م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان
ال�ضمري م�ؤ�س�سة �أهلية فل�سطينية تعنى بحقوق الإن�سان �أ�س�سها يف القد�س عام  1992جمموعة من ن�شطاء ومهتمني بحقوق
االن�سان لدعم ون�رصة الأ�رسى ،ومناه�ضة التعذيب عن طريق املراقبة واملتابعة القانونية واحلمالت الت�ضامنية.
ويحيط بال�ضمري عدد من االن�صار واملتطوعني الذين يطلق عليهم (ال�ضمائر) ،وهم اال�شخا�ص الذين ي�ؤمنون ب�أهدافها
وي�شاركون ب�أن�شطتها ،ويعملون على دعمها مادي ًا ومعنوي ًا.
وال�ضمري ع�ضو يف �شبكة املنظمات االهلية الفل�سطينية ،ويف الإئتالف من �أجل الدفاع عن احلقوق واحلريات ،والإئتالف
االقليمي واملحلي لإلغاء عقوبة الإعدام ،وكذلك ع�ضو يف ال�شبكة العاملية ملناه�ضة التعذيب.
ً
ت�ؤمن ال�ضمري بعاملية حقوق االن�سان والتي ت�ستند اىل اولوية احرتام الكرامة الإن�سانية ،وعدم جتزئتها ا�ستنادا �إىل
االعراف واملواثيق املقره دوليا.
كما وت�ؤمن ال�ضمري ب�أهمية بناء جمتمع فل�سطيني دميقراطي حر ،ي�سوده العدل وامل�ساواه و�سيادة القانون واحرتام حقوق
االن�سان يف اطار حقه يف تقرير م�صريه.
االهداف:
•الهدف الأول :مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة القا�سية� ،أو الال�إن�سانية واملهينة ،والعمل على الغاء عقوبة
االعدام.
•الهدف الثاين :مناه�ضة االعتقال التع�سفي و�ضمان املحاكمة العادلة والنزيهة.
•الهدف الثالث :دعم و�إ�سناد �سجناء الر�أي واالهتمام بال�سجناء ال�سيا�سيني ون�رصتهم معنويا وقانونيا و�إعالميا.
•الهدف الرابع :امل�ساهمة يف ال�ضغط ل�سن قوانني فل�سطينية ت�ضمن مبادئ حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
و�ضمان تنفيذها.
•الهدف اخلام�س :امل�ساهمة يف االرتقاء بالوعي املجتمعي جتاه ق�ضايا حقوق الإن�سان والدميقراطية و�سيادة القانون.
•الهدف ال�ساد�س :تكري�س احلياة الدميقراطيه يف املجتمع الفل�سطيني القائمه على التعددية ال�سيا�سية وحرية الر�أي
والتعبري.
•الهدف ال�سابع :ح�شد وتكري�س الت�أييد والدعم الدويل حلقوق ال�شعب الفل�سطيني امل�رشوعه.

برامج ال�ضمري:

•�أو ًال :الربنامج القانوين :توفري اخلدمه القانونية املجانية للأ�رسى واملعتقلني وعائالتهم من خالل متابعة ق�ضايا
التعذيب واملحاكمات والزيارات الدورية والإر�شاد احلقوقي والقانوين.
•ثاني ًا :برنامج الدرا�سات والتوثيق :توثيق كافة االح�صائيات وظروف االعتقال واالنتهاكات التي يتعر�ض لها
اال�رسى واملعتقلني وا�رسهم ب�صورة علمية و�إ�صدار التقارير والدرا�سات حول التعذيب وانتهاكات حقوق االن�سان
التي يتعر�ض لها اال�رسى.
•ثالث ًا :برنامج ال�ضغط واملنا�رصة :يف اطار هذا الربنامج تقوم ال�ضمري ب�أن�شطة وحمالت حملية و�إقليمية ودولية
ت�ضامنية و�ضاغطة ملناه�ضة التعذيب واالعتقال التع�سفي وم�ساندة اال�رسى ون�رصتهم.
•رابع ًا :برنامج التوعية والتدريب :تقوم ال�ضمري بعقد لقاءات جماهريية ون�شاطات توعوية حول حقوق اال�رسى
وعائالتهم .ومن خالل برنامج ال�ضمائر نقوم بتدريب وتفعيل دور الن�شطاء ال�شباب يف تعزيز وحماية حقوق االن�سان.
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة
مدينة رام اهلل  -دوار الرافدين – عمارة �صبات – الطابق الأول
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منذ احتالل �إ�رسائيل الأرا�ضي الفل�سطينية العام  ،1967تتم
حماكمة الفل�سطينيني يف حماكم ع�سكرية �إ�رسائيلية .وقد اعتقلت
قوات االحتالل الإ�رسائيلي �أكرث من  800,000فل�سطيني
وفل�سطينية منذ العام  ،1967وهو ما يعادل  %20من املجموع
الكلي لل�سكان يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،و %40من املجموع
الكلي لعدد ال�سكان الذكور يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة .وعادة
ما يتم اعتقال الفل�سطينيني �أثناء عبورهم احلواجز واحلدود� ،أو
من ال�شارع� ،أو من منازلهم .ويتم تكبيل املعتقل وتع�صيب عينيه
�أثناء عملية االعتقال ،وقد يتم �إرغامه على الوقوف �أو الركوع
لفرتات طويلة قبل �إلقائه يف اجليب الع�سكري لنقله �إىل مركز
التحقيق .وغالب ًا ما يتم االعتداء على املعتقلني �أثناء عملية النقل
التي من املمكن �أن ت�ستمر �ساعات عدة .وهناك تقارير عديدة
تفيد بتعر�ض املعتقلني لل�رضب والركل وال�شتائم والتهديد
والإذالل املتعمد .وغالب ًا ال تقوم قوات االحتالل ب�إعالم املعتقلني
عن �سبب اعتقالهم� ،أو مكان اعتقالهم .ويتعر�ض �أغلب الأطفال
للمعاملة نف�سها.
تقع جميع ال�سجون الإ�رسائيلية داخل �إ�رسائيل با�ستثناء �سجن
"عوفر" الواقع جنوب غرب مدينة رام اهلل املحتلة ،يف تناق�ض
وا�ضح لن�ص املادة  76من اتفاقية جنيف الرابعة واجبة التطبيق
تن�ص "على وجوب
على الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،التي ّ
احتجاز الأ�شخا�ص املحميني املتهمني يف داخل البلد املحتل،
ويق�ضون فيه عقوبتهم �إذا �أدينوا"� .إن نقل قوات االحتالل
الأ�رسى واملعتقلني الفل�سطينيني �إىل خارج الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة يف العام  ،1967ي�شكل خرق ًا التفاقية جنيف الرابعة،
وي�سلب الأ�رسى واملعتقلني حقوقهم املكفولة مبوجب اتفاقية
جنيف الرابعة ،ويف مقدمتها حقهم الطبيعي يف ا�ستقبال زيارات
من ذويهم ،وااللتقاء مبحامي الدفاع عنهم .والت�أثري العملي
لهذا النظام يكمن يف �صعوبة الو�صول ملحامي دفاع فل�سطينيني،
و�صعوبة زيارات الأهايل ،وذلك لأن �أقارب الأ�رسى ال يح�صلون
على ت�صاريح لدخول �إ�رسائيل "لأ�سباب �أمنية".

حتى الأول من �شهر ت�رشين الأول
من العام  ،2012كان عدد الأ�رسى
واملعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون
االحتالل  ،4٫596من بينهم:
• 184معتق ًال �إداري ًا.
• 189طف ًال.
• 10نائب ًا يف املجل�س الت�رشيعي.
•� 9أ�سريات.
•� 530أ�سري ًا يق�ضون �أحكام ًا
بال�سجن مدى احلياة.
•� 451أ�سري ًا يق�ضون �أحكام ًا
بال�سجن لأكرث من  20عام ًا.
•� 111أ�سري ًا اعتقلوا ما قبل
�أو�سلو (.)1993
�إح�صاءات وحقائق حول االعتقاالت
•اعتقال  800٫000فل�سطيني
منذ حزيران العام .1967
•اعتقال  75٫000فل�سطيني منذ
بداية االنتفا�ضة الثانية.
•تقدمي � 645شكوى ومعاملة
�سيئة �ضد حمققي «ال�شاباك»
ما بني بداية  2001و�أواخر
العام  ،2010دون �أن يتم فتح
�أي حتقيق جنائي يف � ٍّأي منها.
•اعتقال  15٫000فل�سطيني
يف حمالت اعتقال جماعية يف
الفرتة ما بني �آذار العام 2002
وت�رشين الأول من العام
.2002

لالت�صال بنا:

م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية اال�سري وحقوق االن�سان
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الأ�سرى ال�سيا�سيني وحمادثات ال�سالم

ملزيد من املعلومات حول الأ�سرى ال�سيا�سيني
الفل�سطينيني الرجاء الإت�صال مب�ؤ�س�سة ال�ضمري
مبا�شرة

الأ�سرى ال�سيا�سيني وحمادثات ال�سالم
يف تاريخ  ،1993/9/13قام ممثلون من منظمة التحرير الفل�سطينية
ودولة �إ�رسائيل بتوقيع �إعالن املبادئ املتعلق برتتيبات احلكم الذاتي
امل�ؤقت (املعروف �أي�ض ًا با�سم اتفاقية �أو�سلو  ،)1وقامت �إ�رسائيل
باحتجاز �أكرث من � 12,000أ�سري �سيا�سي فل�سطيني يف ال�سجون ومراكز
االعتقال .وعلى الرغم من ف�شل هذا االتفاق الأويل يف التطرق �إىل ق�ضية
الأ�رسى ال�سيا�سيني ب�شكل مبا�رش ،ف�إن اتفاق غزة�-أريحا ()1994
واتفاقية �أو�سلو  )1995( 2ا�ستعر�ضا الإجراءات واخلطوات للإفراج
عن الأ�رسى املحكومني واملعتقلني الإداريني ك�سل�سلة من "�إجراءات بناء
الثقة" .طالبت اتفاقية غزة� -أريحا بالإفراج عن � 5000أ�سري فل�سطيني
خالل خم�سة �أ�سابيع من تاريخ التوقيع ،لكن �إ�رسائيل ف�شلت يف االمتثال
تن�ص عليه االتفاقية.
اللتزاماتها ،حيث مت الإفراج عن عدد �أقل بكثري مما ّ
وبعد عام واحد ،وافقت �إ�رسائيل على الإفراج عن الأ�رسى الفل�سطينيني
والعرب على ثالث مراحل مبوجب اتفاقية �أو�سلو  ،2لكنها جمدت جميع
الإفراجات بعد اغتيال �إ�سحاق رابني رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �-آنذاك-
وانتخاب حكومة الليكود.
منذ بداية املفاو�ضات حول الإفراج عن الأ�رسى ،قامت �إ�رسائيل با�ستخدام
الأ�رسى ال�سيا�سيني الفل�سطينيني �أدا ًة لتحقيق مكا�سب �سيا�سية ،واعتربت
الإفراج عنهم كتنازالت و"بوادر ح�سن النية" ،الأمر الذي يتعار�ض مع
االلتزامات املرتتبة مبوجب اتفاقيات �سابقة والقانون الدويل.
�إن الدرا�سات املقارنة لعملية ال�سالم الأخرية  -كتلك املوجودة يف جنوب
�أفريقيا و�أيرلندا ال�شمالية -تك�شف عن �أهمية ومركزية �إطالق �رساح
الأ�رسى للبدء بعملية املفاو�ضات من �أجل التو�صل �إىل �سالم دائم .وغالب ًا
ما يكون ال�صفح �رشط ًا �رضوري ًا لإنهاء ال�رصاع من �أجل التو�صل �إىل
ت�سوية �سلمية عن طريق املفاو�ضات .وعادة ما يلعب الأ�رسى  -عقب
الإفراج عنهم  -دور ًا حموري ًا يف مرحلة ما بعد ال�رصاع ،ولهم �أثر فعال يف
معاجلة املظامل املا�ضية ،ويف ال�سعي �إىل العدالة وامل�صاحلة .بعد ت�سعة ع�رش
عام ًا من "عملية ال�سالم" ،ال تزال �إ�رسائيل حتتجز � 111أ�سري ًا فل�سطيني ًا
اعتقلوا قبل � 13أيلول  ،1993الذين كان من املفرت�ض الإفراج عنهم �ضمن
�إفراجات الحقة .وقد ق�ضى � 63أ�سري ًا �أكرث من  20عام ًا يف ال�سجون
الإ�رسائيلية .وعلى الرغم من الإفراج عن � 172أ�سري ًا اعتقلوا قبل �أو�سلو
يف ت�رشين الأول  ،2011ف�إنه مت ا�ستبعاد ون�سيان الأ�رسى احلاليني من قبل
"عملية ال�سالم".

•تاريخ امليالد1961/7/18 :
•مكان ال�سكن :باقة الغربية،
1948
•تاريخ االعتقال� 26 :آذار
1986
•مكان االعتقال� :سجن جلبوع
يبلغ وليد دقة من العمر  51عام ًا،
وهو من �أقدم الأ�رسى ال�سيا�سيني
يف ال�سجون .وقام بكتابة كتب عدة
حول االعتقال والتعذيب واحلركة
الأ�سرية �أثناء وجوده يف ال�سجن.
اعتقل يف ال�ساد�س والع�رشين من
�آذار  1986وكان عمره حينها 24
عام ًا؛ �أي �أنه ق�ضى  26عام ًا يف
ال�سجن .وليد هو واحد من 122
�أ�سري ًا فل�سطيني ًا مت اعتقالهم قبل
اتفاقية �أو�سلو العام  1993وال
يزالون قيد االعتقال يف ال�سجون
الإ�رسائيلية.

التعذيب و�سوء املعاملة
�إن �سوء املعاملة واالعتداء على املعتقلني الفل�سطينيني من قبل قوات االحتالل هو �أمر منت�رش وممنهج ،ويبد�أ من
حلظة االعتقال .وي�رصح معظم املعتقلني ،من �ضمنهم الأطفال ،بتعر�ضهم لل�رضب والركل والتهديد وتفتي�ش �أمالكهم
بطريقة همجية وغري قانونية وم�صادرتها .و�أفاد بع�ض الأ�رسى با�ستخدام قوات االحتالل وحدة كالب خا�صة،
و"قنابل �صوت"� ،أثناء االعتقال .وعند الو�صول �إىل مراكز التحقيق واالعتقال ،يتم حجز املعتقل يف زنزانة ،غالب ًا ما
تكون انفرادية� ،أو حتويله �إىل التحقيق مبا�رشة .ويتعر�ض املعتقل خالل فرتة التحقيق لأ�شكال خمتلفة من التعذيب
واملعاملة القا�سية واملهينة وغري الإن�سانية� .إن �أ�شكال التعذيب التي يتعر�ض لها املعتقلون متنوعة وخمتلفة ،ومنها:
ال�رضب ،تقييد املعتقلني بكيفية م�ؤملة ،اخل�ضوع جلل�سات حتقيق مطولة قد ت�ستمر لأكرث من � 12ساعة متتالية،
احلرمان من النوم ل�ساعات و�أيام ،االحتجاز يف زنازين منفردة �ضيقة ومعتمة تهدد حياة الأ�رسى.
وتفر�ض قوات االحتالل ظروف ًا قا�سية يف مراكز التحقيق كو�سائل لل�ضغط اجل�سدي والنف�سي �ضد املعتقلني ،من �أجل
�إجبارهم على االعرتاف .وتعترب �سيا�سة العزل واحدة من العقوبات الروتينية التي ت�ستخدمها م�صلحة ال�سجون
الإ�رسائيلية �ضد الأ�رسى واملعتقلني الفل�سطينيني لفرتات متفاوتة .وي�سبب عزل الأ�رسى �أمرا�ض ًا �صحية ونف�سية
مزمنة تهدد حياة الأ�سري املعزول ،ما
يجعلها �رضب ًا من �رضوب التعذيب
اجل�سدي والنف�سي.
�إن زنازين العزل يف معظم ال�سجون
الإ�رسائيلية ال ت�سمح بدخول ال�ضوء
والهواء ب�شكل ٍ
كاف .كما �أنها ال
حتتوي �إال على مرحا�ض تركي وفرا�ش
للنوم فقط ،الأمر الذي يفتقر �إىل �أدنى
م�ستويات النظافة .ومينع املعتقلون
واملعتقالت خالل التحقيق من التوا�صل
مع عائالتهم ،كما يحرمون من قراءة
الكتب �أو االطالع على و�سائل الإعالم� .إن التوا�صل الوحيد مع العامل اخلارجي يكون عن طريق املحامي� ،أو مندوب
من ال�صليب الأحمر .و�أحيان ًا مينع املعتقلون من تغيري مالب�سهم �أو اال�ستحمام لفرتات طويلة.

العام  ،2006منعت ال�سلطات الإ�رسائيلية الأ�رسى الذين هم من قطاع غزة من الزيارات العائلية ،وذلك "لأ�سباب
�أمنية غري حمددة" ،الأمر الذي ميكن تف�سريه ب�أنه عقاب جماعي ل�سكان قطاع غزة على خيارهم االنتخابي .ويف
 9كانون الأول  ،2009رف�ضت حمكمة العدل العليا الإ�رسائيلية ا�ستئناف ًا يرف�ض �رشعية هذه ال�سيا�سة .وهذا
احلظر قائم حالي ًا لـ  454معتق ًال من غزة.
بعد �إنهاء الإ�رضاب اجلماعي عن الطعام يف � 14أيار  ،2012الذي قام به �أكرث من � 2000أ�سري ملدة  28يوم ًا،
وافقت قوات االحتالل على ا�ستئناف الزيارات العائلية لأ�رسى قطاع غزة خالل �شهر واحد عقب �إنهاء
الإ�رضاب .لكن الزيارات الأوىل بعد االتفاق مل تتم �إال يف  16متوز ،حيث متكن � 24أ�سري ًا فقط خاللها من ر�ؤية
عائالتهم .وخالل فرتة كتابة التقرير ،مل يتم �إجراء �أية ترتيبات لزيارات الـ  430عائلة املتبقني.

زيارات الأهايل
بعد العام  ،2002ونتيجة للقيود التي فر�ضتها قوات االحتالل على حركة الفل�سطينيني ،يجب على عائالت الأ�رسى من
ال�ضفة الغربية وغزة ،الذين يرغبون يف زيارة �أبنائهم يف �سجون االحتالل ،احل�صول على ت�صاريح لدخول �إ�رسائيل� .إن
احل�صول على هذه الت�صاريح يتطلب �إجراءات طويلة ،وقد ت�ستمر لغاية ثالثة �شهور .ويتم تقدمي الطلب عن طريق ال�صليب
الأحمر .وعالوة على ذلك ،ف�إن كثري ًا من الأ�رسى من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حمرومون من الزيارات العائلية قطعي ًا.

وعندما ي�سمح بالزيارة ،تو�ضع قوانني �صارمة عليها من قبل م�صلحة ال�سجون ،بحيث ي�سمح للأقارب من الدرجة الأوىل
فقط بالزيارة ،وعادة ما يتم منع �أي
فرد من العائلة من الذكور الذين
ترتاوح �أعمارهم بني  16و 45من
الزيارة .وفقط يف �سجون االحتالل
يتوا�صل الأ�رسى مع عائالتهم من
وراء اجلدران ،والزجاج العازل� ،أو
عن طريق الهاتف.
وبالن�سبة لأ�رسى قطاع غزة ،فالو�ضع
خطري على وجه اخل�صو�ص؛ فبعد
العام  2007مل ي�سمح لهم بالزيارات
العائلية ،فبعد االنتخابات الفل�سطينية

وت�ستخدم قوات االحتالل �أكرث من � 100أ�سلوب تعذيب بحق املعتقلني ،ومنها :ال�رضب ،تقييد املعتقلني بكيفية م�ؤملة،
اخل�ضوع جلل�سات حتقيق مطولة قد ت�ستمر لأكرث من � 12ساعة متتالية ،احلرمان من النوم ل�ساعات و�أيام ،االحتجاز يف
زنازين منفردة �ضيقة ومعتمة تهدد حياة الأ�رسى .والآن يف العام  ،2012ميكن القول �إن ا�ستخدام التعذيب نهج مالزم
العتقال الفل�سطينيني يف مراحله املختلفة.

التعذيب و�سوء املعاملة

زيارات الأهايل

�إن هذا يتناق�ض متام ًا مع م�س�ؤولية ال�سلطات الإ�رسائيلية ب�صفتها ال�سلطة القائمة باالحتالل ،مبوجب القانون الدويل.
فاحلق يف الزيارات العائلية هو حق را�سخ يف القانون الدويل ،ويف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ،وجمموعة
املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ،واتفاقية حقوق الطفل
(فيما يتعلق بالأطفال املحتجزين).

يف ال�ساد�س من �أيلول العام � ،1999أ�صدرت املحكمة العليا الإ�رسائيلية حكم ًا ق�ضائي ًا يق�ضي مبنع ا�ستخدام التعذيب .ويف
احلقيقة ،ف�شل احلكم يف منع ا�ستخدام التعذيب ب�شكل قاطع ،بل �سمح با�ستخدام �أ�ساليب حتقيق مثل "ال�ضغط اجل�سدي
املعتدل" -وهو نوع من �أنواع التعذيب� -ضد املعتقلني الذين يعتربهم االحتالل "قنابل موقوتة"� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ا�ستمر
احلكم بال�سماح با�ستخدام "دفاع ال�رضورة" يف حاالت "القنابل املوقوتة" .وبهذا ،فهو ي�سمح لأجهزة املخابرات وطاقم
التحقيق بالإفالت من العقاب عند ا�ستخدام التعذيب.

نظام املحاكم الع�سكرية

الإهمال الطبي

يحاكم املعتقلون الفل�سطينيون املتهمون بارتكاب خمالفات وجنح وجرائم �أمنية (كما ت�سميها �إ�رسائيل) ،عادة� ،أمام �أحدى حمكمتني
ع�سكريتني؛ واحدة يف جنوب غرب مدينة رام اهلل وت�سمى حمكمة «عوفر» ،فيما تقع الأخرى يف �شمال ال�ضفة الغربية وت�سمى حمكمة
�سامل .ويحرم املعتقلون الفل�سطينيون �أمام املحاكم الع�سكرية الإ�رسائيلية من �ضمانات املحاكمة العادلة التي كفلتها اتفاقيات مواثيق
القانون الدويل الإن�ساين ،والقانون الدويل حلقوق الإن�سان .فيما ي�ستفيد امل�ستوطنون اليهود يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة من احلماية
واحلقوق املقرة يف القانون املدين الإ�رسائيلي ،التي تكفل املحاكمة العادلة.

تبنت م�صلحة ال�سجون الإ�رسائيلية �سيا�سة ممنهجة يف �إهمال واجباتها بتوفري الرعاية الطبية للأ�رسى الفل�سطينيني� .إن م�شاكل
الأ�رسى ال�صحية كثرية ،وترتاوح يف �شدتها من االلتهابات ال�صدرية ،والإ�سهال ،وم�شاكل يف القلب ،والف�شل الكلوي .وغالب ًا
يقت�رص العالج على امل�سكنات من دون و�صفة طبية.

وير�أ�س هذه املحاكم ق�ضاة يتم تعيينهم من قبل قائد اجلي�ش يف املنطقة.ومعظم الق�ضاة مل يتدربوا على النظام الق�ضائي ملدة طويلة،
و�أغلبهم عملوا �سابق ًا يف النيابة الع�سكرية ،وميكن احتجاز الفل�سطينيني دون تهمة بهدف التحقيق ،وب�أمر من القا�ضي الع�سكري،
ملدة قد ت�صل �إىل  90يوم ًا (لي�ست بال�رضورة متوا�صلة) ،ومن املمكن متديدها لفرتة �أخرى ت�صل �إىل  90يوم ًا �أي�ض ًا عن طريق حمكمة
اال�ستئناف الع�سكرية (يختلف هذا االعتقال عن االعتقال الإداري يف �أنه ال يوجد
تهمة موجهة للمعتقل) .لكن ميكن حجز املواطن الإ�رسائيلي دون توجيه تهمة له
ملدة  15يوم ًا ،وميكن متديدها ملدة  15يوم ًا �آخر فقط.
يجب �أن تكتمل �إجراءات حماكمة املعتقلني الفل�سطينيني يف املحاكم الع�سكرية
الإ�رسائيلية يف غ�ضون �سنتني ،يف حني �أن احلد الأق�صى لإنهاء حماكمات
الإ�رسائيليني املدنيني هو ت�سعة �شهور .ويف حال عدم �إمتام �إجراءات املحاكمة
خالل العامني ،ميكن لقا�ضي حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية متديد اعتقال
الفل�سطينيني ملدة �ستة �أ�شهر.
اللغة هي م�شكلة �إ�ضافية ،حيث �أن العديد من املعتقلني الفل�سطينيني ال يتكلمون
اللغة العربية .وهذا الأمر ي�شكل �صعوبات يف التوا�صل اللغوي حتى بني املحامي
وين�ص القانون الإ�رسائيلي على �أن يتم التحقيق مع املعتقل بلغته الأم،
واملعتقل.
ّ
وعلى �أن تتم كتابة ت�رصيحه باللغة نف�سها .لكن يف الواقع ،تتم كتابة ت�رصيح �أو
اعرتاف املعتقل باللغة العربية ،ويجرب على التوقيع عليه دون �أن يفهم حمتواه.
كما �أن جميع �إجراءات املحاكم الإ�رسائيلية تتم باللغة العربية دون توفري ترجمة
كافية �أو منا�سبة.

وعلى الرغم من �أن جميع ال�سجون تت�ضمن عيادة طبية� ،إال �أن �ساعات دوام الأطباء غري منتظمة ،والرعاية الطبية ال�صحية
املتخ�ص�صة غري متوفرة .وال تتم معاجلة الأ�رسى خارج �ساعات دوام العيادات املخ�ص�صة ،وعادة يجب �أن ينتظروا لفرتات طويلة
قبل �أن يتم فح�صهم .وحاملا يتم فح�ص الأ�رسى ،تو�صف لهم امل�سكنات من دون �أي متابعة طبية لهم .كما يتم نقل الأ�رسى �إىل
امل�ست�شفى لتلقي العالج الالزم بعد �أ�سابيع �أو �أ�شهر عدة.
ظروف االعتقال يكون لها ت�أثري كبري على �صحة الأ�رسى واملعتقلني .ونتيجة لذلك ،ف�إن الأ�رسى املفرج عنهم عادة ما يعانون
من م�شاكل �صحية مزمنة مثل �أمرا�ض اجللد ،والتعب املزمن ،و�ضعف الدم وفقره ،وم�شاكل يف الكلى ،والروماتيزم ،وم�شاكل يف
الأ�سنان ،والقرحة.

ظروف الإعتقال

ظروف الإعتقال

الإعتقال الإداري

تن�ص
تقع جميع مراكز االعتقال الرئي�سية خارج الأر�ض الفل�سطينية املحتلة .وهذا الأمر يناق�ض املادة  76من اتفاقية جينيف الرابعة التي ّ
على �أنه يجب اعتقال �سكان املنطقة املحتلة داخل �أرا�ضي املنطقة املحتلة� .إن الت�أثري العملي لهذا النظام هو �صعوبة الو�صول ملحامي دفاع
فل�سطينيني ،و�صعوبة زيارات الأهايل ،وذلك ل�صعوبة ح�صول عائالت الأ�رسى على ت�صاريح لدخول �إ�رسائيل بحجة "الأ�سباب الأمنية".
وغالب ًا ما تكون مراكز االعتقال وال�سجون مكتظة ،وال توفر �أدنى م�ستويات النظافة ،وعالية الرطوبة ،وال يدخلها هواء .وقد انخف�ض
متو�سط امل�ساحة املعي�شية للأ�سري خالل ال�سنوات من  4.3مرت مربع� ،إىل  9.2مرت مربع.

“لكل �شخ�ص حرم من حريته بالتوقيف �أو االعتقال حق الرجوع �إىل حمكمة لكي تف�صل
هذه املحكمة دون �إبطاء يف قانونية اعتقاله ،وت�أمر بالإفراج عنه �إذا كان االعتقال غري
قانون" املادة  )4(9من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

كما �أن نوافذ الزنازين مغطاة ب�صفائح حديدية ،الأمر الذي مينع دخول �أ�شعة ال�شم�س� .إن الأ�رسى املحتجزين يف �سجون "عوفر" و"جمدو"
و"عت�صيون" يعي�شون يف خيام رثة ،حيث �أنها ال توفر الظروف املعي�شية املالئمة يف برد ال�شتاء� ،أو يف حر ال�صيف .وال تقوم م�صلحة ال�سجون
الإ�رسائيلية بتوفري �أدوات النظافة الأ�سا�سية مثل معجون الأ�سنان ،وال�شامبو ،وال�صابون وغريها ،مرغمني الأ�رسى على �رشائها من الكانتني
ب�أ�سعار باهظة .ويعاين معظم الأ�رسى من نوعية الغذاء الرديئة التي تقدمها م�صلحة ال�سجون ،ولذلك يجب عليهم �رشاء الغذاء من الكانتني
�أي�ض ًا.

االعتقال الإداري هو �إجراء تلج�أ له قوات االحتالل الإ�رسائيلي العتقال الفل�سطينيني ملدة
غري حمددة بناء على "مواد �رسية" دون تهمة حمددة �أو حماكمة .وتقوم قوات االحتالل
با�ستخدام هذا الإجراء يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة بناء على الأمر الع�سكري املحدث رقم
 .1651ومينح هذا الأمر قائد املنطقة الع�سكرية احلق يف احتجاز ال�شخ�ص ملدة ت�صل �إىل
�ستة �شهور قابلة للتمديد "�إذا ما توفرت �أ�سباب كافية ت�ؤكد �أن �أمن املنطقة �أو الأمن العام
يتطلب ذلك" .وعادة ما يتم جتديد �أمر االعتقال قبل انتهاء املدة �أو عند انتهائها ،وميكن �أن
ت�ستمر هذه العملية �إىل �أجل غري م�سمى.
ال يوجد حد للفرتة التي من املمكن �أن يق�ضيها املعتقل يف االعتقال الإداري ،ما يرتك املجال
العتقاله ل َأجل غري م�سمى� .إن �أ�سباب االعتقال الإداري ال تزال غري وا�ضحة ،فالقادة
الع�سكريون الإ�رسائيليون هم من يحددون "الأمن العام" ،و"�أمن املنطقة" .وال يتم �إعالم
املعتقلني �أو حماميهم ب�أ�سباب االعتقال.

االعتقال االداري يف �أرقام
•منذ متوز  ،2012مت اعتقال �أكرث من
 110معتقلني �إداريني لأكرث من عام �أو
اثنني.
•يتم احتجاز  17فل�سطيني ًا يف االعتقال
الإداري ب�شكل متوا�صل ملدة عامني.
•ا�صدر � 14٫000أمر اعتقال �إداري ما
بني .1992-1987
•يف العام  ،2010متت املوافقة على
ما يقارب  %57من �أوامر االعتقال
الإداري امل�صدرة من قبل القا�ضي
الع�سكري.
•يف العام  ،2007قدم املعتقلون 2368
ا�ستئناف ًا ،مت قبول  329منها؛ �أي ما
يقارب .%1.38
•كان �إجمايل عدد املعتقلني الإداريني بني
العامني  765 ،2007-2005معتق ًال.

يجيز القانون الإن�ساين الدويل االعتقال الإداري يف ظروف حمددة ومع ّرفة ب�شكل �ضيق.
ووفق ًا للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ي�شرتط �أن تكون هناك حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة ال�ستخدام االعتقال
الإداري� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يجب �أن يكون �إ�صدار �أمر االعتقال الإداري ب�شكل فردي� ،أي "لكل �شخ�ص على حدة".
ومن املمكن �أن تفر�ض دولة االحتالل �إقامة جربية �أو اعتقال ال�شخ�ص املحمي �إذا "افرت�ض �أمن الدولة املحتلة ال�رضورة الق�صوى لذلك"،
�أو"لأ�سباب �أمنية قهرية".

الإعتقال الإداري

لكن ا�ستخدام قوات االحتالل االعتقال الإداري ال يرتكز على �أ�سباب �أمنية .وقد ا ّدعت دولة االحتالل �أنها يف ظل حالة طوارئ دائمة ،كو�سيلة
لتربير ا�ستخدام االعتقال الإداري منذ العام � .1948إ�ضافة �إىل ذلك ،كثري ًا ما ي�ستخدم االعتقال الإداري –يف انتهاك �رصيح للقانون الدويل-
كعقاب جماعي ،ولي�س كو�سيلة للوقاية من �أي تهديد م�ستقبلي� .إن التعريفات الغام�ضة والوا�سعة مل�صطلح "الأمن" ،متكن قوات االحتالل
من ا�ستخدام االعتقال الإداري ب�شكل �أكرب .وبنا ًء عليه ،من املمكن اعتقال الفل�سطينيني �إداري ًا ملدة �أ�شهر �أو �سنوات دون �إعالمهم ب�سبب �أو
مدة االعتقال .وحتى متوز  ،2012كان هناك  285معتق ًال �إداري ًا فل�سطيني ًا يف �سجون االحتالل ،من �ضمنهم  18نائب ًا يف املجل�س الت�رشيعي
الفل�سطيني.

الأطفال

الأ�سريات

كل عام ميثل ما يقارب  700طفل فل�سطيني ما دون �سن  18عام ًا �أمام حماكم
االحتالل الع�سكرية ،بعد اعتقالهم والتحقيق معهم واحتجازهم من قبل
قوات جي�ش االحتالل .ومت اعتقال �أكرث من  8000طفل فل�سطيني منذ العام
.2000

منذ العام  ،1976مت اعتقال ما يقارب  10,000امر�أة فل�سطينية على يد قوات االحتالل .وما بني العام  2000والعام  ،2009اعتقلت قوات االحتالل
�أكرث من  750امر�أة فل�سطينية .وحتى ايلول عام  ،2012كان هناك � 7أ�سريات فل�سطينيات يف �سجن "ه�شارون" .كما يتم احتجاز الأ�سريات
الفل�سطينيات يف �سجن الدامون ،ويف العزل يف �سجن الرملة .وهذه ال�سجون ال حتتوي على موارد تراعي الفروق بني اجلن�سني� ،أو �أدنى م�ستويات
النظافة التي حتتاجها الأ�سريات.

عالوة على ذلك ،يتم احلكم على الأطفال بناء على عمرهم عند املحاكمة،
ولي�س بناء على عمرهم عند االعتقال .وهذا �أي�ض ًا يتناق�ض مع ال�سيا�سة
الإ�رسائيلية يف املحاكم املدنية عند التعامل مع املواطنني الإ�رسائيليني الذين
يحاكمون وفق ًا لل�سن الذي ارتكبوا فيه التهمة.

�إن العديد من الأ�سريات يعانني من �أمرا�ض مثل �أمرا�ض الربو ،وال�سكري ،والكلى،
والعيون ،وفقر الدم ،وال�رسطان ،والنوبات ،والروماتزم ،ولي�س لديهن �أي �إمكانية
للح�صول على اخلدمات الطبية .كما �أن العديد من هذه الأمرا�ض وغريها ت�أتي
نتيجة للظروف ال�سيئة داخل ال�سجون.

يتم انتهاك حقوق الأطفال بطرق عدة خالل االعتقال �أو االحتجاز .وغالب ًا ما
يحتجز الأطفال لأغرا�ض التحقيق دون مرافقة حما ٍم �أو �أحد �أفراد عائلته من الكبار ،وهذا ي�شكل انتهاك ًا وا�ضح ًا التفاقية جنيف الرابعة .ف�ض ًال عن
ذلك ،ت�ستخدم �أ�شكال التعذيب و�سوء املعاملة �ضد الأطفال الفل�سطينيني ب�صورة روتينية لإجبارهم على االعرتاف.

الت�أخريات الطويلة يف تقدمي العالج ،الذي هو دون امل�ستوى ،هي و�ضع طبيعي يف
�سجون االحتالل ،على الرغم من �أن جميع ال�سجون ت�شمل عيادة طبية ،والأطباء
غري منتظمني يف �أوقات الدوام ،والرعاية الطبية املتخ�ص�صة غري متوفرة عموم ًا.
وحتى الآن ،ال توجد خدمات متخ�ص�صة ب�أمرا�ض الن�ساء الفل�سطينيات القابعات
يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،وعلى الرغم من طلباتهن املتكررة للح�صول على هذه
اخلدمات ،وال�شكاوى التي �شنت �ضد م�صلحة ال�سجون ،ف�إنها قوبلت بالرف�ض
املتكرر .وما يدعو للقلق �أي�ض ًا ،هو عدم وجود �أطباء ناطقني بالعربية يف ال�سجون
الن�سائية.

يف متوز العام � ،2009أن�ش�أت ال�سلطات الإ�رسائيلية حمكمة ع�سكرية منف�صلة ملحاكمة الأطفال الفل�سطينيني مبوجب الأمر الع�سكري  ،1644لكن قبل
ذلك ،كانت ال�سلطات الإ�رسائيلية حتاكم الأطفال والكبار يف املحكمة نف�سها .ويف ايلول  2011مت تعديل الأمر الع�سكري اخلا�ص بتعريف من هو الطفل
لي�صبح عمر الطفل الفل�سطيني  18عاما بدال من  16عاما بناء على االمر الع�سكري 1676
ومنذ تنفيذ قرار  1644والحقا مع ا�صدار االمر الع�سكري  ،1676ت�ؤكد م�ؤ�س�سة ال�ضمري �أن هذه القرارات مل تفعل �أي �شيء يذكر لتح�سني حماية
الأطفال الفل�سطينيني ،وذلك لأنها مل يعدل اي من االجراءات الق�ضائية املعمول بها ب�شكل جوهري لتوفر حماية اكرب لالطفال كما هو مطلوب بناء على
املعايري الدولية خا�صة اتفاقية حقوق الطفل ،ومل توقف ممار�سة حماكمة الأطفال وفق ًا ل�سنهم يف حني احلكم.
هناك  194طف ًال يف �سجون االحتالل (عوفر" ،و"ه�شارون" ،و"جمدو") ،منهم  30طفال حتت �سن ال�ساد�سة ع�رشة .ونادر ًا ما تقوم م�صلحة ال�سجون
بتوفري موارد لتعليم الأطفال ،فتعليم الأطفال م�سموح فقط يف �سجن "ه�شارون" ،وتفر�ض م�صلحة ال�سجون العديد من القيود على املوا�ضيع التي يتم
تدري�سها ،حيث ت�سمح فقط بتدري�س الريا�ضيات ،والعلوم الإن�سانية ،ومتنع �أي مواد �أخرى "لأ�سباب �أمنية".

وتتعر�ض الأ�سريات �إىل �سوء املعاملة النف�سية واجل�سدية نف�سها مثل الأ�رسى
الرجال ،وورد �أن الأ�سريات يتعر�ضن لل�رضب والتهديد وال�شتائم والتحر�ش
اجلن�سي .كما �أنهن يتعر�ضن للإذالل ب�ص-ورة روتينية من قبل هيئة تفتي�ش
اقتحامية ،غالب ًا ما حتدث قبل جل�سات املحاكمة وبعدها� ،أو �أثناء الليل ،وتتخذ بالغالب ك�إجراءات عقابية.
وقامت قوات االحتالل باعتقال ن�ساء حوامل على مدار ال�سنوات� .إن ق�ضايا ه�ؤالء الن�ساء ذات �أهمية ق�صوى ،حيث �أن اعتقال الن�ساء احلوامل
ي�شكل خطر ًا عالي ًا على املر�أة احلامل وعلى جنينها .ومع ذلك ،ال تتمتع الن�ساء احلوامل ب�أي معاملة تراعي �أو�ضاعهن ال�صحية واحتياجاتهن من
حيث النظام الغذائي ،و�إجراءات النقل �إىل امل�ست�شفيات التي تتم حتت �إ�رشاف �أمني م�شدد ،مع تكبيل يدي الأ�سرية ورجليها .وعادة ما يتم تكبيل
رسة امل�ست�شفى لغاية دخولهن غرف الوالدة ،ويتم تكبيلهن مرة �أخرى بعد الوالدة بدقائق .وبني العام  2003و ،2008كانت هناك
الأ�سريات يف �أ� ّ
 4حاالت لن�ساء �أجننب �أطفالهن حتت هذه الظروف القا�سية.

