصص سلطات االحتالل لكل قسمني غرفة كعيادة لألرسى، ويأيت 

مرة واحدة أسبوعياً. وبشكل عام، فإن مساحة الغرف التي يقبع فيها األرسى تبلغ 7×3 أمتار، واعتادت قوات 

االحتالل أن تضع يف كل غرفة 10 أرسى، إال أنها، وبعد قرار املحكمة، بدأت بتخفيض أعداد األرسى حتى وصلت 

إىل 6 أرسى حالياً، وحتى تاريخ 1 شباط 2020، مل تصل بعد املساحة املطلوبة لكل أسري إىل املساحة املقررة من 

قبل املحكمة؛ فاملساحة الحالية -يف ظل وجود 6 أرسى يف كل غرفة- هي 3.5 مرت مربع لكل أسري، ومل تصل بعد 

إىل 4 أو 4,5 مرت مربع.

غرف األسرى في سجن عوفر

تحتوي كل غرفة يف سجن عوفر عىل نافذتني مبقياس تقريبي 1,5×1 م، تكون األوىل مبحاذاة الباب، واألخرى 

تكون يف أحد جدران الغرفة، وتكون هذه األخرية مغطاة بشبك. يذكر أن هذا الشبك ال يكون كالشبك املعتاد، 

الزنازين »طاقة«  القضبان. ويوجد يف كل باب من أبواب  وإمنا يكون ذا حديد سميك كالحديد املستخدم يف 

صغرية يتم إغالقها بعد انتهاء عد املساء، وعىل نافذة صغرية بحجم 60×40 سم مغطاة بشبك. أما فيام يتعلق 

مبحتويات الغرف، فتحتوي كل غرفة، بشكل عام، عىل »رادييرت« صغري، وهو مصدر الحرارة الوحيد يف الغرفة يف 

أيام الربد، إال أنه غري كاٍف لتدفئة الغرف،23 وعىل عدد من املراوح، وعىل »بالطة« وهي مبثابة موقد صغري حتى 

يتمكن األرسى من طهي الطعام عليه. ويذكر أن إدارة السجون تعمد إىل تقديم أطعمة سيئة لألرسى؛ سواء 

أكان ذلك من خالل كميات الطعام غري الكافية أم من خالل نوعية األطعمة التي تقوم بتوفريها. ويف ظل هذه 

املامرسات اإلرسائيلية، تربز حاجة األرسى إىل رشاء األغذية واالحتياجات األساسية للحياة من الكانتينا، وبخاصة 

أن إدارة السجن ال توفر أي مستلزمات لألسري الجديد؛ سواء أكان ذلك مستلزمات النظافة أم املالبس أم األغطية، 

23  يجدر الذكر أن حصول األرسى عىل أجهزة التدفئة جاء بعد توجه مركز عدالة -املركز القانوين لحقوق األقلية العربية يف إرسائيل- يف شهر آب 2016، 

برسالة إىل مفوضية مصلحة السجون، وإىل مدير سجن جلبوع، حيث رشح املركز يف هذه الرسالة طبيعة الظروف القاسية التي يعيشها األرسى 

يف الزنازين. وحيث إن هذه الرسالة مل تكن األوىل من نوعها التي يصدرها عدالة، فإن رد مصلحة السجون جاء بتاريخ 12 شباط 2017، حيث تم 

https://www.adalah.org/ar/content/view/9032 :إدخال عدد من أجهزة التدفئة إىل السجون. انظر موقع عدالة
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وتفرتض أن الكميات القليلة من الطعام التي توفرها لألرسى كافية، ما حّول كانتينا السجن إىل مصدر للدخل 

اإلرسائييل، وبخاصة يف ظل رشاء األرسى مستلزماتهم منها بأضعاف السعر املعتاد.

فعىل سبيل املثال، يف غرف سجن عوفر التي يتواجد فيها 6 أرسى، تحتاج كل غرفة بشكل شهري إىل 1200 شيكل 

كمبلغ مشرتك يدفعه األرسى )200 شيكل من كل أسري يف الغرفة(، وذلك لغايات رشاء طعام ومواد تنظيفية 

للغرفة. إال أن هذا املبلغ يبقى غري كاٍف، حيث يقوم األرسى بشكل منفرد، أيضاً، بدفع مبالغ معينة لغايات رشاء 

الحاجات واملستلزمات الخاصة، فيحتاج األسري الواحد -غري املدخن- يف سجن عوفر إىل مبلغ 300 شيكل -تقريباً- 

بشكل شهري لرشاء املستلزمات األساسية كالشامبو، ومعجون األسنان، والصابون، وشفرات الحالقة. إضافة إىل 

هذا، ويف ظل عدم تقديم إدارة السجن أي مستلزمات لألرسى، يضطر الكثري منهم إىل رشاء األحذية من كانتينا 

السجن، وبخاصة أن عدداً كبرياً من األرسى يتعرضون لالعتقال، ويتم اقتيادهم إىل املعتقالت دون متكينهم من 
ارتداء مالبسهم كافة، مبا يف ذلك األحذية.24

مطابخ السجون ... صراع مستمر منذ سنوات

منذ العام 2004، قامت قوات االحتالل بتحويل مطابخ السجون من األرسى األمنيني إىل األرسى الجنائيني، إال أن 

شهر متوز من العام 2019 شهد تحوالً يف توجه إدارة السجون، حيث تم السامح لألرسى األمنيني بإدارة مطبخ 

السجن يف معتقل عوفر، بعدما كان األرسى الجنائيون يعملون يف املطبخ، فأصبح بذلك سجن عوفر أول سجن 

تطبيق هذه  نجاح  مدى  إىل فحص  السجون  إدارة مصلحة  وتسعى   ،2004 العام  منذ  التجربة  فيه هذه  تتم 

التجربة، ويف حال مل يكن هناك إشكاليات حقيقية، فإنها تنوي تطبيقها يف السجون األخرى. ويذكر أن األرسى 

األمنيني لطاملا طالبوا بإدارة مطابخ السجون، وذلك ملا يعيشه األرسى من استالم لوجبات غري مطهوة بشكل جيد 

-يف العديد من األحيان- األمر الذي يضطرهم إىل إعادة طهي الطعام مرة أخرى، وإضافة بعض املواد إليه حتى 

يصبح قابالً لألكل.

تفتيشات يومية

ال يخلو يوم األرسى يف سجن عوفر من التعرض ملناكفات مع قوات االحتالل، حيث يدخل السجانون إىل أقسام 

األرسى صباحاً -الساعة الخامسة والنصف صباحاً- لغايات عد األرسى، وتتكرر هذه العملية ظهراً ومساًء. وإضافة 

https://bit. ،24  للمزيد حول االستغالل االقتصادي لألرسى الفلسطينيني داخل سجون االحتالل اإلرسائييل، انظر: مؤسسة الضمري بهذا الخصوص

.ly/2TB5owv
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الشبابيك  تفتيش  لغايات  اليوم  األقل خالل  مرتني عىل  األقسام  إىل  بالدخول  أيضاً،  السجانون،  يقوم  إىل هذا، 

واألبواب والتأكد من متانتها.

أما فيام يتعلق بغرف زيارة أهايل املعتقلني، فإنها تتسع لـ42 أسرياً، بحيث يسمح لكل أسري بحضور شخصني 

الغرفة املخصصة للقاء املحامني باملعتقلني. ويعاين  الغرفة مبحاذاة  بالغني وشخص قارص لزيارته، وتكون هذه 

األرسى وذووهم من إشكالية االكتظاظ يف هذه الغرف، بحيث يصبح من الصعب عىل األرسى سامع األهل يف 

الزيارة تتم من وراء زجاج عازل للصوت، وعرب هواتف  الكبري من األرسى، ال سيام أن  العدد  ظل وجود هذا 

قدمية ليست دامئاً صالحة لالستعامل، حيث ال يتمكن املعتقل أو ذووه أو حتى املحامي، يف بعض األحيان، من 

سامع املحادثة.

النقل إلى المحكمة ... رحلة عذاب يمر بها الكافة

يعيش أرسى عوفر كغريهم من األرسى يف سجون أخرى معاناة أثناء عملية النقل إىل املحكمة، حيث تعمد قوات 

االحتالل إىل بدء تجميع األرسى املطلوب نقلهم إىل املحكمة يف ساعات مبكرة، وتقوم بوضع األرسى يف غرفتني 

تتسع الواحدة منهام، يف العادة، لعرشين شخصاً، إال أن قوات االحتالل تقوم بوضع ما بني 40-30 شخصاً يف هذه 

الغرف، ويوجد يف كل غرفة شباك واحد فقط، وبالتايل تحّول هذه الظروف القاسية حضور األرسى ملحاكمهم من 

حدث طبيعي إىل رحلة عذاب يحاول األرسى تجنبها قدر املستطاع.

وحدات القمع في السجون ... هجمات وحشية دائمة

القمع غرف األرسى بطريقة وحشية، حيث تواجدت معهم كالب بوليسية  داهمت وحدات 

كانت تهاجم األرسى. تم تقييد أيدينا وأرجلنا وإخراجنا بطريقة وحشية وهمجية. بقيت قوات 

القمع من الساعة الثالثة والنصف عرصاً وحتى الثانية عرشة بعد منتصف الليل. بقي األرسى 

نجد  مل  الغرف  إىل  عدنا  وبعدما  املياه.  دورات  داخل  مقيدين ومحتجزين  الفرتة  خالل هذه 

مقتنياتنا، وجدنا فقط أرسّة حديدية دون حتى »فرشات«.

جامل حاممرة 
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تعرض األرسى، خالل العام 2019، إىل العرشات من عمليات القمع التي شنتها قوات القمع، فمنذ بداية العام 

2019، بدأت قوات القمع يف السجون بتنفيذ هجامت عىل األرسى، فقامت خالل الشهر األول من العام باالعتداء 

بشكل وحيش عىل األرسى يف قسم )17( بسجن عوفر، وذلك بتاريخ 20 كانون الثاين، حيث اقتحمت القوات 

القسم وبدأت بتفتيش وتخريب مقتنيات األرسى، وقمعت األرسى، ما استدعاهم إىل القيام بإرجاع الوجبات 

وإغالق األقسام كنوع من الخطوات االحتجاجية عىل قمعهم. فريوي األسري ثائر طه أن قوات القمع دخلت إىل 

قسم 17 مصحوبة مبجموعة من الكالب البوليسية، وقامت بعملية تفتيش للغرف بطريقة ُمذلة، األمر الذي دفع 

األرسى إىل االحتجاج عىل هذا االقتحام.

أكملت سلطات االحتالل عملية القمع يف اليوم الثاين، حيث يواصل األسري ثائر طه قائالً إنه قد اقتحمت وحدة 

من املتسادا25 قسم 15 الساعة 5 صباحاً، وقامت بتفتيش األرسى تفتيشاً عارياً يف دورات املياه، وقامت بتقييدهم 

بقيود من الخلف، وإلقائهم عىل وجوههم عىل األرض. تسبب هذا الترصف الهمجي من قبل قوات االحتالل 

بحالة من االحتقان يف أوساط األرسى يف معتقل عوفر، فقاموا بإحراق عدد من الغرف، ودقوا عىل األبواب، وما 

كان من وحدات القمع إال أن قامت بالتصعيد من خالل إطالقها قنابل الغاز وقنابل الصوت يف معظم األقسام، 

وكذلك أطلقت غاز الفلفل عىل األرسى يف قسمي 11 و15.

اشتباك ما بني  الغرف، وحدث  بفتح  الوحدات قاموا  قائالً: عندما دخل عنارص  الله هادية  ويروي األسري عبد 

األرسى ووحدات القمع، حيث قام عنارص الوحدات بإطالق قنابل غاز وطلقات مطاط يف حني حاول األرسى 

قامت  االشتباك،  انتهاء  بعد  إنه  قائالً  ويكمل  الكانتينا.  يف  املوجودة  املعلبات  رضب  خالل  من  لهم  التصدي 

الوحدات برضب األرسى، وهو شخصياً تعرض للرضب بعصا حديد عىل يده اليمنى، وعىل أنحاء جسده كافة، 

مام تسبب له بكرسين يف اليد نفسها يف منطقة الكف، وعاىن من رضبات ورضوض يف ظهره وجسده. يذكر أن 

عبد الله عاىن من أمل شديد نتيجة لتقييده يف هذا اليوم من ساعات الصباح وحتى ساعات العرص، عىل الرغم 

من وجود الكرس يف يديه. تم نقله مساء ذلك اليوم إىل مستشفى »شعار تسيدك«، حيث تم تصوير يده وتبني 

وجود كرس يف العظم، ورضورة إجراء عملية بأرسع وقت ممكن. بعد ساعتني، متت إعادة عبد الله إىل املعتقل 

دون حتى توفري مسكنات أمل له عىل الرغم من طلبه املستمر للمسكنات. بعد مرور عرشين يوماً، تم نقل عبد 

الله إىل املستشفى إلجراء العملية، وبعد انتهائها، وعىل الرغم من الحاجة لبقائه يف املستشفى يوماً إضافياً بسبب 

التخدير، فإن سلطات االحتالل أعادته إىل السجن وهو مخدر ويعاين من الدوخة، ومل يتم تزويده مبسكنات أمل 
عىل الرغم من شدة أمله بعد إجراء العملية.26

25  شكلت وحدة املتسادا العام 2003 كوحدة خاصة لالستجابة الرسيعة يف أوقات الطوارئ، وتتبع هذه الوحدة للرشطة وقوات مصلحة السجون 

اإلرسائيلية، وتتكون من جنود وضباط يف صفوف النخبة من وحدات مختارة من الجيش أخضعوا لفحوصات طبية وتدريبات شاقة. وتعترب وحدة 

املتسادا من الوحدات عالية التدريب املتخصصة مبكافحة اإلرهاب وحامية األشخاص باستعامل وسائل السيطرة، وفض أعامل الشغب والعصيان، 

ولجم أعامل التمرد. انظر: دراسة مؤسسة الضمري حول اعتداءات الوحدات الخاصة اإلرسائيلية عىل األرسى واملعتقلني أثناء النقل واالقتحامات، ص 

http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/Natshon_Metseda.pdf :64. متوفرة عىل الرابط التايل

26  مقابلة أجريت مع األسري عبد الله هادية يف سجن عوفر بتاريخ: 13 شباط 2019.
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هذا، وقامت وحدات القمع، أيضاً، برتويع األرسى األشبال وتخويفهم. وأصيب خالل هذا االعتداء قرابة 100 

أسري، حيث استخدمت قوات القمع الرضب بالعيص واأليدي، واستخدمت غاز الفلفل وقنابل الغاز والصوت، 

واستخدمت كذلك كرات معدنية صغرية، يتم إطالقها عادة بواسطة األسلحة. وتسببت بذلك بإصابة عدد من 

األرسى بكسور يف األيدي، أو يف األنف، أو األضالع، واستلزم األمر تقطيب بعض األرسى نتيجة جروحهم العميقة 

التي أصيبوا بها أثناء االعتداء.

مل تكن هذه املرة الوحيدة التي متارس فيها قوات االحتالل قمعاً لألرسى يف سجن عوفر، حيث شهد شهر آب 

أيضاً هجمة عىل األرسى. فكام يروي األسري عبد الفتاح حامد: قامت قوات القمع يوم الرابع من آب باقتحام 

قسم 19، وهو قسم من أقسام األشبال يف سجن عوفر. وحدثت عملية القمع إثر تفتيش فجايئ قامت به سلطات 

االحتالل لقسم 20، ومحاولتها لنقل األرسى البالغني يف قسم األشبال، وعىل إثر ما حصل من اعرتاض من األرسى، 

قامت وحدة القمع برش الغاز املسيل للدموع، وإلقاء قنبلة صوت بهدف تخويف األرسى األشبال. بعد ذلك، 

قامت الوحدات بتكبيل األشبال مبرابط بالستيكية، بحيث قيدت كل أسري بثالثة مرابط، وبعد انتهائهم من ذلك 

قاموا برضب األرسى بلكامت وبالعيص. ويروي حامد قائالً، إنه شخصياً تعرض لرضبات ولكامت عدة عىل وجهه 

وصدره، وركالت باألرجل عىل أنحاء جسده كافة، وتعرض للرضب بالعيص عىل ظهره 6-5 مرات. إثر عملية القمع 

هذه، أصيب 5 أشبال، وتم عزل ونقل أرسى آخرين. ويذكر أن األرسى اتخذوا خطوات تصعيدية ملواجهة هذا 

الحدث، فقام األرسى كافة يف السجن، بإرجاع وجبات الطعام وإغالق األقسام.

أسرى سجن ريمون يتعرضون لهجمات

تعرض األرسى يف سجن رميون، أيضاً، إىل قمع من قبل قوات القمع يف السجون، فريوي األسري كميل أبو حنيش عن 

القمع الذي مارسته سلطات االحتالل بحق األرسى يف سجن رميون بتاريخ 18 آذار 2019، وذلك لألرسى يف قسم 

1، قائالً: »استنفرت اإلدارة وفتحت األبواب وأخرجت جميع األرسى إىل الساحة، ويف هذه األثناء حرضت قوات 

املتسادا والوحدات األخرى، وطلبوا من األرسى الجلوس عىل األرض، وتم إطالق رصاص الفلفل عىل عدد من 

األرسى. بدأت قوات القمع بتقييد أيدينا للخلف بقيود بالستيكية، وقامت خالل ذلك بتوجيه رضبات وركالت 

األرسى،  مرور  وأثناء  آخر،  قسم  إىل  القسم  من  واحداً  واحداً  إخراجنا  »تم  حنيش:  ويكمل  لألرسى«.  وشتائم 

اصطف عرشات السجانني وعنارص من قوات القمع عىل طول املمر وكانوا يرضبون األرسى بركالت وصفعات 

ولكامت، وكانت كل مجموعة من السجانني تقوم بإمساك أحد األرسى ودفعه برسعة إىل األمام مع إبقاء رأس 

باملياه  األرض  تبلل  السجانني يل وبسبب  الرسعة ودفع  قدمي من جرّاء  انزلقت  وأنا شخصياً  منخفضاً،  األسري 

وآثار دماء بعض األرسى الذين أصيبوا خالل القمع. أحسست بأمل شديد من االنزالق ومل أستطع الوقوف، إال أن 

السجانني قاموا برفعي ودفعي ألكمل الركض إىل القسم الذي تم نقلنا إليه«.
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وشهد شهر آذار مواجهة أخرى ما بني األرسى وإدارة مصلحة السجون، وذلك يف الرابع والعرشين من آذار يف 

سجن النقب الصحراوي، حيث اقتحمت قوات القمع قسم 3، وقامت برضب األرسى رضباً مربحاً، وأطلقت قنابل 

صوت وقنابل غاز، ورصاصا خاصاً عىل األرسى أثناء االقتحامات. أصيب يف هذا القمع قرابة 120 أسرياً، ونقل 

ما ال يقل عن 20 أسرياً إىل املستشفى. مل تكتِف سلطات االحتالل مبا قامت به تجاه األرسى، وإمنا قامت، أيضاً، 
بتكبيل األرسى املصابني باألبراش، وحولت قسم 3 إىل قسم عزل بعد أن قامت بتجريد األرسى من مقتنياتهم.27

لجنة أردان ... توصيات لتضييق الخناق على األسرى

خالل العام 2018، أعلن وزير األمن الداخيل اإلرسائييل »جلعاد أردان« عن تشكيل لجنة خاصة بهدف تقييم 

أوضاع األرسى الفلسطينيني وظروف احتجازهم يف السجون؛ بُغية تقليص ظروف األرسى إىل الحد األدىن املمكن. 

الغرف  يف  ذاته  الفصيل  من  األرسى  تجمع  عرقلة  أبرزها  كان  التوصيات،  من  مجموعة  إىل  اللجنة  وخلصت 

واألقسام ذاتها، والعمل عىل خلط األرسى من الفصائل املختلفة معاً، وتقليص عدد زيارات األهايل، وتقليص مبلغ 

الكانتينا املسموح به لكل أسري إىل 600 شيكل. واستمرت خالل العام 2019 لجنة أردان بزياراتها إىل السجون، 

وكانت للجنة مالحظات بشكل دائم حول موضوع أعداد ونوعية الكتب املوجودة يف السجون، وحول تقليص 

املبلغ املسموح لألسري استخدامه من الكانتينا، وحول تقليص ساعات الفورة إىل النصف.

وبالنظر إىل واقع األرسى، فقد ضيقت سلطات االحتالل، خالل العام 2019، الخناق عىل األرسى، وبخاصة فيام 

يتعلق بإدخال الكتب إىل السجون، حيث أشار العديد من األرسى إىل الصعوبة التي تواجههم يف إدخال أي كتاب 

ذي قيمة إىل السجن، إذ ترفض إدارة السجن، يف العديد من املعتقالت، إدخال الكتب ذات الطابع السيايس أو 

التعليمي أو الثقايف، وتحاول قرص الكتب التي يتم إدخالها عىل الروايات وكتب الشعر. ومن جهة أخرى، فقد 

عملت عىل تقليص عدد املنتجات املتوفرة يف الكانتينا، فمنعت العديد من األصناف دون وجود أي مربرات لها، 

وبدأت بتطبيق هذه السياسة مع نهاية العام 2019، وتجلت يف األشهر األوىل من العام 2020.

الحياة التعليمية في السجون

بعد أرس حركة املقاومة اإلسالمية للجندي اإلرسائييل جلعاد شاليط العام 2006، قامت سلطات االحتالل اإلرسائييل 

27  انظر: ملحق رقم 1: ترصيح مشفوع بالقسم من األسري عبد الله حميدة يروي فيه تفاصيل ما حصل يف سجن النقب.
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التعليم الرسمي لألرسى يف السجون،28  النواحي وشمل ذلك إلغاء  بتضييق الخناق عىل األرسى يف العديد من 

ما دفع األرسى إىل ابتكار وسائل تعليم بديلة كااللتحاق بالجامعات الفلسطينية والعربية، واستكامل الدراسة 

عن بعد، عرب اللجان التعليمية التي تم تشكيلها يف السجون. ومل تتواَن يوماً سلطات االحتالل عن عرقلة هذه 

العملية، فاستمرت سلطات االحتالل خالل العام 2019 بحرمانها األرسى من إدخال الكتب التعليمية والثقافية، 
وتحاول أن تقرص محتوى الكتب التي يتم إدخالها إىل السجن عىل املحتوى األديب.29

ومل يقترص األمر عىل حرمان األرسى من إدخال الكتب التعليمية، بل إن الشارع العام اإلرسائييل استمر يف سياسته 

التحريضية ضد األرسى، وكان من بينها حالة األسري محمد دحنون، الذي متكن من الحصول عىل درجة املاجستري 

يف الدراسات اإلرسائيلية داخل السجن، حيث قام أحد املواقع اإلرسائيلية بنرش صور األسري وصور شهاداته ضمن 
إطار منشورات تحريضية تهدف إىل الضغط عىل الحكومة اإلرسائيلية، وتضييق الخناق عىل األرسى.30

سياسة اإلهمال الطبي بحق األسرى31

»أنا أعيش يف ساعايت وأيامي األخرية، أريد أن أكون يف أيامي وساعايت األخرية إىل جانب والديت، 

وإىل جانب أحبايئ من أهيل، وأريد أن أفارق الحياة وأنا يف أحضانها، وال أريد أن أفارق الحياة 

وأنا مكبل اليدين والقدمني، وأمام سجان يعشق املوت ويتغذى ويتلذذ عىل آالمنا ومعاناتنا«.

رسالة الشهيد سامي أبو دياك قبل استشهاده 

تتجاهل دولة االحتالل يف اعتقاالتها الوضع الصحي لألرسى، وتتغاىض عن التزاماتها بتقديم الرعاية الصحية لهم، 

فال يزال ما يقارب 750 أسرياً يف سجون االحتالل يعانون من سياسة اإلهامل الطبي التي قامت سلطات االحتالل 

مبأسستها يف نظام السجون، وتحاول دامئاً استغالل الحاجة الطبية لألرسى كورقة للضغط عليهم، بحيث قامت 

الثانوية العامة، والدراسة يف الجامعة اإلرسائيلية املفتوحة عن طريق إدارة مصلحة السجون.  28  قبل العام 2006 كان األرسى يتقدمون المتحان 

للمزيد، انظر دراسة مؤسسة الضمري »تعليم قيد العقوبة«، متوفرة عىل الرابط التايل: 

https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/drs_ltlym_llmwq.pdf

29  للمزيد حول موضوع الحياة الثقافية والتعليمية لألرسى، انظر دراسة مؤسسة الضمري الصادرة العام 2019 بهذا الخصوص.

30  مقال بعنوان »خمس نجوم، معتقل محكوم ملدى الحياة يكمل درجة املاجستري يف السجن«، منشور بتاريخ 27/8/2019ـ متت آخر زيارة بتاريخ 

https://tpl-il.com/archives/6501?fbclid=IwAR0wx3x9XaE3LaE82a-yVoMYeMn20dxaIB :28/11/2019، متوفر عىل الرابط التايل

gN2WD7z4WimomlApsh0eAJoNw

31  انظر أيضاً: األرسى واإلهامل الطبي: قفالن عىل زنزانة واحدة، مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، منشور بتاريخ 26 أيار 2019، متت 

آخر زيارة بتاريخ 18/1/2020، متوفر عىل الرابط التايل: www.addameer.org/ar/publications /األرس-واإلهامل-الطبي-قفالن-عىل-زنزانة-واحدة.
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مبنهجة اإلهامل الطبي وحولت الحاجة إىل الرعاية الطبية من أحد أسس الحياة البرشية إىل وسيلة للضغط عىل 

األرسى. فعىل سبيل املثال، تفتقر عيادات السجون إىل الطواقم الطبية املتخصصة، واألجهزة الطبية الالزمة إلجراء 

الفحوصات، وتعمد الطواقم الطبية املتوفرة إىل استخدام املسكنات كعالج لألمراض التي يعاين منها األرسى، وعند 

تدهور حاالت األرسى تقوم بنقلهم إىل عيادة سجن الرملة، التي ال تختلف كثرياً عن عيادات السجون. ويف حاالت 

استثنائية، يتم نقل األرسى إىل املستشفيات املدنية اإلرسائيلية، إال أنها، ويف حاالت نقل األرسى إىل املستشفيات، 

تعمد إىل تكبيل األسري املريض بالرسير.

ويجدر التنويه إىل أن عيادة سجن الرملة ال تتعدى كونها عيادة باملعنى الحقيقي للكلمة، فال تتواجد فيه كافة 

األجهزة الطبية الالزمة لألرسى، ويطلق عليها العديد من األرسى اسم “املسلخ”. ويروي األسري أحمد أبو خرض 

قائالً، إن األكل الذي يتم تقدميه يف عيادة سجن الرملة سيئ، ما يضطر األرسى إىل رشاء طعام عىل حسابهم 

بشبك.  مغطى  واآلخر  مسقوف  نصفها  جداً،  صغرية  فإنها  التنزه،  ساحة  أو  بالفورة  يتعلق  فيام  أما  الخاص. 

وتتجاهل إدارة السجون وجود عدد من األرسى القابعني يف عيادة سجن الرملة من ذوي االحتياجات الخاصة، 

والذين يتحركون عىل مقاعد متحركة، فمساحة ساحة الفورة صغرية، وطبيعة حجم وشكل غرفة املطبخ واملغسلة 

تعيق حركة األرسى يف هذه األماكن.

من جانب آخر، متاطل دولة االحتالل يف تقديم العالج للعديد من األرسى املرىض؛ سواء أكان هذا بتأخري حصولهم 

عىل الفحوصات الطبية الالزمة للكشف عن املرض، أم بتأخري تسليمهم األدوية الالزمة لهم أو غريها من طرق 

املامطلة، األمر الذي يتسبب بتدهور الحالة الصحية للكثري من األرسى. وأودت سياسة اإلهامل الطبي بحياة 

نصار  يونس،  السايح، عمر عوين  بسام  دياك،  أبو  بارود، سامي  فارس  العام 2019، وهم:  خمسة أرسى خالل 

طقاطقة، وبذلك أصبح عدد شهداء الحركة األسرية 222 شهيداً منذ العام 1967، من بينهم )67( أسرياً استشهد 

نتيجة لسياسة اإلهامل الطبي.

قامت مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، خالل العام 2019، بزيارة عرشات األرسى الذي يعانون من 

حاالت مرضية، وتابعت 30 حالة عىل وجه الخصوص، كان منها 13 حالة ألرسى مرضبني عن الطعام،32 وقامت 

بتحويل ملفاتهم الطبية للمؤسسات ذات العالقة، ومنها مؤسسة أطباء لحقوق اإلنسان، وذلك ملتابعة حاالتهم 

من الناحية الطبية. ورصدت الضمري من خالل هذه امللفات، وجود تنوع يف املشاكل الصحية التي يعاين منها 

الكىل، والجلد، واألسنان، والعظام،  القلب، والضغط، والسكري، ومشاكل يف  األرسى، بحيث تشمل مشاكل يف 

والعيون، إضافة إىل حاالت تعاين من إصابات بالرصاص؛ سواء أكان تعرض املعتقل لإلصابة قد تم أثناء تنفيذ 

عملية االعتقال أم قبلها، وحاالت أخرى تم االعتداء عليها أثناء هجامت وحدات القمع عىل األرسى يف السجون.

32  ومن هذه الحاالت كان األسري حذيفة حلبية الذي شارف عىل املوت ومل تكرتث دولة االحتالل لذلك. للمزيد حول حالة حلبية، انظر فصل االعتقال 

اإلداري من هذا التقرير.
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وتقوم مؤسسة الضمري من خالل هذه املتابعات -سواء أكانت تتم بشكل منفصل أم مع الجهات واملؤسسات 

الالزمة لهم،  الفحوصات  الالزم لألرسى، وإجراء  العالج  األخرى- مبراسلة الجهات اإلرسائيلية ومطالبتها بتقديم 

إال أن املؤسسة تلمس، من خالل هذه اإلجراءات، مامطلة كبرية من قبل دولة االحتالل يف تقديم العالج الالزم 

لألرسى يف الوقت املناسب، حيث تكتفي، يف الكثري من الحاالت، بتقديم العالج األويل لألسري دون استكامله يف 

املراحل الالحقة، األمر الذي يسبب، يف بعض األحيان، تدهوراً يف الوضع الصحي لألسري املصاب. عالوة عىل ذلك، 

فإن الجهاز القضايئ اإلرسائييل يلعب دوراً يف هذا السياق، من خالل عدم االكرتاث للملفات الطبية لألرسى، وعدم 

أخذ الوضع الصحي لألسري بعني االعتبار.

إهمال مستمر من أطباء عيادات السجون

توضح حالة األسري رائد كنعان ما تقوم به دولة االحتالل من تجاهل لحاالت األرسى الطبية ومامطلتها يف تقديم 

العالج، حيث عاىن األسري كنعان من أمل يف عينه اليرسى منذ بداية العام 2016، وعند معاينة طبيب السجن له، 

أخربه بأنه من املمكن أن يكون قد حصل انفجار ألحد الرشايني بالشبكية، وأنه لن يتمكن من القيام بأي يشء 

حالياً، وإمنا عليه انتظار بعض الوقت. حاول كنعان التواصل مع طبيب خارجي حيث أخربه األخري بأن العالج يف 

مثل هذه الحالة بسيط، وذلك بأخذ حقن معينة يف العني رشيطة أن يتم ذلك بشكل رسيع. يف حالة األسري رائد 

كنعان، وحاالت أخرى كثرية، تتجاهل سلطات االحتالل واجبها يف تقديم الرعاية الصحية الالزمة لألرسى، ومتاطل 

يف تقديم العالج الالزم لألسري عىل الرغم من إدراكها أن تأجيل العالج قد يؤدي إىل تدهور الحالة الصحية لألسري، 

ومثالها تدهور حالة رائد كنعان حتى أصبح األسري غري قادر عىل الرؤية بعينه اليرسى إال بنسبة %5 فقط.

إضافة إىل حالة كنعان، هناك عرشات األرسى ممن عانوا من إهامل طبي مشابه، وكان منهم األسري عزمي نفاع 

الثاين 2015، وأصدرت بحقه حكامً  بتاريخ 24 ترشين  الذي قامت قوات االحتالل باعتقاله  )26 عاماً- جنني( 

بالسجن ملدة 20 عاماً. خالل عملية اعتقال نفاع، قامت قوات االحتالل بإصابته يف رأسه، ما أدى إىل تهتك يف 

عظم الفك العلوي، وأدى إىل استئصال جزء من عظام الفك-عظام اللثة العلوية، هذا إضافة إىل تكرس يف األسنان 

الفك  يف  عظام  لزراعة  وظيفية  جراحية  عمليات  إىل  بحاجة  وهو  نهائياً،  العلوية  أسنانه  فقد  حيث  العلوية، 

العلوي، وإعادة بناء الشفة العلوية. بدأ نفاع رحلة طويلة من العالج بدأت منذ اللحظة األوىل العتقاله، وعىل 

الرغم من عرشات املواعيد والصور اإلشعاعية وتكبد مرارة البوسطة للوصول إىل املستشفيات، وعىل الرغم من 

توصية أول طبيب قام بتشخيصه بأنه بحاجة إىل عملية ماسة لزراعة العظم، فإن مصلحة السجون متاطل بشكل 

مستمر يف تقديم العالج الالزم له، حتى أنها قامت العام 2019 بتحويل ملفه الطبي إىل مستشفى آخر إلجراء 

فحوصات جديدة، وتشخيص من طبيب آخر يويص بعالج يتناسب ويتناغم مع ما تصبو إليه مصلحة السجون 
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اإلرسائيلية، حيث أوىص هذا الطبيب بتزويد نفاع بجهاز للفم -كطقم األسنان املستعار- عوضاً عن زراعة العظم، 

علامً أن نفاع كان قد وافق عىل خلع ما تبقى من أسنان يف فمه بعد حصوله عىل اتفاق بأنه ستجرى له عملية 

زراعة للعظام، وحتى األول من نيسان 2020، ال يزال نفاع يعاين يف ظل عدم وجود أسنان يف فمه، ويرفض تلقي 

العالج املقرتح احتجاجاً عىل تسويف والتفاف ومامطلة إدارة مصلحة السجون يف تقديم العالج الالزم له.

وكانت قضية املعتقل وليد رشف من القضايا البارزة هذا العام، حيث اعتقل رشف يف آب 2017 وهو يعاين من 

مرض جلدي. خضع رشف لتحقيق يف مركز تحقيق املسكوبية لساعات طويلة، حيث بدأ يشعر خاللها بعوارض 

صحية تؤثر عىل جهازه البويل. أعلم رشف محامي مؤسسة الضمري بأنه قد توجه إىل عيادة سجن عوفر مرات 

عدة، إال أنهم مل يجروا له أي فحوصات، واكتفوا بنصحه برشب املاء. تحرر وليد يف نيسان 2018 دون معرفة 

املشكلة الصحية التي يعاين منها، والتي تسبب له أوجاعاً يف املثانة والكىل، وتم اعتقاله إدارياً مجدداً يف حزيران 

2018. منذ اعتقاله، توجه رشف إىل عيادة السجن يف عوفر الستيضاح املشكلة التي يعاين منها، إال أنها ماطلت يف 

إجراء الفحوصات الالزمة له حتى مطلع العام 2019، ليتم إخباره بعد إجراء الفحوصات بأنه يعاين من مشكلة 

يف الكبد، دون توضيح طبيعة املشكلة.

وليتبني  املستشفيات،  بني  رحلته  لتبدأ  إىل مستشفى خارجي  وليد  نقل  تم  الفحوصات،  من هذه  يومني  بعد 

من تقرير الطبيب املختص يف مستشفى سوروكا -بناء عىل طلب مؤسسة أطباء لحقوق اإلنسان- وبعد إجراء 

وأفاد  الكبد.  أخطرها مشكلة يف  يعاين من ثالث مشاكل صحية  وليد  أن  الطبية،  الوثائق  فحوصات ومراجعة 

الطبيب بأن املرض الجلدي الذي يعاين منه قد يؤثر عىل أعضاء الجسم الداخلية، وأشار إىل احتاملية أن يكون 

مرض الكبد قد حدث نتيجة للمرض الجلدي وبتأثريه. وأشار الطبيب إىل أنه مل يشاهد يف ملف وليد أي وثائق 

أو فحوصات للدم من قبل طبيب مختص، وأنه كان من املفرتض أن تكون هناك متابعة لهذا املرض الجلدي ألنه 

يؤثر عىل الدم أيضاً. وتجدر اإلشارة إىل أن الطبيب املختص الذي عاين وليد، أشار إىل أنه يعاين، أيضاً، من مشكلة 

يف املثانة تؤدي إىل تراكم البول، وعدم خروجه بطريقة طبيعية، ما يؤدي إىل إصابة الكىل، ما أدى إىل وضع أنبوب 

للمريض لغايات خروج البول من خالله.

ووفقاً  الكبد-  يف  املتطور  -املرض  وليد  منها  يعاين  التي  األساسية  املشكلة  أن  الطبيب  أوضح  أخرى،  من جهة 

للوثائق التي قام مبراجعتها، مل تكن لدى وليد عند اعتقاله يف حزيران 2018، وأن الفحوصات التي أجريت له 

بعد أشهر من اعتقاله يف كانون الثاين 2019، تشري إىل وجود خلل كبري يف وظائف الكبد. ووفقاً للطبيب، فإنه منذ 

تاريخ 6 كانون الثاين 2019 -التاريخ الذي تم فيه إجراء الفحوصات الطبية وعلمت فيه إدارة مصلحة السجون 

بوضع وليد- وحتى تاريخ 25 كانون الثاين 2019 -تاريخ دخول وليد إىل املستشفى بعد تدهور وضعه الصحي- مل 

تحرك مصلحة السجون ساكناً فيام يتعلق مبرض وليد الخطري. تم إخراج وليد من املستشفى بتاريخ 30 كانون 

الثاين دون تحديد سبب املرض، وعىل الرغم من تدهور وضع وليد الصحي، وإشارة الطبيب إىل أن حالة وليد 
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تستلزم اإلقامة يف املستشفى بشكل دائم ملراقبة حالته، فإنه قد تم نقل وليد إىل عيادة سجن الرملة التي تفتقر 

إىل أدىن متطلبات الرعاية الصحية.

وأشار الطبيب املختص الذي عاين وليد يف تقريره، إىل أن وضع وليد الصحي يشكل خطورة عىل حياته، وأنه 

من املمكن أن يتوقف الكبد عن العمل بشكل نهايئ، ما سيستلزم إجراء عملية زراعة كبد، وبالتايل يجب أن 

يقيم وليد يف مركز طبي متخصص ومخول بالقيام بعملية زراعة كبد بصورة عاجلة، وعليه، فإن إدارة مصلحة 

السجون غري قادرة عىل متابعة حالة وليد الصحية الخطرة من خالل إبقائه يف عيادة سجن الرملة. يسلط تقرير 

الطبيب الطبي الضوء، بشكل مفصل، عىل اإلهامل الطبي الذي تعرض له األسري وليد، ويوضح كيف تفاقمت 

الحالة الصحية له. ويجدر الذكر بأنه أثناء جلسة تثبيت االعتقال اإلداري له، وبعد طلب املحامي، قررت املحكمة 

ليبدأ وليد رحلة معاناة  باإلفراج عنه،  أمر  بإصدار  بعد،  الطبي، وقامت، فيام  النظر يف ملف وليد  العسكرية 

جديدة سببها االحتالل بانتهاجه املتعمد لسياسة اإلهامل الطبي.

ويف هذا السياق، أشارت مؤسسة أطباء لحقوق اإلنسان يف أحد تقاريرها الذي يتناول واقع العالج والرعاية الطبية 

يف السجون اإلرسائيلية، إىل أن واقع مستوى الرعاية الطبي الذي يتم تقدميه يف السجون اإلرسائيلية، أدىن مام 

يتم تقدميه للمواطن اإلرسائييل من خالل صناديق املرىض. عالوة عىل ذلك، يعاين السجناء، بشكل عام، من طول 

الفرتة التي تستغرقها إدارة مصلحة السجون إلجراء الفحوصات الالزمة، وتقديم العالج الالزم للمعتقل، وبخاصة 

إذا ما متت مقارنتها بنظام التأمني الصحي العام يف إرسائيل، وميكن القول، بشكل عام، إن هذه التأخريات ناجمة 

باألساس عن إخفاقات إدارية يف نظام مصلحة السجون لتقديم الرعاية الطبية، ويأيت هذا إضافة إىل وجود تدنٍّ 
يف مستوى الكادر الطبي الذي يعمل عىل تقديم الرعاية الطبية يف السجون.33

وتخالف إرسائيل بهذه املامرسات نص املادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تشري إىل وجوب أن توفر الدولة 

املحتلة الرعاية الطبية التي يحتاج إليها األرسى، وإخضاعهم »لنظام غذايئ وصحي يكفل املحافظة عىل صحتهم«. 

وباملقابل، وكام أرشنا سابقاً، فإن إرسائيل ال تلتزم بتوفري الرعاية الطبية لألرسى، وتقدم لهم أطعمة غري متناسبة 

من حيث الكمية أو النوعية مع أعداد األرسى يف الزنازين. وعوداً عىل بدء، فإن نصوص املادتني 91 و92 من 

اتفاقية جنيف، تشري إىل قضية وجود عيادة يف السجون وأطباء مؤهلني، وتوفري رعاية طبية دورية لألرسى، إال أن 

سلطات االحتالل تخالف هذه البنود من خالل توفريها طواقم طبية غري مؤهلة، وعدم توفري عدد من األدوية 

واملعدات الالزمة للعيادات يف السجون، وال تكرتث بشكل حقيقي إلجراء فحصوات دورية شاملة لألرسى، بل عىل 

العكس من ذلك، فإنها متاطل يف تقديم العالج الرضوري والالزم لهم.

33  Health Remanded to custody: The future of Israel prisons, health care system, Physicians for human rights Israel. 

Last visited on: Apr 14, 2020. Available on: https://www.phr.org.il/en/health-remanded-to-custody-the-future-of-israel-

prisons-health-care-system/, p6.
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إلى قوائم شهداء الحركة األسيرة ...

سامي أبو دياك34

اعتقلت قوات االحتالل الشهيد سامي أبو دياك )36 عاماً من منطقة جنني – سيلة الظهر( بتاريخ 17 متوز 2002، 

وأصدرت بحقه حكامً بالسجن ثالثة مؤبدات و30 عاماً، وذلك بعد إصابته يف الرأس واليد. قامت قوات االحتالل 

بتحويل الشهيد أبو دياك لتحقيق استمر 75 يوماً يف مركز تحقيق الجلمة، تعرض خاللها ملختلف أشكال التعذيب 

النفيس والجسدي، ونقل خالل فرتة التحقيق معه ثالث مرات إىل املشفى نتيجة للتعذيب الذي مورس بحقه. 

أصيب أبو دياك خالل فرتة اعتقاله بالرسطان، األمر الذي استدعى نقله إىل عيادة سجن الرملة لغايات البدء 

بالعالج الكياموي، الذي استمر ملدة 8 أشهر. تم نقل أبو دياك، فيام بعد، إىل سجن رميون ليتبني يف وقت الحق 

أن مرض الرسطان قد أصابه مجدداً، وأنه قد انترش يف جسده. نقل سامي مجدداً إىل عيادة سجن الرملة، حيث 

أمىض الفرتة األخرية من اعتقاله إىل حني استشهاده بتاريخ 26 ترشين الثاين 2019.

بسام السايح

لعلها الكلامت األخرية يل، يف أيامي األخرية، أو ساعايت املعدودة، أو أنفايس املتبقية، وأحب أن 

أبدأها بقويل: أحبكم جميعا... لن أعتب عىل أحد كان من املمكن له نرصيت ومل يفعل، ولكن 

وصيتي لكم أال ترتكوا إخواين األرسى املرىض للقهر والظلم واألمل ... فهناك من ينتظر منكم أكرث 

مام منحتموين إياه من مساندة ودعم«.

رسالة األسري بسام السايح قبل استشهاده 

اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل األسري بسام السايح العام 2015، أثناء حضوره جلسة محاكمة لزوجته، وذلك 

عىل الرغم من أن السايح كان قد أصيب العام 2011 والعام 2013 برسطان العظام ورسطان الدم، ويعاين من 

ضعف يف عضلة القلب ومشاكل يف الكبد. مل يخفف الوضع الصحي للسايح من همجية االحتالل، حيث تعرض 

-آنذاك- لتحقيق متواصل ألكرث من 10 ساعات بشكل يومي. ويف إحدى املرات، قام أحد املحققني بالضغط عىل 

الفرتة  السايح، حيث تدهور وضعه الصحي يف  صدره وحوضه. أهملت قوات االحتالل الوضع الصحي لألسري 

األخرية العتقاله بشكل كبري، فأصبحت نسبة العجز يف عمل عضلة القلب لديه %80، وفقد القدرة عىل الحركة 

34  إن املعلومات التي ترد تحت هذا البند، أفاد بها األسري سامر أبو دياك شقيق األسري سامي ملحامي مؤسسة الضمري، حيث توجه املحامي لزيارة 

سامي، إال أنه تم إعالمه بعدم قدرة سامي عىل السري ولقاء املحامني، حيث إنه يبقى طوال الوقت عىل الكريس املتحرك، وال يقوى عىل الحركة. 

واألسري سامر شقيقه متابع لحالته بالتفصيل، ويقبع مع سامي يف »عيادة سجن الرملة« لالعتناء بسامي ورعايته. للمزيد، انظر الربوفايل الخاص 

باألسري سامي أبو دياك:

 http//:www.addameer.org/ar/prisoner.سامي-أبو-دياك/
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والكالم، وكان بانتظار زراعة نابضة قلبية له قبل استشهاده يف 9 أيلول 35.2019

فارس بارود

استشهد األسري فارس بارود )51 عاماً – من قطاع غزة( بتاريخ 6 شباط 2019، وذلك بعد سنوات عاىن خاللها 

العام 1991، وحكم بالسجن  انتهاكات االحتالل وسياسة اإلهامل الطبي، حيث اعتقل بارود  األسري بارود من 

األرسى  من  واألخرية  الرابعة  الدفعة  مع  إطالق رساحه  يتم  أن  املفرتض  من  كان  أنه  من  الرغم  وعىل  املؤبد، 

القدامى )املعتقلون قبل أوسلو(، فإن االحتالل علّق اإلفراج عن أرسى الدفعة الرابعة. عاىن األسري بارود خالل 

األقسام  إىل  نقله  ورفضت   1995 العام  منذ  بعزله  قامت  االحتالل، حيث  انتهاكات سلطات  من  اعتقاله  فرتة 

العادية عىل الرغم من محاوالته املستمرة لذلك. نجح بارود العام 2012 من خالل إرضاب الحركة األسرية، إنهاء 

عزله االنفرادي الذي دام قرابة 17 عاماً، وأدى إىل تفاقم حالته الصحية.36 وأشار أحد أقرباء الشهيد خالل اتصال 

أجرته مؤسسة الضمري معه بأن الشهيد بارود بدأ خالل العام 2018 يعاين من مشاكل صحية، حيث أجريت 

له فحوصات طبية تبني من خاللها أنه يعاين من خلل يف الكبد، ونقل عىل إثرها إىل املستشفى، وخضع لعملية 

جراحية الستئصال ورم وجزء من الكبد.

المحكمة العليا لالحتالل تجيز احتجاز جثامين الشهداء

أصدرت املحكمة العليا اإلرسائيلية يف 14 كانون األول 2017، قراراً يقيض بقبول التامس تقدمت به مجموعة من 

املؤسسات الحقوقية باسم عائالت الشهداء املحتجزة جثامينهم، وقضت املحكمة يف هذا القرار مبنع مواصلة 

احتجاز الجثامني، مستندة يف ذلك إىل القانون الدويل، وأمهلت سلطات االحتالل ستة أشهر لتقوم بتحرير جثامني 

الشهداء، مع اإلبقاء عىل إمكانية سلطات االحتالل إيجاد مسوغ قانوين يجيز احتجاز الجثامني. طلبت النيابة 

اإلضافية  الجلسة  املحكمة عىل عقد  إضافية موسعة بوجود 7 قضاة، ووافقت  العامة اإلرسائيلية عقد جلسة 
وتجميد تنفيذ القرار آنف الذكر إىل حينه.37

35  بسام السايح األسري الثالث الذي يستشهد يف سجون االحتالل خالل العام 2019، مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، منشور بتاريخ 9 

أيلول 2019، متت آخر زيارة بتاريخ 18/2/2020. متوفر عىل الرابط التايل:

 http://www.addameer.org/ar/news/-2019بسام-السايح-األسري-الثالث-الذي-يستشهد-يف-سجون-اإلحتالل-خالل-عام.

36  للمزيد انظر: »استشهاد األسري فارس بارود يضاف إىل سلسلة جرائم االحتالل بحق الحركة األسرية«، مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، 

منشور بتاريخ 7 شباط 2019. متت آخر زيارة بتاريخ 8/2/2020. متوفر عىل الرابط التايل:

www.addameer.org/ar/news.الضمري-استشهاد-األسري-فارس-بارود-يضاف-إىل-سلسلة-جرائم-االحتالل-بحق-الحركة-األسرية/

37  »تعقيب عدالة عىل تعليامت وزير األمن نفتايل بينيت حول احتجاز جميع الجثامني«، املركز القانوين لحقوق األقلية العربية يف إرسائيل، منشور 

بتاريخ 27 ترشين الثاين 2019، متت آخر زيارة بتاريخ 8/2/2020. متوفر عىل الرابط التايل:

https//:www.adalah.org/ar/content/view9858/
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وبتاريخ 9 أيلول 2019، أصدرت املحكمة العليا اإلرسائيلية قراراً بأغلبية 4 قضاة مقابل 3، ترتاجع فيه عن قرارها 

احتجاز جثامني  يواصل  أن  اإلرسائييل  اإلحتالل  لجيش  بالسامح  يقيض  األخري  املحكمة  قرار  إن  السابق، حيث 

الشهداء الفلسطينيني، وذلك لغايات استخدام هذه الجثامني كورقة للضغط عىل الفلسطينيني يف أي مفاوضات 

مستقبلية. واستندت املحكمة يف رشعنة هذا الفعل إىل قانون الطوارئ اإلرسائييل، الذي يتيح للحاكم العسكري 

أن يقوم بدفن جثامني »األعداء«، وذلك لغايات استعادة الجثامني والجنود اإلرسائيليني املحتجزين لدى الفصائل 
الفلسطينية.38

إن إقرار املحكمة العليا اإلرسائيلية احتجاز جثامني الشهداء الفلسطينيني ما هو إال سابقة خطرية وجزء من السياسة 

أنه ذراع  القضاء اإلرسائييل مرة أخرى  الفلسطينيني، بحيث يظهر موقف  تنتهجها إرسائيل بحق  التي  العنرصية 

لغايات جيش اإلحتالل والحكومة اإلرسائيلية، وأنه مستعد ملخالفة أبسط أسس حقوق اإلنسان التي يقرها املجتمع 

الشهداء  احتجاز جثامني  االحتالل. فقضية  لسياسة  إرضاًء  الدولية  واألعراف  االتفاقيات  بأكمله، ويخالف  الدويل 

أمكن  وإذا  باحرتام،  املتوفني  املعتقلني  دفن  تنص عىل  التي  الرابعة  اتفاقية جنيف  من   130 املادة  نص  تخالف 

طبقاً لشعائر دينهم، كام تنص عىل أن يتم احرتام وصون مقابرهم، وكذلك املادة 34 من الربتوكول األول اإلضايف 

التفاقيات جنيف األربع التي تنص عىل عدم جواز انتهاك رفات األشخاص الذين توفوا بسبب االحتالل، أو أثناء 

االعتقال. ومن الجدير بالذكر أنه منذ العام 2016 وحتى نهاية العام 2019، ال زالت دولة االحتالل تحتجز جثامني 

52 فلسطينياً، منها 4 جثامني، منهم ثالثة أرسى استشهدوا العام 2019، وآخر العام 2018.

38  »املحكمة اإلرسائيلية العليا تلغي قرارها السابق وتسمح للجيش باحتجاز جثامني الشهداء كورقة مساومة يف املفاوضات«، املركز القانوين لحقوق 

األقلية العربية يف إرسائيل، منشور بتاريخ 9/9/2019، متت آخر زيارة بتاريخ 5/2/2020. متوفر عىل الرابط التايل:

https://www.adalah.org/ar/content/view/9857
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كفلت املواثيق الدولية املختلفة حق كل إنسان يف الحصول عىل محاكمة عادلة، وأصبحت مخالفة هذه القاعدة 

مبثابة مخالفة جسيمة ألبسط مبادئ حقوق اإلنسان، ال بل شكلت جرمية حرب وفقاً للنظام األسايس للمحكمة 

الجنائية الدولية.39 ومل تتواَن املنظومة الدولية يوماً عن الرتكيز عىل هذا الحق، فجاءت اللجنة املعنية بحقوق 

اإلنسان يف تعليقها العام عىل املادة الرابعة من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، لتشري إىل أن 

املبادئ األساسية للمحاكمة العادلة غري قابلة للمساس، حتى يف حاالت الطوارئ.40 ويدخل ضمن إطار املحاكمة 

العادلة رشط استقالل ونزاهة املحاكم التي تتم أمامها محاكمة املعتقل، فاستقرت السوابق القضائية يف هذا 

الشأن عىل أنه حتى تكون املحكمة مستقلة ونزيهة، يجب أن تكون قادرة عىل تأدية أعاملها بشكل مستقل عن 
أي فرع آخر من فروع الحكومة، وبخاصة السلطة التنفيذية.41

يُظهر واقع املحاكم العسكرية اإلرسائيلية عدم نزاهتها وتبعيتها بشكل كبري ملآرب املخابرات والحكومة اإلرسائيلية، 

حتى أصبح من املمكن القول إنها إحدى أذرع االحتالل يف رشعنة سياساته العنرصية بحق الفلسطينيني، وهي 

بذلك تخالف ما سبق اإلشارة إليه، وتخالف، أيضاً، اتفاقية جنيف الرابعة، وبخاصة نص املادة الثالثة املشرتكة،42 

ونص املادة 66 التي تجيز محاكمة أفراد الدولة املحتلة أمام محاكم عسكرية »غري سياسية مشكلة بشكل سليم، 

من منظامت ومؤسسات حقوق  أن جزءاً  الرغم من  املحتلة«. وعىل  األرايض  املحاكم يف  أن تعقد هذه  رشط 

اإلنسان اعترب محاكمة املدنيني أمام محاكم عسكرية انتهاكاً للحق يف محاكمة مستقلة ونزيهة43 -وإن تغاضينا 

عن هذه النقطة- فإن إرسائيل تبقى منتهكة ملا سبق اإلشارة إليه من نصوص، فاملحاكم التي تقوم بعقدها هي 

الفلسطيني،  الشعب  بحق  العنرصية  االحتالل  سياسات  كونها ترشعن  األحيان؛  من  الكثري  يف  مسيّسة  محاكم 

املوافقة عىل  أكان من خالل  التي تصدرها؛ سواء  األحكام  الكثري من  الحكومة يف  توجهات  إىل جانب  وتقف 

أم من  أجسادهم،  للتعذيب عىل  بارزة  آثار  الرغم من وجود  للتحقيق عىل  املوقوفني  بتمديد  النيابة  طلبات 

39  انظر املادة 8)2( )أ( )6( من النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، منشور عىل موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر، متت آخر زيارة بتاريخ 

10/3/2020، متوفر عىل الرابط التايل:

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm.

الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، متوفر عىل موقع مكتب املفوض السامي لحقوق  العهد  املادة 4 من  العام رقم 29 عىل  التعليق    40

اإلنسان، متت آخر زيارة بتاريخ 16/2/2020، متوفر عىل الرابط التايل:

https//:tbinternet.ohchr.org_/layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR2%fC2%f21%2fRev1%2.fAdd&11.Lang=ar.

41  Look Bahamonde v. Equatorial Guinea and African Commission on Human and Peoples, rights, center for free speech 

v. European Court of human rights.

42  تحظر املادة الثالثة املشرتكة »إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكياًل قانونياً، وتكفل جميع 

الضامنات القضائية الالزمة يف نظر الشعوب املتمدنة«.

43  انظر )Media Rights agenda v. Nigeria 224 / 98(، حيث أقرت املحكمة بأن محاكمة مدين من قبل محكمة عسكرية يرأسها ضباط يف 

 Civil liberties organization and ًباملبادئ األساسية لجلسة استامع عادلة. انظر أيضا الخدمة يخضعون لألوامر العسكرية، يشكل إجحافاً 

others v. Nigeria، حيث أقرت املحكمة بأن املحاكم العسكرية ال تستويف معيار االستقاللية. انظر أيضاً قرار املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 

يف قضية قربص، حيث أقرت بأن هناك روابط وثيقة بني الضباط العاملني يف املحاكم العسكرية، والسلطة التنفيذية.
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خالل املوافقة عىل أوامر االعتقال اإلداري دون حتى وجود سبب حقيقي لالعتقال، أم من خالل األحكام العالية 

جداً التي تصدرها بحق فلسطينيني؛ فعىل سبيل املثال، يتم الحكم عىل رامي الحجارة الفلسطيني بالسجن ملدة 

طويلة قد تتجاوز عرش سنوات، يف حني أنه عند ارتكاب إرسائييل لفعل مشابه تصدر املحكمة بحقه حكامً مخففاً 

يكاد ال يذكر. إضافة إىل كل هذه األمور، فال ميكن التغايض عن دور املحاكم اإلرسائيلية، أيضاً، يف إدانة املعتقلني 

الفلسطينيني بناء عىل اعرتافات يتم أخذها تحت اإلكراه والتعذيب، حيث تستند النيابة العسكرية، يف العديد 

من األحيان، إىل اعرتافات املعتقل التي يتم أخذها يف أجواء التحقيق والتعذيب، وعوضاً عن استبعاد القضاء 

لهذه االعرتافات التي تم أخذها تحت التعذيب، تقوم املحاكم اإلرسائيلية بإدانة الفلسطينيني بناء عليها. ويف هذا 

الصدد، ال بد من اإلشارة إىل أن املقرر الخاص املعني بالتعذيب، أكد أن االعرتافات وحدها يجب أال تكون كافية 
التخاذ قرار بإدانة املتهم، وينبغي أن تكون هناك أدلة أخرى.44

وتأيت مامرسات االحتالل هذه يف مخالفة ألحد أبرز املبادئ الذي كفلته املواثيق الدولية املختلفة، وهو عدم 

العام رقم )32(، عىل  املعنية بحقوق اإلنسان يف تعليقها  الدولية  اللجنة  اإلكراه عىل االعرتاف،45 حيث نصت 

ضغوط  أو  مربرة،  غري  نفسية  لضغوط  املتهم  تعريض  عدم  يتطلب  اإلكراه  تحت  االعرتافات  انتزاع  حظر  أن 

جسدية مبارشة أو غري مبارشة من قبل سلطات التحقيق بهدف انتزاع اعرتاف بالذنب منه.46 إال أن ما متارسه 

سلطات االحتالل عىل املعتقلني الفلسطينيني خالل فرتات التحقيق يخالف هذا النص، حيث تقوم قوات االحتالل 

النوم  الفلسطينيني تحت ضغط نفيس وجسدي شديد، يشمل حرمان املعتقل من  اإلرسائييل بوضع املعتقلني 

طويلة  لساعات  والشبح  للرضب  املعتقلني  وتعريض  األحيان،  من  الكثري  يف  انهياره  إىل  تؤدي  طويلة  لساعات 

بوضعيات مؤملة، واستدعاء أفراد العائلة والتهديد باعتقالهم أو التحقيق معهم بشدة.

ما يزيد على 30 يومًا دون لقاء محاٍم!

أجازت األوامر العسكرية اإلرسائيلية إخضاع املعتقل للتحقيق ملدة تصل إىل 75 يوماً دون أن يتم توجيه تهمة إىل 

املعتقل، ومن املمكن أن يتم خالل هذه الفرتة منع املعتقل من لقاء محاميه، بحيث تكون لدى طاقم التحقيق 

صالحية إعطاء أمر منع لقاء املعتقل مبحاميه ملدة 15 يوماً، وذلك يف الفرتة األوىل من االعتقال، وميكن ملسؤول 

مركز التحقيق متديد أمر املنع ملدة 15 يوماً آخر. وبعد مرور الثالثني يوماً من املنع من لقاء املحامي، يستطيع 

44  Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Feb 5, 2010. 

Last visited on: Apr 6, 2020. Available on: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/13/39/Add.5

45  انظر املادة 14/3/ز من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

46  General comment Number 32 on Article 14 of the International Covenant on civil and Political rights regarding the right 

to equality before courts before courts and tribunals and to a fair trial. Last visited on Apr 14, 2020. Available on: https://

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32.
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القايض العسكري أن يقوم بتمديد أمر املنع ملرات عدة تصل مبجموعها إىل 30 يوماً آخر. وعليه، فإنه من املمكن 

أن يتم حرمان املعتقل من لقاء محاميه ملدة تصل إىل 60 يوماً.

مجرى  التأثري عىل  لغايات  املحامي  لقاء  من  املنع  باستخدام صالحيات  األحيان  من  الكثري  يف  إرسائيل  وتقوم 

التحقيق، فمنع املعتقل من لقاء محاميه قد يحرمه من معرفة حقوقه كافة، أو من اإلرشاد القانوين السليم، 

حيث متكن مشورة املحامي يف املراحل األوىل التي تسبق املحاكمة من حامية حقوق املعتقل منذ البدء بإعداد 

التعذيب وسوء املعاملة ومنع إكراههم عىل تقديم اعرتافات تدينهم،47 حيث  الدفاع، وتوفر حامية يف مجال 

تعمد دولة االحتالل إىل الضغط عىل املعتقلني النتزاع اعرتافات منهم، واستخدامها فيام بعد إلدانة املعتقلني، 

عىل الرغم من أن هذه االعرتافات تكون قد انتزعت يف ظل حرمان املعتقل من لقاء محاميه، ويف ظل الخضوع 

لتعذيب.

إضافة إىل هذا، فإن سياسة املنع من لقاء املحامي التي تهدف يف جوهرها إىل عزل املعتقل عن العامل الخارجي 

بشكل تام، تتيح املجال أمام طواقم التحقيق إلقناع املعتقل بأكاذيب االحتالل؛ ومثالها قيام االحتالل باعتقال 

والدة األسري يزن مغامس ملدة تقل عن 24 ساعة، إال أن طواقم التحقيق عمدت إىل إقناع األسري يزن بأن والدته 

بالفعل معتقلة، وذلك من خالل تصوير عملية اقتحام منزلهم يف ساعات متأخرة من الليل، ورؤيته لها يف إحدى 

زنازين مركز تحقيق املسكوبية. ويف ظل انقطاع األرسى عن العامل الخارجي، يصبح من الصعب عليهم التمييز 

ما بني أكاذيب االحتالل والحقيقة. مل تكن حالة األسري مغامس الوحيدة من نوعها، حيث استخدمت سلطات 

االحتالل السياسة ذاتها مع ما يزيد عىل عرشة معتقلني آخرين، منهم قسام الربغويث، وعبد الرازق فراج، ووليد 

حناتشة، وميس أبو غوش، وأمري حزبون، وسامح جردات، ... وغريهم.

وال تقف قضية الحرمان من لقاء املحامي فقط عند هذا الحد، بل متتد، أيضاً، لتشكل غطاًء لجرائم االحتالل، 

فمنع املعتقل من لقاء املحامي لهذه الفرتات الطويلة، التي وصلت، خالل العام 2019، إىل ما يزيد عىل 40 

يوماً، من شأنه أن يساعد االحتالل يف إخفاء أثار جرائم التعذيب. وقد تعرض خالل هذا العام عرشات األرسى 

مقاعد  عىل  املحاكم  قاعات  إىل  املعتقلني  نقل  إىل  األحيان،  من  العديد  يف  أدى،  شديد،  عسكري  تحقيق  إىل 

التعذيب  متحركة، ويف ظل عدم متكن األرسى من لقاء محاميهم، مل يكن بإمكان املحامني العمل عىل توثيق 

وسوء املعاملة الذي يتعرض له األرسى، وبخاصة أن جزءاً كبرياً من عالمات التعذيب زالت آثاره بعد مرور هذه 

47  General comment Number 20 on Article 7 of the International Covenant on civil and Political rights. Last visited on 

Apr 5, 2020. Available on: http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom20.htm.

انظر، أيضاً، قضية salduz v turkey، حيث أقرت املحكمة أن حرمان الشخص من املساعدة القانونية بينام كان يخضع لالستجواب لدى الرشطة، يعترب 

مخالفة لحقه يف محاكمة عادلة.
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الفرتات الطويلة.48 وبالتايل، فإن هذا من شأنه أن يصعب من مهمة مالحقة إرسائيل عىل جرامئها التي ترتكبها 

بحق األرسى الفلسطينيني، وبخاصة أن سبل املالحقة تستدعي وجود تفاصيل دقيقة تصف طبيعة آثار التعذيب، 

وبخاصة يف حال انعدام وجود صور توثق ذلك.

التي  الرابعة  اتفاقية جنيف  الدولية؛ وأهمها  املواثيق  العديد من  السياسة،  وتخالف إرسائيل، من خالل هذه 

تنص يف املادة 72 عىل حق كل متهم باالستعانة مبحاٍم »يستطيع زيارته بحرية، وتوفر له التسهيالت الالزمة 

إلعداد دفاعه«، وتخالف كذلك القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،49 ومجموعة املبادئ املتعلقة بحامية 

جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، وبخاصة البند 15 منها، الذي ينص 

عىل حظر حرمان الشخص املحتجز من االتصال بالعامل الخارجي، وبخاصة أرسته ومحاميه لفرتة تزيد عىل أيام.50 

وبخالف هذا النص، فإن إرسائيل تقوم مبنع األرسى من لقاء محاميهم ملدة تصل إىل أسابيع عدة. عالوة عىل ذلك، 
فقد أكدت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف تعليقها رقم 32 عىل الحق يف االستعانة مبحاٍم.51

نائل  لقاء املحامي، ومثالها حالة األسري  املنع من  القضاء اإلرسائييل مع طلبات  العام تجاوب  وبرز خالل هذا 

الحلبي، الذي تم اعتقاله بتاريخ 29 ترشين األول 2019، وصدر بحقه أمر منع من لقاء املحامي من اللحظة 

األوىل العتقاله، واستمرت قوات االحتالل مبنعه من لقاء املحامي حتى تاريخ 8 كانون األول؛ أي بعد مرور 41 

أيلول  بتاريخ 11  اعتقلته قوات االحتالل  الذي  بالنسبة لألسري يزن مغامس،  الحال  من االعتقال. وكذلك  يوماً 

2019، وأصدرت بحقه أمر منع من لقاء املحامي يف اليوم ذاته، واستمر منعه من لقاء املحامي حتى تاريخ 16 

ترشين األول؛ أي بعد مرور 36 يوماً من االعتقال، وكان من ضمن أوامر املنع أمران صادران عن املحكمة.

48  أشار العديد من األرسى إىل أنه خالل فرتات التحقيق تم استخدام معاصم قطنية أو قطع قامشية تحت القيود الحديدية الضيقة وامُلحكمة، وذلك 

للحد من اآلثار التي قد ترتكها عىل الجلد، ما يصّعب عىل املحامني توثيق مثل هذه الحاالت. ويذكر أن آثار القيود من املمكن الكشف عنها من 

خالل صور أشعة للعظام، حيث إن آثارها تبقى سنوات طويلة، إال أن سلطات االحتالل ال تسمح لألرسى بالقيام مبثل هذه الصور داخل السجون 

إال يف حاالت استثنائية جداً.

49  انظر البند 93 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.

50  مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، اعتمدت ونرشت عىل املأل مبوجب 

قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة43/173 املؤرخ يف 9 كانون األول 1988. منشور عىل موقع مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان، متوفر 

عىل الرابط التايل:

https//:www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx

51  General comment Number 32 on Article 14 of the International Covenant on civil and Political rights regarding the right 

to equality before courts before courts and tribunals and to a fair trial. Last visited on Apr 5, 2020. Available on: https://

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32
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وال ميكن لنا غض النظر عن موقف املحكمة يف حالة األسري وليد حناتشة الذي اعتقلته قوات االحتالل بتاريخ 

3 ترشين األول وأصدرت بحقه أمر منع من لقاء املحامي يف اليوم ذاته، واستمرت مبنعه من لقاء املحامي حتى 

تاريخ 14 ترشين الثاين؛ أي إنه منع من لقاء املحامي 43 يوماً، وكان من ضمن أوامر املنع الصادرة بحقه ثالثة 

أوامر صادرة من قبل املحكمة. وتبني حالة األسري حناتشة مدى خنوع القضاء اإلرسائييل للسياسة اإلرسائيلية، 

فعىل الرغم من أن األسري وليد حناتشة نقل إىل العديد من جلسات التمديد يف املحكمة عىل مقعد متحرك، وأن 

الكثري من أثار التعذيب كانت بارزة عىل جسده، فإن املحكمة أجازت ثالث مرات متديد منع األسري حناتشة من 

لقاء محاميه، األمر الذي يؤكد عىل عدم استقاللية املحاكم اإلرسائيلية.

ميسرة اشتية ... حالة توضح مخالفة ممارسات االحتالل لروح القانون

برزت خالل هذا العام، أيضاً، قضية األسري ميرسة اشتية )24 عاماً من منطقة سامل قضاء نابلس( الذي اعتقلته 

قوات االحتالل بتاريخ 22 ترشين األول 2019، وقامت بتحويله إىل مركز تحقيق بيتح تكفا، وأصدرت بحقه أمر 

منع من لقاء املحامي بدأ يوم االعتقال واستمر حتى تاريخ 21 ترشين الثاين. خالل هذه املدة، متت إزالة أمر 

املنع من لقاء املحامي لساعات عدة، وعىل الرغم من محاولة محامي الضمري زيارة األسري ميرسة خالل هذه 

مشاهد آلثار التعذيب الذي تعرض له األسري وليد حناتشة يف مركز تحقيق املسكوبية.
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الفرتة، فإن سلطات االحتالل قد منعته بطريقة مواربة. ففي املرة األوىل التي حاول فيها املحامي زيارة األسري، 

تذرعت سلطات االحتالل بأنه غري موجود يف مركز التحقيق، وأنه قد تم نقله إىل مركز تحقيق آخر. ويف املرة 

فإنه من غري  لـ »فعالية تحقيق«، وبالتايل  بأن األسري يخضع  لرؤيته، تذرعت  املحامي  التي حرض فيها  الثانية 

القانون اإلرسائييل يحتم إصدار مرسوم مكتوب  فإن  الحالة،  أنه يف مثل هذه  للزيارة، ويذكر  املمكن إخراجه 

يوضح طبيعة فعالية التحقيق. إال أن سلطات االحتالل، يف حالة اشتية، قامت بإصدار هذا املرسوم، ولكن دون 

توضيح طبيعة فعالية التحقيق التي مير بها املعتقل، األمر الذي يشكل مخالفة للقانون.

من جهة أخرى، فإن حالة األسري اشتية تجسد مخالفة االحتالل الدامئة لروح القانون، فمن املعروف أن زيارة 

املحامي للمعتقل يف املرة األوىل تكون ذات أهمية، وبخاصة ملا تشكله من نقطة اإلرشاد القانوين األوىل له، وملا 

تشكله من دعم نفيس أويل للمعتقل يف ظل جو التحقيق الذي يكون فيه. هذا، وتذرعت قوات االحتالل يف 

محاوالتها ملامطلة لقاء محامي الضمري باألسري اشتية، بأن لقاء املحامي باألسري أثناء جلسات التمديد يف املحكمة 

يعد مبثابة زيارة أوىل له، إال أن هذا االدعاء مردود، حيث إن لقاء املحامي باألسري يف قاعة املحكمة، ال ميكن 

اعتباره مبثابة استشارة قانونية، وبخاصة أن مثل هذه االستشارة يجب أن تتم برسية وبظروف مناسبة يُحفظ 

فيها حق املعتقل يف توجيه األسئلة للمحامي دون أي ضغوط، وإن تغاضينا عن هذه النقطة، فإن لقاء املحامي 

باملعتقل يف قاعة املحكمة ال يتجاوز دقائق عدة، وبالتايل ال ميكن للمعتقل أو املحامي أن يناقش نقاطاً قانونية 

يف ظل هذه املدة القصرية، وعليه، فإن هذا قد يندرج تحت إطار مخالفة ضامنات املحاكمة العادلة. وأكدت 

يكون  عندما  وبخاصة  متعمد،  بشكل  مبحاميه،  االتصال  من  املحتجز  الشخص  حرمان  أن  األوروبية  املحكمة 
محتجزاً يف بلد أجنبي، من شأنه أن يرقى إىل مرتبة الحرمان من الحق يف محاكمة عادلة.52

منع النشر ... إحدى آليات االحتالل في التغطية على جرائمه

ضيقت سلطات االحتالل، خالل العام 2019، الخناق عىل الكثري من املؤسسات العاملة يف مجال حقوق اإلنسان، 

سواء أكان ذلك بالتحريض عىل املؤسسات العاملة يف هذا القطاع، أم من خالل اقتحامها مراكز هذه املؤسسات 

)حيث شهد العام 2019 اقتحاماً لعدد من املؤسسات كان منها مؤسسة الضمري يف أيلول 2019( أم من خالل 

استخدام سياسة منع النرش التي تقوم مبوجبها سلطات االحتالل مبنع املؤسسات بطريقة غري مبارشة من نرش أي 

معلومات ذات صلة بقضية معينة. ويجدر التنويه إىل أن اقتحام مؤسسة الضمري، خالل العام 2019، تخلله رسقة 

جيش االحتالل خمس أجهزة حاسوب، وبطاقات ذاكرة، وغريه من املعدات التقنية وممتلكات تعود للمؤسسة، 

سلطات  وتهدف  الضمري،  ملؤسسة  االحتالل  سلطات  به  تقوم  الذي  نوعه  من  الثالث  هو  االقتحام  هذا  وكان 

52  Al Moayad vs Germany and Otman vs. United Kingdom.
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االحتالل من خالل هذه املداهامت إىل عرقلة عمل مؤسسات املجتمع املدين، وبخاصة املؤسسات العاملة يف 

مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان، مبا يشمل حقوق األرسى، فتسعى، بشكل دائم، إىل تجفيف مصادر التمويل 

لهذه املؤسسات واقتحامها بشكل متكرر، واعتقال العاملني فيها، ومنع عدد منهم من السفر إىل الخارج، وغريها 

من طرق االحتالل يف الضغط عىل املؤسسات.

خالل العام 2019، قام جهاز املخابرات اإلرسائييل “الشاباك”، وجهاز الرشطة اإلرسائيلية، باستصدار أمر يقيض 

مبنع نرش معلومات بخصوص مجموعة من الفلسطينيني الذين يتم التحقيق معهم يف مركز تحقيق املسكوبية، 

األمر الذي منع عدداً من املؤسسات، ومنها مؤسسة الضمري، من نرش أي تفاصيل حول طبيعة وظروف التحقيق 

القاسية التي مرت بها هذه املجموعة. ومل يكن هذا القرار األخري من نوعه، حيث تم تجديد أمر منع النرش 

مرات عدة، حتى تجاوزت فرتة منع النرش ثالثة أشهر. وعىل الرغم من وجود أمر منع نرش يف هذه القضية، فإن 

جهاز املخابرات اإلرسائييل ووسائل اإلعالم اإلرسائيلية نرشت مراراً معلومات للعامة حول بعض األفراد الذين تم 

التحقيق معهم.

وهدفت محاوالت دولة االحتالل، من خالل هذه الترسيبات، بشكل أسايس، إىل محاولة تضليل العامة عن جرمية 

كانت قد ارتكبتها سلطات االحتالل بحق هذه املجموعة، وبخاصة بحق األسري سامر العربيد الذي اعتقل بتاريخ 

26 أيلول 2019، وتم نقله إىل مستشفى هداسا وهو فاقد للوعي، ومبا يزيد عىل عرش كسور يف أضالعه، وفشل 

كلوي حاد، وذلك خالل أقل من 48 ساعة عىل اعتقاله.53 ويجدر التنويه إىل أن النيابة العسكرية عمدت إىل 

املامطلة يف تزويد محامي الدفاع للمعتقلني يف هذه القضية باملعلومات الالزمة التي من شأنها أن توضح وتثبت 

تعرض مجموعة من األرسى إىل التعذيب وسوء املعاملة، إال أنها، باملقابل، قامت بتزويد اإلعالم العربي مبعلومات 

وتفاصيل ذات صلة بلوائح االتهام كام حصل مع النائبة خالدة جرار، التي قامت وسائل اإلعالم اإلرسائيلية ببث 
خرب خاطئ عن طبيعة التهمة املنسوبة إليها، وذلك بهدف التحريض ضدها.54

53  للمزيد انظر: »الضمري تجمع أدلة حول التعذيب وسوء املعاملة الذي مارسه محققو االحتالل ضد املعتقلني الفلسطينيني يف مراكز التحقيق«، 

مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، منشور بتاريخ 23 كانون األول 2019. متت آخر زيارة بتاريخ 5/2/2020. متوفر عىل الرابط التايل:

http://www.addameer.org/ar/news/الضمري-تجمع-أدلة-حول-التعذيب-وسوء-املعاملة-الذي-مارسه-محققو-االحتالل-ضد-املعتقلني-الفلسطينيني

انظر، أيضاً، »التعذيب املمنهج يف مراكز التحقيق اإلرسائيلية ... حاالت التعذيب يف مراكز تحقيق املسكوبية«، مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق 

اإلنسان، منشور بتاريخ 23 كانون الثاين 2020. متت آخر زيارة بتاريخ 17/2/2020. متوفر عىل الرابط التايل:

http://www.addameer.org/ar/publications/التعذيب-املمنهج-يف-مراكز-التحقيق-اإلرسائيلية-حاالت-التعذيب-يف-مركز-تحقيق-املسكوبية

54  انظر بيان مؤسسة الضمري »سلطات االحتالل تخرق أمر منع النرش يف محاولة أخرى للتغطية عىل جرائم التعذيب واالنتهاكات الصارخة لضامنات 

املحاكمة العادلة«، منشور بتاريخ 18 كانون األول 2019، متت آخر زيارة بتاريخ 22/2/2020. متوفر عىل الرابط التايل:

http//:www.addameer.org/ar/newsسلطات-االحتالل-تخرق-أمر-منع-النرش-يف-محاولة-أخرى-للتغطية-عىل-جرائم-التعذيب-واالنتهاكات-الصارخة/
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اعتق���ال الفلس���طينيين عل���ى خلفية ما يس���مى بالتحري���ض على مواقع 
التواصل االجتماعي

التواصل  مواقع  الفلسطينيني عىل خلفية منشوراتهم عىل  باعتقال  االحتالل  بدأت سلطات  منذ سنوات عدة، 

االجتامعي، وتستند سلطات االحتالل يف هذا إىل األوامر العسكرية، وبخاصة إىل املواد 251 و199)ج( من األمر 

العسكري لتعليامت األمن )النسخة املوحدة( »يهودا والسامرة« رقم 1651 للعام 2009، بحيث تفّصل البنود 

املشار إليها ما يسمى بالتحريض ليشمل -وفقاً لهذه النصوص- أوالً: محاولة الشخص -إما بالكالم وإما بأي فعل 

آخر- أن يؤثر عىل الرأي العام يف املنطقة بشكل يرض بسالمة الجمهور. ثانياً: القيام بنرش منشورات تأييد أو 

مدح أو تعاطف مع تنظيم معاٍد بأفعاله أو أهدافه. ثالثاً: الكشف أو اإلعالن عن هوية تنظيم معاٍد من خالل 

أفعاله أو أهدافه أو تعاطفه معه. وأخرياً التلويح بعلم أو عرض رمز أو رموز أو تشغيل/عرض أناشيد أو أغاٍن 

ذات عالقة أو كل فعل مشابه يكشف بوضوح التعاطف والتفاخر بصورة علنية. وتستخدم قوات االحتالل هذه 

املواد يف مواجهة الفلسطينيني من الضفة الغربية، يف حني أنها تستخدم نصوصاً مختلفة بحق الفلسطينيني من 

سكان القدس واألرايض الفلسطينية املحتلة للعام 1948، حيث تستند إىل نص املادة 144 البنود )ب( و)د( )2( 
من قانون العقوبات للعام 1977 »التحريض عىل العنف واإلرهاب«.55

ويعطي اتّساع مفهوم التحريض يف هذه النصوص سلطات االحتالل، الصالحية العتقال الفلسطينيني، فخالل العام 

االجتامعي؛  التواصل  مواقع  منشوراتهم عىل  خلفية  وذلك عىل  لالعتقال،  الفلسطينيني  تعرض عرشات   ،2019

ومثال ذلك حالة األسري رغد شمروخ )24 عاماً – بيت لحم( الذي اعتقلته قوات االحتالل بتاريخ 30 أيلول 2019، 

وأشارت سلطات االحتالل يف الئحة اتّهامه إىل أحد املنشورات التي شاركها عىل موقع »فيسبوك«، حيث كتب 

فيها آية قرآنية، وأرفق معها صورة أحد الشهداء، واعتربت أن يف ذلك تحريضاً. ويف حالة أخرى، قامت قوات 

االحتالل باعتقال املواطن عصام طاهر )31 عاماً - البرية( بتاريخ 3 كانون األول 2019، وضّمنت الئحة اتهامه 

بنوداً حول منشوراته عىل مواقع التواصل االجتامعي، واعتربت أن أحد منشوراته، الذي يشري إىل الشهيد باسل 

األعرج، أنه يندرج تحت باب التحريض عىل مواقع التواصل االجتامعي.

كرمل الربغويث

من الحاالت البارزة خالل العام 2019 كانت حالة األسري كرمل الربغويث، الذي اعتقلته قوات االحتالل بتاريخ 

31 آب 2019، أثناء عودته من زفاف أحد أقربائه يف بيت لحم. وجاء اعتقال كرمل بعد أيام من اعتقال شقيقه 

قسام الربغويث، وذلك يف إطار شكوك جهاز املخابرات اإلرسائيلية بأن كرمل لديه معلومات ذات صلة بأخيه، إال 

55  »االعتقاالت عىل خلفية التحريض عىل مواقع التواصل االجتامعي وسياسات حكومة االحتالل ... فيسبوك منوذجاً«، منشور بتاريخ 7 كانون الثاين 

2019، مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، متت آخر زيارة بتاريخ 25/2/2020. متوفر عىل الرابط التايل:

https://bit.ly/39AVhgH
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أن فشل جهاز املخابرات يف إثبات أيٍّ من هذه االدعاءات مل يؤدِّ إىل إطالق رساحه، حيث قامت النيابة العسكرية 

بتقديم الئحة اتهام لكرمل عىل خلفية التحريض عىل مواقع التواصل االجتامعي، فتضمنت الئحة اتهامه تفاصيل 

عن منشورات كان قد شاركها خالل العامني 2018 و2019. ومام يلفت النظر يف قضية كرمل الربغويث، أن اعتقاله 

جاء، بشكل أسايس، لغايات الضغط عىل شقيقه -األسري قسام الربغويث- الذي كان يخضع لتحقيق عسكري آنذاك. 

وعليه، فإن ما قامت به سلطات االحتالل، يف هذه الحالة، ما هو إال تكييف للنصوص القانونية بطريقة تتيح 

اعتقال كرمل الربغويث عىل أساس التحريض عىل مواقع التواصل االجتامعي، يف حني أن السبب الخفي وراء هذا 

االعتقال كان مجرد الضغط عىل شقيقه، وتهديده بأن يتم اعتقال كرمل. ويذكر أن محكمة اإلحتالل أصدرت 

بحق كرمل حكامً بالسجن 7 أشهر وبغرامة مالية قيمتها 2000 شيكل.

قيص مساملة

اعتقلت قوات االحتالل الطالب يف جامعة بريزيت قيص مساملة )20 عاماً – قرية سنجل قضاء رام الله( بتاريخ 2 

أيلول 2019، وذلك ضمن إطار الحملة التي شنتها قوات االحتالل بحق مجموعة كبرية من طلبة جامعة بريزيت. 

ضّمنت قوات االحتالل يف الئحة اتهام الطالب مساملة بنوداً ذات صلة بالتحريض عىل مواقع التواصل االجتامعي، 

وذلك لنرش بعض الصور واملقوالت التي تدعم أحد األحزاب السياسية الفلسطينية. وتظهر مثل هذه الحالة مدى 

سعي سلطات االحتالل إىل تضييق الخناق عىل الفلسطينيني، من خالل تجريم تأييدهم أو انضاممهم لألحزاب 

السياسة. وتخالف بهذه الطريقة إرسائيل العديد من النصوص الدولية التي تحظر التمييز ما بني األفراد بناء عىل 
أساس الرأي السيايس كالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.56

صالح الراعي

اتهام  أيلول 2019، ووجهت له الئحة  بتاريخ 5  الخليل(  العروب،  - مخيم  الراعي )22 عاماً  تم اعتقال صالح 

تتضمن بنوداً ذات صلة بالتحريض عىل مواقع التواصل االجتامعي، وتأييد ما يسمى بـ »منظمة إرهابية«، وذلك 

كناية عن أحد األحزاب السياسية الفلسطينية. ومام يلفت النظر يف قضية الراعي، أن بنود التحريض عىل مواقع 

تاريخ  التواصل االجتامعي كانت تعود إىل األعوام 2015 و2016 و2017؛ أي قبل ما يقارب 5-3 سنوات من 

االعتقال.

محمود نجم عويس

اعتقل محمود عويس )18 عاماً - اللنب الرشقية( بتاريخ 27 أيار 2019، وجاء اعتقاله قبل إمتامه الثامنة عرشة 

من العمر، حيث قامت النيابة العامة بوضع بنود ذات صلة بالتحريض عىل مواقع التواصل االجتامعي يف الئحة 

56  تنص املادة 1/2 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل كفالة متتع األفراد بالحقوق الواردة يف هذا العهد دون أي متييز بناء عىل 

العرق، أو اللون، أو الرأي السيايس، أو غريها من أسس التمييز، وكذلك تنص املادة 26 من العهد عىل تساوي جميع األفراد أمام القانون، وتشري إىل 

وجوب حظر القانون التمييز ما بني األفراد بناء عىل أسس عدة منها األساس السيايس.
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اتهامه، فاعتربت أن منشورات هذا الطفل التي كانت مبجملها صوراً لشهداء ولقادة سياسيني فلسطينيني من 

باب التحريض، حتى أنها اعتربت وضعه صورة ملجموعة من طلبة الكتلة اإلسالمية يف جامعة بريزيت -يف فرتة 

انتخابات مجلس الطلبة- من قبيل التحريض.

الفقهاء ونادر  الراعي ويوسف  الربغويث وصالح  القضايا، كقضية كرمل  العديد من هذه  النظر يف  يلفت  ومام 

التواصل  التحريض عىل مواقع  اتهامهم بنوداً عىل خلفية  ... وغريهم من األرسى ممن تضمنت لوائح  القييس 

االجتامعي، أن سلطات االحتالل قامت باإلشارة إىل منشورات تم نرشها يف سنوات سابقة )2018-2015( أي 

إنها منشورات قدمية، األمر الذي يدفع للتشكيك بجدية هذه االعتقاالت يف ظل استنادها إىل منشورات متت 

مشاركتها قبل ما يقارب أربع سنوات من تاريخ املحاكمة. وميكن القول إن هناك نوعاً من الصورية يف اللوائح 

التي تقدمها النيابة العسكرية للفلسطينيني، فالهدف األسايس هو زج الفلسطينيني يف معتقالت االحتالل، وتأيت 

عملية »رشعنة االعتقال« وتحويله إىل ملف قانوين كخطوة ثانية لالحتالل، وبخاصة أنه يف حاالت عدم متكن 

النيابة من تقديم لوائح اتهام ببينات ثابتة عىل املعتقل، تقوم بتحويله إىل االعتقال اإلداري تحت ذريعة وجود 

بينات ومواد رسية.

يذكر أن سلطات االحتالل تقوم بتفنيد عدد املنشورات للمعتقل وعدد املعجبني بها، ومن قام بوضع تعليقات 

عليها، وعدد املتابعني له، وكل ذلك بهدف تهويل لوائح االتهام، بحيث تسعى إىل إظهار هذه املنشورات أمام 

املحكمة عىل أنها منشورات تحريضية بحتة، وأن كاتب هذه املنشورات هو شخص قادر عىل التأثري يف املجتمع 

والتحريض ضد دولة االحتالل، يف حني أن حقيقة األمر ال تتجاوز كون هذه املنشورات تعبرياً لألفراد عن آرائهم 

الشخصية، وال تهدف إىل التحريض.

صورية محاكم االحتالل وسياسة االعتقال اإلداري والملفات السرية

العادلة، عىل حق  املحاكمة  -وإن بشكل جزيئ- قضية ضامنات  التي عالجت  الدولية  املواثيق  نصت مختلف 

املتهم يف معرفة التهمة املنسوبة إليه، ومثالها اتفاقية جنيف الرابعة، والربوتوكوالن اإلضافيان لها،57 وكذلك الحال 

بالنسبة للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.58 هذا إضافة إىل ما أشارت إليه املواثيق الدولية من 

حيث حق الفرد يف الحصول عىل التسهيالت الالزمة للدفاع عن نفسه، حيث كُفل هذا الحق يف اتفاقية جنيف 

57  انظر اتفاقية جنيف الرابعة، املادة 71 الفقرة الثانية، الربوتوكول اإلضايف األول مادة 4/75/أ.

58  انظر املادة 3/4/أ و3/14 من العهد الدول الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
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الرابعة،59 والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،60 ويف مبادئ األمم املتحدة لألشخاص املحتجزين.61

وعىل الرغم من كل هذه الكفاالت الدولية، فإن إرسائيل وحتى يومنا هذا تقوم باعتقال الفلسطينيني إدارياً، 

اإلداري  االعتقال  أوامر  أن  االحتالل  قوات  تدعي  حيث   ،1651 رقم  العسكري  ولألمر  لقوانينها،  وفقاً  وذلك 

الصادرة بحق الفلسطينيني تتضمن موادَّ رسية ال ميكن اإلفصاح عنها. وبالتايل، فإن هذه السياسة تحرم األرسى 

الفلسطينيني من أبسط أسس املحاكمة العادلة؛ كمعرفة طبيعة التهمة املوجهة إىل الشخص. ومن جهة أخرى، 

فإن االعتقال اإلداري يحرم األرسى من بناء الدفاع الخاص بهم، فعدم متكن األسري أو حتى محاميه، من االطالع 

عىل بينات النيابة، أو حتى التهمة التي تم توجيهها له، يحرم األسري من بناء أي دفاع خاص به، وبالتايل تخالف 
كل هذه اإلجراءات النصوص سالفة الذكر.62

59  انظر املادة 72 من اتفاقية جنيف الرابعة.

60  انظر املادة 14 )3( )ب( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

61  Look article 18 of Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.

62  للمزيد حول ضامنات املحاكمة العادلة، انظر دليل املحاكمة العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية، ط2، 2014. متوفر عىل الرابط التايل:

https//:www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf
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تستخدم سلطات االحتالل اإلرسائييل االعتقال اإلداري ضمن سياساتها املمنهجة املختلفة. ويقوم االعتقال اإلداري 

يرتكز عىل وجود ملف وأدلة رسية مينع عىل  أو محاكمة، حيث  تهمة  الفلسطينيني دون وجود  اعتقال  عىل 

املعتقل أو حتى محاميه االطالع عليها، وهو ما يشكل مخالفة رصيحة ملبادئ حقوق اإلنسان التي تنص عىل حق 

اإلنسان يف معرفة التهمة املوجهة إليه حتى يتمكن من إعداد الدفاع الخاص به، ومثالها اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان، الذي ينص عىل أن »كل شخص متهم بجرمية يعترب بريئاً إىل أن يثبت ارتكابه لها قانوناً يف محاكمة 

بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  الالزمة للدفاع عن نفسه«،63 وكذلك  علنية، تكون قد وفرت جميع الضامنات 

املدنية والسياسية الذي ينص عىل وجوب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب التوقيف، وإبالغه بأي تهمة توجه 

إليه.64 ونص كذلك العهد عىل وجوب أن يتم إعالم الشخص –رسيعاً وبلغة يفهمها- بالتهمة املوجهة إليه،65 وأن 
يعطى الشخص ما يكفيه من الوقت إلعداد دفاعه.66

يظهر من هذه النصوص كفالة حق املتهم مبعرفة ما يوجه إليه من تهم، وحقه يف تحضري دفاع خاص مبا يوجه 

سبب  يعرف  ال  املعتقل  إن  حيث  النصوص،  هذه  يخالف  الفلسطينيون  األرسى  يعيشه  ما  واقع  أن  إال  إليه، 

االعتقال، وال ميكنه االطالع عىل املواد الرسية التي يستند إليها االحتالل كأساس لعملية االعتقال، وبالتايل ال ميكن 

للمعتقل أو محاميه تحضري أي دفاع قانوين حقيقي. ويصدر أمر االعتقال يف العادة ملدة أقصاها ستة أشهر، 

ويكون األمر قابالً للتجديد لعدد غري نهايئ من املرات. وترتبط وترية االعتقال اإلداري يف فلسطني، يف كثري من 

األحيان، بالوضع السيايس الراهن، حيث تقوم سلطات االحتالل اإلرسائييل باعتقال مئات الفلسطينيني يف حاالت 

الهبات الجامهريية، أو حاالت التوترات السياسية.

اعتقال  أمر  إداري كان منها )439(  اعتقال  أمر  العام 2019 )1047(  أصدرت قوات االحتالل اإلرسائييل خالل 

إداري جديد، يف حني أن )608( كان منها تجديدات ألوامر االعتقال اإلداري. وشملت هذه األعداد أوامر اعتقال 

إداري بحق أربعة نواب من املجلس الترشيعي الفلسطيني، وهم محمد النتشة، وعزام سلهب، وحسن يوسف، 

ومحمد أبو جحشية، وأوامر اعتقال إداري بحق 6 صحافيني من بينهم أمر إداري بحق صحافية، و6 أوامر اعتقال 

إداري بحق سيدات فلسطينيات. ويظهر الشكل التايل توزيع أوامر االعتقال اإلداري الجديدة والتجديدات التي 

صدرت بحق الفلسطينيني خالل العام 2019. وميكن رؤية االرتفاع يف أعداد أوامر االعتقال اإلداري؛ سواء األوامر 

الجديدة أو أوامر التجديدات مع نهاية العام، وذلك نتيجة لحالة التوتر السيايس التي سادت، حيث استخدمت 

63  املادة 1/11 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، اعتمد ونرش عىل املأل مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 217 ألف )د-3( بتاريخ 10 

كانون األول 1948، منشور يف مجموعة صكوك دولية، املجلد األول، األمم املتحدة، نيويورك، 1993، رقم املبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1.

64  املادة 2/9 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم 

املتحدة رقم 2200 ألف )د-21( بتاريخ 16 كانون األول 1996، منشور يف: مجموعة صكوك دولية، املجلد األول، األمم املتحدة، نيويورك، 1993، 

رقم املبيع A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 28.

65  املادة 3/14/أ من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

66  املادة 3/14/ب من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
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سلطات االحتالل االعتقال اإلداري كعقوبة جامعية للفلسطينيني، فارتفعت نسبة أوامر االعتقال اإلداري الصادرة 
العام 2019 عن نظريتها العام 2018 بنسبة 67.10%
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توزيع أوامر االعتقال اإلداري عىل مدار العام 2019

بدران جابر وجمال زيد أسرى مرضى في االعتقال اإلداري!

برزت خالل العام 2019 قضية اعتقال األسري املحرر بدران جابر )72 عاماً – الخليل(، الذي تم اعتقاله بتاريخ 

13 ترشين األول 2019، وذلك بعد إصدار أمر اعتقال إداري ملدة 4 أشهر. وكأي معتقل إداري، انقسمت جلسة 

املحكمة إىل قسمني؛ قسم علني وآخر رسي، حيث سمع القايض اّدعاءات النيابة العامة خالل جلسة غري علنية 

القايض  العامة  النيابة  أطلعت  املنطقة.  أمن  عىل  خطراً  يشكل  بدران  أن  إىل  العامة  النيابة  استناد  فيها  تبني 

العسكري عىل مواد رسية اقتنع بناء عليها بعدم إمكانية إطالق رساح بدران، وذلك استناداً إىل كونه ناشطاً يف 

تنظيم محظور، وأن له ماضياً من االعتقاالت املتكررة عىل خلفية انتامئه لهذا التنظيم. وذكر القايض، خالل هذه 

الجلسة، أنه اقتنع بطبيعة الخطر الذي يشكله بدران، وأنه من غري املمكن أن يتم تخفيض مدة االعتقال اإلداري 

ألقل من أربعة شهور، وأن االعتقال اإلداري هو الطريقة الوحيدة “لدرء الخطر الذي يشكله بدران جابر”.

تعرض  بدران  حياة  فطيلة  الفلسطينيني،  بحق  اإلرسائييل  االحتالل  إجحاف سلطات  مدى  الحالة  وتظهر هذه 

67  محاكم االحتالل تصدر 1022 قراراً إدارياً خالل العام 2019، مركز أرسى فلسطني للدراسات، منشور بتاريخ 31 كانون األول 2019. متت آخر زيارة 

.https://www.asrapal.net/?p=21733 :بتاريخ 5/2/2020. متوفر عىل الرابط التايل
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لالعتقال ما يزيد عىل عرشين مرة، وقىض ما يقارب 15 سنة يف سجون االحتالل، وعىل الرغم من أن بدران يبلغ 

من العمر 72 سنة، ويعاين من وضع صحي حرج، فهو مصاب بداء السكري، ويعاين من الضغط، وكان يعاين 

يف السابق من الرسطان وتعاىف منه. تجاهل القايض العسكري كل هذه العوامل، ومحاوالت املحامي املستمرة 

لتوضيح مدى صعوبة وضع بدران الصحي، وحاجته الدامئة إىل وجود رعاية طبية له، وأبقى عىل قرار االعتقال 

اإلداري بحقه. ويجدر الذكر أن اعتقال بدران جاء متزامناً مع هجمة رشسة كانت قد قامت سلطات االحتالل 

تدعي  نشطاء  بحق  أسايس،  بشكل  وتركزت،  آب،  شهر  نهاية  مع  وذلك  الفلسطينيني،  عىل  بشنها  اإلرسائييل 

انتامءهم إىل الجبهة الشعبية. وعليه، يظهر اعتقال جابر، يف هذا الوضع الصحي الحرج، أن ما تقوم به سلطات 

االحتالل ما هو إال جزء من العقوبة الجامعية التي اتخذتها سلطات االحتالل بحق الفلسطينيني، فام هو طبيعة 

أمن دولة  تهديداً وخطراً عىل  الصحي، بحيث يشكل  أو بوضعه  بدران  الذي قد يحدثه شخص بعمر  الخطر 

االحتالل.

ومل تكن قضية جابر هي الوحيدة من هذا النوع خالل العام 2019، حيث قامت سلطات االحتالل اإلرسائييل 

باعتقال األسري املحرر جامل زيد )62 عاماً – رام الله( بتاريخ 22 أيار2019، وإصدار أمر اعتقال إداري بحقه ملدة 

4 أشهر من تاريخ 27 أيار 2019. تم تجديد أمر االعتقال اإلداري لألسري زيد ملدة 4 أشهر أخرى، وفيام بعد تم 

تقصريها شهراً واحداً بسبب اقتناع القايض بخطورة الوضع الصحي لألسري، إال أن ما يثري الدهشة يف اعتقاله، هو 

التجاهل الكامل للوضع الصحي الذي يعاين منه. وعىل الرغم من صدور وثيقة من املركز الطبي ملصلحة السجون 

بتاريخ 20 ترشين الثاين 2019 توضح وضعه الصحي، وتقر بأن زيد يعاين من مشاكل يف ضغط الدم والقلب، 

ووجود دهنيات يف الدم، وأن لديه قصوراً حاداً يف عمل الكىل، ومن املرجح أن يحتاج يف املستقبل القريب إىل 

البدء بعملية غسل الكىل بشكل دوري، فإن سلطات االحتالل قد واصلت اعتقاله، ومتكنت من إصدار أمر اعتقال 

إداري جديد بحقه ينتهي بتاريخ 19 آذار 2020. وتعرض األسري جامل زيد خالل فرتة اعتقاله النتكاسات صحية 

عدة، كان آخرها يف شهر كانون الثاين 2020، حيث تم نقله إىل مستشفى شعار تسيدك ملدة ثالثة أيام، بعدما 

أغمي عليه، ومل تكن هذه هي املرة األوىل التي يعاين فيها زيد من حالة مشابهة، حيث تعرض خالل فرتة اعتقاله 

-مرتني- لهبوط حاد يف مستوى السكر يف الجسم.

االعتقال اإلداري يطال الجميع

مل تسلم األسريات الفلسطينيات واألطفال من االعتقال اإلداري، فقد تعرضت خالل هذا العام 7 أسريات لالعتقال 

اإلداري وهن النائبة خالدة جرار )57 عاماً – رام الله( التي كان قد صدر أمر اعتقال إداري بحقها العام 2018، 

معها  بالتحقيق  االحتالل  قوات  قامت  التي  الخليل(  عاماً-   25( دعمس  وفداء   ،2019 شباط  شهر  يف  وانتهى 
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ومحاكمتها بناء عىل بند التحريض عىل مواقع التواصل االجتامعي، ويف يوم اإلفراج عنها قام القائد العسكري 

بإصدار أمر اعتقال إداري بحقها ملدة 6 شهور، وتم تجديده فيام بعد ملدة 4 شهور أخرى، ومرة أخرى ملدة 

اإلداري.68  االعتقال  سياسة  عىل  احتجاجاً  الطعام  عن  اإلرضاب  إعالن  إىل  دفعها  الذي  األمر  إضافيني،  شهرين 

باعتقالها عن معرب  االحتالل  قامت قوات  التي  -األردن(  )32 عاماً  اللبدي  بالنسبة لألسرية هبة  الحال  وكذلك 

الكرامة، وقامت بالتحقيق معها ملدة 35 يوماً، ليصدر بحقها، فيام بعد، قرار باالعتقال اإلداري ملدة 6 أشهر، ما 

دفعها إىل اإلرضاب عن الطعام. إضافة إىل ذلك، فقد قامت سلطات االحتالل، أيضاً، باعتقال الصحافية برشى 

اعتقال  أوامر  بإصدار  البدن، وقامت  الطويل، والطالبة يف جامعة بريزيت شذى حسن،69 وآالء بشري، ورشوق 

إداري بحقهن. ومن جهة أخرى، قامت قوات االحتالل، خالل هذا العام، بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق أربعة 

أطفال، وهم: سليامن أبو غوش ونضال عامر وحافظ زيود وسليامن عبد الرحمن.70 عالوة عىل ذلك، فقد أصدرت 

سلطات االحتالل اإلرسائييل أوامر اعتقال إداري بحق أربعة نواب يف املجلس الترشيعي، وهو ما يظهر استهداف 

سلطات االحتالل املستمر للسياسيني ولصناع القرار الفلسطينيني.

من لوائح االتهام إلى االعتقال اإلداري ... سياسة إسرائيلية مستمرة

برزت، خالل العام 2019، إحدى السياسات اإلرسائيلية الحديثة القدمية، وهي سياسة تحويل األرسى من االعتقال 

عىل خلفية وجود لوائح اتهام إىل االعتقال اإلداري أو العكس، حيث تزايد استخدام هذه السياسة بحق األرسى، 

فتابعت مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، خالل هذا العام، عرشات الحاالت التي تم فيها تحويل 

األرسى من االعتقال اإلداري إىل االعتقال عىل خلفية لوائح اتهام أو العكس، وكانت منهم األسرية املحررة فداء 

دعمس، ومصطفى الزغاري، ومنذر حجاجرة، ونصار جردات، وعصام طاهر، وأيُب العابودي، وعبد الرازق فرّاج، 

واعرتاف الرمياوي، وطارق مطر، وثائر طه.

وكانت قضية املعتقل محمد يوسف زغاري )28 عاماً – مخيم الدهيشة، بيت لحم( من القضايا الالفتة للنظر، 

حيث اعتقلته قوات االحتالل بتاريخ 14 حزيران 2017، وأصدر القايض العسكري أمر اعتقال إداري بحقه ملدة 6 

أشهر. توالت أوامر االعتقال اإلداري بحق الزغاري، حيث صدر بحقه 5 أوامر مبجموع 24 شهراً قضاها الزغاري 

يف االعتقال اإلداري. وأسست النيابة العسكرية العتقال الزغاري إدارياً باّدعائها أنه نشيط يف تنظيم محظور، وأنه 

قد اشرتك -عىل َحدِّ قولهم- يف أنشطة “إرهاب شعبي وعسكري” ضد جيش االحتالل وقوات األمن. وعىل الرغم 

68  للمزيد حول حالة فداء دعمس، من املمكن االطالع عىل الربوفايل الذي أعدته مؤسسة الضمري، متوفر عىل الرابط التايل:

http://www.addameer.org/ar/prisoner/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%B3

69  انظر ملحق رقم )3(.

70  انظر الفصل الخاص باألرسى األطفال من هذا التقرير.
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من محاوالت محامي مؤسسة الضمري لتوضيح صورية اّدعاءات النيابة العسكرية من خالل سؤال املحكمة -يف 

أوىل جلسات تثبيت االعتقال اإلداري- عن سبب عدم توجيه الئحة اتهام بحق املعتقل يف حال كون اّدعاءات 

النيابة صحيحة، وبخاصة أن املعتقل مل يتعرض ألي تحقيق جدي، وعليه طلب املحامي من القايض العسكري 

التدقيق بامللف الرسي وإيقاف أمر االعتقال اإلداري. وعىل الرغم من هذه املحاوالت، فإن القايض العسكري 

له  أن  إدارياً، وبخاصة  الزغاري  اّدعى أن هناك معلومات دقيقة تؤسس العتقال  امللف الرسي-  -بعد معاينة 

اعتقاالت سابقة عىل خلفية “إرهاب شعبي”، وأنه من غري املمكن تحويل ملف إىل مسار الئحة اتهام.

ماذا بعد 24 شهراً من االعتقال اإلداري؟

أبقي االحتالل عىل األسري محمد رهن االعتقال اإلداري ملدة 24 شهراً، وعىل الرغم من أن املحكمة خالل جلسات 

التثبيت، يف كل من األمرين الرابع والخامس قامت بتقصري املدة، وأشارت إىل طول الفرتة التي قضاها الزغاري، 

فإن هذا مل مينع من تجديد اعتقاله مرات أخرى، ألن قرار القايض بتقصري املدة مل يكن جوهرياً. ومن جهة أخرى، 

فقد وقفت محاكم االستئناف -الدرجة الثانية- إىل جانب رغبة املخابرات يف اإلبقاء عىل الزغاري قيد االعتقال، 

فقد كانت تصدر قرارها برفض االستئنافات املقدمة عىل أوامر االعتقال اإلداري يف كل مرة. ومن الجدير بالذكر 

أن محامي مؤسسة الضمري قدم التامساً للمحكمة العليا لالحتالل عند صدور أمر االعتقال اإلداري الرابع، وتم 

االتفاق مع النيابة العسكرية عىل أن يتم تجديد األمر ملرة أخرية ملدة 3 شهور إضافية، وهو ما تم فعالً، حيث 

صدر أمر االعتقال اإلداري األخري بتاريخ 10 آذار 2019 وحتى 9 حزيران 2019، وتم تقصريه حتى 4 حزيران 

.2019

بتاريخ 10 آذار 2019، متت إحالة الزغاري إىل االستجواب، وأعلنت النيابة العسكرية عن نيتها تقديم الئحة اتهام 

له، وبتاريخ 19 آذار 2019، قدمت النيابة العسكرية الئحة اتهام بحق األسري محمد بالتزامن مع االعتقال اإلداري 

2019. احتوت الئحة الزغاري عىل بند واحد وهو: العضوية يف تنظيم معاٍد خالل العامني 2016 و2017، وأنه 

مارس نشاطاً مرتبطاً بتنظيم محظور وذلك يف منطقة سكنه. استمرت املداوالت القانونية باملحكمة العسكرية 

بالتزامن مع االعتقال اإلداري حتى يوم 15 أيلول من العام 2019، حيث تم النطق بالحكم الذي جاء يف إطار 

اتفاق ما بني النيابة العسكرية وجهة الدفاع عن املعتقل بالحكم بالسجن الفعيل ملدة 20 شهراً، واعتبار ذلك منذ 

تاريخ اعتقاله، أي من 15 حزيران 2017، وأن يتم تفعيل 8 شهور وقف تنفيذ من اعتقاله السابق.

وتخالف سلطات االحتالل بهذه املامرسات أبسط ضامنات املحاكمة العادلة، املتمثلة يف عدم محاكمة الفرد عىل 

التهمة ذاتها مرتني، حيث نصت املادة 117 من اتفاقية جنيف الرابعة عىل أنه »ال يعاقب شخص معتقل إال 

مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة«، وكذلك نصت املادة 14/7 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية، عىل عدم جواز تعريض أحد للمحاكمة أو العقاب عىل جرمية سبق أن أدين بها، أو بُّرئ منها 

بحكم نهايئ. فام قامت به سلطات االحتالل يف حالة الزغاري من توضيح بأن االعتقال اإلداري جاء عىل خلفية 
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للنصوص  الواضحة  املخالفة  ذاتها، يظهر  التهمة  اتهام عىل  له الئحة  بعد قدمت  لتنظيم معاٍد، وفيام  انتامئه 

الدولية.

28 شهراً قضاها الزغاري يف األرس، منها 24 شهراً يف االعتقال اإلداري، إىل أن قدمت النيابة العسكرية الئحة اتهام 

له مامثلة ملا كانت النيابة والقايض يلّمحان له يف املخترص، ويدعيان وجوده يف امللف الرسي حسب اّدعائهام. 

وقد شكل ذلك حكامً رادعاً واعتقاالً تعسفياً ومنوذجاً عىل النهج االنتقامي بحق األرسى، بتحويلهم إىل املحاكمة 

بعد قضائهم مدداً طويلة يف االعتقال اإلداري، بال تهم وال محاكمة، والتفافاً واضحاً عىل االتفاق أمام املحكمة 

العليا بعدم تجديد االعتقال اإلداري أكرث من ثالثة شهور.

عبد القادر الخواجا ... من االعتقال على خلفية الئحة اتهام إلى االعتقال 
اإلداري

اعتقل نافع بتاريخ 9 ترشين األول 2018، وفور اعتقاله نقل إىل سجن عوفر وتعرض الستجوابات رسيعة من 

قبل الرشطة اإلرسائيلية، ومل يحقق معه من خالل مخابرات االحتالل. قدمت النيابة العسكرية بتاريخ 28 ترشين 

األول 2018 للخواجا الئحة اتهام يف محكمة عوفر تحوي بنداً واحداً، وهو انتامؤه لتنظيم محظور منذ العام 

2016 حتى يوم اعتقاله. وكانت رشوحات التهمة وتفاصيلها تتمحور حول حصول األسري عىل كتب تتعلق بتنظيم 

محظور، تتناول تاريخه ونضاالته، من شخص ثاٍن، حيث حاول األخري أن ينظم نافع يف إطار هذا التنظيم، وقام 

نافع، بدوره، بقراءتها واالطالع عليها مع شخص ثالث.

االسم: عبد القادر مصطفى عبد القادر نافع/الخواجا

تاريخ امليالد: 24 آب 1991

الحالة االجتامعية: أعزب

املهنة: يعمل يف مكتب هنديس

املنطقة: بلدة نعلني قضاء مدينة رام الله
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حكم  القادر  عبد  بحق  صدر   ،2019 متوز   29 وبتاريخ  العسكرية،  املحكمة  يف  أشهراً  استمرت  مداوالت  بعد 

بالسجن ملدة 7 شهور فعيل، وتم تفعيل وقف تنفيذ سابق لـ 7 شهور أخرى؛ أي ما مجموعه 14 شهراً، و15 شهراً 

اعتقال مع وقف التنفيذ ملدة 5 سنوات. ومن الجدير بالقول إن الحكم كان يف إطار صفقة عقدت مع النيابة 

العسكرية وجهة الدفاع عن عبد القادر.

تهمٌة واحدة وعقوبتان ... القضاء اإلرسائييل يرشعن ما حظرته املواثيق الدولية كافة

وعىل الرغم من أن العقوبة التي صدرت بحق نافع تعترب ضمن العقوبات العالية، وبخاصة إذا ما تم النظر إىل 

طبيعة البينات والرشوحات التي قدمتها النيابة العسكرية، فإن سلطات االحتالل مل تكتِف بهذه املدة، ففي اليوم 

الذي كان من املفرتض أن يتم فيه اإلفراج عن األسري نافع؛ أي بتاريخ 10 ترشين الثاين 2019، أصدر ما يسمى 

القائد العسكري للمنطقة أمر اعتقال إداري ملدة 6 شهور، وذلك حتى تاريخ 9 أيار 2020.

مييني،  رفائيل  القايض  أمام  العسكرية  عوفر  التثبيت مبحكمة  جلسة  عقدت   ،2019 الثاين  ترشين   21 بتاريخ 

وانقسمت الجلسة إىل قسمني )قسم علني وآخر رسي( واّدعت النيابة يف القسم األول أن األسري نشيط يف تنظيم 

محظور ومشتبه بتطوير أنشطة عسكرية. حاول محامي مؤسسة الضمري التوضيح للمحكمة أن النيابة العسكرية 

كانت قد قدمت الئحة اتهام بحق الخواجا عىل مواد مشابهة، وأنه كانت هناك فرصة جدية بتربئته، ومع ذلك 

بقي رهن االعتقال وحكم عليه بالسجن 14 شهراً، وبالتايل فإن االعتقال اإلداري ما هو إال استمرارية للعقوبة 

السابقة، وينايف جوهر االعتقال اإلداري املتمثل يف درء خطر مستقبيل.

اطلع القايض عىل املواد الرسية يف القسم الثاين من الجلسة، الذي عقد بشكل رسي دون حضور املحامي أو 

املعتقل، ورفض القايض اإلفصاح عن املواد الرسية خوفاً من كشف مصدرها، وأكد يف قراره الذي أصدره يوم 

28 ترشين الثاين 2019، أن املواد االستخباراتية التي اطلع عليها تؤسس العتقال األسري إدارياً، وأنه يف األعوام 

2015-2013 كان معتقالً عىل تهم تتعلق بفعاليات تنظيمية و”ارهاب شعبي”، وحكم عليه بالسجن الفعيل 

16 شهراً، وأضاف يف قراره أن هناك مجاالً للتعديل القانوين بتقصري األمر لشهرين تقصرياً غري جوهري، عىل أن 

ينتهي األمر بتاريخ 12 آذار 2020.

إن مبدأ عدم جواز محاكمة أو عقاب الشخص عن الفعل ذاته مرتني، هو من املبادئ الراسخة يف القانون الجنايئ 

والدويل، ويشكل ضامنة أساسية للمحاكامت العادلة، حيث ينص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

يف املادة 14/7 عىل أنه: “ال يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب عىل جرمية سبق أن أدين بها أو بُرّئ 

منها بحكم نهايئ. ويربز ملف عبد القادر، كيف تستخدم دولة االحتالل االعتقال اإلداري بشكل غري قانوين، وتعسفي، 

ويرقى إىل اعتباره جرمية حرب، وليس ذلك فحسب، بل أعطت املحكمة لنفسها الصالحية مبعاقبة األسري مرتني بتهم 

مشابهة، ورمبا متطابقة، وبخاصة أن أساس االعتقال اإلداري غري معروف بشكل واضح. وأشار القايض العسكري، 
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بشكل واضح، أثناء تثبيت اعتقال عبد القادر إدارياً، إىل أنه أسري سابق، وكان محكوماً عليه، وهو بذلك أكد كيف يتم 

استخدام االعتقال اإلداري لالنتقام من األرسى عىل ماضيهم، دون أن يكون للمحكمة دور جدي يف تحري الحقائق 

والتأكد من صحة املعلومات االستخباراتية التي أسست لقرار القايض بتثبيت االعتقال.

اإلضراب عن الطعام كإحدى سياسات مواجهة االعتقال اإلداري

لجأ األرسى مراراً إىل اإلرضابات الجامعية عن الطعام كإحدى الوسائل ملواجهة سياسات االحتالل اإلرسائييل املجحفة 

بحق األرسى. وعىل غرار السنوات السابقة، مل يخُل العام 2019 من إرضابات األرسى عن الطعام، إال أنه يف هذا 

العام برز استخدام األرسى لإلرضاب الفردي عن الطعام كوسيلة لالحتجاج عىل ظروف معيشية معينة؛ كالعزل، أو 

رفضاً لسياسة االحتالل املستمرة يف اعتقال مئات الفلسطينيني إدارياً، فشهد هذا العام إرضاب ما يزيد عىل 40 أسرياً 
فلسطينياً بشكل منفرد، كانت الغالبية العظمى منهم قد أرضبت بهدف وضع حد العتقالهم إدارياً.71

انتهاج سياسات عقابية  إىل  الطعام  االحتالل اإلرسائييل خالل فرتات إرضاب األرسى عن  هذا، وتعمد سلطات 

بحقهم تشمل عزل األرسى املرضبني عن الطعام، وحرمانهم من زيارات العائالت وعرقلة لقاء املعتقلني باملحامني، 

وتعمد إىل نقلهم بشكل متكرر بهدف إرهاقهم جسدياً، ونقلهم إىل مستشفيات مدنية إرسائيلية. عالوة عىل 

والدقيقة  املتكررة  كالتفتيشات  الساعة  تتم عىل مدار  التي  التنكيلية  اإلجراءات  العديد من  تتخذ  فإنها  ذلك، 

للغرف التي يقبع بها األرسى، وسحب الفرشات من األرسى ملدة تصل إىل 12 ساعة، األمر الذي يرتك األسري واقفاً 

لساعات طويلة، أو يضطره إىل الجلوس عىل األرض أو عىل قاعدة الرسير الحديدية، بحكم عدم وجود الفرشات. 

وال يقف األمر عند هذا الحد، حيث يتعمد السجانون استفزاز األرسى املرضبني عن الطعام بشكل مستمر، وذلك 

من خالل جلب الطعام لهم، وتعمد تناول الطعام أمام األرسى. عالوة عىل ذلك، فإن قوات االحتالل تعمد إىل 

تكبيل األرسى طيلة عمليات النقل، وحتى عند نقل األسري إىل إحدى املستشفيات املدنية، فإن قوات االحتالل 

تقوم بتقييده بالرسير طيلة الوقت متغاضية عن حالة الهزل التي يكون األسري فيها، والتي ال متكنه من الحراك 

بشكل كبري.

الالإنسانية خالل فرتة  للقمع وللمعاملة  الذي تعرض  الرزة،  إليه األسري حسام  أشار  ما  األمثلة عىل ذلك  ومن 

إرضابه عن الطعام، حيث تعرض الرزة ملصادرة مالبسه، والتفتيش العنيف، هذا إضافة إىل عزله 16 يوماً يف سجن 

النقب، وذلك قبل نقله إىل سجن إيشل. ويف حالة مشابهة تعرض األسري عودة الحروب أثناء فرتة إرضابه عن 

الطعام إىل التهديد والضغط املستمر. ويروي ملحامي مؤسسة الضمري أنه عزل 16 يوماً يف سجن النقب، وذلك 

منذ بدء إرضابه عن الطعام، وفيام بعد تم نقله إىل عزل سجن إيشل ملدة يومني، ومن ثم إىل عزل أوهليكدار 

71  انظر ملحق رقم 4 بعنوان قامئة املرضبني عن الطعام للعام 2019.
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أليام، ومن ثم نقل إىل عيادة سجن الرملة. وتأيت عمليات النقل املتكررة لألرسى دون أي سبب حقيقي أو دافع 

وراءها سوى محاولة إرهاق األرسى، ووضعهم يف ظروف صعبة، بهدف كرس إرضابهم عن الطعام.

 »بعد 36 يوماً من اإلرضاب، عانيت من نزيف يف األنف، وكنت أشعر بوخزة يف منطقة القلب، 

وكنت أعاين من تسارع يف نبضات القلب، وبخاصة يف ساعات الليل، حتى أنني كنت أصحو من 

النوم بسببها«.

أحمد غنام

ويعاين األرسى خالل فرتة اإلرضاب عن الطعام من الكثري من املضاعفات الجسدية؛ فعىل سبيل املثال، أشار األسري 

أحمد زهران )42 عاماً- دير أبو مشعل، رام الله( خالل فرتة إرضابه عن الطعام الذي استمر 113 يوماً، إىل أنه 

يف اليوم 67 من إرضابه عن الطعام، عاىن من دوخة وصداع مستمر بشكل يومي، وأمل شديد يف مفاصل الجسم، 

وعدم القدرة عىل الحركة والوقوف، هذا إضافة إىل أمل وصعوبة يف الرؤية، وعدم انتظام يف ساعات النوم، وتقيؤ 

سائل مختلط بالدم، وخسارة الوزن. وكذلك الحال بالنسبة لألسري جعفر عز الدين، الذي يشري إىل أنه يف اليوم 

32 من إرضابه عن الطعام، عاىن من صداع شديد وغثيان مستمر ودوخة، أدت إىل سقوطه مرتني عىل األرض، 

وآالم متواصلة يف املفاصل ويف منطقة الكىل اليرسى.

وص���ل حد الموت ولم تكترث س���لطات االحتالل لذل���ك ... حذيفة حلبية 
يواجه االعتقال اإلداري باإلضراب عن الطعام

برزت خالل هذا العام، وبشكل خاص، قضية املعتقل حذيفة حلبية، الذي اعتقل يف 10 حزيران 2018، وتم 

إصدار أمر اعتقال إداري بحقه ملدة 6 شهور، وتم تجديد أمر االعتقال اإلداري ثالث مرات متتالية -بواقع ستة 

شهور تالها أربعة شهور، تالها شهران- ما دفع حلبية، يف نهاية املطاف، إىل إعالن إرضابه عن الطعام الذي استمر 

67 يوماً، حيث جاء قرار حلبية عقب إمضائه ما يقارب العامني يف االعتقال اإلداري دون توجيه أي تهمة له. 

ويذكر أن حلبية كان قد أصيب يف صغره بحروق من الدرجة الثالثة يف %65 من جسده، وبعد عالج استغرق 

فرتة طويلة، وقبيل إجراء عملية تجميلية للحروق، تبني أن حذيفة مصاب برسطان الدم -لوكيميا- وبالتايل مل 

يتمكن األطباء من إجراء أي عملية له. استمر عالج حلبية ما يقارب سبع سنوات حتى تعاىف من رسطان الدم، إال 

أن رحلة العالج الطويلة التي مر بها حلبية، تسببت بإضعاف عضلة القلب لديه، وبالتايل فإن أي انتكاسة صحية 

مير بها قد تسبب خطراً حقيقياً عىل حياته.
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خالل فرتة اإلرضاب عن الطعام عاىن حلبية من مضاعفات صحية، حيث عاىن بعد ميض ما يقارب 36 يوماً من 

إرضابه من فقدان ما يزيد عىل 15 كيلوغراماً من جسده، واإلحساس بدوخة مستمرة، وأمل يف املعدة، وتقيؤ لجزء 

من املياه التي يتناولها. ويروي حلبية أنه يف اليوم 57 إلرضابه عن الطعام، وعند حضور محامي مؤسسة الضمري 

لزيارته، قام السجان بإحضار حذيفة مشياً عىل األقدام -بدالً من إحضاره عىل مقعد متحرك- متغاضياً عن حجم 

التعب واإلرهاق الذي يكون فيه األسري بعد ميض 57 يوماً من اإلرضاب عن الطعام. ويكمل قائالً إنه ما زال يعاين 

من أمل شديد يف املفاصل، ودوخة، وأمل يف املعدة، إضافة إىل عدم قدرته عىل الرؤية بوضوح. وأشار حذيفة إىل أنه 

خالل ذلك األسبوع، قامت قوات االحتالل بتفتيش غرفته يومياً عىل مدار 3 أيام بواقع مرتني يومياً، بحيث يكون 
التفتيش األول صباحاً من قبل السجانني، يف حني يكون التفتيش الثاين ليالً من قبل وحدة أليامز.72

يف األيام األخرية إلرضاب حلبية عن الطعام، كان قد خرس ما يقارب 21 كيلوغراماً من وزنه، وتفاقمت املضاعفات 

الصحية التي عاىن منها، كضيق يف التنفس وتقيؤ الدم، واستمر تفاقم وضعه الصحي إىل أن استدعى يف إحدى املرات 

التدخل الطبي لغايات املحافظة عىل حياته. عىل الرغم من هذا الوضع الصحي الحرج، فإن سلطات االحتالل تعنتت 

ورفضت إنهاء اعتقاله اإلداري، بل طالبت بتجديد أمر اعتقاله إدارياً مرة أخرى ملدة شهرين قبل اإلفراج عنه. ويذكر 

أن حلبية أنهى إرضابه عن الطعام بعدما دخل مرحلة الخطر الحقيقي، وتم نقله إىل مستشفى »كابالن«.

 بعدما أعلنت اإلرضاب عن الطعام، تم نقيل إىل زنزانة أخرى مع ثالثة أرسى آخرين. كانت 

رؤية  وبإمكانك  يقرش،  والباطون  الحائط«  أن »دهان  لدرجة  الزنزانة،  يف  عالية جداً  الرطوبة 

الحديد وراء الحائط ... تعمدوا يف بعض األحيان تفتيش الغرفة يف ساعات الفجر، وكان ذلك 

فقط إلقالق األرسى، وبخاصة أن الزنزانة تحتوي عىل كامريتني للمراقبة.

ثائر حمدان)خاض إرضاب عن الطعام( - عوفر

مدافعون عن حقوق اإلنسان في االعتقال اإلداري

مل يسلم العاملون يف مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان من سياسة االحتالل يف االعتقال اإلداري، حيث اعتقلت، 

أوامر  اإلنسان، وأصدرت  الدفاع عن حقوق  العاملني يف مجال  الفلسطينيني من  العديد من  العام،  مدار  عىل 

72  خالل أعوام السبعينيات، رشعت دولة االحتالل بتشكيل وحدات خاصة »للتعامل« مع األرسى واملعتقلني الفلسطينيني يف سجون االحتالل، وجاء 

تشكيل وحدة أليامز يف أعوام التسعينيات يف سياق قيام قوات مصلحة السجون بإعادة تشكيل فرق الوحدات الخاصة وتطويرها. انظر دراسة 

مؤسسة الضمري »اعتداءات الوحدات الخاصة اإلرسائيلية عىل األرسى واملعتقلني أثناء النقل واالقتحامات، 2013، 64. متوفر عىل الرابط التايل:

http//:www.addameer.org/sites/default/files/publications/Natshon_Metseda.pdf
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اعتقال إداري بحقهم، ومنهم األسري أمين نارص الذي يعمل منسقاً للوحدة القانونية يف مؤسسة الضمري لرعاية 

األسري وحقوق اإلنسان، حيث تم اعتقال نارص بتاريخ 9 أيلول 2018، وإصدار أمر اعتقال إداري بحقه ملدة 6 

شهور، وتم تجديده ثالث مرات 6- شهور، ثم 4 شهور، تم تخفيضها إىل شهرين، ثم شهرين- ليصل مجموع ما 
قضاه نارص يف هذا االعتقال 16 شهراً، حيث أفرج عنه بتاريخ 5 كانون الثاين 73.2020

مدافع عن حقوق اإلنسان في االعتقال اإلداري

من الجرس إىل السجن ... طريق غري متوقع

اعتقل أبو عرام بتاريخ 7 ترشين الثاين 2019 أثناء مروره مبعرب الكرامة الفاصل بني األردن وفلسطني، قادماً من 

دولة تايالند بعد أن أتم دورة تدريبية بعنوان بناء املؤسسات وتطوير قدراتها، حيث انتدب لحضورها من خالل 

عمله يف شبكة املنظامت األهلية. فور اعتقاله من قبل املخابرات اإلرسائيلية، تم نقله إىل سجن عوفر، وبعد أيام 

قليلة من اعتقاله أصدر القائد العسكري للمنطقة أمراً باعتقاله إدارياً ملدة 4 شهور من تاريخ 13 ترشين الثاين 

2019 حتى 2 آذار 2020.

73  للمزيد حول حالة األسري املحرر أمين نارص، انظر تقرير انتهاكات العام 2018، مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان.

74 تأسست شبكة املنظامت األهلية الفلسطينية نهاية العام 1993، وهي ائتالف مدين دميقراطي يضم ما يزيد عىل 120 مؤسسة أهلية عاملة -من 

الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس- تهدف بشكل أسايس إىل املساهمة يف الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية املرشوعة، وحامية الحقوق 

./http://www.pngo.net/?lang=ar :والحريات العامة، وحامية استقالل العمل األهيل.  للمزيد انظر

االسم: أرشف خليل محمود أبو عرام

تاريخ امليالد: 2 كانون األول 1986

املهنة: مسؤول وحدة الضغط واملنارصة املحلية يف شبكة 
املنظامت األهلية الفلسطينية74

الحالة االجتامعية: متزوج ولديه طفالن

املنطقة: رام الله



عقدت جلسة املراجعة القضائية األوىل يف محكمة عوفر العسكرية أمام القايض العسكري أهرون أورنشتاين 

الدفاع  وجهة  املعتقل  بحضور  األول  القسم  قسمني،  إىل  الجلسة  وانقسمت   ،2019 الثاين  ترشين   11 بتاريخ 

يف  اشرتاكه  يف  ويشتبه  محظور،75  تنظيم  يف  نشيط  هو  املعتقل  أن  األخرية  أكدت  حيث  العسكرية،  والنيابة 

نشاطات عسكرية، وصاحب اتصال مع نشطاء آخرين. أكد محامي مؤسسة الضمري من جهته، أن املعتقل كان 

أسرياً سابقاً من ترشين األول 2012 حتى حزيران 2014، وحكم 20 شهراً، وبعد خروجه من األرس مل يقم بأي 

نشاط، وصب جهده يف عمله ومع عائلته. وأضاف املعتقل أن املعلومات التي تدعيها النيابة غري دقيقة، وهي 

جزء من العقوبات عىل ماضيه. بتاريخ 17 ترشين الثاين 2019، صادق القايض عىل تثبيت كامل املدة 4 شهور.

جاء قرار التثبيت هذا بعدما أطلع املدعي العسكري قايض املحكمة العسكرية عىل “امللف الرسي” يف القسم 

الثاين من الجلسة الذي يفرتض أنه يتضمن اتهامات وشبهات تفيد بأن أبو عرام نشيط يف الجبهة الشعبية، وهذه 

االدعاءات والشبهات الفضفاضة وغري املحددة زمناً وكيفاً، اعتربها القايض سبباً كافياً لتثبيت كامل املدة، باعتبار 

أنه يشكل خطراً كبرياً عىل أمن دولة االحتالل، حيث يسمح نظام املحاكم العسكرية، املفتقد لضامنات املحاكمة 

محاميه  أو  للمعتقل  يُسمح  ال  -الذي  الرسي  بامللف  يعرف  ملا  استناداً  اإلداري  االعتقال  أمر  بتثبيت  العادلة، 

باالطالع عليه- وهو عبارة عن معلومات استخباراتية ال يتسنى للقايض نفسه التحري عنها، وال يضمن صحة ما 

احتواه امللف الرسي من معلومات وال طرق جمعها.

ومن الجدير بالذكر أن اعتقال أبو عرام جاء ضمن سلسلة كبرية من االعتقاالت بحق عرشات من املواطنني يدعي 

االحتالل أنهم نشطاء يف الجبهة الشعبية عىل أثر عملية عني بوبني، ما يؤكد أن وضع أبو عرام رهن االعتقال اإلداري 

جاء ضمن سياسة العقوبات الجامعية، ويهدف إىل معاقبته عىل ماضيه، وما الشبهات املدعاة إال غطاء لها.

75 يجدر التنويه إىل أن دولة االحتالل تعترب التنظيامت السياسية الفلسطينية كافة، تنظيامت محظورة، وتعاقب الفلسطينيني عىل عملهم السيايس 

ضمن إطار هذه التنظيامت.
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هجمة  إىل   2019 العام  خالل  الفلسطينيون  الطلبة  تعرض 

الشبح عىل الطاولة76

يزيد عىل  ما  اإلرسائييل طالت  االحتالل  قوات  قبل  من  رشسة 

100 طالب من مختلف الجامعات الفلسطينية، ممن تعرضوا 

تركز  االعتقاالت  من  كبرياً  جزءاً  أن  إال  االستدعاء،  أو  لالعتقال 

قد  االحتالل  قوات  وكانت  بريزيت.  جامعة  من  طلبة  بحق 

اعتقلت قرابة 74 طالباً جامعياً خالل العام 2019 من جامعة 

بريزيت، منهم ستة اعتقلوا بداية العام 77.2020 ومن الحاالت 

البارزة خالل هذا العام كانت الطالبة يف كلية اإلعالم يف جامعة 

بريزيت ميس أبو غوش التي حرمتها سلطات االحتالل من لقاء 

تحقيقاً  معها  بالتحقيق  وقامت  يوماً،   25 قرابة  املحامي 

عسكرياً.78 هذا إضافة إىل الطالب يف دائرة العلوم االجتامعية 

والسلوكية ربحي كراجة، الذي استمر التحقيق معه 104 أيام؛79 حيث تم التحقيق مع كراجة ملا يقارب الستني 

يوماً، تخللها التحقيق العسكري، ومنعه من لقاء املحامي ملدة 40 يوماً. وبعد ذلك نُقل إىل معتقل عوفر قبل أن 

تقوم سلطات االحتالل بإعادته إىل مركز تحقيق املسكوبية، بهدف التحقيق معه مجدداً، لتستمر الفرتة الثانية 

ملا يزيد عىل 40 يوماً آخر.

الضمري  مؤسسة  لتوثيقات  فوفقاً  االحتالل،  سلطات  انتهاكات  من  نصيبها  الفلسطينية  الجامعات  بقية  ونالت 

برزت خالل هذا العام قضية الطالب يف كلية الهندسة يف جامعة النجاح الوطنية مالك اشتية )26 عاماً من بلدة 

تل- نابلس(، الذي اعتقلته قوات االحتالل بتاريخ 9 أيلول 2019، وذلك بعد ساعات من خروجه من أحد املشايف 

يف مدينة نابلس بسبب تعرضه لنوبة قلبية. وبعد ميض قرابة أسبوع عىل اعتقال الطالب مالك، أصدرت قوات 

باالعتقال اإلداري ملدة 6 أشهر، متغاضية بذلك عن أي اعتبارات لوضعه الصحي الحرج.  االحتالل بحقه قراراً 

ويذكر أن اشتية اعتقل عدة مرات سابقاً، وكان ممثالً عن الكتلة اإلسالمية يف جامعة النجاح الوطنية.

ومل تقف انتهاكات دولة االحتالل عند طلبة الجامعات فحسب، بل طالت أعضاًء من الهيئة األكادميية، فاعتقلت 

76 وضعية الشبح عىل الطاولة: هي تكبيل اليدين من الخلف بقيود ذات حلقات قريبة عىل بعضها البعض، وتثبيت اليدين من الخلف عىل طاولة، 

وشد اليدين للخلف واألعىل.

77  انظر تقرير حملة الحق يف التعليم »اعتقاالت واسعة يف صفوف طلبة جامعة بريزيت«، صادر بتاريخ 11 أيلول 2019. متت آخر زيارة بتاريخ 15 

https://bit.ly/2Iwgvk0 :شباط 2020، متوفر عىل الرابط التايل

78  للمزيد حول قضية ميس أبو غوش، انظر فصل األسريات من هذا التقرير.

79  انظر تقرير حملة الحق يف التعليم »انتهاكات االحتالل اإلرسائييل يف جامعة بريزيت )2020-2019(« صادر بتاريخ 22 كانون الثاين 2020. متت 

https://bit.ly/2TJK9ZJ :آخر زيارة بتاريخ 1 شباط 2020، متوفر عىل الرابط التايل
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»التحريض  تهمة  لها  ووجهت  الربغويث،80  وداد  بريزيت  جامعة  يف  اإلعالم  أستاذة   2019 أيلول  من  األول  يف 

عىل مواقع التواصل االجتامعي«، واستمر اعتقالها ملا يقارب ستة عرش يوماً، قبل أن يتم اإلفراج عنها بكفالة 

مالية قدرها 40 ألف شيكل، مع رشط اإلقامة الجربية يف مناطق »ج«، ومنعها من النرش عىل مواقع التواصل 
االجتامعي، إىل حني إصدار حكم نهايئ بحقها.81

مل تكتِف قوات االحتالل، خالل هذا العام، مبا قامت به من اعتقاالت بحق الطلبة الجامعيني، وإمنا قامت، أيضاً، 

باقتحام الحرم الجامعي لجامعة بريزيت. ففي تاريخ 26 آذار 2019، قامت وحدة من املستعربني مدعمة بحامية 

قوة من جيش االحتالل باقتحام حرم الجامعة، وقامت بخلع البوابة الرئيسية ومداهمة غرفة “الرصاف اآليل” 

التابعة ملبنى مجلس الطلبة، وذلك قبل قيامها باعتقال ممثل اللجنة التحضريية للكتلة اإلسالمية الطالب حمزة 

أبو قرع، والطالبني توفيق أبو عرقوب وعدي نخلة.82 ويجدر الذكر أنه يف العام 2018، قامت قوات االحتالل 

الحرم  اقتحام  عىل  وأقدمت  االحتالل،  من جيش  قوة  بحامية  املستعربني  من  قوة  دخلت  مشابه حني  بفعل 

الجامعي يف وضح النهار وأثناء الدوام الجامعي، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت الطالب عمر الكسواين -رئيس 

مجلس طلبة جامعة بريزيت- فيام احتجزت الحرس الجامعي تحت قوة السالح والتهديد.

ويظهر من خالل ما سبقت اإلشارة إليه ما تقوم به سلطات االحتالل من عرقلة للعملية التعليمية، وذلك من 

خالل اعتقال الطلبة وتعريضهم للتحقيق لفرتات طويلة، وتكرار عمليات االعتقال، وزج عدد منهم يف االعتقال 

اإلداري الذي ال تحدد فيه مدة االعتقال، ما يعيق التحاق الطلبة بجامعاتهم، ويؤدي إىل تأخري تخرجهم. ومن 

جهة أخرى، فإنها تعمد، يف الكثري من األحيان، يف حاالت تقديم لوائح اتهام بحق الطلبة، إىل توجيه تهم عىل 

أساس املشاركة يف أنشطة طالبية ونقابية يف الجامعات، وتخالف بذلك إرسائيل نص املادة 22 من العهد الدويل 

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. هذا عالوة عىل استهتار سلطات االحتالل بحياة الطلبة بشكل عام، حيث إن 

دخولها إىل الحرم الجامعي يف وضح النهار، وإطالقها للرصاص، ما هو إال تأكيد عىل عدم اكرتاثها بحياة الطلبة.

ووفقاً لتوثيقات مؤسسة الضمري فقد طالت اعتقاالت قوات االحتالل عدداً من الصحافيني العاملني مع الشبكات 

80  للمزيد حول انتهاكات سلطات االحتالل يف جامعة بريزيت، انظر: »جامعة بريزيت تدعو إىل االهتامم بقضية اعتقال الطلبة وانتهاك االحتالل 

الصارخ بحقهم يف التعليم«، منشور عىل موقع جامعة بريزيت بتاريخ 10 ترشين األول 2019، متت آخر زيارة بتاريخ 15 كانون الثاين 2020، 

متوفر عىل الرابط التايل:

https//:www.birzeit.edu/ar/news/jm-byrzyt-tdw-llhtmm-bqdy-tql-ltlb-wnthk-lhtll-lsrkh-bhqhm-fy-ltlym

81  للمزيد حول هذا املوضوع، انظر صفحة 77 من هذا التقرير.

82  »جامعة بريزيت تستنكر اقتحام قوات املستعربني لحرمها الجامعي واعتقال 3 من طلبتها«، منشور عىل موقع جامعة بريزيت بتاريخ 26 آذار 

2019، متت آخر زيارة بتاريخ 28 ترشين الثاين 2019، متوفر عىل الرابط التايل:

https://www.birzeit.edu/ar/news/jm-byrzyt-tstnkr-qthm-qwt-lmstrbyn-lhrmh-ljmy-wtql-3-mn-tlbth

انظر أيضاً: »استهداف الطلبة: سياسة ممنهجة ضد التعليم«، مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحامية حقوق اإلنسان، منشور بتاريخ 26 آذار 2019، متت 

.https://bit.ly/2wIas9f :آخر زيارة بتاريخ 23 ترشين األول 2019، متوفر عىل الرابط التايل
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اإلخبارية، والصحافيني املستقلني واملصورين وطلبة اإلعالم، كان منهم: مراسل وكالة األناضول يف القدس مصطفى 

القدس.  مدينة  يف  منزله  من   2019 الثاين  كانون   22 بتاريخ  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  اعتقلته  الذي  خروف، 

أسست قوات االحتالل اعتقالها لخروف عىل أساس اإلقامة غري الرشعية، إال أن السبب الحقيقي وراء االعتقال 

كان عمله الصحايف. ويذكر بأنه يف شهر كانون األول 2018، رفضت وزارة الداخلية طلب مل شمل تقدم به خروف 

ألسباب أمنية، ربطتها سلطات االحتالل بعمله كمصور.83 واعتقلت قوات االحتالل، أيضاً، مراسل شبكة قدس 

عبد املحسن شاللدة، بتاريخ 17 آب 2019، وذلك من منزله يف منطقة الخليل، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري 

ملدة ثالثة أشهر.

 ،2019 آب   29 بتاريخ  الله  رام  قضاء  نعلني  قرية  من  دبوس  حسن  املصور  االحتالل  قوات  كذلك،  اعتقلت، 

والصحافية -مسؤولة شبكة أنني القيود- برشى الطويل، وذلك بتاريخ 11 كانون األول، وقامت بإصدار أمر اعتقال 

إداري بحقها ملدة 4 أشهر. ومل يسلم الطلبة الجامعيون من هذه االعتقاالت، حيث اعتقل الطالب يف كلية اإلعالم 

يف جامعة القدس عامر أبو الرب بتاريخ 23 نيسان 2019 عن حاجز الكونتيرن، وذلك بعد االعتداء عليه بالرضب. 

وكذلك اعتقلت الطالبة يف كلية اإلعالم يف جامعة بريزيت ميس أبو غوش بتاريخ 29 آب 2019.

وطالت االعتقاالت، أيضاً، مدير مركز بيسان للبحوث واإلمناء أيُب العابودي الذي اعتقلته قوات االحتالل بتاريخ 

13 ترشين الثاين 2019، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري ملدة أربعة أشهر، وفيام بعد تم تحويل العابودي إىل 

االعتقال عىل خلفية الئحة اتهام، بحيث تظهر هذه املامرسة ما تقوم به سلطات االحتالل من اعتقال احرتازي 

للفلسطينيني عىل خلفية االعتقال اإلداري، وعند تجميعها أدلة كافية لتحويل املعتقل إىل االعتقال عىل خلفية 

الئحة اتهام، تقوم بذلك.

83  ست منظامت حقوقية ترفع نداء عاجاًل لإلجراءات الخاصة باألمم املتحدة بشأن ترحيل إرسائيل الوشيك للفلسطيني املقديس، منشور عىل موقع 

مؤسسة الحق بتاريخ 4 أيار 2019. متت آخر زيارة بتاريخ 1 آذار 2020، متوفر عىل الرابط التايل:

http//:www.alhaq.org/ar/advocacy.2191/html
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كت���ب جامعي���ة مغلق���ة ... وطلب���ة جامعيون يس���تهدفهم االحت���الل ... 
الطالب أمير حزبون كحالة تفصيلية

عملية االعتقال والتحقيق

بتاريخ 11 أيلول 2019، قامت قوات االحتالل باعتقال أمري من سكنه الجامعي يف مدينة بريزيت، حيث يدرس 

الهندسة يف جامعة بريزيت وهو يف سنته الرابعة. خالل عملية اعتقال حزبون ونقله، اعتدت قوات االحتالل عليه 

بالرضب، وبخاصة عىل الوجه والصدر باستخدام أعقاب البنادق. نقل حزبون إىل مركز تحقيق املسكوبية، حيث 

استمر التحقيق معه من اليوم األول العتقاله وحتى تاريخ 17 ترشين األول، أي إنه أمىض ما يزيد عىل شهر يف 

أقبية التحقيق. وروى األسري حزبون إنه تعرض لتحقيق عسكري ملدة يومني متتاليني، بحيث كانت كل جولة 
تحقيق عسكري متتد -حسب تقديره- ملدة خمس ساعات.84

التحقيق العسكري

خالل جوالت التحقيق استخدمت قوات االحتالل أساليب تعذيب عدة، كان منها الشبح بطريقة املوزة، والشبح 

القيود  الخلف، وتكون  األعىل من  إىل  بالقيود  الضغط  ليكون  القدمني  أصابع  الوقوف عىل رؤوس  عن طريق 

مثبتة بالحائط مبنطقة مرتفعة، ما يؤدي إىل ضغط كبري عىل منطقة األكتاف وعضالت اليدين، وبالكاد تصل 

رؤوس األصابع إىل األرض، فإذا انخفض الجسم أكرث من ذلك، يصبح هناك أمل شديد يف اليدين، والصدر. إضافة 

إىل ما سبقت اإلشارة إليه، فقد تعرض أمري للحرمان من النوم، والصفع عىل الوجه، والرضب الشديد عىل منطقة 

الفخذين. ويجدر التنويه إىل أنه خالل فرتة التحقيق منع أمري من لقاء املحامي 22 يوماً.

84 يف ظل عدم معرفة األسري الوقت طوال فرتات التحقيق، فإنه يصعب عىل األرسى تحديد مدة جوالت التحقيق بشكل دقيق، ويف كثري من األحيان 

يتبني أن جلسات التحقيق امتدت لفرتات أطول مام رواه األرسى أو العكس.

االسم: أمري وليم الياس حزبون

تاريخ امليالد: 14 آب 1998

املنطقة: بيت لحم

التخصص: طالب يف جامعة بريزيت- تخصص الهندسة
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ما بعد التحقيق؟

عقب انتهاء التحقيق مع حزبون، قامت النيابة العامة بتوجيه الئحة اتهام له، وذلك بتاريخ 3 ترشين الثاين، 

وأدرجت النيابة العسكرية بنوداً يف الئحة أمري حول طبيعة نشاطه الطاليب يف جامعة بريزيت، إال أن ما يلفت 

النظر يف قضيته، هو قيام النيابة العامة بإدراج مثانية بنود ميكن القول إنها متشابهة؛ فاّدعت النيابة يف مثاين 

حاالت أن أمري شارك يف إلقاء الحجارة عىل قوات االحتالل، إال أنها مل تقم بتفنيد أيٍّ من هذه الحاالت تفنيداً 

كافياً، بل اكتفت باإلشارة -عىل سبيل املثال- إىل أن األسري قام بإلقاء حجارة يف العام 2017 دون تحديد التاريخ 

الذي حصلت فيه مثل هذه الحادثة -ويف أحسن األحوال حددت النيابة الشهر الذي متت فيه- كام إنها مل تقدم 

أدلة كافية تؤكد مشاركة املعتقل يف هذا الفعل. وتضيق هذه العمومية املجال عىل املحامني وتعيق تقديم دفاع 

قوي وحقيقي لألرسى، فعىل سبيل املثال، يف حال قامت النيابة بتفنيد التاريخ الكامل الذي جرت فيه الحادثة، 

إليه، وبالتايل  التاريخ يف املكان املشار  لتمكن محامي الدفاع من أن يفند باملقابل عدم تواجد األسري يف ذلك 

تسقط التهمة املسندة إليه.

اّدعاءات تعود إىل خمسة أعوام

وتوضح حالة أمري حزبون مساعي االحتالل يف إلقاء تهم عىل الفلسطينيني حتى دون وجود أدلة كافية، ومحاوالتها 

الدامئة لتهويل لوائح االتهام التي تقدم ضدهم، فقامت النيابة العامة بتضمني بنود يف الئحة حزبون تعود إىل 

األعوام 2013 و2016 و2017؛ أي إنها حاولت تضمني الئحته بنوداً تعود إىل ما يقارب خمس سنوات سابقة 

لتاريخ االعتقال. ومن جهة أخرى، فإن تعدد البنود التي تقوم بوضعها عىل خلفية التهمة ذاتها، ما هي إال مؤرش 

عىل محاوالتها إلقناع القضاة بأن ما يقع أمامهم هو ملفات ألرسى خطريين، وأن لهم تاريخاً “يجب االلتفات 

إليه”، األمر الذي من شأنه أن يلعب دوراً يف توجه القضاة يف الحكم عىل األرسى بشكل عام.

ومل يكن األسري أمري حزبون الوحيد الذي تضمنت الئحته توجهاً كهذا، بل هناك العرشات من األرسى الذين قامت 

النيابة العامة بتضمني لوائح اتهامهم أكرث من بند عىل خلفية التهمة ذاتها، فكان األسري الطالب أحمد خاروف 

)20 عاماً - سكان منطقة رام الله( أيضاً ممن قامت النيابة العسكرية بتوجيه بنود عدة له عىل خلفية املشاركة 

يف إلقاء حجارة، وذلك عقب اعتقاله بتاريخ 26 آب 2019. وتشابه توجه النيابة العسكرية يف ملف الطالب أحمد 

خاروف، مع حالة الطالب أمري حزبون، وذلك من خالل تعدد البنود التي تتناول قضية إلقاء الحجارة يف الئحة 

اتهامه، وعدم تفنيدها بشكل كاف، حيث تعتمد النيابة العسكرية، بشكل كبري، عىل ما يتم انتزاعه من األرسى 

من اعرتافات تحت الضغط والتهديد والتعذيب، بحيث تشكل هذه االعرتافات البيّنات األساسية يف القضايا يف 

ظل عدم وجود أدلة خارجية أخرى تدعم االّدعاءات، وعوضاً عن قيام القضاء بإسقاط هذه االعرتافات التي يتم 

أخذها تحت التعذيب، تقوم املحاكم بإدانة األرسى بناء عليها. ويجدر الذكر أن العديد من بنود إلقاء الحجارة 

التي جاءت ضمن الئحة أحمد خاروف، كانت قد وقعت خالل سنوات كان فيها قارصاً؛ أي أنه مل يبلغ السن 
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القانونية، وعىل الرغم من كونه طفالً يف هذه السنوات، فإن النيابة مل تتعامل بشكل مختلف مع هذه البنود، 

وإمنا استمرت يف نهجها يف تهويل لوائح االتهام، ومحاولة تصوير املعتقلني بصورة “اإلرهابيني”، وبصورة أشخاص 

قادرين عىل “تهديد أمن الدولة”.

محاِض���رة ف���ي اإلعالم وحرية الرأي ُتعتقل على خلفي���ة حرية الرأي ... د. 
وداد البرغوثي

 خالل عملية االعتقال أحسست بأنهم يحاولون الضغط عىل ابني قسام، ألنهم قاموا بتصويري 

شخصياً، والحظت أن ابني قسام عىل الطرف اآلخر من الشاشة فابتسمت له، وعندها أوقفوا 

التصوير.

د. وداد الربغويث

اعتقلت قوات االحتالل يف األول من أيلول 2019 الدكتورة وداد الربغويث )61 عاماً( من منزلها الواقع يف قرية 

كوبر قضاء رام الله، وذلك بعد ساعات عدة من اعتقال نجلها كرمل الربغويث، وبعد أيام من اعتقال نجلها األسري 

قسام الربغويث. وتروي الدكتورة وداد تفاصيل اعتقالها قائلة إن قوات االحتالل اقتحمت املنزل يف ساعات متأخرة 

من الليل، قبل البدء بتفتيشه، والقيام بتفتيش غرف أخرى غري غرفتها. ويذكر أن اعتقال الدكتورة وداد هدف 

إىل الضغط عىل نجلها املعتقل قسام الربغويث ونزع اعرتافات منه.

هذا واقتيدت الدكتورة وداد إىل معتقل عوفر، حيث تغاىض االحتالل عن عمرها وتعامل معها كأي أسرية، وذلك 

الربغويث لساعات يف  اليدين والقدمني، وتفتيشها تفتيشاً شبه عار. ُوضعت  من خالل تعصيب عينيها، وتقييد 

زنزانة ذات حائط خشن يصعب االتكاء عليه، ويوجد فيها حامم عريب قذر وصنبور مياه، ومل يكن فيها فراش 

أو ما شابه، وإمنا فقط مقعد إسمنتي. كام مرّت الربغويث خالل هذا اليوم بجلستي تحقيق، تعرضت خاللهام 

للشبح عىل الكريس من خالل تقييد اليدين إىل الخلف، وقامت إحدى املحققات بالرصاخ عليها. وعىل الرغم من 

محاوالت محامي مؤسسة الضمري املستمرة إلخالء سبيل الربغويث، فإن القايض العسكري رد طلب املحامي دون 

حتى سامع اّدعاءاته.

قد عربت  النيابة  أن  علامً  معها،  التحقيق  لغايات  أيام   5 ملدة  الربغويث  اعتقال  متديد  العسكرية  النيابة  طلبت 

عن نيتها بتقديم الئحة اتهام بحق الدكتورة وداد، إال أن القايض العسكري قد أصدر قراراً باإلفراج عن الربغويث 

برشوط، وهي كفالة مالية بقيمة مثانية آالف شيكل، وكفالة شخصية بقيمة ألفي شيكل إرسائييل، فام كان من 
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النيابة العسكرية إال أن تطلب تأجيل قرار اإلفراج عنها ملدة 72 ساعة، حتى تتمكن النيابة العامة من تقديم 
استئنافها. وبالتايل، أعطى القايض العسكري النيابة العامة 72 ساعة لالستئناف، أي حتى تاريخ 5 أيلول 85.2019

بتاريخ 5 أيلول مل تقم النيابة العسكرية بتقديم استئنافها، وإمنا قدمت الئحة اتهام بحق الدكتورة وداد الربغويث 

وهو ما يظهر سوء استخدام األوامر العسكرية من قبل النيابة، فقد أوهمت النيابة العسكرية املحكمة نيتها 

تقديم استئناف عىل قرار اإلفراج، وقامت بتقديم الئحة اتهام عوضاً عن ذلك، ما مل يرتك مجاالً للمحكمة باإلفراج 

الرسيع عن الدكتورة وداد الربغويث. قرر قايض التمديد اإلفراج عن د. وداد بالرشوط نفسها السابقة عىل أن يتم 

تأجيل تنفيذ القرار حتى 9 أيلول، بحيث يكون أمام النيابة العسكرية مجال الستئناف القرار. حاولت النيابة 

العسكرية استئناف قرار اإلفراج عن الدكتورة وداد، إال أن القايض العسكري قرر، بتاريخ 16 أيلول، اإلفراج عنها 

برشط اإلقامة الجربية يف منطقة “ج”، وكفالة مالية قدرها 40 ألف شيكل إرسائييل، ومنع من استخدام مواقع 

التواصل االجتامعي حتى تاريخ انتهاء إجراءات املحاكمة.

قامت النيابة العسكرية ببناء الئحة االتهام للدكتورة وداد الربغويث عىل أساس بند التحريض عىل مواقع التواصل 

عن  الدكتورة  فيها  تعرب  فيسبوك،  موقع  عرب  الخاصة  منشورات عىل صفحتها  وجود  بحجة  وذلك  االجتامعي، 

تأييدها للمقاومة الشعبية الفلسطينية، إضافة إىل مشاركتها بعض املنشورات وصور لشهداء فلسطينيني وصورة 

للسيد حسن نرص الله. وقد اعتربت النيابة العسكرية أن مثل هذه الصور واملنشورات، ميكن أن تدرج تحت بند 

التحريض، فقامت بتفنيد عدد املعجبني بكل من هذه املنشورات، وتحويرها من منشورات تعرب فيها الربغويث 

عن رأيها الحر، إىل صور ومنشورات تحريضية. وجاء قرار املحكمة النهايئ يف قضية الدكتورة وداد الربغويث يف 

14 ترشين الثاين 2019، حيث أصدرت املحكمة العسكرية حكمها القايض باالكتفاء مبدة االعتقال التي قضتها 

الدكتورة وداد يف السجن، وبدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف شيكل إرسائييل.

85  »د. وداد برغويث من أستاذة ومحارضة يف اإلعالم إىل متهمة بالتحريض عرب وسائل التواصل االجتامعي«، مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق 

اإلنسان، منشور بتاريخ 11 أيلول 2019، متت آخر زيارة بتاريخ 15 كانون األول 2019، متوفر عىل الرابط التايل:

https//:bit.ly2/Q7V0u8
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عىل غرار األعوام السابقة، قامت سلطات االحتالل اإلرسائييل بفرض العقوبات الجامعية عىل الفلسطينيني، وذلك 

من خالل سياسات عدة أبرزها املداهامت املستمرة التي عمدت سلطات االحتالل عىل القيام بها للقرى واملدن 

الفلسطينية، حيث تشمل هذه االقتحامات حمالت اعتقاالت جامعية، وحمالت تفتيش واسعة، تهدف، بشكل 

أسايس، إىل ترهيب العائالت وترويعها، وبخاصة عائالت األرسى، هذا إضافة إىل ما يلحق هذه املداهامت من 

تدمري للممتلكات وإلحاق خسائر بالبيوت. وتخالف سلطات االحتالل اإلرسائييل بهذه املامرسات قواعد القانون 

الدويل، وبخاصة نص املادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحامية األشخاص املدنيني يف وقت الحرب التي 

تحظر معاقبة أي شخص عىل مخالفة مل يرتكبها، وتحظر العقوبات الجامعية.

ومن األمثلة الواضحة عىل تعرض الفلسطينيني للعقوبات الجامعية، خالل العام 2019، اقتحام قوات االحتالل 

قرية كوبر ما يزيد عىل 10 مرات خالل العام، حيث تركزت املداهامت، بشكل أسايس، عىل األشهر األوىل من 

العام واألشهر األخرية، وذلك نتيجة لألوضاع السياسية التي كانت متر بها املنطقة، فبعد استشهاد صالح الربغويث 

نهاية العام 2018، صعدت قوات االحتالل اإلرسائييل من اقتحاماتها للقرية، وقامت باعتقال أكرث من 20 شخصاً 

من أفراد عائلة الشهيد، وقامت بهدم منزل الشهيد صالح الربغويث، ومنزل األسري عاصم الربغويث.

ومن جهة أخرى، واجهت قرية كوبر موجة رشسة من املداهامت مع نهاية العام 2019، وبخاصة مع نهاية شهر 

آب، وذلك عقب اعتقال عدد كبري من الفلسطينيني من القرية، كان منهم األسري قسام الربغويث الذي أجحفت 

سلطات االحتالل اإلرسائييل باستخدام سياسة العقوبات الجامعية بحق عائلته، فداهمت سلطات االحتالل منزله 

خالل أقل من شهر ست مرات، وقامت بإخطار العائلة بوجود أمر هدم للمنزل، ومل يقف األمر عند هذا الحد، 

بل امتد ليشمل استدعاء والده لالستجواب ثالث مرات، واعتقال اثنني من أفراد العائلة وهام األخ األكرب واألم.

وعمدت سلطات االحتالل إىل استخدام سياسة اعتقال أو استدعاء أفراد العائلة بشكل أكرب خالل هذا العام، 

بهدف الضغط عىل األرسى وذويهم، ومثالها تعرُض ابنة األسري وليد حناتشة، التي تم استدعاؤها ملقابلة مخابرات 

االحتالل، لالعتقال فور وصولها إىل مركز التحقيق. وكذلك الحال بالنسبة لوالديت األسريين قسام الربغويث -د. وداد 

الربغويث- ويزن مغامس -سناء عبد رشيد- اللتني تم اعتقالهام من خالل مداهامت ليلية ملنزليهام. وكأي معتقل 

فلسطيني، تم تكبيلهام ونقلهام إىل مركز تحقيق املسكوبية. وتجدر اإلشارة إىل أن هدف سلطات االحتالل من 

االعتقال وبثها  يتم تصوير عمليات  االعتقال، حيث  أفراد األرسة رهن  بأن  املعتقل  إيهام  املامرسات هو  هذه 

للمعتقل وإيهامه بأنه لن يتم اإلفراج عن أفراد العائلة بوقت قريب. إال أنه يف العديد من الحاالت، تم اإلفراج 

عن أفراد العائلة بعد فرتة قصرية، كام هو الحال مع والدة األسري يزن مغامس، التي أُفرج عنها يف يوم االعتقال 

ذاته، وابنة األسري وليد حناتشة التي أُفرج عنها بعد ثالثة أيام من االعتقال.

ويف حاالت أخرى، عمدت سلطات االحتالل إىل التصعيد من سياساتها تجاه أهايل املعتقلني عرب اعتقال أفراد العائلة، 
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وإلصاق التهم بهم كام هو الحال مع والدة األسري قسام الربغويث الدكتورة وداد، وكذلك الحال بالنسبة لسليامن 

أبو غوش شقيق األسرية ميس أبو غوش، الذي اعتقل إدارياً ملدة 4 شهور، وتبني أن عملية اعتقاله كانت لغايات 

امتصاص غضبه، ومنعه من ارتكاب أي ردة فعل عىل اعتقال شقيقته وتعرضها للتحقيق العسكري. وكذلك للضغط 

عىل شقيقته التي كانت متر بتحقيق شديد يف مركز تحقيق املسكوبية ويذكر أن قوات االحتالل كانت قد اعتقلت 

سليامن مطلع العام 2019 )13 كانون الثاين 2019( وقامت بإصدار أمر اعتقال إداري بحقه ملدة 4 أشهر.

ويف إطار سياسة االحتالل يف ترويع األهايل وتخريب املمتلكات أثناء عمليات تفتيش املنازل، تروي السيدة أسامء 

عصفور من منطقة سلواد، التي اقتحمت قوات من اإلحتالل اإلرسائييل منزلها بهدف التفتيش قائلة، “مل يرتكوا 

إال فتشوه، قاموا بإزاحة الخزائن، وأزالوا السجاد. قاموا بتكسري “جوارير” الخزائن، وحتى ثالجة الطعام  شيئاً 

قاموا بتفتيشها”. عالوة عىل ذلك، تشري منصور إىل أن قوات االحتالل قامت بتفتيش وتخريب املمتلكات خارج 

املنزل، حيث قاموا بتفتيش محيط املنزل ونبش الرتاب املحيط، وفتح برئ ماء مغلقة منذ سنوات، وخلع أبواب. 

وبعد كل هذا الخراب، خرجت قوات االحتالل دون أن تقوم بأي عملية اعتقال، أو حتى ترك طلب استدعاء 

أليٍّ من أفراد العائلة. ويف حالة مشابهة، أشارت السيدة وداد يوسف من منطقة سلواد، إىل أنه بتاريخ 19 شباط 

2019، قامت قوات اإلحتالل بتفتيش منزلها، وذلك بقلب األثاث وتكسريه، وتفريغ الخزائن من املالبس وصوالً 

إىل تفتيش خزّانات املياه عىل سطح املنزل، األمر الذي يؤكد عىل أن جل ما تقوم به سلطات االحتالل يف هذا 

السياق، هو فقط لغايات ترهيب العائالت وترويعها.

ويف حالة أخرى، قامت قوات االحتالل اإلرسائييل بالعبث مبحتويات 

مشهد للخراب الذي أحدثته قوات االحتالل يف 

منزل األسري سامر العربيد.

عىل  الجديد  باألمر  ليس  وهو  العائلة،  أفراد  وجود  دون  املنازل 

سلطات االحتالل، فاقتحمت وحدات من جيش اإلحتالل اإلرسائييل 

منزل األسري سامر العربيد يوم األربعاء 25 أيلول 2019، وذلك بعد 

أن تم اعتقاله من قبل مستعربني من أمام مكان عمله، وتوقيف 

يقارب  ملا  العربيد  زوجة  احتُجزت  قلنديا.  حاجز  عىل  زوجته 

الساعتني، ويف هذه األثناء، قامت قوات اإلحتالل اإلرسائييل باقتحام 

منزل العربيد، وذلك بخلع باب املنزل بطريقة عنيفة –عن طريق 

استخدام فأس ومجرفة- والعبث مبحتويات املنزل وتخريب وتكسري 

األثاث ومصادرة بعض املمتلكات.

ومل تقترص العقوبات الجامعية عىل ما سبقت اإلشارة إليه، بل شملت، أيضاً، هدم منازل الشهداء واألرسى، وكان 

منها هدم منزل األسري عاصم الربغويث يف شهر آذار 2019 يف قرية كوبر، وهدم منزل األسري إسالم أبو حميد، 

ومنزل األسري خليل يوسف جبارين من بلدة يطا، ومنازل األرسى أحمد عصافرة، وقاسم عصافرة، ونصري عصافرة، 
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ويوسف زهور من بلدة بيت كاحل، وغريهم العديد من األرسى.86 وتستند دولة االحتالل يف هدم املنازل إىل 

القسم 119 من أنظمة الدفاع يف حالة الطوارئ للعام 1945، الذي يعطي القائد العسكري سلطة تقديرية إلغالق 

أو هدم منزل أو جزء منه، وتصادق محاكم االحتالل عىل هذه السياسية،87 من خالل قراراتها التي تصادق فيها 

عىل هدم منازل الشهداء وغريها. وتخالف إرسائيل بهذه السياسية قواعد القانون الدويل اإلنساين، وبخاصة نص 

املادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر عىل دولة االحتالل تدمري ممتلكات خاصة، سواء أكانت ثابتة 

أم منقولة تعود ألفراد أو جامعات أو الدولة أو السلطات العامة، إال إذا كانت العمليات الحربية تقتيض حتامً 

هذا التدمري.

خالل هذا العام، مارست سلطات االحتالل، أيضاً، سياسة التحريض عىل األرسى الفلسطينيني وعائالتهم من خالل 

وسائل اإلعالم، فقامت مبحاربة األرسى الذين يحاولون إكامل تعليمهم يف السجون، ومنهم األسري محمد دحنون 

الذي حصل عىل درجة املاجستري داخل السجن بتخصص الدراسات اإلرسائيلية، حيث قام أحد املواقع اإلرسائيلية 

بنرش خرب يتضمن صورته وصورة الشهادة التي حصل عليها، ضمن إطار منشورات تحريضية تهدف إىل الضغط 
عىل الحكومة اإلرسائيلية لتضييق الخناق عىل األرسى.88

مل يكن األسري محمد دحنون األسري الوحيد الذي تعرض ملثل هذه الحادثة، فعىل سبيل املثال، تعرض األسري رامي 

الفاخوري )29 عاماً من منطقة القدس( لحالة مشابهة، حيث قام أحد ضباط االحتالل بتهديده قبيل زفافه بشهر 

قائالً له إنهم قد حرّضوا “مفاجأة” له، وبالفعل قبل حفل الزفاف بأسبوع، اعتقلت قوات االحتالل الفاخوري 

احرتازياً ملدة ثالثة أيام، وذلك يف مركز تحقيق املسكوبية )تم اعتقال الفاخوري 14 كانون األول 2018(. مل يتم 

التوضيح للفاخوري ما إذا كان سيتم متديد اعتقاله بعد األيام الثالثة أم ال، وهو ما يظهر حجم وطبيعة الضغط 

الذي يقوم به االحتالل؛ سواء أكان ذلك عىل املعتقل أم عىل ذويه، ففي مثل هذه الحالة مل يكن الفاخوري 

متأكداً بأنه سيتمكن من حضور حفل زفافه أم أن االحتالل سيقوم بتمديد اعتقاله.

يف اليوم التايل لحفل الزفاف، نرشت مواقع إخبارية إرسائيلية تقارير تحرض فيها عىل العريس ووالد العروس 

)الشهيد مصباح أبو صبيح(، وبعد يومني تفاجأت العائلة ببث تقارير مصورة لحفل الزفاف عرب قنوات إرسائيلية 

)القناة العارشة والقناة الثالثة عرشة(. ما قامت به املواقع اإلخبارية اإلرسائيلية يف هذه الحالة وحاالت مشابهة 

86  »االحتالل اعتقل أكرث من 5500 فلسطيني/ة خالل العام 2019«، تقرير صادر عن مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، ونادي األسري 

الفلسطيني، وهيئة شؤون األرسى واملحررين، صادر بتاريخ 30 كانون األول 2020. متت آخر زيارة بتاريخ 2/2/2020، متوفر عىل الرابط التايل: 

.https://bit.ly/2Hx4Y3q

87  House Demolition, Hamoked: Center for the Defense of the Individual. Last visited April 6, 2020. Available at: http://

www.hamoked.org/topic.aspx?tid=main_3.

88  مقال بعنوان »خمس نجوم، معتقل محكوم ملدى الحياة يكمل درجة املاجستري يف السجن«، منشور بتاريخ 27/8/2019ـ متت آخر زيارة بتاريخ 

28/11/2019، متوفر عىل الرابط التايل:

https//:tpl-il.com/archives?6501/fbclid=IwAR0wx3x9XaE3LaE82a-yVoMYeMn20dxaIBgN2WD7z4WimomlApsh0eAJoNw
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يشعل فتيل هجامت االحتالل عىل الفلسطينيني، فعقب بث هذا التقرير، تم اعتقال مصور الحفل ومصادرة 

من منطقة  قرابة 25 شخصاً  باقتحام 20 منزالً واعتقال  االحتالل  الزفاف والصور، وقامت قوات  أرشطة حفل 

النيابة  أن  الزفاف، يف حني  االعتقال هو مشاركتهم يف حفل  الحقيقي وراء عملية  السبب  كان  القدس، حيث 
العسكرية صّورت سبب االعتقال عىل أنه اعتقال عىل خلفية تأييد منظمة إرهابية.89

هذا، ومتتد سياسة العقوبات الجامعية، أيضاً، لتطال حرمان أهايل املعتقلني من زيارتهم، وذلك عند وجود حالة 

طوارئ يف السجون، أو حتى من خالل حرمانهم من الحصول عىل تصاريح زيارة، حيث تقوم قوات االحتالل 

أهايل  يستدعي حصول  الذي  األمر  االحتالل،  دولة  أرايض  داخل  واقعة  الفلسطينيني يف سجون  األرسى  بوضع 

املانع األمني  الكثري من األحيان بوجود  للدخول إىل دولة االحتالل. وتتحجج إرسائيل يف  األرسى عىل تصاريح 

لحرمان أهايل األرسى من الحصول عىل تصاريح زيارة. وتخالف سلطات االحتالل بذلك نص املادة 49 من اتفاقية 

النقل “الجربي أو الجامعي أو الفردي” إىل أرايض دولة  التي تنص، وبشكل رصيح، عىل حظر  الرابعة  جنيف 

االحتالل.

ل���ن أكون ورقتكم ف���ي الضغط على زوجي ... أمان منصور زوجة تعرضت 
لالعتقال للضغط على زوجها

بتاريخ 2 كانون الثاين 2019، اعتُقل أمري اشتية )25 عاماً( وهو أحد الطلبة يف جامعة النجاح الوطنية، الذي 

طالت فرتة دراسته الجامعية بسبب اعتقاالته املتكررة عىل خلفية نشاطه السيايس يف الجامعة. تعرض اشتية 

لالعتقال يف متام الساعة الواحدة والنصف فجراً، عقب اقتحام قوة وحشية من جيش اإلحتالل اإلرسائييل ملنزله، 

حيث دخل قرابة 25 جندياً ملثامً إىل البيت، وانقّضوا عىل اشتية وبدأوا بتفتيشه والرصاخ عليه.

فيام بعد، تم تحويل اشتية ملركز تحقيق بيتح تكفا، وبعد ميض قرابة 20 يوماً يف االعتقال، تلقت زوجته –السيدة 

أمان منصور- مكاملة هاتفية من قبل أحد الضباط اإلرسائيليني الذي حاول استفزازها وطلب منها الحضور إىل 

مركز توقيف حوارة لغايات اإلجابة عن بعض األسئلة. رفضت منصور الذهاب إىل مركز التحقيق، إال أنها ويف 

صباح اليوم التايل تلقت مكاملة هاتفية من أحد الضباط ليستفرس عام إذا كانت منصور يف الطريق إىل مركز 

حوارة أم ال. أجابت منصور أنها لن تأيت، وأنها ترفض أن تكون ورقة للضغط عىل زوجها أثناء التحقيق.

أدركت منصور أن حضورها إىل مركز التحقيق ليس إال للضغط عىل زوجها واستفزاز كليهام، وعىل الرغم من 

89  للمزيد حول ملف رامي الفاخوري القانوين أنظر بروفايل أعدته مؤسسة الضمري، منشور بتاريخ 16 ترشين الثاين 2019. متوفر عىل الرابط التايل:

http://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D9%88%D

8%B1%D9%8A
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رفضها الذهاب إىل مركز التحقيق، فإنه، ويف اليوم التايل 21- كانون الثاين- ويف متام الساعة الثالثة فجراً، اقتحمت 

قوة من الجيش اإلرسائييل املنزل الذي كانت تقيم فيه منصور، حيث خلعت البوابة الرئيسية للمنزل واقتحمت 

القوة املنزل، وبدأت بالتحقيق معها، وذلك من خالل مجموعة من األسئلة العامة حول سبب رفضها الحضور إىل 

مركز التحقيق. استمرت جلسة التحقيق هذه ملا يقارب نصف ساعة، تخللها محاوالت للضغط عليها، ومع نهاية 

التحقيق أُعلمت أنها رهن االعتقال.

املنزل، سمعت  العسكرية خارج  اآلليات  إحدى  إىل  نقلها  وأثناء  تقييدها،  تم  إنه  قائلة  منصور  السيدة  روت 

صوت زوجها أمري، وهو يرصخ منادياً عليها من إحدى ناقالت الجنود، حيث إنه كان يراها ولكنها مل تره. بعدها 

تم اقتيادها إىل مركز توقيف حوارة، حيث تعرضت للتفتيش والتحقيق. وخالل التحقيق معها تروي منصور أن 

املحقق وّجه جهاز الهاتف النقال الخاص به إىل وجهها، وبدأ بالرصاخ عليها. أدركت منصور بالتحديد يف هذه 

اللحظة أن املحقق يقوم بتصوير هذا املشهد، وذلك بالتأكيد للضغط عىل زوجها أمري، وأن جل هدفه من ذلك 

هو الرتهيب والتخويف. وأشارت منصور إىل أنه خالل جلسة التحقيق هذه تعرضت للتهديد بأن يتم اعتقالها 

ملا يقارب العام. ويذكر أنه قد تم إطالق رساح أمان يف وقت الحق.

تعسف  يظهر  ما  وهو  الفلسطينية،  العائالت  من  العديد  بحق  املامرسات  االحتالل هذه  سلطات  استخدمت 

سلطات االحتالل اإلرسائييل، فكل ما تقوم به من اقتحامات متكررة للمنازل واستدعاءات ألفراد العائلة، يهدف 

إىل تخويف أفراد العائلة وترويعهم والضغط عىل املعتقل. ومن جهة أخرى، فإن سياسة اعتقال أفراد العائلة، 

بشكل حقيقي، من خالل مداهامت ليلية للمنازل، وتصوير هذه املداهامت، ومواجهة األرسى بأفراد العائلة، 

يهدف، بشكل جوهري، إىل إيهام املعتقل بحقيقة عملية االعتقال. ويف حاالت أخرى، أفاد العديد من املعتقلني 

يؤكد عىل  ما  العسكري، وهو  للتحقيق  أو حتى  عام،  بشكل  للتحقيق  عائالتهم  أفراد  يتعرض  بأن  بتهديدهم 

وحشية االحتالل يف تعامله مع الفلسطينيني، الذي يصل إىل التهديد بالتحقيق العسكري، ومامرسته عىل أشخاص 

فقط لغايات الضغط عىل املعتقل.
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قوات  اعتقلت  حيث  الفلسطينيات،  النساء  باعتقال  العام  هذا  خالل  اإلرسائييل  االحتالل  سلطات  استمرت 

األول 41 أسرية، ويقبعن  نهاية شهر كانون  العام 2019، وبلغ عدد األسريات حتى  امرأة خالل  االحتالل 128 

االحتالل ألبسط  انتهاكات سلطات  استمرار  العام، من  األسريات، عىل مدار  الدامون. وعانت  جميعاً يف سجن 

حقوقهن، حيث تقوم قوات االحتالل باعتقالهن من خالل مداهامت ليلية للمنازل، فتنتزعهن من بني أطفالهن 

وعائالتهن، وتتجاهل كذلك سلطات االحتالل الحاجات الخاصة لألسريات خالل فرتات التحقيق، ال بل تحاول، 

يف بعض األحيان، استخدامها كورقة للضغط عىل األسريات، وتقوم باستخدام أساليب تحقيق مجحفة بحقهن، 

تشمل الشبح لساعات طويلة، والحرمان من النوم، والرضب، والتهديد، واعتقال أفراد العائلة. عالوة عىل ذلك، 

فإنها تقوم بزج األسريات يف سجن مهرتئ يفتقر إىل أبسط مقومات الحياة اإلنسانية، وتهملهن طبياً. وتخالف 

التعذيب وغريه من  اتفاقية مناهضة  الدولية، وبخاصة  االتفاقيات  املامرسات،  االحتالل، من خالل هذه  دولة 

رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري 

غري االحرتازية للمجرمات )قواعد بانكوك(.

أعداد األسريات خالل العام 902019

الربيطاين، ويف  االنتداب  تأسيسه زمن  تم  الذي  بالقرب من حيفا،  الواقع  الدامون  األسريات يف سجن  وتُحتجز 

العام 1953، قام وزير الرشطة اإلرسائيلية -آنذاك- بفتحه. وتم تأسيس السجن عىل شكل مباٍن كانت تستخدم 

للتبغ وإسطبالً. وعليه، فإن هذه املباين كانت مصممة، بشكل خاص، لالحتفاظ بالرطوبة يف  يف السابق مخزناً 

الداخل، ومل يكن مقصوداً منها أبداً أن تكون مكاناً إلقامة اآلدميني، وبسبب ظروف االعتقال املروعة التي ميكن 

90 هذه األرقام تشري فقط إىل عدد األسريات املتواجدات حتى نهاية كل شهر وال تعرب عن العدد الكيل لإلعتقاالت.
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 ،2000 العام  السجن  إغالق  اإلرسائيلية  السجون  مصلحة  قررت  فقد  اآلدمي،  للعيش  مناسبة  غري  إنها  القول 

وأعادت فتحه العام 2001 كمركز لسجن “العامل املهاجرين” الفلسطينيني الذين يدخلون األرايض املحتلة دون 
الحصول عىل التصاريح الالزمة.91

أمهات بقيود

خالل هذا العام قبعت ما يزيد عىل 20 أم فلسطينية يف سجن الدامون، إذ ال تفرق سلطات االحتالل يف سياساتها 

مع األمهات الفلسطينيات، وال تضع أي اعتبارات خاصة لكونهن أمهات وبعيدات عن أبنائهن، بل تعمد، يف بعض 

األحيان، إىل التامدي من خالل حرمانهن من زيارات أبنائهن، فرتوي األسرية ملى خاطر أن قوات االحتالل قامت 

بتمزيق ترصيح ابنتها عىل أحد الحواجز.92 ويجدر التنويه إىل أن قوات االحتالل قامت بتهديد خاطر مرات عدة 

بأن يتم اعتقال نجلها أسامة الفاخوري، وهو ما حصل فعالً يف نهاية العام 2019، حيث اعتقلت قوات االحتالل 

أسامة قبل أيام من إطالق رساحها. هذا، وتحدثت األسرية وفاء مهداوي )54 عاماً – طولكرم( وهي أم لستة أبناء 

ملحامية مؤسسة الضمري حول ظروف اعتقالها، حيث اقتحمت قوة من جيش االحتالل املنزل بعد تفجري الباب، 

واستيقظت لتجد مجموعة من جيش االحتالل مصحوبة بعدد من الكالب فوق رأسها، وقامت بتفتيش املنزل، 

وأطلقت قنابل الصوت داخله، ما أدى إىل احرتاق أحد املقاعد، كام قام الجنود بالتحقيق معها ميدانياً، ومن ثم 

تم تفتيشها تفتيشاً عارياً، وعصبوا عيونها وقيدوا يديها بقيود حديدية، وقاموا بنقلها إىل الجيب العسكري، ومن 

ثم نقلت إىل مركز للجيش قريب من منزلها.

كام تحدثت األسرية سناء عويوي )40 عاماً – الخليل( وهي أم لثالثة أطفال عن إصابتها أثناء اعتقالها نتيجة 

لدفعها من قبل جندي، حيث قالت: “داهمت قوة من جيش االحتالل منزيل، وبعد التعرف عيل، قاموا بتفتييش 

تفتيشاً دقيقاً، وصادروا جواالت والبتوب من املنزل، ثم تم تقييد يدي ونقلت إىل ناقلة جند بعد تعصيب عيني، 

وأثناء صعودي إىل الناقلة، قام جندي بدفعي فأصيبت رجيل يف الركبة، وأبقوين جالسة عىل أرضية الناقلة أثناء 

السفر لساعات طويلة، ما سبب يل األمل الشديد ...”. ومن جهة أخرى، تدفع بعض األمهات األسريات مثن كونهن 

أمهات، فرتوي األسرية وفاء مهداوي والدة الشهيد أرشف نعالوة، أن قوات االحتالل تتعمد التنكيل بها عند معرفة 

التعامل معها بشكل سيئ، فيقومون بشتمها  املحكمة  نقلها إىل  أثناء  الجنود  يتعمد  أنها والدة أرشف، حيث 
وتقييدها بشكل مضاعف، وشد القيود بحيث تصبح مؤملة جداً.93

91  ورقة حقائق صادرة عن مؤسسة مانديال، واملركز الفلسطيني لإلرشاد، ومؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، متوز/يوليو 2008.

92  تجدر اإلشارة إىل أنه يف مثل هذه الحاالت، تضطر العائلة إىل التقديم للحصول عىل ترصيح جديد، األمر الذي يستغرق عىل األقل شهراً.

93  للمزيد حول واقع األسريات، انظر تقرير مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان »االحتالل يحرم 22 أسرية من االحتفال مع أبنائهن يف عيد 

.https://bit.ly/2Uji5v5 :األم«. منشور بتاريخ 21 آذار 2019. متوفر عىل الرابط التايل
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ظروف حياتية قاسية تعيشها األسيرات في سجن الدامون

سيئة  األسريات  فيها  تعيش  التي  الغرف  فغالبية  الطبيعية؛  الحياة  مقومات  أبسط  إىل  الدامون  سجن  يفتقر 

من  مصنوعة  السجن  أرضية  إن  كام  البناء.  قدم  بسبب  والرطوبة  الحرشات  منها  العديد  يف  وتنترش  التهوية، 

الباطون، ما يجعلها باردة جداً يف أيام الشتاء، وحارة جداً يف أيام الصيف. وتؤثر الرطوبة عىل الكهرباء يف السجن، 

حيث  األسريات،  عىل  حقيقياً  تشكل خطراً  الكهرباء  مشكلة  إن  قائلة  سنينة  أبو  األسرية صفاء  اشتكت  حيث 

انفجرت إحدى بالطات املطبخ -املوقد- يف الغرفة رقم 10، يف حني أن األسريات يف غرفة رقم 2 حرقت لديهن 

مدفأة، وهو ما يوضح طبيعة الخطر الذي قد يصيب األسريات، فهي شخصياً حرق لها دفرت عندما انفجر املوقد، 

يف حني أن إحدى األسريات األخريات حرقت مالبسها. وتجدر اإلشارة إىل أن إرصار األسريات وإلحاحهن املستمر 

إلصالح الكهرباء يف السجن، تكلل يف األشهر األخرية من العام 2019 بالنجاح، حيث استجابت إدارة السجن لهن 

وقامت بإصالح مشكلة الكهرباء.

إضافة إىل هذا، تعاين األسريات من سياسات االحتالل التعسفية املتمثلة يف عزلهن، وحرمانهن يف بعض األحيان 

من الكانتينا أو زيارات األهل. وعىل الرغم من هذه الظروف القاسية، فإن محاوالت األسريات لتحسني ظروف 

معيشتهن وظروف زيارات األهايل، ظلت مستمرة خالل هذا العام، حيث متكنت األسريات من تحسني ظروف 

الغرف التي يتواجد فيها األهايل عند الزيارة، وذلك بتوفري حاممات وأماكن مخصصة للجلوس، وتحسني تعامل 

اإلدارة مع األهل.

اإلهمال الطبي بحق األسيرات

مل تتوقف سلطات االحتالل خالل هذا العام عن تجاهلها للوضع الصحي لألسريات، حيث إنها تهمل األسريات 

وحاجاتهن الطبية بشكل مستمر، وذلك، بشكل أسايس، من خالل املامطلة يف إجراء الفحوصات الالزمة لهن، 

وكذلك التأخر يف تشخيص األمراض، حيث تعاين 5 أسريات من وضع صحي يستلزم الرعاية الطبية يف سجون 

االحتالل، ومنهم األسرية أنسام شواهنة. بدأت معاناة شواهنة بشكل حقيقي يف شهر شباط 2019، حيث بدأت 

تعاين من أوجاع يف عظم الحوض والرجل اليمنى. توجهت شواهنة إىل عيادة السجن حيث كان العالج الذي قدم 

لها مقترصاً عىل مراهم لتخفيف أوجاع العضالت. وعىل الرغم من توضيح شواهنة لطبيب العيادة أثناء زيارتها 

الثانية للعيادة بأن األمل مل يزل مستمراً، كان اقرتاحه تناول مسكنات األمل.

أرصت شواهنة عىل رفضها تناول أي مسكنات أمل دون أن تعرف ما تعانيه وهو أبسط الحقوق اإلنسانية، ومع 

استمرار رفضها، تم تحويلها إىل أحد املشايف اإلرسائيلية، وذلك بتاريخ 9 أيلول 2019. طلب الطبيب الذي عاين 
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شواهنة إجراء صورة أشعة لها، وماطلت إدارة السجون بذلك قرابة الشهرين، فبتاريخ 22 ترشين الثاين، خرجت 

من  تعاين  أنها  بيّنت  التي  بنتيجتها  إبالغها  تم  أسبوعني  وبعد  الصورة،  بلينسيون إلجراء  مستشفى  إىل  أنسام 

التهابات يف غالبية عظام الجسم. تظهر حالة أنسام شواهنة إهامل سلطات االحتالل لألسريات طبيّاً، حيث إن 

عملية التشخيص السليم ملا عانته أنسام استغرق ما يزيد عىل ستة أشهر، وإجراء فحص طبي كان قد طُلب من 

قبل طبيب مختص استغرق شهرين إلجرائه.

ومن جهة أخرى، أشارت األسريات إىل سوء املعاملة التي يتلقينها من الطبيب أو املمرضني يف عيادة السجن، حيث 

إن تعاملهم مع األسريات تعامل سيئ، ويتضح فيه مدى الحقد والكراهية عىل الفلسطينيات، وحتى عندما تتوجه 

األسريات إىل املراكز للحصول عىل األدوية، فإنهن يف الكثري من األحيان يعدن دون أدويتهم بحجة عدم توافرها.

األسيرات يحاولن فتح مكتبة السجن

بادرت األسريات خالل هذا العام مع هيئة شؤون األرسى واملحررين إىل تقديم التامس يحمل الرقم 19/05/31677، 

وذلك للمطالبة بحق األسريات يف الحصول عىل مكتبة، وبخاصة أن هناك غرفة فارغة يف السجن تتناسب مع هذا 

الغرض.94 أسست هيئة شؤون األرسى واملحررين التامسها يف حق األسريات بالحصول عىل مكتبة داخل السجن 

عىل قواعد مصلحة السجون رقم 03/02/00، وباألخص القاعدة رقم 21/ب التي تنص عىل ذلك. وأشار يامن 

زيدان -محامي هيئة شؤون األرسى واملحررين- إىل أن االلتامس وّضح أن الحق يف القراءة هو حق مشتق من 

أحد قوانني األساس يف إرسائيل، وهو قانون أساس كرامة اإلنسان وحريته،95 وأن ما تقوم به سلطات االحتالل 

من حرمان لألسريات من هذا الحق، هو مبني عىل أسباب سياسية وليست قانونية، حيث إنه ال يوجد يف قواعد 

مصلحة السجون ما مينع من حصول األسريات عىل املكتبة. وكان الرد عىل التامس الهيئة سلبياً، حيث أشارت 

املحكمة إىل أنه ال يحق لألسريات أن يقررن إلدارة مصلحة السجون كيفية إدارة السجن، وبالتايل ال يحق لهن أن 

يحددن لإلدارة كيفية استخدام غرف السجون. ومن جهة أخرى، تذرعت املحكمة بعدم صحة مطلب األسريات، 
حيث إنه توجد مكتبة لألسريات يف سجن الدامون، وهي الرفوف املوجودة يف غرفة الكانتينا.96

أشارت األسريات، يف هذا السياق، إىل أن الرفوف املوجودة يف غرفة الكانتينا هي يف الحقيقة لوضع مواد الكانتينا 

وهي غري كافية لوضع الكتب ومواد الكانتينا معاً، وبخاصة أنه يوجد ما يزيد عىل 500 كتاب لدى األسريات. 

94  وأشارت األسريات يف هذا السياق إىل وجود غرفة يف سجن الدامون من املمكن استعاملها كمكتبة، إال أن اإلدارة ترفض ذلك، وتكتفي مبا تم منحه 

لألسريات من عدد قليل من الرفوف يف غرفة الكانتينا، واعتبار ذلك كافياً لألسريات.

95  انظر قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته، منشور عىل موقع وزارة الخارجية اإلرسائيلية، متت آخر زيارة بتاريخ: 5/11/2019، متوفر عىل الرابط التايل: 

https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/Human%20Dignity%20and%20Liberty.aspx

96  مقابلة مع املحامي يامن زيدان، محامي هيئة شؤون األرسى واملحررين، أجريت بتاريخ 10 ترشين الثاين 2019.
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وتقوم األسريات حالياً بوضع الجزء األكرب من هذه الكتب داخل صناديق كرتونية، األمر الذي يعرضها للتلف 

بسبب الرطوبة.

ظروف تحقيق قاسية تعيشها األسيرات

 »وضعوين يف زنزانة قذرة فيها منل ورصاصري، وشباك الحامم مفتوح عىل ممر السجانني، لذلك مل أستطع 

أن أستحم«.

هبة اللبدي

األسريات، ممن  العديد من  تحقيق صعبة، حيث روت  األسريات يف ظروف  إىل وضع  االحتالل  تعمد سلطات 

تنعدم  جداً،  حارة  أو  جداً،  باردة  زنازين  يف  التواجد  تشمل  صعبة  ظروف  يف  وضعهن  التحقيق،  إىل  تعرضن 

فيها سبل التهوية الطبيعية، وذات جدران خشنة نافرة يصعب االتكاء عليها، واالحتجاز يف زنازين قذرة مليئة 

بالحرشات والتعرض للتهديد. فمن األسريات الاليت تعرضن إىل تحقيق قاٍس، خالل هذا العام، كانت األسرية هبة 

اللبدي )32 عاماً -يعبد، جنني- تحمل الجنسية األردنية( التي تم اعتقالها بتاريخ 20 آب 2019، وذلك عىل معرب 

الكرامة، حيث قدمت من األردن لغايات املشاركة يف حفل زفاف أحد أقربائها. تعرضت اللبدي لتحقيق استمر 

قرابة الشهر يف مركز تحقيق بيتح تكفا، منعت خالله من لقاء محاميها 25 يوماً. وتروي اللبدي ملحامي مؤسسة 

الضمري ظروف اعتقالها والتحقيق معها قائلة، إنها تعرضت لتحقيق متواصل استمر ساعات طويلة، وبخاصة 

الثانية بعد  التاسعة صباحاً وحتى الساعة  التحقيق من الساعة  يف األيام األوىل لالعتقال، فكانت متتد جوالت 

منتصف الليل. إضافة إىل ذلك، فقد تعرضت اللبدي للشتم، والتهديد باالعتقال اإلداري لفرتات طويلة، وحرمانها 

من العودة إىل األردن، والحرمان من النوم، واّدعت سلطات االحتالل اعتقالها لشقيقتها ووالدتها بهدف الضغط 

عليها.

بعد انتهاء فرتة التحقيق وعجز النيابة العسكرية عن تقديم الئحة اتهام بحق اللبدي، تم إصدار قرار باالعتقال 

اإلداري ملدة 6 أشهر، وذلك من تاريخ 26 أيلول 2019، األمر الذي دفعها إىل إعالن إرضابها عن الطعام. يذكر أن 

اللبدي قامت بتعليق إرضابها عن الطعام بعد 42 يوماً، وذلك بعد التوصل إىل اتفاق ما بني سلطات االحتالل 

والجهات األردنية يقيض باإلفراج عن اللبدي واألسري األردين املرضب عن الطعام عبد الرحمن مرعي.
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أحد  أجابني  منزيل  يف  الجيش  قوات  تواجد  عن سبب  سألت  عندما  بشامتة!  معي  تعاملوا   

الضباط: »جايني ناخدك« ... خالل عملية االعتقال استمر أحد الضباط بتصويري طيلة الوقت، 

وعندما سألته عن السبب أجابني »عشان الفيسبوك«!

خالدة جرار

أن  لبثت  فام   ،2019 العام  مجدداً  جرار  خالدة  الترشيعي  املجلس  يف  النائبة  االحتالل  قوات  واعتقلت  هذا، 

أفرجت عنها يف شباط 2019، حتى قامت باعتقالها مجدداً بتاريخ 31 ترشين األول 2019، حيث اقتحمت قوة 

من الجيش اإلرسائييل منزلها الواقع يف مدينة رام الله، وقامت باعتقالها دون إبراز أمر اعتقال. تعرضت جرار 

لتحقيق قبل أن يتم نقلها إىل سجن هشارون. خالل الطريق إىل السجن، تروي جرار أنها نقلت يف “بوسطة” 

صغرية، حيث كانت الزنزانة صغرية جداً وباردة وسوداء، بحيث تُشعر املعتقل بأنه يف صندوق أسود، وتحتوي 

البوسطة عىل ثقوب صغرية يدخل منها الضوء إىل األسري. بعد وصول النائبة جرار إىل سجن هشارون، تعرضت 

للتفتيش، وتم وضعها يف زنزانة قذرة.

ومل يكن العام 2019 هو العام األول الذي تواجه فيه جرار مالحقة قانونية من دولة االحتالل، فخالل األعوام 

وإعاقة  العتقال  املستمرة  االحتالل  دولة  محاوالت  إطار  ضمن  وذلك  مراراً،  لالعتقال  جرار  تعرضت  املاضية 

السياق  يف  البارزات  واالجتامعيات  السياسيات  الناشطات  إحدى  جرار  تعترب  حيث  السياسيني،  النشطاء  عمل 

ما تم  تنظيم معاٍد، وهو  بتهمة تويل منصب يف  النيابة اإلرسائيلية العتقال جرار األخري  الفلسطيني. وأسست 

أيضاً معاقبتها عليه يف اعتقاالتها السابقة. ومام يلفت النظر يف قضية جرار -وهو ما متت اإلشارة إليه سابقاً يف 

هذا التقرير- سعي النيابة اإلرسائيلية إىل تهويل الئحة االتهام الخاصة بها، حيث أدرجت النيابة ما يقارب ثالثني 

بنداً يف الالئحة األوىل التي تم تقدميها للنائبة جرار، وبعد املداوالت األوىل، تم تقليص هذه البنود لتصبح بندين 

اثنني فقط.
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االعتقال

مخيم  يف  الواقع  ملنزلها  ليلية  مداهمة  خالل   2019 آب   29 بتاريخ  غوش  أبو  ميس  االحتالل  قوات  اعتقلت 

قلنديا، حيث كانت ميس مستيقظة تلك الليلة تدرس ألحد امتحاناتها الجامعية حني سمعت صوت خلع باب 

البيت وأقدام الجنود. خالل عملية االقتحام، قامت قوات االحتالل بالعبث مبحتويات منزل أبو غوش، ومصادرة 

نفسها،  االعتقال  عملية  من  بدءاً  أبو غوش  باألسرية  االحتالل  قوات  نكلت  اإللكرتونية.  األجهزة  من  مجموعة 

والنقل إىل مركز تحقيق املسكوبية، فرتوي ميس قائلة إن إحدى املجندات قامت بتمريرها بني مجموعة من 

الجنود الذين كانوا يشتمونها بكلامت عربية وأخرى عربية.

تحقيق شديد تتعرض له أبو غوش يف مركز تحقيق املسكوبية

املسكوبية،  تحقيق  مركز  يف  يوماً   30 غوش  أبو  أمضت 

مشهد من تخريب بيت األسرية ميس أبو غوش.

وحرمت خاللها من لقاء املحامي ملدة 25 يوماً، ورأت خالل 

هذه الفرتة أفظع وأقىس أشكال التعذيب، حيث قامت قوات 

االحتالل باستخدام التحقيق العسكري معها ملدة ثالثة أيام، 

باعتقال  النوم لساعات طويلة، وتهديدها  فتم حرمانها من 

عائلتها وإبعادها خارج البالد، والتهديد بهدم منزل عائلتها 
مجدداً.97

97 تجدر اإلشارة إىل أن والدة ووالد األسرية ميس أبو غوش تم استدعاؤهم أكرث من مرة إىل مركز تحقيق املسكوبية، ومتت مواجهتهام مبيس يف إحدى 

املرات، هذا إضافة إىل اعتقال أخيها سليامن أبو غوش.

االسم: ميس محمد حسني أبو غوش

تاريخ امليالد: 11 آب 1997

املنطقة: مخيم قلنديا- القدس

التخصص: طالبة يف جامعة بريزيت- تخصص إعالم
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روت أبو غوش تفاصيل التحقيق معها قائلة: “أدخلوين إىل غرفة فيها اإلضاءة بيضاء وقوية، ال توجد شبابيك، 

والغرفة باردة جداً، وكان يف وسطها حرامات عىل األرض، ويف أطرافها طاوالت، عىل إحدى الطاوالت كانت هنالك 

قيود حديدية، وإبريق ماء، وعلبتا دخان، وقطنية رياضية للمعاصم ... ومع بداية التحقيق العسكري، وجهوا يل 

بعض األسئلة، وعندما أنكرت وضعت يل إحدى املحققات عصبة سوداء عىل عيوين، وصفعتني عىل الجهة اليرسى 

من وجهي. شعرت حينها أن وجهي “تخدر” وأحسست بتيار كهربايئ بكل جسدي”.

مل تكتِف سلطات االحتالل مبا قامت به تجاه األسرية أبو غوش، بل إنها قامت باستخدام أساليب شبح مختلفة 

القرفصاء دون االتكاء  الحائط، وأسلوب  املوزة، والشبح عىل  أبو غوش بوضعية  وقاسية معها، حيث تم شبح 

عىل الحائط، والشبح عن طريق تقييد اليدين إىل الخلف ووضعهام عىل طاولة أعىل من مستوى الكريس الذي 

تجلس عليه األسرية. وتظهر مامرسات االحتالل بحق األسرية أبو غوش، همجية ووحشية االحتالل التي وصلت إىل 

حرمانها من االحتياجات الصحية الخاصة، حيث حرمت من الفوط الصحية خالل فرتة التحقيق، ومل يكن يُسمح 
لها باستخدام الحامم خالل التحقيق إال بإذن من املحققني وبناء عىل رغبتهم.98

98 وضعية املوزة: تثبيت األرجل بالكريس بسالسل يك ال تتحرك ويكون ظهر الكريس عىل الجنب، وتكون اليدان مكبلتني تحت الكريس، ويتم الضغط 

عىل الصدر إىل الخلف ليكون بشكل زاوية منفرجة مع الكريس بشكل مؤمل جداً لعضالت البطن، مع استمرار الضغط عىل الصدر، ويكون هذا 

لفرتات ال يستطيع الجسم تحملها فيسقط الجسم للخلف عىل األرض، أو يسقط عىل ركبتي املحقق الذي يجلس خلفه.

98



اّدعاءات النيابة العسكرية

جاء اعتقال الطالبة ميس أبو غوش، يف حقيقته، للضغط عىل معتقلني آخرين، ونزع اعرتافات منهم، وذلك ظهر 

جلياً بعدما قامت النيابة العامة بتوجيه الئحة اتهام ألبو غوش بعيدة كل البعد عن مسار التحقيق الذي تعرضت 

له، حيث أشارت النيابة العسكرية يف الئحة اتهام ميس، إىل نشاطها الطاليب النقايب يف جامعة بريزيت، واتهمتها 

سلطات  اعتربت  حيث  لبنانية،  إعالمية  مع  تربطها  مهنية  عالقة  وجود  بسبب  وذلك  العدو”،  مع  بـ”التخابر 

االحتالل سفر ميس إىل لبنان، وتواصلها مع صحافية لبنانية فيام بعد لغايات تحضري تحقيق صحايف عن شقيقها 

الشهيد حسني أبو غوش من قبيل “التخابر مع العدو”.

وتأيت اّدعاءات االحتالل املنافية للصحة دون األخذ بعني االعتبار أن ميس هي طالبة صحافة وإعالم يف جامعة 

بريزيت، وبالتايل فإن العديد من األنشطة واملؤمترات التي تشارك فيها تأيت من باب التواجد كصحافية مستقبلية 

إطار عمل  أوالً يف  يأيت  الشهيد  بإعداده عن شقيقها  الذي قامت ميس  الصحايف  التحقيق  وكطالبة إعالم، وأن 

صحايف مهني، يهدف، بشكل أسايس، إىل نقل صوت الفلسطينيني ونقل معاناتهم إىل الخارج، وثانياً فإنه يأيت يف 

إطار حديث أخت عن شقيقها، فكيف حورّت النيابة العسكرية مشاركة الفلسطيني ألمله باستشهاد أحد أفراد 

العائلة إىل فعل مخالف للقانون؟!

اعتقاالت  األحيان، من  الكثري من  االحتالل، يف  به سلطات  تقوم  ما  أبو غوش توضح  إن قضية  القول،  خالصة 

للفلسطينيني والتحقيق معهم عىل خلفية أنشطة معينة، وفيام بعد يتم تقديم لوائح اتهام لهم مغايرة متاماً 

ملسار التحقيق الذي مروا به، حيث استخدمت سلطات االحتالل أقىس أنواع التعذيب مع أبو غوش، وفيام بعد، 

تم توجيه تهم لها تكاد ال تذكر. وعليه، ما الداعي الحقيقي وراء استخدام التحقيق العسكري معها؟

 حاولت احتضان ابنتي لكنها تأملت جسدياً. قالت يل: ال أستطيع احتضانك فكل يشء يؤملني.

والدة األسرية ميس أبو غوش
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مصدر الصورة: وكالة القدس لألنباء
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استمرت وترية اعتقال سلطات االحتالل اإلرسائييل األطفال الفلسطينيني خالل العام 2019، وبخاصة يف منطقة 

القدس، حيث شهد العام 2019 ما يقارب 800 حالة اعتقال ألطفال فلسطينيني، كان من ضمنهم أطفال دون 

سن السادسة عرشة. ويتوزع األطفال عىل ثالثة سجون، بحيث يتمركز أطفال جنوب الضفة يف عوفر، وأطفال 

شامل الضفة يف مجدو، وأطفال القدس يف سجن الدامون.
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أعداد األطفال املعتقلني خالل العام 2019

هذا، وتضع سلطات االحتالل اإلرسائييل األطفال يف ظروف احتجاز غري إنسانية تفتقر إىل الحد األدىن من الكفالة 

هذا،  والتهوية،  املناسبة  اإلنارة  إىل  تفتقر  فيها  احتجازهم  يتم  التي  الغرف  فطبيعة  األطفال؛  لحقوق  الدولية 

املالبس والطعام،  األشبال، والنقص يف  الذي متارسه سلطات االحتالل بحق  الطبي  بالطبع، إىل جانب اإلهامل 

وتعرض األطفال إىل الرضب والعزل واإلساءة وفرض غرامات مالية باهظة عليهم، وبخاصة األطفال القابعني يف 

معتقل عوفر، حيث وصلت الغرامات املفروضة عليهم خالل شهري آذار ونيسان إىل 78 ألف شيكل إرسائييل، 
وخالل شهر أيار وصلت إىل ما يزيد عىل 60 الف شيكل إرسائييل.99

عالوة عىل ذلك، فقد شهد العام 2019، تزايداً يف استدعاءات األطفال للتحقيق معهم، وذلك، بشكل أسايس، 

بهدف ترويعهم والضغط عليهم للحصول عىل معلومات متس العائالت أو فلسطينيني آخرين. ويف سابقة قامت 

العيسوية  )6 سنوات( من  )4 سنوات( وقيس عبيد  عليان  الطفلني محمد  والدي  باستدعاء  االحتالل  سلطات 

وحقوق  األسري  لرعاية  الضمري  مؤسسة  عن  صادرة  ورقة  ونيسان«.  آذار  شهري  خالل  فلسطينيني   )905( اعتقل  »االحتالل  األرسى:  مؤسسات    99

https://bit. :اإلنسان، ونادي األسري الفلسطيني، وهيئة شؤون األرسى واملحررين. متت آخر زيارة بتاريخ 6/2/2020. متوفر عىل الرابط التايل

ly/37MGA8B
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التحقيق حول إلقاء األطفال للحجارة،100 وكذلك قامت باستدعاء عائلة الطفلة مالك سدر )8 أعوام(  لغايات 

األطفال وذويهم،  بني  ما  العالقة  أسايس، عىل طبيعة  بشكل  االستدعاءات،  وتؤثر هذه  الخليل.101  منطقة  من 

حيث إن تجربة االستجواب من قبل قوات االحتالل ترتك أثراً سلبياً يف نفوس األطفال، ومن املمكن أن ترعبهم 

لفرتات طويلة، وبالتايل فإن اقتياد األهايل ألطفالهم إىل مراكز التحقيق، من شأنه أن يساهم يف زعزعة ثقة الطفل 

بوالديه.

قمع وهجمات ال يسلم منها األطفال

مل يسلم األرسى األشبال من عمليات القمع التي تنفذها إدارة مصلحة السجون، حيث شهد األطفال يف سجن 

عوفر ومجدو عمليات قمع عنيفة، وذلك عىل يد وحدات القمع يف السجون )وحدات املتسادا( ومنها ما تعرض 

له األشبال يف سجن عوفر يف الرابع من آب 2019، حيث اقتحمت قوات القمع قسم 19، وهو قسم األشبال، 

وكذلك  الغاز،  ورش  بالرضب،  األطفال  عىل  باالعتداء  الوحدات  هذه  وقامت  البالغني،  أقسام  من  آخر  وقسم 

تقييدهم وعزل عدد منهم. فيشري األسري أسيد أبو عادي -وهو بالغ يف قسم األشبال- الذي كان متواجداً يف قسم 

19 وقت حصول عملية القمع، إىل أن وحدات املتسادا اقتحمت القسم، وقامت باالعتداء عىل األرسى بالرصاخ، 

وتقييديهم مبرابط بالستيكية مشدودة، وأنه شخصياً تعرض للرضب بالعصا عىل الرأس وعىل الظهر وعىل األرجل، 
ما تسبب له بأمل شديد.102

األطفال واالعتقال اإلداري

االعتقال  أطفال يف  أربعة  تواجد  إدارياً، حيث  األطفال  باعتقال  العام 2019  االحتالل خالل  استمرت سلطات 

اإلداري خالل العام، كان منهم الطفل سليامن أبو غوش )17 عاماً – مخيم قلنديا( الذي اعتقل إدارياً مرتني 

خالل عام واحد، حيث اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل الطفل سليامن بتاريخ 13 كانون الثاين 2019، وذلك 

عىل خلفية ما يسميه االحتالل “التحريض عىل وسائل التواصل االجتامعي”، واّدعاء النيابة العامة أن ما يضعه 

100  مؤسسات األرسى: »االحتالل يعتقل 615 فلسطينياً/ة خالل شهر متوز/يوليو 2019«. ورقة صادرة عن مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق 

https://bit. :اإلنسان، ونادي األسري الفلسطيني، وهيئة شؤون األرسى واملحررين. متت آخر زيارة بتاريخ 8/1/2020. متوفر عىل الرابط التايل

ly/3a2KlZl

101  مؤسسات األرسى: »االحتالل اعتقل )470( فلسطينياً/ة خالل شهر آب/أغسطس 2019«. ورقة صادرة عن مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق 

https://bit. :اإلنسان، ونادي األسري الفلسطيني، وهيئة شؤون األرسى واملحررين. متت آخر زيارة بتاريخ 6/2/2020. متوفر عىل الرابط التايل

ly/2uXbZrP

102  انظر فصل ظروف السجن من هذا التقرير، للمزيد من شهادات األرسى ممن تعرضوا للقمع يف سجن عوفر.
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سليامن من منشورات من شأنه أن يؤثر عىل سالمة املواطنني والنظام العام. وعىل الرغم من أن القايض العسكري 

فإن  قدرها 4000 شيكل،  مالية  بكفالة  عنه  باإلفراج  قرار  وإصداره  اعتقال سليامن  النيابة متديد  رفض طلب 

النيابة العامة طلبت إمهالها لغايات إصدار أمر اعتقال إداري بحقه. وهو ما حصل، حيث تم إصدار أمر االعتقال 

اإلداري للطفل سليامن بتاريخ 22 كانون الثاين، وذلك ملدة 4 أشهر قابلة للتمديد، وتم اإلفراج عن سليامن بعد 
انتهاء املدة.103

األخرية من  األشهر  يف  باعتقاله مجدداً  االحتالل  قامت سلطات  الحد، حيث  تقف قضية سليامن عند هذا  مل 

العام 2019، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري ملدة 4 أشهر تبدأ من تاريخ 14 أيلول 2019. يف كال االعتقالني، 

أبو غوش، حيث أن االعتقال األول كان قبيل اقرتاب ذكرى  التعامل مع  التعسفية يف  ظهرت سياسة االحتالل 

استشهاد شقيقه، وكان واضحاً أن اعتقاله وما حاولت النيابة العامة القيام به من بناء ملف قانوين يتهم سليامن 

ببند التحريض عىل مواقع التواصل االجتامعي، ما كان إال تلفيقاً. أما اعتقال سليامن الثاين، فجاء عقب توجهه 

الستدعاء من قبل املخابرات اإلرسائيلية، كان يف جوهره للضغط عىل شقيقته املعتقلة التي كانت متر يف فرتة 

تحقيق، وامتصاص غضبه ومنعه من إرتكاب أي ردة فعل عىل اعتقال شقيقته وتعرضها للتحقيق.

ومل يكن سليامن الطفل الوحيد الذي تعرض لالعتقال اإلداري هذا العام، حيث اعتقلت قوات االحتالل أيضاً 

الطفل حافظ زيود )16 عاماً- جنني( وذلك بتاريخ 26 آب 2019، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري ملدة أربعة 

شهور. تم تقصري مدة أمر االعتقال اإلداري إىل ثالثة أشهر بعد تقديم جهة الدفاع استئنافها، إال أنه قبل موعد 

بأيام عدة، قامت سلطات االحتالل بإصدار أمر اعتقال إداري جديد بحقه ملدة ثالثة أشهر  اإلفراج عن زيود 

فهو طالب يف  التعليمية،  العملية  بدء  اعتقاله مع  تزامن  زيود، هو  االنتباه يف قضية  إىل  يدعو  إضافية. ومام 

الثانوية العامة، وعليه فإن عملية اعتقاله من شأنها أن تعرقل تقدمه المتحان الثانوية العامة، وكذلك الحال 

بالنسبة للطفلني سليامن عبد الرحمن، ونضال عامر، حيث تم إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهام خالل العام 
104.2019

103  بروفايل خاص باألسري سليامن أبو غوش. مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان. منشور بتاريخ 20 شباط 2019. متت آخر زيارة بتاريخ 

28/1/2020. متوفر عىل الرابط التايل:

http//:www.addameer.org/ar/prisoner.سليامن-أبو-غوش/

104  »روتني االحتالل كانون األول 2019: أربعة فتية يقبعون يف اعتقال مستمر بدون محاكمة«. منشور عىل موقع بيتسيلم بتاريخ 6 شباط 2020. 

متت آخر زيارة بتاريخ 7/2/2020. متوفر عىل الرابط التايل:

https//:www.btselem.org/arabic/administrative_detention_2020009/four_teenagers_held_for_months_without_trial.
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عنصرية االحتالل في األحكام الصادرة بحق الفلسطينيين

تتعنت سلطات االحتالل يف األحكام التي تصدرها بحق الفلسطينيني، حيث إنها تعمد إىل تهويل التهم املنسوبة 

إليهم لغايات رفع األحكام التي تصدر بحقهم، ومن األمثلة عىل ذلك، حالة املعتقل رشدي الخطيب )19 عاماً 

– حزما( الذي كان طفالً عندما تم اعتقاله بتاريخ 10 نيسان 2018. اعتقلت سلطات االحتالل الخطيب واّدعت 

مشاركته بعملية إلقاء حجارة عىل سيارة ملستوطنة إرسائيلية، إال أن طبيعة التهمة التي حاولت النيابة إلصاقها 

بالخطيب هي تهمة محاولة القتل، حيث اّدعت النيابة العامة أن الخطيب، مبشاركة طفل آخر، قاما بإلقاء حجر 

كبري الحجم عىل إحدى السيارات، األمر الذي تسبب بكرس زجاج السيارة وجرح السائقة. تظهر هذه الحالة 

التوجه العنرصي لالحتالل يف الحكم عىل األطفال الفلسطينيني، فعىل الرغم من أن التهمة التي تدعي سلطات 

االحتالل أن الخطيب قام بها هي إلقاء حجارة، فإنها هّولت من طبيعة هذا الفعل وحولته إىل اتهامهم مبحاولة 

القتل الذي قد يصل الحكم فيه إىل املؤبد.

وعىل العكس من هذه الحالة، ميكن مالحظة االزدواجية يف طبيعة األحكام الصادرة عن املحاكم اإلرسائيلية، 

حيث أجحفت سلطات االحتالل يف التهمة التي وجهتها إىل الطفل الخطيب، ودامئاً ما تسارع إىل إصدار أوامر 

هدم منازل ملنفذي العمليات، إال أنها، وباملقابل، تعامل املستوطنني اإلرسائيليني معاملة مختلفة متاماً يف الحاالت 

التي يرتكبون فيها جرائم بحق الفلسطينيني، فوفقاً ملا وثقته مؤسسة الضمري ميكن القول بأن املحاكم اإلرسائيلية 

قد تهاونت يف تعاملها مع املستوطنني الذين تسببوا بحرق الطفل أبو خضري وعائلة الدوابشة، وكذلك الحال 

بالنسبة للمستوطن الذي قام بإلقاء حجارة عىل سيارة سيدة فلسطينية من منطقة نابلس وتسبب باستشهادها. 

فعىل سبيل املثال، متكن أحد املتهمني يف قضية إحراق عائلة الدوابشة من عقد صفقة مع مكتب املدعي العام 

يتم شطب تهمة وجود عالقة مبارشة  ارتكاب جرمية، ولكن  بالتآمر عىل  اإلرسائييل، بحيث يعرتف فيها األول 

له بالتخطيط لعملية إحراق منزل الدوابشة، وذلك من خالل االّدعاء بأنه مل يصل إىل منزل العائلة، وأن هناك 

صعوبة يف إثبات نيته الرتكابها.

وتأيت هذه الصفقة عىل الرغم من املعلومات املؤكدة التي كانت لدى جهاز الشاباك طيلة فرتة محاكمة املتهم، 

والتي تؤكد اشرتاكه مع مستوطن آخر إلحراق املنزل وقتل عائلة الدوابشة. ونصت صفقة االّدعاء كذلك عىل أال 

تطلب النيابة عقوبة السجن بحق املستوطن، وأن محامي الدفاع سيقوم بطلب إطالق رساحه فور قضائه ثالث 

سنوات يف السجن.105 ومل يقف األمر عند هذا الحد فقط، فقد رفضت املحكمة اإلرسائيلية طلب هدم منازل 

املستوطنني املسؤولني عن إحراق الطفل أبو خضري، مدعمة قرارها بالقول إن هدم املنازل يأيت ضمن إطار سياسة 

إرسائيل يف الردع، وحيث إن املحكمة ال ترى أن “اإلرهاب” ينترش يف املجتمعات اليهودية بالوترية ذاتها التي 

105 خرب صادر عن هيئة شؤون األرسى واملحررين بعنوان " صفقة تربئة قاتل الدوابشة " إرهاب رسمي وتحريض علني لقتل الفلسطينيني
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ينترش فيها يف املجتمعات الفلسطينية، فإنها ال ترى أن هناك حاجة لهدم منازل قاتيل أبو خضري، واستمرت يف 

هذا النهج فيام بعد بالتعامل مع قاتيل عائلة الدوابشة، وغريها من الحاالت.106 وعليه، فإن هذه املفارقة بني ما 

تقوم به سلطات االحتالل اإلرسائييل بحق الفلسطينيني، وما تقوم به تجاه املستوطنني، يوضح أن سياسة االحتالل 

هذه تساهم يف خلق جهازين قضائيني يتعامل كل جهاز منهام بطريقة مختلفة، حيث تتم التفرقة ما بني األفراد 

بناء عىل انتامءاتهم وقومياتهم، ضمن إطار سياسة متييز عنرصي واضحة. وتأيت هذه االزدواجية، بشكل أسايس، 

نتيجة لوجود نيابتني عامتني يف إرسائيل؛ األوىل عسكرية، والثانية مدنية، حيث تتوىل النيابة العسكرية توجيه 

لوائح االتهام للفلسطينيني، وذلك ضمن إطار طاقم يندرج من خلفية عسكرية، بخالف النيابة العامة املدنية 

التي يتكون طاقمها من أشخاص مدنيني وليسوا عسكريني.

أطفال القدس ... اعتقاالت متكررة دون سبب

مل تسلم منطقة القدس من انتهاكات االحتالل املستمرة، حيث تقوم قوات االحتالل -بشكل شبه يومي- باقتحام 

األحياء واملناطق الفلسطينية يف القدس، وتحاول بشكل مستمر أن تقوم باعتقال األطفال املقدسيني، وذلك ضمن 

سياسة تؤكد وتريتها أنها سياسة ممنهجة تتسبب بعرقلة سري الحياة الطبيعية لألطفال، وتسبب، يف الكثري من 

األحيان، ترك األطفال للتعليم نتيجة لالعتقاالت املتكررة لهم، وتزامنها مع فرتات االمتحانات املدرسية.

ومن األمثلة عىل هذه السياسة، االقتحامات املتكررة التي تقوم بها سلطات االحتالل ملنطقة العيسوية، ومضايقتها 

لسكانها واعتقالهم بشكل متكرر، وبخاصة األطفال. وتروي والدة الطفل محمود األعور )من منطقة العيسوية( 

الذي اعتقل خمس مرات قائلة: “لو جلس محمود عىل باب املنزل يتم اعتقاله”. ومن جهة أخرى، يروي األعور 

قائالً إنه يف آخر اعتقال له كان الجنود يراقبونه يف غرفة انتظار رشطة الربيد، وكانوا يحاولون استفزازه من خالل 

منعه من الذهاب إىل الحامم أو رشب املاء، حيث أبقوه جالساً لساعات طويلة. ويشري األعور إىل أن وترية هذه 
االعتقاالت وتكررها يتسببان برتكه املدرسة.107

/https://www.middleeastmonitor.com/20170304-218204 :106  انظر

107  زيارة ميدانية أجراها طاقم البحث امليداين يف مؤسسة الضمري بتاريخ 10 آذار 2019.
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أوضاع األشبال في سجن عوفر108

مساحة األقسام التي يعيش فيها األشبال

قسم  املساحة يف  توسيع  تم  السجن،  يف  أسري  لكل  املخصصة  باملساحة  الخاص  اإلرسائيلية  املحكمة  قرار  بعد 

األطفال يف سجن عوفر، حيث كان قسم األشبال مقسم إىل 10 غرف مبساحة تبلغ 3.5×7 أمتار، ويتواجد يف كل 

غرفة 10 أشبال، إال أن إدارة السجن بدأت بتطبيق قرار املحكمة بخصوص املساحة، حيث أصبح يف كل غرفة 6 

أشبال بدالً من 10.

الحياة التعليمية والثقافية لدى األشبال

نظام  بوضع  األشبال  ممثلوا  يقوم  حيث  لألشبال،  معينة  بنية  عىل  تحافظ  أن  جاهدة  األسرية  الحركة  تحاول 

تعليمي ثقايف اجتامعي لألشبال، يشمل تقسيمهم إىل مستويات حسب مستواهم العلمي. ويشارك األرسى يف 

حصص يومية مدتها 45 دقيقة، يتم فيها تعليم األطفال اللغة العربية والرياضيات، وحصة واحدة أسبوعياً تكون 

مخصصة لتعليم اللغة العربية. ومن جهة أخرى، يقوم ممثلوا األشبال بإعداد برنامج غري منهجي لألرسى األطفال، 

حيث تشمل هذه الجلسات غري املنهجية تعلم اللغات، وجلسات محو األمية، ويف بعض األحيان جلسات دينية.

الفورة -وقت التنزه

يخرج األشبال إىل الفورة كام األرسى البالغني، وذلك إىل ساحة تبلغ مساحتها 8×22 مرتاً، ويتم السامح لـ 60 

أسرياً بالتواجد فيها.

التلفاز

يتم اختيار املحطات التلفزيونية لألشبال من قبل ممثيل األشبال، ويتم تبديلها كل ستة أشهر، بحيث تكون جميع 

هذه املحطات عربية باستثناء محطتني إرسائيليتني وهام إرسائيل 10، وإرسائيل 13.

الصليب األحمر واألشبال

يقوم الصليب األحمر بزيارة األشبال يف سجن عوفر بشكل دوري، مبعدل مرة واحد كل شهر ونصف، وذلك، 

بشكل أسايس، لغايات إدخال ألعاب، ولكن تم سحب جزء من هذه األلعاب فيام بعد.

108  تم الحصول عىل املعلومات املشار إليها يف هذا القسم، من خالل مقابلة أجريت مع األسري املحرر لؤي املنيس، ممثل األشبال السابق يف سجن 

عوفر، وذلك بتاريخ: 12 كانون الثاين 2020.
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التعليم:

يحرض إىل سجن الدامون معلمون من قبل اإلدارة، وذلك إلعطاء حصص يف اللغة العربية والرياضيات، إال أن 

تعلم  يتمحور حول  بسيط،  تعليم  العربية هو  اللغة  تعليم  إن  يكون شكلياً، حيث  أن  إىل  أقرب  التعليم هو 

األحرف، وكذلك الحال بالنسبة لتعلم الرياضيات، حيث تتمحور الحصص، بشكل أسايس، حول عمليات جمع 

الهيئة  فإن  كافية،  غري  التعليم  عملية  أن  وحيث  والبسيطة.  األساسية  العمليات  أي  وقسمة؛  ورضب  وطرح 

التنظيمية يف السجن تقوم برتتيب برنامج عىل شكل دورات يف مواضيع معينة لألشبال؛ كدورات ملحو األمية، 

وغريها   ... الذات،  وبناء  الشخصية  لتطوير  ودورات  إمالء،  وتقوية  الفلسطينية،  القضية  تاريخ  حول  ودورات 

من املواضيع. ويقوم األشبال بجلسات قراءة جامعية، بحيث يتم فيها قراءة كتب وتلخيصها ومناقشتها بشكل 

جامعي.

الصليب األحمر

يقوم الصليب األحمر بزيارة األشبال كل ثالثة شهور، وذلك، بشكل أسايس، إلدخال بعض األلعاب.

الكانتينا

يعتمد األرسى األشبال مبا نسبته %80 عىل دخلهم الخاص يف الحصول عىل املواد الغذائية الالزمة، حيث إن ما 

تقوم إدارة السجن بتوفريه يكون غري كاٍف.

العقوبات والتفتيشات:

ال يسلم األطفال من التفتيشات والعقوبات؛ سواء أكان ذلك يف سجن عوفر أم مجدو أم الدامون. ويشري ممثل 

األشبال السابق رضغام األعرج، إىل أن االقتحامات لقسم األشبال يف سجن الدامون قليلة، وأنها، يف األغلب، ترتبط 

بأيام التفتيشات الدقيقة. ومن جهة أخرى، فإن األشبال ال يسلمون من العقوبات التي تفرض عليهم من قبل 

اإلدارة ملختلف األسباب، حيث إنهم يتعرضون للحرمان من الزيارة، يف بعض األحيان، ويف أحيان أخرى، يتم عزل 

الشبل املعاقب ملدة قد تصل أسبوعاً، ومن املمكن أن تكون العقوبة جامعية مثل تخريب وتكسري ممتلكات 

األشبال واألقسام.

109  تم الحصول عىل املعلومات املشار إليها يف هذا القسم، من خالل مقابلة أجريت مع األسري املحرر رضغام األعرج، ممثل األشبال السابق يف سجن 

الدامون، وذلك بتاريخ: 8 كانون الثاين 2020.
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خلصت مؤسس���ة الضمير خ���الل هذا التقري���ر إلى مجموعة م���ن النتائج 
أهمها:

يعمد االحتالل إىل استخدام التعذيب بشقيه الجسدي والنفيس واملعاملة الحاطة بالكرامة اإلنسانية، كوسيلة  �

لكرس املعتقل الفلسطيني وإضعافه، بدءاً من عمليات االعتقال التي تتم يف معظم األحيان بطريقة همجية 

تتضمن تقييد املعتقل ورضبه أمام ذويه وعائلته، واستمراراً خالل مرحلة التحقيق التي يتعرض فيها األرسى 

الفلسطينيون إىل العديد من أشكال التعذيب كالرضب، والشبح، والتهديد باعتقال أفراد العائلة، والتهديد 

بهدم املنازل، والتعرض لالعتقال اإلداري، وسحب اإلقامات من الفلسطينيني املقيمني يف منطقة القدس.

الحكومة  � الضغط عىل  بهدف  الفلسطينيني  األرسى  بالتحريض عىل   2019 العام  اإلرسائييل  الشارع  استمر 

اإلرسائيلية لتضييق الخناق أكرث وأكرث عىل األرسى الفلسطينيني، وحرمانهم من عدد من حقوقهم، بحجة أنها 

“امتيازات”، ومثالها كان التحريض املستمر ضد السامح لألرسى باستكامل تعليمهم الجامعي يف السجون.

زادت قوات االحتالل، خالل هذا العام، من وترية استخدامها لعائالت األرسى الفلسطينيني كورقة للضغط عىل  �

األرسى، ووضعهم تحت تعذيب نفيس شديد يُشعرهم بأنهم السبب يف تعرض عائالتهم للخطر. وتأيت هذه 

املامرسات ضمن إطار سياسة االحتالل املعهودة يف فرض العقوبات الجامعية عىل العائالت الفلسطينية.

قامت سلطات االحتالل، خالل هذا العام، باستخدام سياسة االعتقاالت عىل خلفية ما يسمى بالتحريض عىل  �

وسائل التواصل االجتامعي، حيث استخدمتها بحق العديد من األرسى ممن مل يكن لديها أي أدلة كافية 

عليهم لبناء ملف قانوين.

برزت خالل هذا العام قضية تحويل األرسى من االعتقال اإلداري إىل االعتقال عىل خلفية قضايا وبالعكس،  �

حيث قامت سلطات االحتالل خالل العام 2019 بتحويل ملفات عرشات األرسى إىل هذا الشكل.

قامت وحدات القمع يف السجون، خالل هذا العام، بشن هجامت عدة عىل األرسى يف السجون املختلفة،  �

وخلفت هذه الهجامت الكثري من اإلصابات يف صفوف املعتقلني، وكان منها اعتداءات عىل األرسى يف سجن 

النقب الصحراوي، ومعتقل عوفر، وسجن رميون.
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التوصيات:

تويص مؤسسة الضمري برضورة مالحقة االحتالل اإلرسائييل عىل جرامئه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني،  �

مبا يشمل مالحقته عىل حرمان األرسى من ضامنات املحاكمة العادلة، واعتقالهم إدارياً دون معرفة التهمة 

الفلسطينيني،  التي يرتكبها بحق  التعذيب  العقوبة، وكذلك مالحقة االحتالل عىل جرائم  املوجهة أو مدة 

والتي كادت تودي بحياة األسري سامر العربيد خالل العام 2019.

تويص مؤسسة الضمري األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقيات جنيف، بأن تحرتم تعهدها باحرتام اتفاقيات  �

جنيف األربع، وضامن احرتامها يف جميع األحوال، وتطالبها برضورة إجبار دولة االحتالل عىل احرتام التزاماتها 

كقوة احتالل، وتطبيق االتفاقيات عىل األرض الفلسطينية املحتلة، واألرسى الفلسطينيني يف سجونها كافة.

التعذيب  � جرائم  حول  تحقيق  مببارشة  الدولية  الجنائية  املحكمة  مطالبة  برضورة  الضمري  مؤسسة  تويص 

والنقل القرسي، والقتل خارج إطار القانون، واالعتقال التعسفي، التي تدخل ضمن اختصاصها، والتي يقوم 

االحتالل مبامرستها بشكل ممنهج وعلني بحق فئات الشعب الفلسطيني كافة.

الجاد  � بالعمل  اإلنسان،  حقوق  مجلس  يف  العمل  ومجموعات  الخاصني  املقررين  الضمري  مؤسسة  تويص 

والفوري عىل فضح جرائم دولة االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، والضغط ملحاسبتها عىل ما ترتكبه بحق 

الفلسطينيني من جرائم التعذيب التي ترتكبها قوات االحتالل أثناء عمليات االعتقال والتوقيف والتحقيق، 

وجرائم القتل العمد أثناء االعتقال، إضافة إىل الضغط عىل دولة االحتالل لتحمل مسؤولياتها تجاه األرسى، 

وبخاصة فيام يتعلق بتوفري الرعاية الصحية الالزمة لهم، ووقف سياسة اإلهامل الطبي بحقهم.
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المالحق

ملحق رقم )1(:

ترصيح مشفوع بالقسم لألسري عبد الله حميدة حول اقتحام سجن النقب

ترصيح مشفوع بالقسم

أنا املوقع أدناه: عبد الله سمري عبد العزيز حميدة، املولود بتاريخ 23/2/1984، وأعمل نجاراً، من سكان بلدة 

بيتني – رام الله.

أرصح، بعد أن ُحذرت أن أقول الصدق وإال عرضت نفيس للعقاب الجزايئ، مبا ييل:

أنا األسري املحرر عبد الله سمري حميدة، تحررت من سجن النقب يف تاريخ 2019/4/11، متزوج ولدي ولد،  �

حيث قضيت 20 شهراً يف االعتقال اإلداري، واعتقلت يف تاريخ 2017/8/17، وشهدت أحداث القمعة األخرية 

يف سجن النقب.

يف تاريخ 2019/3/24 املنرصم، يف متام الساعة 9:30 ليالً، كان هناك نقل لألرسى من قسم )4( إىل قسم )3(  �

بحجة التفتيش، حيث كان عددنا -األرسى املنقولون إىل قسم )3(- 98 أسرياً، ويف تلك اللحظات )لحظات النقل(، 

سمعنا أنا واألرسى اآلخرين أصوات رصاخ باللغة العربية واللغة العربية، حيث كان هناك 10 أرسى محجوزين 

يف مكان ما بني القسمني.

مل نعلم حينها ما الذي يحدث، ولكن فيام بعد علمنا أنه حدث طعن لسجان داخل القسم -أثناء عملية النقل-  �

سمعنا صوت ضجيج وسمعنا صوت الوحدة وهي تهجم عىل الشباب الذين كانوا يُنقلون، وفهمنا حينها أنه 

حصل يشء ما ال نعرفه، فقمنا نحن الذين وصلنا إىل القسم بالتجمع عند باب القسم حتى نعلم ما حدث، 

وحينها علمنا أنه حدث طعن ألحد السجانني، فرتاجعنا جميعنا إىل الخلف، ألننا كنا نعلم أن الوحدة ستقتحم 

وتهجم علينا، وفوراً قاموا بفتح باب القسم واقتحمته وحدة املتسادا.

من أول لحظة دخلْت فيها الوحدة بدأت بإطالق النار من سالح نحن نسميه “الخرطوش”، وكان إطالق النار  �

بشكل عشوايئ يساراً ومييناً، دون أدىن مراعاة أين تصيب الرصاصة، فقام جميع األرسى، مبن فيهم أنا، برفع 

األيدي والرتاجع حتى نهاية القسم.

يف هذه اللحظة أعتقد أن الساعة كانت 9:45 ليالً، وبعد تراجعنا إىل الخلف، أي إىل نهاية القسم، حيث إن  �

القسم مكون من 7 خيم، وهذه الخيم تكون موجودة داخل القسم، مبا فيها ساحة الفورة، ويحاط القسم بجدار 
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إسمنتي، وأقصد برتاجعنا إىل الخلف أننا تراجعنا من باب القسم إىل نهايته، حيث توجد الحاممات والكانتينا 

واملطبخ نهاية القسم. قال الشباب يف القسم أن ال نفعل شيئاً، وبخاصة أنه كان هناك حالة استنفار من قبل 

وحدة املتسادا.

قررنا جميعاً عدم املواجهة وقمنا برفع األيدي والرتاجع للخلف. يف هذه األثناء تقدمت وحدة املتسادا ودخلت  �

بأعداد كبرية داخل القسم. أنا حينها رصدت تقريباً 50 فرداً من هذه الوحدة، هذا عدا عن األعداد التي كانت 

خارج القسم، حيث كنا نسمع أصواتها وأصوات حركتها، حيث اشرتكت وحدتا املتسادا والكيرت مع وحدة 

السجانني يف السجن يف هذا القمع، وكانوا بأعداد كبرية جداً ال تحىص.

بعد تراجعنا إىل الخلف تقدمت الوحدة نحونا، ونحن كأرسى نعلم أن مهمة املتسادا هي تثبيت األسري وتسليمه  �

للسجانني من أجل املحاسبة أو العزل، ولكن لألسف استمرت هذه الوحدة بالتقدم وبدأت تقرتب أكرث وكأنها 

تنوي القمع والرضب واألذى، حيث كانت املسافة قرابة مرت إىل مرتين ومسافة صفر، وبدأوا يف إطالق النار 

صوبنا.

شعرنا جميناً يف ذلك الوقت بالخوف وبدأنا بالهروب نحو “األبراش” )الرسير الحديدي( واالختباء واالحتامء  �

تحت األبراش، وخلف الخزائن خوفاً من الرصاص الذي هو عبارة عن نوع من الحديد املغلف باملطاط، وأيضاً 

كانوا يطلقون كيس بالستيك يحتوي عىل مجموعة شظايا، وهذه شاهدناها بعد القمع، ويكون عبارة عن ِبيَل 

صغرية كانت حني تطلقها الوحدة تقوم باالنتشار وإصابة أكرب عدد من األرسى، وهذه كانوا يطلقونها علينا 

بشكل مبارش. بعض األرسى، أيضاً، قالوا إنهم أطلقوا غاز الفلفل، أنا شخصياً مل أشاهد هذا، ولكنه كان يحدث 

حرقاً بالجسد، وأحدث لعدد من األرسى حروقات.

يف هذه اللحظات حاولت االختباء تحت الربش. يف البداية، كنت فوقه، وعندما متت إصابتي بطلقني؛ واحد  �

أصابني يف ظهري واآلخر يف كتفي، وطبعاً رصخت من حم الرضبة، قمت باالختباء تحت الربش بعد أن قام فرد 

من املتسادا بعمل إشارة معينة مل أفهمها، حينها نزلت تحت الربش خوفاً من اإلصابة برأيس، فقام ولف من 

الناحية األخرى، وقام باإلشارة بالسالح الناري عيل، فقمت من تحت الربش ورفعت يدي لألعىل وقمت بتسليم 

نفيس. عندها وجدت نفيس أميش بني عنارص وحدة املتسادا، الذين كانوا يسيطرون عىل األرسى ويقومون 

بتكبيلهم. مل ينتبه أحد عيّل منهم، حيث كانوا مشغولني باألرسى اآلخرين، فلم يكبلوين، لكني مشيت من جانبهم 

ويداي خلف ظهري وكأنني مكبل حتى وصلت وسط الساحة عند األرسى املكبلني وامللقيني عىل األرض، فرميت 

نفيس فوقهم يف الوضعية نفسها “الركوع” )اليدان للخلف، وركبي عىل األرض، ورأيس منخفض لألمام(.

بعد 3 ساعات وأنا عىل الوضعية نفسها وكنت خائفاً من أن يروين دون كلبشات، فيزداد الرضب عيل، حتى  �
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وصل وقت العدد فرآين أحد وحدة الكيرت أنني غري مكبل فأحرضوا كلبشات بالستيك وكبلوا يدي لألمام وقاموا 

بشده أكرث. وأثناء وجودي يف الساحة، وأنا يف وضعية الركوع وبعد تكبييل، شعرت بإرهاق بسبب انخفاض رأيس 

فرفعته قليالً، وإذ شعرت برضبة عىل املنطقة األمامية من رأيس مبارشة، حيث قام أحد أفراد وحدة الكيرت برضيب 

ببسطار رجله من أجل أن أنزل رأيس مرة أخرى إىل األسفل، وهذه الرضبة سببت أملاً كبرياً ورضوضاً.

وعودة للنقطة 9، ويف لحظات مشيي بني عنارص وحدة املتسادا، كانت الوحدة تنقض عىل األسري وتقوم بتكبيله  �

بكلبشات بالستيكية، وكانوا يضعون يدّي األسري خلف الظهر ويقومون بربط األيدي بعضها ببعض بطريقة 

مؤملة جداً، حيث يقومون بشدها، ما يسبب خدراناً يف اليدين، ويف اللحظة نفسها التي كان األسري يُكبل فيها، 

يكون هناك عنرص آخر من الوحدة الذي مهمته الرضب، حيث كان يرضب األسري عىل الرأس باستخدام األيدي 

والهراوات التي تحملها الوحدات، فكان هناك أرسى تعرضوا إلطالق نار عىل الرأس، وهناك أرسى كانوا أثناء 

التكبيل يتعرضون للرضب عىل أيديهم بالهراوات وعىل أجسادهم، وبعد االعتداء بالرضب، يقوم عنرص املتسادا 

بتسليم األسري إىل وحدة الكيرت، وهي وحدة حراسة تكون مزودة بهراوات حديدية.

يف هذه اللحظات التي تستلم فيها وحدة الكيرت األسري، تقوم بجر األسري مسافة بني 10-20 مرتاً حتى وسط  �

الساحة، ويف هذه الفرتة كان العنارص يقفون عىل شكل صف، وكانوا يقوموا باالعتداء مرة أخرى عىل األسري 

املجرور، حتى يصل األسري منتصف الساحة يكون قد تكرس من شدة الرضب عىل كل أنحاء جسده، ويقومون 

بعدها برمي األسري عىل رأسه عىل األرض، ما سبب لعدد من األرسى رضوضاً يف الرأس واألنف، حيث يكون 

األسري مكبل اليدين للخلف وعند رميه عىل األرض، ال يستطيع أن يغري من وضعيته بسبب قيد اليدين، ما أدى 

إىل حدوث عدد من اإلصابات برضوض يف هذه املناطق العلوية يف الجسم، وطبعاً كانوا يرمون األرسى بطريقة 

همجية، حيث يحرضون األول ويرمونه عىل األرض، وبعدها الثاين يرمونه فوقه، وهكذا حتى يقوموا يف تكوميهم 

فوق بعضهم البعض.

طبعاً حتى هذه اللحظات ال تنتهي املعركة، ففي منتصف الساحة يوجد السجانون ووحدة الكيرت، الذين بعد  �

تكومينا يقومون أيضاً برضبنا والرصاخ بكلامت عربية مل يفهمها كل األرسى، وهي: “عىل ركبك”، فتلقائياً كنا 

نضم جسمنا وعىل ركبنا، وبعد هذه الوضعية من يرفع رأسه لألعىل تقوم الوحدة برضبه، ومن يتحدث يتعرض 

للرضب، والرضب كان يف هذه املرحلة يف بساطريهم وهراواتهم، وطبعاً كان يصاحب االعتداء بالرضب مسبات 

وشتائم عن الدين، الرسول، األم، األخت، الله ... .

استمرت هذه الحالة تقريباً نصف ساعة حتى سيطروا بالكامل عىل كل األرسى، يف هذه اللحظة اعتقدت أنهم  �

انتهوا من القمع، وأنهم سيقومون بنقلنا إىل الزنازين، ولكن بعدها قام السجانون ووحدة الكيرت واملتسادا 
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بااللتفاف حولنا وبدأوا برضبنا مرة أخرى، ولكن بأرجلهم حيث كانوا يرضبوننا “شالليط”، وطبعاً يف بساطريهم 

التي يكون يف داخلها حديد، وكانوا يرضبون وين ما كان، حيث هناك أرسى تعرضوا ألذى وإصابة نتيجة هذا 

الرضب.

بعدها بدأوا يف ترتيبنا من أجل العدد، وخالل هذه املرحلة استمروا برضب من يرفع رأسه أو يتحرك، وبقي  �

هذا الوضع تقريباً 3 ساعات ونصف، وطبعاً أثناء تواجدنا يف الساحة، بدأت األمطار بالهطول علينا، وكان املطر 

غزيراً جداً جداً، وهذا سبب لنا كارثة أخرى، حيث ابتلت مالبسنا وبردت أجسامنا جميعاً، حتى بدأت تصاب 

بالقشعريرة، وطبعاً من الربد مل نعد نشعر بأطراف جسدنا، ولكن كان للمطر فائدة وحيدة وهي أن بعض 

األرسى الذين كانت دماؤهم تنزف، قام املطر والربد بتجميد الدم النازف منهم، ولو مل يحدث ذلك، كان ممكن 

أن يسقطوا شهداء.

بعدها بنصف ساعة تقريباً، جاء سجان وقال باللغة العربية أننا نريد أن نخرج األرسى املصابني إىل املستشفيات.  �

أخذوا فقط 11 أسرياً من الصف األول، ومل يأخذوا باقي املصابني الذين وصل عددهم إىل 50 أسرياً مصاباً، ألن 

الرضبات عىل الرأس فقط كانت كثرية، حيث يقدر عدد األرسى الذين أصيبوا يف رأسهم قرابة 82 أسرياً، وهناك 

كثري من األرسى الذين نزفوا، حيث كانت الدماء تعوم عىل سطح الساحة، فقاموا بإخراج 11 إصابة إىل العيادة، 

واستمرت هذه املرحلة تقريباً ونحن مصطفون قرابة 3 ساعات إضافية.

بعدها، وأثناء تواجدنا داخل الساحة، ونحن مكبلون للخلف بكلبشات بالستيكية، ويف وضعية الركوع، قاموا  �

بفك الكلبشات البالستيكية وقيدوا أيدينا بكلبشات حديد لألمام خوفاً من حدوث حاالت شلل بسبب شد القيد 

للخلف، وبالوضعية نفسها بقينا؛ رأسنا لألسفل، وعىل ركبنا، وجسدنا مضموم لألمام.

يف متام الساعة 4:30 صباحاً، بقينا عىل هذه الوضعية، حيث استمر األرسى عليها ما بعد القمع بنصف ساعة  �

حتى الساعة 4:30، يعني قرابة 7 ساعات واألرسى مصلوبون بالربد يف الساحة ومقيدو األيدي، وعىل الركب، 

والرأس منخفض. طبعاً شعرنا يف هذا الوقت باالختناق بسبب أن الرأس منخفض. هذا الوضع كان كارثياً، 

حيث هناك أرسى يعانون أمراضاً مختلفة )عمليات قلب مفتوح- أصحاب األمراض املزمنة – أرسى تعاين ضيق 

النفس(، هناك أرسى أصيبوا باالختناق، وعندما كانت الوحدة تالحظ ذلك كانت تأيت عليهم ومتيلهم للجنب 

دون أن يفكوا قيودهم. طبعا طوال هذه الفرتة مل يتوقفوا عن الرضب، حتى وإن كانوا ال يرضبون مبعداتهم، 

كان أحد العنارص يأيت ويرضب برجله أو بالهراوات.

بعد هذا الوقت عادوا وصفوا األرسى بطريقة تختلف عن السابقة، قلنا بيننا وبني أنفسنا أن القمع انتهى حتى  �

هذه اللحظة، طبعاً قاموا بنقلنا واحداً واحداً إىل داخل الخيم، يف تلك اللحظة كانوا قد أفرغوا الخيم من كل 
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محتوياتها يف قسم )3(، ومن كل وسائل املعيشة: )كرايس، طاوالت، فرشات، حرامات، شنط مالبس األرسى، 

الراديوهات، تلفزيونات، كامكم( حيث أفرغوه بالكامل، وجعلوه قسامً يحتوي فقط عىل حديد )األبراش(، 

وقاموا برفع الخيم إىل األعىل، حيث جعلوها مكشوفة، ما جعل الربد يدخل داخل الخيم، وهذا كان مقصوداً 

منهم.

هناك قضية نسيت أن أتحدث عنها وهي قضية الكالب، حيث أثناء القمعة، ويف اللحظات التي كان يتعرض  �

فيها األرسى للرضب، كانت الكالب متيش عىل األرسى املرميني يف منتصف الساحة، وهناك 4 أرسى يشهدون أن 

الكالب قامت بالتبول عىل األرسى وهم مقيدون.

عودة للحظة النقل إىل داخل الخيم، يف هذه اللحظة سمع بعض األرسى -ممن يتقنون اللغة العربية- تعليامت  �

أن يتوقفوا عن الرضب داخل الساحة بسبب وجود الكامريات، وكانت هذه التعليامت من الضابط املسؤول 

عن الوحدة، وعندما نقلونا إىل داخل الخيم عادوا واستفردوا فينا مرة أخرى، بعد أن قاموا بتكبيل يدي لألمام 

بكلبشات حديد، قاموا بتكبيل يدي اليمنى مع يسار يد األسري صالح جعربي، وأيضا كبلوا رجيل اليمني مع 

يسار رجل األسري نفسه بكلبشات حديدية. وطلبوا مني الوقوف من أجل نقيل أنا وصالح إىل داخل الخيمة، 

وحينها مل نسطع الوقوف بسبب األمل والخدران يف األرجل، فقاموا بجرنا جراً، وعند اقرتابنا من مدخل الخيمة 

كان معهم كلب، وكان هذا الكلب يتقدم نحوي ونحو األسري املكبل معي ويرفع يديه عىل أجسادنا ويقوم 

بالعواء، وبعدها نقرتب من حافة طرف الخيمة وهي حافة بطول 10 سنتمرت، وعندما اقرتبت أنا واألسري الذي 

معي قام أحد عنارص وحدة الكيرت بعرقلتي أثناء امليش من خالل رجله، فوقعت أنا واألسري اآلخر عىل األرض، 

وبدأوا عنارص الكيرت برضبنا والتخبيط عىل ظهرنا وبطننا ورضبنا بوكسات، وهذه تستمر حتى نصل إىل الربش 

من أجل الجلوس.

وحيث إن الخيم كانت بعيدة عن الكامريات املوجودة يف الساحة، فعندما كان يدخلون األرسى عىل شكل اثنني  �

اثنني حيث ربطوهم مع بعضهم؛ رجال األسريين ويداهام تربطان معاً بكلبشات حديد، وهنا يف هذه املرحلة 

أحرضوا فقط الكلبشات الحديد، )كل أسريين يربطان معاً بكلبشة يف اليدين والرجلني(، وكانوا ميّشونا معاً، 

وقته كنا ال نستطيع امليش بسبب االعتداء علينا، وبسبب أن أرجلنا مخدرة بعد 7 ساعات من الصلبة التي كنا 

مصلوبني فيها داخل الساحة، حيث كانوا يجروننا جراً، وعندما كنا نقرتب من الخيمة كانت هناك ِحفة عىل باب 

الخيمة تقريبا ارتفاعها 10 سنتيمرتات، عندما كنا نقرتب منها كانوا يقومون بعرقلتنا ودفعنا عىل األرض، محاولني 

أن ترضب رؤوسنا يف طرف الربش الحديد، وحدث أن أصيب عدد من األرسى يف هذه الطريقة، وعندما نقع عىل 

األرض يطلبون منا أن نقوم مرة أخرى، حينها نكون ال نستطيع الوقوف بسبب التعب واإلرهاق، فكانوا يقومون 

برضبنا مرة أخرى مستخدمني أيديهم وأرجلهم والهراوات، ويستمر هذا الرضب حتى يجلسونا عىل األبراش 



تقرير انتهاكات حقوق األسريات واألرسى يف سجون األحتالل 2019 111

ويقوموا يف تكبيلنا ونحن عىل األبراش، وهذا التكبيل كان لبعض األرسى وليس جميعهم، حيث يقوم السجان 

بإحضار مربط وكلبَشة يد األسري يف الربش.

استمر هذا الوضع لفرتة من الوقت، ولكن بعد فرتة تراجعوا عن هذا القرار، وفكوا املرابط وبقينا فقط مكبيل  �

اليدين والرجلني، وجالسني عىل األبراش. ومينع الحركة منعاً باتاً، رغم أننا مبتلون واألبراش مبللة بفعل األمطار، 

وكونها حديد كانت باردة جداً، والخيم مرفوعة، والهواء كان بارداً جداً، حيث أدى هذا إىل تجمدنا من الربد.

يف هذه املرحلة )إدخال األرسى إىل داخل الخيم( أجرموا فينا، هناك عدد كبري من األرسى والحاالت التي تم  �

االعتداء عليها بالهراوات، وأدى هذا إىل أن هناك رؤوساً فتحت وعاد نزيف الدماء لألرسى املصابني من جديد. 

هناك قسم من األرسى -تقريباً 20 أسرياً- ممن أصيبوا برضبات يف وجوههم وأعينهم أثناء نقلهم داخل الخيم.

يف حدود الساعة 5:30 صباحاً تركونا عىل حالنا ونحن داخل الخيم وخرجوا وقاموا بتسكري القسم علينا، وطبعاً  �

كانوا يراقبوننا طوال وقت خروجهم، وأي أحد يتحرك أو يريد أن يريح يف قعدته كانوا يرصخون عليه، وكانوا 

يطلبون أن نخفض رؤوسنا، وكل مدة زمنية تدخل وحدة متسادا ملراقبة الوضع، وبقينا عىل هذا الوضع حتى 

الساعة 10:30 صباحاً، وهو وقت عدد الظهرية، حيث جاء ضابط العدد وضابط القسم وطلبوا من الوحدة أن 

تفك كلبشات جميع األرسى، حيث بقينا مقيدين اليدين قرابة الـ13 ساعة متتالية؛ من الساعة 9:30 مساًء حتى 

الساعة 10:30 صباحاً يف اليوم التايل، وقاموا بفك القيود وعدنا وبقينا عىل األبراش وخرجوا بعدها، هنا انتهت 

القمعة، ولكن بدأت املعاناة الثانية.

طبعا أعود ألتحدث عن وحدة املتسادا، عندما يشاهدها الشخص متاماً مثل الوحدات الخاصة يعني )لباس  �

عسكري جييش، يرتدون كسارات للركب أو حاميات، وسائل حامية كاملة يرتدونها، عىل الرقبة وطواقي كبرية، 

جميعهم مقنعون، عىل أعىل الطاقية يوجد لوكس إضاءة، حيث عندما اقتحموا كان القسم مضاء، ولكن رغم 

ذلك كان أفراد الوحدة بلوكسات مضاءة، يحملون بنادق صيد أو خفيفة، يحملون جعبة عىل الظهر، والوحيد 

الذي يحمل سالحاً حقيقياً وثقيالً هو الضابط املسؤول عن الوحدة(.

وحتى عند إخراج األرسى املصابني إىل العيادة، كان السجانون يقفون بطابور، وكان عندما مير األسري من عند  �

سجان يقوم برضبه، حتى عىل مقربة من مكان العيادة، حيث هناك عدد كبري من األرسى رفضوا أن يخرجوا 

إىل العيادة عمداً حتى ال يتعرضوا للرضب، وهذا كان عن تجربة من عمليات القمع السابقة لعدد من األرسى، 

حيث إن هناك أرسى مل يخرجوا للعيادة خوفاً من االعتداء عليهم بالرضب من قبل وحدات الكيرت، حيث إن 

العديد من األرسى املصابني الذين شهدوا عمليات قمع سابقة، قالوا إنهم تعرضوا للرضب أثناء نقلهم للعيادة.

طبعاً حصل تدخل من وحدة “جفعايت” يف الجيش، حيث عندما كان يخرج املصاب تقوم هذه الوحدة بإسعافه،  �
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وهي أهون من املتسادا، حيث إنها ال تقوم باالعتداء عىل األرسى، وإمنا تقديم اإلسعاف األويل. طبعاً كان هناك 

عدد كبري من األرسى الذين بقوا ينزفون بسبب إصاباتهم وجروحهم حتى ساعات الصباح، حيث إنه مل يكن 

هناك مجال لطلب املساعدة الطبيبة بسبب تعامل الوحدات يف القمع، حيث إنهم حني شاهدوا بعض اإلصابات 

التي تنزف، بشكل كبري، قاموا بنقلها خوفاً من دخولها مرحلة الخطر، ولكن غري ذلك ال يستطيع األسري طلب 

املساعدة خوفاً من االعتداء عليه، حيث تكون األجواء مشحونة بشكل كبري.

من أبرز األسامء التي تعرضت إلصابات بالغة وكانت خطرية، وتعرضوا لرضب مميت األسري سلامن مساملة الذي  �

كان يف مرحلة النقل، والذي كان قريباً من موقع الطعن، الذي حدث بني قسمي 4 و3. اعتدوا عليه بالرضب 

املربح عىل الرأس وكل أنحاء الجسم بالهراوات الحديدية، وسقط مغمى عليه عىل األرض. يف البداية اعتقدوا أنه 

استشهد، حيث قاموا بتغطية جسده بالحرام، واألرسى رأوه مرمياً عىل باب القسم، وأثناء دخول وحدة املتسادا، 

قام أحد جنودها بالتخبيط عىل رأسه وفركه بواسطة بسطاره حوايل 40 مرة، عىل مرأى من األرسى الذين كانوا 

بالقرب من باب القسم، وهذا قبل اقتحام الوحدة للقسم، هم فكروا أنه استشهد، لكن هذا األسري قىض يومني 

يف الغيبوبة داخل املستشفى. واألسري عدي سامل كان أيضاً قريباً من الحدث، وهذا األسري عندما شاهد االعتداء 

عىل األسري الذي قام بالطعن، حاول أن يفزع له، حيث أنه مل يكن يعلم أنه حصل طعن، وعندما حاول أن يفزع 

قاموا باالعتداء عليه بالرضب بالهراوات الحديدية عىل الرأس، وعىل كافة أنحاء الجسم، حيث قاموا بفتح رأسه 

عدة فتحات، وأيضاً وجهه كان قد تورم. واألسري إسالم وشاحي وهو األسري الذي قام بالطعن، الذي تعرض لرضب 

مميت جداً عىل كل جسمه وباألدوات الهراوات والبساطري كافة. ويقول األرسى إن الذي أنقذه من املوت هو 

تدخل وحدات “جفعايت”، التي قامت بسحبه من الداخل، ومن بني يدي السجانني واملتسادا.

ومن األرسى، أيضاً، كان األسري محمود عامرنة “أبو إسالم”، حيث قاموا باالعتداء عليه بالرضب بالهراوات وعىل  �

أنحاء جسده كافة، حيث شاهد األرسى أن ضابط القسم كان يجلس فوقه ويرضبه بشدة. تعرض لرضب عىل 

الرأس بالهراوات وأغمي عليه، هذا األسري قىض يوماً كامالً يف غيبوبة يف املستشفى. عبد الكريم أبو زر، الذي 

تعرض للرضب املربح بالهراوات عىل رأسه، وكانت كل الرضبات التي يتعرض لها عىل الجرح نفسه، وهذا األسري 

كان يغمى عليه ويصحو عىل الرضبة التي تيل الرضبة التي أفقدته الوعي، هذا مل يدخل غيبوبة، ولكن الدكاترة 

يف املستشفى قالوا إنه نتيجة االعتداء أصابه ُشعر عىل الجمجمة، وأن هناك نقطة دم عىل الدماغ، وعالجوه 

مدة 3 أيام يف املستشفى، وأعادوه بعدها إىل القسم، وكان وضعه صعباً جداً، حيث كنا نساعده عىل الحركة 

ألنه كان يعاين آالماً شديدة يف الظهر، ومل يكن يستطيع الحركة، وهذا عدا عن آثار الرضب عىل الرأس والوجه. 

واألسري جهاد الزغل من القدس، تعرض لرضب شديد جداً عىل منطقة الرأس، حيث كان يف وسط رأسه فتحات 

عدة وجروح كبرية، تقريباً الجرح الواحد كان من 6–7 سنتمرتات، وقطب.
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إضافة إىل هؤالء األرسى، كان هناك، أيضاً، األسري عناد الربغويث الذي تعرض لرضب مربح عىل الرأس، ولكن هو  �

أشدهم من حيث الخطورة. واألسري عامد أبو عياش الذي تعرض للرضب املربح عىل منطقة الرأس، ونتيجة 

االعتداء عليه بالرضب حصل له كرس يف ضلع صدره وجرح عميق يف شفة الفم. واألسري إبراهيم بيادسة الذي 

قىض 34 سنة يف السجن، أخرجوه يف اليوم األول إىل املستشفى نتيجة تعرضه لرضب شديد عىل رأسه، وكرسوا 

له طقم األسنان جميعه، وفتحوا له جرحاً يف شفة الفم. وهو رجل كبري يف العمر. واألسري هاشم طه مل يخرجوه 

إىل املستشفى، ولكنه كان من الحاالت الخطرية، حيث ونتيجة االعتداء عليه كان كل وجهه مزرق من الرضب 

وعيونه منفوخة، وفوق حاجبة يوجد جرح طوله 5 سنتمرتات، وعميق، وهذا أطلعوه ثالث يوم إىل املستشفى. 

واألسري مناف جبارة الذي تعرض للرضب داخل الخيمة بعد انتهاء القمعة التي حدثت يف الساحة، حيث كان 

يف رأسه 6 جروح عميقة نتيجة تعرضه للرضب املبارش عىل الرأس بالهراوات الحديدية، وكانت الجروح عميقة 

جداً. واألسري نضال مشعل وهو “دوبري” القسم، تعرض للرضب عىل الوجه مبارشة، حيث كان وجهه مشوهاً 

ومعامله غري واضحة، فقد تعرض لرضب شديد كونه الدوبري، حيث تعمدوا إيذاء الدوبريية والشاويشية واألمراء 

لألقسام. هذه الـ12 حالة التي جرى نقلها إىل املستشفى باإلسعافات والطائرات املروحية، وهناك غريهم، ولكن 

هذه الحاالت األخطر.

من األرسى اآلخرين: األسري عامر قزموز دوبري قسم 3 من الجهاد اإلسالمي، تعرض لرضب مبارش عىل الوجه،  �

حيث كانت عيونه مزرقة ومنتفخة ورأسه مشوهاً نتيجة الرضبات واالعتداء. واألسري جالل جعارة وهو أمري 

الجهاد اإلسالمي الذي تعرض للرضب املربح. واألسري باسل قطب تعرض لرضب يف رأسه وعند عينه وكرس سن من 

أسنانه. واألسري خليل أبو عرام تعرض للرضب، وأصيب بطلق ناري “شظية” بالقرب من عينه، وكرسوا له يده، 

حيث عندما قام أحد جنود املتسادا يف تكبيل يديه كان جندي آخر يرضبه بشدة، وهذا أدى إىل حدوث كرس 

يف اليد. واألسري القطاوي تعرض أيضاً لرضب عىل الرأس وأخرجوه للعيادة. واألسري نوفل عداوين تعرض للرضب 

عىل الرأس وأخرجوه إىل العيادة. واألسري رمزي الرجبي عنده كرس يف أصابع يديه، وكرس يف أسنانه. واألسري عارف 

بشارات كرس يف أصابع يديه. واألسري أمري سلوم أصيب بكرس يف فكه السفيل، وأسنانه، ومنخاره. واألسري أحمد 

الصيفي “أمري القسم”، تعرض لثالث طلقات من مسافة مرت إىل صفر وأصيب بشظايا يف الخرص والبطن، هذا 

عدا عن الرضب عىل الرأس والرضوض. واألسري محمد حاميل، تعرض إلطالق نار “شظايا” عىل الخرص واألرجل، 

وعينه وأذنيه. واألسري نادر نارص من القدس تعرض للرضب املبارش عىل العني، ونقل إىل املستشفى بسبب سوء 

وضع عينه من أجل تنظيفها، ألنه مل يتمكن من الرؤية فيها، والدم كان داخل العني.

أتذكر أسامءها. ولكن  � القمعة، ولكني ال  للعيادة، وأخرجوها يف أول يوم يف  نقلها  هناك حاالت أكرث جرى 

اإلصابات كانت كالتايل: 98 أسرياً يف القسم تعرضوا للرضب، وهؤالء عانوا من رضوض، 82 أسري إصابة يف منطقة 
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الرأس، 37 أسرياً أصيبوا يف منطقة العني، 47 أسري أصيبوا بطلق ناري، منهم حاالت أصيبت يف الرأس، 9 أرسى 

أصيبوا بكسور يف األسنان، 3 أرسى كُرس عندهم الفك، أسريان تكرست أضلع الصدر لديهم، 3 أرسى كُرست 

أصابع اليد لهم، أسري واحد كُرس أنفه، 5 أرسى عانوا من رضوض يف منطقة الصدر، هناك إصابات يف الظهر 

والخرص، وهناك كثري من اإلصابات يف األرجل نتيجة االعتداء بالهراوات والطلق الناري. وأيضاً ثاين يوم وثالث 

يوم ورابع يوم بعد القمعة، أخرجوا عدداً من الحاالت إىل عيادة السجن، تقريباً مجموعها 18 حالة، هذا عدا 

عن عدد مامثل جرى نقله إىل مستشفى سوروكا.

طبعاً الحياة ما بعد القمعة كانت األصعب، وهناك يشء تذكرته وأود توثيقه وهو أنه بعد الـ13 ساعة األوىل  �

التي صلبنا فيها، وتعرضنا خاللها لكل هذا الرضب، طلب عدد من األرسى استخدام الحامم، ولكن السجانني 

كانوا يرفضون، واستمر هذا الحال حتى قبل فك القيود بقليل، وسمحوا لكل أسريين أن يذهبا إىل الحامم معاً، 

كون كل أسريين مكلبشني معاً، وهذه الوضعية كانت مهينة. وبعد الساعة 10:30 صباحاً أي يف تاريخ 3/25، 

تقريباً الساعة 11 صباحاً، قاموا بإغالق األبواب وتسكري القسم علينا، مبعنى تحويل القسم كامالً إىل زنازين 

تفتقد كل األدوات واالحتياجات األساسية، حيث مل يكن لدينا مالبس غري التي نرتديها، ويكون القسم معزوالً 

عن باقي األقسام، بحيث ال توجد زيارات مع قسمنا من األرسى املوجودين يف األقسام األخرى، وتقوم اإلدارة 

بإغالق القسم وإبقائنا داخله.

يف هذا اليوم كانت مالبسنا مبللة نتيجة املطر، مليئة بالدماء، يف البداية حاولنا أن نقوم بتجفيف مالبسنا لدرجة  �

أن األرسى ناموا عىل أرضية الساحة رغم الجو البارد، من أجل أن تجفف مالبسها يف الشمس، حيث اآلن أصبحنا 

يف وضع عزل بعد فك الكلبشات وتسكري القسم علينا، طبعاً ال يوجد أي مالبس من أجل أن يستحم األسري 

ويبدل مالبسه، بقينا هكذا حتى ساعات املغرب، حيث قاموا بإحضار األكل متأخراً بعد العدد املسايئ الذي 

يكون الساعة 6 مساًء، حيث أحرضوا علب لبنة صغرية، وعدد من قوالب الخبز، مل نأكل كثرياً بسبب التعب 

واإلعياء، وبسبب أن الكمية التي أحرضتها اإلدارة من الطعام قليلة جداً. ويجدر التنويه إىل أن املياه كانت 

متوافرة داخل القسم من خالل صنابري املياه.

حتى ساعات الليل، ونحن نطالب اإلدارة بتزويدنا بصابون ومالبس، وهذا اليوم )يف اليوم الثاين 25 آذار 2019(  �

تحديداً كان امتداداً للقمعة، حيث إنهم تركونا دون أي يشء يذكر يف القسم، ومل يكونوا يلبوا احتياجاتنا األساسية 

من مواد نظافة ومالبس. وأثناء عدد الساعة 11 ظهراً، دخلت مع السجانني مرة أخرى وحدة خاصة، وكانوا 

طوال وقتهم يرصخون ويشتمون بعصبية، وكان األرسى خائفني من أي قمعة جديدة، رغم عدم قدرة بعض 

األرسى عىل الحركة، ولكن مبساعدة بعضنا البعض كنا نكون عىل وقت العدد كاملني، وعندما عادوا إىل عدد 

الساعة 6 مساء أيضاً دخلوا بالطريقة نفسها، وبالرصاخ واملسبات نفسها، وطبعاً األرسى غري قادرين عىل الرد 
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كونهم منهكني وتعبني.

األبراش  � النوم عىل  األرسى  بعض  األساسية، حاول  الحياة  بأدوات  تزود  أي  دون  اإلدارة  تركتنا  اليوم  يف هذا 

الحديدية دون حرام، ومخدة، حيث كنا يف ساعات النهار ننام عىل أرضية الساحة يف الشمس، وبعدها ننتقل يف 

الليل داخل الخيم، وكان الطقس بارداً جداً، وكانت مالبسنا غري مجففة بالكامل، واألبراش حديدية، وال يوجد 

حرام وال حتى فرشة، جزء منا نام ليلتها عىل األرض، وجزء عىل األبراش، وجزء آخر نام يف املطبخ الذي هو عبارة 

عن كرفان موجود داخل القسم بجانب ساحة الفورة والخيم، وجزء نام يف الكانتينا عىل رفوفها، وكان الجو ليلتها 

شديد الربودة، يف املطبخ طبعاً وجدنا أنهم مل يخرجوا “الحموم” الذي يستخدم لتسخني الطعام، فقمنا بإشعاله 

يف هذا اليوم نام تقريباً حوايل 50 أسرياً يف املطبخ الذي تبلغ مساحته 4.5×3 أمتار، وهذه الليلة مل نتمكن من 

النوم بطريقة مريحة، وهكذا قضينا أول يوم وثاين يوم وثالث يوم.

يف اليوم الثالث )2019/3/26( استحمينا وقمنا بتبديل مالبسنا من بعض، حيث هناك أرسى كانوا يرتدون  �

بنطاالن، فيقوم األسري بتشميس بنطال ولبس اآلخر وهكذا. يف رابع يوم )2019/3/27( أحرضوا لنا بشاكري صغرية 

ومالبس داخلية، ولكن مل يستخدمها أحد ألن أحجامها صغرية جداً. وأحرضوا يومها بطانيتني قصريتني، ولكن يف 

هذه الليلة وضعنا بطانية كأنها فرشة واألخرى غطينا أجسادنا فيها، ولكن رغم ذلك مل نشعر بالدفء بتاتاً. فكنا 

نرتك الخيم وجميعنا ندخل للنوم داخل الكانتينا.

يف اليوم الخامس )2019/3/28( أدخلوا الفرشات، ومقابل إدخال فرشة لكل أسري قاموا مقابلها بإخراج واحدة  �

من البطانيتني، وأىت إدخال الفرشات للقسم بعدما ضغطت التنظيامت من أجل ذلك. بالنسبة لألكل كانوا 

يحرضون لنا أكل إدارة، والقسم كان يعيش يف حالة عزلة تامة، ال يوجد تلفاز وال راديو، ال تواصل وال خروج 

للممثلني، وال زيارات للمحامني، وال يشء. يف هذا اليوم الحظوا وجود حاالت ألرسى ما زالت تعاين من اإلصابات، 

فأخرجوهم إىل العيادة. عودة ملوضوع األكل، كانوا يحرضون وجبتني؛ وجبة صباحية، وأخرى مسائية، وكانت 

تكون قليلة بالنسبة للعدد، وطبعا طلبناً معجون أسنان أحرضوه دون فرشاة، وصغري، وطبعاً يف أول 3 أيام 

أحرضوا فلقة صابونة واحدة وعلبة شامبو لكل القسم، وطبعا بعد اعرتاض املمثلني أصبحوا يحرضون كميات 

أكرب من مواد النظافة واألكل، األرز كان يكون غري مطبوخ جيداً، والدجاج كان يكون نصف مستوي.

طبعاً يجب التنويه إىل أن نوع األكل يختلف عن نوع األكل ما قبل القمع، حيث إنه قبل القمع كان هناك  �

نوعان من األكل: -1 أكل اإلدارة: حيث كانوا يحرضون اللحمة والدجاج ين غري مطبوخ واألرسى هم من يقومون 

بطبخه داخل القسم. -2 أكل األرسى: وهو باتفاق مع إدارة السجن وهو عبارة عن رشاء كميات إضافية من 

اللحوم والخضار والفواكه وأصناف أخرى، إضافة إىل املفرزات واملعلبات التي كنا نحصل عليها من الكانتينا. أما 
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بعد القمع: كان األكل فقط يقدم من اإلدارة وبكميات قليلة وغري مطبوخ جيداً، وطبعا الكانتينا كانت مغلقة، 

وال يوجد فيها يشء من املواد التموينية.

يف أول 10 أيام، كانت املعيشة أصعب ما يكون، منعوا عنا اللحمة والسمك والفواكه، الكانتينا كانت مغلقة  �

وال يوجد فيها يشء، ال شاي وال قهوة وال سكر، وبعد املفاوضات كانوا يحرضون األكل بالتدريج. يف اليوم الـ18 

حتى تاريخ اإلفراج عني أدخلوا كمكمني وبالطتني. بالنسبة للمالبس حتى اليوم 19 بقينا بنفس املالبس وحتى 

الداخلية، حيث كنا نغسلها باملاء وقليل من الصابون، أحرضوا يف اليوم الخامس قمصان الشاباص، فكنا نبدل 

ونغسل وننتظر حتى تنشف مالبسنا، وكانت تكون غري نظيفة. طبعاً هناك معلومة مهمة أنهم قاموا يف ثاين يوم 

من القمعة بإخفاء الجرمية، حيث دخلوا ونظفوا القسم من الكلبشات البالستيكية والفشك الذي كان موجوداً 

نتيجة إطالق األعرية النارية، وقاموا بالتكنيس، وطبعا أزالوا آثار الدماء، وقاموا بعزلنا كنوع من منع التواصل.

بالنسبة للعد كان عبارة عن 15 سجاناً مع 15 جندياً من وحدة الكيرت، كانت تدخل وقت ساعة العدد، وهؤالء  �

يقومون بالدخول بالدروع والخوذ، ويكون ضابط العدد واقفاً يف املنتصف، خوفاً من أن يتم االعتداء عليهم من 

األرسى، وأيضاً أحرضوا لهم شيئاً يرتدونه يف الرقبة، وكان األرسى يقومون يف االصطفاف بشكل صفوف متتالية 

كل صف 12 أسرياً، وكانوا يطلبون من كل صف ينهي العد أن يرجع للخلف، حتى ينتهوا من الجميع ويخرجوا.

هذا ما حدث يف القمع، وهناك تفاصيل جداً جداً كانت مؤملة؛ سواء من طريقة الحياة واملعيشة، واإلصابات.  �

أنا شخصياً وحتى اليوم وبعد اإلفراج عني، أشكو من عوارض عدة، منها مننمة وخدران يف يديَّ يف منطقة أصبع 

اإلبهام بسبب الكلبشات، وقال يل الطبيب أن العصب تأثر بسبب شد الكلبشات، وتحتاج إىل وقت ألتعاىف منه. 

قمت بعمل تصوير لظهري، ونتج أنني أعاين من بداية انزالق غرضويف، وأعاين من آالم يف أذين، حيث أسمع 

أصوات طنني دائم، وهذا حدث معي بعد القمعة.

وإشعاراً بذلك أوقع يف هذا اليوم املوافق 21/4/2019
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ملحق رقم )2(: بروفايل لألسير رامي الفاخوري

االعتقال واملالحقة

قبل اعتقال األسري رامي، تلقى العديد من التهديدات من قبل ضباط املخابرات والرشطة باعتقاله، وبينام كان 

يحرّض رامي نفسه للزواج، وقبل شهر من زفافه، وصله تهديد أحد الضباط من خالل صديقه، حيث قال الضابط 

“إحنا محرضين لرامي مفاجأة يف زفافه”، وقبل حفل زفافه بأسبوع اعتقل ونقل إىل مركز تحقيق املسكوبية ملدة 

ثالثة أيام، وجاء االعتقال أثناء التحضريات التي تجرى لحفل الزفاف. تم التحقيق معه بأمور عامة، وبحسب 

زفاف  حفل  وبعد  عنه.  اإلفراج  جرى  ثم  املحققني،  قبل  من  له  وجهت  واضحة  شبهات  هناك  تكن  مل  رامي 

رامي، تحديداً يف اليوم الثاين، تفاجأت العائلة بانتشار تقارير مكتوبة منشورة عىل املواقع العربية تحرّض عىل 

وسائل  مصورة عىل  تقارير  تنترش  بدأت  بيومني  وبعدها  صبيح،  أبو  مصباح  الشهيد  زوجته  والد  وعىل  رامي 

اإلعالم العربية وتتضمن مقاطع من حفل الزفاف وصور لرامي ووالد زوجته. وبعد انتشار هذه التقارير وموجة 

التحريض التي رافقتها، بدأت قوات االحتالل باعتقال من تواجد يف حفل الزفاف، بدءاً من مصور الحفل، حيث 

صادروا منه التسجيالت املصورة لحفل الزفاف كافة، وقامت قوات االحتالل باقتحام حوايل 20 منزالً، من ضمنها 

منزل رامي، إال أنه مل يكن يتواجد يف املنزل، فقاموا باعتقال والده ليالً وأفرجوا عنه يف الصباح، أما باقي املعتقلني 

عىل خلفية حفل الزفاف، فقد أبقوا عىل اعتقالهم باّدعاء تأييد منظمة إرهابية.

يف يوم الجمعة 14/12/2018، وبعد أقل من شهر عىل زفافه، تفاجأ رامي بسيارة تالحقه وتسري خلفه، إىل أن 

ظهرت سيارة أمامه وطوقت سيارته من قبل القوات الخاصة، حيث ركضوا باتجاهه وفتحوا باب السيارة وأجربوه 

عىل إطفاء محرك السيارة، ثم أخذوا املفتاح وأنزلوه منها. قاموا بتفتيشه، ثم قيدوا يديه لألمام بقيود حديدية، 

وكذلك قيدوا قدميه، ثم نقلوه إىل السيارة التي تستقلها القوات الخاصة، وأبقوا عىل سيارته يف الشارع.

االسم: رامي صالح ديب فاخوري

تاريخ امليالد: 8 ترشين الثاين 1990

العنوان: القدس – البلدة القدمية

الحالة االجتامعية: متزوج

املهنة: أستاذ تربية إسالمية

تاريخ االعتقال: 14 كانون األول 2018

السجن: مجدو

الحالة القانونية: اعتقال إداري 6 أشهر



118تقرير انتهاكات حقوق األسريات واألرسى يف سجون األحتالل 2019

التحقيق

نُقل األسري رامي إىل مركز تحقيق املسكوبية، وعند وصوله جرى تفتيشه تفتيشاً جسدياً دقيقاً، بعد أن صادروا 

ممتلكاته كافة، ومن ثم وضعوه يف غرفة يقبع فيها بعض املعتقلني الذين كانوا مدعّوين عىل حفل زفافه، ويف 

اليوم التايل، بدأ التحقيق مع رامي، حيث استمر ملدة 10 أيام تناوب فيها املحققون عىل تهديده والتنكيل به، 

وكان التحقيق يدور حول احتفاله بحفل زفافه تحت إطار “منظمة إرهابية”، وعرض املحققون عىل رامي رشيطاً 

مصوراً من حفل زفافه، وكانت هذه املرة األوىل التي يشاهد فيها رامي الرشيط، واّدعوا أن أعالم حامس املرفوعة 

يف الحفل، واألغاين التي كانت موضوعة تظهر التأييد “ملنظمة إرهابية”، ولها طابع تحرييض. كام أبلغ املحقق 

رامي أنه تم اعتقال والده وشقيقته وزوجته واتضح بعد ذلك أن هذا مل يحصل، وهو مجرد تهديد، ومن باب 

الضغط عليه واستفزازه.

الوضع القانوين

بعد أيام من اعتقال مجموعة من املدعّوين لحفل الزفاف، أفرج عن غالبيتهم، وأبقت سلطات االحتالل عىل 

اعتقال رامي وثالثة شبان آخرين، الذين قدمت ضدهم الئحة اتهام تتضمن بند “تأييد منظمة إرهابية”، إال أنه 

يف الجلسة نفسها قرر القايض اإلفراج عنهم ليتابعوا جلسات املحاكمة من خارج السجن.

اّدعى قايض محكمة  بـ”تأييد منظمة إرهابية”، ويف جلسة املحكمة  أما األسري رامي، فوجه له شبهات تتعلق 

الصلح أن “الدميقراطية مكفولة يف إرسائيل، ورفع األعالم غري ممنوع”، وأن هذه الشبهات ال تكِف لتقديم الئحة 

اتهام، وقرر اإلفراج عنه بكفالة 6000 شيكل ملتابعة امللف وحضور جلسات املحاكمة من الخارج، إضافة إىل 

أيام. وما أن استعدت عائلة رامي لدفع الكفالة واإلفراج عنه لتتفاجأ بصدور أمر  إبعاد عن القدس ملدة 10 

اعتقال إداري بحق رامي صادر عن “وزير األمن اإلرسائييل”، وذلك ملدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

يتعلق  املوضوع  وأن  ازداد خطورة،  بزواجه  رامي  أن  الشاباك  اّدعى  اإلداري،  االعتقال  أمر  تثبيت  ويف جلسة 

بزواجه من ابنة الشهيد مصباح أبو صبيح، وقرر قايض املحكمة املركزية تثبيت االعتقال اإلداري عىل كامل املدة. 

وتم استئناف أمر االعتقال اإلداري ليصل للمحكمة العليا، إال أن املحكمة قررت أن هناك مواد رسية خطرية، 

وبالتايل رفضت االستئناف املقدم وأبقت عىل كامل املدة.

االعتقال اإلداري ... هيمنة عىل قضاة االحتالل

ال شّك أن سلطات االحتالل تلجأ إىل االعتقال اإلداري التعسفي عندما تعجز عن إثبات صحة االّدعاءات التي 

توجه للمعتقلني الفلسطينيني. وكثرية هي الحاالت التي يتم فيها إصدار أوامر اعتقال إداري بحق املعتقلني بعد 

فشل االّدعاء يف توجيه التهم، أو بعد أن يقرر القايض اإلفراج عن املعتقل بكفالة، وذلك باّدعاء أن املعتقل يشكل 

خطراً عىل األمن، وهذا الخطر املدعى به يندرج ضمن مواد رسية ال ميكن للمعتقل أو محاميه االطالع عليها. 
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وتُظِهر أوامر االعتقال اإلداري، كام يف حالة األسري رامي، دور القايض الشكيل، حيث إنه يف األنظمة القانونية 

املختلفة تكون للقايض سلطة تقديرية يف امللف الذي ينظر فيه، وميكنه تحديد الخطورة من عدمها فيام يتعلق 

باملتهم، وبناًء عىل هذه السلطة يقرر اإلفراج عن املتهم أو إبقاءه رهن االعتقال، بينام يف حالة القضاء يف دولة 

االحتالل، ويف حالة رامي عىل وجه الخصوص، ليس للقايض أي سلطة، ففي حني قرر اإلفراج عن رامي بكفالة، 

كان قرار السلطة التنفيذية املتمثلة بوزير األمن مخالفاً، فقرر اإلبقاء عىل رامي رهن االعتقال، عىل الرغم من أن 

القايض اطلع عىل القضية من جوانبها كافة، وارتأى أن يفرج عنه، واألدهى أنه ادعى يف الجلسة التي قرر فيها 

اإلفراج عن رامي بأن الدميقراطية مكفولة “بإرسائيل”، فجاء أمر االعتقال اإلداري لينسف هذا القول، ويؤكد عىل 

عنرصية دولة االحتالل، ومدى تعسف سلطاتها يف استخدام االعتقال اإلداري كوسيلة للقمع والعقاب، وبشكل 

الرابعة عىل  اتفاقية جنيف  )78( من  املادة  تنص  الدولية، حيث  واالتفاقيات  املواثيق  عليه  ما نصت  يخالف 

إمكانية اعتقال األشخاص من قبل دولة االحتالل ألسباب أمنية قهرية فقط، ويف حالة رامي ال يوجد أي سبب 

أمني قهري يستدعي اعتقاله إدارياً عدا عن كونه مارس حقه يف التعبري والزواج من املرأة التي اختارها.

كام إن قيام سلطات االحتالل واإلعالم بالتحريض واملس بحق األسري رامي بالخصوصية من خالل مصادرة ونرش 

رشيط حفل زفافه عىل وسائل اإلعالم ينتهك ما كفلته املواثيق واالتفاقيات الدولية، وبخاصة املادة )17( من 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية110، إضافة إىل أن قيام سلطات االحتالل بربط »خطورة املعتقل« 

بزواجه، ينتهك حق الشخص يف الزواج وتأسيس أرسة، ويخالف حق األرسة يف التمتع بحامية املجتمع والدولة 

املنصوص عليه يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، حيث إن سلطات االحتالل تعاقب األسري 

رامي وتعتقله تعسفياً الختياره رشيكته، وهذا متاماً ما أفاد به الشاباك يف جلسة تثبيت أمر االعتقال اإلداري. إن 

حالة األسري رامي فاخوري ترُبز مدى إمعان سلطات االحتالل يف انتهاك الحقوق األساسية للمعتقلني الفلسطينيني 

كالحق يف حرية الرأي والتعبري، والحق يف االختيار والزواج، كام تلقي الضوء عىل دور القضاة الشكيل، ومدى 

هيمنة السلطة التنفيذية لدى دولة االحتالل عىل السلطة القضائية، وذلك من خالل خضوعها لقرارات وأوامر 

السلطة التنفيذية ومصادقتها عليها باّدعاء وجود مواد رسية مرتبطة باألساس بحقوق أساسية، يتوجب حاميتها 

وفقاً للقايض الذي ادعى »بدميقراطية إرسائيل« وليس اإلمعان يف انتهاكها.

مالحقة وتنكيل ما بعد اإلفراج

أثناء اعتقال رامي اإلداري، ُحرمت زوجته من زيارته، ومل يزره سوى والديه ومرتني فقط، حيث منعوا من زيارته 

اإلفراج مل مينع  أن هذا  إال  بتاريخ 20/6/2019،  الفاخوري  رامي  االحتالل عن  أفرجت سلطات  بشكٍل دوري. 

110 1. ال يحوز تعريض أي شخص، عىل نحو تعسفي أو غري قانوين، لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أرسته أو بيته أو مراسالته، وال ألي حمالت غري 

قانونية متس رشفه أو سمعته. 2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس. 2. 1. األرسة هي الوحدة الجامعية 

الطبيعية واألساسية يف املجتمع، ولها حق التمتع بحامية املجتمع والدولة. 2. يكون للرجل واملرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معرتف به 

يف التزوج وتأسيس أرسة.
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لساعات عدة والتحقيق معه، ومن ثم استدعاؤه ملراٍت عدة كان  اعتقال رامي مجدداً  سلطات االحتالل من 

آخرها االثنني 23/9/2019. إن قيام سلطات االحتالل مبالحقة رامي حتى بعد اإلفراج عنه من قبل املحكمة يظهر 

االحتالل بحق األرسى  انتهاكات  الطرق، ويضاف إىل سلسلة  برامي وعائلته وإرهابهم بشتى  التنكيل  تعّمدها 

وذويهم واألرسى املحررين.

ملحق رقم )3(

من منسقة أعامل مؤمتر مجلس الطلبة إىل االعتقال اإلداري ... شذى حسن، طالبة جامعية يف االعتقال اإلداري

االعتقال واالستجواب

األول 2019 حوايل  بتاريخ 12 كانون  الله  رام  الكائن يف  اقتحمت قوة من جيش االحتالل منزل شذى حسن 

الساعة الثانية صباحاً. بعد التعرف عىل شذى تم تفتيشها تفتيشاً دقيقاً ثم قيّدوا يديها بقيود حديدية إىل األمام، 

ونُقلت إىل معسكر بنيامني، وهناك غّموا عينيها وأدخلوها إىل غرفة بقيت فيها لساعات مقيدة اليدين ومغامه 

العينني. ومن ثم جرى نقلها إىل معتقل عوفر وأدخلوها مبارشة إىل زنزانة. وبحسب شذى، فإن الزنزانة باردة جداً 

والجدران خشنة، أما اإلضاءة فبيضاء خافتة، وال يوجد يف الزنزانة مصدر للتهوية وال يوجد فيها حامم.

نُقلت شذى إىل غرفة االستجواب وجرى استجوابها ملا يقارب الساعتني حول أنشطة طالبية، ومن ثم جرى نقلها 

بالبوسطة إىل سجن هشارون، حيث عانت نتيجة للظروف السيئة للسجن، فالحاممات داخل الغرف تتسبب 

بفيضان املياه إىل داخل الغرفة حني االستحامم، كام إن الغرف املجاورة لغرفتها يقبع بها سجناء مدنيون يصدرون 

أصواتاً مزعجة.

االسم: شذى ماجد عبد املجيد حسن

تاريخ امليالد: 17 أيار1998

املنطقة: رام الله – دير السودان

الحالة االجتامعية: عزباء

املهنة: طالبة يف جامعة بريزيت بسنتها الرابعة

تاريخ االعتقال: 12 كانون األول 2019

السجن: سجن الدامون

الحالة القانونية: اعتقال إداري
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االعتقال اإلداري

ُعقدت جلسة محاكمة للمعتقلة شذى بتاريخ 15/12/2019 يف محكمة عوفر العسكرية، حيث جرى متديدها 

ملدة 72 ساعة إلصدار أمر اعتقال إداري بحقها. وبتاريخ 18/12/2019، أصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري 

بحق شذى ملدة ثالثة أشهر تنتهي بتاريخ 11/3/2019، وهي قابلة للتجديد إىل أجل غري مسمى، وذلك باّدعاء 

أنها نشيطة يف الكتلة اإلسالمية يف جامعة بريزيت.

ويف جلسة التثبيت، اّدعى القايض العسكري أن شذى ناشطة طالبية ولها عالقة بأمور مالية مع حركة حامس، 

كام أكّد القايض عىل أنه ال ميكن الفصل بني العمل التنظيمي والعمل العسكري، واستند يف ذلك إىل قرار سابق 

للمحكمة العليا اإلرسائيلية (6404/08) الذي أقّر أنه “ال ميكن الفصل بني الذراع التنظيمي والذراع العسكري يف 

إطار عمل تنظيم إرهايب”، ويف جلسة شذى اّدعى القايض أن العمل التنظيمي املدعى به يشّكل خطراً عىل أمن 

املنطقة، وبالتايل قام بتثبيت أمر االعتقال اإلداري عىل كامل املدة.

بعد انتهاء أمر االعتقال اإلداري بحق شذى، جّددت سلطات االحتالل اعتقالها إدارياً ملدة ثالثة أشهر أخرى، 

تنتهي يف شهر حزيران القادم، وهي قابلة للتجديد إىل أجٍل غري مسمى.

ما بني العمل النقايب والتنظيمي ... والعمل العسكري

شذى حسن هي رئيسة مؤمتر مجلس طلبة جامعة بريزيت، وهي منوذج للمرأة الفلسطينية الصلبة التي تتابع 

تعليمها الجامعي، وباملوازاة متارس العمل النقايب وتدافع عن حقوق الطلبة.

ال شّك أن سلطات االحتالل تسعى إىل التضييق عىل أي مساحة متوفرة للشعب الفلسطيني للتعبري عن رأيه، 

ومنذ زمٍن طويل تعترب التنظيامت الفلسطينية وأذرعها الطالبية “منظامت إرهابية” محظورة مبوجب األوامر 

العسكرية، حيث تعترب املادة )238( من األمر العسكري رقم 1651 أن املنظمة املعادية هي “أي شخص وكل 

مجموعة أشخاص هدفها املس بأمن الجمهور، أو بقوات الجيش اإلرسائييل، أو باستقرار النظام العام بإرسائيل 

أو مبنطقة مسيطر عليها”. ومنذ بداية االحتالل العام 1967، حظرت “وزارة الدفاع اإلرسائيلية” أكرث من 411 

أو “إرهابية”.111 وبالتايل،  أو “غري مرشوعة”  الرئيسية، واعتربتها “معادية”  الفلسطينية  منظمة، منها األحزاب 

يُحظر عىل الفلسطيني مامرسة حقه يف االنتامء السيايس، أو التعبري عن رأيه ومعتقداته. ويف حالة املعتقلة شذى، 

مل تستطع سلطات االحتالل تقديم الئحة اتهام بحقها وفقاً للشبهات التي وجهت لها، ويف املقابل قامت باعتقالها 

إدارياً دون تهمة أو محاكمة يف انتهاك واضح لحق األفراد األسايس باالنتامء والتعبري عن الرأي.

كام جاء تعريف املنظمة املعادية وفقاً لألوامر العسكرية فضفاضاً، وذلك متاهياً مع مخطط االحتالل يف قمع 

111  هيومان رايتس ووتش، بال حقوق منذ الوالدة: استخدام األوامر العسكرية اإلرسائيلية الجائرة يف قمع فلسطينيي الضفة الغربية، 2019، 32.



122تقرير انتهاكات حقوق األسريات واألرسى يف سجون األحتالل 2019

الشعب املُحتل، بحيث يعترب الحق يف تكوين الجمعيات واالنخراط فيها ماّساً بأمن املنطقة يف محاولة لكبح أي 

محاولة من الفلسطيني للتعبري عن رأيه، ومامرسة حقه يف االنتامء السيايس وتكوين الجمعيات.

إن رؤية النظام القضايئ التابع لالحتالل واملتمثل يف النيابة العسكرية والقضاء العسكري، للعمل الطاليب واعتبار 

للقانون الدويل لحقوق اإلنسان، وبخاصة فيام  أنه ال ميكن فصله عن العمل العسكري، يشّكل انتهاكاً صارخاً 

يتعلق بالحق يف االنتامء السيايس والعمل النقايب، والحق يف حرية الرأي والتعبري الذي يشمل حرية الشخص يف 

اعتناق اآلراء دون مضايقة، ويف تلقي األخبار ونقلها لآلخرين بأي وسيلة دون أي اعتبار للحدود.112 كام ينسف 

هذا االدعاء الدميقراطية التي تدعيها دولة االحتالل، حيث إن احتجازها للطلبة تعسفياً ملجرد مامرستهم للعمل 

الطاليب النقايب، يعكس صورة االحتالل الذي يسعى بكافة الطرق لقمع الفلسطينيني ومنعهم وتقييد مامرسة 

حقوقهم األساسية املكفولة مبقتىض املواثيق واالتفاقيات الدولية.

كام إن العمل النقايب واالنخراط يف الكتل الطالبية املختلفة، يعترب نشاطاً سلمياً، وال ميكن قانوناً أن تتم مقارنته 

باألعامل العسكرية. لقد وثقت منظمة “هيومان رايتس ووتش” حاالت مل تحصل فيها دعوات للعنف، وحاالت 

ساوى فيها الجيش بني معارضة االحتالل والتحريض عىل العنف، دون أن يثبت أن النشاط التعبريي كان يرمي 

إىل التسبب بالعنف، أو فُهم من آخرين أنه يعني ذلك،113 ما يعني أن سلطات االحتالل تستخدم سلطتها وفقاً 

لألوامر العسكرية بشكٍل واسع، دون النظر إىل طبيعة الفعل ومدى كونه يندرج ضمن حق اإلنسان يف تكوين 

الجمعيات واالنخراط فيها، وحقه يف االنتامء السيايس.

شذى والعائلة

بعد أن مىض عىل اعتقال شذى ما يقارب الشهر، داهمت وحدات االحتالل الخاصة منزل العائلة يف دير السودان، 

وقامت باعتقال شقيقها عبد املجيد حسن، ليصبح الغياب القرسي مالزماً للعائلة بعد اعتقال اثنني من أفرادها. 

هذه العائلة التي تجرعت مرارة االعتقال منذ زمن، حيث إن والد شذى أسري محرر قىض ما يقارب 10 سنوات يف 

سجون االحتالل، غالبيتها يف االعتقال اإلداري التعسفي، ووالدتها أيضاً أسرية محررة خاضت تجربة التحقيق والسجن.

“سألتها إن كانت تشعر بالربد، فضحكت وحركت يدها مبا معناُه “كثرياً”، سألتها أمي إن كانت قد أكلت، فردت 

عليها “شوي”، وشذى يف عادتها تأكل لقيامت، فأكيد أن الـ “شوي” هي لقمة. سألتها مرة أخرى ... “أعطوِك 

بارد”. هكذا  ... كتري  ابتسمت وقالت  يا شذى،  بارد  السجن  إلو طاقية”..  يا شذى” فردت، “ال، إلنو  جاكيتك 

وصفت تسنيم حسن شقيقة شذى اللقاء األول يف جلسة املحكمة.

112  املادة )19( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

113  هيومان رايتس ووتش، املرجع السابق، 7.
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ملحق رقم )4(: قائمة المضربين عن الطعام للعام 2019

سبب اإلرضاب تاريخ إنهاء اإلرضاب
تاريخ 

اإلرضاب

تاريخ 

االعتقال
تاريخ امليالد املنطقة االسم

اعتقال اداري 1/5/2019 19/3/2019 17/4/2018 20/9/1958 نابلس حسام الرزة

اعتقال اداري 25/4/2019 26/3/2019 24/1/2018 28/6/1988
مخيم الدهيشة/

بيت لحم
خالد فراج

اعتقال اداري 1/5/2019 26/3/2019 28/6/2018 18/10/1980 نابلس محمد طبنجة

اعتقال اداري 22/5/2019 2/4/2019 2/12/2018 22/6/1986
دير سامت/

الخليل
عودة الحروب

اعتقال اداري 9/6/2019 2/4/2019 15/1/2019 12/2/1966 الخليل حسن العويوي

اعتقال اداري 8/5/2019 27/3/2019 25/2/2019 35 عاماً الخليل محمد الهيموين

اعتقال اداري 21/4/2020 12/1/2019 3/3/1987 مخيم قلنديا محمد مطري

اعتقال اداري 18/5/2019 24/4/2019 1/1/2018 48 عاماً الخليل سليم رجوب

اعتقال اداري 18/5/2019 43 عاماً
بيت لقيا/رام 

الله
ثائر بدر

اعتقال اداري 28/5/2019 21/5/2019 27/7/2017 56 عاماً
مخيم عايدة/

بيت لحم
بسام أبو عكر

االعتقال نفسه 5 أيام 21/5/2019 21/5/2019 30 عاماً دورا/الخليل أحمد الحروب

اعتقال اداري 24/7/2019 16/6/2019 1/2019 7/7/1971 جنني جعفر عز الدين

اعتقال اداري 9/7/2019 16/6/2019 13/9/2018 21 عاماً
بيت عور/ رام 

الله
إحسان عثامن

اعتقال اداري 24/7/2019 23/6/2019 28/2/2019 5/4/1976
دير أبو مشعل/

رام الله

أحمد عمر 

زهران

اعتقال اداري 4/7/2019 20/6/2019 2/8/2018 29 عاماً دورا/ الخليل
محمود 

الفسفوس
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سبب اإلرضاب تاريخ إنهاء اإلرضاب
تاريخ 

اإلرضاب

تاريخ 

االعتقال
تاريخ امليالد املنطقة االسم

اعتقال اداري 4/7/2019 20/6/2019 1/8/2018 30 عاماً دورا/ الخليل كايد الفسفوس

اعتقال اداري 4/7/2019 20/6/2019 13/8/2018 26 عاماً دورا/ الخليل
غضنفر أبو 

عطوان

اعتقال اداري 4/7/2019 20/6/2019 5/7/2018 30 عاماً دورا/ الخليل
عبد العزيز 

السويطي

اعتقال اداري 4/7/2019 20/6/2019 10/6/2019 27 عاماً دورا/ الخليل سائد النمورة

اعتقال اداري 10/7/2019 2/7/2019 27 عاماً دورا الخليل فادي الحروب

اعتقال اداري 5/8/2019 1/7/2019 1/11/2018 29/7/1994
مخيم الدهيشة/

بيت لحم
محمد أبو عكر

اعتقال اداري 5/9/2019 1/7/2019 10/6/2018 7/5/1991 أبو ديس حذيفة حلبية

اعتقال اداري 5/8/2019 1/7/2019 5/6/2019 11/6/1998
مخيم الدهيشة/

بيت لحم

مصطفى 

الحسنات

اعتقال اداري 9/7/2019 4/7/2019 29/5/2018 15/9/1994 دورا/ الخليل  فداء دعمس

اعتقال اداري 27/7/2019 10/7/2019 9/7/2018 13.10.1994
مخيم الدهيشة/

بيت لحم
حسن الزغاري

قضية، واعتقال 

إداري
10/7/2019 8/9/2018 2/9/1992

مخيم الدهيشة/ 

بيت لحم
أرشف الزغاري

اعتقال إداري 

وقضية

أنهى اإلرضاب بعد 

5 أيام
10/7/2019 31 عاماً

دير أبو مشعل/ 

رام الله
منري زهران

اعتقال إداري أنهى اإلرضاب بعد 

5 أيام
البرية جامل الطويل

اعتقال إداري 22/9/2019 18/7/2019 7/7/2019 27/2/1981 بروقني/ جنني سلطان خلف
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سبب اإلرضاب تاريخ إنهاء اإلرضاب
تاريخ 

اإلرضاب

تاريخ 

االعتقال
تاريخ امليالد املنطقة االسم

اعتقال إداري

أنهى إرضابه بعد 

أيام مقابل تحديد 

اعتقاله اإلداري

24/7/2019 18/2/2019 22/6/1997 كوبر/رام الله
منري عبد الجليل 

عبد الجبار العبد

اعتقال إداري

أنهى إرضابه بعد 

أيام مقابل تحديد 

اعتقاله اإلداري

24/7/2019 5/2/2019 28 عاماً كوبر/رام الله حمزة عواد

اعتقال إداري 12/11/2019 21/7/2019 12/1/2019 9/3/1988 أبو ديس
إسامعيل أحمد 

خلف عيل

اعتقال إداري 23/10/2019 14/7/2019 18/6/2019 7/5/1977 دورا/الخليل أحمد غنام

اعتقال إداري 23/7/2019 23/4/2019 21 عاماً بلدة إذنا/الخليل حسان عواد

اعتقال إداري 28/8/2019 29/7/2019 4/2018 20 عاماً دورا/الخليل وجدي العواودة

اعتقال إداري 27/10/2019 31/7/2019 23/2/2019 46 عاماً عرابة/ جنني طارق قعدان

اعتقال إداري 18/9/2019 7/8/2019 4/7/2019 9/10/1988 برقني/ جنني نارص الجدع

اعتقال إداري 19/9/2019 12/8/2019 16/6/2018 30 عاماً
بيت سريا/رام 

الله
ثائر حمدان

اعتقال إداري 4/9/2019 13/8/2019 5/9/2018 27 عاماً دورا/الخليل فادي الحروب

اعتقال إداري 29/8/2019 18/8/2019
بيت رميا/ رام 

الله
هامم أبو رحمة

اعتقال إداري 24/9/2019 4/9/2019 29 عاماً تل/نابلس مصعب هندي

اعتقال إداري 12/1/2020 23/9/2019 28/2/2019 5/4/1976
دير أبو مشعل/ 

رام االله

أحمد عمر 

زهران
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سبب اإلرضاب تاريخ إنهاء اإلرضاب
تاريخ 

اإلرضاب

تاريخ 

االعتقال
تاريخ امليالد املنطقة االسم

اعتقال إداري 4/11/2019 24/9/2019 20/8/2019 32 عاماً جنني/ يعبد هبة اللبدي

احتجاجاً 

عىل ظروف 

االحتجاز يف 

مركز تحقيق 

بتيح تكفا

15/6/2019 نابلس
نور الدين 

شحروري

احتجاجاً 

عىل ظروف 

االحتجاز يف 

مركز تحقيق 

بتيح تكفا

22/3/2019 نابلس
محيي الدين 

شحروري
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تقرير انتهاكات حقوق

ات والأرسى الأس�ري
ري سجون الحتالل

�ف
2019

نسان مؤسسة الضم�ري لرعاية الأس�ري وحقوق الإ

ي مدينة القدس المحتلة أواخر 
نسان، أسسها �ف الضم�ي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غ�ي ربحية تع�ف بحقوق الإ

ي سجون 
ف �ف ف الفلسطيني�ي نسان لدعم ونرصة الأرسى والمعتقل�ي ف بحقوق الإ عام 1991 مجموعة من النشطاء والمهتم�ي

الحتالل ومناهضة التعذيب، عن طريق المراقبة والمتابعة القانونية والحمالت التضامنية.

ف الذين يطلق عليهم )الضمائر(، وهم الأشخاص الذين يؤمنون بأهداف  يحيط بالضم�ي عدد من الأنصار والمتطوع�ي

ي نشاطاتها ويعملون عىل دعمها مادياً ومعنوياً.
المؤسسة ويشاركون �ف

نسان، الشبكة العالمية لمناهضة  ي شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مجلس منظمات حقوق الإ
الضم�ي عضو �ف

عدام، الئتالف الدولي  لغاء عقوبة الإ قليمي لإ التعذيب، الئتالف من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، الئتالف الإ

ها من ائتالفات محلية وإقليمية ودولية. لمناهضة سياسة العزل، وغ�ي

رؤية المؤسسة:

نسانية وعدم تجزئتها استناداً  ام الكرامة والإ ي تستند إل أولوية اح�رت
نسان ال�رت تؤمن مؤسسة الضم�ي بعالمية حقوق الإ

إل الأعراف والمواثيق المقرة دولياً.

ام  ي ديمقراطي حر، يسوده العدل والمساواة وسيادة القانون واح�رت
كما تؤمن الضم�ي بأهمية بناء مجتمع فلسطي�ف

. ي تقرير المص�ي
ي إطار حقه �ف

نسان �ف حقوق الإ

: أهداف الضم�ري

إلغاء  المهينة والعمل عىل  الالإنسانية أو  أو  القاسية،  المعاملة  وب  ه من �ف التعذيب وغ�ي أولً: مناهضة جريمة 

عدام. عقوبة الإ

يهة. ف ثانياً: مناهضة العتقال التعسفي وضمان المحاكمة العادلة وال�ف

ف ونرصتهم معنوياً وقانونياً وإعالمياً. ف والأرسى السياسي�ي ثالثاً: دعم وإسناد معتقىلي الرأي والهتمام بالمعتقل�ي

نسان والحريات الأساسية وضمان تنفيذها. ف فلسطينية تصون مبادئ حقوق الإ ي سن قوان�ي
رابعاً: المساهمة �ف

نسان والديمقراطية وسيادة القانون، وحقوق  ي الرتقاء بالوعي المجتمعي تجاه قضايا حقوق الإ
خامساً: المساهمة �ف

ي غ�ي القابلة للترصف.
الشعب الفلسطي�ف

. ي القائمة عىل التعددية السياسية وحرية الرأي والتعب�ي
ي المجتمع الفلسطي�ف

سادساً: بناء الحياة الديمقراطية �ف

وعة. ي الم�رش
سابعاً: حشد وتكريس التأييد والدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطي�ف

رام هللا، دوار الرافدين، شارع موىس طواشة ،عمارة صابات، الطابق الأول، شقة رقم 2

Ramallah, Rafidein Sq., Mosa Tawasheh St., Sebat Bldg., 1st Floor, Suite 2

972 )0(2 2960446 / 2970136

972 )0(2 2960447

القدس، ص.ب. 17338

Jerusalem, P. O. Box:  17338

info@addameer.ps

www.addameer.org
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