
1  

  

اعتداءات الوحدات اخلا�سة الإ�سرائيلية
على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء النقل والقتحامات

موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان

فل�سطني/ رام اهلل املحتلة 

2013



  2  

�سورة الغالف من اأعمال الفنان: مهند العزه

2013

الأ�سري  لرعاية  ال�سمري  موؤ�س�سة  وموقف  راأي  تعرب عن  التقرير  الواردة يف هذا  الآراء  تنوية 
الذي  الإمنائي  املحتدة  الأمم  برنامج  وموقف  راأي  بال�سرورة عن  تعرب  ول  الإن�سان،  وحقوق 

دعم ن�سر هذا التقرير.

الأر�ض الفل�سطينية املحتلة
مدينة رام اهلل - دوار الرافدين –عمارة �سابات – الطابق الأول

 هاتف / 2960446 – 02 فاك�ض :   2970136 – 02
العنوان الربيدي - القد�ض: �ض.ب   17338

info@addameer.ps :بريد اللكرتوين
www.addameer.org  :املوقع اللكرتوين

اعتداءات الوحدات اخلا�سة الإ�سرائيلية

على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء النقل والقتحامات



3  

جدول حمتويات التقرير 
مقدمة عامة 

توطئة: واقع الأر�ض الفل�سطينية املحتلة بني قواعد القانون الدويل وموقف دولة الحتالل

- الق�سم الأول : اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء 
النقل  

 
الف�سل الأول : نقل الأ�سرى واملعتقلني بني قواعد القانون الدويل ولوائح م�سلحة ال�سجون

- اأوًل : نقل الأ�سرى واملعتقلني يف القانون الدويل الإن�ساين
•  اتفاقية جنيف الثالثة  	
• اتفاقية جنيف الرابعة 	
• اتفاقية القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء 	

- ثانيًا: الو�سع القانوين لالأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني مبوجب لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية
- ثالثًا: النقل والتفتي�ض يف اأوامر م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية      

الف�سل الثاين : الوحدات اخلا�سة التابعة مل�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية: وحدات النح�سون منوذجًا
• مقدمة عامة عن الوحدات اخلا�سة 	

اوًل :  تعريف وحدات النح�سون 

ثانيًا : دور وحدات النح�سون يف تنفيذ �سيا�سة م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية

ثالثًا: تق�سيم الأ�سرى واملعتقلني وفق اعتبارات جغرافية اأداة لقمعهم و�سرب وحدتهم

رابعًا: تفا�سيل عمليات النقل

الف�سل الثالث:  �سهادات على اعتداءات وحدات النح�سون على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء النقل

- اأوًل : املعاملة القا�سية و احلاطة بالكرامة اثناء النقل

- ثانيًا: اعتداءات وحدة النح�سون على الأ�سرى واملعتقلني ب�سب رف�سهم التفتي�ض العاري والزي املوحد

- ثالثًا: اقتحامات الوحدات اخلا�سة لغرف ال�سجون والنقل التع�سفي

- رابعًا: اأثناء الإ�سراب عن الطعام..  الإ�سرابات الفردية واجلماعية

8

15

17

18

18
18
18
20
21
24

28
28
29
32
33
34

41

42
47
49
50



  4  

- الق�سم الثاين: اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني 
اأثناء عمليات القتحامات

الف�سل الأول: الإطار القانوين ملعاملة الأ�سرى واملعتقلني 
اأوًل : معاملة الأ�سرى واملعتقلني يف القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل  حلقوق الإن�سان 

ثانيًا :ال�سجني الأمني يف لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية

ثالثُا: التحري�ض ال�سيا�سي والإعالمي الإ�سرائيلي �سد الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني 

الف�سل الثاين: تعريف الوحدات اخلا�سة ومهامها
اأوًل: دور الوحدات اخلا�سة ومهامها

ثانيًا: وحدات املت�سادا منوذجًا

ثالثًا: تفا�سيل عمليات القتحامات

اأثناء  اخلا�سة  الوحدات  اعتداءات  على  والأ�سرى  املعتقلني  �سهادات  الثالث:  الف�سل 
القتحامات  

اأوًل: �سهادات عن اعتداءات واقتحامات الوحدات اخلا�سة خالل العام 2010

ثانيًا: �سهادات عن اعتداءات واقتحامات الوحدات اخلا�سة خالل العام 2011 

 ثالثًا: �سهادات عن اعتداءات واقتحامات الوحدات اخلا�سة خالل العام 2012 

الثالث: التحليل الإح�سائي والقانوين لإعتداءات الوحدات  الق�سم   -
اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء النقل والإقتحامات

الف�سل الأول :حتليل جلدول اأبرز اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني 
خالل النقل والقتحامات

الف�سل الثاين: التحليل القانوين لعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني 
اأثناء عمليات النقل والقتحامات

اأوًل : تعريف التعذيب ومعايريه.

50

54

55

60

61

63

63

64

66

74

75

78

84

93

94

107
107



5  

ثانيًا: اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني على �سوء معايري تعريف جرمية التعذيب 

ثالثًا: التعذيب والت�سدي للتعذيب 

رابعًا : �سيا�سات م�سلحة ال�سجون لك�سر الت�سدي للتعذيب 

خام�سًا: التعذيب جرمية حرب وجرمية �سد الإن�سانية مبوجب القانون الدويل 

�ساد�سًا: املوقف الإ�سرائيلي من  تعذيب الأ�سرى واملعتقلني
�سابعًا: دائرة التعذيب املغلقة 

- الق�سم الرابع 

اأوًل: ال�ستنتاجات  
ثانيًاً: التو�سيات

ثالثًا: املالحق

108

111

112

115

117
121

123

124
127
131



  6  



7  

ي�سعر الأ�سري الفل�سطيني يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي بحالة من العجز نابعة من �سعوبة تو�سيف 
حالة القمع التي يعي�سها منذ بداية النتفا�سة )العام 2000(.  فقد اأ�سبح القمع والتعذيب مركبًا 
الإن�سان، حيث يحتاج الأخري وموؤ�س�ساته جلهد خا�ض لإثبات  يتما�سى مع خطاب حقوق  حداثويًا 
بع�ض اخلروقات التي غالبًا ما تقدم من جانب الق�ساء والإعالم الإ�سرائيليني على اأنها ال�ستثناء 
لقاعدة اللتزام بحقوق الإن�سان والأ�سرى.  فيبدو ك�سفًا للتغطية، و�سفافية لغر�ض التعتيم، وحقائق 

لإخفاء احلقيقة.

اإن القمع احلداثوي ُمقنع خمفي، ويقدم على اأنه ا�ستجابة حلقوق الإن�سان، اإنه قمع ل �سورة له، 
ول ميكن حتديده مب�سهد، اإنه جمموعة من مئات الإجراءات ال�سغرية واملنفردة، واآلف التفا�سيل 
التي ل ميكن اأن تدّل منفردة على اأنها اأدوات للتعذيب، اإل اإذا اأدركنا الإطار الكلي واملنطق الذي 

يقف وراء هذه املنظومة.

)من درا�سة الأ�سري وليد دقة: �سهر الوعي اأو اإعادة تعريف التعذيب/ 2010(

الق�سم الأول : "اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء  النقل"
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مقدمــــة
مبوجب  املكفولة  حلقوقهم  عديدة  انتهاكات  من  الحتالل  �سجون  يف  الفل�سطينيون  واملعتقلني  الأ�سرى  يعاين 
الأعراف والتفاقيات الدولية املكونة للقانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.1  فيتعر�سون 
واحلاّطة  املهينة  واملعاملة  القا�سية  والعقوبة  املعاملة  �سروب  من  وغريه  والنف�سي  اجل�سدي  التعذيب  ل�سنوف 
بالكرامة الإن�سانية، حيث تر�سد تقارير املوؤ�س�سات احلقوقية الفل�سطينية والدولية، ا�ستخدام قوات الحتالل 

واأجهزتها الأمنية اأكرث من 100 و�سيلة تعذيب بحقهم اأثناء التحقيق معهم.

وتك�سف �سهادات الأ�سرى واملعتقلني �سوء معاملتهم وتعذيبهم من قبل خمتلف اأجهزة وعنا�سر وموظفي قوات 
م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية، و�سوء ظروفهم املعي�سية الأ�سا�سية، جّراء تنكر قوات م�سلحة ال�سجون لنطباق 
املالية  م�سوؤولياتها  من  وتن�سلها  عليهم،  الإن�سان  الدويل حلقوق  والقانون  الإن�ساين  الدويل  القانون  اتفاقيات 

والقانونية اإزاءهم، وعدم اعرتافها مبكانتهم القانونية باعتبارهم اأ�سرى حرب ومنا�سلني من اأجل احلرية.

ال�سجون  مل�سلحة  التابعة  اخلا�سة  الوحدات  اعتداءات  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  يهدف  التقرير  هذا  اأن  غري 
اخلا�سة  الوحدات  واقتحامات  النقل  عمليات  اأثناء  الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ�سرى  على   )IPS( الإ�سرائيلية 
لأق�سامهم وغرفهم يف ال�سجون، التي يق�سون فيها فرتات حمكومياتهم بعد انتهاء فرتات التحقيق معهم خالل 

ال�سنوات الثالث املا�سية )2009- 2012(.

وت�ستعمل الوحدات اخلا�سة اأ�سلحة متخ�س�سة ومتطورة جدًا، ويخ�سع عنا�سرها لتدريبات متخ�س�سة مكثفة 
الأ�سلحة  اأنواع  ومبختلف  املربح،  بال�سرب  عليهم  والعتداء  والأ�سرى  املعتقلني  واأق�سام  غرف  اقتحام  على 
وال�سواعق الكهربائية، وبالهراوات والع�سي والغاز ال�سام وامل�سيل للدموع والر�سا�ض املعدين املغلف باملطاط، 

بغية قمع مطالباتهم امل�سروعة لتح�سني ظروفهم العتقالية، واإخ�ساعهم ل�سنوف مذلة من التفتي�ض.

وتقوم هذه الوحدات باقتحام غرف املعتقلني واأق�سامهم ب�سكل متكرر و�سبه يومي حتت حجج خمتلفة.  وتفيد 
حمالتها  بت�سعيد  الوحدات  هذه  بقيام  الأ�سرى،  ب�سوؤون  تعنى  التي  واملوؤ�س�سات  ال�سمري  موؤ�س�سة  معطيات 
هذه  وتوا�سلت  وا�سعًا.   اقتحامًا   120 من  اأزيد   2010 العام  �سجل  حيث  الأخرية،  ال�سنوات  يف  القتحامية 
القتحامات على مدار العامني املا�سيني، وت�ساعفت اأثناء اإ�سرابات احلركة الوطنية الأ�سرية عن الطعام، التي 
بداأت مطلع العام 2011، وبلغت ذروتها خالل �سهر رم�سان من العام 2012، حيث �سجلت 42 عملية اقتحام 

وتنكيل بحق املعتقلني والأ�سرى.

1. لالإطالع على انتهاكات حقوق الأ�سريات والأ�سرى يف �سجون الحتالل، انظر التقارير ال�سنوية والف�سلية التي ت�سدرها موؤ�س�سة ال�سمري، 
واملتوفرة على الرابط التايل: 

 http//:www.addameer.org/arabic.php

الق�سم الأول : اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء  النقل



9  

ومنها  واملعتقلني،  الأ�سرى  �سفوف  بني  اجلرحى  مئات  اعتداءات  من  ي�ساحبها  وما  القتحامات  هذه  تخلف 
لك�سور يف  تعر�ض  اأطرافه، ومنهم من  القدرة على حتريك  يفقد  اأو  املعتقل ب�سره،  يفقد  كاأن  بالغة،  اإ�سابات 
جمجمة الراأ�ض، اأو يف العامود الفقري، اأو يف الأطراف، عالوة على حالت الختناق بالغاز ال�سام وامل�سيل للدموع.

اأهمية التقرير

الأ�سرى  بحق  الواقعة  واجلرائم  لالنتهاكات  ودرا�سته  �سموليته  حيث  من  نوعه  من  الأول  التقرير  هذا  يعترب 
الفل�سطينيني على يد الوحدات اخلا�سة التابعة مل�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية خالل ال�سنوات الثالث املا�سية 
)2009- 2012(، ذلك اأن مو�سوع جرائم الوحدات اخلا�سة التابعة لقوات م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية بحق 
منف�سلة،  واأحداث  كاإجراءات  تقراأها  التي  الو�سفية  التقارير  حبي�ض  ظل  الفل�سطينيني،  واملعتقلني  الأ�سرى 
همجية  اإظهار  بغر�ض  العتداءات«،  تلك  »�سحايا  واملعتقلني  الأ�سرى  �سهادات  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  معتمدة 

الوحدات اخلا�سة وجرائمها.

�سيا�سات  تنفيذ  يف  الوحدات  دور  لتناول  قائمة  ظلت  احلاجة  اأن  غري  و�سرورتها،  التقارير  تلك  اأهمية  وعلى 
اأهداف  حتقيق  اإىل  تروم  التي  الفل�سطينيني،  واملعتقلني  الأ�سرى  بحق  اخلا�سة  الإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة 
حمددة �سلفًا، ول تقت�سر على اإيقاع الأذى البدين بالأ�سرى واملعتقلني فح�سب، بل تذهب اإىل حد ال�سعي اإىل 

م�سخ ذواتهم، وهدر اإن�سانيتهم، واإنزال الهزمية املعنوية بهم، و�سهر وعيهم.

يهدف هذا التقرير اإىل الرتقاء بالعمل القانوين واحلقوقي اخلا�ض باملدافعة عن الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني 
يف �سجون الحتالل، ورفع الظلم الواقع عليهم من قبل الوحدات اخلا�سة، التي باتت جرائمها فعاًل يوميًا ميار�ض 

بحق الأ�سرى واملعتقلني دون م�ساءلة وحما�سبة.

الوحدات اخلا�سة  والقانوين حول جرائم  البحثي  العمل  يتطلب حتفيز  الهدف  اأن حتقيق هذا  ال�سمري  وترى 
بحق الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي، ما يتطلب من املوؤ�س�سات احلقوقية التي 
ُتعنى بق�سية الأ�سرى، النتقال اإىل مرحلة جديدة من املدافعة واملنا�سرة التي تو�سف جرائم تلك الوحدات، 
مبوجب  واملحا�سبة  امل�ساءلة  ت�ستوجب  حرب  جرائم  لعتبارها  ترقى  قد  التي  التعذيب  جرائم  من  باعتبارها 

القانون الدويل الإن�ساين والقانون اجلنائي الدويل.

اأدوات البحث

اعتمد التقرير على مائة مقابلة ع�سوائية مع اأ�سرى واأ�سرى ومعتقلني حمررين، تناولت ظروف نقلهم و�سهاداتهم 
على اقتحام الوحدات اخلا�سة الأق�سام والغرف، واعتداءاتها على الأ�سرى واملعتقلني، والعقوبات التي فر�ست 

عليهم و/اأو على غريهم اأثناء النقل والقتحامات.

الق�سم الأول : اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء  النقل
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الوحدة  بالق�سم، قدمت لطاقم املحامني يف  اأزيد من 100 �سهادة وت�سريح م�سفوعة  اإىل  التقرير  ا�ستند  كما 
القانونية ملوؤ�س�سة ال�سمري خالل الفرتة املمتدة ما بني كانون الول ثاين من العام 2010 وكانون الثاين العام 
2013، جمعت من اأ�سرى ومعتقلني يف �سجون خمتلفة، ت�سرد وقائع مف�سلة عن تعر�سهم للتعذيب على يد هذه 
الوحدات اخلا�سة اأثناء نقلهم بني ال�سجون، واأخرى ت�سرد تفا�سيل اقتحامها اأق�سام الأ�سرى وغرفهم. ما بني 

الأعوام 2009 -2012. 

واتخذ التقرير من درا�سات الأ�سرى واأبحاثهم املن�سورة مرجعًا اأ�سا�سيًا يف تو�سيف وحتليل ممار�سات الوحدات 
اخلا�سة وماآربها.  وا�ستفاد التقرير، على وجه اخل�سو�ض، من البحث النوعي واملميز لالأ�سري وليد دقة2 »�سهر 
م�سلحة  ل�سيا�سات  متقنًا  حتلياًل  ت�سمن  الذي   ،2010 العام  يف  املن�سور  التعذيب«  تعريف  اإعادة  يف  اأو  الوعي 
الوحدات اخلا�سة  الفل�سطينيني، ومكانة  الأ�سرى  اإىل �سهر وعي  ال�ساعية  الإ�سرائيلية �سمن خطتها  ال�سجون 

ودورها فيها.

ال�سجون  م�سلحة  موقع  على  متوفرة  معلومات  على  اعتمدنا  ومهامها،  دورها  اخلا�سة؛  بالوحدات  وللتعريف 
الإ�سرائيلية3، جرى ترجمتها حرفيًا من اللغة العربية والرو�سية اإىل العربية.  كما متت ال�ستفادة من مقالت 
ن�سرت يف ال�سحف العربية تناولت عمل هذه الوحدات ودورها واأ�سلحتها.  ذلك اأن املوقع الإلكرتوين اخلا�ض 
مب�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية )I.P.S( ل يوفر معلومات تف�سيلية عن الوحدات جميعها، ويكتفي با�ستعرا�ض 
ن�ساأة وحدتي »النح�سون« و»املت�سادا« وتكوينهما ودورهما، باعتبارهما من الوحدات الأوىل التي اأوكلت لها مهام 
وا�سحة وحمددة يف الإ�سراف على نقل الأ�سرى، وال�سيطرة عليهم، وف�ض ع�سيانهم ومتردهم عند ال�سرورة، 
ذلك اأن الدوائر القانونية التابعة مل�سلحة ال�سجون رف�ست الرد على طلبات تقدم بها حمامو موؤ�س�سة ال�سمري 

للح�سول على معلومات وحقائق وبيانات حول هذه الوحدات اخلا�سة.

ولتو�سيف هذه العتداءات قانونيًا وما ت�سكله مبوجب القانون الدويل الإن�ساين، والقانون اجلنائي الدويل، جرى 
الركون اإىل اأ�سول معاملة الأ�سرى واملعتقلني مبوجب اتفاقية جنيف الثالثة، اخلا�سة باأ�سرى احلرب واتفاقية 

اأكرث من 26 عامًا يف �سجون الحتالل، وينحدر من قرية باقة الغربية  اأ�سري فل�سطيني م�سى على اعتقاله  2. وليد منر دقة )52 عامًا( 
يف الأرا�سي املحتلة يف العام 1948.  وتعترب درا�سته �سهر الوعي درا�سة رائدة يف ت�سخي�ض واقع احلركة الوطنية الأ�سرية بعد اتفاقيات 
اأو�سلو، وتعد الدرا�سة التحليلية الأو�سع والأعمق ل�سيا�سات م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية التي متاهت مع ال�سيا�سات الإ�سرائيلية بحق ال�سعب 
الفل�سطيني خارج اأ�سوار ال�سجن، وحتديدًا عملية ال�سور الواقي.  ف�ساوؤول موفاز اأطلق على عملية اإعادة احتالل املناطق الفل�سطينية العام 
ال�سابق )يعقوب جانوت( عرب عن هذه الرغبة يف  ال�سجون  اأو احل�سم الوجداين.  مدير  الواقي( كي الوعي  اأو ما ت�سمى )ال�سور   ،2002
ال�سيطرة عندما قال يف اإحدى �ساحات �سجن جلبوع بعد ت�سلم وزير الأمن الداخلي )جدعون عزرا( الوزارة العام 2006، موجهًا حديثه 
للوزير على م�سمع من الأ�سرى: اطمئن .. عليك اأن تكون واثقًا باأنني �ساأجعلهم يرفعون العلم الإ�سرائيلي وين�سدون »هتكفا«.  و�سرح قائد 
اإعادة �سهر الوعي الفل�سطيني.   باأنه ل بد من  اأثناء �سنوات خدمته الع�سكرية يف النتفا�سة،  الأركان الإ�سرائيلي ال�سابق )بوجي يعلون( 
لالإطالع على الدرا�سة: العنوان: �سهر الوعي اأو اإعادة تعريف التعذيب.  املوؤلف: وليد منر دقة.  النا�سر: مركز اجلزيرة للدرا�سات والدار 

العربية للعلوم، عدد ال�سفحات: 87، ال�سنة: 2010.
3. www.ips.il 
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جنيف الرابعة اخلا�سة بحماية املدنيني يف اأوقات النزاع امل�سلح 1949، والعديد من اتفاقيات القانون الدويل 
اأو  املعاملة  �سروب  من  وغريه  التعذيب،  مناه�سة  اتفاقية  يف  ورد  كما  التعذيب  تعريف  اإىل  اإ�سافة  الإن�ساين، 

العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة العام 4،1984 والذي ن�ض يف مادته الأوىل على اأنه:

»لأغرا�ض هذه التفاقية يق�سد بـ«التعذيب« اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �سديد، ج�سديًا كان اأم عقليًا، يلحق 
عمدًا ب�سخ�ض ما بق�سد احل�سول من هذا ال�سخ�ض، اأو من �سخ�ض ثالث، على معلومات اأو على اعرتاف، اأو 
معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه ارتكبه، هو اأو �سخ�ض ثالث، اأو تخويفه، اأو اإرغامه، هو اأو اأي �سخ�ض 
اأو  نوعه،  كان  اأيًا  التمييز،  يقوم على  الأ�سباب  �سبب من  لأي  العذاب  اأو  الأمل  يلحق مثل هذا  اأو عندما  ثالث، 
اآخر يت�سرف ب�سفته الر�سمية.  ول  اأي �سخ�ض  اأو  اأو ي�سكت عنه موظف ر�سمي،  اأو يوافق عليه  يحر�ض عليه 
يت�سمن ذلك الأمل اأو العذاب النا�سئ فقط عن عقوبات قانونية اأو املالزم لهذه العقوبات، اأو الذي يكون نتيجة 

عر�سية لها«.

كما توقف التقرير مليًا عند ت�سريحات جهات اعتبارية ور�سمية ل�سخ�سيات �سيا�سية واأمنية وع�سكرية متعلقة 
بالأ�سرى الفل�سطينيني، ولوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية اخلا�سة مبعاملة من ت�سميهم »ال�سجناء الأمنيني«، 
اإىل جانب القوانني الإ�سرائيلية ذات ال�سلة، باعتبارها الإطار القانوين الذي يعامل على اأ�سا�ض منه الأ�سرى 

واملعتقلون الفل�سطينيون يف �سجون الحتالل.

الفل�سطينيني،  املعتقلني  مبعاملة  اخلا�سة  الإ�سرائيلية  واملحاكم  الق�سائية  اللجان  قرارات  مراجعة  جرت  كما 
وبخا�سة تلك املت�سلة بالتعذيب ومقارنتها مبا ن�ست عليه قواعد القانون الدويل الإن�ساين، والقانون اجلنائي 

الدويل.

4. اعتمدت وعر�ست للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 46/39 املوؤرخ يف 10 كانون الأول/دي�سمرب 
1984.  تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيو 1987، وفقًا لأحكام املادة 27 )1(.
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اأق�سام"   اأربعة  من  التقرير  هذا  "يتكون 

• الق�سم الأول:	
 نخ�س�سه لعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء النقل 

الدويل  القانون  قواعد  بني  املحتلة  الفل�سطينية  الأر�ض  واقع  حول  بتوطئة  الف�سل  ن�ستهل  الأول:   الف�سل   -
وموقف دولة الحتالل. بغر�ض تو�سيح الو�سع القانوين لالأ�سرى واملعتقلني وقواعد نقلهم مبوجب قواعد القانون 
الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان . ثم نتوقف عند الو�سع القانوين لالأ�سرى واملعتقلني مبوجب 
لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية وقواعد نقلهم كما جاء ت يف هذه اللوائح اخلا�سة مبن " ت�سميهم ال�سجناء 

الأمنيني".  

- الف�سل الثاين: يتناول ن�ساأة وتطور الوحدات اخلا�سة التابعة مل�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية وتعريف مف�سل 
ويت�سمن  النقل.  عمليات  اأثناء  واملعتقلني  الأ�سرى  بحق  النح�سون  وحدة  جلرائم  نعر�ض  ثم  النح�سون  لوحدة 
الف�سل �سرح مف�سل ل�سيا�سات م�سلحة ال�سجون اخلا�سة بتق�سيم الأ�سرى واملعتقلني وتوزيعهم على ال�سجون 
ثم نقدم و�سف دقيق ل�سريورة عمليات النقل من حيث اإطارها الزمني و معاملة وحدات "النح�سون" لالأ�سرى 
�سيقة  غرف  يف  النتظار  اإىل  الغرف  من  اإخراجهم  من  بدًء  بحقهم  املتبعة  والإجراءات  خاللها  واملعتقلني 

والتفتي�ض املتكرر و حرمانهم من اأب�سط حقوقهم طوال عملية النقل .  

- الف�سل الثالث:  نعر�ض يف هذا الف�سل �سهادات لالأ�سرى واملعتقلني يف خمتلف ال�سجون )2013-2009( 
تك�سف عن تعر�سهم للتعذيب واملعاملة القا�سية و احلاطة بالكرامة على يد وحدة النح�سون وخا�سة اأثناء النقل 
بني ال�سجون ومنها اإىل املحاكم. و �سهادات اأخرى تبني دور الوحدات اخلا�سة يف النتقام من املعتقلني امل�سربني 

عن الطعام ، والعتداء عليهم بال�سرب املربح وتهديهم بالقتل .      

• اأما الق�سم الثاين:	
اإبان  واملعتقلني  الأ�سرى  على  اخلا�سة  الوحدات  اعتداءات  درا�سة  فيه  ن�ستكمل  و  ف�سول  ثالثة  من  فيتكون   

اقتحاماتها املتكررة لالأق�سام وغرف الأ�سرى.

�سجون  يف  الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ�سرى  ملعاملة  الناظم  القانوين  الإطار  عند  نتوقف  الأول:   الف�سل   -
الحتالل ما بني قواعد القانون الدويل الإن�ساين واتفاقيات القانون الدويل حلقوق الإن�سان ، ولوائح م�سلحة 
"ال�سجناء الأمنيني" ودللتها وانعكا�ساتها على معاملة الوحدات  ال�سجون الإ�سرائيلية اخلا�سة مبن ت�سميهم 

اخلا�سة لالأ�سرى واملعتقلني.  
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- الف�سل الثاين: يكر�ض هذا الف�سل للتعريف بالوحدات اخلا�سة التابعة مل�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية واملكلفة 
بتنفيذ حمالت القتحامات لأق�سام وغرف الأ�سرى واملعتقلني حتت م�سميات خمتلفة ويت�سمن �سرحا مف�ساًل 

لالقتحامات .
- الف�سل الثالث:  نعر�ض يف هذا الف�سل ل�سهادات الأ�سرى واملعتقلني على اعتداءات الوحدات اخلا�سة اأثناء 
القتحامات خالل العوام ) 2010-2012( حتت ذرائع وحجج خمتلفة ، كالتفتي�ض على هواتف نقالة ، و اإرغام 

الأ�سرى واملعتقلني على تقدمي عينات DNA ، وقمع املعتقلني والأ�سرى اإبان الإ�سرابات عن الطعام. 

• الق�سم الثالث:	
التحليل الإح�سائي والقانوين لإعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء النقل والقتحامات

الأ�سرى  الوحدات اخلا�سة بحق   ارتكبتها   اعتداء  اأبرز 60 حادثة  يت�سمن حتلياًل جلدول  - الف�سل الول: 
 ، العام 2013  الثاين من  العام 2011 و كانون  الثاين من  النقل والقتحامات  ما بني  كانون  واملعتقلني خالل 
)اأنظر اجلدول  يف املالحق( والعقوبات التي فر�ستها م�سلحة ال�سجون على الأ�سرى واملعتقلني عقب العتداء 

عليهم من قبل الوحدات اخلا�سة. 

النقل  اأثناء  واملعتقلني  الأ�سرى  على  اخلا�سة  الوحدات  لعتداءات  القانوين  التحليل  الثاين:  الف�سل   -
اعتداءات  على  انطباقها  مدى  ملعرفة  ومعايريه   التعذيب  تعريف  عند  نتوقف  الف�سل  هذا  والقتحامات.يف 
الوحدات اخلا�سة املف�سلة- يف اجلدول املرفق- و ما جاء يف �سهادات الأ�سرى واملعتقلني . كما نعر�ض لأركان 
ي�سكل  وكيف  للتعذيب.  الت�سدي  لك�سر  الإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  و�سيا�سات  واأ�ساليب  للتعذيب  الت�سدي 
التعذيب املمار�ض من قبل الوحدات اخلا�سة جرمية حرب وجرمية �سد الإن�سانية مبوجب كل من القانون الدويل 
وكيف  والأ�سرى  املعتقلني  تعذيب  الإ�سرائيلي من  املوقف  نتوقف عند  ثم  الدويل.   والقانون اجلنائي  الإن�ساين 

ي�سكل غطاءًا قانونيًا ملرتكبي جرائم التعذيب بحق املعتقلني والأ�سرى الفل�سطينيني.

• الق�سم الرابع:	
 ال�ستنتاجات والتو�سيات واملالحق 

 نعر�ض فيها لأهم ال�ستنتاجات التي تو�سل اإليها التقرير وتو�سيات موؤ�س�سة ال�سمري لكل الأطراف املعنية يف 
وقف �سيا�سة تعذيب الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل وحما�سبة مرتكبيه . 
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توطئة: واقع الأر�ض الفل�سطينية املحتلة بني قواعد القانون الدويل

 وموقف دولة الحتالل
عقب قيام قوات الحتالل الإ�سرائيلي بب�سط �سيطرتها على ما تبقى من الأر�ض الفل�سطينية يف اخلام�ض من 
حزيران من العام 1967، اأ�سدر القائد الع�سكري التابع لقوات الحتالل حاييم هرت�سوغ، الأمر الع�سكري رقم 
)3(.  وجاء يف مادته 35 »اأنه يرتتب على املحكمة الع�سكرية تطبيق اأحكام اتفاقية جنيف الرابعة املوؤرخة يف 12 
اآب 1949 بخ�سو�ض حماية املدنيني اأثناء احلرب والحتالل، والتاأكيد على اأن تلتزم املحكمة الع�سكرية بتطبيق 
اأحكام اتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بالإجراءات الق�سائية، واإذا وجد تناق�ض بني هذا الأمر وبني التفاقية 

فتكون الأف�سلية لأحكام اتفاقية جنيف«.

الرابعة،  اتفاقية جنيف  التزامها بتطبيق  لقوات الحتالل، �سرعان ما تن�سلت من  الع�سكرية  القيادة  اأن  غري 
ومعاملة املدنيني الفل�سطينيني الواقعني حتت الحتالل مبوجب ما قررته تلك التفاقية من اإجراءات ق�سائية، 

ت�سمن حق املحاكمة العادلة.

واأ�سدر القائد الع�سكري ملنطقة قطاع غزة و�سمال �سيناء بتاريخ 1967/10/11 الأمر الع�سكري )107(، واأ�سدر 
القائد الع�سكري لل�سفة الغربية بتاريخ 1967/10/23، الأمر الع�سكري رقم )144(، الذي ن�ض على اأن »اأحكام 
اتفاقية جنيف الرابعة ل تتمتع بال�سمو والأف�سلية على القانون الإ�سرائيلي وتعليمات القيادة الع�سكرية، واأن ما 

ت�سمنته املادة 35 من الأمر الع�سكري رقم )3( من اإ�سارة اإىل اتفاقية جنيف الرابعة قد جاء بطريق اخلطاأ«.

ومنذ ذلك الوقت، ترف�ض دولة الحتالل العرتاف بانطباق اتفاقيات جنيف على الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، 
بحجة اأنها مل حتتل من دولة ذات �سيادة، على اعتبار اأن اململكة الأردنية وجمهورية م�سر العربية كانتا تقومان 

باإدارة ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ومل تكونا �ساحبتي �سيادة عليهما.

وترف�ض دولة الحتالل معاملة املقاتلني الفل�سطينيني مبوجب اتفاقية جنيف الثالثة، على اعتبار اأن �سفة اأ�سرى 
احلرب ل تنطبق اإل على اأفراد الوحدات امل�سلحة، واأع�ساء حركات املقاومة املنظمة لأحد اأطراف النزاع.  ومبا 

اأن املقاومني الفل�سطينيني ل ينتمون اإىل اأي دولة، فاإنهم غري موؤهلني للح�سول على مكانة اأ�سرى احلرب.

اتفاقيات  يف  امللحق  الأول  الإ�سايف  الربوتوكول  من  الرابعة  املادة  اأحكام  عليه  ن�ست  ما  يتجاهل  الدفع  وهذا 
جنيف يف العام 1977، التي ن�ست يف فقرتها الرابعة على اأن مكانة اأ�سرى احلرب متتد لتنطبق على »النزاعات 
امل�سلحة التي تنا�سل ال�سعوب فيها �سد الت�سلط ال�ستعماري والحتالل الأجنبي و�سد الأنظمة العن�سرية، وذلك 
يف ممار�ستها حلق ال�سعوب يف تقرير امل�سري، كما كر�سه ميثاق الأمم املتحدة والإعالن املتعلق مببادئ القانون 

الدويل اخلا�سة بالعالقات الودية، والتعاون بني الدول طبقًا مليثاق الأمم املتحدة«.

ويف حماولتها لنزع ال�سرعية عن كفاح ال�سعب الفل�سطيني من اأجل تقرير م�سريه، ل تعرتف دولة الحتالل مبن 
ي�ساركون يف اأعمال املقاومة �سد احتاللها الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، باعتبارهم مقاتلني من اأجل احلرية، اإذ 
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اأن هذا العرتاف �سي�سفي امل�سروعية على الق�سية التي حتركهم، كما عرب املقرر اخلا�ض ال�سابق ال�سيد جون 
ني�سان  الفل�سطينيني يف  واملعتقلني  لالأ�سرى  القانوين  الو�سع  املتحدة حول  الأمم  اأمام  ورقة قدمها  دوغارد يف 
من العام 2012 5 .  وبدًل من ذلك، فاإن دولة الحتالل تعاملهم باعتبارهم �سجناء لأ�سباب اأمنية واإرهابيني ل 
حقوق لهم.  وبعد ان�سحابها اأحادي اجلانب من قطاع غزة يف العام 2005، بداأت دولة الحتالل ت�سنف بع�ض 
معتقلي القطاع باعتبارهم »مقاتلني غري �سرعيني«، كما يف حالة املعتقل حممود ال�سر�سك )25 عامًا( واملعتقل 

منذ العام 2009 6.

ول تكتفي دولة الحتالل بحرمان الأ�سرى الفل�سطينيني من حقوقهم املكفولة لهم مبوجب اتفاقية جنيف الثالثة 
اخلا�سة باأ�سرى احلرب، بل ميتد هذا احلرمان ليطال بقية املعتقلني الفل�سطينيني املدنيني املحميني مبوجب 

اتفاقية جنيف الرابعة.

وعلى اعتبار اأن �سفة ومكانة اأ�سري حرب قد ل تنطبق اإل على مئات املعتقلني الفل�سطينيني، فاإن ال�سواد الأعظم 
منهم هم من املدنيني املحميني مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة؛ هم من املدنيني الذي �ساركوا يف النتفا�سات 

الفل�سطينية املتعاقبة وتعر�سوا لالعتقال على يد قوات الحتالل.

ذروة  يف  كما  الآلف  واأحيانًا   - �سنويًا  املحميني  املدنيني  من  املئات  باعتقال  الحتالل  قوات  وتقوم  هذا، 
النتفا�سات- مبوجب اأوامر اعتقال اإداري �سادرة عن القائد الع�سكري ب�سكل متع�سف ومناٍف ملا ن�ست عليه 
املادتان )42( و)78( من اتفاقية جنيف الرابعة، اللتان اأجازتا العتقال الإداري يف احلالت التي يقت�سي فيها 
اأمنية قهرية ولفرتة زمنية ق�سرية ولي�ض ل�سنوات عدة كما تفعل قوات  اأو لأ�سباب  اأمن الدولة ب�سورة مطلقة 

الحتالل.

�سفتهم  من  يحرمون  الإ�سرائيلي،  الحتالل  �سجون  يف  الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ�سرى  اإن  القول،  خال�سة 
كاأ�سرى حرب، ومقاتلني من اأجل احلرية، وبهذا فهم يحرمون من احلماية املقررة لهم وفقًا لقواعد القانون 
الدويل الإن�ساين، والقانون الدويل حلقوق الإن�سان، وبدل ذلك جتري معاملتهم وفق لوائح خا�سة �سادرة عن 
م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية خا�سة »بال�سجناء الأمنيني«، ول تكتفي لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية بنزع 

ال�سرعية عن ن�سال الأ�سرى وق�سيتهم العادلة، بل تذهب اإىل حد هدر اإن�سانيتهم وكرامتهم.

5. جون دوغارد اأ�ستاذ القانون الدويل يف جامعة ليدن/اأم�سرتدام – هولندا، واملقرر اخلا�ض ال�سابق املعني بحالة حقوق الإن�سان يف الأر�ض 
الفل�سطينية املحتلة.  ورقة مقدمة يف اجتماع الأمم املتحدة املعني بق�سية فل�سطني الذي عقد بتاريخ الثالث والرابع من �سهر ني�سان/اأبريل 
من العام 2012 يف مدينة جنيف/�سوي�سرا، حول الو�سع القانوين لل�سجناء الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل.  الورقة متوفرة على موقع 

منظمة الأمم املتحدة باللغة العربية على الرابط التايل: 
http//:www.un.org/depts/dpa/qpal/docs2012%20/Geneva/P2%20John20%Dugard20%AR.pdf

6.  اعتقلت قوات الحتالل لعب كرة القدم حممود ال�سر�سك )25 عامًا( اأثناء حماولته املرور عرب احلاجز الع�سكري الذي يقطع الطريق 
بني قطاع غزة وال�سفة الغربية يف تاريخ 22 متوز من العام 2009، واحتجزته تع�سفًا قرابة ثالث �سنوات مبوجب قانون املقاتل غري ال�سرعي، 
واأفرج عنه يف تاريخ 10 متوز 2012 بعد اإ�سرابه عن الطعام ملدة 92  يومًا. ملزيد من املعلومات حول املعتقل حممود ال�سر�سك  اأنظر الرابط 

التايل على موقع موؤ�س�سة ال�سمري :
 http://www.addameer.org/atemplate.php?id=245
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الق�سم الأول:
واملعتقلني  الأ�سرى  على  اخلا�سة  الوحدات  اإعتداءات 
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الف�سل الأول
نقل الأ�سرى واملعتقلني مابني  قواعد القانون الدويل ولوائح م�سلحة ال�سجون

- اأوًل : نقل الأ�سرى واملعتقلني يف القانون الدويل الإن�ساين 
الفل�سطينيني يف  واملعتقلني  لالأ�سرى  الإن�سان احلماية  الدويل حلقوق  والقانون  الإن�ساين  الدويل  القانون  يوفر 
الإن�سان  حقوق  اتفاقيات  من  والعديد  والرابعة،  الثالثة  جنيف  اتفاقيتي  مبوجب  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سجون 
اخلا�سة بالأ�سرى.  ويعترب نقل الأ�سرى واملعتقلني من الق�سايا املهمة التي تطرقت اإليها تلك التفاقيات وبينت 
اأ�س�ض معاملة الأ�سرى واملعتقلني اأثناءها، كما اأو�سحت ب�سكل ل لب�ض فيه حقوقهم واجبة الحرتام من طرف 

القوة احلاجزة.
الناظم  باعتبارها  احلرب،  باأ�سرى  اخلا�سة  الثالثة  جنيف  اتفاقية  به  جاءت  ما  اأهم  عند  يلي  فيما  �سنتوقف 
القانوين ملعاملة الأ�سرى الفل�سطينيني ممن تنطبق عليهم بنود املادة الرابعة من التفاقية التي تف�سل موا�سفات 
اأ�سري احلرب وفق القانون الدويل الإن�ساين، ومن ثم نتوقف عند اتفاقية جنيف الرابعة، وما قررته من حماية 

للمعتقلني يف اأوقات ال�سراعات الدولية، باعتبارها التفاقية واجبة التطبيق على الأر�ض الفل�سطينية املحتلة.
• اتفاقية جنيف الثالثة اخلا�سة بحماية اأ�سرى احلرب	

الأوقات.   جميع  يف  اإن�سانية  معاملة  احلرب  اأ�سرى  معاملة  وجوب  على  التفاقية  من   )13( املادة  تن�ّض 
وُيحظر اأن تقرتف الدولة احلاجزة اأي فعل اأو اإهمال غري م�سروع ي�سبب موت اأ�سري يف عهدتها، ما يعترب 
انتهاكًا ج�سيمًا لهذه التفاقية.  كما توؤكد املادة على وجوب حماية اأ�سرى احلرب يف جميع الأوقات، وعلى 

الأخ�ض �سد جميع اأعمال العنف اأو التهديد، و�سد ال�سباب.  وحتظر تدابري القت�سا�ض.
فيما تن�ّض املادة )14( منها على اأن لأ�سرى احلرب حقًا يف احرتام اأ�سخا�سهم و�سرفهم يف جميع الأحوال.  
ويجب اأن تعامل الن�ساء الأ�سريات بكل العتبار الواجب جلن�سهن، ويجب على اأي حال اأن يلقني معاملة ل 

تقل مالءمة عن املعاملة التي يلقاها الرجال.
• نقل اأ�سرى احلرب ومعاملتهم اأثناء النقل	

الرحلة  اإذا كانت  اأ�سرى احلرب  اأو اجلرحى من  املر�سى  ينقل  األ  التفاقية على  املادة )47( من  ن�ست 
تعر�ض �سفاءهم للخطر، ما مل تكن �سالمتهم حتتم هذا النقل.  وف�سلت املادة )48( من التفاقية ذاتها 
الربيدي اجلديد؛  وبعنوانهم  برحيلهم  ر�سميًا  الأ�سرى  النقل، يخطر  فيها »يف حالة  وجاء  النقل،  طرائق 
ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل الرحيل بوقت كاٍف ليت�سنى لهم حزم اأمتعتهم واإبالغ عائالتهم.وي�سمح لهم 
بحمل اأمتعتهم ال�سخ�سية واملرا�سالت والطرود التي تكون قد و�سلتهم؛ وميكن حتديد وزن هذه الأمتعة اإذا 
اقت�ست ظروف النقل ذلك بكمية معقولة ي�ستطيع الأ�سري نقلها، بحيث ل يتجاوز الوزن امل�سموح باأي حال 

خم�سة وع�سرين كيلوغرامًا.
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وت�سلم لهم املرا�سالت والطرود املر�سلة اإىل مع�سكرهم ال�سابق دون اإبطاء، ويتخذ قائد املع�سكر )ال�سجن(، 
التي  والأمتعة  امل�سرتكة  الأ�سرى  مهمات  نقل  ب�سمان  الكفيلة  الإجراءات  الأ�سرى،  ممثل  مع  بالتفاق 
الدولة  وتتحمل  املادة.   الثانية من هذه  الفقرة  املقرر مبوجب  التحديد  ب�سب  معهم  ي�ستطيعون حملها  ل 

احلاجزة تكاليف النقل«.

• اأ�ساليب الإجالء: املادة )20( من اتفاقية جنيف الثالثة	

فيما اأكدت املادة )20( من التفاقية ذاتها على وجوب »اأن جتري عملية اإجالء اأ�سرى احلرب دائمًا بكيفية 
اإن�سانية ويف ظروف مماثلة للظروف التي تتوفر لقوات الدولة احلاجزة يف تنقالتها«.

اإجالوؤهم بكميات  اأ�سرى احلرب الذين يتم  اأن تزود  الثانية منها »على الدولة احلاجزة  و�سددت الفقرة 
الحتياطات  تتخذ جميع  اأن  وعليها  الالزمة.   الطبية  والرعاية  واملالب�ض  والطعام  ال�سرب  ماء  كافية من 
ل�سمان �سالمتهم اأثناء نقلهم، واأن تعد باأ�سرع ما ميكن قائمة باأ�سرى احلرب الذين يتم اإجالوؤهم.  فاإذا 
اإقامتهم يف هذه  اأن تكون مدة  اأثناء نقلهم مبع�سكرات انتقالية، وجب  اأ�سرى احلرب  اقت�سى الأمر مرور 

املع�سكرات اأق�سر ما ميكن«.

• النقل يف اتفاقية جنيف الرابعة	

خ�س�ست اتفاقية جنيف الرابعة اخلا�سة بحماية الأ�سخا�ض املدنيني يف زمن احلرب مادتني يف ق�سمها 
التا�سع لتبيان ال�سروط الواجب احرتامها و�سمانها اأثناء عمليات نقل املعتقلني، حيث ن�ست املادة )127( 
على قواعد وا�سحة ل�سمان احرتام كرامة املعتقلني وحقوقهم اأثناء النقل، ومراعاة اأو�ساعهم ال�سحية.  
فيما �سددت املادة )128( على اإخطار املعتقلني قبل نقلهم بوقت كاٍف، ومتكينهم من حزم اأمتعتهم واإبالغ 

عائالتهم.

• املــادة )127(	

ال�سرب  مباء  النقل  اأثناء  املعتقلني  احلاجزة  الدولة  تزود   )....( اإن�سانية.   بكيفية  املعتقلني  نقل  يجري 
مالب�ض  من  يلزم  ومبا  جيدة،  حالة  يف  �سحتهم  على  للمحافظة  تكفي  وكميات  وتنوع،  بنوعية  والطعام، 
ومالجئ ورعاية طبية.  وعليها اأن تتخذ جميع الحتياطات املنا�سبة لتاأمني �سالمتهم اأثناء النقل، واأن تعد 

قبل نقلهم قائمة كاملة باأ�سماء املعتقلني املنقولني.

ل ينقل املعتقلون املر�سى اأو اجلرحى اأو العجزة، وكذلك حالت الولدة، ما دامت الرحلة تعر�ض �سحتهم 
للخطر، اإل اإذا كانت �سالمتهم حتتم النقل.
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 على الدولة احلاجزة اأن تاأخذ عند تقرير نقل املعتقلني م�ساحلهم يف العتبار، على الأخ�ض بهدف عدم 
زيادة �سعوبات اإعادتهم اإىل الوطن اأو عودتهم اإىل منازلهم.

• املـادة )128(	

يف حالة النقل، يخطر املعتقلون ر�سميًا بانتقالهم وبعنوانهم الربيدي اجلديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل 
النقل بوقت كاٍف ليتمكنوا من حزم اأمتعتهم واإبالغ عائالتهم.

هذه  وزن  خف�ض  ويجوز  و�سلتهم،  التي  والطرود  ومرا�سالتهم  ال�سخ�سية،  متعلقاتهم  بحمل  لهم  وي�سمح 
لكل  كيلوغرامًا  وع�سرين  باأي حال عن خم�سة  يخف�ض  ل  ولكنه  النقل،  ذلك ظروف  اقت�ست  اإذا  الأمتعة 

�سخ�ض معتقل.

وحتول اإليهم دون اإبطاء املرا�سالت والطرود املر�سلة على عنوان معتقلهم ال�سابق.

يتخذ قائد املعتقل، بالتفاق مع جلنة املعتقلني، التدابري الالزمة لنقل مهمات املعتقلني امل�سرتكة والأمتعة 
التي مل ميكنهم حملها معهم ب�سبب حتديد مت فر�سه وفقًا للفقرة الثانية من هذه املادة.

• اتفاقية القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء7	

يتوافق مع  ال�سجناء يف مراحل الحتجاز املختلفة، مبا  نقلة نوعية يف حماية حقوق  �سكلت هذه التفاقية 
تطور مبادئ حقوق الإن�سان ومفاهيم الكرامة الإن�سانية.  وخ�س�ست التفاقية املادة )45( منها حلماية 

حقوق ال�سجناء اأثناء النقل، ون�ست على:

وجوب عدم تعري�ض ال�سجناء لأنظار اجلمهور عند نقلهم، اإل باأدنى قدر ممكن، ويجب اتخاذ تدابري . 1
حلمايته من �ستائم اجلمهور وف�سوله، ومن العلنية باأي �سكل من اأ�سكالها.

وجوب حظر نقل ال�سجناء يف ظروف �سيئة من حيث التهوية والإ�ساءة، اأو باأية و�سيلة تفر�ض عليهم . 2
عناء ج�سديًا ل �سرورة له.

وجوب نقل ال�سجناء على نفقة الإدارة، واأن ت�سود امل�ساواة بينهم جميعًا.. 3

7. اأو�سى باعتماد هذه التفاقية موؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املنعقد يف جنيف العام 1955، واأقرها املجل�ض 
القت�سادي والجتماعي بقراريه 663 جيم )د-24( املوؤرخ يف 31 متوز/يوليو 1957 و2076 )د-62( املوؤرخ يف 13 اأيار/مايو 1977.
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- ثانيًا: الو�سع القانوين لالأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني مبوجب لوائح م�سلحة 
ال�سجون الإ�سرائيلية

يق�سم ال�سجناء يف ال�سجون الإ�سرائيلية اإىل فئتني: ال�سجناء »اجلنائيون«، ال�سجناء »الأمنيون«، ويندرج املعتقلون 
الإداريون واملعتقلون مبوجب قانون املقاتل غري ال�سرعي �سمن فئة ال�سجناء الأمنيني.

اأوامر م�سلحة ال�سجون »ال�سجني الأمني« يف الأمر بتعليمات رقم )03/02/00(.  والأغلبية ال�ساحقة  تعّرف 
من ال�سجناء الأمنيني هم من الفل�سطينيني، اإل اأنه يوجد �سجناء يهود م�سنفون باعتبارهم »�سجناء اأمنيني«.  
ومبوجب ال�سيغة اجلديدة للوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية، حتل على كل واحدة منها لوائح خا�سة تبني 

حقوقهم وواجباتهم والقواعد الن�سباطية اخلا�سة بهم.  وهم على النحو التايل:

• املعتقلني 	 بقية  وبني  بينهم  متيز  خا�سة  لوائح  مبوجب  اجلنائيون  ال�سجناء  يعامل  اجلنائيون:  ال�سجناء 
الأمنيني، وهذا التقرير ل يتطرق اإىل هذه الفئة من ال�سجناء اإل من باب املقارنة الكفيلة بتو�سيح ظروف 

الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني ومعاملتهم.

• جراء 	 عليه  وحكم  اأدين  من  كل  »على  الأمني  ال�سجني  �سفة  ال�سجون  م�سلحة  تطلق  الأمنيون:  ال�سجناء 
اأو ظروفها، �سنفت  بناًء على ماهيتها  التي  بتنفيذه جنحة،  ال�ستباه  اأنه معتقل جراء  اأو  ارتكاب جنحة، 
على اأنها جنحة اأمنية �ساطعة، اأو اأن الدافع لرتكبها كان على خلفية قومية«.8  ويعامل الأ�سرى املعتقلون 
امل�سنفون حتت هذه الت�سمية مبوجب الأمر بتعليمات رقم )03/02/00(، وامل�سمى »قواعد عمل بخ�سو�ض 
ال�سجناء  بخ�سو�ض  الأمر  هذا  تعليمات  اأن  على  )اأ(،  الأوىل  مادته  يف  ن�ض  الذي  الأمنيني«،9  ال�سجناء 
املحكومني واملعتقلني �سد اأمن الدولة )تطغى( على اأي اأمر اآخر �سادر عن م�سلحة ال�سجون يتعار�ض معه.

• الدور اخلدمي للوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية اخلا�سة بهم، باعتبارها خمالفة ملا ن�ست عليه املواثيق 	
التنكر  ال�سجون يف ال�ستمرار يف  اأجهزة م�سلحة  اأداة طيعة يف يد خمتلف  الدولية، يجعلها  والتفاقيات 
حلقوق املعتقلني الفل�سطينيني، وارتكاب اجلرائم بحقهم، وقيامها بتوفري الغطاء القانوين احلاجب لأي 
اأن لوائح م�سلحة ال�سجون هذه، ل  اإل  عملية حما�سبة قانونية �سمن النظام الق�سائي لدولة الحتالل.  
غطاًء  ذاته،  بحد  ي�سكل  ما  وهو  واملعتقلني،  الأ�سرى  بنقل  اخلا�سة  والإجرائية  القانونية  الأ�س�ض  تو�سح 
ملمار�سات هذه الوحدات، وما تقرتفه من جرائم بحق الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني، وح�سانة لها من 

اأي حما�سبة قانونية ذات معنى.

8.  بكر، عبري.  »تعريف ال�سجناء الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية كـ »�سجناء اأمنيني« – الدللة اأمنية للتمويه على املمار�سة ال�سيا�سية«.  
من�سورات مركز عدالة )دفاتر عدالة، العدد اخلام�ض، 2009(.

ث يف تاريخ 2010/10/30 اأنظر امللحق رقم )1( 9.  لالإطالع على ملخ�ض الأمر )03/02/00(واملحدَّ
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• املعتقلون الإداريون: يعّرف العتقال الإداري ا�ستنادًا اإىل القانون الدويل الإن�ساين واتفاقية جنيف الرابعة 	
حتديدًا، باأنه حرمان �سخ�ض ما من حريته بناًء على اأمر من ال�سلطة التنفيذية -ولي�ض الق�سائية- دون 

توجيه تهم جنائية اأو اأمنية �سد املحتجز اأو املعتقل اإداريًا.

• الأر�ض 	 يف  الع�سكري  القائد  عن  �سادرة  اإداري  اعتقال  اأوامر  مبوجب  �سنويًا  الفل�سطينيني  مئات  يعتقل 
املنطقة  اأمن  ي�سكلون خطرًا على  باأنهم  تفيد  تتوفر معلومات  الذين  الأ�سخا�ض  املحتلة بحق  الفل�سطينية 
اأعداد املعتقلني الإداريني الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل خالل العام  واأمن دولة الحتالل.  وتراوحت 
 )04/02/00( رقم  بتعليمات  الأمر  مبوجب  يعاملون  معتقل   300 اإىل   250 بني  ما   ،2012 والعام   2011

امل�سمى »�سروط الحتجاز يف العتقال الإداري«.

• املقاتلون غري ال�سرعيني: تعّرف لوائح م�سلحة ال�سجون »املقاتل غري ال�سرعي« باأنه »كل اإن�سان حمتجز يف 	
ال�سجن بقوة اأمر اعتقال موقع من قبل رئي�ض الأركان، ول ي�ستحق مكانة اأ�سري حرب«.10  وقد اعتقل ع�سرات 
الفل�سطينيني من قطاع غزة املحتل مبوجب هذا القانون، وبخا�سة اأثناء العدوان احلربي يف كانون الأول/

دي�سمرب 2008 وكانون الثاين/يناير 2009.

تتعامل اأوامر م�سلحة ال�سجون مع »ال�سجناء الأمنيني« وفق منطق جمعي دون اعتبار لالختالفات العمرية، اأو 
الظروف ال�سحية، ودرجة خطورة »ال�سجني«.  ويو�سح البند 1 )ب( من اأمر م�سلحة ال�سجون )2000/02/03(، 
منطق م�سلحة ال�سجون الذي يقف وراء هذا الت�سنيف اجلمعي لل�سجناء الأمنيني بالقول: »توجد يف اأو�ساط 
على  اخلطر  لت�سكيل  حقيقية  كامنة  احتمالت  عادة،  الدولة،  اأمن  �سد  جنح  جراء  عليهم  املحكوم  ال�سجناء 
اأمن الدولة، عمومًا، وعلى النظام والطاعة يف ال�سجون، خ�سو�سًا، وذلك يف �سوء نوع اجلنحة التي ارتكبوها 
وما�سيهم ودوافعهم و�سلوعهم يف عمليات �سد اأمن الدولة.  حتى اإن غالبية هوؤلء ال�سجناء مرتبطون بتنظيمات 
الدولة.   اأمن  وعلى  ال�سجن،  يف  والطاعة  النظام  على  خا�سة  اأخطارًا  ثناياه  يف  يخفي  الرابط  وهذا  اإرهابية، 
ويلزم اخلطر الأمني من جهة ال�سجناء »الأمنيني« حب�سهم منف�سلني عن ال�سجناء اجلنائيني، كما يلزم فر�ض 
والزيارات،  الإجازات،  امل�سائل  هذه  بني  ومن  اخلارج،  مع  عالقتهم  يخ�ض  ما  كل  يف  عليهم  خا�سة  تقييدات 

واملكاملات الهاتفية، وزيارات الختالء«.

10.  �سنَّ الكني�ست الإ�سرائيلي يف �سهر اآذار من العام 2002، قانون »املقاتل غري ال�سرعي« )2002(.  ويعد هذا القانون �سكاًل من اأ�سكال العتقال الإداري مع بع�ض 
الفروقات الب�سيطة التي حترم املعتقل من �سمانات املحاكمة العادلة.  وعلى غرار العتقال الإداري، ي�سمح قانون املقاتل غري ال�سرعي لوزير الأمن 
الداخلي اأو من يخوله بدل القائد الع�سكري اأن ي�سدر قرار اعتقال بحق اأي �سخ�ض من قطاع غزة باعتباره مقاتاًل غري �سرعي ملدة 
مفتوحة، ودون حتديد موعد لإطالق �سراحه، ودون تقدمي لئحة اتهام بحقه، اعتمادًا على مواد �سرية يطلع عليها القا�سي فقط، ول يتم 

اإطالع املتهم وحمامي الدفاع عليها.
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يعدد  الذي   ،)2000/02/03( رقم  الإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  اأمر  من  )ج/3(  البند  اأن  علمنا  ما  واإذا 
التنظيمات العدائية )الإرهابية(، ل يت�سمن اأي تنظيم يهودي، فاإنه ميكننا القول اإن ال�ستثناءين اللذين ميكنان 
من منع فر�ض التقييدات على �سجني م�سنف على اأنه »اأمني« هو اأن هذا ال�سجني مل يكن ع�سوًا يف تنظيم معاٍد، 
ومل ميد يد العون لتنظيم معاد، وقدمت مذكرة من »ال�ساباك« باأنه ل ي�ست�سرف خطرًا قد مي�ض اأمن الدولة من 

عدم فر�ض التقييدات اخلا�سة عليه.

ويف هذا تقول املحامية عبري بكر، من خالل قراءة ال�ستثناء اأعاله )�سلة ال�سجني بتنظيم معاد(، اإنه ميكن 
اأن يثار النطباع باأن احلديث يدور عن بند يعرب عن توجه فرداين لل�سجني، ي�ستند اإىل تقييم م�ستوى خطورته 
الفردية على الرغم من كونه م�سنفًا »اأمنيًا«.  اإل اأن هذا التوجه الفرداين يتجاوز الغالبية ال�ساحقة من ال�سجناء 
اأ�سا�سه.11  ويلتقي حتليل  اأمنيني يف  اليهود امل�سنفني  ال�سجناء  وياأتي خلدمة  »اأمنيًا«،  الفل�سطينيني امل�سنفني 
املحامية بكر مع ما قاله وليد دقة الذي يوؤكد اأن »تعريف »�سجناء اأمنيون« و�سعته اأجهزة الأمن واأولها م�سلحة 
ال�سجون.  وقد تطور من تعريف فارغ اإىل »حاجات اإدارية« وفقًا لأمر اأ�سدرته �سلطة ال�سجون، ثم حظي مبكانة 
قانونية جديدة لدى الأجهزة املختلفة.  هذه املكانة ت�سرعن اليوم اإ�ساءة ظروف �سجن ال�سجناء الأمنيني قيا�سًا 

بظروف ال�سجناء الذين يجري تعريفهم بـ»اجلنائيني«.12

الأمنيني« ويف مقدمتها »قواعد عمل  بال�سجناء  الإ�سرائيلية اخلا�سة  ال�سجون  »لوائح م�سلحة  النظر يف  فعند 
بخ�سو�ض ال�سجناء الأمنيني 03/02/00، للعام 2008«، يت�سح اأن مفهوم »القانون« لدى ال�سيا�سيني ومتخذي 
 ،)Instrumental Concept  of  Law( بالأداتية يت�سم  الإ�سرائيلية  والدوائر  املوؤ�س�سات  القرار يف خمتلف 
الأمر الذي يجعل من القانون اأداة لتنفيذ اأهداف معينة ل معيارًا اأخالقيًا يعك�ض قيمًا ومعايري اجتماعية، لكونه 

جمرد اأداة يتم تغيريه حني ل يالئم الأهداف احلالية.

من هذا املنظور، يجب النظر اإىل لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية اخلا�سة بالأ�سرى  واملعتقلني الفل�سطينيني 
لتو�سيح هذا الدور الأداتي، وهذا ما يف�سر رف�سها العرتاف بانطباق اتفاقيات جنيف على الأر�ض الفل�سطينية 
�سحبها  عملية  لت�سهيل  حقوق  ولي�ض  امتيازات  تعبري  ا�ستخدام  ويجري  الفل�سطينيني،  الأ�سرى  وعلى  املحتلة 

باعتبارها امتيازات مردها ح�سن النية، ولي�ض العرتاف بـاإن�سانية الأ�سري وحقوقه.

11. لالإطالع على حتليل املحامية عبري بكر مل�سمون ال�ستثناءين، انظر: بكر، عبري.  »تعريف ال�سجناء الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية 
كـ »�سجناء اأمنيني – الدللة اأمنية للتمويه على املمار�سة ال�سيا�سية«.  دفاتر عدالة »العدد اخلام�ض، 2009.

12. دقة، وليد.  »�سجناء اأمنيون اأم �سجناء �سيا�سيون«.  جملة عدالة الإلكرتونية، العدد الرابع والع�سرون، ني�سان 2006.
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- ثالثًا: النقل والتفتي�ض يف اأوامر م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية

اأوًل: نقل ال�سجناء يف اأوامر م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية 
لثالثة  وفقًا  الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ�سرى  ت�سنف  الإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  اأن  اأعاله  لنا   ات�سح 
يلي  وفيما  ال�سرعيني.  غري  املقاتلون  الإداريون،  املعتقلون  الأمنيون،  ال�سجناء  وهي:  رئي�سية،  ت�سنيفات 
�سنتوقف عند اأهم ما جاءت به لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية اخلا�سة باملعتقلني الفل�سطينيني وفق 

الت�سنيفات ال�سابقة.

• قواعد عمل بخ�سو�ض ال�سجناء الأمنيني »الأمر بتعليمات رقم )03/02/00(«	

مل ينطِو الأمر اأعاله على تفا�سيل وافية تبني اأ�ساليب نقل املعتقلني وطرق معاملتهم وحقوقهم، بل اإن هذه 
الأوامر تتناول حقوق املعتقلني الفل�سطينيني باعتبارها امتيازات قابلة لل�سحب.  وبحجة العتبارات الأمنية، 
الوحدات  وعنا�سر  ال�سجن  لطواقم  عالية  وتقديرية  تنفيذية  �سالحيات  والتعليمات  الأوامر  هذه  متنح 

اخلا�سة يف معاملة الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني.

وعلى خالف ما جاءت به اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة من و�سوح يبني حقوق الأ�سرى واملعتقلني اأثناء 
ظروف  يف  ونقلهم  لئقة،  معاملة  ومعاملتهم  الإن�سانية،  كرامتهم  احرتام  على  وت�سديدها  النقل  عمليات 
مماثلة للظروف التي تتوفر لقوات الدولة احلاجزة، فاإن لوائح م�سلحة ال�سجون جاءت لتكر�ض العتبار 

»الأمني املزعوم« على ح�ساب �سالمة الأ�سرى واملعتقلني وحقوقهم.

وهذا ما يوؤكده البند )6( من الأمر ال�سابق الذي ن�ض على اأن قرار نقل »ال�سجناء«  يعترب من الأمور الأمنية 
التي ل ي�سمح للمعتقلني اأو املتحدثني با�سمهم التدخل فيها.

اإن قرار نقل »ال�سجناء« بني ال�سجون يف )اللواء(، يتخذ من قبل  وجاء البند )15( ليو�سح ذلك بالقول 
الألوية املختلفة يتخذ من قبل جلنة تنقالت  لل�سجناء يف  اإجراء تنقالت  اللوائية.  وقرار  التنقالت  جلنة 

ُقطرية، ويف احلالت الطارئة يتخذ القرار من قبل رئي�ض �سعبة ال�سجن اأو رئي�ض الق�سم.13

ودائمًا، وبحجة العتبارات وال�سرورات الأمنية، ت�سقط حقوق الأ�سرى واملعتقلني، ما يدلل مرة اأخرى على اأن 
اعتبار الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني �سجناء اأمنيني ما هو اإل غطاء لتجريدهم من اإن�سانيتهم وحقوقهم 

13. تنق�سم ال�سجون اإىل ق�سمني لواء ال�سمال واجلنوب، ويتبع الق�سمان لالإدارة العامة مل�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية. اأنظر خارطة ال�سجون 
امللحق رقم )2(
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املكفولة يف القانون الدويل الإن�ساين، حيث اأكدت الفقرة )ب( من البند )15( على« اأنه، وكقاعدة عامة 
متبعة، يبّلغ ال�سجني ب�سكل م�سبق بقرار نقله املتوقع يف الليلة ال�سابقة ليوم النقل، ول يتم الإبالغ يف احلالت 

التي تقت�سي بها ال�سرورات الأمنية ذلك«.

• نقل املعتقل الإداري	

الفقرة  الأول  بنده  الإداري«، يف  بتعليمات رقم )04/02/00( »�سروط الحتجاز يف العتقال  الأمر  ن�ض 
الإداري  العتقال  اأمر  يف  اإليه  امل�سار  املكان  يف  فقط  يحتجز  الإداري  املعتقل  »اأن  وا�سح  نحو  على  )اأ(، 

ال�سادر بحقه«.

�سجن  اإىل  فيه  املحتجز  ال�سجن  الإداري من  املعتقل  »نقل  اأن  ذاتها،  املادة  الفقرة )ب( من  اأ�سارت  كما 
اآخر يتطلب قيام وزير الدفاع بتغيري اأمر العتقال الإداري ب�سكل يذكر فيه ب�سورة وا�سحة مكان العتقال 

اجلديد«.

غري اأن املادة )21( والأخرية من الأمر نف�سه واملعنونة »معتقلو املناطق«، يف اإ�سارة اإىل املعتقلني الفل�سطينيني 
الإداريني،14 وبعد اأن توؤكد على انطباق تعليمات هذا الأمر على املعتقلني الإداريني وفقًا للت�سريعات الأمنية 
املطبقة يف املناطق »الأر�ض الفل�سطينية املحتلة«، تعود وتو�سح اأن تعليمات البند رقم 1 )اأ( )ب( املذكورة 
اأعاله، ل حتل على املعتقلني الإداريني الفل�سطينيني، الأمر الذي يرتك مل�سلحة ال�سجون واأجهزة املخابرات 
لهذه  التمييزي  الطابع  يظهر  ما  نقله،  وقرار  الفل�سطيني  الإداري  املعتقل  احتجاز  مكان  �سالحية حتديد 
بحرمان  اللوائح  هذه  تقوم  كيف  جلي  ب�سكل  تبني  كما  ودينية.   وعرقية  قومية  لعتبارات  وفقًا  اللوائح 
املعتقلني الفل�سطينيني من اأب�سط حقوقهم مبنحها اإدارة ال�سجون مطلق احلق يف نقلهم ب�سكل متع�سف كما 

�سرنى لحقًا.

• نقل املقاتل غري ال�سرعي	

ل تخ�س�ض لوائح م�سلحة ال�سجون اخلا�سة مبن ت�سميهم »املحارب/املقاتل غري ال�سرعي«، بنودًا خا�سًة 
تو�سح نقل هذه الفئة من املعتقلني.  وكما ذكرنا يف الف�سل ال�سابق، يعترب املعتقل مبوجب قانون املحارب غري 
ال�سرعي �سكاًل من اأ�سكال العتقال الإداري، غري اأن م�سلحة ال�سجون ل تتعامل مع املعتقلني الفل�سطينيني 

مبوجبه، واعتبارهم معتقلني اإداريًا.

14. على اعتبار اأن العتقال الإداري يطال بع�ض الإ�سرائيليني يف حالت نادرة.

الق�سم الأول : اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء  النقل



  26  

ثانيًا: الإجراءات اخلا�سة بالتفتي�ض اجل�سدي والتفتي�ض العاري15
يتعر�ض املعتقلون اأثناء عمليات النقل وخالل اقتحامات وحدات«النح�سون« لأق�سام وغرف الأ�سرى اإىل �سيا�سة 

التفتي�ض باأنواعها، ويف مقدمتها التفتي�ض العاري.

ولقد ا�ستند الأمر بتعليمات رقم )03/08/00( اخلا�ض 
الإجراءات  قانون  اإىل  املعتقلني  تفتي�ض  باإجراءات 
للعام  به«  م�ستبه  معتقل  ج�سد  على  »تفتي�ض  اجلنائية 
العامة،  التعليمات  فقرة  البند )5(،  1996.  وجاء يف 
اأن عملية التفتي�ض عملية ح�سا�سة ميكن اأن ت�سبب حالة 
من القلق لل�سخ�ض الفاح�ض اأو املفحو�ض.  ومن يبا�سر 
بالتفتي�ض عليه اأن يقوم بذلك باملحافظة على اأكرب قدر 
اأن  ممكن من احرتام كرامة ال�سجني، كما يجب عليه 

يحافظ على �سالمة اأغرا�ض ال�سجني.

اأما �سالحيات التفتي�ض، فهي على النحو التايل ح�سب ما جاء يف البند )4(:

• عند العتقال: ي�سمح لل�سجان القيام بالتفتي�ض على اجل�سم لل�سخ�ض املعتقل.	
• عند ا�ستقبال �سجني جديد يف ال�سجن.	
• وقت اإقامة ال�سجني يف ال�سجن ي�سمح بالتفتي�ض يف كل وقت اإذا ما/اأو عندما يوجد �سك قوي اأن ال�سجني 	

يخبئ يف اأغرا�سه اأو على ج�سمه اأو يف مالب�سه غر�سًا ميكن اأن ي�سبب الإيذاء باأمن ال�سجن اأو الدولة.
ويبني الأمر اأعاله اأن هناك اأنواعًا عدة من التفتي�ض ميكن اأن يتم اإخ�ساع الأ�سرى واملعتقلني لها، ومنها:

• التفتي�ض على ج�سم الإن�سان وهو ما يت�سمن مالب�سه واأغرا�سه.	
• فح�ض نظري على ج�سم عاٍر.	
• تفتي�ض خارجي للج�سم: وي�سمل ثالثة اأنواع من الفحو�سات: 1. اأخذ عينة من حتت الأظافر.  2. اأخذ مادة 	

من �سطح اجل�سم.  3. فح�ض على اجللد، وهذا يتطلب موافقة ال�سجني.
• اأخذ عينة بول.	

15. �سوف ي�ستفاد اأي�سًا من الإجراءات الواردة يف الأمر رقم )03/08/00( وقانون الإجراءات اجلنائية »تفتي�ض على ج�سد معتقل م�ستبه 
به للعام 1996« يف الق�سم الثاين من هذا التقرير الذي يتطرق اإىل اقتحامات الوحدات اخلا�سة مل�سلحة ال�سجون لغرف الأ�سرى واملعتقلني 

لأ�سباب خمتلفة و يتعر�سون خاللها لأنواع من التفتي�ض اجل�سدي .
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• 	 .3 �سوئي.  ما�سح  بوا�سطة  فح�ض    .2 رنطغن.  اأ�سعة  بوا�سطة  الفح�ض   .1 وي�سمل:  الداخلي:  التفتي�ض 
للتفتي�ض  اخل�سوع  ال�سجني  رف�ض  وعند    .)GYNOCHLOLOGICAL( بالن�ساء  اخلا�ض  الفح�ض 

الداخلي، يتم التوجه للم�ست�سار الق�سائي مل�سلحة ال�سجون واحل�سول على موافقة من املحكمة.

• التفتي�ض العاري	

يجري التفتي�ض«الفح�ض النظري« على اجل�سم العاري بح�سب البند )5( من الأمر )03/08/00(، الذي حدد 
�سروط التفتي�ض العاري وموا�سفاته، والذي ن�ض �سراحة على احلفاظ على اإمكانية تغطية بع�ض املناطق من 
اجل�سم.  وي�سرتط موافقة ال�سجني على التفتي�ض العاري.  وعند رف�ض ال�سجني، يتوجب اإعطاوؤه فر�سة اإبداء 
اعرتا�ساته اأمام �سابط م�سلحة ال�سجون.  واإذا ما رف�ض �سابط م�سلحة ال�سجون اإّدعاءات ال�سجني، ميكن 
با�ستعمال قوة معقولة، مبوجب موافقة خطية من  التفتي�ض  التفتي�ض من قبل من لدية �سالحية  اإجراء عملية 

�سابط م�سلحة ال�سجون.
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الف�سل الثاين
الوحدات اخلا�سة التابعة مل�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية: وحدة النح�سون منوذجًا

ترافقت زيادة العتماد على الوحدات اخلا�سة التابعة مل�سلحة ال�سجون وبروز دورها يف قمع الأ�سرى واملعتقلني 
ال�سجون  مل�سلحة  اجلديد  املدير  مهام   ،2003 العام  يف  جانوت  يعقوب  ا�ستالم  مع  وتعذيبهم،  الفل�سطينيني 
الإ�سرائيلية، و�سروعه يف تنفيذ خطته ال�ساعية اإىل تطويع الأ�سرى و�سهر وعيهم، عرب �سل�سلة من الإجراءات 

توجت باإعالنه يف العام نف�سه عن ت�سكيل وحدة »املت�سادا« التي اكت�سبت �سمعة اإجرامية بجدارة.

حققت تلك الإجراءات التي اّتخذها املدير اجلديد مل�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية، كما بينها الأ�سري وليد دقة، 
اأهمها ل ينح�سر يف  اأهدافًا عدة تتفق مع وتندرج �سمن خطته املتفق عليها مع رئي�ض وزرائه �سارون.  ولعل 
حتديث اإدارة ال�سجون، ومنط العتقال، واإعادة توزيع املهام بني وحداتها وطواقمها على �سوء التغريات النوعية 

التي نتجت عما ميكن ت�سميته بالقفزة التكنولوجية التي عرفتها ال�سجون الإ�سرائيلية يف العقد املا�سي.

كما ارتبط بروز دور الوحدات اخلا�سة بتعيني ال�سابط املعروف يو�سي قدي�ض م�سوؤوًل عن الوحدات اخلا�سة، 
الذي �سغل �سابقًا من�سب مدير �سجن ع�سقالن.  واأوكلت اإليه مهمة متابعة قرار م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية 
بفر�ض الزي البني املوحد على الأ�سرى، �سواء اأثناء تنقالتهم بني ال�سجون، اأو منها اإىل املحاكم، واأثناء الزيارات 
حتديدًا،  و«النح�سون«  اخلا�سة،  الوحدات  لهذه  ال�سجون  م�سلحة  واأوكلت  املحامني.   مقابلة  وعند  العائلية، 
مهمة �سمان ان�سياع الأ�سرى واملعتقلني لهذه التعليمات اجلديدة، واأبقت لنف�سها �سالحيات فر�ض العقوبات 

الن�سباطية عليهم مبوجب لوائحها اخلا�سة.

ال�سجون  مل�سلحة  ثابتة  �سيا�سة  الأخرية  ال�سنوات  يف  باتت  التي  العارية  التفتي�سات  على  ينطبق  ذاته  والأمر 
الإ�سرائيلية بحق املعتقلني والأ�سرى اأثناء تنقالتهم، وعند مداهمة غرفهم واأق�سامهم.  وتلعب �سيا�سة التفتي�ض 
اأدنى،  العاري دورًا بارزًا يف حتقري الأ�سرى واملعتقلني واإذللهم واإدخال الإح�سا�ض باأنهم مهزومون ويف درجة 

والعتداء عليهم بال�سرب، وتعري�سهم للعقوبات اإن هم قاوموا ورف�سوا.

»النح�سون«  بوحدة  الإ�سرائيلية  ال�سجون  مب�سلحة  اخلا�ض  الإلكرتوين  املوقع  تعريف  عند  نتوقف  يلي  وفيما 
تعر�ض  تفا�سيل  ت�سرد  التي  بالق�سم  امل�سفوعة  والت�ساريح  ال�سهادات  من  جمموعة  ن�ستعر�ض  ثم  ومهامها، 

املعتقلني/ات والأ�سرى/ات لعتداءات وح�سية من قبل الوحدات اخلا�سة.
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- اأوًل: تعريف وحدات »النح�سون«

تاريخية  دللة  له  ا�سم  »املت�سادا«  فيما  والق�سوة«،  وال�سالبة  »القوة  العربي  القامو�ض  »نخ�سون« يف  كلمة  تعني 
بالن�سبة لليهود.  ويت�سح من تعريف الوحدتني -كما ورد على موقع م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية- اأنه ل يوجد 

اختالف جوهري بني عنا�سر الوحدتني من حيث التدريب، والت�سليح، وحتى املهام والأهداف.

تاأ�س�ست هذه الوحدة يف العام 1973، وكانت ت�سمى وحدة الأمن والتعليمات، اإىل اأن تغري ا�سمها يف العام 1993 
اإىل وحدة مقاتلي »النح�سون«، وهي وحدة خا�سة )ملرافقة ال�سجناء اجلنائيني وال�سجناء الإرهابيني( تتكون من 
800 مقاتل، وتتبع م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية، وتنفذ مهامها وفقًا لتعليمات وتوجيهات �سادرة عن م�سلحة 

ال�سجون، واجلي�ض، وال�سرطة، والأمن الداخلي.

وتفيد بيانات م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية باأن وحدات »النح�سون« تقوم بنقل 1800 �سجني ومعتقل يوميًا ما بني 
ال�سجون، ومنها اإىل املحاكم، اأو اإىل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية لتلقي العالج.16

ويوؤكد عبد النا�سر فروانة اأن وحدة »النح�سون« تعترب من اأقوى واأكرب الوحدات الع�سكرية الإ�سرائيلية، و�ُسكلت 
خ�سي�سًا -ح�سب ما هو معلن- لإحكام ال�سيطرة على ال�سجون عرب مكافحة ما ي�سمى »اأعمال ال�سغب« داخلها، 
وهذه الوحدات اخلا�سة ترتدي زيًا مميزًا كتب عليه »اأمن ال�سجون«، وت�سم ع�سكريني ذوي اأج�سام قوية وخربات 
الإ�سرائيلي، وميتلك  اأن خدموا يف وحدات حربية خمتلفة يف جي�ض الحتالل  لهم  وكفاءات عالية جدًا، �سبق 
القتالية  القدرات  جانب  اإىل  املختلفة،  واملعدات  الأ�سلحة  ا�ستخدام  بينها  من  تقنية  قتالية  مهارات  اأع�ساوؤها 

البدنية الالزمة للمواجهة وال�سطدام املبا�سر.

كافة  مواجهة  مهامها  ومن  واملعتقلني،  لالأ�سرى  »مترد«  اأي  لقمع  خا�سة  تدريبات  الوحدة  هذه  عنا�سر  يتلقى 
حالت الطوارئ داخل ال�سجون واملعتقالت، مبا يف ذلك عمليات احتجاز رهائن.  وتخ�س�ض م�سلحة ال�سجون 
لكل �سجن ومعتقل فرقة خا�سة من تلك الوحدات، وتعمل على مدار �ساعات اليوم دون توقف اأو انقطاع، ويتم 
اأو نهارًا، و«ال�سيطرة على ال�سجن«، وميتلكون قدرات  العتماد عليها عند اقتحام غرف الأ�سرى وقمعهم لياًل 
واإمكانيات فائقة يف التنقل من �سجن اإىل اآخر، ويتم ا�ستدعاء الوحدة يف داخل ال�سجن اأو من ال�سجون الأخرى 
فور ن�سوء ما ميكن اأن يكون موؤ�سرًا حلدوث احتجاجات من قبل الأ�سرى، اأو اإذا اأرادت اإدارة ال�سجن الت�سعيد 

16. يبلغ عدد ال�سجناء اجلنائيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية قرابة 22 األف �سجني، فيما يرتاوح عدد املعتقلني الأمنيني الفل�سطينيني خالل 
فرتة البحث ما بني 4600 و5500 اأ�سري ومعتقل.
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املق�سود واملربمج جتاه الأ�سرى، واإذا تطورت الأمور، فاإن تلك الوحدات تكون جاهزة وعلى اأهبة ال�ستعداد.17

وتوؤكد �سهادات الأ�سرى واملعتقلني، اأن هناك فرقًا ملمو�سًا بني تعامل وحدات »النح�سون« وحرا�ض  »ال�سبا�ض«.18  
يقول الأ�سري اأن�ض ال�سنطي: »من الوا�سح اأن »النح�سون« كوحدات خا�سة تلقت تدريبات متخ�س�سة يف التعامل 
مع الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني تدمج ما بني الرتهيب والعنف اجل�سدي من جهة، واإيقاع الهزمية يف نف�سية 
املعتقل/الأ�سري وتطويعه من جهة اأخرى.  وهذا غالبًا ل يظهر يف تعامل حرا�ض ال�سجن، واأعتقد اأن ذلك اأمر 
ممنهج، فعمل هذه الوحدات مكمل لبع�سها بع�سًا، وهي تتقا�سم الأدوار فيما بينها، فمن غري املمكن جلميع 

الوحدات اأن ت�ستخدم امل�ستوى نف�سه من العنف واإل فقدت دورها«.19

حافالت »النح�سون«
�سنع  من  وهي   ،)Mars Prisoners Bus( حافالت  واملعتقلني  الأ�سرى  لنقل  »النح�سون«  وحدات  ت�ستخدم 
ال�سركة الإ�سرائيلية »مريكافيم«، وقد مت ت�سميم هذه احلافلة خ�سي�سًا ل�ستخدامها من قبل م�سلحة ال�سجون 
نظام  اإىل  اإ�سافة  متطور،  مراقبة  بنظام  مزودة  منف�سلة  مق�سورات  �ست  من  احلافلة  وتتكون  الإ�سرائيلية.  

ات�سال داخلي متطور ونوافذها من الزجاج امل�سفح.20

ت�ساهم  التي  ال�سويدية،   Volvo ل�سركة  احل�سرية  الوكالة  وال�ساحنات  ال�سيارات  لتجارة  ماير  �سركة  ومتلك 
بينها  ومن  احلقوقية،  املوؤ�س�سات  من  الكثري  دفع  ما  »مريكافيم«،  �سركة  م�سنع  يف   %26.5 يف  مبا�سر  ب�سكل 
وقواتها/  الحتالل  جرائم  يف  �سريكة   )Volvo( �سركة  اعتبار  اإىل   ،)Who Profits( الإ�سرائيلية  املوؤ�س�سة 

وحداتها اخلا�سة.21

وو�سف الأ�سرى هذه احلافالت بالقول اإنها حافالت نقل م�سفحة حتمل �سعار وحدات »النح�سون«، م�سنوعة 
من احلديد، وتت�سع ملا يقارب 46 معتقاًل.  وتنق�سم من الداخل اإىل اأق�سام عدة؛ الق�سم الكبري منها يقع ميني 
وهي  اأ�سخا�ض،  ل�سبعة  منهما  كل  تت�سع  غرفتان  توجد  احلافلة  ي�سار  ويف  معتقاًل.    32 لقرابة  ويت�سع  الداخل 
�سيقة لدرجة ل ميكن معها لل�سخ�ض اجلال�ض مدُّ �ساقيه.  وبني الق�سم الكبري وغرف العزل هذه، هناك مكان 
خم�س�ض لعنا�سر وحدات »النح�سون« برفقة الكالب البولي�سية يف بع�ض الأحيان واأ�سلحتها الر�سا�سة، بحجة 

مراقبة ال�سجناء و»�سبطهم« بال�سراخ والتهديد واإطالق النريان اأحيانًا.22
17. انظر عودة، زينب.  وحدات القمع اخلا�سة يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي، 20 ني�سان 2010.
18. ال�سبا�ض هو ال�سم املخت�سر لقوات م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية، وهنا يق�سد به ال�سجانون.

19. هذه ال�سهادة اأعطيت ملحامي ال�سمري يف تاريخ 2011/7/27 يف �سجن النقب.
20. امل�سدر ال�سابق.

21. لقراءة املزيد حول املو�سوع، انظر مقالة ديفيد كرونني »معدات �سركة فولفو متكن التعذيب وت�سهل الحتالل: املتوفرة باللغة الإجنليزية 
على الرابط التايل:

http//:electronicintifada.net/content/volvo-equipment-enabling-torture-facilitating-occupa-
tion9117/
تعر�سوا  اأ�سرى ومعتقلني  �سهادات من  �سنورد  الداخلية وظروفها.  كما  البو�سطة  ب�سكل مف�سل لرتكيبة  �سنعر�ض  التايل  الف�سل  22. يف 

لل�سرب والإهانة اأثناء نقلهم.
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اأن الظروف داخل البو�سطة ت�سبب لهم عذابات جمة.   اأفاد الأ�سرى واملعتقلون يف �سهاداتهم ملحامي ال�سمري 
الأيدي  مكبلي  باملعتقلني  ومكتظة  احلديد  من  م�سنوعة  اأنها  ذلك  الطرق،  على  الأمان  ب�سروط  تفي  ل  فهي 
والأقدام، واحلافلة ت�سري ب�سرعة كبرية، وعند اأي التفافة اأو فرملة يقع املعتقلون على بع�سهم البع�ض، ما ي�سبب 

لهم الإ�سابات والر�سو�ض، فكم باحلري اإذا ا�سطدمت احلافلة؟ ي�ساأل اأ�سري.23

اأ�سلحة »النح�سون«

توؤكد �سهادات الأ�سرى ما اأ�سار اإليه الباحث عبد النا�سر فروانة )2007( املخت�ض ب�سوؤون الأ�سرى، من اأن وحدة 
اأنواع الأ�سلحة احلديثة، ومنها ال�سالح الأبي�ض، والهراوات، والغاز ال�سام وامل�سيل  »النح�سون« تت�سلح مبختلف 
واأجهزة  احلي،  والر�سا�ض  دوليًا،  املحرم  الدمدم  والر�سا�ض  حارق،  ور�سا�ض  املطاطي،  والر�سا�ض  للدموع، 
ال�سناعات  من  اأنها  ويعتقد  ا�سم،  لها  يعرف  ل  التي  والذخرية  الأ�سلحة  من  اأخرى  واأنواع  حارقة،  كهربائية 

الع�سكرية الإ�سرائيلية التي يجرى جتريبها على الأ�سرى واملعتقلني  الفل�سطينيني لرفع قدرتها الت�سويقية.

وبني فروانة يف تقريره )2007(، اأن وحدات »النح�سون« ت�ستخدم كالبًا من ف�سيلة »ملينواه«، م�ستندًا اإىل تقرير 
ن�سرته �سحيفة »يديعوت اأحرونوت« لل�سحايف الإ�سرائيلي عمري بن دافيد، الذي اأرجع �سبب اختيار هذا ال�سنف 
من الكالب لكونه »�سوبر دوغ«، ويتمتع بقدرات عالية للعمل، وحتمل الأمل، بل اإنها ت�ستطيع العمل اأحيانًا حتى 

املوت، ول تكرتث باأي �سيء �سوى تنفيذ املهمة التي توكل اإليها من قبل اجلنود.

اأبرز مهام »النح�سون« كما جاءت على موقع م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية:

• مرافقة »ال�سجناء الأمنيني« واجلنائيني بني مرافق الحتجاز واملرافق التابعة مل�سلحة ال�سجون وال�سرطة.	
• حرا�سة »ال�سجناء الأمنيني« يف املحاكم الع�سكرية.	
• يف 	 ال�ستجواب  واأثناء  العام،  الأمن  جلهاز  التابعة  ال�ستجواب  مراكز  يف  واملحتجزين  ال�سجناء  مرافقة 

احلافالت.
• حرا�سة ال�سجناء الأمنيني واجلنائيني خالل الختبارات الطبية يف امل�ست�سفيات الداخلية التابعة مل�سلحة 	

ال�سجون وامل�ست�سفيات املدنية.
• امل�ساعدة يف عمليات تفتي�ض وا�سعة النطاق يف ال�سجون بحثًا عن ت�سنيع اأ�سلحة؛ خمدرات؛ هواتف نقالة 	

... وغريها.
• جلب املعتقلني من اخلارج مبوجب اتفاقيات ت�سليم املجرمني.	
• التدخل اأثناء احلوادث يف ال�سجون لفر�ض النظام والأمن.	
• تاأمني احلماية لأفراد الوحدة املهددين باخلطر.	

23. من �سهادة الأ�سري خمل�ض برغال اأثناء مقابلته حمامي ال�سمري يف �سجن جلبوع يف تاريخ 2011/6/11.  واأفرج عن خمل�ض برغال يف 
�سفقة وفاء الأحرار يف 18 ت�سرين الأول من العام 2011.
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- ثانيًا: دور وحدات النح�سون يف تنفيذ �سيا�سة م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية

مقدمة
حتتجز قوات الحتالل الإ�سرائيلي الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني يف 17 �سجنًا تقع خارج الأر�ض الفل�سطينية 
املحتلة يف العام 24،1967 داخل حدود دولة الحتالل، يف خمالفة وا�سحة ملا ن�ست عليه املادة )76( من اتفاقية 

جنيف الرابعة.25

اأهايل املعتقلني والأ�سرى ا�ستخراج ت�ساريح خا�سة من الإدارة املدنية )ICA( التابعة  ويرتب هذا الأمر على 
اأبنائهم املعتقلني؛ اأي اأن حق التزاور بني املعتقل  لقوات جي�ض الحتالل يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة لزيارة 

وذويه لي�ض حقًا ثابتًا وتلقائيًا.

وتق�سم ال�سجون الإ�سرائيلية جغرافيًا اإىل ق�سمني: ق�سم ي�سمى ب�سجون اجلنوب نظرًا لوقوعها يف جنوب دولة 
الحتالل من ع�سقالن و�سوًل اإىل �سجن نفحة ورميون والنقب، وتتبع هذه ال�سجون مل�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية، 

وي�سطلع نظيم ا�سبيتي مبهمة قائد �سجون اجلنوب.

اأو على الأقل  ولهذه ال�سجون وحدات خا�سة بها ت�سمى »وحدة اجلنوب«، جنبًا اإىل جنب مع وحدات املت�سادا، 
تنوب عنها، التي قتلت املعتقل حممد الأ�سقر يف العام 2007 اإبان اقتحامها �سجن النقب، واإطالقها النار على 
املعتقلني من م�سافات ق�سرية دون مربر، كما تبني من الفيديو امل�سور الذي ن�سر بعد قرار ق�سائي للمحكمة 

العليا الإ�سرائيلية يف العام 2011، واعتدائها بال�سرب املربح على الع�سرات منهم بالهراوات والغاز ال�سام.

البيئي �سديد  العامل  اإىل  اإ�سافة  اإدارتها،  الناجتة عن ق�سوة  املعي�سية  ال�سجون �سوء ظروفها  ويعرف عن هذه 
الرطوبة �سيفًا، و�سديد الربودة �ستاًء.  غري اأن الأهم هو قربها من املفاعل النووي الإ�سرائيلي يف دميونا، وما 

لذلك من تبعات �سحية قد تزيد من احتمالت اإ�ساباتهم باأمرا�ض ال�سرطان وغريها.

اأعايل جبال الكرمل.  وتتفاوت  اإىل �سجن الدامون يف  فيما متتد �سجون ال�سمال من �سجن »ه�سارون« و�سوًل 
الظروف املعي�سية بني �سجن واآخر.  فبع�ض هذه ال�سجون بنيت حديثًا، وحتديدًا ل�ستقبال املعتقلني الفل�سطينيني، 

24. بتاريخ 2006/10/3 نقلت م�سوؤولية �سجن عوفر من قوات جي�ض الحتالل الإ�سرائيلي اإىل قوات م�سلحة ال�سجون، فيما اأ�سبح �سجن 
جمدو حتت م�سوؤولية م�سلحة ال�سجون ابتداء من تاريخ 2005/2/15.  ويف تاريخ 2006/3/1 نقل �سجن النقب »كت�سيعوت« من م�سوؤولية 

قوات جي�ض الحتالل اإىل م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية.
25. �سجن عوفر الواقع جنوب غرب مدينة رام اهلل ويت�سع لقرابة 800 معتقل هو ال�سجن الوحيد الذي يقع داخل الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، 
ومع ذلك يطلب من الأهايل احل�سول على ت�ساريح من قبل الإدارة املدنية التابعة لقوات الحتالل لزيارة املعتقلني. اأنظر خارطة ال�سجون 

املرفقة يف ملحق التقرير رقم  )2(.
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واأخرى قدمية بالية مثل �سجن ع�سقالن، واأخرى بنيت يف حقبة ال�ستعمار الربيطاين كاإ�سطبالت خيل و/اأو 
معمل ل�سنع ال�سجائر كما هو حال �سجن الدامون.

وتتميز هذه ال�سجون بطاقمها من احلرا�ض وال�سجانني الدروز الذين يجيدون اللغة العربية، ويجاهدون لك�سب 
ثقة الدولة الإ�سرائيلية، وُيعرف عنهم ق�سوتهم وكراهيتهم للمعتقلني الفل�سطينيني على الرغم من اأن هويتهم 

احلقيقية عربية فل�سطينية.

قوات  بها  وترتبط  الإ�سرائيلية،  ال�سجون  م�سلحة  اإىل  ال�سمال  �سجون  تتبع  اجلنوب،  �سجون  حال  هو  وكما 
خا�سة متخ�س�سة يف نقل املعتقلني وقمعهم، ومنها »النح�سون« املتخ�س�سة يف نقل املعتقلني، اإ�سافة اإىل مهام 

القتحامات، ت�ساندها يف ذلك وحدات »اليامز«، و»البارون«، و»املت�سادا«.

- اأوًل: تق�سيم الأ�سرى واملعتقلني وفق اعتبارات جغرافية اأداة لقمعهم و�سرب وحدتهم

ل تكتفي قوات الحتالل وم�سلحة �سجونها باعتقال الفل�سطينيني يف �سجون خارج الأر�ض الفل�سطينية املحتلة يف 
العام 1967، بل تداأب على زيادة معاناتهم عرب توظيف املواقع اجلغرافية لل�سجون يف منظومة قمعها لالأ�سرى 

واملعتقلني ومعاقبة ذويهم.

فاملعتقل/الأ�سري الذي تقطن عائلته يف جنني �سمال ال�سفة الغربية، تزج به يف �سجن يف اأق�سى اجلنوب، ومن 
ت�سكن عائلته يف جنوب ال�سفة الغربية جتده يف �سجون ال�سمال، وهكذا دواليك.26

الأ�سرى وبني  اتفاقًا بني  »اإن هناك  اأ�سرى ومعتقلي �سجن جمدو  الطرياوي ممثل  النائب جمال  ويف هذا قال 
م�سلحة ال�سجون اأن يتم نقل الأ�سرى واملعتقلني لل�سجون القريبة على ذويهم، ولكن اإدارة ال�سجون يف الفرتة 
عقاب  كو�سيلة  �سكناهم  مناطق  عن  بعيدة  �سجون  اإىل  الأ�سري  نقل  ت�ستخدم  وبداأت  بالتزامها  نكثت  الأخرية 

لالأ�سري واأهله«.27

و�سمن م�سعاها الدائم لتفتيت هوية الأ�سرى وق�سيتهم، وحتطيم بنيتهم التنظيمية، قامت م�سلحة ال�سجون 
الإ�سرائيلية بتخ�سي�ض �سجون اأو اأق�سام خا�سة لأ�سرى مدينة القد�ض، واأ�سرى الداخل الفل�سطيني، مبا ل ي�سمح 

لهم بالختالط ببقية الأ�سرى واملعتقلني من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

26. مثال ذلك قيام م�سلحة ال�سجون بنقل 37 اأ�سريًا ومعتقاًل من اأبناء ال�سمال الفل�سطيني من ق�سم )4( يف �سجن جلبوع اإىل �سجن نفحة 
يف اأق�سى اجلنوب، ما �سبب توترًا �سديدًا يف �سفوف الأ�سرى وا�ستياء من هذه ال�سيا�سة اخلطرية التي ت�ستهدف خلق �سعوبات اأمام الأهايل 

خالل الزيارات.
ويف الإطار ذاته خا�ض املعتقل الإداري عماد البطران وهو من اأبناء مدينة اخلليل واملعتقل يف �سجن جمدو اإ�سرابًا عن الطعام مطلع العام 

2013 للمطالبة بنقله اإىل اأحد �سجون اجلنوب، لأن والديه كبريان يف ال�سن ول يتحمالن م�سقة ال�سفر اإىل �سجون ال�سمال.
27.  من مقابلة النائب جمال الطرياوي مع حمامية وزارة الأ�سرى واملحررين ن�سرت يف تاريخ 13 كانون الثاين من العام 2013.
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غزة  قطاع  لأ�سرى  اأق�سام  بتخ�سي�ض  اجلنوب،  �سجون  وبخا�سة يف  الإ�سرائيلية،  ال�سجون  تقوم م�سلحة  كما 
تطبيقًا للنهج ال�ساعي لف�سل قطاع غزة عن بقية الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، والق�ساء على الروابط الجتماعية 

والتنظيمية، وخلق وقائع متمايزة بني اأبناء ال�سعب الفل�سطيني الواحد.

وبعيد النق�سام الفل�سطيني بني حركتي »فتح« و«حما�ض« واأحداث متوز العام 2007، ومن باب تاأجيج التناق�سات 
الفل�سطينية ونقلها اإىل اأو�ساط الأ�سرى، قامت م�سلحة ال�سجون بعزل معتقلي واأ�سرى حركة حما�ض يف اأق�سام 

منف�سلة عن اأ�سرى حركة فتح، بحجة احليلولة دون وقوع �سدامات بينهم.

ويف هذا اخل�سو�ض، يقول الأ�سري وليد دقة اإن اإدارة ال�سجون حافظت على ما كان قائمًا من تق�سيم �سكنى لغرف 
اأق�سام ال�سجن.  لكن التق�سيم الداخلي لأع�ساء الف�سيل الواحد  خا�سة بكل ف�سيل داخل الق�سم الواحد من 
املوزعني يف غالبية ال�سجون على الغرف وفقًا لالنتماءات اجلغرافية، اأو تق�سيم خميم - مدينة، يعاك�ض متامًا 
ما كان قائمًا يف املا�سي يف اأو�ساط الأ�سرى ... حيث كانت احلركة الوطنية يقظة وحري�سة على اأهمية تعزيز 

الروابط الوطنية والعالقات التنظيمية املوؤ�س�سة على قواعد �سيا�سة طوعية، بعيدًا عن رابطة الدم والبلديات.

فيما يلي �سنقوم با�ستعرا�ض مقتطفات من �سهادات وت�ساريح م�سفوعة بالق�سم، تروي تفا�سيل من اعتداءات 
وحدات »النح�سون« على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء عملية نقلهم بني ال�سجون على مدار ال�سنوات الثالث املا�سية.  

ولكن قبل ذلك نتوقف عند تفا�سيل عمليات النقل.

- ثانيًا: تفا�سيل عمليات لنقل 

تقوم الوحدات اخلا�سة بنقل املعتقلني والأ�سرى يف اجتاهات عدة؛ كالنقل من مراكز التحقيق والتوقيف اإىل 
املعتقالت وال�سجون، وهناك تنقالت يومية جتري للمعتقلني والأ�سرى فيما بني ال�سجون، وعمليات نقل للمعتقلني 

والأ�سرى جتري من ال�سجون اإىل املحاكم وبالعك�ض، واأخريًا ما بني ال�سجون والعيادات اخلارجية وبالعك�ض.

اأما عن عمليات النقل بني ال�سجون، فهي عائدة لقرارات 
طلب  على  بناء  تكون  قليلة  اأحيان  ويف  ال�سجون،  اإدارة 
قرب  مثل  �سخ�سية،  لأ�سباب  نف�سه  الأ�سري/املعتقل 
اأو  اأخ  مع  الجتماع  بق�سد  اأو  العائلة،  بيت  من  ال�سجن 

قريب.

وكثريًا ما يتم نقل املعتقلني والأ�سرى من �سجن اإىل �سجن 
اآخر، اأو اإىل ق�سم العزل النفرادي فيه، ك�سكل من اأ�سكال 
العقاب الفردي اأو اجلماعي.  كما تهدف هذه التنقالت 
للحركة  والتنظيمية  الجتماعية  الدوائر  تفكيك  اإىل 
وزيادة  �سفوفها  يف  الفو�سى  ودب  الأ�سرية،  الوطنية 

معاناة ذويهم.

التعذيب من خالل الإجهاد
تكملها  بل  التعذيب،  بحفالت  الكتفاء  يتم  ل 
املقاومة  اإىل ك�سر  التي تهدف  العمليات  �سل�سلة من 
النف�سي/الع�سبي،  الإجهاد  اأبرزها  والنهيار.  
يهدف  وكالهما  الأولية،  اجل�سد  بحاجات  والتحكم 
اإىل اإي�سال املعتقل اإىل حالة الإنهاك.  وعلى عك�ض 
الآليتني  هاتني  فاإن  العنيف،  اجل�سدي  التعذيب 
تخلوان عادة من العنف املبا�سر، اإمنا اآثارهما ل تقل 

فداحة عنه.
)م�سطفى حجازي، م�سدر �سابق(
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عملية النقل

ما ت�ستغرقه الطريق من ال�سجن اإىل املحكمة، اأو العك�ض، اأو من �سجن اإىل اآخر، تختلف ح�سب املوقع اجلغرايف 
لكل �سجن، فاأحيانًا ت�ستغرق ثالثة اأيام، واأحيانًا اأخرى ت�ستغرق اأ�سبوعًا كاماًل، وبخا�سة اإذا ما تزامن توقيت 

النقل مع عطلة نهاية الأ�سبوع العربية.

فمثاًل، عند النقل من �سجن بئر ال�سبع اإىل حمكمة »عوفر« الع�سكرية، يتم يف اليوم الأول اإخراج املعتقل ونقله 
اإىل معرب الرملة، وينام يف »معبار« �سجن الرملة.  ويف �سباح اليوم التايل ينقل اإىل حمكمة »عوفر« الع�سكرية، 
ويعود اإىل �سجن الرملة يف �ساعة متاأخرة من الليل.  ويف بع�ض الأحيان يبيت الليلة يف �سجن الرملة، ويف كثري 
من الأحيان يعود اإىل �سجن بئر ال�سبع يف الليل، وينام املعتقل يف غرفة النتظار عند باب ال�سجن )الأمتناه(، 
ويف �سبيحة اليوم التايل يتم اإدخاله اإىل الق�سم؛ اأي اأن عملية ح�سور املحكمة حتتاج اإىل ثالثة اأيام وليلتني خارج 

ال�سجن.

اأما اإذا كانت املحكمة يوم الأحد، فيخرج املعتقل من ال�سجن �سباح يوم اخلمي�ض، ويعود اإىل الق�سم يوم الثنني 
�سباحًا؛ اأي اأن الرحلة ت�ستغرق 5 اأيام.

اأما من �سجن نفحة، ف�سوف ت�سيف يومًا اآخر على الرحلة اأو يومني؛ فمثاًل عند العودة من املحكمة لياًل ينام 
الأ�سري اأوًل يف الرملة، ومن ثم ينام ليلة اأخرى يف �سجن بئر ال�سبع، وليلة ثالثة يف غرفة النتظار يف �سجن نفحة، 
قبل اأن يدخل اإىل الق�سم، ويدخل الق�سم يف ال�سباح؛ اأي اأنه يق�سي ثالثة اأيام يف طريق العودة، ويومني يف طريق 
الذهاب. وت�ستغرق عملية النقل من �سجن النقب اإىل حمكمة »عوفر« وبالعك�ض ما بني �ستة اأيام اإىل اأ�سبوع كامل.

وتنق�سم عملية النقل اإىل مراحل عدة، تبداأ بتبليغ الأ�سري بقرار نقله اإ�سعارًا ببدء رحلة قا�سية ت�ستمر اأيامًا عدة.

تبليغ بالنقل

حالت  ويف  الأخري.  العدد  بعد  النقل  يوم  ع�سية  )البو�سطة(  نقله  بقرار  املعتقل/الأ�سري  يبلغ  عامة،  كقاعدة 
�سباحًا. يف هذه  والن�سف  ال�ساد�سة  ال�ساعة  قرابة  الأول  العدد  بعد  نف�سه  اليوم  �سباح  تبليغه  يتم  »القمع«،28 
الوقت  الأ�سري خالل هذا  يقوم  �ساعة.   ن�سف  يتجاوز  ل  نف�سه مبا  املنقول جتهيز  الأ�سري  على  يجب  احلالة، 
الق�سري بارتداء الزى اخلا�ض باإدارة م�سلحة ال�سجون »ال�سبا�ض«، وحزم حقائبه، ول ي�سمح له بتوديع رفاقه 

.)IPS( يف الغرف الأخرى

28. يق�سد بالقمع يف هذا ال�سياق نقل املعتقل/الأ�سري؛ �سواء اإىل �سجن اآخر، اأو اإىل العزل النفرادي؛ �سواء اأكان يف ال�سجن نف�سه اأم يف 
�سجن اآخر، ب�سب رف�سه الن�سياع لأوامر م�سلحة ال�سجون، اأو جراء مواجهته لقرارات اإدارة ال�سجن، واأحيانًا كثرية يكون قرار النقل ناجمًا 
عن م�سادة كالمية مع اأحد ال�سجانني اأو رجال ال�ستخبارات اأو اإدارة ال�سجن.  كما يطلق هذا امل�سطلح للتعبري عن عمليات نقل الأ�سرى 

واملعتقلني اإبان اإ�سراباتهم عن الطعام.
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التفتي�ض والت�سليم

يقوم حرا�ض ال�سجن )ال�سجانون التابعون مل�سلحة ال�سجون ( باإخراج املعتقل/الأ�سري من الغرفة قرابة ال�ساعة 
ال�سابعة �سباحًا.  ويخ�سع بعدها للتفتي�ض: تفتي�ض ج�سدي، وتفتي�ض احلقيبة، وبعدها ينقل اإىل غرفة النتظار 
»المتناه«.  ينتظر املعتقلون امل�سافرون الذين قد ي�سل عددهم اإىل اأكرث من 20 معتقاًل يف غرفة �سيقة ل تتجاوز 
م�ساحتها 16 مرتًا مربعًا، ما ل يقل عن اأربع �ساعات، وخالل كل هذا الوقت ل ي�سمح لهم با�ستعمال املرحا�ض، 

ول تقدم لهم وجبة الطعام، ويحظر عليهم التدخني.

عند و�سول وحدات »النح�سون« قرابة ال�ساعة احلادية ع�سرة، جتري عملية الت�سليم وتنتقل م�سوؤولية املنقولني 
»من �سرطة ال�سجن »ال�سبا�ض« اإىل وحدة »النح�سون« املكلفة بنقل املعتقلني.

التكبيل وال�سعود اإىل »البو�سطة«

يطلب عنا�سر »النح�سون« من  الأ�سرى /املعتقلني املنقولني مد اأيديهم من خالل فتحة الباب بغر�ض تكبيلهم 
بالأ�سفاد، ومن ثم يفتح الباب ويخرج  املعتقل /الأ�سري من الغرفة مكبل اليدين باأ�سفاد حديدية متال�سقة، 
ومن ثم يكبل الأ�سري من قدميه، وبعد ذلك يخ�سع للتفتي�ض مرة اأخرى بالطريقة ذاتها: تفتي�ض ج�سدي، تفتي�ض 
عرب البوابة الإلكرتونية.  كما يجرب املعتقلون على حمل حقائبهم وهم مقيدو الأيدي والأقدام م�سافات متفاوتة 

من باب ال�سجن، وو�سعها يف �سناديق خم�س�سة اأ�سفل احلافلة.

املتاع امل�سموح بحمله

يعتمد حجم الأغرا�ض امل�سموح بنقلها على وجهة النقل واإدارة ال�سجن، فاإذا كانت البو�سطة من ال�سجن اإىل 
املحكمة، ي�سمح للمعتقل/ الأ�سري باأخذ م�ستلزماته بحقيبة �سغرية يحمل فيها املالب�ض الداخلية ومالب�ض النوم، 
وغطاء للفر�سة، ومواد النظافة ال�سخ�سية، وبع�ض الطعام من غري املعلبات، وعلبة �سجائر مفتوحة.  اأما اإذا 
اأغرا�سه دون حتديد وزن  اآخر، فغالبًا ما ي�سمح للمعتقل باأخذ ما ي�ساء من  اإىل  كانت بو�سطة نقل من �سجن 

معني.  ولكن يبقى من ال�سعب على املعتقل/ الأ�سري حمل متاعه اإذا كانت ثقيلة.

الأغرا�ض  واأنواع  كميات  يخ�ض  فيما  ال�سجون  بني  ما  املتبعة  الإجراءات  باختالف  املعتقلني  �سهادات  وتفيد 
امل�سموح بنقلها، فبع�ض اإدارات ال�سجون، مثاًل، ت�سمح للمعتقل املنقول باأخذ كميات قليلة من ال�سجائر ل تتعدى 

العلبتني، فيما ت�سمح اإدارة �سجن اآخر باأخذ كميات اأكرب، وهذا ين�سحب على الكثري من الأغرا�ض.

الق�سم الأول : اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء  النقل



37  

ال�سندوق الأ�سود

تتكون حافلة البو�سطة من ق�سمني: قمرة القيادة، حيث يجل�ض ال�سائق ومعه اأحد عنا�سر »النح�سون«؛ الق�سم 
الداخلي هو �سندوق م�سفح يت�سع لقرابة 46 �سخ�سًا.

حافالت النح�سون لنقل الأ�سرى واملعتقلني 

قاطع عبارة عن �سفائح  منه هناك  اليمن  ال�سندوق، على  و�سط  يقع يف  باب  املعتقلون من  الأ�سرى/  ي�سعد 
حديدية مثقبة خم�س�سة تف�سل ما بني غرفتي العزل اجلماعي والغرفة الكبرية.  تت�سع الغرفة العادية لـ 32 

معتقاًل، يف حني اأن غرف العزل تت�سع ل�سبعة معتقلني يف كل واحدة.

ويف اأعلى احلافلة هناك نافذة م�ستطيلة ل يتجاوز ارتفاعها 10 �سم، ومغطاة ب�سفائح حديدية مثقبة، ما يحول 
“النح�سون”  اأن  النقل �سعوبة، وبخا�سة  ب�سكل طبيعي. وهذا ما يزيد ظروف  اإىل احلافلة  الهواء  دون دخول 

يرف�سون ت�سغيل املكيف الهوائي يف اأغلب الأحيان.

يجل�ض الأ�سرى /املعتقلون يف مقاعد زوجية، م�سنوعة من �سفائح حديدية.  وي�ستكي املعتقلون من �سيق املقاعد 
الظهر  منطقة  والأوجاع يف  الأمرا�ض  لهم  ت�سبب  التي  التعذيب  اأدوات  من  اأداة  ويعتربونها  بينها،  وامل�ساحات 

والرقبة، وحتول دون قدرتهم على ال�سرتاحة اأو النوم.

الفل�سطينيون  يق�سي  وفيما  اجلنائيني،  ال�سجناء  بع�ض  مع  الفل�سطينيون  املعتقلون  الأ�سرى/  ينقل   ما  وغالبًا 
�ساعات ال�سفر الطويلة مكبلي الأيدي والأقدام، يكتفي عنا�سر »النح�سون« بتقييد ال�سجني اجلنائي الإ�سرائيلي 

من يد واحدة مع زميل له.
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رحلة القيود بال حقوق

ي�سدد  الأ�سرى/ املعتقلون على و�سف البو�سطة باعتبارها منوذجًا اآخر من مناذج التعذيب املربمج واملخفي، 
الذي يتخذ من الأمن ذريعة للتنكيل باملعتقلني وافتعال وحدات »النح�سون« للم�ساكل وال�سدامات للتنكيل بهم 
بال�سرب املربح، وتعري�سهم للعقوبات، وجتريدهم من اأب�سط حقوقهم.  فال ي�سمح  لالأ�سرى/ املعتقلني باأخذ 
اأي غر�ض اإىل داخل البو�سطة، ومينعون من الوقوف اأو النظر من النافذة، كما مينعون من املطالعة اأو ال�ستماع 

اإىل املذياع، ول ي�سمح لهم بال�سالة، ويف بع�ض الأحيان مينعون من احلديث.

اإ�سافة اإىل كل ذلك، ل ي�سمح للمعتقلني با�ستخدام املرحا�ض اأو تناول الطعام وال�سراب اأو التدخني طوال �ساعات 
الرحلة التي قد ت�ستغرق اأكرث من 12 �ساعة دون مراعاة لظروف الأ�سرى املر�سى.

و�سدد الأ�سرى واملعتقلون يف �سهاداتهم ملوؤ�س�سة ال�سمري، على اأن هذا املنع املطلق ينطبق على  الفل�سطينيني ول 
ينطبق على ال�سجناء اجلنائيني، حيث تت�ساهل وحدات »النح�سون« معهم التي غالبًا ما تتغا�سى عن تدخينهم يف 
احلافلة، وتوافق على ال�سماح لهم بالرتجل من البو�سطة عند و�سولها اإىل اأحد ال�سجون لق�ساء حاجاتهم، وهو 

ما يحرم منه الفل�سطيني كقاعدة عامة، ول ي�سمح به اإل ا�ستثناء لبع�ض الأ�سرى املر�سى.

- ثالثًا: �سهادة اأ�سري حمرر يروي تفا�سيل النقل من نفحة اإىل »معبار« الرملة

الطريق من اجلحيم اإىل اجلحيم

نفحة ... بئر ال�سبع

تتحرك بنا البو�سطة من �سجن نفحة قرابة ال�ساعة احلادية ع�سرة، وبعد �ساعة تقريبًا ن�سل 
اإىل �سجن بئر ال�سبع، وتتوقف البو�سطة ملدة اأربع �ساعات متوا�سلة، يبقى  الأ�سرى/املعتقلون 
خاللها حبي�سي ال�سندوق مكبلني من اأيديهم واأقدامهم، فيما يذهب عنا�سر »النح�سون« اإىل 

ا�سرتاحة الغذاء، ويف بع�ض الأحيان قد يجري تغيري الطاقم.

تقع  ما  وكثريًا  املر�سية،  احلالت  فيهم  مبن  املرحا�ض،  اإىل  بالذهاب  للمعتقلني  ي�سمح  ول 
وعند  حاجاتهم،  بق�ساء  لهم  ال�سماح  رف�سهم  ب�سب  و«النح�سون«  املعتقلني  بني  �سدامات 
وقوع مثل هذه امل�ساّدات، ل يتورع عنا�سر »النح�سون« من العتداء على الأ�سرى / املعتقلني  

والتنكيل بهم �سربًا واإهانة، وهذا ين�سحب على جميع مراحل الرحلة.
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بئر ال�سبع ... ع�سقالن

الذي  اأخرى �سوب �سجن ع�سقالن  بعد �ساعات من النتظار املجاين تتحرك احلافلة مرة 
اأربع  ملدة  احلافلة  تتوقف  اأي�سًا  وهناك  دقيقة،   50 قرابة  �ساعة،  من  اأقل  بعد  اإليه  ن�سل 
ال�ساعات  نق�سي  يتغري علينا �سيء،  الو�سعية ذاتها، ل  نبقى خاللها يف  �ساعات متوا�سلة، 
الطعام  لنا  يقدم  ول  �سيفًا،  والعفن  والرطوبة  �ستاء  بالربد  املمزوجة  واملرارة  القهر  نلوك 

ومننع من الرتي�ض.

ع�سقالن ... الرملة اأخريًا ولي�ض اآخرًا

ن�سل اإىل ع�سقالن قرابة ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء، يتكرر ال�سيناريو ذاته والقهر والنتظار 
واحلرمان ذاته.  نق�سى ثالث �ساعات يف انتظار اأن تعاود البو�سطة امل�سري نحو �سجن الرملة 
الذي ن�سله بعد �ساعة؛ اأي بحلول ال�ساعة العا�سرة م�ساء دون اأن تنتهي رحلة التعذيب.  عند 
و�سولنا �سجن الرملة، نحتجز يف غرفة النتظار اخلارجية ل�ساعة اأخرى، نكون خاللها مكبلي 
اجلنائيني،  ال�سجناء  عن  ُنف�سل  الداخلية  النتظار  لغرفة  و�سولنا  وعند  والأقدام،  الأيدي 
الأيدي،  مكبلي  ونبقى  فقط،  اأقدامنا  من  الأغالل  بفك  »النح�سون«  عنا�سر  يقوم  وهناك 
ون�سلم من قبل »النح�سون« اإىل »ال�سبا�ض« مرة اأخرى، وبعد ن�سف �ساعة تبداأ عملية توزيع 
واحلقائب  للج�سد  يدوي  لتفتي�ض  تعري�سنا  يتم  وعندئذ  )الأك�سات(،  الغرف  املعتقلني على 
التي حملناها معنا عند و�سولنا ملعبار الرملة.  بعد ذلك منر عرب بوابة التفتي�ض الإلكرتونية، 
لنا  �سمح  التي  اأغرا�سنا  من  كثريًا  ي�سادروا  اأن  ال�سجون  م�سلحة  ل�سجاين  ميكن  وهناك 
بحملها عند مغادرتنا ال�سجن.  ثم يجري توزيع كل 2 اأو 4 معتقلني على غرفة )اأك�ض(.  عند 

باب الغرفة فقط يتم فك الأ�سفاد من اأيدينا.

اأك�سات »معبار« الرملة

هناك نوعان من الأك�سات: الأك�ض ال�سغري هو عبارة عن غرفة �سيقة ل تتجاوز م�ساحتها 
2×2 مرت مربع، فيها �سرير من طابقني ومرحا�ض ومغ�سلة.  اأما »الأك�ض« الكبري »املعبار«، 
فال تزيد م�ساحته على 4×3 اأمتار مربعة، فيه اأربعة اأ�سّرة فوق بع�سها البع�ض، ومرحا�ض، 
ومغ�سلة.  عقب الو�سول بن�سف �ساعة؛ اأي قرابة ال�ساعة احلادية ع�سرة والن�سف لياًل، وبعد 
حرمان من الطعام لأكرث من 16 �ساعة تقدم للمعتقلني وجبة طعام ل تغني ول ت�سمن من 
جوع.  يقوم املعتقلون بتح�سري القهوة و/اأو ال�ساي وتناول ما تي�سر لهم اإح�ساره من ماأكل 

وم�سرب.
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وتت�سم غرف »املعبار« بقلة النظافة والعفونة.  تفوح منها روائح قذرة، ناجتة عن قلة التنظيف، 
فيها  والفرا�ض  ال�سيف،  ف�سل  خالل  وبخا�سة  الزاحفة،  واحل�سرات  بال�سرا�سري  ومتتلئ 
�سيئ جدًا، فهو عبارة عن اإ�سفنج رفيع مت�سخ �سمكه 5 �سم.  وعلى الرغم من ذلك، ل يزود 
املعتقلون باأدوات التنظيف الالزمة، ما يجعل من املكوث فيها مرتعًا لنتقال الأمرا�ض، و�سببًا 

من اأ�سباب اإ�سابة املعتقلني مبختلف الأمرا�ض الرئوية واجللدية.

وكثريًا ما يتعر�ض الأ�سرى /املعتقلون يف »املعبار« لإهانات و�ستائم من قبل ال�سجانني عندما 
يطلب منهم املعتقلون اإح�سار اأو اإر�سال اأي غر�ض من غرفة اإىل اأخرى، ويف بع�ض الأحيان 
تتطور تلك امل�ساّدات اإىل اعتداءات يقوم خاللها ال�سجانون بالعتداء بال�سرب على املعتقلني.

ويف متام ال�ساعة ال�ساد�سة �سباح اليوم التايل، يقوم ال�سجانون باإيقاظ الأ�سرى املعتقلني يف 
الغرف �سباحًا، وذلك بالدق على الأبواب با�ستخدام املفاتيح احلديدية.  ثم ياأخذون بتالوة 
التايل.   لليوم  اأ�سماء املعتقلني امل�سافرين، وغالبًا ما يبقى ق�سم من املعتقلني داخل الغرف 

واأحيانًا يتبني اأن بع�ض املعتقلني نقلوا »خطاأً«، ولي�ض لهم حمكمة اأو غري ذلك.

ثم  الدقيق  للتفتي�ض  ويخ�سعون  النتظار،  غرفة  اإىل  امل�سافرون  املعتقلون  و  الأ�سرى  ينقل  
اأو  ال�سجن  نحو  البو�سطة  بهم  وتنطلق  والقدمني،  اليدين  يف  بالأ�سفاد  جديد  من  يكبلون 

املحكمة الع�سكرية »عوفر« اأو �سامل.

عذابات ل تنتهي

ت�سل البو�سطة اإىل حمكمة �سجن »عوفر« بحلول ال�ساعة التا�سعة �سباحًا، ثم يجرى احتجاز 
كل 12 – 13 معتقاًل  اأ�سريًا يف غرفة �سيقة ل تزيد م�ساحتها على اأربعة اأمتار، ما يجعلها 
اأقرب اإىل الزنازين منها اإىل الغرف، حيث تخلو من نوافذ ت�سمح بجريان الهواء فيها، ما 

يجعل ال�سباك ال�سغري يف اأ�سفل الباب املتنف�ض الوحيد.

وعلى الرغم من اأن الأ�سرى /املعتقلني مي�سون اأكرث من ت�سع �ساعات يف هذه الغرفة ال�سيقة 
- من ال�ساعة التا�سعة �سباحًا حتى ال�ساعة اخلام�سة ع�سرًا- فاإنهم ل يتلقون اإل وجبة طعام 

واحدة يتناولونها وهم مقيدو الأقدام.

وعند ال�ساعة اخلام�سة والن�سف ع�سرًا، تبداأ عملية اإخراج  الأ�سرى املعتقلني من الغرف 
وتفتي�سهم تفتي�سًا دقيقًا، وتقييدهم من اأيديهم، بعد ذلك تنطلق البو�سطة جمددًا نحو �سجن 

الرملة.
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الف�سل الثالث       
�سهادات على اعتداءات وحدات النح�سون على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء النقل 

مقدمة

على الرغم من اأن نقل املعتقلني والأ�سرى من �سجن اإىل اآخر ل يندرج �سمن العقوبات التي ن�ست عليها لوائح 
م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية »الق�ساء الن�سباطي لل�سجناء رقم )04/13/00( واملحدثة بتاريخ 2010/7/18«، 
من  جتعل  الفل�سطينيني،  والأ�سرى  املعتقلني  بحق  ال�سجون  م�سلحة  ممار�سات  اأن  يظهر  احلال  واقع  اأن  غري 
النقل عقوبة خارج القانون، و�سربًا من �سروب التعذيب واملعاملة القا�سية والالاإن�سانية؛ ذلك اأن عمليات النقل 
هذه تاأتي �سمن اإجراءات م�سلحة ال�سجون للرد على مقاومة الأ�سرى ل�سيا�سات وممار�سات م�سلحة ال�سجون 
ووحداتها  اخلا�سة، باعتبارها معاملة مهينة للكرامة و/اأو تعد انتقا�سًا من حقوقهم املكفولة يف القانون الدويل 

الإن�ساين.

وقوات  ال�سجون  م�سلحة  ت�ستخدمه  الذي  والنف�سي،  اجل�سدي  التعذيب  من  جزءًا  باتت  النقل  عمليات  اإن  بل 
الحتالل بحق املعتقلني الفل�سطينيني ودفعهم للتنازل عن اأب�سط حقوقهم، وفق نهج متقن لتحويل احلقوق اإىل 

اأداوت تعذيب.

دت املحامية عبري بكر من مركز عدالة يف اللتما�ض املقدم اإىل حمكمة العدل العليا الإ�سرائيلية يف العام  وقد �سدَّ
2008- 2009، على املطالبة بتح�سني ظروف نقل املعتقلني وتقليل �ساعات النقل، على »اأّن ال�سجناء يف�سلون 
اأحيانًا التنازل م�سبقًا عن حقوقهم الد�ستورية ب�سبب ظروف النقل القا�سية واملتدنية، كحقهم يف التوجه للجهات 

الق�سائية اأو احل�سول على عناية طبية، وذلك لتجاوز املعاناة واملذلة املنطوية على هذا ال�سفر«.

واأ�سري  معتقل   1500 من  اأكرث  بنقل  قامت  »النح�سون«  وحدات  فاإن  ال�سمري،  موؤ�س�سة  بيانات  لقاعدة  ووفقًا 
فل�سطيني خالل العامني املا�سيني ك�سكل من اأ�سكال العقوبة .

وفيما يلي �سنعر�ض ملجموعة من �سهادات الأ�سرى و املعتقلني تك�سف عن اعتداءات الوحدات اخلا�سة عليهم 
وانتهاكاتها حلقوقهم خالل الأعوام 2009 -2012 على النحو التايل : 

اأثناء النقل يف قاعات املحاكم. . 1
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تعليمات . 2 تنفيذ  والأ�سرى  املعتقلني  اإدارة ال�سجن باعتبارها مهينة بحقهم، واأهمها رف�ض رف�ض 
�سيا�سة التفتي�ض العاري، ورف�ض ارتداء الزي 
احلم�ض  لفح�ض  اخل�سوع  ورف�ض  املوحد، 

.)D.N.A( النووي

خالل ت�سدي املعتقلني والأ�سرى لقتحامات . 3
الوحدات اخلا�سة لغرف ال�سجن واأق�سامه.

اإ�سرابًا . 4 اأكان  �سواء  الطعام؛  عن  الإ�سراب 
فرديًا اأم جماعيًا، مطلبيًا اأم ت�سامنيًا.

- اأوًل : املعاملة القا�سية واحلاطة بالكرامة 
اأثناء النقل 

• �سهادة املعتقلة فاطمة الزق 	

التنقالت يف  العتقال هي  اأق�سى جتارب  اإن  الق�سبان،  يو�سف خلف  التي و�سعت مولودها  الزق  قالت فاطمة 
البو�سطة حتت حرا�سة وحدة  »النح�سون« نظرًا للمعاملة القا�سية واحلاطة بالكرامة.  

فتقول: »يف اإحدى املرات واأثناء تنقلي بني ال�سجن وم�ست�سفى »كفار �سابا« يف العام 2009 لإجراء فحو�سات نب�ض 
اجلنني، نقلت واأنا مكبلة اليدين حمتجزة يف �سندوق »البو�سطة« طوال اأربع �ساعات يف عتمة دام�سة.  وقامت 
مقاتالت »النح�سون« بت�سغيل املكيف الهوائي باأق�سى درجات الربودة لفرتة من الزمن، ثم قمن بتحويله اإىل 
اأق�سى درجات احلرارة الدافئة كنوع من اأنواع التعذيب«. وت�سرد املعتقلة فاطمة حادثة اأخرى وقعت اأثناء تنقلها 
بني �سجن »ه�سارون« و�سجن بئر ال�سبع، كان ر�سيعها يو�سف يتنقل معها فيما كانت مكبلة اليدين ل ت�ستطيع 
احت�سانه اأو اإر�ساعه.  اأخذ الطفل يو�سف يف البكاء وال�سراخ رمبا من اجلوع اأو العتمة، ولكنها مل تتمكن من فعل 

�سيء لإ�سكاته.  وعندما طالبتهن بالتوقف لتهدئة الطفل وافقن بعدما وجهن لها ال�ستائم وب�سقن يف وجهها«.

• معتقل اإداري مري�ض يتعر�ض للتنكيل واملعاملة القا�سية 	

منذ �سنوات يعاين الدكتور ع�سام را�سد ح�سن اأ�سقر واملعتقل منذ تاريخ 17 /2009/3 ، يف �سجن جمدو من 
ارتفاع يف �سغط الدم وت�سلب يف �سرايني الكلى، و�سرعة يف دقات القلب.  ولهذا اأو�سى اأطباء ال�سجن باأن جترى 
له عملية جراحية لفتح ال�سرايني املت�سلبة كجزء من العالج. بعد هذه العملية، يحتاج املري�ض اإىل فرتة نقاهة 
يخلد فيها املري�ض للراحة ك�سرط من �سروط جناح العملية. ولعدم توفر هذه الظروف داخل ال�سجن، رف�ض 
الدكتور ع�سام اإجراء العملية، ولكنه واظب على اأخذ العالج والدواء ومعاودة طبيب ال�سجن. و نظرًا لو�سعه 
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فنون التعذيب تتنوع اإىل ما ل نهاية، وهناك جديد 
من  املو�سوع  اأدبيات  وحتفل  الدوام.   على  فيها 
علمية  مراجع  وكذلك  وروايات  و�سهادات  تقارير 
تقنية )نف�سية، وطبية( باألوان منها، اأقل ما تو�سف 
اأمام  عليها  الّطالع  حني  املرء  ت�سع  اأنها  هو  به 
وهدرها،  الإن�سان  اإن�سانية  على  العتداء  جحيم 

انطالقًا من عدم العرتاف بها. 
)م�سطفى حجازي: الإن�سان املهدور، �ض: 131(
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ال�سحي، اأو�ست طبيبة ال�سجن اأن تكون تنقالته يف �سيارة خ�سو�سية مبفرده درءًا ملخاطر تعر�سه لرتفاع حاد 
يف �سغط الدم. كما اأن طبيعة و�سعه ال�سحي، ل ت�سمح باحتجازه يف مكان مغلق ومكتظ، يعج بدخان ال�سجائر 

كما هي حالة حافلة البو�سطة التي ت�ستخدمها »النح�سون« امل�سوؤولة عن نقل املعتقلني.

رف�ست وحدة »النح�سون« احرتام تعليمات طبيبة ال�سجن، واكتفت بنقل الدكتور ع�سام ب�سيارة خ�سو�سية من 
�سجن جمدو اإىل �سجن اجللمة، ومن هناك يكمل الطريق اإىل وجهته بالبو�سطة العادية. 

• اعتداء وحدات »النح�سون« على املعتقل عز الدين القا�سي بال�سرب اأثناء نقله من مركز 	
توقيف امل�سكوبية اإىل �سجن جمدو.

ي�سف املعتقل عز الدين القا�سي )19 عامًا( للباحث القانوين يف وحدة التوثيق والدرا�سات بتاريخ 2011/7/19 
حادثة اعتداء وحدات »النح�سون« عليه اأثناء نقله من مركز توقيف امل�سكوبية اإىل �سجن جمدو بالقول:

»يف طريق عودتي من حمكمة �سجن عوفر اإىل �سجن جمدو بتاريخ 2011/3/19، توقفت بنا احلافلة كاملعتاد يف 
معرب �سجن الرملة.  نزلت من البو�سطة واأراد اأحد جنود »النح�سون« اأن يفك الأغالل من قدمي، وكانت م�سدودة 
بقوة على العظم.  عندها �سعرت باأمل �سديد وحركت قدمي، وفجاأة قام اجلندي بالعتداء علي بال�سرب بوا�سطة 
ع�سا يحملها وانهال بها على ج�سدي ملدة ثالث دقائق.  ومن ثم قام با�ستدعاء جنديني اآخرين كانا يرتديان 
وم�سمع من  مراأى  على  كان  ذلك  وكل  والأغالل احلديدية،  بالع�سي  ب�سربي  وقاموا جميعًا  »النح�سون«،  زي  
جميع الأ�سرى واملعتقلني.  اأثناء ال�سرب كنت اأحاول اأن اأرفع يدّي لأدافع بهما عن نف�سي، ولكن اجلندي الثالث 
بالع�سّي على منطقة اخل�سر  اأخذ ثالثتهم ب�سربي بطريقة همجية، وقد �سربوين  باإنزالهما فيما  كان يقوم 
واجلوانب والقدمني.  ا�ستمر ال�سرب اإىل ما يقارب خم�ض دقائق، وكانوا يتوقفون قلياًل، وبعد ثالث دقائق كانوا 

يعاودون �سربي ومل يبلغوين �سبب ال�سرب«.

• يد 	 املحكمة على  اإىل  نقلها  اأثناء  املربح  لل�سرب  اآلء اجلعبة )17 عامًا( تتعر�ض  الطفلة 
�سجينة جنائية اإ�سرائيلية مري�سة عقليًا ونف�سيًا.

تعر�ست املعتقلة القا�سر اآلء عي�سى حممد اجلعبة )17 عامًا( لل�سرب من قبل �سجينة اإ�سرائيلية مري�سة عقليًا 
ونف�سيًا، وذلك اأثناء نقلها من �سجن ال�سارون اإىل حمكمة �سجن عوفر بتاريخ 2012/6/13. تقول املعتقلة  اآلء 
:اإن ال�سجينة اجلنائية حاولت خنقها بوا�سطة تطويق عنقها مبنديل و�سده بقوة كبرية كادت تودي بحياتها، ومل 
تتوقف اإل بعد التدخل املتاأخر من قبل اأفراد  »النح�سون«.  وكانت املعتقلة اآلء طلبت من  »النح�سون« عدم نقلها 

الق�سم الأول : اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء  النقل



  44  

الإ�سرائيلية  ال�سجينة اجلنائية  انتهاك حقوق  . هذا ف�ساًل عن  رف�سوا طلبها  اأنهم  ال�سجينة غري  تلك  برفقة 
املري�سة عقليًا، و�سرورة نقلها يف حافلة خا�سة حفاظًا على حياتها وحياة الآخرين.

• اأحد اأفراد وحدات »النح�سون« يعري املعتقل جمدي ال�سو�ض وي�سوره بهاتفه النقال	

يطلق جنود الحتالل وعنا�سر الوحدات اخلا�سة العنان ل�ساديتهم الذاتية للظفر يف معركة اإخ�ساع ال�سحية 
ومقاومتها، ما يف�سر ذلك النغما�ض يف التفنن يف التعذيب والتلذذ جتاه اآلم ال�سحية، وي�سكل التحقري اجل�سدي 
املعتقل  اإذلل  اإىل  النف�ض،  يقول علماء  الذي يهدف، كما  التعذيب اجل�سدي  اأخرى من حلقات  واملعنوي حلقة 
و�سوًل اإىل حتطيم �سورة الذات والتقدير الذاتي.  وتعترب تعرية املعتقل من مالب�سه وال�سخرية منه وت�سويره، 
واحدة من اأ�سد اأ�ساليب التحقري اإحلاقًا لالأذى واملهانة للمعتقل، وبخا�سة ملن يتم�سك بحرمة ج�سده و�سرتته 
واإذللها  ال�سحية  حتقري  اإىل  تهدف  اإذ  احتماًل؛  اأ�سعب  تكون  قد  الثقافية  دللتها  اإن  بل  واأخالقيًا،  دينيًا 

وجتريدها من دللتها الإن�سانية.29

ففي تاريخ 2011/5/16، وبتمام ال�ساعة الرابعة �سباحًا، اأبلغت اإدارة �سجن جمدو املعتقلني يو�سف عبد العزيز، 
وجمدي ال�سو�ض، وم�سطفى القيمري، وربيع ال�سعدي، بنقلهم اإىل �سجن �سطة دون تبليغ م�سبق ودون اأن تذكر 

الأ�سباب.

اأفراد »النح�سون« بت�سوير املعتقل  اأحد  للتفتي�ض العاري، وقام  واأثناء التح�سري لعملية النقل تعر�ض املعتقلون 
يف  حتقيقًا  تفتح  اأن  وبدل  �سطة،  �سجن  اإدارة  مالب�سه.  من  عاٍر  وهو  النقال  هاتفة  بوا�سطة  ال�سو�ض  جمدي 
انتهاك اأحد اأفراد »النح�سون« لكرامة الأ�سري وجتاوزه للوائح م�سلحة ال�سجون نف�سها، قامت مبعاقبته بالعزل 

النفرادي عقابًا له على رف�سه التفتي�ض العاري واإهانة كرامته.

ب. اأعتداء النح�سون على املعتقلني يف قاعات املحاكم

• املحكمة العليا الإ�سرائيلية م�سرح جرائم وحدة »النح�سون«	

املعتقل  ق�سية  تنظر يف  املحتلة  القد�ض  الإ�سرائيلية يف  العليا  العدل  كانت حمكمة  يوم 2009/09/30،  �سباح 
حممد خليل �سالح اأبو جامو�ض، الذي ا�ستاأنف على قرار احتجازه بعد انق�ساء مدة حمكومتيه بثمانية �سهور، 

وحتويله لالعتقال مبوجب قانون »املقاتل غري ال�سرعي«.

ما اأن انتهت جل�سة املحكمة، حتى قام جنديان من وحدة »النح�سون« بدفع املعتقل اإىل داخل زنزانة انفرادية 

29.  حجازي، م�سطفى.  م�سدر �سابق، �ض: 146-145.
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ملحقة باملحكمة، وفور اإدخاله بعنف مفرط، اأجرب على خلع مالب�سه بحجة التفتي�ض.  وبدون مقدمات، انهال 
عليه اأربعة من جنود وحدة »النح�سون« بال�سرب املربح.  �سقط حممد على الأر�ض نتيجة ال�سرب املربح، واأ�سيب 
اأفقدته  �ساعة  والتنكيل لأكرث من ن�سف  ال�سرب  ا�ستمرت عملية  اأماكن ج�سده.   بجروح وكدمات يف خمتلف 
القدرة على معاودة ارتداء مالب�سه.  وعندما �ساأل حممد اأحد اجلنود عن ال�سبب، اأجابه )اأنت لباخ( »مقاتل 
غري �سرعي« من غزة، واأنت »خمرب«(، وعاودوا الكرة مرة اأخرى يف جولة جديدة من ال�سرب حتى خارت قواه.

اأبو جامو�ض ال�سابط املكلف  اآثار ال�سرب والكدمات الوا�سحة على ج�سده، ومطالبة املعتقل  وعلى الرغم من 
برفع �سكوى، فاإن ثمانية عنا�سر من وحدات »النح�سون« اجتمعوا عليه مرة اأخرى وهددوه باملوت اإذا قام برفع 

�سكوى.

هذه العتداءات لي�ست الأوىل من نوعها التي ت�سهدها قاعات املحاكم الإ�سرائيلية؛ ففي 2006/3/27، قامت 
حمكمة  لقاعة  النتظار  زنزانة  يف  الرمياوي  ثلجي  يعقوب  املعتقل  على  املربح  بال�سرب  بالعتداء  »النح�سون« 

»عوفر« الع�سكرية، با�ستخدام الهراوات واأعقاب البنادق الر�سا�سة )M16(، ما اأفقده الب�سر يف عينه اليمنى30

• عنا�سر وحدة النح�سون يعتدون بال�سرب املربح على معتقل يف قاعة حمكمة »عوفر« واأمام 	
اأعني الق�ساة

بتاريخ  تواجده يف  اأثناء  »النح�سون«  يد   املربح على  لل�سرب  زايد  عليان  الرحمن حممود  املعتقل عبد  تعر�ض 
2012/11/7 يف حمكمة »عوفر« الع�سكرية.  وقال اإنه يف 7 ت�سرين الثاين اجلاري، وبينما كان يف قاعة املحكمة، 
حاولت �سقيقته القرتاب منه لكي ت�سلم عليه، وحاول اأن يطلب منها البتعاد لكونها ممنوعة من القرتاب منه، 

اإل اأن اأحد اجلنود قام مبهاجمتها.

واأ�سار املعتقل اإىل اأنه وعلى اأثر هذا احلادث، خرج من قف�ض التهام باجتاه القا�سي لكي يطلب منه اأن يح�سر 
بال�سرب، ثم  انهالوا عليه  »النح�سون«(  اأنهم )عنا�سر  اإل  اأخته،  واأن مينع اجلندي من القرتاب من  جمندة 
اأخرجوه من قاعة املحكمة اإىل زاوية ل يوجد فيها كامريات ت�سوير، وانهالوا عليه بال�سرب املربح من جديد، 

وقاموا بر�سه بالغاز امل�سيل للدموع.

كما تعر�ض املعتقل لحقًا حلزمة من العقوبات التي فر�ستها عليه اإدارة ال�سجن، ومتثلت يف حرمانه من الزيارة 
ابتداًء من 15 ت�سرين الثاين 2012 حتى �سباط 2013، وو�سعه يف الزنازين ملدة يومني.

التايل: الرابط  انظر  بالق�سم:  امل�سفوع  ت�سريحه  خالل  من  الرمياوي  يعقوب  املعتقل  على  العتداء  جرمية  تفا�سيل  على  لالإطالع    .30 
http//:ahrar.ps/a?/p3555=
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• اعتداء وحدة »النح�سون« على  املعتقل امل�سرب عن الطعام �سامر عي�ساوي وعائلته يف قاعة 	
 31

حمكمة  ال�سلح 

عقدت حمكمة ال�سلح يف مدينة القد�ض املحتلة يف تاريخ 2012/12/18، جل�سة نظر يف ق�سية �سامر عي�ساوي 
اأفرج عنه يف �سفقة التبادل يف تاريخ  اأن كان  الذي اعادت قوات الحتالل اعتقاله يف تاريخ 2012/7/7 بعد 

.2011/10/18

 و�سل �سامر اإىل قاعة املحكمة برفقة قوة من عنا�سر وحدة »النح�سون«.

متام  بالقول:»يف  �سامر  املعتقل  على  العتداء  وقت  املحكمة  قاعة  يف  تواجد  الذي  عودة  عنان  املحامي  و�سف 
عن  امل�سرب  للمعتقل  حماكمة  جل�سة  هناك  كانت   ،2012/12/18 تاريخ  يف  �سباحًا  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة 
الطعام �سامر العي�ساوي، وبحدود ال�ساعة احلادية ع�سرة دخل �سامر قاعة املحكمة على كر�سي متحرك نظرًا 
لتدهور حالته ال�سحية وحاول ال�سالم على اأمه واأخته فتعر�ض لهجوم بال�سرب املربح من قبل عنا�سر وحدة 
»النح�سون« الذين انهالوا عليه بال�سرب على كافة اأنحاء ج�سمه، وبرتكيز على منطقة الرقبة وال�سدر والبطن 
اأن خرج وترك القاعة ومل يحرك �ساكنًا، فيما كانت   اإل  ب�سكل همجي وه�ستريي وما كان من قا�سي املحكمة 

»النح�سون« توا�سل العتداء على املعتقل«.

وي�سيف املحامي عودة: لقد تعر�ست والدة املعتقل حلالة �سعبة ومنعت هي وابنتها املحامية �سريين من ح�سور 
اجلل�سة.  وعلى اأثر العتداء، طلبت من القا�سي نقل املعتقل فورًا اإىل امل�ست�سفى لتلقي العالج اإل اأنه رف�ض واأ�سر 
على عقد اجلل�سة، وهذا ما ح�سل بالفعل، فلقد عقدت اجلل�سة وعند انتهائها حاول �سامر خماطبة ال�سحافة و 
اإطالعها على ما تعر�ض له من اعتداء من قبل »النح�سون« فقاموا مرة اأخرى بحمله عن الكر�سي وزجه بالقوة 

اإىل داخل امل�سعد ملنعه من التوا�سل مع ال�سحافة«.32

31.  لقراءة بروفايل املعتقل �سامر عي�ساوي اأنظر موقع موؤ�س�سة ال�سمري على الرابط التايل :
 http//:www.addameer.org/atemplate.php?id281=

32. �سهادة املحامي عنان عودة مقدمة ملوؤ�س�سة ال�سمري يف تاريخ 2012/12/18.
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- ثانيًا: اعتداءات  النح�سون على الأ�سرى واملعتقلني ب�سب رف�سهم التفتي�ض العاري والزي 
املوحد
• وحدات »النح�سون« تعتدي بال�سرب والغاز ال�سام على 17 معتقاًل لرف�سهم ارتداء الزى الربتقايل	

يف �سهادته ملحامي موؤ�س�سة ال�سمري، �سرح نا�سر اأبو حميد ناجي ممثل  الأ�سرى و املعتقلني يف �سجن ع�سقالن، 
باأنه ويف بداية العام 2009، اعتدت  »النح�سون« بال�سرب على املعتقلني، كما اعتدت مرة اأخرى يف �سهر اأيار/
اإرتداء الزي  مايو من العام نف�سه، على املعتقلني الذين كانوا يف البو�سطة يف طريقهم لل�سجن ب�سب رف�سهم 
املعتقلني واعتدت عليهم  باقتحام غرفة النتظار وهاجمت  »النح�سون«  .  فقامت   »اللبا�ض الربتقايل«  املوحد 

بال�سرب، م�ستخدمة الع�سي والغاز ال�سام، واأ�سفر العتداء عن اإ�سابة 17 معتقاًل.  

• العتداء على املعتقلة �سمود كراجة يف »معبار« �سجن الرملة ب�سب رف�سها التفتي�ض العاري	

و�سفت املعتقلة ملحامي ال�سمري ما تعر�ست له يف العام 2010، من اعتداء يف »معبار« �سجن الرملة ب�سب رف�سها 
اخل�سوع للتفتي�ض العاري، بالقول:«اأخذوين يف البو�سطة قبل يوم واحد من موعد جل�سة املحاكمة يف �سجن عوفر.  
توقفت بنا البو�سطة اأوًل يف �سجن اجللمة القريب، وبعدها اإىل �سجن ال�سارون، ومن هناك اإىل »معبار« �سجن 
اأدخلوين اإىل غرفة  اأنزلونا اإىل غرفة النتظار حلني اإمتام اإجراءات الدخول.   الرملة/نفي ترت�سيا.  كالعادة 

م�ساحتها اأربعة اأمتار مربعة.  

طلبت مني ال�سجانة خلع جميع مالب�سي.  وكانت العادة اأن يفت�سوا الق�سم الأعلى من اجل�سم اأوًل وبعدها بقية 
اجل�سم دون خلع املالب�ض الداخلية يف جميع الأحوال.ت�سيف املعتقلة: رف�ست التفتي�ض العاري.  وفورًا ح�سرت 
ال�سجانة امل�سوؤولة ونادت على �سجان اآخر ا�سمه »�ساهار« كما اأذكر، هذا ال�سجان الذي �سدين من �سعري ، حينها 
لوت  مايا  وامل�سوؤولة  �سعري  من  �سدين  اجلندي  »هذا  التفتي�ض«.وتتابع  ولي�ض  ال�سرب  هو  الهدف  اأن  اأح�س�ست 
ذراعي بينما ال�سجانة الأخرى كانت مت�سك ذراعي الأخرى وتلويه للخلف.  امل�سوؤولة »مايا« �سربتني بالكلب�سات 
)الأ�سفاد( على كتفي الي�سار، وبعدها اأخذت ت�سد يدّي وتلويهما قبل اأن ت�سع الكلب�سات، فيما ال�سجانة الثانية 
»نوريت« كانت ت�سربني برجلها على ركبي وب�سقت يف وجهي، ثم �سدوين من الكلب�سات بطريقة موؤملة جدًا �سببت 
يل جروحًا يف ال�ساعدين ونزفًا يف قدمّي، وا�ستمرت عملية التفتي�ض وال�سرب ملدة �ساعة تقريبًا.  عند ال�ساعة 
اأمتار، وبدت وكاأنها  العا�سرة لياًل و�سعوين يف زنزانة �سغرية جدًا بظروف قا�سية، م�ساحتها ل تتجاوز ثالثة 
زنزانة قدمية مهجورة، مرحا�سها معطل، وبدون ماء، ممتلئة باحل�سرات وال�سرا�سري وخملفات اأكل، وتنبعث 

منها روائح نتنة، وبدون فر�سة. 
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• العتداء على الأ�سري كفاح حطاب ب�سب مطالبته العرتاف به كاأ�سري حرب	

خا�ض الأ�سري كفاح حطاب )52عامًا( الإ�سراب املفتوح عن الطعام اأكرث من مرة خالل العام 2011، والعام 
املوحد لالأ�سرى،  الزي  ارتداء  الثالثة، راف�سًا  اتفاقية جنيف  اأ�سري حرب وفق  كاأي  للمطالبة مبعاملته   ،2012

و�سيا�سة التفتي�ض العاري التي تتبعها م�سلحة ال�سجون بحق الأ�سرى الفل�سطينيني وذويهم 33.

وثقت موؤ�س�سة ال�سمري اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سري حطاب، التي روى فيها كيف قام ع�سرون �سجانًا 
يف �سجن �سطه ب�سحبه اإىل غرفة انفرادية وهم مدججون بال�سالح، يف حماولة لثنيه عن موقفه الراف�ض لرتداء 
الزي املوحد، وانهالوا عليه بال�سرب بالهراوات، وفتحوا عليه خراطيم املياه واأرغموه على ارتداء الزي املوحد 

يف نق�ض لتفاق �سابق بعدم اإجباره على لب�سه باعتباره لي�ض معتقاًل اأمنيًا.

• وحدات »النح�سون« تعتدي على املعتقلني الإداريني يف قاعة حمكمة »عوفر« ب�سب رف�سهم 	
الزى املوحد

يحق للمعتقل الإداري مبوجب لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية نف�سها ارتداء مالب�سه ال�سخ�سية، حيث اأكدت 
املادة )5( من الأمر بتعليمات )04/02/00( اخلا�ض مبعاملة املعتقلني الإداريني، على حق املعتقل الإداري يف 

ارتداء مالب�سه ال�سخ�سية ما دامت ل ت�سر ب�سحته اأو بالنظام العام.

غري اأن �سهادات املعتقلني الإداريني يف �سجن »عوفر« تفيد باأن م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية ل تعرتف بحقوق 
وحدات    قيام،  ذلك  على  الأمثلة  ومن  ال�سخ�سية.   مالب�سهم  ارتداء  يف  حقهم  ومنها  الإداريني،  املعتقلني 
حمكمة  باحات  يف  الإداريني  املعتقلني  من  عدد  على  بال�سرب  بالعتداء   ،2012/7/24 تاريخ  يف  »النح�سون« 

»عوفر« الع�سكرية جراء رف�سهم ارتداء زي م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية -اللبا�ض الربتقايل.

اآخر، وفر�ض  اإىل  33. جهدت م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية يف معاقبة الأ�سري حطاب والنتقام منه بو�سائل عدة، ومنها نقله من �سجن 
العقوبات املالية الباهظة عليه، وعزله يف زنازين انفرادية لفرتات خمتلفة، ف�ساًل عن حرمانه من حقه من الزيارات العائلية.  كما اأوعزت 

م�سلحة ال�سجون لوحداتها اخلا�سة بالعتداء عليه بال�سرب املربح يف اأكرث من منا�سبة، ويف اأكرث من �سجن.

الق�سم الأول : اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء  النقل



49  

- ثالثًا: خالل اقتحامات الوحدات اخلا�سة لغرف ال�سجن واأق�سامه والنقل التع�سفي 

• وحدة  »النح�سون« تقمع معتقلني �سجن اأوهلي كيدار اأثناء نقلهم اإىل �سجن رميون	

�سرح ممثل الأ�سرى واملعتقلني يف  �سجن رميون الأ�سري جمال الرجوب ملحامي ال�سمري الذي التقاه يف تاريخ 
2011/7/4، تفا�سيل اعتداء »النح�سون« على املعتقلني اأثناء نقلهم اإىل �سجن رميون، بالقول:

�سجن  اإىل  واملعتقلني  الأ�سرى  الع�سرات من  بنقل  تاريخ 2011/6/13،  كيدار« يف  »اأوهلي  �سجن  اإدارة  »قامت 
رميون كاإجراء عقابي جاء على خلفية التوتر امل�ستمر يف ال�سجن.

انتظار  وبعد  النتظار.   تواجدهم يف غرف  واأثناء  ال�سجانني  قبل  للتفتي�ض من  نقلهم  املنوي  املعتقلون  تعر�ض 
�ساعات، و�سلت وحدات »النح�سون« وقامت بتعري�سهم لتفتي�ض ثاٍن.  وقبل �سعودهم اإىل حافالت النقل طلبت 
وحدة »النح�سون« منهم اخل�سوع اإىل تفتي�ض ثالث، واأجربوا على خلع اأحذيتهم وهم مكبلون.  وعلى الرغم من 
ذلك قامت وحدات »النح�سون« بدفع املعتقل حممد اأبو الرب ور�سه بغاز الفلفل، مما اأثار غ�سب بقية املعتقلني 

واأخذوا بال�سراخ .

اإىل  ذلك  بعد  نقل  الذي  الرب  اأبو  حممد  املعتقل  على  بال�سرب  بالعتداء  اخلا�سة  الوحدات  قامت  بدورها، 
م�ست�سفى �سوروكا لتلقي العالج، فيما تعر�ض بقية املعتقلني لل�سرب والر�ض بالغاز واأ�سيب منهم املعتقلون ماأمون 
�سالمة، وراأفت حريبات، و�سمري فايد.  وعند و�سولهم اإىل �سجن رميون كانت وحدة اليماز بانتظارهم، ومرة 

اأخرى تعر�سوا للتفتي�ض الدقيق.

اإىل �سجن »رميون« وعند  »اأوهلي كيدار«  اآخر من �سجن  التايل و�سل 60 معتقاًل  اليوم  واأ�ساف الرجوب »ويف 
و�سولهم حاولت وحدة اليماز اخلا�سة اإخ�ساعهم للتفتي�ض العاري، وعندما رف�ض املعتقلون قامت القوة اخلا�سة 
بالهجوم على املعتقل هيثم �ساحلية بغر�ض العتداء عليه ومعاقبته، غري اأن احتجاج املعتقلني حال دون ذلك.  
وبعدها اأدخل املعتقل �ساحلية اإىل غرفة يف ق�سم )2(، اإل اأن قوة اليماز عادت واقتحمت الق�سم ال�ساعة الثانية 
املعتقلني ح�سن عرار، وخالد  انفرادية كما فعلت مع  املعتقل �ساحلية وعزلته يف زنزانة  لياًل، و�سحبت  ع�سرة 

يو�سف، وفهد �سواحلة.
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اأم  مطلبيًا  جماعيًا،  اأم  فرديًا  اإ�سرابًا  اأكان  �سواء  الطعام؛  عن  الإ�سراب  اأثناء  رابعًا:   -
ت�سامنيًا.

• وحدات »النح�سون« تهدد املعتقل الإداري خ�سر عدنان بالقتل اأثناء اإ�سرابه املفتوح عن الطعام	

بتاريخ 2012/01/10، نقل املعتقل خ�سر عدنان اإىل حمكمة �سجن »عوفر«، وهناك اأبلغوه اأن القائد الع�سكري 
للمنطقة اأ�سدر اأمر اعتقال اإداري بحقه ملدة اأربعة �سهور تبداأ من تاريخ 2012/01/8 اإىل تاريخ 2012/05/8 
لتعري�سه  رف�سًا  الطعام  عن  املفتوح  اإ�سرابه  عدنان  خ�سر  اأعلن  ذلك،  عقب  �سرية.   معلومات  اإىل  ا�ستنادًا 
للتعذيب اأثناء التحقيق واعتقاله الإداري، وا�ستمر فيه 66 يومًا.  واأبلغ املعتقل خ�سر عدنان حمامي ال�سمري اأنه 
تعر�ض للتهديد بالقتل من قبل قوات »النح�سون«، وذلك اأثناء نقله من �سجن م�ست�سفى الرملة اإىل حمكمة �سجن 
»عوفر«، الذين اأخذوا ي�ستمونه بكلمات نابية وي�سخرون منه، وقام اأحدهم بتهديده بتفجري راأ�سه، وكل ذلك لأنه 

يرف�ض احلديث معهم.34

• العتداءات امل�ستمرة على املعتقل الإداري ح�سن ال�سفدي ب�سب اإ�سرابه عن الطعام	

اأبلغ املعتقل الإداري ح�سن ال�سفدي حمامي موؤ�س�سة ال�سمري اأن وحدات«النح�سون« وال�سجانني يف عيادة �سجن 
الرملة، ميار�سون بحقه �ستى اأنواع ال�سغط والتنكيل بهدف اإجباره على ك�سر اإ�سرابه امل�ستمر عن الطعام منذ 

2012/6/21، رف�سًا لتجديد اأمر العتقال الإداري بحقه.

اأنواع التنكيل والتعذيب.   اإنه يتعر�ض لتفتي�ض ج�سدي وتفتي�ض غرفته ما بني 3-4 مرات يوميًا، كنوع من  وقال 
ففي يوم 2012/07/30، وبينما كان ما�سيًا يف اإ�سرابه منذ 48 يومًا، قام �سابط الق�سم وثالثة �سجانني برفقة 
ممر�ض، باقتحام غرفته بغر�ض تفتي�سها على الرغم من اأنها خاوية.  وخالل التفتي�ض تعّمدوا تخريب حاجياته 

وتكبيله �ساعات عدة، كما قاموا بتمزيق الو�سادة التي ينام عليها ل�سلبه راحة النوم وهدم معنوياته.

تاريخ 2012/8/13،  وال�سجانني يف  »النح�سون«  لل�سرب املربح من قبل وحدات  ال�سفدي  املعتقل  كما تعر�ض 
امل�سرب  الربق  �سامر  الإداري  املعتقل  ورفيقه  نقله  وحاولوا  �سباحًا،  التا�سعة  ال�ساعة  غرفته  اقتحموا  عندما 
عن الطعام اأي�سًا منذ 2012/5/22، اإىل غرف الأ�سرى املر�سى املحكومني بخالف ما تقت�سيه لوائح م�سلحة 

ال�سجون الإ�سرائيلية نف�سها، التي ن�ست على �سرورة ف�سل املعتقلني الإداريني عن املعتقلني املحكومني.

حاولت  حينها  بحقوقهما.   ج�سيمًا  م�سًا  باعتباره  نقلهما  قرار  ورف�سا  ال�سجن  ممرات  يف  املعتقالن  اعت�سم 
عنا�سر  »النح�سون« اإرغامهما على النقل بالقوة واعتدت عليهما بال�سرب وقامت ب�سرب راأ�ض املعتقل ال�سفدي 

34. لالإطالع على بروفايل املعتقل خ�سر عدنان، انظر الرابط التايل على موقع موؤ�س�سة ال�سمري:
http//:www.addameer.org/atemplate.php?id185=
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يف باب الغرفة احلديدي مرتني، فنزف دمًا و�سقط اأر�سًا مغ�سيًا عليه، فقامت بجره وهو ملقى على الأر�ض اأمام 
بقية الأ�سرى.  وعند ال�ساعة العا�سرة لياًل اأعادوهما اإىل زنزانة خاوية اإل من فر�سة النوم.

• العتداء على املعتقل الإداري �سامر الربق	

�سرح املعتقل �سامر الربق باأنه كان تعر�ض للتعذيب والعتداء من قبل وحدات »النح�سون« اأثناء نقله اإىل �سجن 
قوات  عنا�سر  منه  عوفر، طلب  �سجن  اإىل  و�سوله  عند  باأنه  املعتقل  اأفاد  تاريخ 2012/7/31، حيث  عوفر يف 
»النح�سون« بالرتجل من ال�سيارة على الرغم من اإ�سرابه عن الطعام منذ 70 يومًا ومعاناته من اآلم واأوجاع 
يف قدمه الي�سرى نتيجة حادث �سابق ووجود البالتني يف القدم، ورف�سوا تزويده بكر�سي متحرك.  وعالوة على 
ذلك، قاموا بالدو�ض على قدمه ب�سكل متكرر وعنيف، واأ�ساف املعتقل اأنهم اأح�سروا له الكر�سي املتحرك بعد 
النزول، ورف�سوا م�ساعدته، ما ا�سطره للزحف خارج  النقل وطلبوا منه  العتداء عليه وو�سعوه جانب �سيارة 

ال�سيارة، دون اأدنى اعتبار حلالته ال�سحية املتدهورة نتيجة اإ�سرابه عن الطعام.

املعتقلني ومعاملتهم من قبل قوات  العليا الإ�سرائيلية حول ظروف نقل  العدل  موقف حمكمة 
»النح�سون«

توجهت موؤ�س�سة عدالة حلقوق الإن�سان واأطباء حلقوق الإن�سان وبرنامج اإعادة تاأهيل الأ�سرى يف كلية احلقوق يف 
جامعة حيفا اإىل املحكمة العليا الإ�سرائيلية، وقدموا التما�سًا يف ت�سرين الثاين 2009 للمطالبة بتح�سني ظروف 

نقل الأ�سرى، وتق�سري ال�ساعات التي ت�ستغرقها عمليات النقل، وطالب اللتما�ض مبا يلي:

• توفري و�سيلة نقل خا�سة بالأ�سرى املر�سى وذوي الحتياجات اخلا�سة.	

• ال�سماح لالأ�سرى بق�ساء حاجتهم اأثناء النقل.	

• توفري وجبة طعام يومية وب�سكل منتظم.	

• توفري عدد اأكرب من احلافالت املخ�س�سة لنقل الأ�سرى واملعتقلني.	

اأّنه، ويف اأعقاب  �سحب امللتم�سون طلبهم يف �سهر متوز 2010، بعد اأن �سددت املحكمة العليا الإ�سرائيلية على 
تقدمي اللتما�ض، ُوجدت حلول جلميع امل�ساكل التي طرحها اللتما�ض.
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خال�سة

ال�سجون  م�سلحة  اأن  للمحامني،  املقدمة  بالق�سم  امل�سفوعة  وت�ساريحهم  املعتقلني  �سهادات  خالل  من  راأينا 
ومعاملتهم  املعتقلني  نقل  ظروف  على  فعلية  حت�سينات  اإدخال  �ساأنها  من  اإجراءات  اأي  تتخذ  مل  الإ�سرائيلية 
اإن هذه العتداءات واجلرائم قد ت�ساعفت يف ال�سنوات الثالث  باحرتام، مبا يحفظ حقوقهم وكرامتهم، بل 
املعتقلني  بحق  العن�سري  التمييز  تكر�ض  التي  الإ�سرائيلية  العليا  املحكمة  مواقف  من  م�ستفيدة  املا�سية، 
الفل�سطينيني يف �سوابقها القانونية، ويف رف�سها الوا�سع واملمنهج لاللتما�سات املقدمة من قبل املعتقلني والأ�سرى 

الفل�سطينيني واملوؤ�س�سات احلقوقية التي ُتعنى ب�سوؤونهم.

واعترب ال�سيد حممود ح�سان، مدير الوحدة القانونية يف موؤ�س�سة ال�سمري، اأن الأ�سل يف امل�سكلة يكمن يف عدم 
اعرتاف م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية بحقوق الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني كما جاءت يف اتفاقيتي جنيف 
الثالثة والرابعة، وخمالفة لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية لهذه التفاقيات الناظمة حلقوقهم وواجباتهم 

واأ�س�ض معاملتهم.

واأ�ساف اأن الوحدات اخلا�سة، وبخا�سة وحدات »النح�سون«، ت�ستفيد من عمومية ن�سو�ض وم�سطلحات لوائح 
لل�سياغة  نظرًا  بال حماية،  الأ�سري  اأو  املعتقل  والقواعد مبا يرتك  املفاهيم  تف�سري  وت�سيء  ال�سجون،  م�سلحة 

املبهمة وغياب الرقابة واملحا�سبة.

تعامل  الوحدة  هذه  اأن  غري  ال�سجني/الأ�سري،  خطورة  وفق  يتم  الأ�سرى  تقييد  اإن  التعليمات  تقول  فمثاًل، 
الفل�سطينيني: اأوًل، بطريقة تتمايز عن معاملتها لل�سجناء اجلنائيني الذين ل يتم تقييدهم يف الأماكن العامة، 
ول يتعر�سون ملا يتعر�ض له الأ�سرى الفل�سطينيون من معاملة غري اإن�سانية وحاطة بكرامتهم.  ثانيًا، اإن معاملة 
ال�سجون.   م�سلحة  تعليمات  يف  جاء  كما  الأ�سري«  »خطورة  مبوجب  تتم  ل  الفل�سطينيني  لالأ�سرى  الوحدة  هذه 
فاملعتقلون الفل�سطينيون ينقلون وهم مكبلو الأيدي والأقدام ب�سرف النظر عن و�سعهم القانوين؛ اأو جن�سهم؛ 
اأو ظروفهم ال�سحية؛ اأو �سبب اعتقالهم؛ اأو �سنهم، واأثناء النقل يجربون على امل�سري على اإيقاع خطوات طاقم 

»النح�سون«، ويف هذا �سعوبة بالغة، ما يجربهم على القفز بطريقة مهينة.

املعتقلني  بحق  واعتداءات  انتهاكات  من  اخلا�سة  الوحدات  تقرتفه  ما  اإن  للقول:  ح�سان  املحامي  يخل�ض 
الإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  وموؤ�س�سات  اأجهزة  �سمن  وعملها  دورها  �سميم  من  هو  يوميًا،  الفل�سطينيني 
ال�ساعية اإىل قهر الأ�سرى واملعتقلني، وهدر حريتهم وكرامتهم، ما يك�سف عن م�سمون فل�سفة م�سلحة ال�سجون 
يف التعامل مع الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني التي ل تكتفي بال�سجن كعقوبة بحد ذاته، بل تزيد عليها هذه 

العتداءات الإجرامية اليومية ب�سكل انتقامي وممنهج.
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الف�سل الأول
الإطار القانوين ملعاملة الأ�سرى واملعتقلني 

مقدمة

اإبان ق�سائهم حمكومياتهم كما  يف هذا الق�سم �سنعر�ض لالإطار القانوين اخلا�ض مبعاملة الأ�سرى واملعتقلني 
جاءت يف: اأوًل. القانون الدويل الإن�ساين العريف - لوائح لهاي.  ثانيًا. اتفاقيات جنيف والربتوكول الإ�سايف 
الأول امللحق بها.  ثالثًا. اأبرز حقوق املعتقلني يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان.  رابعًا. املوقف الإ�سرائيلي من 
الأ�سرى واملعتقلني كما جاء يف لوائح م�سلحة ال�سجون اخلا�سة مبن ت�سميهم »ال�سجناء الأمنيني«، و�سنتوقف 
�سريعًا عند اأبرز ت�سريحات قادة قوات الحتالل باعتبارها الإطار احلقيقي الناظم ملعاملة الأ�سرى واملعتقلني، 

وذلك ب�سبب عمومية ن�سو�ض لوائح م�سلحة ال�سجون اخلا�سة بهم، وعدم تف�سيلها حلقوقهم وواجباتهم.35

اللوائح )الأنظمة( املرفقة باتفاقية لهاي الرابعة )لوائح لهاي(36

اإن دولة الحتالل الإ�سرائيلي لي�ست طرفًا يف اتفاقية لهاي الرابعة للعام 1907، التي اأحلقت بها لوائح لهاي.  
العريف،  الدويل  للقانون  تف�سريية  هي  )واللوائح(  الرابعة  لهاي  اتفاقية  اأن  عليه  املتفق  من  فاإنه  ذلك،  ومع 

وبالتايل فهي ملزمة للدول كافة، مبا يف ذلك دولة الحتالل.

به  الذي تقدمت  اللتما�ض  العام 2004، يف  اأيار/مايو من  بتاريخ 30  اأقرت  الإ�سرائيلية  العليا  وكانت املحكمة 
موؤ�س�سات حقوقية اإ�سرائيلية عدة، ويف مقدمتها منظمة اأطباء حلقوق الإن�سان، �سد القائد الع�سكري يف قطاع 
غزة، اأن العمليات الع�سكرية التي تقوم بها »قوات الدفاع الإ�سرائيلية يف رفح، اإذا ما اأ�سابت مدنيني، تنظمها 
اتفاقية لهاي الرابعة ب�ساأن قوانني واأعراف احلرب الربية للعام 1907 )....( واتفاقية جنيف ب�ساأن حماية 

الأ�سخا�ض املدنيني يف وقت احلرب للعام 1949«.37

الإن�ساين، وحتديدًا  الدويل  القانون  من  كل  واملعتقلني يف  الأ�سرى  لنقل  القانوين  الإطار  التقرير عر�سنا  هذا  الأول من  الق�سم  35. يف 
من  املحرومني  بحقوق  خا�سة  اتفاقيات  عدة  خالل  من  الإن�سان،  حلقوق  الدويل  القانون  يف  وكذلك  والرابعة،  الثالثة  جنيف  اتفاقيتي 
الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي يحرمون من �سفتهم كاأ�سرى حرب،  اإن الأ�سرى واملعتقلني  اإىل القول  حريتهم.  وخل�سنا 
ومقاتلني من اأجل احلرية، وبهذا فهم يحرمون من احلماية املقررة لهم وفقًا لقواعد القانون الدويل الإن�ساين، والقانون الدويل حلقوق 
التي  الأمنيني«،  »بال�سجناء  خا�سة  الإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  عن  �سادرة  خا�سة  لوائح  وفق  معاملتهم  جتري  ذلك  وبدل  الإن�سان، 
ت�سرعن عمليات العتداء عليهم مبنحها �سالحيات تقديرية وا�سعة للقوات اخلا�سة، ول تكتفي لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية بنزع 

ال�سرعية عن ن�سال الأ�سرى وق�سيتهم العادلة، بل تذهب اإىل حد هدر اإن�سانيتهم وكرامتهم.
36.  اللوائح )الأنظمة( املرفقة باتفاقية لهاي الرابعة املتعلقة بقوانني واأعراف احلرب الربية )1907(.

37.  انظر ملخ�ض ن�ض قرار حمكمة العدل العليا الإ�سرائيلية باللغة الجنليزية:
http//:www.icrc.org/ihl-nat.nsf39/a82e2ca42b52974125673e00508144/b9a1e6326e56164
0c125738a00292e2c!OpenDocument
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- اوًل: معاملة الأ�سرى واملعتقلني يف القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان

 2011 املا�سيني  العامني  خالل  الطعام  عن  الإ�سرابات  من  العديد  الفل�سطينيون  واملعتقلون  الأ�سرى  خا�ض 
-2012، ورفعوا خاللها مطالب عدة، وكان من اأهم هذه املطالب معاملتهم مبوجب اتفاقيات القانون الدويل 
الإن�ساين، وبخا�سة اتفاقيتي جنيف الثالثة اخلا�سة باأ�سرى احلرب )1949(، والرابعة ب�ساأن حماية الأ�سخا�ض 
املدنيني يف وقت احلرب )1949(، والربتوكول الإ�سايف امللحق )1977(، و�سائر اتفاقيات حقوق الإن�سان.  ويف 
29 ت�سرين الثاين العام 2012، اأطلقت احلركة الأ�سري الفل�سطينية حملة بعنوان »اأنا اأ�سري حرب .. اأنا منا�سل 
من اأجل احلرية« يف �سعيها امل�ستمر للن�سال �سد لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية التي تتعمد ت�سويه �سورة 

الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني، بت�سنيفهم »�سجناء اأمنيني« يرتبطون مبنظمات معادية واإرهابية.

نظم القانون الدويل الإن�ساين معاملة الأ�سرى واملعتقلني، وقد قامت اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر بجمع قواعد 
لها.  وفيما يلي �سنقوم با�ستعرا�ض ن�سو�ض اأهم  القانون الدويل العريف يف جملد تف�سيلي بنّي هذه القواعد وف�سّ
هذه القواعد ذات ال�سلة باملكانة القانونية لالأ�سرى واملعتقلني اأثناء النزاعات امل�سلحة، وقواعد معاملتهم من 
منظور اللتزامات املرتتبة على الدولة احلاجزة، وحقوق الأ�سرى واملعتقلني مبوجب القانون الدويل الإن�ساين 

العريف.

يكون  كاأن  القتال،  عن  عاجزون  اأنهم  املعروف  الأ�سخا�ض  على  الهجوم  يحظر   :47 القاعدة 
ال�سخ�ض يف قب�سة العدو

معاملة املدنيني والأ�سخا�ض العاجزين عن القتال.ال�سمانات الأ�سا�سية كما ف�سلتها املواد من 87 -10438

ويف الق�سم املتعلق بالأ�سخا�ض املحرومني من حريتهم، تن�ض القاعدة 118 على اأن يزود الأ�سخا�ض املحرومون 
من حريتهم بالقدر الكايف من الطعام واملاء وامللب�ض واملاأوى والعناية الطبية، فيما تن�ض املادتان 119 و120 
املحرومني  الأ�سخا�ض  و�سع  فتن�ض على  القاعدة 121  اأما  والأطفال.   الن�ساء  التوايل على وجوب ف�سل  على 
من حريتهم يف اأماكن بعيدة عن منطقة القتال، وتوؤمن لهم الرعاية والظروف ال�سحية. كما حظرت القاعدة 
122 �سلب املمتلكات ال�سخ�سية لالأ�سخا�ض املحرومني من حريتهم. القاعدة 127: حترتم املعتقدات ال�سخ�سية 

وال�سعائر الدينية لالأ�سخا�ض املحرومني من حريتهم.

وهناك اإجماع دويل يف الراأي بني الدول واللجنة الدولية لل�سليب الأحمر، على اأن اتفاقية جنيف الرابعة؛ ولوائح 

اأيًا كان  اإن�سانية. القاعدة 88: حتظر التمييز املجحف  38. ن�ست القاعدة 87: يعامل املدنيون والأ�سخا�ض العاجزون عن القتال معاملة 
اأ�سا�سه اأو مربره . القاعدة 89: القتل حمظور. القاعدة .90: يحظر التعذيب، واملعاملة القا�سية، والعتداء على الكرامة ال�سخ�سية، وعلى 
الأخ�ض املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة. القاعدة 91: العقوبات البدنية حمظورة. القاعدة 93: يحظر الغت�ساب واأي اأ�سكال اأخرى من 

العنف اجلن�سي. القاعدة 99: يحظر احلرمان التع�سفي من احلرية.
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لهاي للعام 1907، تنطبق على جميع الأرا�سي التي احتلتها دولة الحتالل بعد حرب العام 1967.  وقد اأكد 
ال�ست�ساري يف ق�سية  راأيها  الدولية يف  العدل  الدويل فيما ل يقل عن 25 قرارًا، وحمكمة  الأمن  ذلك جمل�ض 

اجلدار 2004، انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، مبا فيها القد�ض ال�سرقية. 

والقانون الدويل الإن�ساين ل يجيز النتقا�ض من القانون على اأ�سا�ض اأي مربرات ع�سكرية اأو اأمنية اأو وطنية.  
وذلك لأن جميع �سكوك القانون الدويل الإن�ساين تويل بالفعل املراعاة الواجبة للمتطلبات الع�سكرية، وتدعو اإىل 

التوفيق بني ال�سرورة الع�سكرية واملتطلبات الإن�سانية.39

• اتفاقية جنيف الثالثة اخلا�سة بحماية اأ�سرى احلرب	

تن�ّض املادة )13( من التفاقية على وجوب معاملة اأ�سرى احلرب معاملة اإن�سانية يف جميع الأوقات.  وُيحظر 
اأن تقرتف الدولة احلاجزة اأي فعل اأو اإهمال غري م�سروع ي�سبب موت اأ�سري يف عهدتها، ما يعترب انتهاكًا ج�سيمًا 
لهذه التفاقية.  كما توؤكد املادة على وجوب حماية اأ�سرى احلرب يف جميع الأوقات، وعلى الأخ�ض �سد جميع 

اأعمال العنف اأو التهديد، و�سد ال�سباب، وف�سول اجلماهري.  وحتظر تدابري القت�سا�ض.

اأ�سخا�سهم و�سرفهم يف جميع الأحوال.   فيما تن�ّض املادة )14( منها على اأن لأ�سرى احلرب حقًا يف احرتام 
ويجب اأن تعامل الن�ساء الأ�سريات بكل العتبار الواجب جلن�سهن، ويجب على اأي حال اأن يلقني معاملة ل تقل 

مالءمة عن املعاملة التي يلقاها الرجال.

• اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 40	

تن�ض اتفاقية جنيف الرابعة على حماية املدنيني الذين يجدون اأنف�سهم حتت حكم دولة اأجنبية يف حال وقوع 
نزاع داخلي اأو خارجي.  وت�سكل التفاقية اأحد اأهم اأعمدة القانون الدويل الإن�ساين التي تنطبق على الأرا�سي 
املحتلة، ويعترب اأنها اكت�سبت �سفة القانون الدويل العريف.  والتفاقية ترتكز على العتقاد، كما هو مبني يف املادة 
)27(، باأن املدنيني، �سواء يف الأرا�سي املحتلة اأم ل، »يحق لهم ب�سكل اأ�سا�سي، ويف كل الظروف، حق الحرتام 
لأ�سخا�سهم و�سرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم وممار�ساتهم الدينية واأخالقهم وعاداتهم«.  وحرمة هذه 

احلقوق واملنافع مت الإعالن عنها خ�سي�سًا لالأ�سخا�ض يف الأرا�سي املحتلة.

وقد خ�س�ست التفاقية الق�سم الرابع منها لقواعد معاملة املعتقلني وتناولتها يف اثني ع�سر ف�ساًل مف�سلة يف 
املواد من 79 -135.

39. املرجع نف�سه.
40.اتفاقية جنيف الرابعة.
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وقد �سادقت دولة الحتالل الإ�سرائيلي على اتفاقية جنيف الرابعة يف العام 1951، وتراجعت عن تطبيقها يف 
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، ومع ذلك تبقى دولة الحتالل ملزمة باأحكامها.41

• الربوتوكول الإ�سايف الأول امللحق باتفاقية جنيف الرابعة )1977(	

لل�سكان  لتعزيز احلماية  للعام 1949  الأربعة  اإ�سافيني لتفاقيات جنيف  بروتوكولني  تبني  العام 1977، مت  يف 
املدنيني يف وقت النزاع، والأخذ بعني العتبار وقائع احلرب احلديثة.  والربوتوكول الإ�سايف الأول يطبق على 
النزاعات امل�سلحة الدولية، ويقوم بحماية املدنيني من اآثار العمليات العدائية، يف حني اأ�سبح وا�سحًا اأن اتفاقيات 
جنيف الرابعة وملحقاتها ت�سمل »النزاعات امل�سلحة التي يقاتل فيها ال�سعب �سد الهيمنة ال�ستعمارية والحتالل 

الأجنبي و�سد الأنظمة العن�سرية يف ممار�سة حقه يف تقرير امل�سري«.42

وعلى الرغم من اأن دولة الحتالل مل ت�سادق على الربوتوكول الإ�سايف الأول، غري اأن املادة )75( من الربوتوكول 
الإ�سايف الأول تندرج يف اإطار القانون الدويل العريف، وبالتايل فهي ملزمة لدولة الحتالل.43

ون�ست املادة )75( من الربتوكول الإ�سايف على اأن:

النزاع ول يتمتعون مبعاملة  اأطراف  اأحد  الذين يف قب�سة  الأ�سخا�ض  اإن�سانية يف الأحوال كافة،  يعامل معاملة 
اأف�سل مبوجب التفاقيات اأو هذا امللحق »الربوتوكول«. ويتمتع هوؤلء الأ�سخا�ض كحد اأدنى باحلماية التي تكفلها 
لهم هذه املادة دون متييز .حتظر الأفعال التالية حاًل وا�ستقباًل يف اأي زمان ومكان؛ �سواء ارتكبها معتمدون 

مدنيون اأم ع�سكريون. 

 اأ( ممار�سة العنف اإزاء حياة الأ�سخا�ض اأو �سحتهم اأو �سالمتهم البدنية اأو العقلية وبوجه خا�ض:
اأوًل: القتل. 

ثانيًا: التعذيب ب�ستى �سوره بدنيًا كان اأم عقليًا.
ثالثًا: العقوبات البدنية.

رابعًا: الت�سويه.

ب( انتهاك الكرامة ال�سخ�سية، وبوجه خا�ض املعاملة املهينة لالإن�سان، واملحطة من قدره، والإكراه 
على الدعارة، واأية �سورة من �سور خد�ض احلياء.

 ج( اأخذ الرهائن.

41.  متت امل�سادقة على اتفاقية جنيف الرابعة من قبل 188 دولة، ومت قبولها على نطاق وا�سع كقانون دويل عريف.
42. املادة )1( من الربوتوكول الأول الإ�سايف.

43. جيلينا بيجيكو. »املبادئ وال�سمانات الإجرائية لالعتقال يف النزاع امل�سلح وغريها من حالت العنف«، املجلة الدولية لل�سليب الأحمر، 
جملد 87، عدد 858، حزيران/يونيو 2005.
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 د( العقوبات اجلماعية.
 هـ( التهديد بارتكاب اأيٍّ من الأفعال املذكورة اأنفًا.

• معاملة الأ�سرى واملعتقلني يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان 	

تعترب حقوق املعتقلني والأ�سرى واملحرومني من حريتهم عمومًا، من احلقوق التي جتد م�سادرها يف الإعالن 
املواد  يف  وبخا�سة  الإن�سان،  حلقوق  العاملي 
من )1-5(، والعديد من التفاقيات والعهود 

الدولية.

اخلا�ض  الدويل  العهد  يف  طرفًا  وبو�سفها 
وافقت  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق 
احلقوق  احرتام  على  الحتالل  دولة 
جلميع  املعاهدات  يف  الواردة  الإن�سانية 
اأو  اأرا�سيها،  يف  املوجودين  الأ�سخا�ض 
ملزمة  وهي  الق�سائية،  لوليتها  خا�سعني 
و�سمانها.   وحمايتها  احلقوق  هذه  باحرتام 

ت�سكل  التي  الإن�سان  الدولية حلقوق  املعاهدات  الواجبات املرتتبة عليها مبوجب  اأن  وقد زعمت دولة الحتالل 
طرفًا فيها، ل تنطبق على الأ�سخا�ض املوجودين يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة.  غري اأن موقفها هذا مل تقبل 
به اأيٌّ من الهيئات امل�سرفة على تنفيذ معاهدات حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة، التي اأعادت التاأكيد ب�سورة 
متكررة اأن معاهدات حقوق الإن�سان التي ت�سكل »اإ�سرائيل« دولة طرفًا فيها، تنطبق فعاًل، واأن »اإ�سرائيل« تظل 
الغربية وقطاع  ال�سفة  يعي�سون يف  الذين  الأ�سخا�ض  الإن�سانية جلميع  ملزمة ب�سمان احرتام وحماية احلقوق 

غزة.  

• العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية44يعد العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 	
من اأهم الوثائق الدولية املعنية بتنظيم حقوق الإن�سان على م�ستوى العامل، واعتمدته اجلمعية العامة لالأمم 
44.  http//:www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html
وجاء يف التعليق العام للجنة حقوق الإن�سان املنبثقة عن العهد اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، التعليق العام رقم 9: املادة 10 )املعاملة 

الإن�سانية لالأ�سخا�ض املحرومني من حريتهم(.
اإن معاملة كل اإن�سان يحرم من حريته معاملة اإن�سانية واحرتام كرامته الإن�سانية هما معيار اأ�سا�سي عاملي التطبيق، ل ميكن اأن يعتمد 
اأن اإجراءات العتقال واأو�ساعه قد تختلف، من نواح اأخرى، باختالف املوارد  اأن اللجنة تدرك  اعتمادًا كليًا على املوارد املادية.  ومع 
املتوفرة، فهـذه الإجراءات يجب اأن تطبق دائمًا دون متييز، على النحو املطلوب يف املادة 2 )1(.  وتقع امل�سوؤولية النهائية عن احرتام 
يف  فقط  لي�ض  قانونية،  ب�سورة  اإرادتهم،  رغم  اأ�سخا�ض،  فيها  يحتجز  التي  املوؤ�س�سات  بجميع  يتعلق  فيما  الدولة  عاتق  على  املبداأ  هذا 

ال�سجون، واإمنا اأي�سًا، وعلى �سبيل املثال، يف امل�ست�سفيات، اأو مع�سكرات العتقال، اأو املوؤ�س�سات الإ�سالحية.

الق�سم الثاين: اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء  القتحامات

»التعذيب كالعبودية، هو اأكرث �سنوف التهجم املبا�سر 
الإن�سانية، وهو �سكل خا�ض من  الكرامة  على جوهر 
من  قاعدة  اأعلى  حظره  ي�سكل  الذي  العنف  اأ�سكال 

قواعد القوانني الدولية كقاعدة قاطعة«.

الأمم  للتعذيب يف  املقرر اخلا�ض  نوفاك،  )مانفريد 
املتحدة �سابقًا(
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يعترب  كما    .1976 مار�ض/اآذار   23 يف  التنفيذ  حّيز  ودخل   ،1966 الأول  دي�سمرب/كانون   16 يف  املتحدة 
العهد الدويل جزءًا من ال�سرعة الدولية حلقوق الإن�سان التي ت�سمل اأي�سًا العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق 

القت�سادية والجتماعية والثقافية، والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان .

وقعت دولة الحتالل الإ�سرائيلي على العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، و�سادقت عليه يف 
العام 1991، ومل تتحفظ على هذه املواد، ما يجعلها ملزمة بتطبيقها على املعتقلني والأ�سرى الفل�سطينيني 
يف �سجونها.  اإل اأنها ترف�ض اأي�سًا احرتام التزاماتها باعتبارها قوة احتالل يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، 
ال�سلم،  وقت  يف  حكوماتهم  من  املواطنني  حماية  �سمان  اإىل  تهدف  الإن�سان  حقوق  اتفاقيات  اأن  بذريعة 
وبالتايل ل يرتب تعاقدها مبوجبها اأي التزامات نحو الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني؛ وذلك لأنهم: اأوًل. ل 

يتمتعون ب�سفة املواطنة.45  وثانيًا. ب�سبب حالة الطوارئ امل�ستمرة منذ العام 1948.

هذه التربيرات تدح�سها املادة الثانية من العهد التي ن�ست على اأن: »1. تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد 
والداخلني  اإقليمها  املوجودين يف  الأفراد  وبكفالة هذه احلقوق جلميع  فيه،  بها  املعرتف  باحرتام احلقوق 
يف وليتها، دون اأي متييز ب�سبب العرق، اأو اللون، اأو اجلن�ض، اأو اللغة، اأو الدين، اأو الراأي �سيا�سيًا اأو غري 
�سيا�سي، اأو الأ�سل القومي اأو الجتماعي ، اأو الرثوة، اأو الن�سب، اأو غري ذلك من الأ�سباب.46  كما اأن حمكمة 
العدل الدولية مل تقبل باإدعاء دولة الحتالل ذاك، يف موقفها ال�ست�ساري قي ق�سية اجلدار يف العام 200447

و يعترب التعذيب حمظورًا مبوجب املادة )7( من  العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية التي ن�ست 
على اأنه »ل يجوز اإخ�ساع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة.  وعلى 
وجه اخل�سو�ض، ل يجوز اإجراء اأية جتربة طبية اأو علمية على اأحد دون ر�ساه احلر«، فيما اأكدت املادة )10( 

45. هناك اأكرث من 190 اأ�سريًا ومعتقاًل فل�سطينيًا يحملون اجلن�سية الإ�سرائيلية م�سنفني ك�سجناء اأمنيني اأ�سوة باآلف الأ�سرى الفل�سطينيني.  
انظر اإح�ساءات موؤ�س�سة ال�سمري لأعداد الأ�سرى يف �سجون الحتالل على الرابط التايل:

 http//:www.addameer.org/ainside.php?id9=
46. تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، اإذا كانت تدابريها الت�سريعية اأو غري الت�سريعية القائمة، ل تكفل فعاًل اإعمال احلقوق املعرتف 
بها يف هذا العهد، باأن تتخذ، طبقًا لإجراءاتها الد�ستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون �سروريًا لهذا الإعمال من تدابري ت�سريعية اأو غري 

ت�سريعية.
3. تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باأن:

)اأ( تكفل توفري �سبيل فعال للتظلم لأي �سخ�ض انتهكت حقوقه اأو حرياته املعرتف بها يف هذا العهد، حتى لو �سدر النتهاك عن اأ�سخا�ض 
يت�سرفون ب�سفتهم الر�سمية.

)ب( تكفل لكل متظلم على هذا النحو اأن تبت يف احلقوق التي يدعى انتهاكها �سلطة ق�سائية اأو اإدارية اأو ت�سريعية خمت�سة، اأو اأية �سلطة 
خمت�سة اأخرى ين�ض عليها نظام الدولة القانوين، وباأن تنمى اإمكانيات التظلم الق�سائي.

)ج( تكفل قيام ال�سلطات املخت�سة باإنفاذ الأحكام ال�سادرة مل�سالح املتظلمني.
47. اأبي �سعب، روز ماري.  »الآثار القانونية لإقامة اجلدار يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة: بع�ض املالحظات الأولية على الراأي ال�ست�ساري 

ملحكمة العدل الدولية«. متوفرة على الرابط التايل:
http//:www.icrc.org/ara/assets/files/other/consequences-of-palastine-teritoire.pdf
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ال�سخ�ض  الأ�سيلة يف  الكرامة  املحرومني من حريتهم، واحرتام  لالأ�سخا�ض  الإن�سانية  املعاملة  منه على مبداأ 
الإن�ساين.  وذكرت جلنة حقوق الإن�سان املنبثقة عن العهد اأن هذه املادة تكمل املادة )7( فيما يتعلق مبعاملة 

كل �سخ�ض يتعر�ض للحرمان من حريته.

• معاملة الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني يف لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية	

اإدارة كل �سجن  يقت�سي احلديث عن دور الوحدات اخلا�سة املكلفة من قبل م�سلحة ال�سجون، وبالتن�سيق مع 
لوائح  عند  التوقف  العام«،  والأمن  النظام  على  واملحافظة  ال�سجناء،  بني  »الن�سباط  فر�ض  يف  حدة،  على 
م�سلحة ال�سجون اخلا�سة بال�سجناء الأمنيني، كي يت�سنى لنا: اأوًل. فهم كيفية انتهاك لوائح م�سلحة ال�سجون 
الإ�سرائيلية اخلا�سة بالأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني لقواعد معاملة الأ�سرى واملعتقلني كما كر�ستها اتفاقيات 
وتكامل  للوحدات اخلا�سة  الدور احلقيقي  ثانيًا.  الإن�سان.   الدويل حلقوق  والقانون  الإن�ساين  الدويل  القانون 

وظيفتها مع منظومة جترمي الأ�سرى الفل�سطينيني و�سهر وعيهم من خالل:

- ثانيًا:ال�سجني الأمني يف لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية
م�سلحة  »لوائح  عليه  تطلق  ما  مبوجب  الفل�سطينيني  والأ�سرى  املعتقلني  الإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  تعامل 
ال�سجون اخلا�سة بال�سجناء الأمنيني«، وحتديدًا الأمر رقم 48،03/02/00 واملحدث يف تاريخ 2008/10/30، 
والأمر رقم 04/13/00 املعنون بـ«الق�ساء الن�سباطي لل�سجناء«، الذي دخل حيز التنفيذ يف تاريخ 2002/6/12، 
اإىل ع�سرات اللوائح الأخرى التي تتناول موا�سيع تف�سيلية �سنتوقف  اإ�سافة  وجرى حتديثه يف 2010/7/18، 

عند اأهم ما يت�سل منها مبو�سوع تقريرنا.49

جرى تعريف ال�سجني الأمني املحكوم اأو املعتقل يف املادة )1( يف الأمر رقم 04/05/00، بالقول اإن »ال�سجني 
الأمني« هو كل من »يعتقل ويحكم ب�سبب خمالفات مرتكبة �سد اأمن الدولة ب�سكل عام، وعلى الأمن والن�سباط، 

وذلك ح�سب نوع املخالفة املرتكبة اأو املتهم بها، وح�سب ما�سيه ودوافعه وتورطه يف اأعمال �سد اأمن الدولة«.50

وتعترب لوائح م�سلحة ال�سجون »اأن غالبية هوؤلء ال�سجناء مرتبطون مبنظمات اإرهابية، وبهذا الرتباط يكمن 
عن�سر اخلطر للنظام العام والن�سباط يف ال�سجون واأمن ال�سجون«.

48. انظر لوائح م�سلحة ال�سجون اخلا�سة بال�سجناء الأمنيني املن�سورة على موقع موؤ�س�سة ال�سمري على الرابط التايل:
 www.addameer.org
الثانوي واجلامعي، وتقدمي ال�سكاوى واللتما�سات والزيارات العائلية والعالج واملرا�سالت  49. لوائح م�سلحة ال�سجون اخلا�سة بالتعليم 

.... اإلخ.
50. انظر البند رقم )1( من اأمر م�سلحة ال�سجون رقم 03/02/00.
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وبعد هذه »الديباجة« التي حتكم على الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل بـ«الإرهابيني«، ت�سيف 
املادة الأوىل من الأمر رقم 03/02/00 »اأن اخلطر الأمني املتوقع من ال�سجناء الأمنيني يلزم ب�سجنهم ب�سكل 
منفرد ومنعزل عن ال�سجناء اجلنائيني.  وفر�ض قيود خا�سة عليهم يف كل ما يتعلق بالت�سال بالعامل اخلارجي، 
وبخا�سة يف موا�سيع الإجازات والزيارات واملكاملات الهاتفية والتوحد مع زوجاتهم«، فيما ت�سدد الفقرة )ج( 
من الأمر نف�سه على اأن تعليمات هذا الأمر بخ�سو�ض ال�سجناء املحكومني واملعتقلني ب�سبب خمالفات �سد اأمن 

الدولة تطغى على اأي اأمر مل�سلحة ال�سجون يتعار�ض معها.

- ثالثًا: التحري�ض ال�سيا�سي والإعالمي �سد الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل

والإعالمية،  والدينية،  والع�سكرية،  وال�سيا�سية،  الأمنية؛  الحتالل  دولة  قيادات  خمتلف  ت�سريحات  تك�سف 
حيث  الإ�سرائيلية،  ال�سجون  م�سلحة  لوائح  عنه  �سمتت  وما  الفل�سطينيني،  واملعتقلني  الأ�سرى  معاملة  حقيقة 
تتجند خمتلف املوؤ�س�سات الإ�سرائيلية وراء املوقف الإ�سرائيلي من ق�سية الأ�سرى واملعتقلني، وتقف �سفًا واحدًا 

يف وجه متتعهم بحقوقهم.

فلقد تزايدت يف العاميني املن�سرمني ت�سريحات امل�سوؤولني الإ�سرائيليني الداعية اإىل م�ساعفة معاناة الأ�سرى 
بهدف  الإ�سرائيلي  الكني�ست  اإىل  املقدمة  القوانني  مقرتحات  عدد  يف  تزايد  رافقها  الفل�سطينيني،  واملعتقلني 

ت�سييق اخلناق على الأ�سرى واملعتقلني، وجرى اإقرار بع�سها بالفعل.51

كما كانت الأعوام املا�سية �ساهدة على زيادة هجمات قطعان امل�ستوطنني على حافالت اللجنة الدولية لل�سليب 
الأحمر التي تقل ذوى الأ�سرى واملعتقلني لزيارة اأبنائهم واأقاربهم يف ال�سجون الإ�سرائيلية.

فلقد دعا رئي�ض الوزراء الإ�سرائيلي الأ�سبق اأيهود باراك يف العام 1999، اإىل ترك الأ�سرى يتعفنون يف ال�سجون.

عن  الأ�سرى  اإ�سراب  عقب  هنغبي«،  »ا�سحق  الأ�سبق  الداخلي  الأمن  وزير  اأطلقها  خطورة  اأكرث  وت�سريحات 
الطعام العام 2004، حينما قال »دعهم ميوتون«.

اأما وزير ال�سحة الإ�سرائيلي الأ�سبق، فقد اأ�سدر تعليمات �سارمة ملديري امل�ست�سفيات الإ�سرائيلية عقب تدهور 
احلالة ال�سحية ملجموعة من الأ�سرى امل�سربني عن الطعام اأواخر اآب/اأغ�سط�ض العام 2004، »باأل ي�ستقبلوا 

الأ�سرى امل�سربني عن الطعام، واأن ل يقدموا لهم العالج«.

اأو�ساع  اآذار/مار�ض من العام 2009، جلنة وزارية »برئا�سة وزير العدل« دانيال فريدمان، »لدرا�سة  51. �سكلت احلكومة الإ�سرائيلية يف 
الأ�سرى واملعتقلني وتقيمها على �سوء ما اآلت اإليه �سفقة التبادل بهدف ت�سييق اخلناق على الأ�سرى، وابتزاز الف�سائل الفل�سطينية الآ�سرة 
للجندي الإ�سرائيلي.  ومنها على �سبيل املثال اقرتاح وزير حماية البيئة ونائب رئي�ض »ال�ساباك ال�سابق« »جدعون عيزرا« يف منت�سف ت�سرين 

الثاين من العام 2009، بتقلي�ض كمية املياه الباردة وال�ساخنة امل�سموح لالأ�سرى با�ستخدامها، وتقييد حرية الأ�سرى يف ال�ستحمام.
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كما �سدرت العديد من الفتاوى الدينية عن كبار احلاخامات يف اإ�سرائيل يف ال�ساد�ض ع�سر من كانون الثاين/
يناير من العام 2011، اعتربت كفري�سة �سرعية، تدعو اإىل »اإقامة مع�سكرات اإبادة للفل�سطينيني«.52

اأما وزير الأمن الداخلي ال�سابق »ات�سحاق اأهرونوفيت�ض«، فلقد و�سف الأ�سرى بـ »القتلة واملجرمني واملخربني«.  
ودعا ع�سو الكني�ست الإ�سرائيلي »خمائيل بن اآري »اإىل فر�ض عقوبة الإعدام على الأ�سرى، فيما« اأطلق ال�سحايف 

الإ�سرائيلي »ايال جيفن« دعوات اأكرث عن�سرية، دعا فيها اإىل خنق الأ�سرى بالغاز واإبادتهم.53

اأما مدير م�سلحة ال�سجون ال�سابق »يعقوب جانوت«، فقد خاطب وزير الأمن الداخلي جدعون عيزرا يف العام 
»اطمئن، عليك اأن تكون واثقًا  2006، يف اإحدى �ساحات �سجن جلبوع، وعلى م�سمع من الأ�سرى، بالقول 
لدولة  القومي  )الن�سيد  »هتكفا«  الإ�سرائيلي، وين�سدون  العلم  �ساأجعلهم )الأ�سرى( يرفعون  باأنني 

الحتالل(.54

52. انظر مقال الباحث املخت�ض يف �سوؤون الأ�سرى عبد النا�سر فروانة يف اأيار العام 2012، الذي وثق فيه ت�سريحات ملختلف القيادات 
الإ�سرائيلية تدعو اإىل النتقام من الأ�سرى، وجاءت حتت عنوان »دعهم ي�سربون دعهم ميوتون«. متوفر على الرابط التايل

:http//:www.palestinebehindbars.org/ferwana3may2012.htm
53. امل�سدر ال�سابق.

54.  وليد دقة.  �سهر الوعي، م�سدر �سبق ذكره، �ض 30.
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الف�سل الثاين
تعريف القوات/الوحدات اخلا�سة ومهامها

اأوًل: دور الوحدات اخلا�سة ومهامها
204 معتقاًل فل�سطينيًا ق�سوا يف ال�سجون الإ�سرائيلية منذ بداية الحتالل الإ�سرائيلي لل�سفة الغربية وقطاع غزة 
يف حزيران العام 1967.  71 معتقاًل منهم ق�سوا حتت التعذيب55 ، و52 نتيجة �سيا�سة الإهمال الطبي املتعمد، 
و74 معتقاًل قتلوا جراء اإطالق النار عليهم بعد اعتقالهم مبا�سرة، و7 معتقلني ا�ست�سهدوا جراء اإطالق النار 
عليهم من قبل حرا�ض ال�سجن وعنا�سر الوحدات اخلا�سة، وكان اآخرها اقتحام وحدات »املت�سادا« ل�سجن النقب 
يف 2007/10/22، واإطالقها النار من م�سافة ق�سرية على املعتقل حممد �سايف الأ�سقر الذي اأردته قتياًل قبل 

اأ�سبوع واحد فقط من تاريخ الإفراج عنه، كما اأ�سابت اأكرث من 250 معتقاًل اآخر بجروح خمتلفة.

ففي اأثناء قيام 1500 معتقل فل�سطيني يف �سجن النقب ال�سحراوي )اأن�سار 3( ق�سم )ب( يوم 1988/8/16، 
قام  العتقالية،  ل�سوء ظروفهم  رف�سهم  تعبريًا عن  والتكبري؛  وطنية،  ب�سعارات  والهتاف  ال�سلمي،  بالحتجاج 
اأ�سعد جربا  املعتقل  راأ�ض  على  �سفر  م�سافة  من  واملبا�سر  النار احلي  باإطالق  ت�سيمح(  )ديفيد  ال�سجن  مدير 
ال�سوا، البالغ من العمر 19 عامًا، فاأرداه قتياًل، ومن ثم اأطلق النار على املعتقل ب�سام اإبراهيم ال�سمودي البالغ 

من العمر 30 عامًا واأ�سابه بر�سا�سة قاتله يف قلبه.

بعد ذلك تواىل م�سل�سل قتل املعتقلني الفل�سطينيني يف حماولة لثنيهم عن املطالبة بحقوقهم امل�سروعة واحلفاظ 
على ما اكت�سبوه من حقوق عرب الت�سحيات والإ�سرابات عن الطعام.  وتكرر الأمر يف تاريخ 1989/2/8، عندما 
اأقدم اأحد جنود ال�سجن باإطالق النار احلي واملبا�سر على املعتقل ن�سال زهدي عمر ديب من رام اهلل، فقتله 
على الفور.  ويف تاريخ 1989/9/12، قام اأحد جنود احلرا�سة يف »معتقل اأن�سار 2«، باإطالق النار على املعتقل 
عبد اهلل حممد اإبراهيم اأبو حمروقة، فاأرداه قتياًل.  ويف �سجن عوفر، قام اأحد جنود احلرا�سة يوم 1990/7/7، 

باإطالق النار على املعتقل �سربي من�سور عبد اهلل عبد ربه.

ومنذ بدء النتفا�سة الفل�سطينية ال�سعبية يف العام 1987، راحت دولة الحتالل تعمل على ت�سكيل فرق ووحدات 
ع�سكرية خا�سة بغر�ض اعتقال واغتيال املنا�سلني الفل�سطينيني يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، يف م�سعى اإىل 

اإخماد النتفا�سة ال�سعبية، وطم�ض طموحات ال�سعب الفل�سطيني يف حقه يف تقرير م�سريه ونيل حريته.

55.  با�ست�سهاد املعتقل عرفات جرادات يف مركز حتقيق جمدو التابع جلهاز الأمن الداخلي الإ�سرائيلي ب بعد اأقل من اأ�سبوع من اعتقاله  
يف تاريخ 18 /�سباط 2013 اأرتفع عدد �سهداء التعذيب يف ال�سجون الإ�سرائيلية اإىل 71 �سهيدًا. وبعد وفاة الأ�سري مي�سرة اأبو حمدية ارتفع 

عدد �سهداء الإهمال الطبي املتعمد اإىل 52  وعدد �سهداء احلركة الأ�سرية 204 اأ�سريًا.
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ومع بدء النتفا�سة، �سكلت دولة الحتالل فرقتني للم�ستعربني: الأوىل تدعى »�سم�سون«، كانت تعمل يف قطاع 
تدريبًا  املحتلة.  وهي قوات خا�سة مدربة  الغربية  ال�سفة  تعمل يف  التي كانت  غزة، وفرقة دوفدفان )كريز( 
ع�سكريًا متقدمًا يرتدي عنا�سرها لبا�سًا عربيًا، اأو اتخذوا لهم اأ�سكاًل �سبيهة بالعرب الفل�سطينيني للقيام مبهام 

العتقال والغتيال، كما �سمت يف �سفوفها عددًا من العمالء الذين جتندوا يف �سفوف قوات جي�ض الحتالل.

بدم  فقتل  الفل�سطينيني،  املنا�سلني  »املو�ساد« عن مالحقة  يتوقف  فلم  املحتلة،  الفل�سطينية  الأر�ض  اأما خارج 
بارد الأدباء واملفكرين الفل�سطينيني وقادة منظمة التحرير الفل�سطينية؛ �سواء يف دول امل�سرق العربي اأو القارة 

الأوروبية.

»للتعامل« مع  للوحدات اخلا�سة  ال�سبعينيات  �سنوات  دولة الحتالل يف مطلع  ت�سكيل  ال�سياق، جاء  �سمن هذا 
باإعادة  الإ�سرائيلية  ال�سجون  قيام قوات م�سلحة  ومثل  الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل.   واملعتقلني  الأ�سرى 
نقلة  اليماز(،  الدرور؛  املت�سادا؛  )النح�سون؛  الت�سعينيات  مطلع  يف  وتطويرها  اخلا�سة  الوحدات  فرق  ت�سكيل 
نوعية على �سعيد منهجة العنف امل�ستخدم �سد املعتقلني والأ�سرى، مرتكزة على اآخر ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا 

الع�سكرية والأمنية الإ�سرائيلية.

- ثانيًا: وحدة املت�سادا .. منوذجًا
تعريف

ت�سكلت وحدة املت�سادا يف العام 2003، كوحدة خا�سة لال�ستجابة ال�سريعة يف اأوقات الطوارئ، وتتبع هذه الوحدة 
لل�سرطة وقوات م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية، مثلها يف ذلك مثل باقي الوحدات اخلا�سة كـ«النح�سون«، ووحدة 

الكالب البولي�سية.

تتكون هذه القوة من جنود و�سباط يف �سفوف النخبة من وحدات خمتارة من اجلي�ض، اأخ�سعوا لفحو�سات طبية 
وتدريبات �ساقة.  تتاألف »املت�سادا« من فرق عدة.  وتعمل على مدار ال�ساعة، وتعترب من الوحدات عالية التدريب 

املتخ�س�سة بـ:

• مكافحة الإرهاب.	
• حماية الأ�سخا�ض با�ستعمال و�سائل ال�سيطرة »اأ�سلحة غري قاتلة«.	
• ف�ض اأعمال ال�سغب والع�سيان، وجلم اأعمال التمرد.	
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وتخ�سع الوحدة لتدريبات دائمة للتعامل مع حالت اختطاف الرهائن داخل ال�سجون؛ وال�سيطرة على حالت 
»العنف«، واللتحام امل�سلح املبا�سر )krav Maga(،  واملظاهرات العنيفة، وحالت الهروب من ال�سجون.

اأما عن طرق القتال، فيقول موقع م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية اإن اأع�ساء القوة هم من يختارون اأ�ساليب عملهم 
على اعتبار اأن »املت�سادا« تتحلى مبهنية عالية، وتتبادل املعلومات مع وحدات اأخرى حول العامل.

اأما عن �سالحيات وحدة »املت�سادا«، فيقول املوقع اإنها تت�سابه وتتقاطع مع �سالحيات ال�سرطة، ما ي�سفي عليها 
�سفة مدنية، واإن كانت يف حقيقتها تقوم مبهام اأقرب اإىل الوحدات اخلا�سة الع�سكرية، ودليل ذلك اأن اأفرادها 
-كما تبني الوثائق- عملوا �سمن قوات امل�ستعربني -وهي فرق تقوم مبهام ع�سكرية داخل الأر�ض الفل�سطينية 
املحتلة- لقمع املظاهرات ال�سلمية �سد جدار الف�سل وال�سم العن�سري يف قرية بلعني -على �سبيل املثال- منذ 

مطلع العام 2005.

»اإ�سرائيلية  العوزي  ور�سا�سات  )Remington 870(؛  طراز  من  �سيد  ببنادق  »املت�سادا«  وحدة  وتت�سلح 
ال�سنع«، اإ�سافة اإىل الغازات امل�سيلة للدموع؛ ومناظري فوق البنف�سجية؛ واأ�سلحة الليزر.56

56.  مل�ساهدة فيلم اإ�سرائيلي دعائي حول الوحدات اخلا�سة التابعة مل�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية، انظر الرابط التايل:
http//:www.youtube.com/watch?v=vIPh57GbCUs
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ثالثًا: تفا�سيل عمليات القتحامات من �سهادات الأ�سرى واملعتقلني

ا�ستنادًا اإىل �سهادات الأ�سرى واملعتقلني قدمت ملحامي موؤ�س�سة ال�سمري ما بني العامني 2010 -2012، �سنعر�ض 
يف هذا الق�سم لتفا�سيل عمليات القتحامات التي ت�سنها الوحدات اخلا�سة التابعة مل�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية 
على اأق�سام وغرف الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني ب�سكل دوري ووا�سع النطاق، وطبقًا لتعليمات من قبل قوات 

م�سلحة ال�سجون، كما �سنعر�ض لراأى الأ�سرى واملعتقلني حول اأ�سباب هذه القتحامات وحقيقة اأهدافها.

ال�سجون الإ�سرائيلية بوحداتها اخلا�سة )النح�سون، املت�سادا، ودرور، واليماز(، لقتحام  تدفع قوات م�سلحة 
اأق�سام وغرف الأ�سرى واملعتقلني حتت حجج خمتلفة ميكن تق�سيمها اإىل نوعني وفق ما جاء يف �سالحيات ودور 

الوحدات اخلا�سة على موقع م�سلحة ال�سجون:

ف�ض اأعمال ال�سغب والع�سيان وجلم اأعمال التمرد.. 1

ال�سيطرة على حالت العنف و)Krav Maga (»القتال املبا�سر« اأو »القتال بالألتحام« 57.. 2

ولتنفيذ هاتني املهمتني، تقوم الوحدات اخلا�سة باأنواع عدة من القتحامات الدورية لأق�سام الأ�سرى وغرفهم، 
وميكن اختزالها يف ما يلي:

• القتحامات بحجة البحث عن مواد يحظر على الأ�سرى واملعتقلني حيازتها.	

• البحث عن هواتف نقالة؟ 	

• القتحامات بحجة اإخ�ساع الأ�سرى لأوامر م�سلحة ال�سجون، ومنها: اإرغام الأ�سرى واملعتقلني على التفتي�ض 	
.)DNA( العاري، واإعطاء عينة احلام�ض النووي

• القتحامات العقابية  اأثناء الإ�سرابات اجلماعية والفردية عن الطعام.	

• اقتحامات »املواجهات الق�سرية امل�سلحة « كما جرى يف �سجن النقب يف العام 2007.	

57.  كراف مغا )קרב מגע بالعربية وتعني »القتال املبا�سر« اأو »القتال بالألتحام«(   تقول املواقع الإ�سرائيلية  باأنه  فن قتايل للدفاع 
عن النف�ض، اإ�سرائيلي الأ�سل، مت اإن�ساوؤه من قبل اإميي لي�ستنفلد، وهو مزيج من املالكمة وامل�سارعة وقتال ال�سوارع، ابتكر اإميي لي�ستنفلد 
هذا الفن القتايل حلماية اجلالية اليهودية يف �سلوفاكيا من اعتداءات النازيني واملعادين لل�سامية. ويف فرتة الأربعينيات من القرن املا�سي 
طور اإميي لي�ستنفلد الكراف ماغا كي ت�سبح منا�سبة للمتطلبات الع�سكرية للقوات الإ�سرائيلية، وبعد وفاة اإميي لي�ستنفلد اأدخل جمموعة من 
خرباء الكراف مغا بع�ض التح�سينات والإ�سافات وظهرت عدة اأ�ساليب للكراف مغا ولكل اأ�سلوب احتاد دويل خا�ض اإل اأنها جميعا متفقة 
ومت�سابهة يف اجلوهر واملبداأ، كما اأنها ت�ستخدم من قبل العديد من اأفراد ال�سرطة وقوات النخبة يف خمتلف دول العامل. وتعتمد الكراف 
مغا على مهاجمة املناطق ال�سعيفة واحل�سا�سة يف ج�سم الإن�سان باأ�سرع واأب�سط و�سيلة ممكنة. والكراف مغا هو الفن القتايل الوحيد الذي 
يعتمد على الهجوم امل�ساد املتزامن مع الدفاع، يف حني الفنون القتالية الأخرى تقوم بالهجوم امل�ساد بعد عملية الدفاع. وملزيد من املعلومات 

اأنظر الرابط التايل : 
http//:kravmaga-ikmf.com/showitem.asp?itemid=military
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فكيف ينظر الأ�سرى واملعتقلون لهذه القتحامات؟ وكيف جترى؟ واإىل ماذا تهدف؟

القتحامات بحجة التفتي�سات والقمعات

يطلق الأ�سرى واملعتقلون ا�سطالح »قمعة/قمعات« على اقتحام الوحدات اخلا�سة لأق�سامهم وغرفهم ب�سرف 
النظر عن مربراتها واأهدافها، وذلك ملا تنطوي من عمليات قمع وتنكيل يف الأ�سرى واملعتقلني، عالوة على ما 

حتدثه من دمار يف ممتلكاتهم ومقتنياتهم، وما يرافقه من م�سادرة لأوراقهم وملفاتهم اخلا�سة.

لغويًا ا�سطالح »قمعة« م�ستق من اجلذر اللغوي الثالثي »قمع«، ويف منجد اللغة العربية القمع هو ا�سم م�ستق من 
الفعل قمع يقمع قمعًا فهو قامع.  واملفعول مقموع.

ويعني قمع ال�سخ�ض اأبعده عما يريد، زجره، ردعه، قهره، وذله.  وتعني كلمة قمع يف املجال ال�سيا�سي: »ا�ستعمال 
القوة ملنع الن�سقاق والتمرد؛ �سواء اأكان م�سلحًا اأم فكريًا«.

تفا�سيل عمليات القتحامات

لأغرا�ض  اخلا�سة  الوحدات  اقتحامات  بني  التمييز  من  بد  ل  القتحامات،  عمليات  تفا�سيل  يف  اخلو�ض  قبل 
من  ل�سبب  املطلق  العقاب  �سفة  وحتمل  املبا�سرة،  املواجهة  يف  تنح�سر  التي  وتلك  و«ان�سباطية«،  تفتي�سية 
الأ�سباب، كاأن يقوم اأحد املعتقلني مبهاجمة اأحد حرا�ض ال�سجن، كما كان عليه احلال عند اقتحام الوحدات 

اخلا�سة ل�سجن النقب يف العام 2007.

القتحامات التي ت�سنف باعتبارها »مواجهات ق�سرية«

مواجهات ق�سرية  اإىل  املق�سودة  الوحدات اخلا�سة  ا�ستفزازات  بفعل  التفتي�سية  القتحامات  تتطور  ما  كثريًا 
ت�ستعمل خاللها الوحدات اخلا�سة كامل اأ�سلحتها وعتادها لقمع الأ�سرى واملعتقلني والتنكيل بهم وتعذيبهم، بعد 
�سمان ال�سيطرة عليهم بوا�سطة اإلقاء قنابل الغاز اخلانق داخل غرفهم من فتحات الأبواب، ما ي�سهل ال�سيطرة 

عليهم و�سربهم اأو تفتي�سهم تفتي�سًا عاريًا، وتعري�سهم حلزمة من الإجراءات العقابية النتقامية.

ويق�سد بها هجوم الوحدات اخلا�سة على اأ�سرى ال�سجن اأو ق�سم منه اأو غرفة فيه، لأ�سباب تت�سل اأكرث »باأمن 
موظفي  اأو  اخلا�سة  الوحدات  عنا�سر  اأو  ال�سجن  وحرا�ض  الأ�سرى  بني  عراك  وقوع  حالة  يف  ال�سجن«  حرا�ض 
اأقدمت وحدات كبرية مدججة بالأ�سلحة  م�سلحة ال�سجون، كما وقع يف �سجن النقب يف العام 2007، عندما 
والهراوات على معتقلي �سجن النقب واعتدت عليهم بالأ�سلحة وقنابل الغاز وقتلت املعتقل حممد الأ�سقر دون 
اأي مربر، واأ�سابت اأكرث من 250 من بينهم اإ�سابات متفاوتة بع�سها جراء ال�سرب املربح با�ستخدام الهراوات، 
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واأعقاب الأ�سلحة، وبع�سها بفعل غاز الفلفل احلارق، واأخرى حيث كان املعتقل الأ�سقر ينفذ تعليمات الوحدات 
املداهمة التي طلبت من املعتقلني اخلروج ال�سلمي من غرفهم.

القتحامات التفتي�سية

منها-  لطلب  ووفقًا  ال�سجن  اإدارة  مع  -بالتن�سيق  اخلا�سة  الوحدات  بها  تقوم  التي  القتحام  عمليات  ت�سهد 
بحجة البحث عن مواد ممنوعة و/اأو اإخ�ساع الأ�سرى واملعتقلني »لأوامر وتعليمات م�سلحة ال�سجون اخلا�سة 
اأو العقوبة  التعذيب اجل�سدي والنف�سي وغريه من �سروب املعاملة  اأنواع  »بال�سجناء الأمنيني«، ا�ستخدام �ستى 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

القتحامات �سيا�سة عامة تطال الأ�سرى كافة يف جميع ال�سجون

للمعتقلني  ال�سجون املخ�س�سة  الوحدات اخلا�سة تطال جميع  اقتحامات  اأن  التاأكيد على  بدءًا ذي بدء يجدر 
والأ�سرى الفل�سطينيني، مبا فيها ال�سجون املخ�س�سة لالأطفال والأ�سريات، كما يظهر اجلدول املرفق يف هذا 

التقرير.  وقد ي�ستمر القتحام لفرتات ترتاوح ما بني 3 -6 �ساعات .58

متى حتدث القتحامات؟

تتعمد م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية الإيعاز لوحداتها اخلا�سة باقتحام الغرف والأق�سام مبا يحقق اإيقاع اأ�سد 
بعد  الباكر  ال�سباح  �ساعات  يف  القتحامات  هذه  تكون  ما  فغالبًا  واملعتقلني.   لالأ�سرى  والتعذيب  الأذى  اأنواع 
العدد ال�سباحي، واأحيانًا كثرية يف �ساعات بعد منت�سف الليل، واأحيانا اأخرى يف منت�سف النهار، اأو يف مواقيت 

ال�سالة، اأو اأثناء الإفطار اجلماعي يف �سهر رم�سان.

كيف جتري عملية القتحامات؟

يت�سرف موظفو اإدارة ال�سجن قبل عملية القتحام ب�سكل عادي، ويتعاملون بهدوء بغر�ض التغطية وعدم لفت 
اأهدافه  لتحقيق  املفاجاأة  عن�سر  على  يعتمد  والغرف  لالأق�سام  اخلا�سة  الوحدات  اقتحام  اأن  ذلك  النتباه، 

املفرت�سة، ومبا مينع الأ�سرى واملعتقلني من حت�سري اأنف�سهم واتخاذ اإجراءات احرتازية.

• حلظة ال�سفر: حتاكي عمليات اقتحام الوحدات اخلا�سة لأق�سام وغرف الأ�سرى واملعتقلني يف ال�سجون، ما 	
تقوم به قوات جي�ض الحتالل عند اعتقال الفل�سطينيني من منازلهم.  فبعد عملية الر�سد، ُتعطى القرارات 
لفرقة من جنود الحتالل مبداهمة املدينة/القرية/املخيم، وحما�سرة املنزل واقتحامه وفق خطة معدة 

58. اأظهرت �سهادات الأ�سرى واملعتقلني اأن اقتحامات الوحدات اخلا�سة لالأق�سام والغرف عادة ما ت�ستمر قرابة 6 �ساعات كما هو مبني 
يف اجلدول املرفق  .
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�سلفًا وخالل وقت ق�سري، م�ستخدمني اأحدث التقنيات احلربية خللع الأبواب دون �سجيج، لتحقيق عن�سر 
ال�سعور  يولد  مبا  وال�ستخباراتي،  الع�سكري  التفوق  اإظهار  عرب  العائلة،  نفو�ض  يف  الرعب  ودب  املباغتة، 
بال�سعف والعجز لدى ال�سحية.  ويحر�ض جنود الحتالل على الو�سول اإىل غرفة نوم ال�سخ�ض -املنوي 
اعتقاله- م�سوبني اأ�سلحتهم نحوه، ويف اأحيان اأخرى العتداء عليه بال�سرب اأو على اأحد اأفراد العائلة.  

فيما ي�سرع بقية اجلنود بتفتي�ض البيت وتعمد تدمري مقتنياته.

• ويف اقتحامات الوحدات اخلا�سة لل�سجون، يتجمع اجلنود عند املداخل ب�سمت وي�سعون اللم�سات الأخرية 	
على خطة القتحام ويق�سمون اأنف�سهم ملجموعات.  تدخل جمموعة من باب الطوارئ، وجمموعة اأخرى من 
الباب الرئي�سي، ويف بع�ض الأحيان تقوم الوحدات اخلا�سة باإنزال ع�سكري با�ستخدام احلبال.59  وخالل 
ثواٍن قليلة تدخل القوة اخلا�سة اإىل الغرفة و�سط �سراخ �سديد وترهيب �ساهرة اأ�سلحتها يف وجه الأ�سرى.  

وت�سرع يف عمليات التفتي�ض والعتداء على الأ�سرى بال�سرب وفقًا لهدف القتحام وتطوراته.

• عدد اجلنود: تدخل اأعداد كبرية من الوحدات اخلا�سة اإىل الق�سم، وح�سب ال�سهادات  يكون عدد الوحدة 	
املقتحمة �سعف عدد الأ�سرى واملعتقلني يف الق�سم اأو الغرفة املراد اقتحامها؛ فمثاًل اإذا كان القتحام لق�سم 

من ال�سجن حيث يعي�ض 120 اأ�سريًا ومعتقاًل، يكون عدد القوة املقتحمة 200 جندي فما فوق.

• فيما 	 الق�سم،  غرف  من  عدد  اقتحام  فيتم  تدريجي،  ب�سكل  القتحام  يتم  ما  غالبًا  القتحام:  يف  التدرج 
تبقى بقية الغرف مغلقة، بحيث ل ي�ساهد اأ�سرى/ معتقلي تلك الغرف عملية القتحام، وذلك بو�سع قطعة 
حديدية مغناطي�سية بحجم �سباك الغرفة يف اأعلى الباب والفتحة التي يف اأ�سفله )اأ�سناف(، التي ت�ستخدم 

لإدخال الطعام وبعد النتهاء من قمع الغرف تنتقل القوة املقتحمة ملداهمة باقي الغرف.

• مالب�ض 	 هي  املالب�ض  وهذه  املوحد،  الأ�سود  الزى  اخلا�سة  الوحدات  عنا�سر  يرتدى  واللبا�ض:  الأ�سلحة 
الغاز  من  الواقية  الأقنعة  يرتدون  كما  الإ�سابات.   متنع  بال�ستيكية  قطع  فيها  مبطنة.   خا�سة  ع�سكرية 
ومالب�سهم م�سادة للحروق، ويحملون يف اليد الي�سرى م�سدات دروع/بال�ستيكية ويف اليد اليمنى يحملون 

الأ�سلحة.

• اجلنود داخل الغرفة: لتاليف اأي مقاومة من قبل الأ�سرى واملعتقلني، تقوم الوحدة املقتحمة باإلقاء قنبلة غاز 	
خانقة يطلق عليها الأ�سرى »غاز البودرة ال�سام« اإىل داخل الغرفة عرب الفتحة يف اأ�سفل الباب، وبعد ع�سر 
دقائق تفرغ القنبلة ما فيها، وحينها يكون الأ�سرى اأو معظمهم على الأقل اأنهكوا واأغمى على كثري منهم، 
اإذا كان  اأما  اأي مقاومة.   وبذلك ي�سهل اقتحام الوحدات اخلا�سة للغرفة، وال�سيطرة على من فيها دون 

اأن الوحدات اخلا�سة اقتحمت ال�سجن، وحتديدًا الق�سم )7(، بعد  اأبلغ الأ�سري �سهري عامر القابع يف �سجن النقب حمامي ال�سمري   .59
عملية اإنزال ع�سكرية ت�سبه ال�ستعرا�سات الع�سكرية.  وقامت الوحدة بتفتي�ض الق�سم ونقلت الأ�سرى اإىل ق�سم اخليام ملدة اأربعة اأيام.
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القتحام يف �ساعات الليل، في�سعب على الأ�سرى التح�سر، وي�سهل على الوحدة املقتحمة حتقيق عن�سر 
املفاجاأة.

ولكن يف حال دخول القوة املقتحمة اإىل الغرفة، فنادرًا جدًا ما يكون هناك مقاومة من الأ�سرى ل�سعوبة املوقف.  
ال�سيطرة املطلوبة على كل الأ�سرى يف الغرفة، حيث ي�ستيقظ  اأنهم حققوا  اإىل الغرفة يعني  فدخول الوحدات 
الأ�سرى يف حلظة اإغالق �سباك الغرفة بالقطعة املغناطي�سية، وهي تكون قبل الدخول للغرفة بثواٍن فقط.  اأما 
اأمام  اإلقاء قنبلة الغاز يف داخل الغرفة فيبقى الدخول اإىل احلمام اخليار املتبقي  اإذا كنت داخل الغرفة ومت 
الأ�سرى واملعتقلني لتخفيف اآثار الغاز، وجتنب الغياب عن الوعي من جرائه، ولفعل ذلك يقوم الأ�سري/املعتقل 
بو�سع راأ�سه يف حو�ض احلمام واإطالق املاء فيه مرات متتالية، ما ي�سمح بالتنف�ض وا�ستن�ساق الأك�سجني، وتكون 

الأولوية لالأ�سرى الكبار يف ال�سن واملر�سى ومن يعانون من اأزمات �سحية حادة.

غري اأن هذه احليلة تنطوي على تعري�ض حياة الأ�سري/ املعتقل للخطر، فوفقًا لتعليمات م�سلحة ال�سجون اخلا�سة 
بالقتحامات )التفتي�سات( مينع على »ال�سجناء« التواجد يف احلمام، فتعليمات م�سلحة ال�سجون توجب على 
الأ�سرى عند دخول الوحدات اخلا�سة البقاء يف اأ�سرتهم، اأو التجمع يف و�سط الغرفة، واأن ل يغطوا اأنف�سهم باأي 

�سيء.

�سدة القمعة

تختلف �سدة القمعة ارتباطًا بحجم املو�سوع اأو الهدف من ورائها.  فكثري من القتحامات تاأتي يف اإطار حمالت 
التفتي�ض النتقامية التي تهدف اإىل تنغي�ض عي�ض الأ�سرى والتنكيل بهم، ذلك اأن هدف القتحامات هو جعل 

الأ�سرى يدفعون ثمنًا باهظًا عن خطواتهم الحتجاجية.

موقف الإدارة اأثناء اقتحام الوحدات اخلا�سة

ترف�ض اإدارة ال�سجن التفاو�ض مع الأ�سرى اأو حتمل تبعات اقتحام الوحدات اخلا�سة لالأق�سام وغرف الأ�سرى 
واملعتقلني ، وتتن�سل من امل�سوؤولية باإّدعاء اأن الأمر يعود برمته للوحدات اخلا�سة وم�سوؤولها يف املنطقة.

ال�ستفزاز والقمع

تعمد عنا�سر الوحدات اخلا�سة اإىل ا�ستفزاز الأ�سرى واإهانتهم لأخذ الذريعة بالعتداء عليهم، وذلك بالعتماد 
وم�سادرة  و�ستمهم؛  الأ�سرى  وجه  وال�سراخ يف  الغرفة؛  وجرهم خارج  الأ�سرى  دفع  منها  عدة،  اأ�ساليب  على 
اأوراقهم و�سورهم العائلية.  وينجحون يف ا�ستفزاز الأ�سرى، عندما يقررون اإخ�ساع الأ�سرى واملعتقلني للتفتي�ض 
والتفتي�ض العاري، وبخا�سة دون مربر، وخالفًا لالإجراءات املن�سو�ض عليها يف لوائح وتعليمات م�سلحة ال�سجون.
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اإخراج الأ�سرى اإىل �ساحة ال�سجن

ب�سرف النظر عن الأحوال اجلوية يف اخلارج، يقوم عنا�سر الوحدات اخلا�سة باإجبار الأ�سرى واملعتقلني على 
ترك غرفهم ل�ساعات عدة، ويف بع�ض الأحيان تنقلهم اإىل اأق�سام اأخرى لأيام عدة، واإرغامهم على اخلروج اإىل 
�ساحات ال�سجن ل�ساعات وهم مكبلو الأيدي والأقدام يف بع�ض الأحيان، ودون اأن ت�سمح لهم بتغيري مالب�سهم اأو 

ارتداء ما يقيهم من الربد يف اخلارج يف ف�سل ال�ستاء.

العودة اإىل الغرف بعد هدمها

مي�سى الأ�سرى �ساعات قد تطول وقد تق�سر يف �ساحة ال�سجن مكبلني بحيث ل تقل عن ثالث �ساعات.  وبعد 
ذلك يبداأون بالدخول اإىل الغرف بعد اأن تكون الوحدات اخلا�سة فرغت من عمليات التفتي�ض املزعومة.  وما 
الأ�سرى،  ومقتنيات  الغرف  اخلا�سة يف  الوحدات  تخلفه  الذي  الدمار  هو  واملعتقلني  الأ�سرى  معاناة  من  يزيد 
ت�سبه حال  الغرف بعد اقتحامها، حيث  الكبري يكون يف م�ساهدة حال  العذاب  اأن  حيث جتمع �سهاداتهم على 
البيوت املهدمة جراء تعمد الوحدات اخلا�سة اإتالف املواد الغذائية، وتخريب مالب�ض الأ�سرى واأغطيتهم ب�سكب 
الكثري  الوحدات اخلا�سة مب�سادرة وحتطيم  تقوم  كما  الغرفة.   و�سط  ومراكمتها يف  وتقطيعها  عليها  الزيت 
اأن  التي ي�سعب تعوي�سها، كما  اليومية، عالوة على الأدوات الكهربائية  من الأدوات احليوية60 حلياة الأ�سرى 
الوحدات اخلا�سة ت�سادر الكثري من ال�سور العائلية والأوراق وامللفات التي تت�سل بحياة الأ�سرى واأو�ساعهم 

القانونية واملالية.

اقتحامات الوحدات اخلا�سة ... الرقابة والتفتي�ض اليومي

اأ�سكال العقاب  اإىل اقتحام الوحدات اخلا�سة غرفهم واأق�سامهم باعتباره �سكاًل من  ينظر الأ�سرى واملعتقلني 
اجلماعي الذي تفر�سه م�سلحة ال�سجون عليهم منذ اعتقالهم اإىل حلظة الإفراج عنهم.  وهو ذريعة تختلقها 
اإدارة ال�سجن برتتيب هيكلي وا�سح مع م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية لالعتداء عليهم، وتعذيبهم، وتعري�سهم 

للمعاملة القا�سية والالاإن�سانية.

خم�ض  قبل  عقدًا  الربيطانية   )G4S( �سركة  مع  وقعت  ال�سجن  اإدارة  باأن  بالتذكري  ذلك  على  الأ�سرى  ويدلل 
وقامت  اأمن،  باأنظمة  الإ�سرائيلية  ال�سجون  تديرها م�سلحة  التي  الرئي�سية  املن�ساآت  لتزويد  �سنوات )2007(، 
برتكيب اأنظمة مراقبة وحتكم وغرف حتكم جمهزة ب�سا�سات تعمل باللم�ض،61 ونظم ت�سجيل ومراقبة داخلية 

60. يروي اأ�سري حمرر لطاقم ال�سمري حادثة م�سادرة م�سمار ا�ستطاع الأ�سرى احلفاظ عليه مدة طويلة وكان ي�ستخدم كالقط للتلفزيون 
وكمثقب لإ�سالح الأحذية، وخياطة الكتب، واحلفر لدواعي حياتية.

61. انظر وليد دقة.  �سهر الوعي .. جتليات ال�سيطرة احلديثة، �ض 24.
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وخارجية من الدوائر التلفزيونية املغلقة، وخطوط ات�سالت يف عدد من ال�سجون الإ�سرائيلية.62

كما اأنها تتبع برنامج تفتي�ض يومي و�سارم يتكون من العدد )عد الأ�سرى ( ثالث مرات يوميًا، اآخرها يكون عدًا 
ا�سميًا وعلى ال�سورة.  هذا اإىل جانب الفح�ض الأمني اليومي املتكرر، وهو ما يطلق عليه الأ�سرى دق ال�سبابيك، 
ويكون يف �ساعات الظهرية والع�سر، وخالله يتم اإخراج الأ�سرى من الغرفة، ول يبقى اإل ممثل اأ�سرى الغرفة، 

ويدخل حرا�ض ال�سجن ويقومون بفح�ض ال�سبابيك والدق على اجلدران.

كما اأن دوريات احلرا�سة ل تتوقف عن تعقب كل حتركات الأ�سرى واملعتقلني حتى يف اأوقات متاأخرة من الليل، 
ان�سياع  للتاأكد من  �ساعة،  الغرف مبعدل مرة كل ن�سف  املمرات بني  باملرور يف  املناوب  يقوم احلار�ض  حيث 
الأ�سرى واملعتقلني لتعليمات م�سلحة ال�سجون التي توجب اأن تكون الغرفة بزواياها كافة مك�سوفة للناظر من 
اخلارج، دون اأي معيقات، كاأن يقوم الأ�سري / املعتقل بتعليق مالب�سهم ومنا�سفهم على الأ�سّرة لتجفيفها، وهو 
الأمر الذي يتيح لل�سجان معاقبة الأ�سري/ املعتقل  اأو اأ�سرى/ معتقلي الغرفة وفق القواعد الن�سباطية مل�سلحة 

ال�سجون.

كما تفر�ض تعليمات م�سلحة ال�سجون اإطفاء اأ�سواء الغرف بعد ال�ساعة احلادية ع�سرة لياًل، ويف حالت اأخرى 
لل�ساعة الثانية ع�سرة لياًل.  ومتنح تعليمات م�سلحة ال�سجون حرا�ض ال�سجن احلق يف اإ�ساءة الأ�سواء يف الغرف 

اأثناء مرور احلرا�ض يف املمرات ، وهو ما يزعج الأ�سرى ويقلق منامهم.

62. لقراءة املزيد حول دور �سكة )G4S(، انظر موقع ال�سمري والبيانات التي اأ�سدرتها للدعوة ملقاطعة ال�سركة وحما�سبتها، متوفرة على 
=http//:www.addameer.org/etemplate.php?id460الرابط باللغة الجنليزية:
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الق�سم الثاين: اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء  القتحامات

»اإن ال�سجون الإ�سرائيلية اليوم هي مبثابة موؤ�س�سات �سخمة لطحن جيل فل�سطيني بكامله، بل 
هي اأ�سخم موؤ�س�سة عرفها التاريخ لإعادة �سهر الوعي جليل من املنا�سلني«.

)الأ�سري وليد دقة(

التابعة  ليلة هانئة لالأ�سرى خالية من اقتحامات الوحدات اخلا�سة   اأن يوفر  »من ي�ستطيع 
مل�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية«.

)املعتقل املحرر خ�سر عدنان (
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ثالثًا:�سهادات املعتقلني والأ�سرى على اإعتداءات الوحدات اخلا�سةاأثناء الإقتحامات

ال�سجون الإ�سرائيلية بوحداتها اخلا�سة )النح�سون، املت�سادا، ودرور، واليماز(، لقتحام  تدفع قوات م�سلحة 
اأق�سام وغرف الأ�سرى واملعتقلني حتت حجج خمتلفة ميكن ت�سنيفها يف ما يلي:

• فر�ض التفتي�ض العاري على الأ�سرى واملعتقلني.	
• 	.)DNA( اإرغام الأ�سرى واملعتقلني على اإعطاء عينة احلام�ض النووي
•  البحث عن مواد ممنوعة، وبخا�سة الهواتف النقالة	
• القتحامات اأثناء الإ�سرابات اجلماعية والفردية عن الطعام.	
• القتحامات القمعية.63	

الأ�سرى/ات  على  اخلا�سة  الوحدات  اعتداءات  تف�سل   التي  ال�سهادات  من  ملجموعة  �سنعر�ض  يلي  وفيما 
العتداءات  هذه  اأ�سباب  تبني  والتي   ،2012-2011-2010 ال�سنوات  خالل  الأطفال  فيهم  مبن  واملعتقلني/ات 

والقتحامات.  

�سجل العام 2010 ت�ساعدًا منهجيًا حلمالت القتحامات والتفتي�سات والعتداءات من قبل الوحدات اخلا�سة 
)النح�سون، املت�سادا، درور، اليماز(، على الأ�سرى وحقوقهم، وبلغت يف جمموعها 120 اعتداًء،64 ما يوؤ�سر على 
وتاأكيد وحدتها لنتزاع حقوقها  الأ�سرية لإعادة ترتيب �سفوفها،  به جهود احلركة  تقابل  الذي  القمع  �سرا�سة 

امل�سروعة واملكفولة مبوجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.

63.  لعتبارات منهجية تت�سل يف الإطار الزمني لهذا الق�سم من التقرير )2010-2012(، �سنعر�ض لقتحام �سجن اأي�سل من قبل وحدة 
درور يف العام 2011 ، و لن يتم التطرق اإىل اقتحامات الوحدات اخلا�سة يف ال�سنوات ال�سابقة ومنها اقتحام �سجن النقب يف العام 2007 

وقتلها املعتقل حممد الأ�سقر.
64. انظر تقرير انتهاكات حقوق الأ�سريات والأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية للعام 2010 ال�سادر عن موؤ�س�سة ال�سمري يف 

العام 2011، �ض 70 -74.
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العام  خالل  اخلا�سة  الوحدات  واقتحامات  اعتداءات  عن  �سهادات  اأوًل:   -
2010
• التفتي�ض العاري لالأ�سريات	

دخلت وحدة خا�سة من خارج ال�سجن يوم 25 حزيران 2010، مكونة من 6 عنا�سر )من 
الرجال( اإىل ق�سم الأ�سريات/املعتقالت الفل�سطينيات يف �سجن الدامون، واقتحمت غرفة 
الأ�سرية اأمل جمعة  التي قالت »تعر�سنا لتفتي�ض عاٍر متامًا، واإن من دون مل�ض، بل بوا�سطة 
جهاز املاجنوميرت، اإل اأنه مذل وفيه اقتحام للخ�سو�سية والكرامة الإن�سانية.  و�سكل عودة 

لأ�ساليب ال�سنوات املا�سية التي اعتقدنا اأنها وّلت«.

• غرامات 	 وفر�ض  العاري  للتفتي�ض  وتعري�سهم  لالأ�سبال  جمدو  �سجن  اقتحام 
مالية باهظة

قال الأ�سري حممد ال�ساحلي اأنه ويف يوم 4 متوز العام 2010، ويف متام ال�ساعة التا�سعة 
�سباحًا نادى ال�سجانون على العدد، وفجاأة دخلت قوة كبرية من ال�سجانني بعتاد خا�ض 
ترافقها 10 عنا�سر من وحدات«النح�سون« لي�سبح عددهم قرابة اأربعني عن�سرًا. ومبجرد 
دخولهم طلبوا من جميع الأ�سرى/ املعتقلني عدم التحرك، واقتحموا الغرفة املخ�س�سة 
عاٍر مهني  لتفتي�ض  وعر�سوهم  بتكبيلهم  وقاموا  ال�ساحلي،  يعي�ض حممد  للبالغني، حيث 
الثامنة ع�سرة من  دون  الأطفال - ممن هم  تفتي�ض غرف  �سرعوا يف  ثم  ومن  وم�ستفز. 
العمر- وقامت وحدة التفتي�ض با�ستخدام معدات حربية خا�سة بخلع البالط يف احلمامات 

والغرف وحتطيم اخلزائن.

بعد انتهاء عملية التفتي�ض، �سمح لالأ�سرى بالعودة اإىل غرفهم.  وهالهم م�ساهدة ما حل 
بغرفهم ومقتنياتهم من دمار وخراب، فما كان منهم �سوى ر�سق ال�سجانني الذي جتمعوا 

بال�ساحة باملعلبات املعدنية.

وطلبت  غرفهم،  من  املعتقلني  كل  باإخراج  اخلا�سة  الوحدات  و  الإدارة  قامت  ذلك  بعد 
منهم تنظيف ال�ساحة، وبعد ذلك ا�ستاأنفت الوحدات تفتي�ض بقية الغرف، وحينها وجدوا 
هاتفني يف غرفة املغ�سلة وعندما �ساألوا ملن تعود، اأجاب حممد ال�ساحلي اأنها تعود اإليه، 
لتفادي اأي عقاب جماعي قد تفر�سه اإدارة ال�سجن على كل من يف الق�سم كما يحدث عادًة، 
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وبالفعل فقد متت معاقبة حممد بغرامة مالية و�سلت اإىل 3000 �ض.ج )800$(، وحرمانه 
اأيام، ومت ترحيله اإىل  من الزيارات العائلية ملدة �سهرين، ونقله اإىل الزنازين ملدة خم�سة 

�سجن �سطة.

غري اأن اإدارة ال�سجن مل تكتِف بذلك، ومل تقنع بالغرامة التي فر�ست على الأ�سري ال�ساحلي، 
بل قامت بفر�ض عقوبة مالية جماعية على كل اأ�سرى الق�سم من بالغني واأطفال، مقدارها 
42000 �ض.ج، اأي ما يعادل )11000$(، وقيل لهم اإنها �سوف تقتطع 200 �ض.ج من ح�ساب 
حممد  قال  ما  وفق  ت�سديده  الأ�سرى  وزارة  من  يطلب  �سوف  والباقي   ، معتقل  اأ�سري/  كل 

ذوقان وهو من الأ�سرى البالغني الذين يعي�سون يف الق�سم.

• اقتحام غرف الأ�سرى املر�سى يف عيادة �سجن الرملة	

اأفاد  اخلا�سة،  الوحدات  يد  على  الأ�سرى  وكرامة  حلقوق  اجلماعية  النتهاكات  اإطار  ويف 
الأ�سري زهران اأبو ع�سبة القابع يف م�ست�سفى الرملة، باأن وحدة »درور« قامت يف منت�سف 
�سهر ت�سرين الأول من العام 2010، باقتحام الق�سم املخ�س�ض لالأ�سرى املر�سى يف عملية 
ع�سرًا.   الثانية  ال�ساعة  وحتى  �سباحًا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  ا�ستمرت  ا�ستفزازية  تفتي�ض 
لظروفهم  مراعاة  اأي  ودون  ومهني  همجي  ب�سكل  خاللها  املر�ض  الأ�سرى  معاملة  وجرى 
ال�سحية. واأقدمت وحدة التفتي�ض على حتطيم اجلدران، ومتزيق اأفر�سة النوم، وتخريب 

ممتلكات الأ�سرى ومقتنياتهم.

• اأما يف �سجن نفحة، فقد اأكد الأ�سري اإيهاب م�سعود اأن وحدة »املت�سادا« تقتحم غرف ال�سجن 	
اإجبارهم على رفع  الأ�سرى بطريقة م�ستفزة، ومنها  وتعامل  الليل،  يف �ساعات متاأخرة من 
اأيديهم اإىل الأعلى اأثناء التفتي�ض الذي ي�ستمر لأكرث من خم�ض �ساعات يف كل مرة، ذلك اأن 
اأنهم اقتحموا ال�سجن  عنا�سر الوحدة املداهمة يقومون بتفتي�ض دقيق مبالغ فيه، وبخا�سة 
اأكرث من خم�ض مرات يف الأ�سبوع الثالث من �سهر ت�سرين الأول من العام 2010. وي�سيف 
وم�ستلزماتهم  بالأ�سرى،  املمتلكات اخلا�سة  تخريب  يتم  تفتي�ض،  كل عملية  اأنه ويف  م�سعود 
التي توفرها م�سلحة ال�سجون من اأ�سّرة وخزائن، ويتطلب اإعادة الغرف اإىل و�سعها الطبيعي 

اأ�سبوعًا من العمل من قبل الأ�سرى. 

ويف الأ�سبوع الثالث من �سهر كانون الأول من العام 2010، ذكر الأ�سري ماهر اأبو كر�ض اأن 4 
فرق من الوحدات اخلا�سة اأقدمت على اقتحام �سجن نفحة ق�سم )11(، الذي يحتجز فيه 
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120 اأ�سريًا، ومت نقلهم اإىل ق�سم اآخر، وا�ستمرت عملية التفتي�ض 3 اأيام متوا�سلة عرث خاللها 
على عدد من الهواتف النقالة، وعلى اأثر ذلك فر�ست اإدارة ال�سجن حزمة من العقوبات على 

اأ�سرى الق�سم ت�سّمنت غرامات مالية باهظة.

• اأما يف �سجن »عوفر«، فقد قامت وحدات »النح�سون« و«املت�سادا« باقتحام الق�سم )15( يف 	
الأ�سبوع الثاين من �سهر اأيلول من العام 2010، ما اأثار حفيظة الأ�سرى الذين اأخذوا يكربون 
تعبريًا عن رف�سهم لهذا النمط من التفتي�سات، الأمر الذي قوبل من قبل الوحدات اخلا�سة 
باإطالق 40 قنبلة غاز على الغرف.  واأثناء ذلك، تعر�ض ع�سرات من الأ�سرى لل�سرب املربح 
اأنه  اإ�سابات متفاوتة. واأكد الأ�سري م�سعود  اأ�سريًا  اإ�سابة 60  اأدى اإىل  بوا�سطة الهراوات، ما 
راأ�ض هذه  يقف على  لل�سجون  املنطقة اجلنوبية  قائد  وكان  البولي�سية.  الكالب  ا�ستخدام  مت 

الوحدات اخلا�سة، وهو من اأعطى التعليمات اأثناء القتحام والتفتي�ض.

• باقتحام 	 اأن وحدة »درور«، قامت  النا�سر عي�سى  الأ�سري عبد  اأو�سح  »هدارمي«،  ويف �سجن 
ال�سجن لياًل �ست مرات خالل العام 2010.

• �ساعات 	 يف  تكون  القتحامات  معظم  اإن  حني�ض  اأبو  كميل  الأ�سري  قال  »رميون«،  �سجن  ويف 
تعتمد على  وا�ستفزازهم، حيث  الأ�سرى  ت�ستهدف ترويع  الليل، وجترى بطريقة  متاأخرة من 
اأنواعها،  على  الغاز  وقنابل  بالهراوات  مزودة  املقتحمة  الوحدات  وتكون  املفاجاأة،  عن�سر 
ويلب�سون اخلوذ على روؤو�سهم.  واأ�ساف اأبو حني�ض اأن الأ�سرى يعاملون معاملة قا�سية تتعمد 
اإهانتهم، فيتم اإخراجهم من الغرف، طوال �ساعات التفتي�ض، ويحتجزون يف ال�ساحات وهم 
مكبلو الأيدي باأق�سى درجات العنف.اأما الغرف، فيتم قلبها راأ�سًا على عقب، ما يوؤدي اإىل تلف 
وخراب يف املواد الغذائية، وحتطيم الأجهزة الكهربائية اأي�سًا، وم�سادرة الأوراق ال�سخ�سية، 
وترف�ض اإدارة ال�سجن تقدمي اأي تعوي�ض، وجنرب على �سراء ما ُدمر من ح�سابنا اخلا�ض، مبا 

فيها امل�ستلزمات التي توفرها اإدارة ال�سجن.

• ال�سجن مرة 	 »املت�سادا«، تقتحم  اأن وحدات  الأ�سري مروان املحت�سب،  اأي�سل، قال  ويف �سجن 
كل �ستة �سهور برفقة قوات من ال�سجن نف�سه.  وخالل التفتي�ض، تتم تعرية الأ�سرى وتفتي�سهم 
ب�سكل مهني، وهو ما ي�سكل ت�سعيدًا من قبل الإدارة قيا�سًا بطرق التفتي�ض يف ال�سنوات املا�سية.  
واأ�ساف املحت�سب اأنه يتم حتطيم الكثري من لوازم الأ�سرى، غري اأن اإدارة ال�سجن هنا تقوم 

بتعوي�ض الأ�سرار وا�ستبدال احلاجيات املحطمة باأخرى جديدة.
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- ثانيا: �سهادات عن اعتداءات واقتحامات الوحدات اخلا�سة خالل العام 
2011
• اعتداء الوحدات اخلا�سة على نائل الربغوثي؛ اأقدم اأ�سري فل�سطيني وفر�ض 	

العقوبات عليه ب�سب رف�سه التفتي�ض العاري . 

ال�سجانني  من  باإيعاز  املربح   بال�سرب  الربغوثي   نائل  الأ�سري  على  درور  وحدة  اعتدت 
التفتي�ض  اإىل  باإ�سارة الذبح - بعد رف�سه اخل�سوع  اأ�سروا على الأ�سري -  يف الق�سم الذي 
التعري  مني  طلبوا  الغرفة،  اإىل  اأدخلت  اأن  »بعد  بالقول  العتداء  الأ�سري  و�سف  العاري. 
اإنني اأرف�ض التعري، واإذا كانوا يريدون اإجراء تفتي�ض للمالب�ض التي علي كما  فقلت لهم 
يدعون ف�ساأقوم بخلعها وراء �ستار، واإعطائهم املالب�ض لتفتي�سها، واإنني ل اأعار�ض التفتي�ض 
اأمام ال�سجانني، وحلظتها قام اأحدهم بتوجيه لكمات قوية  اأرف�ض التعري  بحد ذاته، بل 
اأنحاء اجل�سم،  على وجهي وتبعه الثاين بتوجيه لكمات وركالت قوية على الراأ�ض وجميع 
وا�ستمر ذلك ملدة حوايل اأربع دقائق متوا�سلة، حيث كنت اأحاول حماية نف�سي من اللكمات 
على الراأ�ض، وقد قاموا باإلقائي على الأر�ض، وقام اأحدهم مب�سك يدي بقوة، والآخر قام 
حيث  العيادة،  اإىل  ونقلني  ال�سجن  من  �سابط  ح�سر  ذلك  وبعد  بالقوة،  �سروايل  بخلع 
اأتلقَّ اأي عالج �سوى  كانت يدي تنزف ب�سبب ال�سرب و�سد القيود عليها.  ويف العيادة مل 
ت�سويرها، ومن ثم مت نقلي اإىل زنزانة انفرادية، حيث تركت هناك ملدة ثالثة اأيام، ومتت 
معاقبتي بغرامة مالية مقدارها 425 �سيقاًل، ومنعت من زيارات الأهل و�سراء احلاجيات 
ملدة 4 اأ�سهر، وعزل انفرادي ملدة ع�سرة اأيام، ومت �سحب جميع الأدوات الكهربائية اخلا�سة 

بي«65.  

• القتحامات يف �سجن جلبوع	

ال�سجن  اأق�سام  اإن   ،2011/9/15 بتاريخ  ال�سمري  ملحامي  اجلالد  �سليم  و�سيم  املعتقل  قال 
ال�سهر،  يف  مرتني  مبعدل  اخلا�سة  الوحدات  يد  على  للتفتي�ض  �سنوات  منذ  تتعر�ض  )جلبوع( 
وعادة ما تكون »حمالت التفتي�ض« هذه يف �ساعات متاأخرة من الليل، وت�ستمر لأوقات متفاوتة 

65. اأنظر امللحق اخلا�ض بالت�ساريح امل�سفوعة بالق�سم رقم )3(  الذي و�سف فيه الأ�سري نائل الربغوثي تفا�سيل 
العتداء عليه . 
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للق�سم )2(  التفتي�ض وتبعاته.  وروى املعتقل تفا�سيل اقتحام الوحدات اخلا�سة  ح�سب نوع 
بتاريخ 2011/8/24 بالقول:

بينما  عاٍل،  ب�سوت  يتكلم  الأ�سرى  اأحد  عطوة«  »جهاد  ويدعى  ال�سجن  حرا�ض  اأحد  »�سمع 
كان ي�ستحم عند ال�ساعة الثامنة م�ساء من ليلة 2011/8/23.  وبحجة ذلك، وعند ال�ساعة 
الثامنة �سباحًا، اقتحمت قوة خا�سة قوامها 20 عن�سرًا بكامل عتادها واأغلقت جميع الغرف 

وتوجهت على الفور اإىل الغرفة رقم )12( واأخرجوا من فيها.

والأدوات  وال�سور  )امللفات  الغرف  الأ�سرى من  باإخراج كل مقتنيات  املقتحمة  القوة  قامت 
الكهربائية والفرا�ض واملالب�ض(، وو�سعتها فوق بع�سها البع�ض واأخذوا بحفر اجلدران.

ا�ستمرت عملية التفتي�ض اأربع �ساعات كاملة، وخالل هذا الوقت كان اأ�سرى الغرفة حمتجزين 
يف غرفة املغ�سلة وغرفة الكانتني.

اأ�سرى الغرف بتوجيه ر�سالة اإىل مدير ال�سجن يحتجون فيها على هذا  اأثر ذلك، قام  على 
القتحام غري املربر، وت�سرفات الوحدات اخلا�سة، وتعمدها القتحام والتدمري خالل �سهر 

رم�سان، على الرغم من التفاق مع اإدارة ال�سجن على جتنب الأعمال ال�ستفزازية خالله.

منت�سف  بعد  ذاته  الق�سم  يف  و)6(   )14( غرفتني  باقتحام  ذلك  على  ال�سجن  اإدارة  ردت 
يف  احتجازهم  بعدم  الأ�سرى  ملطلب  اخلا�سة  والوحدات  ال�سجن  اإدارة  ت�ستجب  ومل  الليل، 

غرفة املغ�سلة، نظرًا ل�سيقها وطول �ساعات التفتي�ض.

واأ�ساف الأ�سري و�سيم اأنه علم من الأ�سري املكلف بالبقاء مبرافقة القوة املقتحمة اأن التفتي�ض 
ويهدف  ا�ستعرا�سيًا  كان  بل  البحث عن ممنوعات،  بغر�ض  يكن حقيقة  ومل  يكن جديًا،  مل 
اإىل توجيه ر�سالة اإىل الأ�سرى اأنهم فاقدو ال�سيطرة على م�سريهم، واأن الوحدات اخلا�سة 

باإمكانها الدخول وقتما ت�ساء وتفعل ما ت�ساء«.

• قمعة نقل اأ�سرى ومعتقلني من �سجن »اأوهلي كيدار« اإىل �سجن »رميون«	

قمع  بعد  القتحام  هذا  وجاء   ،2011/6/14 بتاريخ  »رميون«  �سجن  اليماز  قوة  اقتحمت 
الوحدات اخلا�سة لأ�سرى ومعتقلني من �سجن »اوهلي كيدار« ونقلهم اإىل �سجن »رميون« بعد 
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العتداء عليهم بال�سرب بالهراوات وغاز الفلفل، وعزل بع�سهم يف زنازين العزل النفرادي.

�سجن  واملعتقلني يف  الأ�سرى  الرجوب ممثل  الأ�سري جمال  قال  ال�سمري،  ملحامي  �سهادته  ويف 
»رميون« اأنه، ويف اليوم التايل لعملية قمع نقل الأ�سرى واملعتقلني من �سجن »اوهلي كيدار« اإىل 
�سجن »رميون«، اقتحمت قوة »اليماز« �سجن »رميون« وحتديدًا ق�سمي )2( و)3( يف متام ال�ساعة 
التا�سعة من �سباح يوم 2011/6/14 بحجة اإجراء حملة تفتي�ض عن هواتف نقالة ا�ستمرت اإىل 

ال�ساعة الرابعة والن�سف من ع�سر اليوم.

وبفعل ذلك، حرم الأ�سرى واملعتقلون يف الق�سمني من وجبات الطعام يومي الأربعاء واخلمي�ض 
الأق�سام  اإىل  ح�سر  الذي  »اأمنون«،  ال�سجن  مدير  نائب  من  بقرار  وذلك  و2011/6/15،   14
املقتحمة وقت التفتي�ض قرابة ال�ساعة الثانية ع�سرة والن�سف ظهرًا، وطلب من ممثل  الأ�سرى 

واملعتقلني اأن ي�ستلم الطعام الآن، ويتم تناوله يف ال�ساحة، واإل �سيلقى به يف الزبالة.

رف�ض املعتقلون ذلك ب�سب ا�ستمرار الوحدات اخلا�سة يف تفتي�ض غرفهم، وطالبوا باإبقاء الطعام 
يف املطبخ اأو حفظه يف الرباد اإىل حني انتهاء التفتي�ض.  رد نائب مدير ال�سجن باإبالغه: »اإنه 

األقى يف الطعام يف عربات الزبالة«.
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حمالت التفتي�ض والقتحامات اأثناء الإ�سرابات عن الطعام66

• اعتداء وحدة »درور« على اأ�سرى �سجن ع�سقالن اأثناء اإ�سراب اأيلول - ت�سرين الأول العام 	
2011

�سارك 10 اأ�سرى من �سجن ع�سقالن يف الإ�سراب اجلماعي الذي خا�سه معتقلو واأ�سرى اجلبهة ال�سعبية رف�سًا 
خطوة  ويف  �سعدات.67   اأحمد  للجبهة  العام  والأمني  الأ�سرية  احلركة  قيادات  بحق  النفرادي  العزل  ل�سيا�سة 

ت�سامنية، قرر اأ�سرى الف�سائل الأخرى خو�ض اإ�سراب ت�سامني ثالثة اأيام يف الأ�سبوع ن�سرة ملطالب رفاقهم.

قامت م�سلحة ال�سجون بعزل الأ�سرى الذين يخو�سون الإ�سراب املفتوح عن الطعام يف زنازين انفرادية خاوية 
اإل من فر�سة رثة وبطانية قذرة، وحرموا من تناول امللح ودون اأن تقدم لهم اأي رعاية طبية.

ويف تاريخ 2011/10/3، قامت وحدة »درور« باقتحام ال�سجن وا�ستهدفت يف البداية الق�سم )5( غرفة )21( 
املخ�س�سة لالأ�سرى القدامى، واعتدت عليهم بال�سرب، وبخا�سة الأ�سري اأكرم من�سور، وهو من رموز احلركة 
املقتحمة  القوة  واأطلقت  هذا،  بالغة.   لإ�سابة  وتعر�ض  الإ�سرائيلية  ال�سجون  يف  الأ�سرى  اأقدم  ومن  الأ�سرية، 
القنابل ال�سوتية يف الهواء، وبثت الرعب يف الق�سم، ورد الأ�سرى بالدق على الأبواب والتكبري، وعلى اأثر ذلك 
تعر�ض اأ�سرى الق�سم وعددهم )75( اأ�سريًا ومعتقاًل لعقوبات قا�سية من قبل اإدارة ال�سجن، متثلت يف حرمان 
من الزيارات العائلية، ومن �سراء احتياجاتهم من الكانتني ملدة �سهرين، وتقلي�ض مدة الفورة اإىل �ساعة واحدة 

خالل اليوم بدل �ساعتني، و�سحب الأدوات الكهربائية كافة.

66. ملزيد من الإطالع على اقتحامات الوحدات اخلا�سة اأثناء الإ�سراب عن الطعام اأنظر  جدول اأبرز النتهاكات امللحق يف هذا التقرير)4(. 
67. عرف منهم �سادي ال�سرفا، ونادر �سدقة، واأحمد اجلعربي، وجهاد عبيدي، و�سامر اأبو �سري، وعالم كعبي، وخالد احللبي.
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اقتحام 600 جندي من اأفراد الوحدات اخلا�سة ل�سجن »اإي�سل« والعتداء 
بال�سرب على الأ�سرى واملعتقلني واإيقاع اإ�سابات بليغة يف �سفوفهم

ت�سريح م�سفوع بالق�سم

اأنا املوقع اأدناه حممد �سالح حم�سن  اأ�سرح بعد اأن حذرت اأن اأقول ال�سدق واإل عر�ست 
نف�سي للعقاب اجلزائي:

قامت وحدة خا�سة بتاريخ 2011/12/12، ويف متام ال�ساعة 8:00 م�ساًء باقتحام غرفة 
)8( يف ق�سم )10( يف �سجن بئر ال�سبع »اأي�سل«، واعتدت على الأ�سرى بال�سرب.  الوحدة 
تدعي » درور« ومكونة من قرابة 100 جندي مدججني بال�سالح الهراوات والغاز ومر�ض 
الفلفل، وبنادق وم�سد�سات ال�سدمة الكهربائية.  عند دخولهم، اأغلقوا بع�ض الغرف، 
وبعد العتداء بال�سرب على اأ�سرى غرفة )8(، وكان من بينهم اأ�سرى م�سابون جراء 
واأفراد  الأ�سرى  بني  بالأيدي  ا�ستباك  وقع  املربح،  وال�سرب  بالع�سي  عليهم  العتداء 
الوحدات اخلا�سة، وت�ساعد الأمر، واأخذت تعلو �سرخات التكبري وال�ستائم على قوات 
الغرف  باإغالق جميع  ال�سجن  اإدارة  قامت  الغرف، حيث  داخل  ال�سجون من  م�سلحة 
العدة  لتعد  »اجلنوب«  �سجون  من  وحدات  بح�سد  اجلنود  وقام  البال�ستيكية،  بالدروع 

لقتحام الق�سم بالكامل.
وبالفعل، ت�ساعف عدد اأفراد الوحدات املقتحمة لي�سل اإىل قرابة 600 جندي و�سرطي 
يتبعون مل�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية و وحداتها  اخلا�سة »نح�سون، ودرور«، وقامت هذه 
الوحدات بر�ض الق�سم بالغاز امل�سيل للدموع، وغاز »بودرة« الأع�ساب، حيث ا�ستمرت 
املواجهات اأكرث من 4 �ساعات.  وبعد هدوء ن�سبي، اأخرجت املر�سى وامل�سابني واأعادت 
املحاولة من جديد، وحاولت اقتحام غرف الأ�سرى، وبداأت بر�ض الغاز جمددًا، واإخراج 
الأ�سرى من الغرف، ومت لهم ذلك، ولحقًا مت تكبيل اأيدي الأ�سرى اإىل اخللف »بالأ�سفاد 
احلديدية والبال�ستيكية«، ومن ثم اأخذوا يقودونهم اإىل غرف فارغة، وو�سعوا 16 اأ�سريًا 

يف كل غرفة، على الرغم من اأن الغرف ل تت�سع يف الأ�سل لأكرث من ثمانية اأ�سرى.
قامت هذه الوحدات بالعتداء على كل اأ�سري ملجرد اأن يكون حاول التلفت حوله، اأو اأن 
ينب�ض ببنت �سفة، و�سمل هذا الأ�سرى املر�سى وامل�سابني وعددهم )40( اأ�سريًا مري�سًا 
يف الق�سم، فيما بلغ عدد امل�سابني تقريبًا 12 اأ�سريًا جراء ا�ستن�ساقهم الغاز اأو العتداء 
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عليهم بالع�سي والهراوات، ومن الأ�سرى امل�سابني عي�سى عبد ربه، ومهدي اجلرا�سي، 
وكان اجلنود يدخلون بحّمالت، وياأخذون الأ�سري امل�ساب، وينقلونه اإىل العيادة.

الأ�سرى من  باإخراج كل حاجيات  املداهمة  القوة  بل قامت عنا�سر  يكتفوا بذلك،  ومل 
كما عبثوا مبحتويات ومالب�ض  واأدوات كهربائية ومت م�سادرتها،  ماأكولت  الغرف من 

الأ�سرى ال�سخ�سية وتفتي�سها تفتي�سًا دقيقًا، وقاموا بتك�سري معدات الغرف.
الق�سم  اأ�سرى  بقى  الوقت  وطوال هذا  �ساعات،  قرابة خم�ض  التفتي�ض  ا�ستمرت عملية 
لالأ�سرى  �سمح  التايل،  اليوم  فجر  من  الرابعة  ال�ساعة  وعند  للخلف.   الأيدي  مكبلي 
حلق  الذي  واخلراب  الدمار  جراء  مزري  و�سع  يف  بدت  التي  الغرف  اإىل  بالرجوع 

مبحتوياتها.
الأكل  مب�سادرة  قامت  الق�سم  داهمت  التي  اخلا�سة  الوحدات  اأن  بعد  فيما  وات�سح 

وال�سجائر وجميع حمتويات الأ�سرى وحاجياتهم يف الغرف.
بعد توقف الهجمة وعودة الأ�سرى اإىل الغرف، مبن فيهم الأ�سرى امل�سابون، قامت اإدارة 
ال�سجن با�ستدعاء اأ�سرى غرفة )8(، ومنهم ممثل املعتقل، ومتت معاقبة كل اأ�سري منهم 
العزل  زنازين  اإىل  بع�سهم  نقل  فيما  اأ�سري،  لكل  �سيقل   1500 مقدارها  مالية  بغرامة 
النفرادي.  وقامت الإدارة باإغالق الق�سم، و�سحب جميع الكهربائيات، وحرمان الأ�سرى 

من اخلروج اإىل الباحة.  وعوقب قرابة 15 اأ�سريًا بالنقل الق�سري اإىل �سجون خمتلفة.
ممثل  وامتنع  اأيام،   3 ملدة  الطعام  وجبات  باإرجاع  الق�سم  اأ�سرى  قام  ذلك،  على  ردًا 
املعتقل وبقية الأ�سرى املنتدبني لتوزيع الطعام ومرافقة الإدارة اأثناء العدد عن القيام 

بذلك.
اجلدير ذكره اأن الق�سم )10( الذي �سهد هذا القتحام مكون من )18( غرفة، ويحتجز 
فيه 140 اأ�سريًا، وهم من اأ�سرى حركة فتح، واجلبهة ال�سعبية، اأما الق�سم )11( فهو 
خم�س�ض لأ�سرى حركتي حما�ض واجلهاد الإ�سالمي، الذي قام اأ�سراه باإرجاع وجبات 

الطعام ت�سامنًا مع اأ�سرى الق�سم الذي تعر�ض لالقتحام والعتداء.
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العام  خالل  اخلا�سة  الوحدات  واقتحامات  اعتداءات  عن  �سهادات  ثالثًا:   -
2012

واملعتقلني  الأ�سرى  وغرف  لالأق�سام  اخلا�سة  الوحدات  اقتحامات   2012 العام  خالل  توا�سلت 
م�سلحة  قوات  اإن  القول  ميكن  بل  م�سبوق،  غري  م�ستوى  اإىل  لت�سل  وت�ساعدت  الفل�سطينيني، 
ال�سجون الإ�سرائيلية زادت من اعتمادها على الوحدات اخلا�سة التابعة لها لك�سر اإرادة الأ�سرى 
واملعتقلني، والت�سدي لإ�سراباتهم ال�ساعية اإىل حت�سني ظروفهم املعي�سية.  وجتلى هذا العتماد 
بارتفاع عدد تلك القتحامات بحجج خمتلفة، وخا�سة اأثناء الإ�سراب اجلماعي لأكرث من 1500 
اأ�سري ومعتقل فل�سطيني يف �سجون الحتالل ما بني 17 /2012/4 و2012/5/14 ، كما ت�ساعدت 
هذه القتحامات يف الأ�سهر التالية لالإ�سراب وخا�سة يف �سهر رم�سان  بق�سد معاقبة الأ�سرى 

على اإ�سرابهم و النتقام منهم ، بحجة  التفتي�ض عن هواتف نقالة. 

كما �سنت قوات م�سلحة ال�سجون ووحداتها اخلا�سة العديد من احلمالت على الأ�سرى واملعتقلني 
الفل�سطينيني بغر�ض حملهم ق�سرًا على اإعطاء عينية  لفحو�سات )DNA(احلم�ض النووي.  

خالل العام 2012 بداأ اأطباء م�سلحة ال�سحون الإ�سرائيلية باإجراء فحو�سات احلم�ض النووي على 
الأ�سرى واملعتقلني  ب�سكل �سري، كما ذكرت القناة الثانية الإ�سرائيلية يف يوم 13 اآذار / مار�ض من 
العام 2012،  بعدما مت تعديل قانون اأ�سول املحاكمات اجلنائية الإ�سرائيلي يف العام 2011 الذي 
DNA  على ال�سجناء  اأعطى لل�سرطة ولقوات م�سلحة ال�سجون �سالحية اإجراء الفحو�سات الـ 
اجلنائيني �سمن عدة �سروط ومعايري وح�سب الو�سع القانوين لل�سجني ون�ض على اأن يطبق على 

ال�سجناء داخل دولة اإ�سرائيل 68.

ويعترب اإخ�ساع الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني عنوة لهذه الفحو�سات اأنتهاكًا وا�سحًا لن�ض املادة 
للت�سويه  حرب  اأ�سري  اأي  تعري�ض  جواز  »عدم  على  اأكدت  التي  الثالثة  جنيف  اتفاقية  من   )13(
البدين اأو التجارب الطبية اأو العلمية من اأي نوع كان مما ل تربره املعاجلة الطبية لالأ�سري املعني 
اأي�سًا املادة )22( من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية  اأو ل يكون يف م�سلحته«. وهو ما اأكدته 

68. فحو�سات DNA هي ال�سيفرة الوراثية اأي الب�سمة اجلينية لكل خاليا الإن�سان . ومن خاللها يتم التعرف على جينات 
ال�سخ�ض ما�سيه وم�ستقبله. وميكن ا�ستخدامها لتحديد هوية الأفراد واأي�سًا لأنتاج املعلومات فيما يتعلق بالأبوة مبا قد 

ي�سهم يف التحكم مبا ي�سمى بالهند�سة الوراثية. وتنطوي هذه الفحو�سات على خماطر طبية جدية .
  ملزيد من املعلومات حول اإخ�ساع الأ�سرى واملعتقلني  لفحو�سات احلم�ض النووي الـ DNA  اأنظر تقرير وزارة الأ�سرى 

والأ�سرى املحررين حول املو�سوع وال�سادر يف �سهر اأذار / مار�ض 2013 . 
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الأ�سخا�ض الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن التي اأقرتها الأمم املتحدة 
يف كانون الأول من العام 1988 والتي ن�ست على اأن » ل يكون اأي �سخ�ض حمتجز اأو م�سجون حتى 

بر�ساه عر�سة لأن جترى عليه اأية جتارب طبية اأو علمية قد تكون �سارة ب�سحته«. 

• رف�سهم 	 ب�سب  اأ�سريًا   61 على  وتعتدي  نفحة  �سجن  تقتحم  اخلا�سة  الوحدات 
اإعطاء عينة احلام�ض النووي 

اقتحمت  الوحدات اخلا�سة  كبرية من  اأعداد  اأن  ال�سمري  نفحة حمامي  �سجن  الأ�سرى يف  اأبلغ 
اأق�سام ال�سجن يف مطلع �سهر ني�سان/ اأبريل من العام 2012 ، واعتدت بال�سرب املربح عليهم 
واأ�سابة 61 اأ�سريًا  من بينهم، اإ�سابات متفاوتة ب�سب رف�سهم اخل�سوع لفح�ض DNA، مت�سخدمة  

الع�سى؛ و قنابل الغاز؛ و غاز الفلفل؛ وال�سواعق الكهربائية 69.

اإعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى امل�سربني اأثناء اإ�سراب ني�سان 2012 

بغر�ض  اخلا�سة  وحداتها  اإىل  الإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  قوات  جلاأت  اإ�سراب  كل  يف  كما 
معاقبة الأ�سرى واملعتقلني على خو�ض الإ�سراب اجلماعي عن الطعام واأوكلت لها مهمات عدة 70 
كالنقل التع�سفي ، وم�سادرة الأدوات الكهربائية و املاء وامللح  ، و�سائط الراحة واملالب�ض، والعزل 

الإنفرادي، اإ�سافة اإىل القتحامات التفتي�سية و العتداء على الأ�سرى واملعتقلني بال�سرب.

• اعتداء الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى امل�سربني يف �سجن نفحة 	

�سارك الأ�سري مرعي �سبح جودت اأبو �سعيدة واملعتقل منذ العام 2004،  يف الإ�سراب اجلماعي 
عن الطعام منذ اليوم الأول وابلغ حمامي ال�سمري اأنه و يف اليوم الثامن لالإ�سراب قامت الإدارة  
بنقل ق�سم )3( بكامله اإىل �سجن اإي�سل واأثناء عمليات النقل التي �ساركت فيها )وحدات اليماز 
اأ�سرى وعند التفتي�ض  ؛ درور؛ واملت�سادا(  جرى تق�سم الأ�سرى اإىل جمموعات مكونة من ثالثة 
قام عنا�سر الوحدات اليماز بالعتداء على الأ�سري مالك بكريات وعندما بدء الأ�سريين مرعي 
اأبو �سعيدة و اأحمد قدري بال�سراخ لوقف العتداء على رفيقهم مالك تعر�سوا  الأ�سرى الثالث 
69. ملزيد من املعلومات وال�سهادات حول اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني ب�سب رف�سهم  اخل�سوع 

لفح�ض احلام�ض النووي اأنظر اجلدول  ملحق رقم )4( . 
بالإ�سراب عن الطعام، والذي �سنتوقف  ال�سجون اخلا�سة  اأوامر م�سلحة  الأمر )04/16/00( من  70. لالإطالع على 

عنده مليًا يف الف�سل الرابع من هذا التقرير اأنظر امللحق رقم )5(. 
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لهجوم وا�سع من قبل الوحدات اخلا�سة  التي اأعتدت عليهم بال�سرب وخا�سة على منطقة الراأ�ض.

يدعى  �سابط  قبل  من  لل�سرب  اأخرى  مرة  تعر�سوا  الطريق  يف  و  العيادة  اإىل  نقلوا  ذلك  وبعد 
عوقبوا  و  الثلج  اإعطائهم  ورف�سوا  العالج   لهم  يقدم  ومل  »عوفاديا«   يدعي  و�سجان  »ي�سرائيل« 

بالعزل الإنفرادي ملدة اأ�سبوعني.

• اإعتداء الوحدات اخلا�سة على امل�سربني عن الطعام يف �سجن اإي�سل	

اأبلغ الأ�سري عبد الفتاح دولة حمامي ال�سمري اأنه ويف اليوم  لدخول اأ�سرى �سجن »اأي�سل« يف 
الإ�سراب اجلماعي تعر�ض ال�سجن لقتحام وا�سمع من قبل 4 وحدات خا�سة بقوة قوامها 
قرابة 200 عن�سرًا  قامت بتفتي�ض الغرف وتدمري مقتنيات الأ�سرى و�سادرت كل حاجياتهم 
وملن ترتك لهم �سوى غيار مالب�ض واحد ومن ثم نقلت اأ�سرى الق�سم رقم )1(  الذي ي�سم 
قرابة 90 اأ�سريًا ومعتقاًل بالإ�سافة اإىل 20 اأ�سريًا ومعتقاًل كانوا اأعلنوا اإ�سرابهم يوم 4/17 

لالإ�سراب اإىل زنازين العزل الإنفرادي و الثنائي . 
اإل بعد  الكانتني  املياه و مل ي�سمح لهم ب�سراءه من  الوحدات اخلا�سة مب�سادرة  كما قامت 
اأ�سبوع من العزل وبعد تدخل اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر. وقامت اإدارة ال�سجن بفر�ض 
غرامات مالية على كافة الأ�سرى و�سلت اإىل 225 �ض.ج  وفيما فر�ست على الأ�سري غرامة 

مالية مقدراها 650 �ض.ج بتهمة التحري�ض على الإ�سراب .
واأ�ساف الأ�سري عبد الفتاح دولة اأن زنازين العزل كانت مليئة بالفئران التي كانت تخرج من 
امل�ساريف ال�سحية النتنة و تنبعث منها الروائـح الكريهة. وا�ستمرت عملية نقل امل�سربني 
بني الأق�سام و ال�سجون طوال فرتة الإ�سراب مل ي�سمح لالأ�سرى واملعتقلني اخلروج اإىل الفورة 
الأ�سرى  تكبيل  اإىل   ال�سجانون  ومل�ساعفة عذابهم عمد  �ساعتني.  بدل  يوميًا  �ساعة  ملدة  اإل 
و  ال�ساحة  اإىل  الزنازين  من  اقتيادهم  عند  البال�ستيكية  و  احلديدية  بالأ�سفاد  واملعتقلني 

بالعك�ض.

• 40 عملية اقتحام واعتداء على الأ�سرى واملعتقلني خالل �سهر رم�سان الكرمي.	

ن�سر مركز اأحرار املخت�ض ب�سوؤون الأ�سرى يف تاريخ 2012/8/27، قيام الوحدات اخلا�سة التابعة 
مل�سلحة ال�سجون ب�سن حملة اقتحامات وا�سعة طالت اأق�سام وغرف الأ�سرى واملعتقلني خالل �سهر 
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رم�سان الكرمي من العام 201271.  و�سجل ما يزيد على 40 واقعة اقتحام �سملت 11 �سجنًا/
ومعتقاًل من اأ�سل 17 �سجنًا ومعتقاًل خم�س�سة لالأ�سرى واملعتقلني.72وتراوحت هذه النتهاكات 
كما  بال�سرب  الأ�سرى  على  والعتداء  متكرر،  ب�سكل  وتفتي�سها  الأ�سرى  غرف  اقتحام  بني  ما 

حدث يف 20 رم�سان يف �سجن »جلبوع«، حيث ا�ستمر التفتي�ض 13 �ساعة 73.

ورافق هذه القتحامات فر�ض اإدارات ال�سجون غرامات مالية باهظة على الأ�سرى واملعتقلني، 
يف  تواجد  اأ�سري  كل  على  دولرًا(،   150( �سيكل  و600  دولرًا(   50( �سيكل   200 بني  تراوحت 

الغرفة التي مت اقتحامها يف �سجن »اإي�سل«.

• اقتحام وحدات »املت�سادا« �سجن نفحة يف وقت ال�سحور.	

اقتحمت وحدات »املت�سادا« الق�سم )14( يف �سجن نفحة ال�سحراوي يف �ساعات ال�سحور ليلة 
2012/7/30، وقامت مبداهمة الق�سم واإجراء تفتي�سات ا�ستفزازية يف غرف الأ�سرى، وحاولت 

اإجبارهم على التفتي�ض العاري.

بعد  ال�سجن،  �ساحة  اإىل  الليل  منت�سف  بعد  الأ�سرى  اإخراج  مت  باأنه  املحامني  تقارير  واأفادت 
تعر�سهم لالإهانات واإجراء تفتي�سات يف غرف الأ�سرى والعبث مبحتوياتها وتدمريها.  واأ�ساف 
اأن الأ�سرى رف�سوا التفتي�ض العاري، وب�سبب ذلك فر�ست عليهم عقوبات منع زيارات ملدة �سهر، 

و�سحب الأدوات الكهربائية كافة من الق�سم74.

71. انظر اجلدول التف�سيلي لقتحامات الوحدات اخلا�سة يف امللحق رقم )4(.
72. ن�سر مركز »اأحرار« ل�سوؤون الأ�سرى يف تاريخ 2012/8/27، تقريرًا اإعالميًا وثق اأي�سًا هذه القتحامات.  وقد متت 

ال�ستفادة من املعلومات الواردة فيه.
73.  و�سملت هذه القتحامات جميع �سجون الحتالل مع تركيز وا�سح على �سجني »رميون« الذي تعر�ست اأق�سامه لـ 10 
اقتحامات، وتفتي�ض وتنكيل يف جميع اأق�سام ال�سجن، و«جلبوع« الذي اقتحم 11 مرة خالل �سهر رم�سان مع تركيز وا�سح 
على الأق�سام التي ا�ستقبلت الأ�سريين عبا�ض ال�سيد، وعبد اهلل الربغوثي، اللذين خرجا من اأق�سام العزل النفرادي. 
واإي�سل، واهلي  و�سملت هذه القتحامات �سجون جمدو، وجلبوع، و�سطة، وهدارمي، وعوفر، والنقب، ورميون، ونفحة، 

كيدار يف بئر ال�سبع.

74. وتاأتي هذه القتحامات لت�سكل طعنة غادرة لتفاق 14 اأيار 2012 الذي مت التو�سل اإليه بني احلركة الوطنية الأ�سرية 
اإ�سراب الأ�سرى الذي ا�ستمر لثمانية وع�سرين يومًا، ون�ض على �سرورة وقف  اأنهى  وقوات م�سلحة ال�سجون، والذي 

م�سلحة ال�سجون اإجراءاتها ال�ستفزازية، وحت�سني ظروف الأ�سرى املعي�سية.
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القتحامات الليلية لأق�سام العزل 2012

�سهادة الأ�سري �سرار اأبو �سي�سي املعزول يف زنزانة انفرادية يف �سجن ع�سقالن

�سيا�سة  بوقف  الأ�سرية،  للحركة  اجلماعي  الإ�سراب  اأنهى  الذي   2012 اأيار   14 الكرامة  اتفاق  ق�سى 
العزل بحق املعتقلني والأ�سرى.  وبعد فرتة وجيزة، قامت بالفعل م�سلحة ال�سجون بنقل 19 من الأ�سرى 

املعزولني اإىل الأق�سام العادية يف ال�سجون من اأ�سل 20 اأ�سريًا اأم�سوا �سنوات يف العزل.
غري اأن م�سلحة ال�سجون، وخالفًا لن�ض التفاق، اأبقت املعتقل �سرار اأبو �سي�سي يف العزل بحجة اأنه ما 
زال موقوفًا قيد املحاكمة.  وكان �سرار اأبو �سي�سي تعر�ض لالختطاف على يد قوات خا�سة اإ�سرائيلية 

من اأوكرانيا يف تاريخ 2011/2/18، ويقبع يف زنازين العزل منذ ذلك التاريخ.
ي�سعر  بداأ  باأنه  املحامني  لأحد  واأفاد  العائلية.   الزيارات  من  اعتقاله  منذ  �سي�سي  اأبو  املعتقل  يحرم 
التوا�سل مع  التي يعي�ض فيها، وانقطاعه عن  اللغة جراء العزلة الكاملة  ب�سعوبة يف النطق وا�ستذكار 
العامل اخلارجي75، الذي يحرمه من روؤية اأحد اأو التحدث مع اأحد اإل خالل زيارات املحامني له. واإ�سافة 
اإىل ق�سوة العزل، يعاين املعتقل من �سوء الوجبات الغذائية املقدمة له، وقلتها، و�سوء حالها، كما تتعمد 
م�سلحة ال�سجون �سيا�سة الإهمال الطبي بحقه على الرغم من معاناته من اأمرا�ض عدة، اأهمها م�ساكل 
يف القلب وال�سغط والكول�سرتول وفقر يف الدم، واأوجاع يف املعدة والكلى والآلم يف الظهر، ويتناول 9 

اأنواع من الأدوية.
ويف م�سعى اإىل تدمري قدراته الإدراكية والتوا�سلية، تقوم الوحدات اخلا�سة باقتحامات ليلية م�ستمرة 
تفتي�ض  اآخر  اأنه ويف  �سي�سي املحامي  اأبو  اأبلغ  التفتي�سات وم�سادرة كل ما فيها، حيث  لزنزانته بحجة 
يتبق �سيء يف  بعدما مل  بع�ض اخلواطر،  فيه  يدون  الوحدات اخلا�سة مب�سادرة  دفرت  قامت عنا�سر 

زنزانته اإل واأخذوه76.

75. يقول الدكتور م�سطفى حجازي اأن الدرا�سات  الأكرث حداثة ، اأثبتت اأن العزل يف بيئة خالية من املثريات ، ويف ظل قلة احلركة، 
و حرمان الدماغ من الغذاء ب�سب قلة كمية الطعام التي تقدم لل�سجني - كل هذه العوامل جمتمعة -  تعمل اإذا طالت مدته اإىل 
اإ�سمحالل  اإىل  يوؤدي  املثريات  انعدام  اأن  » ذلك  . وي�سيف  الذهنية  الكفاءة  اإىل تدهور  توؤدي  وبالتايل  الدماغية  الق�سرة  ترقيق 
ال�سجريات الع�سبية التي ت�سكل الت�سال بني خاليا الدماغ .مما يلحق الأاأذى )بدون اأي عنف ج�سدي ( بقدراته الذهنية على 
التفكري والتقرير واملقاومة ، وحني يتدهور التفكري ، ويرتاجع الوعي والروؤية والب�سرية ، ي�سبح ال�سجني اأ�سري جالدية / خرباء 
الذين يتالعبون بكيانه و قناعاته.  وباإ�سافة امل�ستوى العاطفي / الجتماعي اإىل امل�ستوى الع�سبي الذهني ، بالعزلة الطويلة عن 
الآخرين تفجر قلق النف�سال .... وحني يتفجر هذا القلق ي�سبح ال�سخ�ض يف حالة نكو�ض يوؤدي اإىل تردي قدراته على املقاومة 

ومناعته النف�سية الداخلية التي يتمتع بها النا�ض العاديون .  م�سدر �سابق �سفحة 145. 
76. ملزيد من املعلومات حول اقتحامات الوحدات اخلا�سة على اأ�سرى  يف زنازين العزل اأنظر اجلدول املرفق يف التقرير )4(. 
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�سهادة الأ�سري عاهد اأبو غلمة من عزل ع�سقالن

ع�سقالن يف  التقرير يف عزل  لغر�ض هذا  قابله  الذي  ال�سمري  ملحامي  الأ�سري عاهد  يقول 
تاريخ  يف  كان  اخلا�سة  الوحدات  قبل  من  لزنزانته  اقتحام  اآخر  اإن   ،2011/08/17 تاريخ 
2011/07/22، حني اقتحم 4 عنا�سر من وحدة »درور« زنزانته فيما احت�سد الع�سرات قبالة 

الزنزانة ال�سيقة.
للزنازين والأق�سام كانت  الوحدات اخلا�سة  اإن مداهمات واقتحامات  الأ�سري عاهد  ويقول 
عقب  على  راأ�سًا  الزنزانة  يقلبون  و2011.    2010 العامني  خالل  �سهريًا  مرتني  مبعدل 

با�ستخدام اأدوات ومعدات اقتحام وتفتي�ض خا�سة.
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خال�سة عامة

• اأو 	 النقل  عمليات  اأثناء  �سواء  واملعتقلني؛  الأ�سرى  بحق  وا�سعة  اعتداءات  اخلا�سة  الوحدات  متار�ض 
ال�سجون،  يرتكبها موظفو م�سلحة  التي  الأخرى  العتداءات  اإىل  العتداءات  وت�ساف هذه  القتحامات، 
ال�سجن  اإدارة  اأو  ال�سجون  قبل مديرية م�سلحة  تعليمات من  وفق  الأحيان،  كثري من  وبالتعاون معهم يف 

وجهاز ال�ستخبارات التابع لها.

• واملعتقلني 	 الأ�سرى  مع  الإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  تعامل  يف  ثابتة  ممار�سات  العتداءات  هذه  ت�سكل 
الفل�سطينيني، وت�ستكمل دوائر التعذيب التي تبداأ حلظة العتقال من قبل قوات الحتالل، وثم تعذيبهم 
اأثناء فرتات التحقيق الطويلة تعذيبًا ج�سديًا ونف�سيًا، و�سيا�سات م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية الأخرى، ويف 
مقدمتها �سيا�سة العزل النفرادي؛ والإهمال الطبي املتعمد؛ واحلرمان من الزيارات العائلية؛ واحلرمان 

من التعليم؛ والغرامات املالية الباهظة.

• تطال هذه العتداءات جميع الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني ب�سرف النظر عن �سنهم اأو جن�سهم اأو �سبب 	
اعتقالهم ومكان اعتقالهم.

• ياأتي تعذيب املعتقلني والأ�سرى اأثناء ق�سائهم فرتات حكمهم �سمن خطة مدرو�سة تتبعها م�سلحة ال�سجون 	
بحق الأ�سرى واملعتقلني، وتهدف اإىل تركيعهم وك�سر اإرادتهم واإيقاع الهزمية النف�سية يف نفو�سهم ودفعهم 

للتخلي عن هويتهم الن�سالية وحقوقهم امل�سروعة.

•  اإن اعتماد قوات م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية على الوحدات اخلا�سة ت�ساعف منذ اإ�سراب الأ�سرى يف 	
العام 2004، بل اإنها لعبت دورًا مركزيًا يف اإف�سال ذلك الإ�سراب.  وا�ستمر العتماد عليها �سواء )»النح�سون« 
اأو »املت�سادا«(، لك�سر اإرادة الأ�سرى واملعتقلني يف حتدي �سيا�سات م�سلحة ال�سجون واملطالبة بحقوقهم.  
وتتعمد قوات م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية توقيت هذه القتحامات والقمعات مع حلول املنا�سبات الدينية 
والوطنية، حيث تتكثف القتحامات يف �سهر رم�سان الكرمي، وعند احتفال الأ�سرى واملعتقلني يف املنا�سبات 

الوطنية.

• اإدارة 	 يف  بارزًا  دورًا  لعبوا  الذين  القادة  الأ�سرى  غرف  لقتحام  اخلا�سة  بوحداتها  ال�سجون  اإدارة  تدفع 
معركة الإ�سراب اجلماعي عن الطعام يف ني�سان من العام 2012، بغر�ض النتقام منهم، والعتداء عليهم، 
كما تدلل على ذلك القتحامات املكثفة التي تعر�ست لها الأق�سام التي نقل اإليها الأ�سرى الذين خرجوا من 

اأق�سام العزل النفرادي.
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• اإن قيام عنا�سر الوحدات اخلا�سة با�سطهاد وتعذيب الأ�سرى املعتقلني الفل�سطينيني، الذي ي�سل يف بع�ض 	
احلالت حد القتل- وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية واملهينة، ناجت بالأ�سا�ض 
من معاملتهم مبوجب لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية اخلا�سة »بال�سجناء الأمنيني«، التي تتنكر بدورها 
ملكانتهم القانونية وحقوقهم املكفولة يف اتفاقية جنيف الثالثة، باعتبارهم اأ�سرى حرب ومدنيني حمميني 

مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة، وت�سرعن تعذيبهم واإ�ساءة معاملتهم، واإخ�ساعهم لتجارب طبية خطرية.

• اخلا�سة 	 الوحدات  عليها  تقدم  التي  القتحامات  من  كثريًا  باأن  �سهاداتهم  يف  واملعتقلني  الأ�سرى  اأفاد 
لأق�سامهم وغرفهم، تكون لأغرا�ض تدريبية متعددة الأهداف، ومنها:

رفع معنويات عنا�سر الوحدات اخلا�سة.. 1
رفع الكفاءة العامة لعنا�سر الوحدات اخلا�سة.. 2
تدريبات خا�سة للعنا�سر اجلديدة.. 3
مناورات ع�سكرية حتاكي �سيناريوهات لعمليات ع�سكرية وا�ستخباراتية معقدة.. 4
يف . 5 القتحامات  اأثناء  اخلا�سة  الوحدات  ت�ستخدمها  التي  الإ�سرائيلية  الأ�سلحة  لتجارة  ترويج 

اأ�سواق عاملية.
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الق�سم الثالث: التحليل الإح�سائي والقانوين لإعتداءات 
النقل  اأثناء  واملعتقلني  الأ�سرى  على  اخلا�سة  الوحدات 

والإقتحامات
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- الف�سل الأول: حتليل جلدول اأبرز اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني خالل 
النقل والقتحامات

ه�سارون عوفر الرملة هدارمي �سطة ع�سقالن اأي�سل جلبوع كت�سيعوت نفحة رميون جمدو ال�سجن
12 571 22 100 107 82 270 271 529 550 672 967 عدد 

املعتقلني

منهجية اجلدول
الأ�سرى  على  اخلا�سة  الوحدات  اعتداءات  اأبرز  ال�سمري  موؤ�س�سة  وثقت  التقرير  هذا  يف  املرفق  اجلدول  يف 
واملعتقلني اأثناء النقل والقتحامات، التي بلغت يف جمموعها 60 اعتداًء توفرت لطاقم حمامي ال�سمري معلومات 

كافية حولها خالل الفرتة املمتدة من كانون الثاين من العام 2011 واإىل كانون الثاين من العام 772013.

عند  اأو  النقل  اأثناء  �سواء  اخلا�سة؛  الوحدات  لعتداءات  الكلية  احل�سيلة  عن  يعرب  ل  تاأكيد،  وبكل  اأنه،  غري 
اقتحامها ال�سجون.  وعلى الرغم من ذلك، اأردنا توظيفه لتقريب ال�سورة للقارئ حول تفا�سيل هذه العتداءات 
الأ�سرى  حياة  على  اخلطرية  واآثارها  دورها  ويبني  احلقيقة،  دوافعها  يك�سف  الذي  الزمني  اإطارها  حيث  من 

واملعتقلني.

توزيع الأ�سرى واملعتقلني على ال�سجون وفق اإح�ساءات كانون الأول/دي�سمرب من العام 2012

اأن اقتحامات  اأظهر اجلدول  جمموع املعتقلني والأ�سرى يف مراكز التحقيق والتوقيف وال�سجون 4656 معتقاًل 
الوحدات اخلا�سة )»النح�سون«، »املت�سادا«، »درور«، »اليماز«( ملعظم ال�سجون املخ�س�سة للمعتقلني والأ�سرى 
هذه  وتواريخ  الأ�سرى  �سهادات  وتوؤكد  والن�ساء.   بالأطفال  اخلا�ض  ال�سارون  �سجن  فيها  مبا  الفل�سطينيني، 
العتداءات على اأن ازدياد حجم اعتداءات الوحدات اخلا�سة وثيق ال�سلة مب�سعى م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية 
اإىل معاقبة احلركة الأ�سرى على اإعادة تنظيم �سفوفها وا�ستنها�ض نف�سها بعد ما اأمل بها من ترهل وتفكك للبنى 
املا�سيني من خطواتها  العاميني  العام 2004، وت�سعيدها خالل  الطعام يف  اإ�سرابها عن  اإثر ف�سل  التنظيمية 
ذلك  ف�سل  عقب  ال�سجون  م�سلحة  كر�سته  الذي  الواقع  على  لالنتفا�ض  الطعام  عن  واإ�سراباتها  الحتجاجية 

الإ�سراب.78

77. معظم ال�سهادات التي ا�ستعر�ست يف الق�سم ال�سابق اأدرجت يف اجلدول با�ستثناء بع�ض ال�سهدات التي خ�س�ست للحديث عن اقتحامات 
الوحدات اخلا�سة يف �سهر رم�سان و النقل وحمالت التفتي�ض اإبان الإ�سرابات اجلماعية عن الطعام. 

78. لالطالع على مزيد من التحليل حول نتائج اإ�سراب العام 2004، وانعكا�ض نتائجه على واقع احلركة الأ�سرية، انظر درا�سة الأ�سري وليد 
دقة.  �سهر الوعي اأو يف اإعادة تعريف التعذيب، م�سدر �سبق ذكره.
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وتركزت هذه القتحامات يف �سجون اجلنوب، وبخا�سة �سجني نفحة وع�سقالن،79 حيث يتواجد الق�سم الأكرب 
من املعتقلني والأ�سرى الفل�سطينيني، وبخا�سة ذوي الأحكام العالية، والأ�سرى واملعتقلني الغزيني، وعددًا كبريًا 
اأع�ساء اللجنة املركزية لالإ�سراب، لقمع الإ�سراب اجلماعي للحركة الأ�سرية يف تاريخ 17 ني�سان 2012  من 

املا�سي.

جدول توزيع اأبرز اقتحامات الوحدات اخلا�سة على ال�سجون

حوارة ه�سارون 
لل�سيدات

ال�سارن
لالأطفال جلبوع جمدو النقب �سطة عوفر اإي�سل رميون نفحة عيادة 

الرملة ع�سقالن ال�سجن

1 1 1 3 4 2 4 4 7 5 13 3 12 مرات 
القتحام

جهة العتداء

اأربع وحدات خا�سة تعتدي على الأ�سرى واملعتقلني.   اأظهر اجلدول وا�ستنادًا اإىل ما توفر من معلومات، وجود 
اأظهر  فلقد  النقل،  اأثناء  واملعتقلني  الأ�سرى  على  والعتداء  بالتنكيل  »النح�سون«  وحدات  اأ�سم  يرتبط  وفيما 
الأ�سرى واملعتقلني وغرفهم مع ثالث وحدات رئي�سية وهي  اأق�سام  »النح�سون« يف اقتحامات  اجلدول ا�سرتاك 

»املت�سادا«، و»اليماز«، ودرور«.

مييز الأ�سرى واملعتقلون بني هذه الوحدات من خالل الإ�سارات وال�سعارات التي تكتب على املالب�ض اخلا�سة التي 
يرتديها عنا�سر كل منها.  وي�سهل عليهم متييز وحدتي »النح�سون« و«املت�سادا« نظرًا ملعرفتهم القدمية بهما، يف 
حني ي�سعب عليهم يف بع�ض الأحيان، حتديد هوية القوة املقتحمة لظروف عدة منها: وقوع القتحام يف �ساعات 
متاأخرة من الليل، اأو اأن يكون القتحام من وحدات جديدة، اأو اقتحامًا م�سرتكًا بني وحدات خا�سة عدة.  كما 

بينت �سهادات الأ�سرى ا�سرتاك �سجاين م�سلحة ال�سجون مع الوحدات اخلا�سة يف بع�ض هذه القتحامات.

م�سرتكة وحدات خا�سة مل 
حتدد بدقة درور اليماز املت�سادا نح�سون ا�سم الوحدة

7 16 7 6 5 19 مرات القتحام

وبني اجلدول اأن وحدات  »النح�سون« ت�سطلع بق�سم كبري من هذه العتداءات والنتهاكات بحكم كرثة احتكاكها 
مع الأ�سرى واملعتقلني، وبخا�سة اأثناء النقل، اإ�سافة اإىل ا�سرتاكها يف اقتحامات اأق�سام الأ�سرى وغرفهم مع بقية 

الوحدات اخلا�سة.

79. انظر خارطة ال�سجون املرفقة يف نهاية هذا التقرير ملحق رقم )2(.
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كما بني اجلدول اأن وحدات »املت�سادا«، ما زالت قائمة وتقتحم ال�سجون وتعتدي على الأ�سرى واملعتقلني خالفًا 
 ،2007 العام  يف  النقب  �سجن  على  »قمعة«  ال�سهري  الدموي  هجومها  بعد  العمل  عن  بوقفها  �سابقة  لتوقعات 
ومقتل املعتقل حممد الأ�سقر، واإ�سابة اأكرث من 250 معتقاًل اإ�سابات متفاوتة بالر�سا�ض املطاطي وغاز الفلفل 

والهراوات.

اختالف  جراء  عملها  نطاق  يو�سع  ما  الوحدات،  خمتلف  من  مكونة  م�سرتكة  قوات  هناك  اأن  اجلدول  واأظهر 
مهامها؛ فعلى �سبيل املثال، ت�سرتك وحدات متخ�س�سة يف البحث عن الر�سائل جنبًا على جنب مع وحدة اأخرى 
متخ�س�سة يف القمع ترافقها عنا�سر وحدات »النح�سون« التي ت�ستدعى لنقل الأ�سرى لقمعهم بنقلهم اإىل اأق�سام 

زنازين العزل النفرادي، اأو اإىل �سجون اأخرى.

ذرائع اعتداءات الوحدات اخلا�سة

تتذرع م�سلحة ال�سجون باأ�سباب عديدة لتدفع بوحداتها اخلا�سة اإىل داخل اأق�سام الأ�سرى واملعتقلني وغرفهم.  
ل�سيا�سات  تنفيذًا  تاأتي  وغرفهم  لأق�سامهم  اخلا�سة  الوحدات  اقتحامات  اأن  تثبت  الأ�سرى  �سهادات  اأن  غري 
را�سخة وممنهجة تهدف اإىل تعذيبهم والتنكيل بهم، يف م�سعى دائم اإىل دفعهم للتخلي عن حقوقهم والر�سوخ 
ل�سيا�سات م�سلحة ال�سجون التي تنكر عليهم حقوقهم املكفولة يف القانون الدويل الإن�ساين، واتفاقيات القانون 

الدويل حلقوق الإن�سان.

وك�سف جدول اأبرز اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني خالل العامني املا�سيني، عن ارتباطها 
الوثيق يف جناح احلركة الأ�سرية يف ا�ستنها�ض نف�سها، وتنظيم �سفوفها، وخو�سها اإ�سرابات جماعية وفردية، 
للمطالبة بحقوقها امل�سروعة.  فمن بني 60 اقتحامًا )توفرت معلومات وافيه عنها(، يبني اجلدول اأن 45 من هذه 
القتحامات، واإن اأخذت عناوين خمتلفة، هدفت اإىل معاقبة الأ�سرى )وحماولة قتل اأحدهم(80 ب�سبب خو�سهم 
الإ�سراب عن الطعام، وغريها من اخلطوات الحتجاجية؛ كرف�ض ارتداء الزي املوحد، اأو اإعطاء عينة احلم�ض 

النووي81.

80. اأنظر اجلدول �سهادة املعتقل حممد ح�سن حممد عطية .
اأي الب�سمة اجلينية لكل خاليا الإن�سان . ومن خاللها يتم التعرف على جينات ال�سخ�ض  DNA هي ال�سيفرة الوراثية  81.  فحو�سات 
ما�سيه وم�ستقبله. وميكن ا�ستخدامها لتحديد هوية الأفراد واأي�سًا لأنتاج املعلومات فيما يتعلق بالأبوة مبا قد ي�سهم يف التحكم مبا ي�سمى 

بالهند�سة الوراثية. وتنطوي هذه الفحو�سات على خماطر طبية جدية .
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جدول يبني اأ�سباب اعتداءات الوحدات اخلا�سة

حماولة قتل DNA فح�ض هواتف نقالة
التفتي�ض 
والتفتي�ض 

العاري
اإ�سراب عن الطعام قمع

�سبب

القتحام

1 2 7 15 17 18 مرات 
القتحام

اأبرز انتهاكات الوحدات اخلا�سة اأثناء النقل والقتحامات

املحاكم،  اإىل  ومنها  ال�سجون  بني  نقلهم  وعند  وغرفهم،  الأ�سرى  لأق�سام  اخلا�سة  الوحدات  اقتحامات  ت�سهد 
ارتكاب عنا�سر تلك الوحدات جملة من العتداءات املركبة تنفيذًا ل�سيا�سات ممنهجة ت�ستهدف جعل الأ�سرى 
واملعتقلني يدفعون ثمنًا باهظًا ملطالبتهم بحقوقهم امل�سروعة.  ويبني اجلدول التايل بع�سًا من هذه العتداءات 

والنتهاكات اجل�سيمة اليومية التي تطال الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني.

ال�سبح يف الغرفة تعرية و�سبح يف 
الربد

حماولة

قتل

تدمري ج�سيم 
للممتلكات

اإيقاع اإ�سابات 
بالغة

اعتداء 
بال�سرب

العبث يف 
مقتنيات 
الأ�سرى

اإهانات و�ستم 
وتنكيل

1 3 1 9 8 27 48 60

الأ�سرار املادية الناجمة عن القتحامات

اإجبار الأ�سرى على التوقيع على اإقرار يخلي م�سوؤولية اإدارة ال�سجن عن التعوي�ض عن الأ�سرار باأكرث من 1000 
�سيقل.

التع�سفي  النقل  اأثناء  »النح�سون«  اعتداء وحدات  تنجم عن  التي  املادية  الأ�سرار  تقدير  الأ�سرى  ي�سعب على 
واقتحامات الوحدات اخلا�سة لغرفهم، وما تخلفه من دمار يف حاجياتهم املادية من اأدوات كهربائية، وطعام، 

ومالب�ض.
واأبلغ الأ�سرى اأن اإدارة ال�سجون، ومنذ �سنوات عدة، تطلب من الأ�سرى التوقيع على اإقرار باأن الإدارة غري م�سوؤولة 
عن اأي �سرر مادي يقع بحق الأ�سري اأثناء اقتحامات الوحدات اخلا�سة باأكرث من 1000 �سيقل، ويجرب الأ�سرى 
على التوقيع على ذلك لإخالء م�سوؤولية اإدارة ال�سجن عن تلك الأ�سرار التي تقع لهم �سواء اإبان القتحامات، اأو 

خالل النقل، اأو ب�سبب النقل التع�سفي واملفاجئ.
الأ�سري  ق�سية   ،2011/6/30 تاريخ  يف  ال�سمري  حمامي  مع  مقابلته  اأثناء  برغال  خمل�ض  الأ�سري  وي�ستح�سر 
جراء  �سيقل   1500 بقيمة  بتعوي�ض  للمطالبة  ال�سجون  اإدارة  على  ق�سائية  دعوة  رفع  الذي  م�ساهرة،  رم�سان 

حرمانه من ا�سطحاب مقتنياته الكهربائية ومالب�سه عند نقله من �سجن »جلبوع« اإىل �سجن »نفحة«.
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العقوبات التي تعقب اعتداءات الوحدات اخلا�سة

ت�سكل اقتحامات الوحدات اخلا�سة حلقة يف �سل�سلة طويلة من الإجراءات التي تتخذها قوات م�سلحة ال�سجون 
الإ�سرائيلية �سد الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني، والتي تهدف اإىل حتطيم معنوياتهم و�سخ�سيتهم الن�سالية.  
واملعتقلني مت�سلحة برت�سانة من  الأ�سرى  العقوبات على  ال�سجن بفر�ض خمتلف  اإدارة  تقوم  اقتحام  فعقب كل 
املطالبة  الحتجاجية  خلطواتهم  وتنظر  الأ�سرى،  بني  الت�سامن  اأ�سكال  كل  جترم  التي  والتعليمات  القوانني 

بحقوقهم باعتبارها متردًا وع�سيانًا ي�ستدعي الردع والبط�ض من قبل الوحدات اخلا�سة.
ومبوجب هذه اللوائح، يعترب احرتام الأ�سري/املعتقل لكرامته الإن�سانية )انظر ت�سريح الأ�سري نائل الربغوثي 
الوارد يف الف�سل ال�سابق( فعاًل خمالفًا للوائح، ومذنبًا يف نظر القواعد الن�سباطية، وي�ستحق العقاب ا�ستنادًا 
اإىل اأ�سد العقوبات املن�سو�ض عليها يف »القواعد الن�سباطية« يف لوائح م�سلحة ال�سجون اخلا�سة »بال�سجناء 
الأمنيني«، التي تخالف بدورها القواعد الن�سباطية امل�سموح فر�سها على املعتقلني والأ�سرى مبوجب اتفاقيتي 

جنيف الثالثة والرابعة وغريها من اتفاقيات حقوق الإن�سان اخلا�سة بامل�سلوبة حريتهم.
قبل �سابط  تكون جماعية �سادرة من  ما  وغالبًا  وانتقامية.   تع�سفية  قرارات  العقوبات مبوجب  وتفر�ض هذه 
الق�سم اأو نائب مدير ال�سجن اأو املدير نف�سه ح�سب نوع العقوبة و�سببها، دون اأن ي�سمح للمعتقل/الأ�سري بالدفاع 
عن نف�سه دفاعًا قانونيًا فعاًل.82  ذلك اأن �سهادات الأ�سرى واملعتقلني توؤكد كذلك اأن م�سلحة ال�سجون مل تن�سر 
اللوائح اإل يف العام 2006، ويف بع�ض ال�سجون فقط ولي�ض كلها، وباللغة العربية فقط، وعندما �ساأل الأ�سرى يف 

�سجن جلبوع مدير الق�سم عن حقوقهم الواردة فيها، اأجابهم اأنها جمرد حرب على ورق.83

عقب  واملعتقلني  الأ�سرى  على  ال�سجون  م�سلحة  قوات  فر�ستها  التي  العقوبات  اأبرز  جدول 
اقتحامات الوحدات اخلا�سة لل�سجون

اإخالء 
الغرف

قطع 
الكهرباء

�سحب 
الأدوات 

الكهربائية

اإغالق 
الق�سم 
والغرف

منع 
الفورة

النقل احلرمان 
من 

الكانتني

منع 
زيارات 
الأهايل

العزل 
النفرادي84

غرامات 
مالية 

جماعية

العقوبة

3 2 6 9 4 12 10 17 23 8 املرات

يظهر اجلدول اأن اإدارات ال�سجون فر�ست 10 اأنواع من العقوبات على الأ�سرى واملعتقلني عقب اقتحام الوحدات 
اخلا�سة اأق�سامهم وغرفهم.  واأظهر اجلدول اأن كثريًا من هذه العقوبات فر�ست كحزمة واحدة.

82. انظر امللحق رقم )6( مقتطفات من الأمر )04/13/00( اخلا�ض بـ«القواعد الن�سباطية لل�سجناء«.
83. مقابلة مع الأ�سري املحرر توفيق عوي�سات.

84. ملزيد من املعلومات حول العزل انظر الرابط التايل:  
tnemenfinoc_yratilos_20603102/srenosirp_dna_seeniated/cibara/gro.melestb.www//:ptth 
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الإجراءات التاأديبية يف القانون الدويل الإن�ساين
خالفًا ملا ن�ست عليه املادة )90( من اتفاقية جنيف الثالثة واملادة )119( من اتفاقية جنيف الرابعة فر�ست 
م�سلحة ال�سجون حزمة من العقوبات اجلماعية ومنها احلرمان من التعليم84 واحلرمان من الزيارات العائلية 
85 لفرتات جتاوزت الثالثون يومًا بل واأ�ستمر بع�سها  �سنوات متتالية ومل ي�ستعيد الأ�سرى حقوقهم هذه اإل بعد 

اإ�سرابات جماعية عن الطعام.
ال�سحية  ال�سرتاطات  التاأديبية  العقوبات  فيها  تنفذ  التي  الأماكن  ت�ستويف جميع  اأن  املادة )97(  اأوجبت  كما 
الواردة يف املادة )25( ومل تغفل التفاقية الت�سديد على �سرورة ال�سماح لأ�سرى احلرب املحكوم عليهم بعقوبات 
تاأديبية بالرتي�ض والبقاء يف الهواء الطلق �ساعتني على الأقل يوميًا و اإجراء الفحو�سات الطبية واحل�سول على 

الرعاية الطبية وفقًا حلالتهم ال�سحية و موا�سلة القراءة والكتابة  واأر�سال وتلقي الر�سائل .
جمموع الغرامات املالية خالل هذه العتداءات

يعد �سالح الغرامات املالية واحدًا من اأهم العقوبات التي تفر�ض على الأ�سرى واملعتقلني، والتي تهدف من بني 
اإهانتهم وحتطيم  اإفقار الأ�سرى وحتويلهم اإىل عبء مايل كبري على ذويهم وجمتمعهم بغر�ض  ما تهدف اإىل 

�سورتهم عن ذواتهم ودفعهم لل�سعور باأنهم عالة على جمتمعهم، وعاجزون عن حتقيق ا�ستقالليتهم.
بلغ جمموع الغرامات املالية التي فر�ست على الأ�سرى واملعتقلني املوثقة يف اجلدول واملت�سلة ح�سرًا باعتداءات 
الوحدات اخلا�سة 51.300 األف �ض.ج؛ اأي ما يعادل 13.000 األف دولر اأمريكي.  غري اأن هذا الرقم ل يعرب 
»اللوائح  ال�سجون عند خمالفتهم  الأ�سرى داخل  تفر�ض على  التي  املالية  الغرامات  باأي حال حجم  يعك�ض  ول 
الن�سباطية«، وهو يف الوقت نف�سه ل يعرب عن اخل�سارة الإجمالية لالأ�سرى الناجمة عن تدمري الوحدات اخلا�سة 

ممتلكاتهم اخلا�سة واأدواتهم الكهربائية.
غري اأن من املفيد النظر اإليها باعتبارها عينة متثيلية ل�سيا�سة النهب املايل التي متار�سها قوات الحتالل بحق 
اأثناء  الأ�سرى  يتكبدها  التي  املالية  الأعباء  اإىل  املالية  الغرامات  الفل�سطيني، حيث ت�ساف هذه  ال�سعب  موارد 
اإزاء  والقانونية  املالية  م�سوؤولياتها  من  ال�سجون  م�سلحة  قوات  تن�سل  عن  الناجمة  ال�سجون  داخل  تواجدهم 
الأ�سرى و�سوء الوجبات الغذائية املقدمة اإليهم كمًا ونوعًا، ما يدفعهم للتب�سع من كانتني اإدارة ال�سجن لتح�سني 
�سخ�سية  نظافة  ومواد  قرطا�سية،  من  اخلا�سة  احتياجاتهم  على  واحل�سول  وا�ستكمالها،  الغذائية  وجباتهم 

وعامة ومالب�ض.

84. اأقدمت م�سلحة ال�سجون ومنذ العام 2009 على حرمان اأكرث من 1800 معتقاًل وا�سريًا من حقهم يف تقدمي امتحانات الثانونية العامة  
اإنت�ساب 210 اأ�سريًا ومعتقاًل يف برامج  التعليم اجلامعي. ورف�ست كل من املحكمة املركزية  ومنذ العام 2011 اأوقفت م�سلحة ال�سجون  
و املحكمة العليا  يف العام 2011 ، طلب الأ�سرى با�ستعادة حقهم يف التعليم  وكر�ض التعديل )42( لقانون ال�سجون الذي اأقرته الكني�ست 

الإ�سرائيلي  عقب الإ�سراب اجلماعي يف العام 2012 حرمان الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني من حقوقهم الثقافية والتعليمة.   
85. اإ�سافة اإىل هذه العقوبات فر�ست قوات م�سلحة ال�سجون  عدة عقوبات جماعية بحق الأ�سرى واملعتقلني وا�ستمرت �سنوات كما وقع 
اأ�سريًا ومعتقاًل من قطاع غزة من حقهم يف الزيارات العائلية  وبعد الإ�سراب اجلماعي  اأكرث من 700  يف العام 2006 -2102 بحرمان 
عن الطعام  2012 ا�ستعاد اأ�سرى ومعتقلو قطاع غزة حقهم يف الزيارات ولكن لي�ض ب�سكل دوري بعد . ودون اأن تتوقف قوات الحتالل عن 
الت�سيق على حق  املئات من الأ�سرى يف تلقي الزيارات العائلية   بحجة املنع الأمني  من احل�سول على ت�ساريح دخول اإىل دولة الحتالل 

حيث تقع ال�سجون.  

الق�سم الثالث: التحليل الإح�سائي والقانوين لإعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء النقل والإقتحامات



  100  

وبينت درا�سة اقت�سادية اأعدتها موؤ�س�سة ال�سمري )2010-2013( اأن متو�سط اإنفاق الأ�سري غري املدخن يتجاوز 
800 �ض.ج، اأما الأ�سري املدخن فقد ت�سل اإىل اأكرث من 1500 �ض.ج.86  هذا، وتفيد بيانات وزارة �سوؤون الأ�سرى 
اأي ما يعادل )$7.100.440(  اأنفقت ما جمموعه 26.271.629 مليون �ض.ج،  باأنها  للعام 2012  املحررين 
لدعم ال�سلة الغذائية لالأ�سرى واملعتقلني، وبالتايل م�سرتياتهم كمخ�س�سات للكانتني،87 يف حني �سددت الوزارة  

للغر�ض ذاته يف العام 2010 مبلغ 13.633.885 �ض.ج؛ اأي ما يعادل 3.895.395 دولرًا اأمريكيًا.88
وموؤ�س�ساتها،  الحتالل  قوات  اأجهزة  خمتلف  متار�سها  التي  املايل  النهب  �سيا�سة  عن  �ساملة  �سورة  ولإعطاء 
يكفي اأن ن�سري اإىل ما ك�سفه تقرير املحاكم الع�سكرية الحتاللية للعام 2011، اأن جمموع الغرامات املالية التي 
فر�ستها املحاكم الع�سكرية الحتاللية، خالل العام 2011، بلغ 13.141.813 �ض.ج، ما يعادل )3.551.841 
دولرًا اأمريكيًا( ، فحني بلغ جمموع الغرامات املالية التي فر�ستها املحاكم الع�سكرية يف العام 2010 ما جمموعه 

15.940.910 مليون �ض.ج اأي ما يعادل 4 مليون دولر اأمريكي  .89

جمموع الأ�سرى الذين تعر�سوا لالعتداءات
طالت هذه العتداءات املبينة يف اجلدول، 1700 اأ�سري ومعتقل اإبان 60 حادثة اعتداء يف العامني املا�سيني.

ويجدر التاأكيد على اأن هذه العتداءات قد تكون طالت املعتقل/الأ�سري نف�سه اأكرث من مرة، ما يقلل عدد الأ�سرى 
الإجمايل الذين تعر�سوا ملثل هذه العتداءات.

ولكن اإذا ما اأخذنا باحل�سبان اأن اعتداءات الوحدات اخلا�سة هي اأو�سع بكثري من تلك املوثقة يف اجلدول؛ �سواء 
اأثناء النقل )النح�سون(، اأو اعتداءات بقية الوحدات اخلا�سة اأثناء القتحامات، يرتفع عدد الأ�سرى واملعتقلني 

املعتدى عليهم اأكرث بكثري من املذكور اأعاله.
 3941 من  اأكرث  اأن  الإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  معطيات  اإىل  م�ستند  بيت�سليم  موؤ�س�سة  ن�سرته  تقرير  افاد 
معتقل/ اأ�سري فل�سطيني احتجزوا بالعزل يف ال�سنوات ال�ست املا�سية  يف الفرتة الواقعة ما بني 7002/1/1 و 82 
/3102/4 وذلك بناء على اأوامر م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية.  من بينهم 81 اأ�سريًا  ) رجاًل ( اأم�سوا اأكرث من 
ن�سف �سنة . و �سبعة منهم يف العزل لفرتات اأمتدت اأكرث من ثالث �سنوات و ثالثة منهم لفرتات زادت على �سبع 
�سنوات. وتطرق التقرير اإىل عزل الأطفال وبني اأنه خالل الفرتة املذكورة اأعاله  مت عزل 67 قا�سرًا فل�سطينيًا 
يينهم فتاة واحدة " وبني التقرير اأن من بينهم �سبعة اأطفال مل يبلغوا �ست ال�ساد�سة ع�سر والباقي ممن تراوحت 
اأعمارهم ما بني 61- 81 عامًا. واأ�ساف التقرير ان قا�سر تعر�ض للعزل املتوا�سل لفرتة امتدت اأكرث من 03 
يومًا و 82 اآخرين لفرتة امتدت لأقل من 03 يومًا و 93 مبن فيهم الفتاة القا�سرة لفرتة ا�سبوع متوا�سلة . غري اأن 

م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية مل تبني عدد مرات العزل.

86. الدرا�سة قيد الن�سر 2013.
87.  تقرير �سادر عن وزارة �سوؤون الأ�سرى واملحررين يف العام 2013.

88. انظر من�سورات موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان 2010، »تقرير انتهاكات حقوق الأ�سريات والأ�سرى الفل�سطينيني يف 
ال�سجون الإ�سرائيلية« �ض 96.  متوفر على الرابط التايل:

 http//:www.addameer.org/arabic.php
89. تقرير املحاكم الع�سكرية 2011.  متوفر يف مكتبة موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�ساّن. 
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مناذج من العقوبات يف لوائح م�سلحة ال�سجون

تظهر �سهادات الأ�سرى اأنهم يتعر�سون حلزمة من العقوبات التي تفر�سها »اإدارة ال�سجن« عند عثور الوحدات 
اخلا�سة على هواتف نقالة.  فماذا تقول لوائح م�سلحة ال�سجون بخ�سو�ض حيازة اأ�سري اأو معتقل لهاتف نقال؟

بع�ض  من  مب�ساعدة  يكون  ما  غالبًا  ال�سجون  بع�ض  داخل  النقالة  الهواتف  اإدخال  باأن  التذكري  يجدر  بدايًة، 
الأمر  عن  تتغا�سى  التي  ال�سجن  اإدارة  بعلم  يكون  اأخرى  اأحيان  يف  اأو  املايل،  التك�سب  بهدف  �سواء  ال�سباط؛ 
)ذلك اأن قرابة 1500 اأ�سري فل�سطيني ممنوعون من الزيارة( بهدف ابتزازهم بال�سكوت عن الهواتف مقابل 
على  التن�ست  لأغرا�ض  اأو  الحتجاجية،  خطواتهم  وجلم  وتعليماتها،  ال�سجون  م�سلحة  ل�سيا�سات  خ�سوعهم 
التقنيات  باأحدث  والأ�سرى  ال�سجون  تراقب  الإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  قوات  اأن  ذلك  الأ�سرى،  مكاملات 

اللكرتونية، وت�ستطيع عندما تريد ن�سب اأجهزة ت�سوي�ض على الهواتف املتوفرة لدى الأ�سرى.

واإذا ما عدنا اإىل لوائح م�سلحة ال�سجون يف الأمر بتعليمات »الق�ساء الن�سباطي لل�سجناء رقم )04/13/00(« 
املخالفات  من  واحدة  ارتكابهم  حال  يف  فردية  عقوبات  تفر�ض  اأنها  جند   ،2010/07/18 تاريخ  يف  املحدثة 
املعددة يف الأمر بتعليمات اأعاله، الذي عدد 41 خمالفة، وفر�ض عليها عقوبات متدرجة وفقًا ل�سجل الأ�سري/

املعتقل واعتبارات اأخرى.

ووفقًا لهذه اللوائح، يعترب حيازة اأ�سري/معتقل90، لهاتف نقال اأمرًا خماًل باأنظمة ال�سجن، وخمالفة ت�ستوجب 
العقاب.  فاملخالفة رقم )5( »اإجراء الأ�سري ات�سال كتابي اأو �سفهي اأو بطريقة اأخرى مع اإن�سان خارج ال�سجن 
اأو مع �سجني اآخر، وخرقه بذلك اأنظمة ال�سجن«، واملخالفة )32( حاز على �سيء متنع حيازته، اأو املخالفة )41( 
تن�ض على اأن كل عمل اأو ت�سرف ي�سكل عدم انتظام للوائح اأو اإهماًل ي�سيء اإىل ح�سن النظام والن�سباط حتى 

لو مل يذكر يف الأحكام ال�سابقة.

تقابل هذه املخالفة )5(، ووفقًا للوائح م�سلحة ال�سجون يف الأمر )04/13/00(، عقوبة اأقلها: توجيه حتذير 
�سديد اأو غرامة مالية حتى 225 �ض.ج، اأو 7 اأيام عزل، اأو اأ�سدها: حتذير �سديد و/اأو غرامة مالية حتى 456 

�ض.ج، و/اأو 14 يوم عزل، و/اأو تخفي�ض اأيام اإطالق ال�سراح املبكر يف حال م�ست املخالفة باأمن ال�سجن.

فاإذا ما اعترب اأن حيازة اأ�سري/معتقل لهاتف نقال اأمرًا لي�ض لالأ�سري �سالحية حيازته )ن�ض املخالفة رقم 32(، 
فالعقوبة حينها ترتاوح ما بني حتذير �سديد و/اأو غرامة مالية حتى 225 �ض.ج، اأو عزل 5 اأيام.  ويف حالة العقوبة 

امل�سددة، ميكن فر�ض عقوبة مالية مقدراها 300 �ض.ج وعزل ملدة 7 اأيام.

90. ت�سمل كلمة اأ�سري اأو اأ�سرى هنا  الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني.  
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منوذج لعقوبة تت�سل بحيازة اأحد الأ�سرى هاتفًا نقاًل

معلومات اإ�سافية املعاقبني                                      العقوبات                 �سبب العقوبة ال�سجن تاريخ العقوبة

خلع بالط الغرف واإحلاق 
خ�سائر مالية يف مقتنيات 

الأ�سرى، وتعري�سهم 
للمهانة والتنكيل.

• عزل 160 اأ�سريًا ملدة اأ�سبوع	

• بقيمة 	 مالية  غرامة  فر�ض 
228 �ض.ج بحق 160 اأ�سريًا.

• حرمان الأ�سرى من حقهم يف 	
الزيارات العائلية ملدة �سهر.

160 اأ�سريًا هاتف نقال نفحة 2011/1/13

اختيار العقوبة

حمكمة  على  ما  خمالفة  يرتكب  الذي  »ال�سجني«  يعر�ض   )04/13/00( رقم  ال�سجون  م�سلحة  اأمر  مبوجب 
ان�سباطية وفقًا لإجراءات مف�سلة يف الأمر. ول�سابط املحاكمة �سالحية احلكم باإحدى العقوبات التالية:

التحذير.  . 1
اإنذار خطي. . 2
 غرامة مالية تكون على النحو التايل: ملدير ال�سجن اأو نائبه �سالحية احلكم بغرامة مالية حتى 456 �ض.ج.  . 3

اإىل  اأما �سابط املحكمة فله الآخر �سالحية احلكم بغرامة مالية حتى 228 �ض.ج.  هذه الغرامات تنقل 
�سندوق »رفاه ال�سجناء«.

العزل لفرتة ت�سل اإىل 14 يومًا.. 4
تخفي�ض اأيام اإطالق ال�سراح املبكر.. 5

وبناء عليه، يت�سح لنا اأن العقوبة التي فر�ست على اأ�سرى �سجن نفحة تدلل على اأننا اأمام منوذج من مناذج 
العقاب اجلماعي التي تفر�سها اإدارة ال�سجن ودون حماكمة ان�سباطية، عقب حملة تفتي�ض قامت بها الوحدات 
اخلا�سة وعرثت خاللها على هاتف نقال يف اإحدى الغرف.  فتهريب هاتف اإىل داخل ال�سجن هو خمالفة فردية، 
اأن لوائح م�سلحة ال�سجون نف�سها مل تتطرق اإىل  اإدارة ال�سجن بفر�ض عقاب جماعي، على الرغم من  قامت 

عقاب جماعي على هذا النحو.

الأ�سري/املعتقل من حقه الطبيعي يف تلقي  اإىل حرمان  ال�سجون برمتها، مل تتطرق  لوائح م�سلحة  اأن  والأهم 
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الأ�سرى  على  ق�سوة  العقوبات  اأ�سد  فر�ض  تتوخى  ال�سجن  اإدارة  اأن  على  العقوبة  هذه  وتدلل  عائلية.   زيارات 
واملعتقلني دون املرور ب�سلم العقوبات الذي يبداأ من التحذير ثم الإنذار اخلطي.

وجدير بالذكر اأن �سلم العقوبات ذاته يكر�ض التمييز بني ال�سجني الأمني )الفل�سطيني( واجلنائي )اليهودي/
املبكر.   ال�سراح  اإطالق  اأيام  العام 2009 من تخفي�ض  الفل�سطيني حمروم منذ  الأ�سري  اأن  الإ�سرائيلي(، ذلك 
خزينة  اإىل  وتنقل  الق�سم،  �سابط  قبل  من  تع�سفي  ب�سكل  تفر�ض  املالية(  )الغرامات  العقوبات  هذه  اأن  كما 
ال�سجن وحتديدًا اإىل �سندوق رفاه ال�سجناء، الذي يخ�س�ض الق�سم الأكرب من عائداته اإىل ال�سجناء اجلنائيني 

الإ�سرائيليني.

اعتبارات العقوبة

اأنه عند حتديد العقوبة من بني العقوبات املف�سلة يف �سلم العقوبات، على �سابط  ن�ض الأمر )04/13/00( 
املحاكمة اأن ياأخذ باحل�سبان العتبارات التالية ويربر العقوبة املحددة كما يلي:

 1. خطورة العقوبة.  
2. املا�سي الن�سباطي لل�سجني. 

 3. �سلوك ال�سجني يف ال�سجن. 
 4. الو�سع القت�سادي لل�سجني.
 5. الظروف ال�سحية والنف�سية.

ويت�سح من العقوبة املفرو�سة )غرامة مالية؛ عزل؛ حرمان من الزيارات العائلية( اأن اإدارة ال�سجن مل تاأخذ 
بهذه العتبارات قط.  فمن املوؤكد اأن هذه العقوبة اجلماعية التي طالت اأ�سرى الق�سم، وعددهم 160 اأ�سريًا، مل 
متيز بني اأ�سري ميلك املال يف ح�سابه، واآخر ل ميلكه.  كما اأنها مل تراِع الظروف ال�سحية، ما يك�سف عن جوهر 

العقوبات كعقوبة انتقامية بامتياز.

الإ�سراب عن الطعام

معاقبة 36 اأ�سريًا يف �سجن جلبوع ب�سب اإ�سرابهم الت�سامني مع اإ�سراب املعتقلة الإدارية هناء �سلبي91 خا�ست 
الرغم من  اإداريًا على  يومًا، رف�سًا لإعادة اعتقالها  الطعام ملدة 46  اإ�سرابًا عن  الإدارية هناء �سلبي  املعتقلة 
اأ�سريًا يف   36 معها  فت�سامن   .)2011 الأحرار  )وفاء  التبادل  �سفقة  عنهن يف  املفرج  املعتقالت  اإحدى  كونها 
�سجن جلبوع باإعالن الإ�سراب عن الطعام . فاأوعزت اإدارة ال�سجن اإىل وحدة »املت�سادا« لقتحام ال�سجن، وعزل 

91. لقراة بروفايل املعتقلة الإدارية هناء �سلبي، انظر الرابط التايل على موقع موؤ�س�سة ال�سمري:
http//:www.addameer.org/atemplate.php?id206=
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امل�سربني عن الطعام، و�سحب »المتيازات«، وفر�ست عليهم حزمة من العقوبات كما هي مو�سحة  يف اجلدول 
التايل:

معلومات اإ�سافية العقوبات املخالفة ال�سجن التاريخ

هذه  ال�سجن  اإدارة  فر�ست 
وحدة   قامت  اأن  بعد  العقوبات 
»املت�سادا« باقتحام ال�سجن بحجة 
وامللح  الطعام  و�سحب  التفتي�ض 
وعزل  الكهربائية،  والأجهزة 
الطعام يف  امل�سربني عن  الأ�سرى 

ق�سم خا�ض.

اأ�سريًا . 1  36 على  غرامات  فر�ض 
بقيمة 250 �ض.ج. لكل اأ�سري منهم

اإغالق الق�سم.. 2
حرمان الأ�سرى من الكانتني.. 3
ملدة . 4 الزيارات  من  حرمان 

�سهرين.

اإ�سراب عن الطعام ت�سامنًا 
مع اإ�سراب املعتقلة الإدارية 

هناء �سلبي.

جلبوع 2012/4/6

يظهر اجلدول اعاله  العقوبات التي فر�ستها اإدارة �سجن جلبوع على الأ�سرى امل�سربني.

 فر�ض غرامات على 36 اأ�سريًا بقيمة 250 �ض.ج.. 1
اإغالق الق�سم وعزله طوال فرتة الإ�سراب.. 2
حرمان الأ�سرى من الكانتني.. 3
حرمان من الزيارات ملدة �سهرين.. 4

الإ�سراب عن الطعام يف لوائح م�سلحة ال�سجون

مبوجب لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية الأمر رقم )04/16/00( اخلا�ض بالإ�سراب عن الطعام، يعترب 
الأ�سري م�سربًا عن الطعام اإذا ما رف�ض تناول 4 وجبات طعام »ومن دون تربير قانوين/بت�سريح من الطبيب« 

متتالية، حتى لو �سرب املاء.

ول تعرتف لوائح م�سلحة ال�سجون بحق الأ�سرى واملعتقلني يف خو�ض الإ�سراب عن الطعام، بل تعتربه فعاًل خماًل 
بالنظام وخمالفة ت�ستحق العقاب ب�سرف النظر عن اأ�سبابه ومطالبه.  وعلى هذا الأ�سا�ض تتعامل قوات م�سلحة 
اإ�سراب  اإىل  اإن لوائح م�سلحة ال�سجون )04/16/00( تنظر  اإ�سراب املعتقلني عن الطعام.  بل  ال�سجون مع 
»ال�سجناء الأمنيني« بخ�سو�سية عالية، اإذ توجب على اإدارة ال�سجن عند اإ�سرابهم تبليغ قيادة الأركان العامة 

وامل�سوؤول الطبي يف جي�ض الحتالل، واإبالغ اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر.

ا�ستعداداتها  �سمن  وذلك  و»املت�سادا«،  »النح�سون«  وحدات  باإبالغ   ال�سجن  اإدارة  تقوم  اأن  اللوائح  توجب  كما 
العملية للتعامل مع مراحل الإ�سراب عن الطعام، و�سمن من يجب اإبالغهم باأمر الإ�سراب عن الطعام �سواء 

اأكان فرديًا اأم جماعيًا.
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اإدارة ال�سجن والوحدات  اأ�سري م�سرب عن الطعام«،  ومينح ملحق الأمر املعنون »المتيازات التي ت�سحب من 
اخلا�سة القيام مبا يلي:

• توقيف فوري لتوزيع الطعام من مركز املبيعات )الكانتني(.	
• اإخراج الطعام من غرفة الأ�سري/املعتقل امل�سرب.	
• تقلي�ض مدة الفورة اإىل �ساعة واحدة فقط.	
• اإيقاف توزيع ال�سحف و�سحب املذياع والأجهزة الكهربائية »الت�سجيالت«.	
• منع زيارة الأهل.	
• عدم اإر�سال وا�ستقبال ر�سائل.	
• اإخراج الأدوات الكهربائية )ما عدا املروحة( وتخزينها.	
• اإخراج الكتب التعليمية )ماعدا الكتب الدينية( واحلفاظ عليها يف مكتبة ال�سجن.	
• اإخراج اأدوات مو�سيقية، األعاب اجتماعية، عدة كتابة.	
• اإخراج اأدوات ريا�سية من �ساحة الفورة.	

الإ�سراب عن الطعام يف الأمر بتعليمات رقم )04/13/00( »الق�ساء الن�سباطي لل�سجناء«

يعترب الأمر اأعاله اأن رف�ض »ال�سجني« تناول الطعام اليومي ي�سكل خمالفة رقم )8( للقواعد الن�سباطية داخل 
ال�سجن ويقابلها نوعان من العقوبات:

• )العقوبة املخففة(: التحذير ال�سديد، و/اأو غرامة مالية حتى 50 �ض.ج، و/اأو العزل النفرادي ملدة يومني.	

• ملدة 	 النفرادي  العزل  و/اأو  �ض.ج،   150 حتى  مالية  غرامة  و/اأو  ال�سديد،  التحذير  الق�سوى(:  )العقوبة 
�سبعة اأيام.

العقوبات التي فر�ست على الأ�سرى امل�سربني

قانونية العقوبات

يوكل الأمر )04/16/00( مهمة �سحب »المتيازات« من الأ�سرى امل�سربني اإىل الوحدات اخلا�سة، الأمر . 1
الذي يظهر جانبًا من الدور احلقيقي لهذه الوحدات التي تقوم باقتحام ال�سجن تنفيذًا لتعليمات م�سلحة 
ل�سيا�ساتها الظاملة.  وتهدف اقتحامات الوحدات  اإىل �سلب الأ�سرى مقومات الت�سدي  ال�ساعية  ال�سجون 
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اخلا�سة يف حالة الإ�سراب عن الطعام اإىل اإرهاق الأ�سرى بدنيًا ونف�سيًا، من خالل تكثيف حمالت التفتي�ض 
الوحدات اخلا�سة بحرمانهم من  تقوم  نف�سه،  الوقت  بدنيًا.  ويف  الذرائع لالعتداء عليهم  والنقل وخلق 
اإدارة ال�سجن  اأب�سط احتياجاتهم كامللح والأدوات الكهربائية )املذياع والتلفزيون(، لتكمل بذلك �سيا�سة 
الهادفة اإىل حرمانهم من كل اأ�سكال التوا�سل مع العامل اخلارجي -عرب وقف الزيارات العائلية ولقاءات 

املحامني- للنيل من عزميتهم و�سمودهم.92

العقوبات التي فر�ستها اإدارة �سجن جلبوع على الأ�سرى امل�سربني تفوق تلك التي ن�ست عليها لوائح م�سلحة . 2
ال�سجون الإ�سرائيلية نف�سها.  ففي حني تقول اللوائح اإن الغرامة املالية التي قد تفر�ض ل تتجاوز 150 �ض.ج، 
فر�ست اإدارة ال�سجن على امل�سربني 250 �ض.ج، وحرمتهم من الزيارات العائلية ملدة �سهرين، يف الوقت 
الذي يقول الأمر بتعليمات )04/16/00( اإن وقف الزيارات العائلية للم�سربني يكون اأثناء فرتة الإ�سراب.

واعتبارات خا�سة مبن . 1 تن�ض على عقوبات  الإ�سرائيلية  ال�سجون  لوائح م�سلحة  الن�سباطية يف  القواعد 
وت�سمح  اجلنائيني،  ال�سجناء  وبني  بينهم  القائم  العن�سري  التمييز  تكر�ض  الأمنيني  ال�سجناء  ت�سميهم 
املحاكمة  �سمانات  من  حرمانهم  ظل  ويف  ال�سجانني،  تاأويالت  اإىل  م�ستندة  متع�سفة  عقوبات  مبعاقبتهم 

العادلة و�سماع اأقوالهم قبل فر�ض العقوبة 93.

هنا نحن اأمام منوذج اآخر يبني مدى خطورة معاملة الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني ا�ستنادًا اإىل لوائح . 2
م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية التي تخالف ما قررته اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة من حماية، وما �سمحت 
به من اإجراءات تاأديبية )املواد من 89 – 98 من اتفاقية جنيف الثالثة(، واملادة 119 من اتفاقية جنيف 
يتعر�سون  الذين  الأ�سخا�ض  جميع  بحماية  املتعلقة  املبادئ  جمموعة  من   )30( املبداأ  وكذلك  الرابعة. 
اأو ال�سجن و خالفًا للقاعدة )27( من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة  اأ�سكال الحتجاز  لأي �سكل من 

ال�سجناء.  

اإن هده العقوبات التي تفر�ض على الأ�سرى عقب اعتداءات الوحدات اخلا�سة عليهم، هي �سكل من اأ�سكال . 1
التعذيب املتكرر والوح�سي الذي يبدو بال نهاية، والذي ي�ستهدف ك�سر الإرادة، وتغيري دللة الأ�سياء، بحيث 
ت�سبح املقاومة والتحمل بال جدوى.  وحني تتزعزع املقاومة ت�سبح الق�سية ذاتها بال معنى، اأو هي تثري 
ال�سكوك حول مدى معناها وجدواها، وهي بذلك اخلطوة التمهيدية لالنك�سار والنهيار املطلوب اإي�سال 

ال�سحية اإليه.94

92. مبوجب قرار من املحكمة العليا الإ�سرائيلية، يحق لقوات م�سلحة ال�سجون �سحب امللح من الأ�سرى امل�سربني عن الطعام طوال 14 يومًا 
الأوىل من بداأهم الإ�سراب عن الطعام.

93. ن�ست املادة )96( من اتفاقية جنيف الثالثة على وجوب التحقيق فورًا يف الوقائع التي ت�سكل خمالفات �سد النظام و اأن يبلغ الأ�سري 
تاأديبية بحقه و اأن تعطي له الفر�سة لتربير ت�سرفه والدفاع عن نف�سه و ال�سماح له  اإليه قبل النطق باأي عقوبة  بدقة بالتهامات املوجه 
با�ستدعاء �سهود ومرتجم.  وفيما ن�ض املبداأ رقم )30( من » جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأا�سخا�ض الذين يتعر�سون لأي �سكل 
من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن« يف فقرته الثانية  على اأنه »  يكون لل�سخ�ض املحتجز اأو امل�سجون احلق يف اأن ت�سمع اأقواله قبل اأتخاذ الإجراء 

التاأديبي . ويحق له رفع هذا الإجراء اإىل �سلطات اأعلى ملواجعته ّ». 
94. حجازي، م�سطفى. الإن�سان املهدور ....، م�سدر �سابق، �ض 134.
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الف�سل الثاين: التحليل القانوين لإعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني 
اأثناء عمليات النقل والقتحامات 

يف هذا الف�سل �سنقوم بتحليل قانوين لعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء عمليات النقل 
والقتحامات وفق ما جاءت يف �سهاداتهم التي عر�سناها يف الف�سل ال�سابق، وعلى �سوء اأ�سول معاملة املعتقلني 
يف الأعراف والتفاقيات الدولية، وتعريف التعذيب كما جاء يف اتفاقية مناه�سة التعذيب، وذلك بغر�ض الوقوف 

على طبيعة هذه العتداءات من منظور القانون الدويل الإن�ساين والقانون اجلنائي الدويل .

- اأوًل: تعريف التعذيب 

عرفت اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة العام 
95،1984 التعذيب يف مادتها الأوىل باأنه:

»لأغرا�ض هذه التفاقية، يق�سد بـ»التعذيب« اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �سديد، ج�سديًا 
�سخ�ض  اأو من  ال�سخ�ض،  بق�سد احل�سول من هذا  ما  ب�سخ�ض  يلحق عمدًا  اأم عقليًا،  كان 
ثالث، على معلومات اأو على اعرتاف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه ارتكبه، هو 
اأو �سخ�ض ثالث، اأو تخويفه، اأو اإرغامه، هو اأو اأي �سخ�ض ثالث، اأو عندما يلحق مثل هذا الأمل 
اأو العذاب لأي �سبب من الأ�سباب يقوم على التمييز، اأيًا كان نوعه، اأو يحر�ض عليه اأو يوافق 
عليه اأو ي�سكت عنه موظف ر�سمي، اأو اأي �سخ�ض اآخر يت�سرف ب�سفته الر�سمية.  ول يت�سمن 
ذلك الأمل اأو العذاب النا�سئ فقط عن عقوبات قانونية اأو املالزم لهذه العقوبات، اأو الذي يكون 

نتيجة عر�سية لها«.

معايري التعذيب 
والقتحامات  النقل  اأثناء عمليات  واملعتقلني  الأ�سرى  »النح�سون« على  اعتداءات وحدات  اإذا كانت  ما  وملعرفة 
لتعريف  لزمة  معايري  اأربعة  على  �سنعتمد  الأربع،  جنيف  لتفاقيات  ج�سيمة  وانتهاكات  تعذيب  جرائم  ت�سكل 
ال�سيد مانفريد  التي عر�سها   )CID( اأو املهينة العقوبة الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  التعذيب ومتييزه عن املعاملة 

نوفاك املقرر اخلا�ض للتعذيب لدى الأمم املتحدة �سابقًا.96

1. يتطلب التعذيب �سرط الت�سبب باأمل �سديد اأو عذاب �سديد ج�سديًا كانا اأم عقليًا: وكلمة �سديد هنا حا�سمة 
وتعني اأن ثمة عتبة اأو حدًا معينًا لتميز التعذيب عن غريه من �سروب املعاملة القا�سية، ولذلك ل ينبغي لنا اأن 

95. اعتمدت وعر�ست للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 46/39 املوؤرخ يف 10 كانون الأول/دي�سمرب 
1984.  تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيو 1987، وفقًا لأحكام املادة 27 )1(.

 )Ludwing Boltzman( 96. مانفريد نوفاك، بروفي�سور يف القوانني الدولية وحقوق الإن�سان جامعة فيينا: مدير معهد لودفيغ بولتزمان
حلقوق الإن�سان فيينا.  واملقرر اخلا�ض للتعذيب لدى الأمم املتحدة �سابقًا.
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ن�ستخدم م�سطلح »التعذيب« بطريقة ت�سخيمية لو�سف اأ�سكال اأخرى من �سوء املعاملة؛ لكن هذا ل يعني اأي�سًا 
ق�سره على »الآلم املربحة« اأو اأمل خطري للغاية« كما اأرادت لنا اإدارة الرئي�ض بو�ض اأن نعتقد؟

2. يقت�سي التعذيب عزو الت�سرف اإىل الدولة؛ �سواًء اأكان مرتكب الت�سرف موظفًا مكلفًا بتنفيذ القانون اأم 
نتيجة لإذعانه اأو قبوله بهذا الت�سرف.

3. النية والغر�ض: التعذيب يجب اأن ينبع من اإيقاع الأمل اأو العذاب ال�سديد عن �سابق اإ�سرار وتعمد من اأجل 
حتقيق غر�ض معني، الذي غالبًا ما يكون لتحقيق الغر�ض الكال�سيكي املتمثل يف انتزاع العرتاف الذي ي�ستخدم 
اأو  اأو النتقام  اأي�سًا الرتهيب  اأمام املحاكم اجلنائية، ومع ذلك، قد يكون الغر�ض من التعذيب  يف وقت لحق 

التمييز والعقاب.

اتفاقية  ن�ض  اأن  من  الرغم  وعلى  الأهمية،  يف  غاية  اإياه  معتربًا  رابعًا  معيارًا  ال�سابق  املقرر  ال�سيد  وي�سيف 
مناه�سة التعذيب مل تاأت على ذكره، ويتمثل براأيه بعجز ال�سحية عن الدفاع عن نف�سها.  وللتدليل على ذلك 
يقول: فاإذا نظرمت اإىل تعريف التعذيب الوارد يف نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية، ف�ستجدون 
اأن عن�سر ال�سحية هو ما يجعل التعذيب �سريرًا؛ حقيقة اأن �سخ�سًا ما ميلك ال�سلطة املطلقة على الآخر.  هذا 
ما مييز التعذيب عن الأ�سكال الأخرى من املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة مثل ال�ستخدام 

املفرط للقوة يف ال�سوارع لتفريق مظاهرة اأو اأعمال �سغب97.

- ثانيًا: اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني على �سوء معايري تعريف جرمية 
التعذيب 

اأوًل: يتطلب التعذيب �سرط الت�سبب باأمل �سديد اأو عذاب �سديد ج�سديًا كان اأم عقليًا

تطرقنا يف الف�سول ال�سابقة، اإىل قيام الوحدات اخلا�سة التابعة مل�سلحة ال�سجون بقتل املعتقل حممد الأ�سقر 
الإجهاد   النقب.  وعالوة على  �سجن  اأكرث من 250 معتقاًل يف  املربح على  بال�سرب  واعتدت  العام 2007،  يف 
اخلا�سة  الوحدات  اعتداءات  اأن  التقرير  هذا  يف  املرفق  واجلدول  الأ�سرى  �سهادات  بينت  واجل�سدي  النف�سي 
طالت اأكرث من 1700 معتقل واأ�سري على الأقل .  ولقد وقعت هذه العتداءات با�ستخدام خمتلف اأنواع الأ�سلحة 
مناطق  على  ال�سديد  وال�سرب  الكهربائية،  وال�سواعق  والهراوات،  الغاز،  وقنابل  املعدين،  الر�سا�ض  ومنها 
ح�سا�سة، وباأحدث الو�سائل التقنية التي ت�سعى اإىل جتنب ترك اآثار وا�سحة على ج�سد ال�سحية، وعلى الرغم من 
ذلك، فلقد ت�سببت لهم تلك العتداءات يف كثري من الأحيان بعاهات دائمة واأمرا�ض مزمنة.  فمنهم من فقد 
الب�سر، اأو ال�سمع، اأو القدرة على الكالم، اأو تعر�ض لك�سور داخلية وخارجية، ومنهم من تعر�ض للعنف اجلن�سي 

97. املعايري الأربعة مقتب�سة من مقالة ال�سيد املقرر مانفريد نوفاك  يف ن�سرة خا�سة بعنوان عن التعذيب  �سادرة عن مركز عدالة و اأطباء 
حلقوق الأن�سان و امليزان يف  حزيران العام 2012 . 
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و»حماولت الغت�ساب«، ومنهم من تعر�ض ملحاولة القتل العمد.  فيما توفى 52 معتقاًل واأ�سريًا نتيجة �سيا�سة 
الإهمال الطبي املتعمد98 بعد اأن تعر�سوا للتعذيب اجل�سدي من قبل املحققني وعنا�سر الوحدات اخلا�سة، هذا 
وتفيد  قتلى.99    واأردتهم  معتقلني  �سبعة  على  املبا�سر  النار  باإطالق  ال�سجون  م�سلحة  قوات  قيام  اإىل  اإ�سافة 
اأمرا�ض مزمنة،  باأن مئات الأ�سرى يف �سجون الحتالل يعانون من  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات احلقوقية  توثيقات 

وبخا�سة مر�ض ال�سرطان.

�سنوات،  منذ  العزل  اأق�سام  يف  يقبعون  فل�سطينيًا  اأ�سريًا   40 من  اأكرث  باأن  ال�سمري  موؤ�س�سة  بيانات  تفيد  كما 
ونف�سية ومعاناتهم  تعر�سهم ل�سطرابات عقلية  نتيجة  لأ�سباب �سحية  اأكرث من ع�سرين عامًا  وبع�سهم  منذ 
من اأمرا�ض نف�سية م�ستع�سية كالف�سام، والربانويا، واخللل العقلي، جراء ما تعر�سوا له من تعذيب يف خمتلف 
مراحل اعتقالهم.  فيما اأم�سى قرابة 20 اأ�سريًا فل�سطينيًا �سنوات متفاوتة يف زنازين العزل النفرادي لأ�سباب 
اإىل  ينقلوا  ومل  فيه.   العام  والنظام  ال�سجن  اأمن  على  خطرًا  ال�سجون  م�سلحة  قوات  اعتربتهم  حيث  اأمنية، 
الأق�سام العادية بني رفاقهم، اإل بعد ق�سائهم �سنوات يف العزل النفرادي، و28 يومًا من اإ�سرابهم عن الطعام 

يف ربيع العام 2012.

كما اأظهر اجلدول املرفق بهذا التقرير تعر�ض الأ�سرى لعقوبات قا�سية فر�ست عليهم مبوجب لوائح م�سلحة 
ال�سجون اخلا�سة مبن ت�سميهم ال�سجناء الأمنيني، التي تخالف بدورها العقوبات التاأديبية الواردة يف املادة 119 

من اتفاقية جنيف الرابعة.

كل ذلك ميكننا من القول اإن اعتداءات الوحدات اخلا�سة ت�سبب اأملًا وعذابًا �سديدين، وت�ستويف ال�سرط الأول 
من �سروط التعذيب.

ثانيًا: يقت�سي التعذيب عزو الت�سرف اإىل الدولة

اأظهر التقرير اأن الوحدات اخلا�سة الإ�سرائيلية )النح�سون، املت�سادا، درور، اليماز( هي وحدات خا�سة تابعة 
داخل  وفق هرمية  تعمل  وهي وحدات  الأخرى.   الأمنية  الأجهزة  وتعليمات  تعليماتها،  وتنفذ  ل�سجون  مل�سلحة 
ال�سجون الإ�سرائيلية  ال�سجون الإ�سرائيلية، وتتبع عنا�سر الوحدات اخلا�سة ملديرية م�سلحة  هيكلية م�سلحة 

)IPS( ولوزارة الأمن الداخلي.

98. بعد وفاة املعتقل عرفات جرادات بتاريخ 23 �سباط/ فرباير من العام 2013 نتيجة التعذيب اثناء التحقيق اإىل )71( اأ�سريًا ا�ست�سهدوا 
نتيجة التعذيب، و)74( اأ�سريًا نتيجة القتل العمد بعد العتقال مبا�سرة، و)7( اأ�سرى بعدما اأ�سيبوا باأعرية نارية وهم داخل املعتقالت. كمت 

تويف العديد من الأ�سرى بعد فرتة وجيزة من الإفراج عنهم ومنهم زكريا عي�سى  و زهري لبادة.
99.  ملزيد من املعلومات حول �سهداء احلركة الأ�سرية، انظر الرابط التايل:

 http//:www.palestinebehindbars.org/sh_d.htm
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ويقف على راأ�ض هذه الوحدات اخلا�سة مدير م�سلحة ال�سجون )يعقوب جنوت(، وينفذون تعليمات وا�سحة من 
قبل مديرية م�سلحة ال�سجون وجهاز ال�ستخبارات التابع لها، الذي ين�سق بدوره مع اأجهزة املخابرات العامة 
)ال�سباك(، وقد اأعطيت لهم تعليمات وا�سحة يف التعامل مع الأ�سرى واملعتقلني كما �سرحها الأ�سري وليد دقة يف 

درا�سة �سهر الوعي، وما ف�سله من اإجراءات و�سيا�سات اتبعتها م�سلحة ال�سجون منذ العام 2003.

ثالثًا: النية والغر�ض

ياأتي تعذيب املعتقلني والأ�سرى اأثناء ق�سائهم فرتات حكمهم �سمن خطة مدرو�سة تتبعها م�سلحة ال�سجون بحق 
الأ�سرى واملعتقلني، تهدف اإىل تركيعهم وك�سر اإرادتهم واإيقاع الهزمية النف�سية يف نفو�سهم ودفعهم للتخلي عن 

هويتهم الن�سالية وحقوقهم امل�سروعة.

كل هذه الو�سائل من التعذيب ل يقت�سر اأذاها على ما تولده من اآلم ج�سدية فح�سب، بل اإن دللتها الثقافية 
قد تكون اأ�سعب احتماًل؛ اإذ تهدف اإىل حتقري ال�سحية واإذللها وجتريدها من دللتها الإن�سانية، حيث ي�سكل 
التحقري اجل�سدي والنف�سي )التفتي�ض العاري، وا�ستخدام الكالب البولي�سية، والت�سوير العاري، ومنع ال�سالة( 
الذات،  �سورة  حتطيم  اإىل  و�سوًل  الإذلل  اإىل  يهدف  بدوره  وهو  اجل�سدي،  التعذيب  حلقات  من  اأخرى  حلقة 
والتقدير الذاتي ب�سكل ي�سلب اإن�سانية الإن�سان وكيانه احرتامه وحرمته.  وهو ي�ساحب عادة عمليات التعذيب 
اإل  ال�سجون ووحداتها اخلا�سة فر�سة،  الأ�سري، فال تفوت م�سلحة  اليومي مع  التعامل  واأ�سلوب  وال�ستجواب، 

وتتخذ منها منا�سبة للنيل من كرامة الأ�سري وحتقريه.

النعوت  واإطالق  وال�سباب  ال�ستائم  طابع  يتخذ  الذي  اللفظي  التحقري  هو  واإيالمًا  �سدة  التحقري  اأنواع  واأقل 
ثقافتنا  يف  وبخا�سة  اأخالقية،  حرمة  من  لهما  ملا  والأم،  الزوجة  وبخا�سة  وذويه،  ال�سجني  على  الالاأخالقية 
العربية .  فمن خالل حتقري الأم والزوجة، يحاول اجلالد النيل من رجولة ال�سجني وكرامته، مبينًا اأنه اأحط 

�ساأنًا من اأن يثور ذائدًا عن �سرفه، ما يولد جرحًا نرج�سيًا دفينًا لدى ال�سجني100.

رابعًا: عجز ال�سحية عن الدفاع عن نف�سها

يفتقد املعتقلون والأ�سرى الفل�سطينيون للحماية القانونية املكفولة مبوجب الأعراف والقانون الدويل الإن�ساين 
اللوائح  مبوجب  ال�سجون  م�سلحة  قبل  من  معاملتهم  وتتم  الإن�سان،  حلقوق  الدويل  القانون  اتفاقيات  و�سائر 
وبقية  بينهم  ومتيز  »اإرهابيني«،  اأمنيني  �سجناء  تعتربهم  الذين  الأمنيني«  »ال�سجناء  ت�سميهم  مبن  اخلا�سة 
الوحدات اخلا�سة  ترتكب  للمحرومني من حريتهم.  فاعتداءات  املقررة  ال�سجناء، وتخالف بدورها احلماية 
بحق اأ�سرى ومعتقلني  يف قب�سة العدو. وتقع  هذه العتداءات اأثناء النقل اأو القتحامات ويف كثري من الأحيان 

يكون الأ�سري مكبل اليدين ويف حالة خ�سوع تام ل�سيطرة عنا�سر الوحدات اخلا�سة.
100. م�سطفي ، حجازي.  م�سدر �سابق �سفحة 154 
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ثالثًا: التعذيب والت�سدي للتعذيب

احل�سانة من التعذيب

يقول اخلبري النف�سي الجتماعي الدكتور م�سطفى حجازي يف كتابه »الإن�سان املهدور« اأنه اأ�سبح هناك خرباء 
واآخرون من  الأطباء101،  بع�سهم من  مع اجلالدين اجل�سديني،  اإىل جنب  يعملون جنبًا  نف�سي  وتدمري  تعذيب 
علماء ال�سلوك، واملعروف اأن تقنياتهم قد تكون اأفدح اأثرًا واأكرث تدمريًا لكيان الإن�سان على املدى الطويل.  هنا 
قد يتحول الطب وعلم ال�سلوك اإىل اأدوات لال�ستبداد والطغيان الأكرث خطورة، لأنها ت�ستهدف النيل من الإن�سان 
من الداخل، �ساربة مواقع احل�سانة الذاتية يف كيانه ولي�ض جمرد الإحلاق الأذى بج�سده، على اأن الأغلب هو 

جمع العمليتني معًا.102
وهذا ما يتفق متامًا مع ما جاءت به درا�سة الأ�سري وليد دقة �سهر الوعي اأو يف اإعادة تعريف التعذيب، 2010، 
التي قال فيها اإن دولة الحتالل ومنذ العام 2004 اأجنزت نظامًا علميًا �ساماًل وخطريًا، يعتمد اأحدث النظريات 
يف الهند�سة الب�سرية وعلم نف�ض اجلماعات بغية �سهر الوعي الفل�سطيني بتفكيك قيمه اجلامعة )....(، عرب 
جمموعة من النظم وامل�ستويات املتناغمة؛ ال�سيا�سية والع�سكرية والقت�سادية التي ميثل �سهر الوعي واحدًا من 

اأهم اأهدافها.
ال�سيا�سية  احلالت  يف  تتمثل  تعذيبهم،  �سد  واحل�سانة  اجلالدين  مقاومة  اأن  حجازي  م�سطفى  وي�سيف 
والعقائدية يف مربع ذي اأربع اأركان.103  وبعد ذلك �سنعر�ض بع�ض ال�سيا�سات والأ�ساليب التي ا�ستخدمتها قوات 
مقومات  �سرب  بهدف  �سنوات،  من  تالها  وما   2004 العام  منذ  الأ�سرى  بحق  الإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة 

الت�سدي للتعذيب التي متار�سها بحقهم.

اأركان الت�سدي للتعذيب
• الركن الأول: العقيدة اأو ق�سية تت�سامى على الوجود املادي، وتربط الإن�سان بحالة مت�سامية، وحت�سن 	

قيمته الذاتية باعتبارها م�ستمدة من انتمائه اإىل هذه العقيدة، ومت�سكه بها، وبذله الت�سحيات من اأجلها، 
ما يحول اآلم التعذيب اإىل كفاح من اأجل القيمة التي تعطي العتبار والدللة لل�سحية، يف الآن عينه التي 

تبخ�ض من �سطوة اجلالد باعتباره كيانًا �سريرًا ي�ستحق الزدراء.
• الركن الثاين: يتمثل يف مرجعية قيادية يتماهى بها ال�سجني وينتمي اإليها.  ويتح�سن ال�سجني ب�سورة 	

الأب الطيب املثايل الراعي التي ميثلها القائد.

101. لقراءة  املزيد حول اإ�سرتاك الأطباء يف اأنتهاك حقوق املعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل اأنظر تقرير اأطباء حلقوق الإن�سان 
بهذا اخل�سو�ض  وال�سادر يف كانون الثاين من العام 2013  واملتوفر على الرابط التايل :   

 http//:www.phr.org.il/default.asp?PageID&116=ItemID1733=
102. حجازي، م�سطفى ، م�سدر �سابق، �ض 130  .

103. امل�سدر ال�سابق، �ض 137.

الق�سم الثالث: التحليل الإح�سائي والقانوين لإعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء النقل والإقتحامات

اأنف�سنا". من  �سنمالأكم  ثم  ونفرغكم،  "�سنعت�سركم 
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• الركن الثالث: هو »اجلماعة املرجعية« املتمثلة يف اأخوة الق�سية اأو العقيدة، التي توفر »نحن« مرجعية، 	
وهنا تكت�سب الذات قوة »النحن« ومناعتها، وت�ستمد منها احل�سانة من خالل النتماء.  ال�سحية ل تظل 
قد  ما  تتجاوز  امتدادات جماعية  بل هي ت�سبح ذات  والنيل منه،  فيه  للتحكم  قاباًل  كيانًا فرديًا معزوًل 

ي�سيبها فرديًا.

• الركن الرابع: يتمثل يف الأ�سرة التي تلعب دورًا مرجعيًا هنا اأي�سًا، وبخا�سة الأم، ذلك اأن لكل بطل اأّمًا 	
مرجعية، والبطولة ل تنف�سم عن الأمومة والأب الراعي.

- رابعًا: �سيا�سات م�سلحة ال�سجون لك�سر الت�سدي للتعذيب

يقول الأ�سري وليد دقة يف درا�سته عن التعذيب )�سهر الوعي اأو يف اإعادة تعريف التعذيب( اإن اإدارة ال�سجون 
ا�ستندت يف اإجراءاتها هذه كما تبني لحقًا اإىل خربات عاملية كخربة املخابرات الأمريكية وربيباتها من الأنظمة 
 ،2004 العام  ومنذ  الحتالل،  دولة  اأن  وي�سيف  ال�سبعينيات.   �سنوات  يف  الالتينية  اأمريكيا  دول  يف  احلاكمة 
اأجنزت نظامًا علميًا �ساماًل وخطريًا، يعتمد اأحدث النظريات يف الهند�سة الب�سرية، وعلم نف�ض اجلماعات، بغية 

�سهر الوعي الفل�سطيني بتفكيك قيمه اجلامعة.

و�سرح الأ�سري وليد دقة يف درا�سته �سيا�سات م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية واأ�ساليبها امل�ستخدمة بحق الأ�سرى 
الفل�سطينيني، وبني اأن اأهدف هذه ال�سيا�سات ترمي اإىل تغيري قناعات الأ�سرى و�سهر وعيهم وتطويعهم.

�سنتوقف فيما يلي عند مربع اأركان الت�سدي للتعذيب كما بينها م�سطفى حجازي، و�سن�سرح ال�سيا�سات التي 
اتبعتها م�سلحة ال�سجون بغر�ض اإ�سعاف قدرة الأ�سرى على الت�سدي للتعذيب وهو ما يبني يف راأينا حقيقة دور 
الحتالل مبختلف  دولة  تتبعها  التي  الفل�سطينيني  تعذيب  �سيا�سة  مع  تكاملها  ويك�سف عن  الوحدات اخلا�سة، 

موؤ�س�ساتها واأجهزتها.

- الركن الأول: العقيدة اأو ق�سية تت�سامى على الوجود املادي

• يف مواجهة العقيدة اأو الق�سية ال�سامية التي ت�سكل ركنًا من اأركان مربع الت�سدي للتعذيب، عمدت م�سلحة 	
ال�سجون مع بقية اأجهزة دولة الحتالل على تفريغ ق�سية الأ�سرى من حمتواها الن�سايل،104 وبخا�سة بعد 
اأن تقل�ست اأعداد الأ�سرى يف ال�سنوات التي تلت التوقيع على اتفاق اأو�سلو وما تالها من اإفراجات جماعية 
ومباحثات  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإزاء  نية  ح�سن  كبادرة  الحتالل  دولة  اتخذتها  اأحادية  قرارات  مبوجب 

ال�سالم، وبا�سرتاط توقيع املفرج عنهم على تعهد �سخ�سي بنبذ الإرهاب وت�سجيع عملية ال�سالم.

104. دقة، وليد.  �سهر الوعي، م�سدر �سبق ذكره.
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• اإنزال العقوبات ال�سديدة، فردية اأو جماعية، بحق الأ�سرى يف حال اّتخذوا خطوات ن�سالية حتى واإن كانت 	
رمزية وب�سيطة، حتى ل تعود الثقة لفكرة الن�سال اجلماعي، اأو يحتل مبداأ الت�سامن مكانته.

• اّتباع �سيا�سة احل�سار الثقايف مبنع الكتب الوطنية والقيمة وال�سحية.	

•  �سيا�سة الإغراق املايل لالأ�سرى وحتويلها اإىل اأداة من اأدوات الأبتزاز والتعذيب من خالل دفعهم للبحث 	
عن حت�سني اأحوالهم املادية واملعي�سية مقابل التنازل عن مطالبهم ال�سيا�سية واحلقوقية.

- الركن الثاين: مرجعية قيادية يتماهي بها ال�سجني وينتمي اإليها

• عزل قادة احلركة الأ�سرية كما كان عليه احلال قبل جناح اإ�سراب احلركة الأ�سرية يف تاريخ 2012/4/17.	

• اإلغاء العمل بلجنة احلوار اأو جلنة ممثلي الأ�سرى.	

• العملية 	 لإرباك  والوطني،  التنظيمي  للكادر  مكثفة  وترحيالت  تنقالت  اإجراء  اإىل  ال�سجون  اإدارة  عمدت 
الدميقراطية للحركة الأ�سرية، واحليلولة دون مراكمتها التجربة اأو نقلها لالأ�سرى اجلدد، وقد اأبقت الأطر 

واللجان بعد اأن فرغتها من حمتواها وحولتها اإىل عبء.

• ال�سلطة 	 مع  التفاو�ض  عرب  الطعام،  عن  الإ�سرابات  اأثناء  وبخا�سة  لالأ�سرى،  القيادية  املرجعية  ت�ستيت 
الفل�سطينية حول مطالب الأ�سرى، كما وقع اأثناء الإ�سراب اجلماعي 2012.

- الركن الثالث: اجلماعة املرجعية املتمثلة يف اأخوة الق�سية اأو العقيدة

• فردنة الأ�سرى وخ�سخ�سة ن�سالهم اجلماعي، حيث عمقت اإدارة ال�سجون نظام ال�سلة الفردي مع الأ�سرى 	
عرب تقدمي الطلبات اخلا�سة، ومل تعد طلبات الأ�سرى تقدم وتنجز جماعيًا اإل فيما ندر، ويف ق�سايا �سكلية 
لي�ست ذات قيمة، الأمر الذي جعل الكثري من احللول فردية وخا�سة بال�سخ�ض واحلالة نف�سها، ما خلق 

تفاوتًا بني الأ�سرى من حيث �سروط حياتهم والتعامل معهم من قبل اإدارة ال�سجن.

• هذه 	 و�سلت  �سهداء،  اأو  فل�سطينيني  لقادة  �سور  بحوزتهم  �سبطت  اأ�سرى  بحق  ال�سديدة  العقوبات  اإنزال 
العقوبات اإىل العزل واحلرمان من الزيارات وغرامات مالية.

• منع اأي مظهر جماعي مثاًل التعزية يف حالة الوفاة، ا�ستقبال اأ�سري جديد، اأو توديع اأ�سري يف حالة الإفراج.	

• اخلا�سة، 	 والف�سائلية  الوطنية  التنظيمية  البنى  وانهيار  القيادة،  من  ال�سديد  الإحباط  حالة  ا�ستثمار 
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القيم  الإجهاز على  قويني يف  واهتزاز  والن�سال اجلماعي من زعزعة  التحرك  اأ�ساب فكرة  ما  وتوظيف 
الوطنية اجلامعة.

• وعزلها عن 	 الواحد،  ال�سجن  داخل  الأق�سام  بني  الف�سل  بتعزيز  وذلك  ال�سيا�سي،  النق�سام  نتائج  تعميق 
بع�سها البع�ض وفقًا لتق�سيمات واعتبارات جغرافية بدل العتبارات التنظيمية.

الركن الرابع: الأ�سرة التي تلعب دورًا مرجعيًا هنا اأي�سًا

الأ�سري  الف�سل بني  الزيارات، وذلك ل�سمان  العازل يف غرف  الزجاج  ال�سجون برتكيب  قامت قوات م�سلحة 
حا�سة  على  بينهم  العالقة  واقت�سرت  واأطفاله.   زوجته  اأ�سرته؛  يالم�ض  اأن  الأ�سري  يعد مبقدور  فلم  واأ�سرته، 
التي  العائلية  الزيارات  الأ�سرى بحرمانهم من  ال�سجون مبعاقبة  اإدارة قوات م�سلحة  ا�ستمرت  وكما  ال�سمع.  
تطال اأكرث من 1500 اأ�سري؛ �سواء اأكانت بحجة املنع الأمني، اأو عقابًا لهم على ارتكاب خمالفات ان�سباطية، 
وهو ما يوؤدي اإىل عزل الأ�سرى عن اأهم دائرة اجتماعية ت�سكل الداعم النف�سي واملعنوي وتعيد له توازنه النف�سي، 

وتقديره الذاتي، وتعينه على موا�سلة ال�سمود.105

لقوات م�سلحة  املطلقة  ال�سطوة  املعتقل مقابل  املطلق لدى  العجز  اإثارة حالة  اإىل  الأ�ساليب  وتهدف مثل هذه 
ال�سجون.  وهو ما يهدف بالطبع اإىل ت�سريع النهيار وال�ست�سالم106.  وهذا ما يدفعنا اإىل القول اإننا ل�سنا ب�سدد 

جمرد اعتداء على حقوق، بل اأمام عملية تدمري كياين ممنهج وم�ستمر وي�ستخدم على نطاق وا�سع.

105. دقة، وليد.  م�سدر �سبق ذكره، �ض 16.
106. حجازي ، م�سطفى . م�سدر�سبق ذكره، �ض 132. 

الق�سم الثالث: التحليل الإح�سائي والقانوين لإعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء النقل والإقتحامات



115  

الإن�ساين  الدويل  القانون  مبوجب  الإن�سانية  �سد  وجرمية  حرب  جرمية  التعذيب  خام�سًا:   -
والقانون اجلنائي الدويل

عمليات  اأو  النقل  عمليات  اأثناء  �سواء  اخلا�سة؛  الوحدات  قبل  من  معاملتهم  حول  الأ�سرى  �سهادات  بينت 
القتحامات، تعر�سهم ل�سنوف التعذيب وغريه من �سروب املعاملة القا�سية اأو العقوبة القا�سية واملعاملة املهينة 

واحلاطة بالكرامة الإن�سانية. 

 ،1977 للعام  الأول  الإ�سايف  وبروتوكولها  الأربع  جنيف  لتفاقيات  ج�سيمة  انتهاكات  العتداءات  هذه  ت�سكل   
وت�ستويف �سروط واأركان جرائم احلرب واجلرائم �سد الإن�سانية، كما جاءت يف اتفاقيات القانون الدويل الإن�ساين 
والقانون اجلنائي الدويل، وبخا�سة يف ديباجة نظام روما الأ�سا�سي واملادة )7( منه التي تعّرف اجلرائم �سد 
الإن�سانية واملادة )8( اخلا�سة بجرائم احلرب.107  ذلك اأن اتفاقيات جنيف للعام 1949 وبرتوكوليها الإ�سافيني 
للعام 1977، تت�سمن عددًا من الأحكام التي حتظر على نحو قاطع املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية والعتداء 
على الكرامة.  فالتعذيب حمظور مبوجب املادة )3( امل�سرتكة بني اتفاقيات جنيف الأربع، ومبوجب املادة )12( 
يف اتفاقيتي جنيف الأوىل والثانية، واملادتني )17( و)87( يف التفاقية الثالثة اخلا�سة باأ�سرى احلرب، واملادة 

)32( يف التفاقية الرابعة اخلا�سة بحماية املدنيني يف اأوقات النزاع امل�سلح.

كما اأن التعذيب حمظور مبوجب املادة )2/75 اأ( من الربوتوكول الإ�سايف الأول امللحق باتفاقيات جنيف الأربع، 
واملخ�س�ض حلالت النزاع امل�سلح الدويل.  وي�سكل التعذيب يف النزاعات امل�سلحة خمالفة ج�سيمة لن�سو�ض املواد 
)50، و51، و130، و147( الواردة على التوايل يف اتفاقيات جنيف الأربع.  ووفقًا للمادة )85( من الربوتوكول 

الإ�سايف الأول للعام 1977، تعد خمالفات التعذيب هذه، جرائم حرب.

اإ�سافة اإىل ذلك، حتظر املادة الثالثة امل�سرتكة بني اتفاقيات جنيف واملادة )75– 2 اأ( يف الربوتوكول الإ�سايف 
ت�سكل  التي  الإن�سان«،  قدر  من  واملحطة  املهينة  املعاملة  خا�ض  وبوجه  ال�سخ�سية،  الكرامة  »انتهاك  الأول، 

خمالفات ج�سيمة يف النزاعات امل�سلحة الدولية.

حول  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  اأدبيات  مبوجب  العريف  القانون  قواعد  من  قاعدة  التعذيب  حظر  ويعد 
القانون العريف يف املادة )90(، وما اأقرته املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة من حظر للتعذيب، 

واملعاملة القا�سية، والعتداء على الكرامة الإن�سانية، واملعاملة املهينة.

107. انظر موقع اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر الدويل على الرابط التايل:
http//:www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/torture-law.2011-06-24-htm
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التعذيب يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان

وجرى  الإن�سانية.   بالكرامة  احلاطة  واملعاملة  القا�سية  والعقوبات  التعذيب  الإن�سان  حقوق  اتفاقيات  حظرت 
الت�سديد على ذلك يف العديد من الإعالنات واملعاهدات الدولية والإقليمية؛ مثل املادة )5( من الإعالن العاملي 
حلقوق الإن�سان، واملادة )7( من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.  وخ�س�ست الأمم املتحدة 
يف العام 1986 اتفاقية خا�سة ملناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالإن�سانية اأو 
املهينة.  وهناك العديد من التفاقيات الإقليمية التي تت�سمن حظر التعذيب، ومنها التفاقية الأوربية حلماية 

حقوق الإن�سان، وامليثاق العربي حلقوق الإن�سان، وامليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان.
التعذيب يف القانون اجلنائي الدويل108

ال�سجون من  التابعة مل�سلحة  الوحدات اخلا�سة  يد  له على  يتعر�سون  ما  اأن  واملعتقلني  الأ�سرى  �سهادات  تبني 
اأو احلاطة من كرامة الإن�سان، ت�سكل جرمية حرب مبوجب  اأو الالاإن�سانية  �سنوف التعذيب واملعاملة القا�سية 
املادة 8 )2( )اأ( )1( )3( )11( و)2( )1( )2(، وجرمية �سد الإن�سانية يف اإطار املادة 7 )1( )و( )ك(، من 

النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.109

108.  لالطالع على نظام روما الأ�سا�سي، انظر الرابط التايل: 
http//:www.icrc.org/ara/resources/documents/misc6/e7ec5.htm

109. انظر امللحق رقم  )7( مقتطفات من نظام روما الأ�سا�سي وتفا�سيل املادتني )7( و)8( منه.
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- �ساد�سًا: املوقف الإ�سرائيلي من تعذيب الأ�سرى واملعتقلني

جائزًا.   عماًل  للتعذيب  الفل�سطينيني  الأ�سرى  تعري�ض  يعترب  التعذيب،  من  الدويل  القانون  موقف  على خالف 
وعلى الرغم من التطور الالفت الذي �سهده حقل حماربة ومكافحة تعذيب املحرومني من حريتهم يف خمتلف 
اأقطار العامل؛ �سواء من حيث احلماية القانونية التي وفرتها التفاقيات الدولية كاتفاقية مناه�سة التعذيب، اأو 
على �سعيد عمل الآليات الدولية والإقليمية واملحلية لر�سد اأماكن الحتجاز )ال�سجون( يف الوقاية من التعذيب، 
والتدريبات القانونية واحلقوقية لأفراد وعنا�سر وم�ستخدمي م�سلحة ال�سجون يف خمتلف اأقطار العامل، فاإن 
اخلا�سة  �سيا�ساتها  مراجعة  عن  البعد  كل  وبعيدة  الدويل،  القانون  فوق  كدولة  تت�سرف  ظلت  الحتالل  دولة 

مبعاملة املعتقلني والأ�سرى الفل�سطينيني يف �سجونها.

ولقد �سهدت العقود الثالثة املا�سية حمطات مهمة على �سعيد حماربة ظاهرة تعذيب املعتقلني الفل�سطينيني يف 
�سجون الحتالل، اإل اأنها مل تكن يف خدمة توفري احلماية ل�سحايا التعذيب، بقدر ما وفرت احلماية ملمار�سيه ، 

وكانت قراراتها دافعًا لهم بتطوير اأ�ساليب تعذيبهم والأخذ باأحدث نظرياته العلمية.

العام 110،1987  الإ�سرائيلي  الحتالل  كلفتها حكومة  التي  التعذيب  يظهر يف موقف جلنة لنداو من  ما  وهذا 
بالنظر يف ممار�سة التعذيب.  وخل�ست يف تقريرها اإىل ا�ستنتاج وا�سح جدًا يقر بـ«اأن التعذيب م�سموح يف بع�ض 

الأحيان ولكن الكذب على املحاكم اأمر ل ميكن الت�سامح معه«.

وتنفيذًا لتو�سيات اللجنة، اأعد خرباء دلياًل عمليًا وعلميًا لأ�ساليب التحقيق ما ي�سبه كتيب تعليمات، ما يوفر 
احلماية للمحققني ويحول دون حما�سبتهم باعتبارهم ينفذون اأوامر مكتوبة.

توثيقات  وتفيد  ودموية.   وح�سية  الأ�ساليب  باأكرث  التحقيق  اأثناء  الفل�سطينيني  املعتقلني  تعذيب  توا�سل  وهكذا 
موؤ�س�سة ال�سمري باأن 18 معتقاًل ق�سوا حتت التعذيب يف الفرتة املمتدة بني العامني 1987 و1998؛ اأي ما بعد 

�سدور تقرير جلنة لندوا وبني قرار املحكمة العليا الإ�سرائيلية اخلا�ض بالتعذيب.111

• اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة القا�سية واملهينة والالاإن�سانية	

�سادقت دولة الحتالل على اتفاقية مناه�سة التعذيب يف 3 ت�سرين الأول العام 1991، غري اأن ذلك مل يردعها 
عن موا�سلة انتهاج �سيا�سة التعذيب بحق الفل�سطينيني عامة، واملعتقلني خا�سة.  ول تخفي اإ�سرائيل عدم رغبتها 
يف تطبيق التزاماتها مبوجب هذه التفاقية على ال�سعب الفل�سطيني، متذرعة باأن اتفاقيات حقوق الإن�سان تهدف 

110. لقراءة املزيد حول تعذيب املعتقلني الفل�سطينيني وقرار جلنة لندوا، انظر ربحي قطام�ض.  »تعذيب ال�سجناء ال�سيا�سيني الفل�سطينيني 
يف ال�سجون الإ�سرائيلية«.  رام اهلل: من�سورات موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان، ت�سرين الأول 2003.

111. م�سدر �سابق، ربحي قطام�ض.  »تعذيب ال�سجناء ال�سيا�سيني الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية«.  رام اهلل: من�سورات موؤ�س�سة 
ال�سمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان ت�سرين الأول 2003، �ض 50.
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الأر�ض  �سكان  من  الفل�سطينيني  على  ينطبق  ول  ال�سلم،  وقت  يف  حكوماتهم  من  املواطنني  حماية  �سمان  اإىل 
الفل�سطينية املحتلة.

غري اأن هذا املوقف يناق�ض ن�ض املادة )2( من التفاقية الذي اأوجب اأن تتخذ كل دولة طرف اإجراءات ت�سريعية 
اأو اإدارية اأو ق�سائية فعالة، اأو اأية اإجراءات اأخرى، ملنع اأعمال التعذيب يف اأي اإقليم يخ�سع لخت�سا�سها الق�سائي.  
ويخالف املادة )16( من التفاقية الذي ن�ض على اأن تتعهد كل دولة طرف باأن متنع يف اأي اإقليم يخ�سع لوليتها 
الق�سائية حدوث اأي اأعمال اأخرى من اأعمال املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، التي ل ت�سل 
اإىل حد التعذيب كما حددته املادة )1(، عندما يرتكب موظف عمومي اأو �سخ�ض اآخر يت�سرف ب�سفة ر�سمية، 

هذه الأعمال اأو يحر�ض عليها.

زيادة على ذلك، اأودعت دولة الحتالل حتفظًا على املادة )20( من اتفاقية مناه�سة التعذيب، ومنعت بذلك 
جلنة مناه�سة التعذيب من �سالحية زيارة �سجونها للتحقيق يف اأي دلئل تتلقاها ب�ساأن ممار�سة التعذيب ب�سكل 

ممنهج.112

كما اأن دولة الحتالل مل تلتحق يف ركب العديد من الدول التي �سادقت على الربتوكول الثاين امللحق باتفاقية 
مناه�سة التعذيب، الذي دخل حري النفاذ بتاريخ 22 حزيران/يونيو من العام 2006، والذي اأن�ساأ نظامًا عامليًا 
ملنع التعذيب يعتمد على زيارات اإىل اأماكن الحتجاز،113 بهدف الوقاية من التعذيب وم�ساعدة الدول على حل 

اأية م�ساكل يتم حتديدها، ومنع اأي تنكيل على املدى البعيد.114

ومنذ العام 2002، ل يزال طلب مقرر الأمم املتحدة اخلا�ض ب�ساأن التعذيب لزيارة دولة الحتالل قيد النتظار 
يف اإ�سارة اإىل ا�ستهتارها باآليات العمل الدولية.

احلقوقية  واجلهات  املوؤ�س�سات  من  العديد  طلبات  رف�ض  يف  الإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  قوات  وا�ستمرت 
تلك  مثل  »اأن  بحجة  وم�ستقلني  وموؤهلني،  مهنيني،  اأ�سخا�ض  قبل  من  ال�سجون  لزيارة  الإ�سرائيلية  والقانونية 
الزيارات قد تخلق عبئًا غري �سروري على اإدارة ال�سجون« كما قال مفو�ض م�سلحة ال�سجون لوفد من منظمة 

اأطباء حلقوق الإن�سان الذي اجتمع به يف العام 2008 .115
                    

التي  املعلومات  للتحقيق يف  التعذيب  ب�سلطة و�سالحية جلنة مناه�سة  ل تعرتف  اأنها  ر�سميًا  العام 1995  دولة الحتالل يف  اأعلنت   .112
تتلقاها من اأي �سخ�ض اأو هيئة، مبا ي�سري اإىل ح�سول التعذيب، لتكون من بني �سبع دول رف�ست العرتاف ب�سلطة جلنة مناه�سة التعذيب.

113. انظر مذكرة املوقف »على اإ�سرائيل اأن ت�سادق على الربتوكول الختياري امللحق باتفاقية الأمم املتحدة املناه�سة للتعذيب كو�سيلة 
فعالة للق�ساء على التعذيب«، ال�سادرة عن موؤ�س�سات حقوقية عدة متوفرة على الرابط التايل:

http//:www.mezan.org/ar/details.php?id&10039=ddname=torture&id_dept&51=id2=9&p=center
114. امل�سدر ال�سابق.
115. امل�سدر ال�سبق.
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• القانون الأ�سا�سي الإ�سرائيلي للعام 1992: »كرامة الإن�سان واحلرية«	

جاء القانون الأ�سا�سي الإ�سرائيلي يف العام 1992 ليوؤكد على ما اأقرته جلنة لندوا، ويف ذات الجتاه الذي ذهبت 
اإليه املحكمة العليا، ب�سماح انتهاك احلقوق الأ�سا�سية، ومنها احلق يف املعاملة الإن�سانية، وحظر التعذيب، اإذا ما 

اأجازه القانون وكان الهدف منه حماية اأمن »اإ�سرائيل«.

فبموجب البند الثاين من هذا القانون الأ�سا�سي )كرامة الإن�سان واحلرية( يحظر امل�ض بحياة اأو ج�سد وبكرامة 
الإن�سان.  ويوؤكد البند الرابع منه »على حق كل اإن�سان يف الدفاع عن حياته وج�سده وكرامته«.  غري اأن البند 
الثامن منه ويف الوقت الذي يوؤكد على حظر انتهاك احلقوق املن�سو�ض عليها مبوجب القانون الأ�سا�سي، فاإنه 
اأجاز ذلك اإذا مت مبوجب »قانون« لغر�ض �سليم ومالئم لقيم دولة اإ�سرائيل، على اأن ل يتخطى املدة املطلوبة«.  
اأنه »يحظر تقييد  بـ»التحفظ ب�ساأن قوات الأمن« الذي ين�ض على  اأكرث البند التا�سع املعنون  وهذا ما يو�سحه 
الدفاع  قوات  يف  يعملون  اأ�سخا�ض  قبل  من  عقدت  التي  الأ�سا�سي  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�ض  احلقوق 
اأن تخ�سع  الدولة، ول يجوز  الأخرى يف  الأمنية  والأجهزة  ال�سجون،  اإ�سرائيل، وم�سلحة  الإ�سرائيلية، و�سرطة 
هذه احلقوق ل�سروط اإل مبقت�سى القانون، اأو عن طريق اأحكام �سنت مبوجب القانون، على اأن ل يتجاوز املطلوب 

وفقًا لطبيعة اخلدمة وطابعها.

• قرار املحكمة العليا الإ�سرائيلية اخلا�ض بالتعذيب	

رفعت اللجنة العامة ملناه�سة التعذيب يف »اإ�سرائيل« واآخرون، التما�سًا اإىل املحكمة العليا الإ�سرائيلية، �سد دولة 
اأثناء  للتعذيب  الذين تعر�سوا  املعتقلني  املئات من  اإىل �سهادات  ا�ستند  العام 1999،  واآخرين116 يف  »اإ�سرائيل« 

التحقيق معهم على يد اأجهزة الأمن وجهاز الأمن العام »ال�سني بيت«، وجهاز املخابرات العامة – »ال�ساباك«.

ق�سى قرار املحكمة اأن التعذيب قد مور�ض فعاًل واأنه غري قانوين، غري اأنه اأبقى الباب مفتوحًا اأمام ممار�سة 
للعام 1977.   العقوبات الإ�سرائيلي  الفقرة 34 )1( من قانون  الوارد يف  التعذيب يف »حالة ال�سرورة«  �سيا�سة 
»القنبلة  ينطبق عليه و�سف  املعتقل  اأن  اثبتوا  ما  اإذا  التعذيب  املحكمة احلماية ملرتكبي جرائم  كما وفر قرار 
املوقوتة«،117 وهذا ما دفع املحامية »اإيريت بال�ض« من اللجنة العامة ملناه�سة التعذيب يف »اإ�سرائيل« لعتبار 
ب�ساطة،  وبكل  التعذيب جترى،  من ميار�سون  لأن  التعذيب،  ينه  لكنه مل  مهمًا  اإجنازًا  كان  اأنه  املحكمة  »قرار 

حمايتهم بطريقة اأكرث براعة«.118

116. حمل رقم )5100/94(.
117.  عربت اللجنة العامة ملناه�سة التعذيب يف اإ�سرائيل عن اأنها »قلقة من اأن حمققي اأجهزة الأمن الإ�سرائيلية الذين ي�ستخدمون ال�سغط 
اجل�سدي يف حالت »القنابل املوقوتة«، ميكن اأن ل يتعر�سوا للم�سوؤولية اجلنائية اإذا ما جلاأوا اإىل »حجة دفاع ال�سرورة«، وجددت تو�سياتها 

ال�سابقة اأن تقوم اإ�سرائيل باإلغاء »دفاع ال�سرورة« كتربير حمتمل جلرمية التعذيب وب�سكل كامل.
118. عن التعذيب، م�سدر �سابق، �ض 49.
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• التعذيب ما بعد قرار املحكمة العليا	

وا�سلت دولة الحتالل واأجهزة اأمنها وخمابراتها وقواتها اخلا�سة تعذيب املعتقلني الفل�سطينيني تعذيبًا ج�سديًا 
اأ�ساليبها على درا�سات وبحوث وجتارب علمية  ونف�سيًا، ويف كل مراحل العتقال بطرق خمتلفة، وا�ستندت يف 
�سهدت  حيث  �سخ�سيتهم،119  وحتطيم  اأنف�سهم  اإدانة  على  املعتقلني،  دفع  يف  كبرية  وجناعة  بفعالية  تت�سف 
بحق  امل�ستخدمة  التعذيب  اأ�ساليب  يف  نوعيًا  تطورًا  بالتعذيب،  اخلا�ض  العليا  املحكمة  لقرار  التالية  ال�سنوات 
املعتقلني الفل�سطينيني.  ومتثل ذلك يف تراجع ا�ستخدام الأ�ساليب الأكرث وح�سية التي ا�ستعي�ض عنها بو�سائل 
اأن ذلك مل ينِه  اأكرث دهاًء، وتت�سف بالنجاعة ذاتها التي حتققها الأ�ساليب الوح�سية ال�سابقة، غري  واأ�ساليب 
التعذيب الوح�سي كما تثبت وفاة املعتقل عرفات جرادات يف مركز حتقيق تابع جلهاز »ال�ساباك« الإ�سرائيلي يف 
تاريخ 23 �سباط/فرباير من العام 2013 بعد �ستة اأيام من اعتقاله ونتيجة ال�سدمة الع�سبية120 الناجمة عن 
التعذيب اجل�سدي والنف�سي الذي تعر�ض له كما اأثبت تقرير الطبيب الفل�سطيني �سابر العالول، الذي �سارك يف 

عملية ت�سريح جثمان ال�سهيد جرادات يف معهد اأبو كبري الطبي.121

جاء مقتل املعتقل عرفات جرادات بتاريخ 23 �سباط / فرباير 2013 لريفع عدد الأ�سرى واملعتقلني الذي ق�سوا 
نتيجة التعذيب  اإىل اأكرث من 71 معتقاًل واأ�سريًا  منذ العام 1967.

وتعترب جرمية قتل املعتقل عرفات جرادات جرمية حرب باعتبارها انتهاكًا ج�سيمًا لتفاقيات جنيف الأربع، حيث 
ي�سكل التعذيب خمالفة ج�سيمة لن�سو�ض املواد )50، و51، و130، و147( الواردة على التوايل يف التفاقيات 
الأربع، ووفقًا للمادة )85( من الربوتوكول الإ�سايف الأول العام 1977، وجرمية حرب مبوجب املادة 8 )اأ( 1-2  
من ميثاق روما الأ�سا�سي 2002 ، التي عرفت جرمية احلرب املتمثلة بالتعذيب، وكذلك مبوجب املادة 8 )اأ( 2-2 

املتمثلة باملعاملة الالاإن�سانية.

119. انظر درا�سة �سهر الوعي اأو يف اإعادة تعريف التعذيب، م�سدر �سابق.
120. راجع تقرير الدكتور �سابر العالول الذي ن�سرته وزارة �سوؤون الأ�سرى واملحررين يف تاريخ 2013/2/26، حول وفاة املعتقل عرفات 
جرادات، والذي ح�سلت ال�سمري على ن�سخة منه، ون�سر على نطاق وا�سع يف ال�سحف املحلية، ومتوفر ملخ�ض له على رابط جريدة القد�ض:
http//:www.alquds.com/news/article/view/id420123/

121. ملزيد من املعلومات حول وفاة املعتقل عرفات جرادات، انظر بيان موؤ�س�سة ال�سمري يف حينه املتوفر على الرابط التايل:
http://www.addameer.org/atemplate.php?id=306
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- �سابعًا: دائرة التعذيب املغلقة

تف�سي عملية تكامل الأدوار بني املوؤ�س�سات ال�سيا�سية والق�سائية اإىل اإطالق يد املوؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية يف 
تعذيب الفل�سطينيني والتنكيل بهم وتوفري احل�سانة ملن ميار�ض التعذيب بحق املعتقلني الفل�سطينيني، كما اأظهر 

قرار املحكمة العليا 1999.

فوفقًا لتوثيقات اللجنة العامة ملناه�سة التعذيب، تقدم املعتقلون الفل�سطينيون خالل الأعوام الع�سرة الأخرية 
باأكرث من 700 �سكوى �سد التعذيب، وبقيت هذه ال�سكاوى بال حتقيق جنائي جدي وبال حما�سبة.122

واإذا كان ممكنًا بح�سب البع�ض القول اإن الق�ساء الإ�سرائيلي »جلم بع�ض اأب�سع ممار�سات التعذيب الوح�سي«123 
بحق املعتقلني الفل�سطينيني اأثناء التحقيق، فاإنه من ال�سعب مبكان القول اإن الق�ساء الإ�سرائيلي قادر على جلم 

اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء النقل والقتحامات.

باأن  الفل�سطينية،  لل�سلطة  التابعة  واملحررين  الأ�سرى  �سوؤون  ووزارة  احلقوقية  املوؤ�س�سات  توثيقات  تفيد  حيث 
احتجاز  لتح�سني ظروف  املقدمة  اللتما�سات  العليا، رف�ست 95% من  واملحكمة  الإ�سرائيلية  املركزية  املحاكم 

الأ�سرى ومعاملتهم.124

خالل  اأو  النقل  اأثناء  الأ�سرى  على  واعتداءاتها  اخلا�سة  الوحدات  اقتحامات  �سد  ال�سكاوى  يخ�ض  وفيما 
العام  الثلث الأخري من  اأ�سرى �سجن عوفر يف  القتحامات، وما تخلفه من دمار وخراب يف ممتلكاتهم، قدم 
2012، اأزيد من 70 �سكوى �سد ممار�سات الوحدات اخلا�سة، وبخا�سة تدمريها حاجياتهم ومقتنياتهم، ومل 

توؤخذ على حممل اجلد، ومل تفلح يف وقف العتداء عليهم وعلى حقوقهم.125

اأما على م�ستوى املحا�سبة الدولية، فما زالت دولة الحتالل تتمتع »بح�سانة دولية« جتعلها مت�سي يف ت�سرفاتها 
كدولة فوق القانون الدويل.  فهي ترف�ض تطبيق القانون الدويل الإن�ساين على الأر�ض الفل�سطينية املحتلة يف ظل 
غياب ال�سغط اجلدي عليها لفعل ذلك، كما اأنها تتن�سل من التزاماتها مبوجب تعاقدها يف العديد من اتفاقيات 
حقوق الإن�سان بحجج وذرائع واهية.  ويف الوقت نف�سه، مل تن�سم دولة الحتالل اإىل اتفاقية روما الأ�سا�سية يف 
التي ت�سمح مبحاكمة جمرمي احلرب ومرتكبي اجلرائم �سد  الدولية  املن�سئة ملحكمة اجلنايات  العام 2002، 

الإن�سانية.

122. انظر مقال املحامية بانة �سغري –بدارنة من اللجنة العامة ملناه�سة التعذيب يف اإ�سرائيل بعنوان »التعذيب يف اإ�سرائيل على �سوء 
�سيا�سة الإفالت من امل�ساءلة القانونية«، من�سور يف تقرير »عن التعذيب« ال�سادر عن عدالة – املركز القانوين حلقوق الأقلية العربية يف 

اإ�سرائيل، ومنظمة اأطباء حلقوق الإن�سان – اإ�سرائيل، ومركز امليزان حلقوق الإن�سان – غزة، حزيران من العام 2012، �ض 55.
123.  املحامية ليئا ت�سيمل.  »مالحظات حول تاريخ التعذيب يف اإ�سرائيل« يف تقرير »عن التعذيب«، من من�سورات عدالة، حزيران 2012، 

�ض 13-7.
124. تقرير �سادر عن وزارة  �سوؤون الأ�سرى واملحررين يف تاريخ العام 2010 .

125. تقرير �سادر عن وزارة �سوؤون الأ�سرى واملحررين ن�سر يف 2012/12/20.
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وتتدخل كثريًا »اجليوبولتيك« )Géopolitique( يف طبيعة واأداء النظام الدويل احلايل حيال مرتكبي جرائم 
احلرب واجلرائم �سد الإن�سانية، وينعك�ض هذا الثقل اجليوبولتيكي بجالء يف تركيبة جمل�ض الأمن التابع لالأمم 
املتحدة )الدول اخلم�ض دائمة الع�سوية(، ما ي�سهم يف توفري نوع من احل�سانة لدولة الحتالل، واإفالت قادتها 
من العقاب واملحا�سبة اجلنائية الدولية126 جراء ممار�سة بع�ض الدول دائمة الع�سوية لإ�ستخدام اإمتياز حق 
النق�ض واإحباطها اأي حماولة ملحا�سبة دولة الحتالل.  هذا اإىل جانب رف�ض العديد من الدول التي تاأخذ مببداأ 
الق�سائية بحق جمرمي احلرب  بتفعيل وليتها   )The Universal Jursidiction( الدولية الق�سائية  الولية 

الإ�سرائيليني.

من  الأوىل  املادة  مبوجب  العمل  عن  جنيف  اتفاقيات  مبوجب  املتعاقدة  ال�سامية  الأطراف  الدول  وتتقاع�ض 
بع�ض  اإن  بل  الأحوال.   جميع  يف  احرتامها  وكفالة  التفاقيات  هذه  احرتام  عليها  اأوجبت  والتي  الأتفاقيات 
تنخرط  التي  �سركاتها  بع�ض  اأعمال  حظر  عن  وتتغا�سى  التفاقيات  هذه  قواعد  تنتهك  املتعاقدة  الأطراف 
دولة  حما�سبة  وتعطل  الإ�سرائيلية،  ال�سجون  م�سلحة  لقوات  ولوج�ستية  اأمنية  خدمات  تقدمي  يف  �سراحة 

الحتالل على جرائمها127 .

ال�ستنتاجات والتو�سيات

126. انظر ورقة نا�سر الري�ض حول الو�سع القانوين لل�سجناء ال�سيا�سيني الفل�سطينيني يف القانون الدويل:
http//:www.un.org/depts/dpa/qpal/docs2012%20/Geneva/P2%20nasser20%al20%ryyes20%
AR_20%corrected20%by20%A20%unit.pdf

127. اأنظر بيان جمل�ض موؤ�س�سات حقوق الإن�سان الفل�سطينية  ال�سادر بتاريخ 23 اآذار 2013 حول قرار جمل�ض حقوق الإن�سان التابع لالأمم 
املتحدة بتاريخ 22 اذار 2013 بخ�سو�ض تقرير البعثة الدولية لتق�سي احلقائق ب�ساأن اآثار امل�ستوطنات الإ�سرائيلية يف الأر�ض الفل�سطينية 

املحتلة. 

الق�سم الثالث: التحليل الإح�سائي والقانوين لإعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء النقل والإقتحامات



123  

الق�سم الرابع:
الإ�ستنتاجات والتو�سيات واملالحق



  124  

الإ�ستنتاجات والتو�سيات

اأوًل: ال�ستنتاجات

• فاقدون 	 الحتالل،  �سجون  يف  الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ�سرى  اأن  اإىل  التقرير  تو�سل 
للحماية القانونية التي يوفرها القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان 
لالأ�سخا�ض املحرومني من حريتهم، كما جاءت يف قواعد القانون الدويل الإن�ساين العريف، 
مقدمتها  ويف  الإن�سان،  حقوق  اتفاقيات  من  والعديد  والرابعة،  الثالثة  جنيف  واتفاقيتي 

اتفاقية مناه�سة التعذيب.

• بني التقرير اأن الأ�سرى الفل�سطينيني )الن�ساء والأطفال والكبار يف ال�سن والأ�سرى املر�سى( 	
ويف ال�سجون كافة، ما زالوا يتعر�سون ل�سنوف التعذيب واملعاملة القا�سية واحلاطة بالكرامة 
الإن�سانية على يد الوحدات اخلا�سة التابعة مل�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية، وبتعليمات من 
قبل م�سلحة ال�سجون، وبالتن�سيق مع اأجهزة ا�ستخباراتية وع�سكرية ووزارة الأمن الداخلي، 
بق�سد دفعهم للتخلي عن حقوقهم ومعاقبتهم على خطواتهم الحتجاجية، على الرغم من 
توقيع دولة الحتالل على اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة يف العام 1991.

• انتهاكات ج�سيمة 	 اإن هذه العتداءات املتوا�سلة من قبل الوحدات اخلا�سة، تنطوي على 
لتفاقيات جنيف الأربع، والقواعد الآمرة للقانون الدويل الإن�ساين.

• الوحدات 	 يد  على  للتعذيب  الفل�سطينيني  والأ�سرى  املعتقلني  تعري�ض  اأن  التقرير  اأظهر 
�سيا�سية  قرارات  اإىل  وي�سنتد  وا�سع  نطاق  على  ومتار�ض  ممنهجة  �سيا�سة  هو  اخلا�سة، 
حتظى بدعم من املوؤ�س�سات الق�سائية الحتاللية، ويوكل »التعذيب«  تنفيذه  اإىل املوؤ�س�سة 

الع�سكرية والأمنية، ويعود اإىل جملة من الأ�سباب، ومنها:

- رف�ض دولة الحتالل العرتاف بانطباق اتفاقيات جنيف الأربع على الأر�ض 
الفل�سطينية املحتلة و�سكانها.

- رف�ض العرتاف باملكانة القانونية لالأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني باعتبارهم 
اأ�سرى حرب ومنا�سلني من اأجل احلرية.

العديد من  اإىل  ان�سمامها  التزاماتها مبوجب  احرتام  الحتالل  دولة  رف�ض   -
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والعهد  التعذيب )1986(،  اتفاقية مناه�سة  الدولية، ويف مقدمتها  التفاقيات 
الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 1966، بحجج وذرائع زائفة.

- تعمد م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية اإىل معاملة الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني 
مبوجب لوائح خا�سة ت�سنفهم باعتبارهم �سجناء اأمنيني خطرين )ولي�ض اأ�سرى 

حرية ومنا�سلني من اأجل احلرية( ينتمون اإىل منظمات اإرهابية ومعادية.

الأمنيني«  »ال�سجناء  ت�سميهم  مبن  اخلا�سة  ال�سجون  م�سلحة  لوائح  تعك�ض   -
الفل�سطينيني  الإن�سان/الأ�سرى  اإىل  تنظر  التي  التمييزية  العن�سرية  العقلية 

باعتبارهم عائقًا اأمام م�سروعها ال�ستعماري على اأر�ض فل�سطني.

الكرامة  الفل�سطينيني  باملعتقلني  اخلا�سة  ال�سجون  م�سلحة  لوائح  تنكر   -
القانون  مبوجب  املكفولة  وحقوقهم  الفل�سطينيني  لالأ�سرى  الأ�سيلة  الإن�سانية 
حقوق  اتفاقيات  و�سائر  والرابعة،  الثالثة  جنيف  واتفاقيتي  الإن�ساين،  الدويل 

الإن�سان اخلا�سة بامل�سلوبة حريتهم.

• املعتقلني 	 تعذيب  اأجازت  العليا  املحكمة  وقرارات  الإ�سرائيلي  القانون  اأن  التقرير  اأظهر 
اأثناء التحقيق على يد جهاز الأمن العام، واملخابرات العامة، بهدف انتزاع  الفل�سطينيني 
العرتافات منهم، اأما تعذيب املعتقلني والأ�سرى اإبان ق�سائهم فرتات حكمهم، فهو يهدف 
ودفعهم  اإرادتهم  من  والنيل  بينهم،  فيما  الت�سامن  مبداأ  وك�سر  الأ�سرى،  وعي  �سهر  اإىل 
حلقوق  الدويل  والقانون  الإن�ساين،  الدويل  القانون  مبوجب  املكفولة  حقوقهم  عن  للتخلي 

الإن�سان.

• دولة 	 رف�ض  عن  اأي�سًا  ناجم  الفل�سطينيني  املعتقلني  تعذيب  ا�ستمرار  اأن  التقرير  اأظهر 
واملقررين  احلقوقية  اللجان  زيارات  ومنع  الأممية،  التحقيق  جلان  مع  التعامل  الحتالل 

اخلا�سني ل�سجونها.

• الإ�سايف 	 وبروتوكولها  الأربع  جنيف  لتفاقيات  ج�سيمة  انتهاكات  العتداءات  هذه  تعترب 
حرب  جرمية  لعتباره   يرقى  الذي  التعذيب  واأركان  �سروط  وت�ستويف   ،1977 للعام  الأول 
وجرمية �سد الإن�سانية، كما جاءت يف اتفاقيات القانون الدويل الإن�ساين والقانون اجلنائي 
الدويل، وبخا�سة يف ديباجة نظام روما الأ�سا�سي، واملادة )7( منه، التي تعرف اجلرائم 

�سد الإن�سانية، واملادة )8( اخلا�سة بجرائم احلرب . 
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• اأظهر التقرير اأن عمل بعثة اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر العاملة يف الأر�ض الفل�سطينية 	
املحتلة وداخل دولة الحتالل، مبوجب اتفاق �سري،128 ل يتيح ملندوبي اللجنة الدولية زيارة 
ال�سجون الإ�سرائيلية »زيارة مراقبة فعلية«،129 ما يفقد الزيارة طابعها الوقائي واحلمائي، 

ويدرجها �سمن الدور اخلدمي الذي تريده قوات م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية.

الأ�سرى  وكرامة  حياة  احرتام  على  العمل   2004 العام  يف  الدولية  اللجنة  عن  �سادر  من�سور  يف  جاء   .128
اأوقات  يف  حريتهم  من  املحرومني  الأ�سخا�ض  بزيارة  اخلا�سة  الدولية  اللجنة  عمل  مبداأ  ي�سرح  واملحتجزين، 
النزاعات، بهدف ت�سجيع الأطراف على اإدخال التح�سينات ال�سرورية على الظروف املعي�سية للمحتجزين، واإبالغ 

حكوماتهم وعائالتهم باأحوالهم وحتت بند »الأ�ساليب املتبعة« نقراأ ما يلي:
الزيارات عن  تتمخ�ض هذه  املحلية لكي  ال�سلطات  الدولية �سروطها على  اللجنة  قبل زيارة املحتجزين، تعر�ض 

اقرتاحات ملمو�سة وواقعية، وت�سمل هذه ال�سروط ال�سماح ملندوبي اللجنة مبا يلي:
مقابلة جميع املحتجزين الذين ت�سملهم مهمة اللجنة الدولية، والو�سول اإىل جميع الأماكن التي يوجدون فيها.- 
مقابلة حمتجزين من اختيارهم على انفراد ودون رقيب.- 
القيام اأثناء الزيارة بو�سع قائمة باأ�سماء املحتجزين الذين ت�سملهم مهمة اللجنة الدولية، اأو ا�ستالم مثل هذه - 

القائمة من ال�سلطات التي ينبغي اأن جتيز لهم التحقق منها وا�ستكمالها عند القت�ساء.
تكرار الزيارة اإىل املحتجزين الذين يختارونهم، وحتديد تواتر هذه الزيارات وفق الحتياجات.- 
من الأهمية مبكان اأي�سًا اأن تتمكن اللجنة الدولية من ا�ستعادة ال�سلة بني املحتجزين واأ�سرهم.  وفيما تقول - 

يف  الفل�سطينيني  واملعتقلني  لالأ�سرى  زياراتها  اإن  الإلكرتوين،  موقعها  على  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 
اأن  الأ�سرى  العديد من  �سهادات  وتوؤكد  العامل.   اأنحاء  بقية  تختلف عن نظريتها يف  ل  الإ�سرائيلية،  ال�سجون 
مندوبي اللجنة الدولية يكتفون بلقاء بع�ض الأ�سرى واملعتقلني يف فرتات متباعدة -بحدود زيارة واحدة لل�سجن 
كل �ستة �سهور-  ول ترقى لعتبارها زيارة ر�سد �ساملة ت�سمل الدخول اإىل املرافق والأق�سام والغرف والزنازين، 
قوات م�سلحة  ومطالبهم، وطرحها على مديرية  �سكاواهم  و�سماع  واملعتقلني،  الأ�سرى  مع  املنفرد  والجتماع 
ال�سجون، ومطالبتها بالعمل الفوري واجلاد على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والعرفية.  عالوة على رف�ض دولة 
الحتالل الك�سف عن ال�سجون ال�سرية، ومنها ال�سجن ال�سري رقم »1391« الذي ُيحتجز فيه اأ�سرى فل�سطينيون 

ول ي�سمح لهم بالدخول والو�سول اإليهم.
http//:www.icrc.org/ara/resources/documents/photo-gallery/2012/pales-
tine-israel-detention-photos.2012-08-20-htm

129. لالطالع على اآليات مراقبة ال�سجون واأماكن الحتجاز، انظر الدليل العملي ملراقبة اأماكن الحتجاز ال�سادر عن 
جمعية منع التعذيب ال�سوي�سرية املتوفر على موقعها الإلكرتوين:

www.apt.ch 
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ثانيًا: التو�سيات

بناء على النتائج التي تو�سل اإليها التقرير، والذي اأظهر اأن تعذيب املعتقلني الفل�سطينيني �سيا�سة 
على  وتنطوي  الفل�سطينيني،  املعتقلني  جميع  وتطال  وا�سع،  نطاق  على  وم�ستخدمة  وم�ستمرة  ثابتة 
اأهداف عدة ت�ستهدف فيما ت�ستهدف تغيري القناعات فعليًا وب�سكل ق�سري.  ومن هنا تتبني ال�سرورة 

امللحة ل�سياغة اإ�سرتاتيجية وطنية للدفاع عن الأ�سرى واملعتقلني وحمايتهم من التعذيب واأثاره.

- وعليه، تو�سي موؤ�س�سة ال�سمري:

اأوًل: ال�سلطة الفل�سطينية
• باإعتباره 	 الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ�سرى  كافة  عن  والكامل  الفوري  الإفراج  على  العمل 

اأ�ستحقاقًا قانونيًا وعرفيًا ملزما  و�سرطًا �سيا�سيًا ي�سبق اأي جتديد للمفاو�سات . 

• مقدمتها 	 ويف  الإن�ساين،  الدويل  القانون  واتفاقيات  معاهدات  اإىل  فل�سطني  دولة  ان�سمام 
حقوق  اتفاقيات  و�سائر  الإن�ساين  الدويل  القانون  اتفاقيات  و�سائر  الأربع،  جنيف  اتفاقيات 

الإن�سان ذات ال�سلة.

• حمكمة 	 اإىل  املتحدة  لالأمم  العمومية  اجلمعية  يف  املراقب  الع�سو  فل�سطني  ان�سمام  �سرورة 
اجلنايات الدولية ملحا�سبة قادة قوات الحتالل، وم�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية على جرائمهم 

بحق الأ�سرى واملعتقلني منذ العام 1967.

• العمل اجلاد واحلقيقي على حما�سبة ومقاطعة ال�سركات التي تقدم خدمات لوج�ستية واأمنية 	
لفائدة م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية، نظرًا لتواطئها يف تعذيب املعتقلني الفل�سطينيني والتنكيل 

بهم.

• رف�ض الت�سنيفات الإ�سرائيلية اخلا�سة بالأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل.	

• انخراط وزارتي العدل واخلارجية يف ال�سلطة الفل�سطينية يف تفعيل ق�سية الأ�سرى على امل�ستوى 	
الدويل، وف�سح انتهاكات وجرائم الوحدات اخلا�سة التابعة مل�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية بحق 
التي  اجلرائم  كل  على  وحما�سبته  الحتالل  م�سائلة  تفعيل  على  العمل  و  واملعتقلني  الأ�سرى 

اأرتكبت بحق الأ�سرى واملعتقلني منذ حرب العام 1948 واحتالل فل�سطني .

• لالأ�سرى 	 واملهني  الجتماعي  والتاأهيل  والنف�سية  الطبية  الرعاية  توفري  على  اجلاد  العمل 
املحررين، مبا يرد لهم مكانتهم واعتبارهم، ويجعل ملعاناتهم خالل العتقال والتعذيب معنى 

وجوديًا �ساميًا يعيد اإليهم الوفاق مع ذواتهم وحياتهم.
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ثانيًا: وزارة �سوؤون الأ�سرى واملحررين  و املوؤ�س�سات احلقوقية والقانونية الفل�سطينية
• من 	 التعذيب  �سحايا  ل�سهادات  ومكتوبة  م�سورة  اإلكرتونية«  »مكتبة  اإلكرتوين  موقع  اإن�ساء 

الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني. وت�سكيل »بنك معلومات« حول اعتداءات وجرائم الوحدات 
اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني.

•  تفعيل العمل امل�سرتك واملوحد فيما يخ�ض تقدمي ال�سكاوى الدولية التي تتيحها اآليات الأمم 	
املتحدة واللجان احلقوقية.

• الرتقاء بالعمل امل�سرتك واملوحد لف�سح جرائم الوحدات اخلا�سة يف دورات جمل�ض حقوق 	
الإن�سان الأممي، واإبان دورات جلان »املراجعة الدورية ال�ساملة«.

• النخراط يف الدعوة والعمل اجلاد لفر�ض املقاطعة على دولة الحتالل وحما�سبتها و�سحب 	
ال�ستثمارات منها داخليًا ودوليًا.

• توحيد اخلطاب القانوين واحلقوقي الفل�سطيني حول ق�سية الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني 	
يف �سجون الحتالل، واإنهاء التباين يف الأرقام وامل�سطلحات واملطالب.

ثالثًا: املوؤ�س�سات الدولية
• اإجبار 	 على  بالعمل اجلاد  مون،  بان كي  ال�سيد  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  ال�سمري  تو�سي 

دولة الحتالل على احرتام التزاماتها مبوجب ان�سمامها اإىل الأمم املتحدة واتفاقيات جنيف 
الأربع، وتوقيعها وم�سادقتها على اتفاقيات حقوق الإن�سان وتطبيقها على الأر�ض الفل�سطينية 

املحتلة واملعتقلني والأ�سرى الفل�سطينيني يف �سجونها كافة.

• تو�سي ال�سمري جلان حقوق الإن�سان التابعة لالأمم املتحدة باإرغام دولة الحتالل على ال�سماح 	
للجان التحقيق الدولية الدخول اإىل �سجونها والوقوف على اأحوال الأ�سرى فيها، والتحقيق 
اجلدي يف �سكاوى املعتقلني والأ�سرى عامة، وتلك املت�سلة بجرائم الوحدات اخلا�سة التابعة 

مل�سلحة ال�سجون خا�سة.

• تو�سي ال�سمري اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر الدويل بال�سطالع مبهامها اخلا�سة بحماية 	
املعتقلني وفق انتدابها، والعمل على زيارة ال�سجون كما هو متعارف عليه يف »زيارات مراقبة 
ال�سجون«،130 التي ت�سمل الوقوف ال�سامل على اأحوال الأ�سرى واملعتقلني فيها، وعلى ظروف 

130. تعمل بعثة اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة وداخل دولة الحتالل، مبوجب اتفاق �سري 
ل يتيح ملندوبي اللجنة الدولية ال�سطالع مبهامهم اخلا�سة بحماية املعتقلني.  ووفقًا ل�سهادات الأ�سرى واملعتقلني، ل ي�سمح 
ملندوبي اللجنة الدولية بزيارة ال�سجون »زيارة مراقبة فعلية«، ويكتفون بلقاء بع�ض الأ�سرى واملعتقلني يف فرتات متباعدة 

-مبعدل زيارة كل �ستة اأ�سهر- ما يفرغ عمل اللجنة الدولية من م�سمونه الرقابي، ويح�سره يف املجال اخلدمي.
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احتجازهم وفق الآليات املعروفة يف زيارات ر�سد ال�سجون، ومبا ي�سمل الدخول اإىل الأق�سام 
والغرف، والجتماع املنفرد مع الأ�سرى واملعتقلني، و�سماع �سكاواهم ومطالبهم، وطرحها على 
بالتزاماتها  الوفاء  واجلاد على  الفوري  بالعمل  ال�سجون، ومطالبتها  قوات م�سلحة  مديرية 

كقوة حاجزة مبوجب القانون الدويل الإن�ساين.

خام�سًا: احلركة الوطنية الأ�سرية
• واملعتقلني 	 لالأ�سرى  النف�سية  احل�سانة  توفري  على   العمل  اإىل  مدعوة  الأ�سرية  احلركة   

والت�سدي لأهداف التعذيب واآثاره.

• اإىل 	 واإي�سالها  اخلا�سة،  الوحدات  اعتداءات  بتوثيق  واملعتقلني  الأ�سرى  ال�سمري  تو�سي 
لقوات  واملحا�سبة  امل�ساءلة  اأدوات  تفعيل  بغر�ض  والدولية،  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات احلقوقية 

م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية ووحداتها اخلا�سة .

• ال�ستمرار يف الن�سال القانوين واملطلبي حلمل م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية على العرتاف 	
باملكانة القانونية لالأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني، باعتبارهم اأ�سرى حرب  ومنا�سلني من 
الثالثة والرابعة،  اتفاقيتي جنيف  اأجل احلرية، ومعاملتهم مبوجب احلماية املقررة لهم يف 

و�سائر اتفاقيات حقوق الإن�سان اخلا�سة باملحرومني من حريتهم.
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املالحق:
- ملخ�ض لالأمر) 03/02/00( اخلا�ض بال�سجناء الأمنيني« من لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية. 

- خارطة ال�سجون.
- �سهادات الأ�سرى واملعتقلني حول اعتداءات الوحدات اخلا�سة اأثناء النقل.

- اأبرز اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء النقل والقتحامات.
- لوائح م�سلحة ال�سجون اخلا�سة باإ�سراب الأ�سرى واملعتقلني عن الطعام الأمر بتعليمات رقم 04/16/00

- لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية اخلا�سة بالق�ساء الن�سباطي لل�سجناء.
-تعريف جرائم احلرب واجلرائم �سد الإن�سانية من ميثاق روما املن�ساأ للمحكمة اجلنائية الدولية.
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ملحـق رقــم )1(
ملخ�ض لالأمر) 03/02/00( اخلا�ض بال�سجناء الأمنيني« من لوائح م�سلحة ال�سجون 

الإ�سرائيلية 
تطرق الأمر اأعاله اإىل اجلوانب الأ�سا�سية من معاملة املعتقلني والأ�سرى الفل�سطينيني يف �سجون 
الحتالل ب�سكل عام يف 38 مادة 1.  وجترى الإحالة اإىل اأو امر ولوائح اأخرى ملزيد من املعلومات 

التف�سيلية .

- تعريف ال�سجني الأمني و املنظمات املعادية:
 )4( املادة  ل  تتناأو  و  املعادية.  واملنظمات  الأمني  بال�سجني  املق�سود  تعرف   )  3،  2 و   1( املواد   

»احتجاز ال�سجناء واملعتقلني يف اأق�سام منفردة«.

- الق�ساء الن�سباطي لل�سجناء:  تتناأو ل املادة )5( ال�سلطة والن�سباط وحتيل اإىل الأمر رقم 
)04/31/00(  »اخلا�ض بالق�ساء الإن�سباطي لل�سجناء« .

- ممثل املعتقل : تتطرق املادة )6( اإىل ممثل املعتقل، دوره، وطرق تن�سيبه، و�سالحياته. 
- غرف ال�سجناء: املادة )7( تتوقف عند غرف ال�سجناء ومتنع ال�سجناء من و�سع �ستائر على 
نوافذ الغرف اأو  حول الأ�سرة ل ي�سمح لهم بتعليق اأمتعتهم مبا يف ذلك ال�سور على اجلدران التي 

تعترب جزء من مبنى ال�سجن .

- الت�سوير الفوتوغرايف: املواد)8،9( تنتاأو ل مو�سوع الت�سوير الفوتوغرايف وت�سجيل الفيديو.
- التفتي�ض والتفتي�ض العاري لالأ�سري/ املعتقل عند الو�سول اإىل ال�سجن

ال�سجني  تفتي�ض  عند  تتوقف  البند )ب(  و يف  ال�سجن  ال�سجني يف  قبول  اإىل  املادة )10(  تتطرق 
الوافد اإىل ال�سجن وتقول باأن تفتي�ض ال�سجني يتم وفقًا لأمر م�سلحة ال�سجون رقم )03/06/00( 
ويتم فح�ض ج�سده العاري وهو يرتدي املالب�ض الداخلية ويف حالة وجود �سبهات باأن ال�سجني يخفي 
يف اأمتعته اأو  يف لبا�سه مواد ممنوعة  قد ت�سر باأمن الدولة اأو  باأمن ال�سجن ومل يتم اأكت�سافها  عند 
التفتي�ض اجل�سدي ، يكون ملدير ال�سجن اأو  من ينون عنه ال�سالحية باإجراء تفتي�ض ج�سدي لل�سجني 

وهو بحالة تعري ب�سكل خا�ض . 
وعلى �سلة بق�سية التفتي�ض العاري ت�سري املادة )17( التفتي�ض العاري لعدد كبري من ال�سجناء على 

م�ستوى الق�سم ينفذ بقرار مدير اللواء. 

1. نعر�ض هنا ملخ�ض مرتجم لهذا الأمر 
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ممار�سة ال�سعائر الدينية: تعرتف املادة )11( بحق الأ�سرى يف ممار�سة �سعائرهم الدينية وفقًا 
يف  القائمة  الأمنية  القواعد  يحرتم  مبا   )04/55/00( و   )04/55/10( رقم  الأمرين  لقواعد 
الدينية فقط مبا  باأعيادهم  بالحتفال  املعتقلني  و  لالأ�سرى  ي�سمح  املادة  ال�سجن. ومبوجب هذه 
يف ذلك �سهر رم�سان وفقًا للتعليمات الأمنية املحددة من قبل اإدارة ال�سجن ول ي�سمح بالحتفال 
باأي ذكرى لي�ست لها طابع ديني. ومبوجب ذات املادة ي�سمح بال�سالة اجلماعية والوعظ الديني. 
فيما تتناو ل املادة )12(  مو�سوع الر�سائل امل�سموح با�ستقبالها و اإر�سالها اما املادة )13( فتتحدث 
واملعتقلني  لالأ�سرى  والتي ل متنح  الأمر )04/04/00(  تعليمات  عليها  التي حتل  الجازات  عن 
الفل�سطينيني . املادة )14( تخت�ض بال�سكاأو ى والعرتا�سات وحتيل اإىل اأمر رقم ) 04/31/00( 
املعنون »باعرتا�سات ال�سجناء« . املادة )15( تتوقف عند اإجراءات نقل ال�سجناء«2. املادة )16( 
مقابلة ال�سجناء ملدير ال�سجن . املادة )17( تتطرق للزيارات لقواعد الزيارات العائلية لالأ�سرى 
رجال  و  واملحامني  القنا�سل  زيارات  ومنها  و�سخو�سها  واإجراءاتها  فرتاتها  حيث  من  واملعتقلني 

الدين  ومندوبي اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر. 
املادة )20( تتناأو ل الوجبات الغذائية ويف البند )ط( منها ت�سري املادة ذاتها اأنه يف حالة قيام 
 )04/16/00( رقم  ال�سجون  م�سلحة  باأمر  العمل  يتوجب  الطعام  عن  بالإ�سراب  »ال�سجناء« 

املعنون اإ�سراب ال�سجناء عن الطعام والذي �سنتوقف عنده لحقًا. 
املادة )21( تتناأو ل الن�ساطات التعليمية واملادة )22( تتوقف عند تنقالت ال�سجناء بني الأق�سام  
املادة )23( النزهة اليومية  اأو  ما يعرف بالفورة .املادة )24( تتوقف عند الت�سغيل غري الربحي. 
اأما املواد )25( و)26( فتتطرق للمق�سف و طلبات ال�سراء منه. اأما املادة )30( فتقرر »اأن حيازة 
الأمتعة اخلا�سة يعد مبثابة امتياز قابل لل�سحب عندما يكون �سلوك ال�سجني �سلبي ما عدا الوثائق 

اخلا�سة بال�سجني و املتعلقة باأي اأجراء ق�سائي«. 
اأما فيما يخ�ض اللبا�ض فتقر املادة )31( باأنه ي�سمح لل�سجناء بارتداء لبا�ض مدين على اأن يكون 
يلزم  الق�سم  اأما عند اخلروج من  الق�سم.  تواجدهم يف  وعند  ال�سجن  اإدارة  قبل  اإقراره من  مت 

ال�سجناء بارتداء مالب�ض ال�سجن.
ما بخ�سو�ض العدد فتقول املادة )33( ان العدد ينفذ 3 مرات يوميًا ويتم العدد وفقًا لأمر م�سلحة 

ال�سجون رقم )04/01/00(.
ويتم العدد الأخري اليومي لل�سجناء بالعد ال�سمي ويتم ت�سخي�ض ال�سجني وفقًا للبطاقة ال�سخ�سية 
و ال�سورة و يقف ال�سجناء وقت العدد و عند اإجراء العد ال�سمي لي�ض من واجب ال�سجناء الوقوف. 

2. �سبق واأ�سرنا لها يف الق�سم الذي خ�س�سناه للحديث عن انتهاكات وحدات النح�سون اأثناء نقل املعتقلني. 
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ملحق رقم )2(: خارطة ال�سجون
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ملحق رقم )3(
�سهادات الأ�سرى واملعتقلني حول اعتداءات الوحدات اخلا�سة

• اعتداء الوحدات  اخلا�سة علىالأ�سري  نائل الربغوثي 	

اأنا املوقع ا�سمي نائل �سالح عبد اهلل الربغوثي، اأ�سرح بعد اأن 
اأقول ال�سدق واإل عر�ست نف�سي للعقاب اجلزائي  اأن  حذرت 
مبا يلي:اأنا معتقل يف �سجن »رميون« ال�سحراأو ي،  واأنا معتقل  

منذ تاريخ 1978/4/4 حتى اليوم.3

اخلام�سة  ال�ساعة  حوايل  العدد  وبعد   ،2011/6/27 يوم  ويف 
يف  تفتي�ض  لإجراء  »درور«  وحدة  ح�سرت   ، �سباحًا  ون�سف 
وبدءوا   ، مهني  ب�سكل  يتعاملون  الوحدة  اأفراد  وكان  الغرفة، 

بتفتي�ض الأ�سرى تفتي�سيًا �سخ�سيًا، حيث قاموا بتفتي�ض اأ�سريين قبلي ب�سكل عادي، وعندما جاء 
دوري للتفتي�ض �سمعت اأحدهم يقول لالآخر بالعربي »هذا هو«، وكان يوؤ�سر نحوي  وقد طلبوا مني 
التعري لإجراء التفتي�ض فرف�ست ذلك لأن التفتي�ض العاري مرفو�ض ، فنقلوين اإىل خارج الغرفة 
واأخرجوين من الق�سم اإىل ق�سم اآخر معد ل�ستقبال الأ�سرى اجلدد، ويف الطريق من الغرفة اإىل 
ذلك الق�سم �ساهدت اأحد ال�سجانني من خلف الزجاج يوؤ�سر بيده لل�سجانني الذين كانوا ينقلوين 
باأن يذبحني، حيث اأ�ّسر بيده وا�سعًا اإياها على الرقبة كاإ�سارة لذبحي. يذكر اأنه حلظة اإخراجي 

من الغرفة قاموا بتكبيل يدي بوا�سطة قيود حديدية.

بعد اأن اأدخلت اإىل الغرفة، طلبوا مني التعري فقلت لهم اإنني اأرف�ض التعري، واإذا كانوا يريدون 
املالب�ض  واإعطائهم  �ستار،  وراء  بخلعها  ف�ساأقوم  يدعون  كما  علي  التي  للمالب�ض  تفتي�ض  اإجراء 
لتفتي�سها، واإنني ل اأعار�ض التفتي�ض بحد ذاته، بل اأرف�ض التعري اأمام ال�سجانني، وحلظتها قام 
الراأ�ض  قوية على  وركالت  لكمات  بتوجيه  الثاين  وتبعه  قوية على وجهي  لكمات  بتوجيه  اأحدهم 
وجميع اأنحاء اجل�سم، وا�ستمر ذلك ملدة حوايل اأربع دقائق متوا�سلة، حيث كنت اأحاأو ل حماية 
نف�سي من اللكمات على الراأ�ض، وقد قاموا باإلقائي على الأر�ض، وقام اأحدهم مب�سك يدي بقوة، 

3. اأفرج عن الأ�سري نائل الربغوثي يف تاريخ  18/ 2011/10، �سمن اجلزء الأو ل من �سفقة وفاء الأحرار بني املقاأو مة 
الفل�سطينية و كيان الحتالل والتي اأفرج مبوجبها يف نهاية املطاف عن 1050 اأ�سريًا واأ�سرية فل�سطينية مقابل الإفراج عن 

جندي من وحدات  الحتالل احتجزنه املقاأو مة الفل�سطينية يف العام 2007. 
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والآخر قام بخلع �سروايل بالقوة، وبعد ذلك ح�سر �سابط من ال�سجن ونقلني اإىل العيادة، حيث 
كانت يدي تنزف ب�سبب ال�سرب و�سد القيود عليها.  ويف العيادة مل اأتلقَّ اأي عالج �سوى ت�سويرها، 
ومن ثم مت نقلي اإىل زنزانة انفرادية، حيث تركت هناك ملدة ثالثة اأيام، ومتت معاقبتي بغرامة 
وعزل  اأ�سهر،   4 ملدة  احلاجيات  و�سراء  الأهل  زيارات  من  ومنعت   ، �ض.ج    425 مقدارها  مالية 
انفرادي ملدة ع�سرة اأيام، ومت �سحب جميع الأدوات الكهربائية اخلا�سة بي.  ويف الوقت نف�سه، قام 
ال�سجانون بالعتداء على اأ�سري اآخر، لأنه كان يحتج ب�سبب اعتدائهم علي، وا�سمه جهاد جراي�سة ، 
بعد ذلك قامت اإدارة ال�سجن بتقدمي �سكوى �سدي لدعاء ال�سرطة باأين اعتديت على اأفراد الأمن 

يف ال�سجن، وح�سرت ال�سرطة اإىل ال�سجن وا�ستجوبتني.

القانوين ووّقع  التحذير  اأعاله وحذر  اأنا املحامي عنان عودة ح�سر املذكور  اأمامي  نائل الربغوثي 
واأق�سم. 9/7/ 2011.

• الوحدات  	 اعتداء  حول  احلموري  �سالح  املحرر  الأ�سري  �سهادة  من  مقتطفات 
اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء الإ�سراب عن الطعام 20114.

ت�سرب خرب اإىل اإدارة �سجن جلبوع بنية ع�سرة اأ�سرى من رفاق 
فاأوعزت  الإ�سراب،  خو�ض  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة 
اإىل وحدات ها اخلا�سة )درور( باقتحام غرفتهم، وا�ستمرت 
الثالثة �سباحًا  ال�ساعة  الغرفة من  تفتي�ض  الوحدة اخلا�سة يف 
حتى ال�ساعة الرابعة ع�سرًا، اأي اأن العملية ا�ستمرت 13 �ساعة 
يعانون من ق�سوة الربد يف  الغرفة  اأ�سرى  بينما كان  متوا�سلة، 

�ساحة ال�سجن.

موؤ�س�سة  يف  والدرا�سات  الثوثيق  لوحدة   2012/4/4 تاريخ  يف  احلموري  �سالح  املحرر  الأ�سري  �سهادة  من  مقتطفات   .4
ال�سمري حول جمريات اإ�سراب الأ�سرى يف خريف 2011.

http:// www1.umn.edu/humanrts/arab/iccelements.html :5. انظر الرابط التايل
6. اأفرج عن الأ�سري نائل الربغوثي يف تاريخ 2011/10/18، �سمن اجلزء الأول من �سفقة وفاء الأحرار بني املقاومة وكيان 
الحتالل والتي اأفرج مبوجبها يف نهايه املطاف عن 1050 اأ�سريًا واأ�سرية فل�سطينية مقابل الإفراج عن جندي من وحدات 

الحتالل احتجزته املقاومةالفل�سطينية يف العام 2007.
7. مقتطفات من �سهادة الأ�سري املحرر �سالح احلموري يف تاريخ 4 ني�سان/اأبريل 2012 لوحدة التوثيق والدرا�سات يف 

موؤ�س�سة ال�سمري حول جمريات اإ�سراب الأ�سرى يف خريف 2011.
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وبعد تبليغ الأ�سرى اإدارة ال�سجن بقرارهم خو�ض الإ�سراب عن الطعام ، اأبلغوا بقرار نقلهم اإىل 
اأق�سام العزل خارج ال�سجن، ولكن قبل ذلك عر�ض الأ�سرى اأمام »�سابط الق�سم« الذي اأبلغهم 
بحزمة العقوبات التي فر�ست عليهم، والتي كانت على النحو التايل: حرمان من الزيارة ملدة 

�سهر، غرامة مالية مقدراها 225 �ض.ج، العزل النفرادي.
ال�سجانني  قبل  من  اليومي  التفتي�ض  اإىل  امل�سربون  الأ�سرى  تعر�ض  فلقد  �سطة،  �سجن  يف  اأما 
وعنا�سر الوحدات اخلا�سة ، ومت �سحب كل الأغرا�ض الكهربائية وبقايا الطعام ومواد النظافة 
وبلوزة،  الداخلية،  املالب�ض  بع�ض  �سوى  يبقوا  ومل  امللح،  وحتى  واملخدات،  والعامة  ال�سخ�سية 

وبنطال واحد، و�سب�سب، وحرام، ووجه الفر�سة.
وطوال اأيام الإ�سراب توا�سلت اقتحامات الوحدات  اخلا�سة والتفتي�سات الطويلة والنتقامية، 
اأثناء  ال�ساحة، وي�سمح فقط لأ�سري واحد بالبقاء يف الغرفة  اإىل  حيث كانوا يخرجون الأ�سرى 
التفتي�ض.  وتركز التفتي�ض على البحث عن الولعات، وامللح، والدخان، علمًا اأن الأ�سرى كانوا 
حمرومني من اخلروج اإىل الفورة طوال اأيام الإ�سراب.  غري اأن ذلك مل مينعهم من تعري�ض 
الأ�سرى للتفتي�ض العاري اأي�سًا. وخالل الإ�سراب، منع املحامني من زيارة الأ�سرى، حيث كانت 
اإعالن حالة الطوارئ يف ال�سجن عند موعد زيارة املحامني، وا�ستمر  اإدارة ال�سجن تعمد اإىل 

احلال كذلك اإىل اأن اأو قفنا الإ�سراب يوم 2011/10/17 بعد جناح �سفقة التبادل.
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ت�سريح م�سفوع بالق�سم
حول اقتحام وحدات الدرور ق�سم 10 يف �سجن اإي�سل

ال�سبع.  بئر  يف  »اإي�سل«  �سجن  يف  لالأ�سرى  املعتقل  ممثل  فروخ  حممد  حممود  ع�سام  اأنا 
اأ�سرح بعد اإن حذرت اأن اأقول ال�سدق واإل عر�ست نف�سي للعقاب اجلزائي مبا يلي:

اقتحام ق�سم )10( من  الثانية ع�سرة ظهرًا، مت  ال�ساعة  يوم اخلمي�ض 2011/4/28  ويف 
قبل اإدارة ال�سجن ووحدة »درور« اخلا�سة ب�سكل مفاجئ، حيث كانت القوة مدججة باأ�سلحة 
م�سيل  واأنابيب غاز  ات،  وهراأو  كهربائية،  ت�سبب �سعقة  كهربائية  م�سد�سات  مثل  خمتلفة 

للدموع من احلجم ال�سغري، وكان عدد اأفرادها ع�سرة.
اأثناء ذلك مت اعرتا�سهم بهدف تاأخري دخولهم اإىل الغرف من قبل الأ�سرى املوجودين يف 
املمر؛ اأي الأ�سرى العمال، الأمر الذي اأدى اإىل تطور الو�سع اإىل عراك بالأيدي، حيث كان 
عدد الأ�سرى العمال اأربعة، وعلى اأثر ذلك قامت الإدارة با�ستدعاء وحدات  اإ�سافية بقيادة 

قائد املنطقة اجلنوبية مل�سلحة ال�سجون املدعو »جابي جابي�سون«.
اأما الأ�سرى املوجودون يف الغرف، فبداأو ا بالتكبري والقرع على الأبواب، و�سب الزيت يف 
املمرات بني الغرف، حيث اأنني يف هذا الوقت كنت خارج الغرفة، ولكني قريب من املمر 
الذي ح�سل فيه اخلالف.  ويف الوقت نف�سه الذي بداأ الأ�سرى يف العرتا�ض وقرع الأبواب، 
و�سلت اإىل ممر الغرف حيث تواجد الأ�سرى العمال والوحدات اخلا�سة ومديرة ال�سجن.  
وعلى الفور طلبت من مديرة ال�سجن �سحب الوحدات من املمر اإىل اخلارج كي تتمكن من 

تهدئة الأمور واإعادة الو�سع اإىل حاله الطبيعي.
اأ�سرى اإىل الزنازين، ومت العتداء عليهم من  اأربعة  وعلى الفور، مت �سحب القوة واإخراج 
قبل ال�سجانني بال�سرب فور خروجهم من حدود الق�سم، وهم: اأحمد �سويكي من القد�ض، 
تامر الرمياأو ي من رام اهلل، حممد اأبو غايل من غزة، فالح �سحادة من رام اهلل، واأ�سيف 
اأي�سًا اأنه كان هناك خم�سة اأ�سرى ولي�ض اأربعة، واخلام�ض هو مهند اأبو حامد من رام اهلل.  
بعد ذلك مت التفاأو �ض بني الإدارة والأ�سرى، ومتت املوافقة على تفتي�ض غرفة، ومت اإخالوؤها 
واملغا�سل  الغرفة  تدمري  مت  التفتي�ض،  وخالل  فيها.   التفتي�ض  اأجري  حيث   ، الأ�سرى  من 
الكانتني  تفتي�ض  ومت  الكهربائية،  الأجهزة  مثل  ال�سخ�سية  املمتلكات  وبع�ض  واخلزائن 

واملغ�سلة وال�ساحة، واّدعت الإدارة اأنها �سبطت 3 �سرائح جوال.
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بعد ذلك، قامت الإدارة باإ�سالح الغرف، ولكن مل تقوم بالتعوي�ض عن الأ�سرار التي حلقت 
مدنية  دعوى  رفع  على  املت�سررون  الأ�سرى  يعمل  وعليه  لالأ�سرى،  ال�سخ�سية  املمتلكات 
باإرجاع الوجبات يومي اخلمي�ض  اأثر ذلك، قام الأ�سرى يف ق�سمي 10 و11  للتعوي�ض.  على 
واجلمعة، ويف يوم ال�سبت قام ق�سم 10 وحده باإرجاع جميع الوجبات، اأما يوما الأحد والثنني، 

فلم يتم اإرجاع وجبات، ويوم الثالثاء مت اإرجاع 3 وجبات من قبل ق�سمي 10 و11.
يذكر اأن الأحداث التي ذكرتها اأعاله حدثت يف ق�سم 10 فقط.

غايل  اأبو  حممد  الأ�سرى  باإرجاع  الإدارة  قامت   ،4/28 اخلمي�ض  يوم  اأي  نف�سه؛  اليوم  ويف 
وفالح ال�سوداين ومهند حامد اإىل الأق�سام، واأبقت على اثنني يف الزنازين، ويوم الأحد اأبلغنا 
من قبل الإدارة اأنه مت فر�ض عقوبات تاأديبية على كل اأ�سري ق�سم 10، والبالغ عددهم 140 
اأ�سريًا، والعقوبات ت�سمل منع زيارة الأهل ملدة �سهر، واإغالق الكانتني؛ اأي منع من امل�سرتيات 
الع�سكريني،  وال�سرطة  املنطقة  لقيادة  ر�سائل  باإر�سال  قمنا  الثنني  ويوم  ملدة غري حمددة، 
مطالبني بالتحقيق باعتداء ال�سرطة وال�سجانني على الأ�سرى بعد اإخراجهم من الق�سم وهم 
مكبلو الأيدي، وكذلك على عقوبات منع الزيارة التي هي عقوبات جماعية، وحتى اللحظة مل 

ي�سلنا رد.
واليوم مت اإرجاع الأ�سريين تامر الرمياأو ي واأحمد ال�سويكي اإىل الأق�سام.

يذكر اأنه يف حال اإرجاع الوجبات تقوم الإدارة باإغالق الق�سم، وحتديد اخلروج اإىل ال�ساحة 
ب�ساعة واحدة فقط يف اليوم.

كما يذكر اأن اإرجاع الوجبات اليوم هو يف ق�سمي 10 و11، وهما من الأق�سام الأمنية يف هذا 
ال�سجن.  مطلبنا كذلك هو عدم قيام اإدارة ال�سجن بفر�ض عقوبات فردية على الأ�سرى.

يذكر اأن الأ�سرى اخلم�سة الذين تعر�سوا لل�سرب من قبل وحدات  الأمن يف ال�سجن، اأ�سيبوا 
بجروح طفيفة ور�سو�ض وكدمات، ومتت معاجلتهم من قبل طبيب ال�سجن وجميعهم بخري.

واإ�سعارًا بذلك اأو قع يف هذا اليوم املوافق 2011/5/3
املحامي: عنان عودة
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• نفحة 	 �سجن  يف  براقعة  خليل  الأ�سري  على  اخلا�سة  الوحدات  اعتداء 
وفر�ض عقوبات متع�سفة على اأ�سرى الغرفة والق�سم

ال�سم : خليل م�سلم حممد براقعة
مكان الإقامة: بيت حلم - خميم عايدة

تاريخ امليالد: 1977/10/4
تاريخ العتقال: 2002/7/26

احلكم: 20 موؤبدًا
مكان العتقال: اإي�سل - بئر ال�سبع

ق�سم  م�ساًء،  الثامنة  ال�ساعة   ،2011/11/27 يوم  ودرور(  )اليماز  خا�سة  الوحدات  اقتحمت 
يف  و�سرعوا   )55( رقم  الغرفة  اإىل  الفور  على  وتوجهوا  ي،  ال�سحراأو  نفحة  �سجن  يف   )11(
اثنني  لوجود  نظرًا  اأ�سرى،  ثمانية  البالغ عددهم  الغرفة  اأ�سرى  على  املربح  بال�سرب  العتداء 

اآخرين يف بو�سطة اإىل املحكمة.

يف هذه الأثناء كان الأ�سري خليل براقعة يتواجد يف احلمام، وعند خروجه واإذ بالوحدات  اخلا�سة 
تقوم ب�سرب 3 من رفاقه وهم اأ�سرف الع�ساكرة، وتامر الدريني، و�سائد اأبو غليو�ض.

وملجرد �سوؤاله عن �سبب اعتدائهم على بقية الأ�سرى تعر�ض الأ�سري خليل لل�سرب املربح من قبل 
5- 6 من عنا�سر القوة اخلا�سة على كافة اإنحاء ج�سمه با�ستخدام الع�سي والهراأو ات، برتكيز 

�سديد على منطقتي الراأ�ض والظهر.

حاأو ل خليل حماية نف�سه وتفادي ال�سربات على الراأ�ض برفع يديه فك�سرت يده واأ�سيب بر�سو�ض 
يف جميع اأنحاء ج�سمه، مثله يف ذلك مثل بقية اأ�سرى الغرفة، ثم جرى تكبيله على الرغم من 

خطورة اإ�سابته.

واأبلغ الأ�سري خليل براقعة حمامي ال�سمري اأن عملية القتحام هذه وما رافقها من اعتداءات على 
اأ�سرى الغرفة متت بتعليمات وحتت اإ�سراف مدير ال�سجن.

واأ�ساف الأ�سري خليل اأن اإدارة ال�سجن مل تكتِف مبا ارتكبت بحق الأ�سرى، بل �سارعت اإىل نقل 
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اأو ي�ض  اأبو غلو�ض، تامر الدريني،  الأ�سرى الثمانية وهم: خليل وا�سرف ع�ساكرة، �سائد 
حمادة، حممود الطرابني، جمال الهور، جمعة عزام، اإىل زنازين ال�سجن.

ال�سجن  لعيادة  ينقل  ومل  اليدين،  مقيد  خليل  الأ�سري  بقى  يده،  ك�سر  من  الرغم  وعلى 
وقوع  من  �ساعة   16 م�سى  بعد  اأي  لياًل؛  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  اإل  والعالج  للفح�ض 
العتداء.  واأظهر الفح�ض الطبي اأن الأ�سري يعاين من ك�سر يف الذراع، ومع ذلك اأعيد 
اإىل زنزانة العزل حتى �سباح اليوم التايل، حيث نقل اإىل م�ست�سفى« �سوروكا« القريب من 
بئر ال�سبع، ومت جتبري يده واإعطاوؤه م�سكنات، ومن ثم اأعادوه اإىل زنزانة العزل يف �سجن 

نفحة ليم�سى باقي عقوبته.

اأثناء القتحام، فاإن  وعلى الرغم من اأن اثنني من اأ�سرى الغرفة مل يتواجدا يف الغرفة 
على  عثورها  بعد  الع�سرة  الغرفة  اأ�سرى  على  املتع�سفة  عقوباتها  فر�ست  ال�سجن  اإدارة 
هاتف نقال، حيث جرى فر�ض غرامة مالية مقدارها 450 �سيقاًل على كل اأ�سري، كما جرى 
نقل الأ�سرى الع�سرة اإىل ق�سم الزنازين ملدة اأ�سبوع، ومنعت عنهم ا�ستخدام الكهربائيات 

والتب�سع من الكانتني وحرمانهم من الزيارات العائلية ملدة �سهرين.

ويف وقت لحق، قامت اإدارة ال�سجن بنقل الأ�سري خليل كعقوبة اإ�سافية من �سجن نفحة 
اإىل �سجن »اإي�سل« القريب من بئر ال�سبع، وما زال هناك حتى اللحظة.

ب�سبب  وذلك  اأيام،   3 ملدة  الكهرباء  بف�سل   )11( ق�سم  اأ�سرى  جميع  معاقبة  متت  كما 
تكبريهم ودقهم على الأبواب وقت العتداء على الأ�سرى.
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• ت�سعة 	 اإ�سراب  ب�سب  ال�سارون  �سجن  »املت�سادا«  وحدات  اقتحام 
اأطفال عن الطعام

�سهادة الطفل بالل حممود عياد عو�ض )7 1عامًا(
 ،2012/6/21 بتاريخ  الطعام  عن  اإ�سرابًا  »ال�سارون«  �سجن  يف  اأطفال  ت�سعة  خا�ض 
احتجاجًا على �سوء ظروفهم املعي�سية، وبخا�سة قلة الوقت امل�سموح لهم للخروج اإىل 
باحة ال�سجن، وتردى نوعية وجبات الطعام وفقرها، وكذلك احتجاجًا على حرمانهم 
من الزيارات العائلية بحجة املنع الأمني املفرو�ض على ذويهم، والعقوبات التي تفر�ض 
اأبلغ  ال�سمري،  ملحامي  �سهادته  ويف  طويلة.   لفرتات  وت�ستمر  اأنف�سهم  املعتقلني  على 
ويدعى  الق�سم  مدير  قام  الطعام،  الإ�سراب عن  اإعالنهم عن  وبعد  اأنه  بالل  الطفل 
»ه�سام« مبحاأو لة لإقناع ممثل املعتقلني يف الق�سم بوقف الإ�سراب عن الطعام دون اأن 
يقدم �سمانات بتحقيق مطالبه، وهذا ما رف�سه ممثل املعتقلني مطالبًا بتوقيع اتفاق 

مكتوب، حيث تقر اإدارة ال�سجن بعدالة املطالب وحتدد جدوًل زمنيًا لتنفيذها.

قوة  ومعه  الق�سم ه�سام عاد  �ساعة من خروج �سابط  »بعد ن�سف  الطفل بالل  يقول 
كبرية من 80 عن�سرًا من ال�سجانني والوحدة اخلا�سة »املت�سادا«، وه�سام نف�سه دخل 
الآخر  تلو  واحدًا  بنا  ومي�سك  امل�سربني يف غرفتي،  اخلم�سة  على  لينادي  الغرفة  اإىل 
خارج  املتواجدة  اخلا�سة  القوات  لتلتقطنا  الغرفة  خارج  بنا  يلقي  وثم  وي�سفعنا، 

الغرفة، ويوقعوننا اأر�سنًا ويكبلوننا«.

بعد ذلك قامت الوحدات اخلا�سة بتكبيلنا واقتادتنا اإىل �ساحة مفتوحة خارج الق�سم، 
العاري  التفتي�ض  وبعد  عاريًا.   تفتي�سًا  بتفتي�سنا  وقامت  مالب�سنا  خلع  على  واأجربتنا 
اأما املعتقلون الباقون  اأربعة معتقلني،  و�سعتنا يف ق�سم )21( يف العزل املزدوج، وكنا 

فاقتيدوا اإىل زنازين ق�سم 7.

وبعد ذلك، وعقب اإ�سرابنا عن الطعام، قامت اإدارة ال�سجن مبعاقبتنا ب�ستة اأيام عزل، 
ومنع زيارة اأهل ملدة �سهر، اإل اأننا اأو قفنا اإ�سرابنا بعد مرور ثالثة اأيام بعد املوافقة 
اإىل  وعدنا  الإ�سراب  قفنا  اأو  العقوبات.   اإلغاء  مع  اإ�سرابنا  بتزامن فك  على مطلبنا 

الق�سم )11(.
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• املطالبة 	 لثنيه عن  التاج  الأ�سري حممد  الوحدات  اخلا�سة تعتدي على 
مبعاملته كاأ�سري حرب

ال�سم: حممد رفيق كامل تاج
تاريخ امليالد: 1972/10/17

تاريخ العتقال: 2003/11/19
ال�سجن: متنقل بني ال�سجون

احلالة الجتماعية: اأعزب

اأكمل تعليمه اجلامعي اأثناء تواجده يف �سجن جلبوع، ودر�ض ال�سحافة.
خا�ض الأ�سري حممد التاج اإ�سرابًا مفتوحًا عن الطعام يف تاريخ 2012/3/15، وطالب وحدات 

م�سلحة ال�سجون بوجوب معاملته كاأ�سري حرب ا�ستنادًا لتفاقية جنيف الثالثة.
قامت اإدارة ال�سجن بالإيعاز للوحدات اخلا�سة بنقل الأ�سري حممد تاج بني �سجون عدة يف حماأو 
لة لك�سر اإ�سرابه.  خالل هذه التنقالت التي تنفذها وحدات »النح�سون«، تعر�ض الأ�سري التاج 
للتعذيب واملعاملة القا�سية واحلاطة بالكرامة، متثلت يف العتداء عليه بال�سرب واإرغامه على 
التفتي�ض العاري واإجباره على ارتداء الزى املوحد الذي تفر�سه م�سلحة ال�سجون على الأ�سرى 

واملعتقلني الفل�سطينيني.
ال�سجن  موظفي  كبار  يد  على  »كي�سون«  �سجن  يف  له  تعر�ض  ما  ال�سمري  ملحامي  الأ�سري  يروي 
اإ�سرابي  وعنا�سر الوحدات اخلا�سة، فيقول »يف تاريخ 2012/5/16، وبينما كنت م�ستمرًا يف 
اإىل �سجن »كي�سون«، وحينها  نقلوين  تاريخ 2012/3/15،  بداأته يف  الذي كنت قد  الطعام  عن 
كنت ممتنعًا عن �سرب املاء منذ يومني.  وعلى الفور األقوا بي يف غرفة �سغرية، وهناك حاأو ل 
مدير ال�سجن ومدير ال�ستخبارات ثنيي عن الإ�سراب، وحني رف�ست قاما بتكبيلي.  واأح�سرا 
كاأ�ض حليب وحاأو ل �سكبه يف فمي عنوة.  واأمام اإ�سراري على رف�ض �سرب احلليب وفك اإ�سرابي، 

قال يل مدير ال�سجن: »روح موت يف �سجن الرملة«.
فيما بعد رافقني �سابط طويل القامة، �سعره اأ�سقر، وذو حلية كبرية »اأعتقد اأنه من اأ�سل رو�سي« 
الوحدات   عنا�سر  من  اأربعة  معه  ودخل  جديد،  من  وكبلوين  العيادة،  قرب  �سغرية  غرفة  اإىل 
اخلا�سة، و�سربني ال�سابط على �سدري وطرحني اأر�سًا، فيما قام عنا�سر الوحدات  اخلا�سة 
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وهم  ذلك  وكل  منها،  الداخلية  املالب�ض  حتى  وميزقونها  ثيابي  يخلعون  ا  وبداأو  بتثبيتي، 
ي�سرخون علي وي�ستمونني.

واأثناء ذلك، وفيما كنت عاريًا من املالب�ض، قام ال�سابط بو�سع قدمه »ب�سطاره« على بطني، 
وقال يل بلغة عربية ركيكة »بدك توكل«، واأم�سك بدلة ال�سجن »زى م�سلحة ال�سجون« من 
القيا�ض الكبري وقام اجلنود باإلبا�سي البنطلون عنوة، ولوي ذراعي، وبعد ذلك قلت لل�سابط: 
»اأنت ت�ستقوي العتداء علي لأنني م�سرب عن الطعام.  وزدت بالقول له »اإن الأ�سرى �سوف 
ينا�سرون اإ�سرابي، فقام ب�سربي مرة اأخرى على ظهري وبعدها نقلوين للعيادة و�سوروين 

بكامريا فيديو، ولكنهم مل ي�سورا الكدمات يف ج�سمي.
بعد ذلك اأدخلوين اإىل ق�سم خا�ض بال�سجناء اجلنائيني، وو�سعوين يف غرفة �سغرية، وهناك 
خلعت بنطايل ومنت من �سدة التعب، وغطيت ج�سمي بالبطانية.  وفجاأة وجدت ال�سابط 
نف�سه يوقظني من النوم، وي�سدين وكبلني من جديد، و�سحبني عن ال�سرير بقوة واأنا عاٍر.  
اأخرجني من الغرفة وهو يعتدي علي بال�سرب، غطيت ج�سدي واأخذ ال�سابط يجرين اإىل 
ملدة  اجل�سد  وعاري  اليدين  مكبل  واأنا  الق�سم  يف  غرفة  يف  عزلوين  وهناك   ،)3( الق�سم 
�ساعتني.  بعدها جاء احلرا�ض وفكوا قيودي ورف�سوا اإح�سار مالب�سي ال�سخ�سية، واأبقوين 

عاري اجل�سد، واأغيب عن الوعي لفرتات متفاأو تة، ومل ياأِت الطبيب ملعاينتي.
اأنني اأدنو من  ويف اليوم التايل، وبينما كنت اأمتنع عن �سرب املاء لليوم اخلام�ض، �سعرت 
املوت وفقدت الوعي حتى �ساعات الظهرية، ووجدت نف�سي يف العيادة مكبل اليدين وحقنوين 
مب�سل طبي مكون من الأمالح وال�سكر، وحني �سحوت قال يل الطبيب اإنني كنت على و�سك 
اأخرى: »روح موت يف �سجن الرملة«.   اأما ال�سابط فقال يل مرة  اآخذ امل�سل،  املوت لو مل 

وبعدها نقلوين اإىل عيادة �سجن الرملة.
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ملحق رقم )4(
جدول: اأبرز اعتداءات الوحدات اخلا�سة على الأ�سرى واملعتقلني اأثناء النقل والقتحامات

تاريخ العدد
جهة ال�سجنالعتداء

العتداء
ذريعة 

العتداء
املعتدى 

عليهم

العقوبات

معلومات 
اإ�سافية زياراتغراماتعزل

وحدات نفحة12011/1/13
النح�سون

البحث عن 
هواتف 

نقالة

 160
اأ�سريًا

• عقوبات عدة.	
• عزل 160 اأ�سريًا ملدة 	

اأ�سبوع.
• مت فر�ض غرامة 	

مالية بقيمة 200 
�ض.ج بحق 160 

اأ�سريًا.
• مت حرمان الأ�سرى 	

من حقهم يف 
الزيارات العائلية 

ملدة �سهر.

مت تخليع 
بالط الغرف 

واإحلاق خ�سائر 
مالية ملقتنيات 

الأ�سرى، 
وتعري�ض 
الأ�سرى 
للمهانة 
والتنكيل.

2 25
2011/1/

ع�سقالن

ق�سم )5(
الوحدات 
اخلا�سة

تفتي�ض 
ا�ستمر 

ل�ساعات 
عدة

مل يذكر

• حرمان الأ�سرى من 	
تناول الطعام اأثناء 

القتحام
• مل يبلغ عن حالت 	

عزل/غرامات/
زيارات
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32011/2/13
نفحة

ق�سم 
)14(

الوحدات 
اخلا�سة

تفتي�ض 
بحجة 

البحث عن 
هواتف 

نقالة

8 اأ�سرى 
يف غرفة 
يف ق�سم 

)14(

• عقوبات عدة	
• اأ�سبوع عزل لكل 	

اأ�سري
• مت فر�ض غرامة 	

مالية بقيمة 800 
�سيقل بحق 8 اأ�سرى

• مت حرمان الأ�سرى 	
الثمانية من حقهم 

يف الزيارة ملدة 
�سهرين

ا�ستمر 
القتحام ملدة 
10 �ساعات.

اأغلقت اإدارة 
ال�سجن 

غرفتني يف 
الق�سم.

42011/4/29

اإي�سل

ق�سم 
 )10(

114

الوحدات 
اخلا�سة 

»درور«

مداهمة 
ال�سجن 
واقتحام 
الغرف 

دون �سبب 
حمدد

اإ�سابة 
4 اأ�سرى 
نتيجة 

القتحام

• عزل اأ�سريين	
• منع زيارة ملدة �سهر	

وحدتا �سطة9/5/ 52011
»درور« 
و«اليماز«

البحث 
عن 

هواتف

نقل 16 
اأ�سريًا 
معتقاًل

اإىل 
�سجن 
جمدو

وا�سع  تدمري  •	
ملقتنيات الأ�سرى.

جمموعة من  عزل  •	
الأ�سرى يف العزل 

النفرادي.
الأهل  زيارات  منع  •	

ملدة 
�سهرين. •	

اقتحام 
اأربعة 

غرف يف 
ق�سم )7( 
يف �ساعة 
مبكرة 

من �سباح 
ذلك اليوم، 
ومت تدمري 
مقتنيات 
الأ�سرى 
و�سحب 
الأدوات 

الكهربائية، 
ومت تكرار 

القتحام يف 
اليوم التايل 

للق�سم 
نف�سه.
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اقتحام النح�سونع�سقالن62011/9/15
قمعي  لأ�سرى 

ال�سجن

مت 
العتداء 

على 
جمموعة 

من 
الأ�سرى

• تدمري وا�سع 	
لإغرا�ض الأ�سرى.

• عزل جمموعة من 	
الأ�سرى.

• نقل ق�سري لعدد من 	
الأ�سرى 

قامت الوحدات  
اخلا�سة باقتحام 
الغرف، وحطمت 

حمتوياتها، 
واعتدت بطريقة 

وح�سية على 
الأ�سرى، ثم 

عزلتهم ونقلتهم 
اإىل �سجون اأخرى.

ع�سقالن 72011/9/22
- ق�سم 4 
غرفة 19

اقتحام النح�سون
ال�سجن

ا�ستهدف 
القتحام 

اأ�سرى 
غرفة 

19 من 
الق�سم 4

• �سحب الكهربائيات	
• عزل اأ�سرى الغرفة	
• منع 10 من اأ�سرى 	

الغرفة من الزيارة 
ملدة �سهرين / منع 

كانتني

• العد كل ربع 	
�ساعة.

• عزل الأ�سرى 	
يف زنزانة 
ل تتجاوز 
م�ساحتها 

مرتًا مربعًا.
• اإعالن حالة 	

الطوارئ 8 
مرات خالل 

�سهر.

�سجون 82011/10/1
عدة:

جلبوع، 
�سطة، 
نفحة، 
رميون، 
ع�سقالن.

الإ�سراب النح�سون 
عن الطعام 
2011/9/27

 300
اأ�سري 

م�سرب 
عن 

الطعام

• عزل الأ�سرى 	
امل�سربني يف اأق�سام 

خا�سة.
• �سحب الأدوات 	

الكهربائية.
• فر�ض غرامات مالية 	

على جمموعة عليهم 
بقيمة 225 �ض.ج.

• اقتحام م�ستمر 	
لغرف امل�سربني 
بحجة التفتي�سات 
وتعري�ض بع�سهم 
للتفتي�ض العاري.

• حرمان من الزيارات 	
العائلية ملدة �سهر 

على الأقل.

جاء هذه القتحام 
اإبان اإ�سراب قرابة 

200 اأ�سري �سد 
�سيا�سة العزل 

النفرادي واملنع 
الأمني لزيارات 

الأهل.  امتد 
الإ�سراب من 

2011/9/27 اإىل 
2011/10/17 بعد 

نباأ اإمتام �سفقة 
التبادل.  انظر 
�سهادة الأ�سري 
املحرر �سالح 

احلموري.
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اقتحام بحجة املت�ساداع�سقالن92011/10/4
التفتي�ض اأثناء 
الإ�سراب عن 

الطعام.

 600
اأ�سري

• اعتداء بال�سرب 	
على الأ�سري اأكرم 

من�سور.
• عقوبات عدة.	
• فر�سوا غرامة مالية 	

قيمتها 250 �ض.ج 
على اأ�سرى غرفة 

رقم 22.
• حرمان 10 اأ�سرى 	

من الزيارة ملدة 
�سهر، و10 اأ�سرى 
ملدة �سهرين، و65 
اأ�سريًا ملدة 3 اأ�سهر.

جاء هذا العتداء 
�سمن �سل�سلة 
العتداءات 

املتوا�سلة على 
اأ�سرى �سجن 
ع�سقالن اإبان 
الإ�سراب عن 

الطعام.

م�سلحة ع�سقالن102011/11/25 
ال�سجون 

والوحدات 
اخلا�سة

اإدارة ال�سجن 
تتخذ من 

العدد و�سيلة 
لنتهاك حق 
الأ�سرى يف 

ال�سالة

 18
اأ�سريًا

• 18 اأ�سريًا عوقبوا 	
بحجة اأدائهم 

ال�سالة اأثناء وقت 
العدد.

• غرامة مالية 250 	
�ض.ج بحق 18 

اأ�سريًا.
• متت معاقبة الأ�سرى 	

الـ18 بحرمانهم 
من زيارة الأهل ملدة 
�سهر، كما حرموا من 
التب�سع من الكانتني 

ملدة �سهر.

تقوم اإدارة ال�سجن 
بعد الأ�سرى يف 

الغرف والأق�سام 
مرات عدة خالل 
اليوم، ول تراعي 
يف توقيت �ساعة 

العد مواقيت 
ال�سالة والإفطار، 
ما مينحها فر�سًا 
اإ�سافية ملعاقبة 
الأ�سرى والتنكر 

حلقوقهم.

م�سلحة نفحة112011/12/1
ال�سجون 

والوحدات 
اخلا�سة

اقتحام 
واعتداءات 

على 10 
اأ�سرى

اإ�سابة 
 10

اأ�سرى 
جراء 

ال�سرب 
املربح

فر�ض عقوبات عدة على 
اأ�سرى ال�سجن

مت قطع الكهرباء 
عن غرف الأ�سرى، 
كما فر�ست عليهم 
جمموعة اإجراءات 

عقابية.
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12

الوحدات نفحة2011/12/11
اخلا�سة 

»درور«

اقتحام 
الأق�سام

العتداء 
على 

الأ�سرى 
بال�سرب

مل تتوفر معلومات مل تتوفر
تف�سيلية

اقتحام النقب22 /132012/2
وحداتا 
املت�سادا 

ودرور

نقل 120 
اأ�سريًا 

ومعتقاًل 
اإىل جهة 

غري 
معلومة

مل تتوفر 120
معلومات  
تف�سيلية

جاءت عملية النقل 
اإثر اقتحام وحدة  

كبرية من الوحدات  
اخلا�سة لق�سم 

من اأق�سام ال�سجن 
مدججة بال�سالح 

والكالب اخلا�سة، 
ومل ي�سمح لالأ�سرى 

واملعتقلني اأن ياأخذوا 
معهم اأمتعتهم، 

ومل يبلغوا بوجهة 
نقلهم، وجرى نقلهم 
حتت اإ�سراف عدد 
كبري من الوحدات  
اخلا�سة مبعدل 4 
عنا�سر لكل اأ�سري/

معتقل.
اقتحام ع�سقالن142012/2/28

الوحدات 
اخلا�سة 

غرفة املوجه 
العام لل�سجن 

بعد جملة 
تهديدات من 

قبل مدير 
ال�ستخبارات 

لالأ�سرى.

اقتحام 
عقابي 

الأ�سري 
حممد اأبو 

حميد

عزل الأ�سري 
حممد اأبو 

حميد

�سبق القتحام 
تهديدات للموجه 

العام لل�سجن 
من قبل �سابط 
ال�ستخبارات، 
وجاء القتحام 
ردًا على موقف 
الأ�سرى واملوجه 

العام الراف�ض لتلك 
التهديدات يف حال 

ا�ستمر الأ�سرى 
يف امل�سي قدما 

بخطواتهم الن�سالية 
للمطالبة بحقوقهم
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الوحدات ع�سقالن152012/3/1
اخلا�سة 

اقتحام 
قمعي

اقتحام 
غرفتي 
 )18(
و)19(

مت عزل 
6 اأ�سرى 

واقتيادهم 
جلهة غري 

معلومة

اقتحام قمعي لأكرث 
من 300 عن�سر من 
عنا�سر الوحدات  
اخلا�سة لغرفتي 

18 و19 مدججني 
بالأ�سلحة والهراوات 

وامل�سد�سات 
الكهربائية حتت 

اإ�سراف قائد 
الوحدات  اخلا�سة 

»يو�سي قدي�ض«.
حاولت  النح�سون ال�سارون2012/3/7 16

جمندات 
النح�سون 

اإرغام 
املعتقلة 
هناء 
�سلبي 
على 

التفتي�ض 
العاري 

يف و�سط 
ال�ساحة 

املعتقلة 
امل�سربة 

عن 
الطعام 

هناء �سلبي

انظر �سهادة 
الأ�سرية ورود 

قا�سم حول فر�ض 
التفتي�ض العاري 

على الأ�سريتني هناء 
�سلبي واآلء عي�سى.

اقتحام ع�سقالن172012/3/12
الوحدات  
اخلا�سة 
)اليماز( 

غرفة )27( 
يف ق�سم )5(

حلملهم 
على 

اخل�سوع 
للتفتي�ض 

العاري

اإ�سابة 
11 اأ�سريًا 
اإ�سابات 
خطرية

• حرمان من 	
الكانتني  
و�سحب 
الأدوات 

الكهربائية 
ملدة 

اأ�سبوعني.
• منع زيارة 	

ملدة  
�سهرين 
لأ�سرى 

الغرفتني.

اقتحم الع�سرات من 
الوحدات  اخلا�سة 

ال�سجن ال�ساعة 
اخلام�سة �سباحًا 
معززة بالهراوات 
والغاز والكالب 
البولي�سية حلمل 

الأ�سرى واملعتقلني 
على قبول التفتي�ض 

العاري، وجرى 
العتداء على 11 

اأ�سريًا.
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وحداتكي�سون182012/3/15
النح�سون

الإ�سراب 
عن الطعام 
للمطالبة 
مبعاملته 

كاأ�سري حرب

العتداء 
بال�سرب 

على الأ�سري 
حممد التاج 

والتفتي�ض 
العاري

• من 	 وحرمانه  الأ�سري  عزل  مت 
الزيارات العائلية.

• الأ�سري 	 �سهادة  انظر 
املرفقة يف امللحق

الوحدات النقب192012/3/21
مل تفر�ض عقوبات450 اأ�سريًاDNAاخلا�سة

�سمن حملة اإخ�ساع 
الأ�سرى لفحو�سات 

احلم�ض النووي.

الوحدات جمدو202012/3/23
DNAاخلا�سة

اأ�سرى 
اأق�سام )2( 
و)5( و)9(

اأعتدت بال�سرب على 10 اأ�سرى

الأ�سرى هم : ب�سار 
اأر�سيد، هاين زين 

الدين، حمدون 
عواد، حممود 

�سناكرة، حممود 
عمارنة، خالد 

حمدان، فهد حمايل، 
يو�سف ترتري، حممد 
حنني، اأن�ض حواري.

الوحدات نفحة212012/4/5
اخلا�سة

تفتي�ض عار 
لالأ�سرى

اقتحمت 
الأق�سام

،11(

،12

،13

)14

• تفتي�ض عار لالأ�سرى.	
• حرمان الأ�سرى من الكانتني.	
• منعت الزيارات بني الغرف.	

جاء القتحام 
�سمن حملة اإخ�ساع 

الأ�سرى للتفتي�ض 
العاري.  قامت 

الوحدات اخلا�سة 
باقتحام ال�سجن 

مدججة بالأ�سلحة 
والدروع الواقية 
وقنابل الغاز، 

واقتحمت الأق�سام 
)14 ،13 ،12 ،11(

الوحدات جلبوع222012/4/6
اخلا�سة

ب�سب 
الت�سامن 
مع هناء 

�سلبي

36 اأ�سريًا

غرامات 	• فر�ض 
على 36 اأ�سريًا.

اإغالق الق�سم.	•
حرمان من 	•

الكانتني.
حرمان من	•

 الزيارات ملدة
 �سهرين.

قامت اإدارة �سجن جلبوع مبحاكمة 36 اأ�سريًا 
اأمام حماكمها الن�سباطية ب�سب ت�سامنهم 

مع الأ�سرية هناء �سلبي، وذلك بغرامات 
مالية ل تقل عن 250 �ض.ج لكل اأ�سري.

ملزيد من املعلومات حول ما  تعر�ست له 
املعتقلة هناء ال�سلبي من تعذيب ومعاملة 

قا�سية  اأنظر الرابط التايل :

http://www.addameer.org/
atemplate.php?id=206

حمكمة 232012/4/16
�سامل

وحدات 
النح�سون

دون 
�سبب 
وا�سح

عنا�سر 
النح�سون 
يعتدون 

بال�سرب 
املربح على 

الأ�سري 
على مراأى 
وم�سمع من 

اأهله.

مل تفر�ض عقوبات
انظر �سهادة املعتقل يف الق�سم الأول من 
التقرير �سهادات الأ�سرى واملعتقلني على 
اعتداءات الوحدات اخلا�سة اأثناء النقل .

وحدات جلبوع242012/4/17
النح�سون             

اقتحام 
ق�سم 

العزل يف 
ال�سجن

بهدف ال�سغط على الأ�سرى لفك اإ�سرابهم مل يذكر
)جمال اأبو الهيجاء، عبا�ض ال�سيد،  وجيه اأبو 

خليل، حممد عرمان (

جمدو252012/4/25

اأثناء 
اقتحام 

الوحدات 
اخلا�سة 
لل�سجن.

دون 
�سبب 
وا�سح

حماولة 
قتل املعتقل 

حممد 
ح�سن 
عطية 
ارميلة 
املعتقل 

منذ 
ال�سابع من 

ت�سرين 
الأول من 

العام 
.2011

نقل اإىل عوفر

حممد ح�سن عطية ارميلة من مدينة 
جنني يبلغ من العمر 40 عامًا واملعتقل منذ 
2011/11/7 معتقل اإداريًا.  وبيمنا كان 
نائمًا اقتحمت قوة خا�سة تابعة مل�سلحة 

ال�سجون غرفته وقام عنا�سرها باإيقاظه من 
النوم وانهالوا عليه بال�سرب املربح وخنقوه 
حتى فقد الوعي ملدة 48 �ساعة ليجد نف�سه 
يف م�ست�سفى »هعميك«، وتبني من ال�سورة 
الطبقية للراأ�ض اأن املعتقل تعر�ض لك�سر يف 
اجلمجمة، ويعاين من اإ�سابة بالغة يف العني 
اليمنى واخ�سرار العني ودوخة دائمة ويفقد 

الوعي من وقت اإىل اآخر.
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الوحدات جلبوع222012/4/6
اخلا�سة

ب�سب 
الت�سامن 
مع هناء 

�سلبي

36 اأ�سريًا

غرامات 	• فر�ض 
على 36 اأ�سريًا.

اإغالق الق�سم.	•
حرمان من 	•

الكانتني.
حرمان من	•

 الزيارات ملدة
 �سهرين.

قامت اإدارة �سجن جلبوع مبحاكمة 36 اأ�سريًا 
اأمام حماكمها الن�سباطية ب�سب ت�سامنهم 

مع الأ�سرية هناء �سلبي، وذلك بغرامات 
مالية ل تقل عن 250 �ض.ج لكل اأ�سري.

ملزيد من املعلومات حول ما  تعر�ست له 
املعتقلة هناء ال�سلبي من تعذيب ومعاملة 

قا�سية  اأنظر الرابط التايل :

http://www.addameer.org/
atemplate.php?id=206

حمكمة 232012/4/16
�سامل

وحدات 
النح�سون

دون 
�سبب 
وا�سح

عنا�سر 
النح�سون 
يعتدون 

بال�سرب 
املربح على 

الأ�سري 
على مراأى 
وم�سمع من 

اأهله.

مل تفر�ض عقوبات
انظر �سهادة املعتقل يف الق�سم الأول من 
التقرير �سهادات الأ�سرى واملعتقلني على 
اعتداءات الوحدات اخلا�سة اأثناء النقل .

وحدات جلبوع242012/4/17
النح�سون             

اقتحام 
ق�سم 

العزل يف 
ال�سجن

بهدف ال�سغط على الأ�سرى لفك اإ�سرابهم مل يذكر
)جمال اأبو الهيجاء، عبا�ض ال�سيد،  وجيه اأبو 

خليل، حممد عرمان (

جمدو252012/4/25

اأثناء 
اقتحام 

الوحدات 
اخلا�سة 
لل�سجن.

دون 
�سبب 
وا�سح

حماولة 
قتل املعتقل 

حممد 
ح�سن 
عطية 
ارميلة 
املعتقل 

منذ 
ال�سابع من 

ت�سرين 
الأول من 

العام 
.2011

نقل اإىل عوفر

حممد ح�سن عطية ارميلة من مدينة 
جنني يبلغ من العمر 40 عامًا واملعتقل منذ 
2011/11/7 معتقل اإداريًا.  وبيمنا كان 
نائمًا اقتحمت قوة خا�سة تابعة مل�سلحة 

ال�سجون غرفته وقام عنا�سرها باإيقاظه من 
النوم وانهالوا عليه بال�سرب املربح وخنقوه 
حتى فقد الوعي ملدة 48 �ساعة ليجد نف�سه 
يف م�ست�سفى »هعميك«، وتبني من ال�سورة 
الطبقية للراأ�ض اأن املعتقل تعر�ض لك�سر يف 
اجلمجمة، ويعاين من اإ�سابة بالغة يف العني 
اليمنى واخ�سرار العني ودوخة دائمة ويفقد 

الوعي من وقت اإىل اآخر.
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26 /4/ 27
2012

قوات رميون
م�سلحة 
ال�سجون 

والوحدات  
اخلا�سة 

الإ�سراب 
اجلماعي 
عن الطعام

الع�سرات من 
الأ�سرى

• فر�ض 	
العقوبات 

املالية على 
الأ�سرى 

امل�سربني.
• نقل الع�سرات 	

اإىل �سجون 
خمتلفة.

• حرمان 	
الع�سرات من 

الكانتني.
• حرمان 	

الع�سرات من 
الزيارات.

اأثناء الإ�سراب اجلماعي 
للحركة الأ�سرية الذي بداأ يف 
يوم الأ�سري الفل�سطيني 17 

ني�سان/اأبريل 2012، وا�ستمر 
اإىل 14 اأيار 2012، �سرعت 

م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية 
ووحداتها اخلا�سة بحمالت 

مداهمة يومية، واأحيانًا 
اأكرث من مرة خالل اليوم 

الواحد، بغر�ض ك�سر اإرادة 
الأ�سرى ومعاقبتهم خلو�سهم 
الإ�سراب، وتخلل ذلك فر�ض 
عقوبات مالية قا�سية بحقهم، 

وحرمانهم من الزيارات 
العائلية والتب�سع من الكانتني 

وم�سادرة حاجياتهم و 
مقتنياتهم، مبا يف ذلك امللح، 

والو�سائد، والأغطية، ومل يرتك 
لهم قطعة مالب�ض واحدة.

عيادة 3 /3/ 272012
�سجن 
الرملة

وحدات 
النح�سون

الإ�سراب 
عن الطعام

املعتقل ح�سن 
ال�سفدي وهو 
م�سرب عن 

الطعام

املعتقل ح�سن ال�سفدي خ�سع مل يبلغ
ملعاملة قا�سية من قبل اأفراد 

الطاقم الطبي مب�ساعدة 
الوحدات  اخلا�سة بغر�ض 

حقنه ب�سوائل، بينما كان يف 
يومه ال�ستني من الإ�سراب 

املفتوح عن الطعام.

28 /5/ 29
2012

ق�سم1 
و13 
و14 
نفحة

نق�ض اتفاق النح�سون
14 اأيار 

2012

ا�سري ق�سمي 
13 و14

• حزمة 	
عقوبات.

• حرمان من 	
الفورة.

• مل يبلغ.	
• حرمان من 	

الزيارات.

جاء هذا القتحام من قبل 
الوحدات  اخلا�سة مبا فيها 

النح�سون، ليكر�ض نهج 
الإدارة يف ال�ستمرار ب�سيا�سة 
التفتي�سات والقتحامات على 
الرغم مما متخ�ض عنه اتفاق 
الكرامة املوقع يف تاريخ 14 اأيار 

.2012
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عوفر 292012/6/4
ق�سم 
)14(

حملة النح�سون
تفتي�ض

اأ�سرى 
الق�سم

مت القتحام يف �ساعات ال�سبح يف �ساحة ال�سجن
الفجر الباكر واأخرج 
الأ�سرى من اأق�سامهم 
مكبلي الأيدي والأقدام.

رميون302012/6/6

ق�سم )4(

اقتحام 
واعتداء 

النح�سون 
على 

الأ�سرى

اأ�سرى قمع
ق�سم 4

اعتداء بال�سرب لع�سرات 
الأ�سرى 

مت اقتحام الق�سم 
يف حوايل ال�ساعة 

الثالثة فجرًا، واعتدت 
بال�سرب على الع�سرات 

منهم با�ستخدام 
الهراوات وقنابل الغاز.

ويبلغ عدد الأ�سرى يف 
الق�سم 120 اأ�سريًا.

ع�سرون بئر ال�سبع312012/6/6
�سجانًا 

اقتحموا 
غرفة 
عزل 

الأ�سري 
وانهالوا 

عليه 
بال�سرب.

الأ�سري قمع
عبد 

الودود 
اأبو 

�سنينية

الأ�سري معزول منذ 
�سنوات

الأ�سري عبد الودود اأبو 
�سنينة حمكوم بال�سجن 

ملدة 12 عامًا اأم�سى 
منها 11 عامًا ويقبع 

يف زنازين العزل منذ 
�سنوات.

وحدات البو�سطة 2012/6/16 32
النح�سون

الطفل قمع 
�سريف 
الرجبي 
17 عامًا

انظر �سهادة الطفل 
�سريف الرجبي 17 
عامًا ون�سف، حول 
تعر�سه لل�سرب من 

قبل وحدات النح�سون 
اأثناء نقله من املحكمة 

اإىل ال�سجن.
اإدارة جمدو332012/6/17

ال�سجن

ووحدة 
النح�سون

اإ�سراب 
املعتقلني 
الإداريني

اأ�سرى 
ال�سجن 

 200
معتقل.

مت نقل اأ�سرى الق�سم نقلهم اإىل ق�سم اآخر
على اأثر اإ�سرابهم �سد 
العتقال الإداري اإىل 
ق�سم قدمي ل ي�سلح 
لال�ستخدام الآدمي.
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�سجون 342012/6/18
عدة

اإدارة 
ال�سجون

الإ�سراب 
عن الطعام 

لتنفيذ اتفاق 
امل�ساحلة

19 اأ�سريًا 
ومعتقاًل

• عقوبات عدة.	
• عزل 19 اأ�سريًا ملدة اأ�سبوع.	
• غرامة مالية قيمتها 250 �ض.ج لـ 	

19 اأ�سريًا.
• حرمان من الزيارات العائلية ملدة 	

�سهرين.

جاء اإ�سراب الأ�سرى 
للمطالبة باإنهاء 

النق�سام باعتباره 
عائقًا اأمام حرية 

الأ�سرى.

وحدات اي�سل352012/6/18
النح�سون

بعد رف�ض 
الأ�سرى 
التفتي�ض 
امل�ستفز 

لغرفتني يف 
الق�سم.

اعتداء 
بال�سرب 
على عدد 
كبري من 
الأ�سرى، 
واإ�سابة 

40 اأ�سريًا 
بجروح.

• عزل 16 اأ�سريًا منهم.	

362012/6/22

�سجون 
عدة: 

رميون، 
اي�سل، 
نفحة، 
جمدو.

اإدارة 
ال�سجون 
ووحدات 
النح�سون

حملة تنقالت 
وا�سعة يف 
�سفوف 
الأ�سرى.

الع�سرات 
من 

الأ�سرى.

• عزل الأ�سرى	
• نقل ق�سري.	

يعترب الأ�سرى اأن 
حمالت النقل ت�سكل 
عقابًا جماعيًا لهم 
ولذويهم، وتهدف 

اإىل م�ساعفة 
معاناتهم ومعاناة 

ذويهم واإرباك 
�سفوف احلركة 
الوطنية الأ�سرية 
يف م�سعى لك�سر 

ن�سالتها.

عوفر، 372012/7/31
ونيت�سان

وحدات 
النح�سون

اإ�سراب 
معتقل اإداري 

عن الطعام

املعتقل 
الإداري 
�سامر 
الربق.

التنكيل باملعتقل الإداري �سامر 
الربق امل�سرب عن الطعام منذ 

22 اأيار 2012

انظر ت�سريح املعتقل 
�سامر الربق املرفق 

يف الف�سل الأول 
وبروفايل املعتقل على 

موقع ال�سمري على 
الرابط التايل:

http://www. 
addameer.

org/at-
emplate.

php?id=248
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عيادة �سجن 382012/7/30
الرملة

وحدات 
النح�سون 
وممر�ض 

ال�سجن

الإ�سراب عن 
الطعام

املعتقل 
ح�سن 

ال�سفدي 
امل�سرب 

عن 
الطعام

انظر بروفايل املعتقل ح�سن ال�سفدي 
على الرابط التايل :

http://www.adda-
meer.org/atemplate.

php?id=264

392012/8/11

�سجن 
ع�سقالن

غرفة )12(

الوحدات 
اخلا�سة

درور

بحجة البحث 
عن هواتف 

نقالة

وقع 
العتداء 
على 14 

اأ�سريًا

اقتحمت قوة درور الغرفة 
رقم )12( بتمام ال�ساعة 
الثامنة والن�سف �سباحًا 

بحجة التفتي�ض، وا�ستغرقت 
عملية التفتي�ض �سبع �ساعات 
متوا�سلة، ومت خاللها تكبيل 

الأ�سرى ونقلهم اإىل احلمامات 
وتعري�سهم للتفتي�ض العاري كما 
جرى تخريب مقتنيات الأ�سرى 

وبخا�سة الطعام.

402012/8/22
رميون

ق�سم )6(

الوحدات 
اخلا�سة 
مل يت�سنَّ 
حتديدها

اقتحام 
مفاجئ

ورف�ض 
التفتي�ض 
العاري 
تزامنًا 

مع حملة 
حتري�ض 

اإعالمي يف 
ال�سحافة 

الإ�سرائيلية.

اإ�سابة 
6 اأ�سرى 

جراء 
ال�سرب 
املربح 

بالهراوات

• فر�ض جمموعة من 	
والتهديد  العقوبات 
اأ�سرى  كل  بنقل 

الق�سم.
• الأ�سرى 	 جرى عزل 

زنازين  يف  ال�ستة 
العزل النفرادي.

• من 	 حرمانهم 
الزيارات العائلية

جاء هذا القتحام بعد اأ�سبوعني 
من ن�سر ال�سحف الإ�سرائيلية  

تقريرًا �سحافيًا احتوى على 
�سريط م�سور يظهر اأ�سرى 

»رميون« وهم ي�ستبكون مع حرا�ض 
ال�سجن يف غرفة الزيارة، انطوى 
التقرير على حتري�ض وا�سح �سد 
اأ�سرى ال�سجن.  خالل القتحام 
حاولت الوحدة املقتحمة اإجبار 
الأ�سرى على اخل�سوع للتفتي�ض 

العاري وهو ما يرف�سه الأ�سرى.  
على اأثر ذلك، وقع ا�ستباك بني 
الوحدة املقتحمة واأ�سرى الغرفة 

والق�سم، فاأ�سيب �ستة اأ�سرى 
جراء العتداء عليهم بال�سرب 

بالهراوات والغاز.  توعدت اإدارة 
ال�سجن بتقدمي الأ�سرى ال�ستة 

اإىل املحكمة اجلنائية، كما قامت 
بقطع املاء والكهرباء عن الق�سم، 
وعزلت الق�سمني )6( و)7( عزًل 

جماعيًا وحرمتهم من اخلروج 
للفورة.
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�سجن 412012/9/2
ع�سقالن
 ق�سم 
)3(
غرفة

-14 (
)15

الوحدات
 اخلا�سة
)اليماز 
ودرور(

حملة تفتي�ض
 وتنكيل

 باأ�سرى 
ع�سقالن 
بعد حملة 

�سجن رميون

اأ�سرى 
الق�سم

جرى عزل اأ�سريين 
كعقوبة وهما حممد 
اأبو الهوى، ويعقوب 

احلاج.

اأفاد نا�سر اأبو حميد ممثل 
املعتقل اأن 20 عن�سرًا من 

وحدات اليماز ودرور املدججة 
بال�سالح اقتحمت الغرف 

)14-15( يف ق�سم 3 يف ال�سجن 
بحجة البحث عن هواتف 

نقالة بتمام ال�ساعة احلادية 
ع�سرة، وا�ستمرت �ست �ساعات.  
تعر�ض خاللها الأ�سرى للتنكيل 

والتفتي�ض اجل�سدي واأم�سوا 
ال�ساعات مكبلني.

�سجن 422012/10/12
�سطة
ق�سم
)7 ( 

الوحدات 
اخلا�سة

اقتحام 
بحجة 
التفتي�ض

20 من 
اأ�سرى 
الق�سم
)7(

• تعر�ض قرابة 	
20 اأ�سريًا 
لل�سرب 
بوا�سطة 

اأعقاب البنادق 
والهراوات.

• جرى عزل 3 	
اأ�سرى.

• تدمري 	
حمتويات 

الغرف.

هددت اإدارة  ال�سجن بفر�ض 
عقوبات وغرامات مالية على 
اأ�سرى  الق�سم رقم 7 بحجة  
اإ�سابة اأحد جنود  الوحدات  
اخلا�سة  اأثناء اعتدائها على  

الأ�سرى.

�سجن 432012/10/24
نفحة 

الوحدات 
اخلا�سة

بحجة 
التفتي�ض

اأ�سرى

 ق�سم 
)14(

مت اإخراج الأ�سرى من غرفهم 
اإىل �ساحات ال�سجن وا�ستمرت 
عملية التفتي�ض قرابة 6 �ساعات 

متوا�سلة.
�سجن 442012/10/30

رميون 
ق�سم 
)1(

وحدات 
النح�سون 
اخلا�سة

جرى
القتحام 
بذريعة 
تفتي�ض 
الق�سم 

وتعري�ض 
الأ�سرى 
للتفتي�ض 

العاري

اأ�سرى

 الق�سم 

)1(

حاولت الوحدات
اخلا�سة اإرغام
 الأ�سرى على 

اخل�سوع 
ل�سيا�سية التفتي�ض 

العاري.

قامت وحدة النح�سون بعزل عدد 
من الأ�سرى

تزامنت عملية القتحام مع 
حلول عيد الأ�سحى املبارك، 

وا�ستمرت طوال �ساعات النهار.

الق�سم الرابع:املالحق
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نفحة 2012/12/3 45
ق�سم 
)11(

وحدات 
اليماز

اقتحام 
وحدة  
اليامز

اخلا�سة 
لل�سجن 
بحجة 
اإجراء 
عملية 

تفتي�ض يف 
ال�سجن، 
تزامنت 
مع اإعالن
الأ�سرى 
�سل�سة 

اإجراءات
احتجاجية 

�سد 
�سيا�سات
 اإدارة 
ال�سجن
بحقهم.

اأ�سرى 
ق�سم 
)11(

قامت اإدارة ال�سجن باإغالق 
ال�سجن، ومل ي�سمح لالأ�سرى 
يف ال�سجن باخلروج للفورة 

اقتحمت الوحدة  الغرفة 
رقم )55( حيث يعي�ض 

الأ�سري القيادي يف حركة 
املقاومة الإ�سالمية حما�ض.  
وحدات خا�سة تعتدي على 

الأ�سري جمال الهور يف �سجن 
نفحة 

اقتحمت وحدة »اليماز» 
التابعة مل�سلحة ال�سجون 
�سجن نفحة ال�سحراوي 

ق�سم )11(

 زنزانة )55(  ليلة الثنني 
املوافق 2012/12/3 بذريعة 

التفتي�ض.

اأفاد الأ�سرى يف �سهاداتهم 
باأن عملية القتحام جرت 
يف متام ال�ساعة التا�سعة 
م�ساًء وبعد تقييد الأ�سرى 

يف الغرفة، مت العتداء 
بال�سرب على القائد جمال 
الهور وجنله تقي، والأ�سري 

�ساجد اأبو قلو�ض.

جاء العتداء ردًا على قرار 
الإ�سراب الذي خا�سه 

اأ�سرى ال�سجن ت�سامنًا مع 
املعتقلني امل�سربني عن 

الطعام �سامر العي�ساوي 
واأمين ال�سراونة 
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مركز 462012/12/4
توقيف 
حوارة

الوحدات 
اخلا�سة

تعري�ض
املعتقلني 
يف مركز 
التوقيف 
للتفتي�ض 
العاري.

املعتقلون 
املوقوفون 

اقتحمت وحدة  من جي�ض 
الحتالل الإ�سرائيلي غرف 

املعتقلني يف معتقل “حوارة” 
وهي مدججة بالهراوات، 

وال�سواعق الكهربائية 
اليدوية، واأبقتهم لفرتة 
متاأخرة من الليل خارج 
املعتقل بحجة التفتي�ض.

واأفاد املعتقلون باأن قوات 
الحتالل اأخرجت املعتقلني 
بالوحدة  واحدًا تلو الآخر 
اإىل باحة املعتقل، واأبقوهم 

بالربد ال�سديد خارج الغرف 
حلني تفتي�سها.

و�سرح املعتقلون خالل 
زيارة حمامي النادي لهم 
باأن قوات الحتالل قامت 

بتعريتهم بالوحدة  من 
مالب�سهم واإخ�ساعهم 

للتفتي�ض العاري، كما تلفظوا 
بكلمات نابية بحقهم.

�سطة472012/12/5

النح�سون 
واملت�سادا 

بحجة 
البحث عن

هواتف 
نقالة

اأ�سرى
 غرفة
 رقم

 13 من 
الق�سم 

)7(

• حتطيم مقتنيات 	
الأ�سرى يف الغرفة 

• فر�ض عقوبة العزل 	
على الأ�سرى 

• اإغالق الغرفة ملدة 	
�سهر وحرمان 

الأ�سرى من اخلروج 
لل�ساحة.

على اأثر ذلك،  قام الأ�سرى 
بالإ�سراب عن الطعام 

ليوم واحد، وطالبوا باإلغاء 
العقوبات التع�سفية ووقف 

اقتحامات الوحدات  
اخلا�سة 

الق�سم الرابع:املالحق
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جلبوع 482012/12/6

الق�سم 
)7(

الوحدات 
اخلا�سة

حملة 
تفتي�ض 
بحجة 

البحث عن 
هواتف

 خلوية يف 
الق�سم
)7(

غرفة 
)13(

• حرمان من التب�سع 	
من الكانتني.

• اإغالق الغرفة ملدة 	
�سهر.

• عزل الأ�سرى.	

مت اقتحام الغرفة من قبل 
الوحدات  اخلا�سة والعبث 

مبحتوياتها وتخريبها، وقدر 
الأ�سرى اخل�سائر باأنها 

فاقت 1000 �ض.ج

 

الوحدات                            عوفر 492012/12/15
 اخلا�سة 

حملة 
اقتحامات 
وتفتي�سات 

ا�ستمرت
اأيامًا 
عدة.

معتقلو 
عوفر 

• قامت الوحدات  	
اخلا�سة التابعة 

مل�سلحة ال�سجون 
باقتحام �سجن عوفر 

بحجة التفتي�سات 
ا�ستمرت  اأيامًا عدة 
متتالية.  ومت خاللها 
العتداء على بع�ض 
الأ�سرى بال�سرب 

•  قامت بنقل ممثل 	
املعتقل �سادي 

�ساللدة اإىل �سجن 
نفحة ومعاقبة 

اأربعة اأ�سرى بالعزل 
النفرادي 

• حتطيم مقتنيات 	
لأ�سرى وم�سادرة 

بع�سها 

قدم املعتقلون 70 �سكوى اإىل 
املحكمة العليا الإ�سرائيلية 
�سد اقتحامات الوحدات  
اخلا�سة وتعمدها حتطيم 

مقتنياتهم 

النح�سون نفحة 502012/12/27
واملت�سادا 

اقتحام 
بحجة 

التفتي�ض 
انتقامًا 

من اأ�سرى
 ال�سجن.

الأ�سري
حمزة

 الطقوطق 

قامت الوحدات اخلا�سة عزل الأ�سري حمزة الطقوق
املقتحمة بالعتداء على 

الأ�سري حمزة �سالح 
الطقوطق البالغ من العمر 

27 عامًا واملعتقل منذ خم�ض 
�سنوات وحمكوم بال�سجن 

موؤبدين بال�سرب وعزلته يف 
زنازين العزل.

نفحة، 2012/12/30 51
ق�سم 
)2(

والق�سم  
)4(

الوحدات  
اخلا�سة

اقتحام 
انتقامي 

قرابة 
 200
اأ�سري.

اعتداء بال�سرب دون فر�ض 
عقوبات اأخرى.

اقتحام الوحدات اخلا�سة 
للق�سمني، اعتدت بال�سرب 

على عدد من الأ�سرى

الق�سم الرابع:املالحق
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نفحة522013/1/7
 –ق�سم 

)4(
غرفة 

28

وحدة قمع 
تابعةخا�سة 

مل�سلحة 
ال�سجون

�سمن حملة 
متوا�سلة �سد 

الأ�سرى يف �سجن 
نفحة 

 70
اأ�سريا

اعتداء على الأ�سرىقطع املاء والكهرباء 
 وممتلكاتهم 
ال�سخ�سية.

اأعاد الأ�سرى وجبات 
الطعام احتجاجًا على 
العقوبات والإجراءات 

التع�سفية.
اي�سل532013/1/15

ق�سم 
 )10(

قوات 
م�سلحة 
ال�سجون 

والوحدات  
اخلا�سة 

بث فيلم على اأحد 
مواقع التوا�سل 
الجتماعي ظهر 

فيه اأ�سرى ق�سم 10 
يقدمون التهاين 

لأحد الأ�سرى لعقد 
قرانه

 26
اأ�سريًا 

• نقل 26 اأ�سريًا ممن 	
ظهروا يف الفيلم 
)من املرجح اأنه 

مت نقلهم اإىل عزل 
»اأوهليكدار«.

• منع زيارة الأهل 	
ملدة �سهرين وزيارة 

الغرف ملدة �سهر.
•  احلرمان من 	

الكانتني ملدة �سهر.
• اإخالء ثالث غرف. 	
• منع زيارة الأهل ملدة 	

�سهرين

ا�ستيالء على جميع 
اأجهزة التلفاز يف 

الق�سم.

ع�سقالن542013/1/16
ق�سم 
 )3(
غرفة 

12

وحدات 
»اليماز« 

اأ�سرى دون �سبب معلن 
الغرفة 

• منع دخول الأغطية 	
ال�ستوية عن طريق 
زيارات الأهل ول 

تقوم اإدارة ال�سجن 
بتوفريها.

• ت�ساعد �سيا�سة 	
التفتي�ض. 

• مل جتر اأي حت�سينات 	
على امل�سرتيات يف 
الكانتني، ول على 

�سروط احلياة 
ال�سحية واملعي�سية 

لالأ�سرى. 
• قامت اإدارة ال�سجن 	

بحرمان الأ�سرى من 
اإدخال اأطفالهم دون 

�سن الثامنة خالل 
الزيارات دون اأي 

�سبب، وقرروا اإدخال 
الأطفال مرة واحدة 

فقط كل �سهرين.

تفتي�سات ا�ستفزازية 
ل�ساعات طويلة.  

تخريب كافة ممتلكات 
الأ�سرى مبا فيها 
اأغرا�ض الكانتني. 

معظم الأ�سرى يف 
غرفة 12 هم من 
الأ�سرى املر�سى.

الق�سم الرابع:املالحق

55

2013/1/18

اإدارة عوفر
ال�سجن

جزء من 
احلملة 

التي ي�سنها 
الحتالل 

على الأ�سرى 
خللق حالة 
من عدم 

ال�ستقرار 
ب�سفوفهم.

37 اأ�سريًا

اتخذ الأ�سرى خطوات 
احتجاجية.  وقدم ممثلو 

الأ�سرى طلبات عدة  
لإدارة ال�سجن.

وحدات قمع اي�سل562013/1/20
خا�سة

ت�سوير وبث 
حفل اأقامه 

الأ�سرى 
ملنا�سبة 

اإجناب زوجة 
اأحدهم 
طفاًل.

•37 ا�سريا حرمان من الكانتني	
• منع من زيارة ملدة �سهرين.	

اعتداء على عدد من 
الأ�سرى ونقل عدد منهم 

اإىل الزنازين.

572013/1/21

اي�سل

ق�سم 
)10(

وحدات 
»اليماز«

ن�سر الأ�سرى 
�سريطًا 

م�سورًا اأثناء 
منا�سبة 
اجتماعية

عقوبات عامة وجماعية مثل:

• احلرمان من الكانتني وزيارات 	
الأهل ملدة �سهرين.

• وح�سر 	 التلفاز  اأجهزة  �سحب 
اخلروج اإىل الفورة ملدة �ساعة 

واحدة حتى اإ�سعار اآخر.
• �سجن 	 يف  اأ�سريا   27 عزل 

)ايال(.
• حرمان من زيارات الأهل ملدة 	

�سهرين

وحدة اليماز ترابط يف 
الق�سم 24 �ساعة ول 

تفارقه.
قامت الوحدات اخلا�سة 

بتخريب مقتنيات 
الأ�سرى.

كما قامت بتدمري كافة 
الأجهزة الكهربائية 
وحمتويات الغرف.
اإتالف م�سرتيات 

الأ�سرى من الكانتني، 
وبخا�سة املاأكولت 

عرب خلط امللح وال�سكر 
والزيت والأرز.

وحدات �سطة582013/1/26
النح�سون

بحجة �سقوط 
جدار ال�سجن

نقل اأ�سرى �سجن �سطة ب�سكل 
تع�سفي ودون ال�سماح لهم 
بحزم اأمتعتهم اإىل �سجن 

رميون يف اأثناء موجة الربد 
القار�ض.

معظم الأ�سرى مر�سى، 
واأثر النقل على �سحتهم 

ب�سكل كبري.
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55

2013/1/18

اإدارة عوفر
ال�سجن

جزء من 
احلملة 

التي ي�سنها 
الحتالل 

على الأ�سرى 
خللق حالة 
من عدم 

ال�ستقرار 
ب�سفوفهم.

37 اأ�سريًا

اتخذ الأ�سرى خطوات 
احتجاجية.  وقدم ممثلو 

الأ�سرى طلبات عدة  
لإدارة ال�سجن.

وحدات قمع اي�سل562013/1/20
خا�سة

ت�سوير وبث 
حفل اأقامه 

الأ�سرى 
ملنا�سبة 

اإجناب زوجة 
اأحدهم 
طفاًل.

•37 ا�سريا حرمان من الكانتني	
• منع من زيارة ملدة �سهرين.	

اعتداء على عدد من 
الأ�سرى ونقل عدد منهم 

اإىل الزنازين.

572013/1/21

اي�سل

ق�سم 
)10(

وحدات 
»اليماز«

ن�سر الأ�سرى 
�سريطًا 

م�سورًا اأثناء 
منا�سبة 
اجتماعية

عقوبات عامة وجماعية مثل:

• احلرمان من الكانتني وزيارات 	
الأهل ملدة �سهرين.

• وح�سر 	 التلفاز  اأجهزة  �سحب 
اخلروج اإىل الفورة ملدة �ساعة 

واحدة حتى اإ�سعار اآخر.
• �سجن 	 يف  اأ�سريا   27 عزل 

)ايال(.
• حرمان من زيارات الأهل ملدة 	

�سهرين

وحدة اليماز ترابط يف 
الق�سم 24 �ساعة ول 

تفارقه.
قامت الوحدات اخلا�سة 

بتخريب مقتنيات 
الأ�سرى.

كما قامت بتدمري كافة 
الأجهزة الكهربائية 
وحمتويات الغرف.
اإتالف م�سرتيات 

الأ�سرى من الكانتني، 
وبخا�سة املاأكولت 

عرب خلط امللح وال�سكر 
والزيت والأرز.

وحدات �سطة582013/1/26
النح�سون

بحجة �سقوط 
جدار ال�سجن

نقل اأ�سرى �سجن �سطة ب�سكل 
تع�سفي ودون ال�سماح لهم 
بحزم اأمتعتهم اإىل �سجن 

رميون يف اأثناء موجة الربد 
القار�ض.

معظم الأ�سرى مر�سى، 
واأثر النقل على �سحتهم 

ب�سكل كبري.
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ع�سقالن592013/1/27
ق�سم 
)3(

غرفتا 
13 و14 

وحدتا 
درور 

ومت�سادا

ا�ستهداف 
م�ستمر 
لالأ�سري 
كفاح 

حطاب 

الأ�سريان 
كفاح 

حطاب 
واأحمد 
عمر 

اأدى اعتداء الوحدات  
اخلا�سة اإىل اإ�سابة 

عدد من الأ�سرى، عرف 
منهم: اأحمد عمر من 

اجللزون، كفاح حطاب 
من طولكرم.

نفحة602013/1/28

ق�سم 
 )3(

وحدات
النح�سون 

تفكيك 
البنى 

التنظيمية 

نقل اأ�سرى ق�سم )3( يف 80 اأ�سريًا
�سجن نفحة اإىل �سجن رميون.

قامت قوات الحتالل 
باإغالق الق�سم بهدف منع 
الأ�سرى من التوا�سل مع 
بع�سهم البع�ض وحماولة 

للنيل من عزميتهم 
واإرادتهم.
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ملحق رقم )5(
لوائح م�سلحة ال�سجون اخلا�سة باإ�سراب الأ�سرى واملعتقلني عن الطعام

الأمر بتعليمات رقم 04/16/00

 اإ�سراب الأ�سرى عن الطعام، ميكن اأن يرتك اأثرًا يف واحد اأو  اأكرث من املوا�سيع التالية:
اآثار مدنية، أ.  ال�سجون.  ويف حال وجود  اجلانب املدين ل يقع �سمن �سالحيات م�سلحة 

فاإن ال�سيا�سة للتعامل تقرر على يد اجلهات املدنية املخت�سة، التي تبلغ عن طريق مفو�ض 
اأ�سحاب الوظائف املنا�سبة يف م�سلحة ال�سجون.

اجلانب التنظيمي الإداري مبا فيه اجلانب الطبي.ب. 

.2
الغاية

هدف قانون ال�سجون هو تف�سيل طرق التعامل التنظيمي مع اأحداث اإ�سراب عن الطعام لأ�سري/
اأ�سرى، تهديد بالإ�سراب عن الطعام ورف�ض الطعام بدرجة ل ت�سل اإىل ال�سراب عن الطعام.

.3

القاعدة القانونية
بند 56 يف قانون ال�سجون للعام 1971، يقرر:

الأ�سري الذي يقوم بواحد من الآتي، يكون قد خالف قانون ال�سجون:
)8( رف�ض تناأو ل طعامه اليومي.

)11( اإتالف الطعام عمدًا، اأو  رميه دون اأو امر.
)41( كل عمل، ت�سرف، عدم نظام اأو  اإهمال، ي�سر بالنظام اجليد اأو  الن�سباط .

 .4

  تعريفات 
اأي تربير قانوين، ل يتناأو ل 4 وجبات متتالية حتى لو  »م�سرب عن الطعام« - الأ�سري، الذي دون 
يعترب  املاء( ل  �سوائل غري  فيه  الوجبة )مبا  يتناأو ل جزءًا من  الذي  والأ�سري  املاء.   �سرب 

م�سربًا عن الطعام.
»تربير قانوين« - ت�سريح طبيب بعدم تناأو ل الطعام اأو  اإذا كان الأ�سري ملتزمًا بح�سب أ. 

دينه بعدم تناأو ل الطعام، اأو  لديه ت�سريح بذلك لأ�سباب خا�سة من مدير ال�سجن.
»اإ�سراب جماعي عن الطعام« - اإ�سراب عن الطعام لأ�سريين اأو  اأكرث من الق�سم نف�سه اأو  ب. 

الغرفة، وبينهم عالقة توجد اأ�سبابًا تدعو لالعتقاد اأن رف�سهم للطعام يهدف لتح�سيل 
اأي هدف م�سرتك.

»راف�ض طعام« – الأ�سري الذي يرف�ض تناأو ل 3 وجبات اأو  اأقل.ج. 
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   .5

تبليغات
اأو   اأ�سري/ا�سري،  اأو  رف�ض للطعام من  اأ . يف حالة التهديد بالإ�سراب عن الطعام لأ�سري/اأ�سرى، 
لذلك،  الأ�سباب  فوري  ب�سكل  ال�سجن  اأكت�سف مدير  الأن  وبعد  لأ�سري/اأ�سرى،  الطعام  اإ�سراب عن 

حت�سل التبليغات التالية:

فحوى البالغ                     طريقة البالغ
  مدير الق�سم يبلغ مدير ال�سجن، والعامل الجتماعي والعيادة.

1. مدير الق�سم يبلغ مدير ال�سجن، والعامل الجتماعي والعيادة.
2. مدير ال�سجن يبلغ هاتفيًا مدير املنطقة.

3. مدير ال�سجن يبلغ هاتفيًا املفو�ض.
4. مدير املناأو بة يبلغ مركز التقارير العملية يف املنطقة.

العملية  التقارير  يبلغ مركز  العملية يف املنطقة  التقارير  5. مركز 
للجنة ال�سجون.

 مدير الق�سم يبلغ مدير ال�سجن، والعامل الجتماعي والعيادة.
1. مدير الق�سم يبلغ مدير ال�سجن، والعامل الجتماعي والعيادة.

2. مدير ال�سجن يبلغ هاتفيًا مدير املنطقة.
3. مدير ال�سجن يبلغ هاتفيا املفو�ض.

4. مدير املناأو بة يبلغ مركز التقارير العملية يف املنطقة.
العملية  التقارير  يبلغ مركز  العملية يف املنطقة  التقارير  5. مركز 

للجنة ال�سجون.
1. مدير الق�سم يبلغ مدير ال�سجن، والعامل الجتماعي والعيادة.

2. مدير ال�سجن يبلغ هاتفيًا مدير املنطقة.
3. مدير ال�سجن يبلغ هاتفيًا املفو�ض. 

4. مدير املناأو بة يبلغ مركز التقارير العملية يف املنطقة.
العملية  التقارير  يبلغ مركز  العملية يف املنطقة  التقارير  5. مركز 

للجنة ال�سجون.
1. مدير الق�سم يبلغ مدير ال�سجن، والعامل الجتماعي، والعيادة.

2. مدير ال�سجن يبلغ هاتفيًا مدير املنطقة.
3. مدير ال�سجن يبلغ هاتفيًا املفو�ض.

4. مدير املناأو بة يبلغ مركز التقارير العملية يف املنطقة.
العملية  التقارير  يبلغ مركز  العملية يف املنطقة  التقارير  5. مركز 

للجنة ال�سجون.

وامل�سوؤول  العامة،  الأركان  قيادة  تبلغ  اأعاله،  للمذكور  اإ�سافة  ما يتعلق بالأ�سرى الأمنيني:  يف 
الطبي الرئي�سي يف اجلي�ض، وال�سليب الأحمر.

كل تبليغ ينفذ ب�سكل فوري. •	  
تبليغ وزير الأمن الداخلي يكون بح�سب قرار مفو�ض م�سلحة ال�سجون. •	  

-تهديد بالإ�سراب عن الطعام لأ�سري

اجلماعي  بالإ�سراب  -تهديد 
عن الطعام

- رف�ض الأ�سري للطعام
- رف�ض طعام جماعي

- اإ�سراب عن الطعام لأ�سري

- اإ�سراب جماعي عن الطعام
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.6

مراحل التعامل مع اإ�سراب جماعي عن الطعام

�سد امل�سربني عن الطعام يتخذ مدير ال�سجن اخلطوات التالية:

تركيز الأ�سرى امل�سربني وعزلهم وحدهم عن الأ�سرى غري امل�سربني.أ. 
عقد جل�سة ا�ستماع تاأديبية.ب. 
جميع منتجات مركز مبيعات ال�سلع، تركز ب�سكل انفرادي بالن�سبة لكل اأ�سري، وتخزن مع ج. 

ت�سجيلهم يف حفظ املخزونات.
احلرمان من المتيازات.د. 
احلرمان من المتيازات ح�سب هذا الأمر ل تنطبق الإجراءات املدونة يف قانون ال�سجن ه. 

04.17.00، ما عدا جل�سات ال�ستماع املدونة فيها.
اأ�سري م�سرب عن الطعام ل يخرج من زنزانته ما عدا، لـ: نزهة، عالج طبي، حماكم، و. 

حتقيق، حني حاجة اأمنية تتطلب اإخراجه، اأو  كل حاجة اأخرى ح�سب قرار مدير ال�سجن.
الأ�سرى ز.  بحرمان  العملية،  التقارير  مركز  ويبلغ  املنطقة  �سابط  يبلغ  ال�سجن  مدير 

امل�سربني من المتيازات.

.7

مراحل التعامل مع اإ�سراب فردي عن الطعام

اإ�سراب عن الطعام لأ�سري يعامل مثل اإ�سراب جماعي عن الطعام.  ويتخلل العزل، متابعة مو�سوعه 
خالل الإ�سراب، وينفذ العزل ح�سب الإمكانيات يف ال�سجن.

.8

مراحل التعامل مع تهديد بالإ�سراب عن الطعام اأو  رف�ض الطعام
املنطقة  �سابط  موافقة  بعد  ال�سجن  ملدير  يحق  الطعام،  رف�ض  اأو   بالإ�سراب  التهديد  حالة  يف 
الت�سرف ح�سب واحدة اأو  اأكرث من اخلطوات املذكورة يف البند 6 اأعاله، �سد الأ�سري الذي يهدد 

بالإ�سراب، اأو  رف�ض الطعام.
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.9

زيارة املحامى خالل الإ�سراب عن الطعام

زيارة حمام لأ�سري )معتقل( م�سرب عن الطعام تتم مبا يالئم قانون ال�سجن ) 04.34.00 (عالقة 
الأ�سري مع املحامي”.

.10

زيارة ال�سليب الأحمر خالل الإ�سراب عن الطعام

اأ. طلبات الزيارة اخلا�سة ملمثلي ال�سليب الأحمر خالل اإ�سراب عن الطعام، بتاأ�سرية من امل�سوؤول 
الأمني بالرتتيب مع نائب مفو�ض ال�سجن.

ت�سرح بالزيارة، �سابط الأ�سرى يف املنطقة، اأو  �سابط الأ�سرى يف ال�سجن، يرافق ممثلي ج. 
ال�سليب الأحمر خالل الزيارة.

.11

التجهيزات العملية
اإ�سراب جماعي عن الطعام، حت�سر جتهيزات عملية م�سبقة مع جهات  اإمكانية  بوجود  اأ.  

خارجية ذات �سلة: وزارة اخلارجية، اجلي�ض، ال�سرطة، امل�سوؤول الطبي العام.

وتعمل ب.  التدخل،  قوة  تكون  التي  هي  نري،  ومدر�سة  النح�سون  وحدات  املت�سادا،  وحدات 
ح�سب قرارات �سابط الأمن.

جتهز غرفة عمليات تتكون من مدير الأمن وامل�سوؤول الطبي العام.ج. 
الوحدة الطبية تتح�سر ح�سب املقرر بالإجراءات الطبية.د. 

.12

فريق موظفني متعدد التخ�س�سات
فريق  ال�سجون  مفو�ض  يد  على  يعني  ال�سجون،  من  عدد  يف  الطعام  عن  جماعي  اإ�سراب  حالة  يف 

موظفني متعدد التخ�س�سات، ي�سم اأع�ساء مركز التقارير العملية ومديري ال�سجون.
يتجول الفريق يف ال�سجون ويطلع عن كثب على احلالة العامة املحيطة بالأ�سرى وامل�ساكل املوجودة 

ويبلغ عنها للمفو�ض.
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.13
منتدى املفو�ض

املنتدى ي�سم بع�ض اأع�ساء القيادة العامة للموظفني ح�سب قرار املفو�ض، واملفو�ض يرتاأ�ض اجلل�سات 
اليومية خالل الإ�سراب لتلقي التقارير، وتقدير الو�سع العام، واّتخاذ قرارات.

.14

العالج الطبي خالل اإ�سراب جماعي عن الطعام

اأ. ابتداًء من الأ�سبوع الثاين لالإ�سراب اجلماعي، يعني يف ال�سجن طبيب دائم وممر�سون، ويتواجدون 
يف الق�سم طوال �ساعات اليوم.

تعليمات للعالج الطبي مف�سلة يف الإجراءات الطبية التالية:ب. 
1(. عالج طبي لأ�سري م�سرب عن الطعام – 5002 – 02.

2(. تقديرات الوحدة الطبية خالل الإ�سراب اجلماعي عن الطعام – 4002 – 01.

 .15

امل�سوؤول التنفيذي
:  مدير ال�سجن يف ال�سجن 

قيادة املنطقة :  مدير املنطقة
: نائب املفو�ض املفو�سية 

ملحق    

المتيازات التي ت�سحب من اأ�سري م�سرب عن الطعام
توقيف فوري لتوزيع الطعام من مركز املبيعات.أ. 
اإخراج الطعام من غرفة الأ�سري امل�سرب.ب. 
الفورة حتدد ل�ساعة واحدة فقط.ج. 
اإيقاف توزيع ال�سحف، وال�ستماع للراديو، والت�سجيالت.د. 
منع زيارة الأهل.ه. 
عدم اإر�سال ر�سائل اأو  ا�ستقبالها.و. 
اإخراج الأدوات الكهربائية )ما عدا املروحة( وتخزينها.ز. 
اإخراج الكتب التعليمية )ما عدا كتب دينية( واحلفاظ عليها يف مكتبة ال�سجن.ح. 
اإخراج اأدوات مو�سيقية، العاب اجتماعية، عدة كتابة.ط. 
اإخراج اأدوات ريا�سية من �ساحة الفورة.ي. 
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ملحق رقم )6(

لوائح م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية اخلا�سة بالق�ساء الن�سباطي لل�سجناء

اجلهة امل�سئولة اأمر ادارة ال�سجون 
رئي�ض ق�سم  ال�سجني 

الف�سل : 4 - �سجناء                                          �ساري املفعول من تاريخ 2002-6-12
رقم الأمر : 00 . 13 . 04                                   تاريخ التحديث الخري 18. 7. 2010           

الق�ساء الن�سباطي  لل�سجناء   
عام 1.

 وفقًا لأمر ادارة ال�سجون )ال�سيغة اجلديدة  ( لعام 1971 . جتاه كل من  هو قيد العتقال يف ال�سجن ، 
واملتعلق  بالأو امر التي حتل على املحاكمات الن�سباطية ،فان هذا الأمر  معد لت�سوية كافة الأو امر ذات 

العالقة بتفعيل هيئة الق�ساء الن�سباطي  على كل من ارتكب خمالفات ان�سباطية .
هناك  اأربع جمموعات من ال�سجناء  حتل على كل واحدة منها هيئة خمتلفة وهي : اأ.

ال�سجناء ) مبا فيهم ال�سجناء اجلنائيني ، المنيني ، املدنيني ( ،)اأنظر الف�سل اأ، لحقًا(.1. 
معتقلني مبا يف ذلك معتقلني اداريني  وم�سجونني ) اأنظر الف�سل  ب لحقًا ( 2.

معتقلني اداريني )اأنظر الف�سل ج  لحقًا ( .3. 
مقاتلني غري �سرعيني )اأنظر الف�سل د لحقًا ( 4.

الأمر التايل يف�سل  الق�ساء الن�سباطي الذي يحل على كل جمموعة ب�سكل خمتلف عن ب.
الخرى  من حيث انه لكل واحدة منها ف�سل خا�ض . 

ويف الماكن التي ل يوجد بها اختالف من ناحية  الق�ساء ال�ساري املفعول نتوجه اإىل ف�سل 
يوجد به تف�سيل لالأو امر ال�سارية 

2.الف�سل اأ – ال�سجناء  - الق�ساء الن�سباطي 
عام  اأ.

يف هذا الف�سل »ال�سجناء« – ي�سمل ال�سجناء اجلنائيني ، وال�سجناء المنيني ، وال�سجناء 
املدنيني  ،ماعدا املوقوفني  و الداريني و »املقاتلني غري ال�سرعيني » واملحتجزين يف ال�سجن وفق 

قانون الدخول لإ�سرائيل  لعام 1952 . قانون منع الت�سلل  ) خمالفات قانونية(  لعام 1954   ، 
واأمر منع الت�سلل )يهودا و ال�سامرة ( )رقم 329(  لعام 1969 . 
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القاعدة القانونية : ب.
اأمر ال�سجون  )ال�سيغة اجلديدة( ، لعام 1971  )امر ال�سجون ( البنود  56-62 .. 1
 انظمة ال�سجون  لعام 1978  ، املادة 18 ، املادة 60  اأ- 60 د .. 2
اأمر اإدارة ال�سجون ) حتديد الغرامات والتعوي�سات بخ�سو�ض خمالفات ال�سجن ( . 3

 .1991
 اأو امر م�سلحة  ال�سجون - ف�سل 5.07  اإن�سباط ال�سجناء .. 4

  �سالحية الق�ساء  - �سابط الق�ساء ج.
كل واحد من التالية ا�سماوؤهم 

1.مدير ال�سجون العامة 
2. مدير ال�سجن  املفو�ض من قبل مدير ال�سجون العامة .

3. �سجان برتبة �سابط فما فوق الذي فو�سه املدير بذلك . 
ويوؤكد هنا اأنه بدون تفوي�ض من  مدير ال�سجون العامة لي�ست هناك اأية �سالحيات لإجراء 

املحاكمات 
 ويعطى تفوي�ض املدير بعد اأن يجتاز املفو�سون دورة بهذا اخل�سو�ض  وينجحوا يف المتحان . 
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الف�سل : 4 - �سجناء                                          �ساري املفعول من تاريخ  2002/2/16 
رقم الأمر : 00 . 13 . 04                                   تاريخ التحديث الخري 2010/7/18            

عقوبات والتزامات مبخالفات ال�سجن  6.
�سابط املحاكمة الذي اأدان �سجني له �سالحية احلكم عليه باإحد العقوبات التالية : اأ.

التحذير . 1
انذار خطري . 2
غرامة مالية :. 3

�سابط  أ.   ، �ض.ج    456 حتى  بغرامة  احلكم  �سالحية  نائبه  اأو   ال�سجن  ملدير 
حمكمة اآخر يحكم مببلغ حتى  228 �ض.ج 

هذه الغرامات تنقل  اإىل » �سندوق  رفاه ال�سجناء «.ب. 

العزل . 4
العزل فرتة متوا�سلة أ.  اأن ل ميكث يف  اإىل 14 يومًا  ب�سرط  عزل لفرتة ت�سل 

لأكرث من �سبعة اأيام ، حيث يجب اأن تكون فرتة توقف ملدة �سبعة اأيام ثم يعاد 
اإىل العزل ليق�سي فرتة ال�سبعة اأيام الآخرى  وملدير ال�سجن ونائبه �سالحية 
احلكم بالعزل ملدة 14 يومًا ، و�سابط حمكمة اآخر له �سالحية احلكم بالعزل 

ل�سبعة اأيام فقط . 
وعدم ب.  اآخرين  �سجناء  فيها  لي�ض  غرفة  يف  احلجز  معناه  النفرادي  احلجز 

الهواء  يف  اليومية  الفورة  اإىل  ذلك  يف  مبا  منها  باخلروج  للمعزول  ال�سماح 
الطلق .

ح. )1( �سابط املحكمة الذي يحاكم �سجني باأكرث من خمالفة واحدة �سواء نفذت 
املخالفات يف وقت واحد اأو يف مواعيد خمتلفة لي�ض له �سالحية احلكم بالعزل لأكرث 

من الفرتة املذكورة يف البند اأ. اعاله . 
بالعزل  اآخرى  مرة  حكم  العقوبة  ينفذ  اأن  وقبل  بالعزل  �سجني  حكم  اإذا   )2(     
مبخالفة اأخرى  ينفذ العقوبتني ب�سكل متتايل حتى ا�ستكمال ما جمموعه �سبعة اأيام 

عزل ويخرج لفرتة ا�سرتاحة ل�سبعة اأيام ، ثم يعود لينفذ باقي العقوبة .
5. تخفي�ض اأيام اإطالق �سراح ال�سجني 

ملدير ال�سجن د باإقرار مدير م�سلحة ال�سجون العامة �سالحية تخفي�ض اأيام اإطالق 
�سراح ال�سجني ل 21 يومًا كما هو مبني يف القانون »اإطالق ال�سراح مع وقف التنفيذ«  
لعام 2001 ، وقرار  مدير ال�سجن  ينقل اإىل مدير ال�سجون بوا�سطة املفو�ض بذلك.  
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عقوبة مع وقف التنفيذب.
اإذا حكم �سابط على �سجني بالعزل اأو بتخفي�ض اأيام اإطالق �سراحه تكون له �سالحية اعتبار 
احلكم جميعه اأو  جزء منه مع وقف التنفيذ لفرتة �سنة ) و تفعيل عقوبة تخفي�ض اأيام اإطالق 
ال�سراح يف اأعقاب خرق ال�سروط ، م�سروط مبوافقة مدير ال�سجون . وال�سجني املحكوم بحكم 
اأرتكب املخالفة املحددة طوال فرتة وقف التنفيذ .  اإل اذا  مع وقف التنفيذ. ل ينفذ العقوبة 

واأدين بها .  
حتديد العقوبات  -�سلم العقوبات ج.

وفقًا خلطورة  العقوبات  املحاكمة  �سابط  يحدد   ، العقوبة  ال�سجني حول  ادعاءات  �سماع  بعد 
امللحق  اأنظر  العقوبات.  �سلم  املحددة يف  العقوبات  فئة  ولكن فقط ح�سب   ، وقدمها  املخالفة 

)هـ( لهذا الأمر( كما هو مف�سل بجانب كل خمالفة .
�سلم العقوبات يحدد عقوبة احلد الأعلى  املمكن فر�سها على �سجني الذي اأرتكب خمالفة اأوىل 
وعقوبات احلد الأعلى املمكن فر�سها على �سجني ذو ما�سي ان�سباطي) خمالفة ثانية فاأكرث( 

اأو  خمالفات يف ظروف خا�سة كما يف�سل يف قرار احلكم ، حتى لو كانت املخالفة اأوىل . 
ل�سباط املحاكمة �سالحية فر�ض عقوبة اأو اأكرث من العقوبات املحددة اإىل جانب املخالفة يف 
�سلم العقوبات ، وله �سالحية حتديد حجم الغرامة اأو / وعدد اأيام العزل و/اأو  تخفي�ض اأيام 

اإطالق ال�سراح حتى ال�سقف العلوي املحدد يف ال�سلم. 
اأ 1 من هذا   .  1 املادة  بال�سجناء كما هم معرفون يف  يتعلق فقط  العقوبات  �سلم   : مالحظة 

الأمر .

اعتبارات العقوبة د.
اأن  عند حتديد العقوبة من بني العقوبات املف�سلة يف �سلم العقوبات ، على �سابط املحاكمة 

ياأخذ باحل�سبان العتبارات التالية و يربر العقوبة املحددة كما يلي :
كانت - 1 كلما  خطرية  ال�سجني  اأرتكبها  التي  العقوبة  كانت  كلما   – العقوبة  خطورة 

العقوبة اأكرث خطورة والعك�ض �سحيح .
يت�سمن  - 2 لل�سجني  الن�سباطي  املا�سي  كان  كلما   – لل�سجني  الن�سباطي  املا�سي 

خمالفات ان�سباطية كلما كانت العقوبة م�سددة اأكرث والعك�ض �سحيح .
اأداء ال�سجني يف ال�سجن .- 3
الو�سع القت�سادي لل�سجني - هل يعترب ال�سجني �سجني حمتاج اأم ل يوجد يف ح�سابه - 4

ن�سف املبلغ املحدد لدفع الغرامة ، يو�سع هذا العتبار اأمام �سابط املحاكمة.
اأو  النف�سية لل�سجني ، ت�سنيفه ك�سجني حتت - 5 ظروف خا�سة مثل احلالة ال�سحية 

املراقبة ، �سجني يوؤذي نف�سه ، �سجني لديه ميول �ساذة وما �سابه .
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 اللزام بدفع تعوي�سات هـ.
الزامه بالإ�سافة لكل عقوبة بدفع  اأدان �سجني مبخالفة �سجن  باإمكان �سابط املحاكمة الذي 

تعوي�سات مل�سلحة ال�سجون عن الأ�سرار التي نتجت عن املخالفة حتى مبلغ 2282 �ض.ج.

جباية الغرامات والتعوي�سات و.
جتبى اأموال الغرامات والتعوي�سات كما ورد اأعاله بخ�سمها من اآجر العمل املدفوع لل�سجني اأو 
الذي �سيدفع له اأو  من اأموال اأخرى موجودة يف اأماناته ، وتخ�سم مرة واحدة اأو  بن�سب �سهرية 
كما ياأمر �سابط املحاكمة وفقط اأن ل يقل املبلغ املتبقى لل�سجني بعد اخل�سم يف كل �سهر عن 

100 �ض.ج.

ا�ستبدال العقوبة 7.
اإذا فر�ست على ال�سجني عقوبة غرامة اأو  عزل يكون ملدير اللواء ، اذا راأى مربر خا�ض لذلك ، 

�سالحية اإلغاء العقوبة اأو  التخفيف منها اأو  ا�ستبدالها بعقوبة اأ�سهل اأو  اأخف .
ومن �سالحية مدير اللواء اإلغاء القرار املتعلق باإلزام ال�سجني بدفع تعوي�سات فر�ست عليه اأو  

تخفي�سها ، اإذا راأى مربر خا�ض لذلك .
اإذا فر�ست على ال�سجني عقوبة تخفي�ض اأيام اإطالق ال�سراح ، تكون ملدير ال�سجون �سالحية 

اإلغاء هذه العقوبة اأو تخفيفها اأو ا�ستبدالها بعقوبة اأخف منها اذا وجد مربر لذلك .
ينقل طلب ال�سجني با�ستبدال العقوبة املفرو�سة عليه بعقوبة اأخرى اإىل مدير ال�سجن من خالل 

مدير الق�سم و تنقل اإىل مدير اللواء للتقرير . 
الغاء اجراء 8.

اأدين مبخالفة �سجن و اأعتقد بعد ذلك بوجود خلل جوهري يف الإجراء يتوجه  ال�سجني الذي 
بكتاب بوا�سطة مدير الوحدة خالل 30 يومًا من تاريخ اإنتهاء املحكمة الن�سباطية ، بطلب اإىل 
امل�ست�سار الق�سائي مل�سلحة ال�سجون لإلغاء الإجراء. واإذا تبني وجود خلل جوهري يف الإجراء 
واإعادة  الإجراء  اإلغاء  ينوب عنه �سالحية  اأو من  ال�سجون  الق�سائي مل�سلحة  للم�ست�سار  تكون 

الو�سع اإىل �سابق عهده ما اأمكن. 
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رقم 
املخالفة

العقوبة الق�سوى املخالفة
ل�سجني ارتكبها لأو 

ل مرة

العقوبة الق�سوى 
ل�سجني ذو  ما�سي  

ان�سباطي  اأو  ظروف 
خا�سة )مبا فيها 

خمالفة اأو ىل كما هو 
مف�سل يف قرار احلكم

مالحظات

حتذير �سديد و/ اأو ت�ساجر مع �سجني اخر 1
غرامة مالية حتى 225 

�ض.ج  اأو حتى 7 اأيام

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 456 

�ض.ج  و/اأو  حتى 14 
يوم عزل 

حتذير �سديد و/اأو قدم �سكوى بدون ا�سا�ض 2
غرامة مالية حتى 125 

�ض.ج  اأو حتى 3 اأيام

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 225 
�ض.ج  و/اأو حتى 7 اأيام 

عزل
اتهم �سجانني اتهامات كاذبة 3

عند �سوؤاله ا�سئلة تتعلق 
بال�سجناء و بالن�سباط به

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 225 

�ض.ج  اأو حتى 7 اأيام

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 456 

�ض.ج  و/اأو حتى 14 
يوم عزل

يف حالة كون 
املخالفة موجهة 

ل�سابط املحاكمة 
يجل�ض املدير يف 

املحكمة
 رد غري �سحيح على �سوؤال 4

�ساأله اياه �سجان بخ�سو�ض 
المور املذكورة يف البند 6 من 
امر ال�سجون )�سوؤون �سحية(

 حتذير و/اأو غرامة 
مالية حتى 100 �ض.ج 

حتذير و/اأو غرامة 
مالية حتى 225 �ض.ج  

اأجرى ات�سال كتابي و�سفهي  5
اأو  اآخر مع �سخ�ض من خارج 
ال�سجن اأو  مع �سجني  خارقًا  

بذلك  انظمة ال�سجون 

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 225 

�ض.ج  اأو حتى 7 اأيام

حتذير �سديد و /
اأوغرامة مالية حتى 

456 �ض.ج  و/اأو حتى 
14 يوم عزل و/ اأو 

تخفي�ض اأيام اإطالق 
ال�سراح )ب�سرط ان 

يكون العمل موجة 
لالأ�سرار باأمن الدولة( 

تخفي�ض اأيام 
اإطالق ال�سراح 

باإقرار مدير 
ال�سجون العامة 

  �ض1 من 8         ملحق هـ .
اإدارة ال�سجون العامة           �سلم العقوبات 
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  �ض2 من 8         ملحق هـ .
اإدارة ال�سجون العامة           �سلم العقوبات 

رقم 
املخالفة

العقوبة الق�سوى ل�سجني املخالفة
ارتكبها لأو ل مرة

العقوبة الق�سوى 
ل�سجني ذو  ما�سي  

ان�سباطي  اأو  ظروف 
خا�سة )مبا فيها 

خمالفة اأو ىل كما هو 
مف�سل يف قرار احلكم

مالحظات

قام بعمل يزرع الرعب يف قلوب 6
ال�سجناء اأو ال�سجانني 

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 225 �ض.ج  اأو  

حتى 7 اأيام

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 456 

�ض.ج  و/اأو حتى 14 
يوم عزل 

امتنع اأو رف�ض امل�سي كما يجب 7
يف الفورة اأو خالل الذهاب 

للعمل اأو  العودة منه

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 150 �ض.ج

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 225 

�ض.ج  
حتذير �سديد و/اأو غرامة رف�ض تناول الطعام اليومي 8

مالية حتى 50 �ض.ج  اأو  
حتى يومني.

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 150 
�ض.ج  و/اأو  حتى 7 يوم 

عزل
اأكل اأو اأخذ طعام لي�ض له اأو اأخذ 9

وجبات �سجناء اخرين اأو اأ�ساف 
عليها

 حتذير و/اأو غرامة مالية 
حتى 200 �ض.ج و/ اأو  

عزل 3 اأيام  

حتذير و/اأو غرامة 
مالية حتى 300 �ض.ج 

و/اأو 7 اأيام عزل   
اخرج طعام من مكان املطبخ اأو  10

قاعة الطعام اأو خرق امر يتعلق 
بتناول الطعام وتوزيعه 

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 200 �ض.ج  اأو 

عزل حتى 5 اأيام

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 300 

�ض.ج  و/اأو حتى 10 
يوم عزل  

11

اأف�سد طعام عن ق�سد اأو القى 
به بدون اأمر

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 200 �ض.ج  اأو   

عزل حتى 5 اأيام

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 300 

�ض.ج  و/اأو  حتى 10 
يوم عزل  

تعوي�سات

د�ض يف الطعام �سيء قد يف�سد 12
طعمه اأو جودته 

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 200 �ض.ج  اأو 

عزل حتى 5 اأيام

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 300 

�ض.ج  و/اأو حتى 10 
يوم عزل  

تعوي�سات
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  �ض3 من 8         ملحق هـ .
اإدارة ال�سجون العامة           �سلم العقوبات 

رقم 
املخالفة

العقوبة الق�سوى ل�سجني املخالفة
ارتكبها لأو ل مرة

العقوبة الق�سوى ل�سجني 
ذو  ما�سي  ان�سباطي  اأو  
ظروف خا�سة )مبا فيها 

خمالفة اأو ىل كما هو 
مف�سل يف قرار احلكم

مالحظات

امتنع اأو رف�ض ارتداء املالب�ض املعطاة 13
له اأو بدل جزء منها مبالب�ض �سجناء اأو 

اتلف اأو اأ�ساع اأو غري جزء منها    

حتذير �سديد و/ اأو 
غرامة مالية حتى 225 

�ض.ج  اأو حتى 3 اأيام 
عزل 

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 300 �ض.ج  و/ 

اأو حتى 7 يوم عزل 

تعوي�سات

اأزال اأو �سوه اأو غري رقم اأو عالمة اأو 14
رمز اأو �سعار مل�سقه على ملب�ض اأو 

ج�سم اأو يو�سع على املالب�ض اأو  اجل�سم 

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 225 

�ض.ج  اأو حتى 3 اأيام 
عزل 

حتذير �سديد و/ اأو غرامة 
مالية حتى 300 �ض.ج  و/ 

اأو حتى 7 يوم عزل

تعوي�سات

رف�ض اأو اأمتنع  من احلفاظ على نظافة 15
ج�سمه  اأو  رف�ض امر ينظم �سئون 

احلالقة اأو   ال�ستحمام 

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 50 

�ض.ج  

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 225 �ض.ج

امتنع اأو رف�ض اأمر احلفاظ على نظافة 16
املالب�ض اأو البطانيات اأو اأدوات النوم اأو 

خرق اأمر ي�سان ترتيبها اأو مكانها 

 حتذير و/اأو غرامة 
مالية حتى 50 �ض.ج 

حتذير و/اأو غرامة مالية 
حتى 225 �ض.ج    

عبث بالأقفال اأو الإ�ساءة اأو باأمالك 17
لي�ست ملكه

حتذير �سديد و / اأو 
غرامة مالية حتى 225 

�ض.ج  اأو عزل حتى 3 
اأيام

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 456 �ض.ج  و/

اأو  حتى 7 يوم عزل  

تعوي�سات
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  �ض4 من 8         ملحق هـ .
اإدارة ال�سجون العامة           �سلم العقوبات 

رقم 
املخالفة

العقوبة الق�سوى ل�سجني املخالفة
اأرتكبها لأول مرة

العقوبة الق�سوى ل�سجني ذو  
ما�سي  ان�سباطي  اأو  ظروف 

خا�سة )مبا فيها خمالفة اأو ىل كما 
هو مف�سل يف قرار احلكم 

مالحظات 

�سرق من مالب�ض ال�سجن اأو  من  18
امتعة �سجني اخر 

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 225 

�ض.ج  اأو  حتى 7 اأيام 
عزل 

حتذير �سديد و/اأو غرامة مالية 
حتى 300 �ض.ج  و/اأو  حتى 10 

يوم عزل 

تعوي�سات

ت�سبب يف الزعاج يف كل ق�سم من 19
اق�سام ال�سجن 

حتذير �سديد و/ اأو  
غرامة مالية حتى 100 

�ض.ج  

حتذير �سديد و/ اأو غرامة مالية 
حتى 225 �ض.

تعوي�سات

�سوه اأو  خرب جدار اأو  اأثاث  اأو  ملك 20
اأخر يف ال�سجن 

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 225 

�ض.ج و/اأو 3 اأيام عزل   

حتذير �سديد و/اأوغرامة مالية 
حتى 300 �ض.ج  اأو  حتى 7 اأيام 

عزل

تعوي�سات

و�سخ اأر�سية اأو جدار اأو جزء منها اأو  21
اي مكان يف ال�سجن اأو ب�سق عليها 

 حتذير و/اأو غرامة 
مالية حتى 100 �ض.ج 

حتذير  و/اأو غرامة مالية حتى 
225 �ض.ج  و/اأو  3 اأيام عزل   

لوث عن ق�سد بئر اأو مرحا�ض اأو 22
مكانة غ�سيل اأو ا�ستحمام 

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 100 

�ض.ج

حتذير و/ اأو غرامة مالية حتى 
225 �ض.ج  و/اأو  3 اأيام عزل   

امتنع اأو  رف�ض عالج اجهزة اأو  23
مالب�ض اأو اأغرا�ض اخرى التي هي 

ملك الدولة اأو �سوهها اأو دمرها اأو  
عبث بها 

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 225 

�ض.ج  اأو  حتى 3 اأيام 
عزل

حتذير �سديد و/ اأو غرامة مالية 
حتى 300 �ض.ج  و/اأو حتى 7 يوم 

عزل
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  �ض5 من 8         ملحق هـ .
اإدارة ال�سجون العامة           �سلم العقوبات 

رقم 
املخالفة

العقوبة الق�سوى ل�سجني املخالفة
ارتكبها لأو ل مرة

العقوبة الق�سوى ل�سجني 
ذو  ما�سي  ان�سباطي  اأو  
ظروف خا�سة )مبا فيها 

خمالفة اأو ىل كما هو 
مف�سل يف قرار احلكم

مالحظات

احلاق ال�سرر بنف�سه 24
اأو ت�سبب لنف�سه 

باملر�ض اأو  ال�سرر اأو  
عدم الهلية 

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 225 �ض.ج  اأو  

حتى 3 اأيام عزل 

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 456 �ض.ج  و/اأو  

حتى 10 يوم عزل 

ت�سبب بالعنف اأو 25
اأمتنع عن امل�ساعدة يف 

قمع عنف 

حتذير �سديد و/ اأو  غرامة 
مالية حتى 225 �ض.ج .  و/

اأو  حتى 7 اأيام عزل 

حتذير �سديد و/اأوغرامة 
مالية حتى 456 �ض.ج و/

اأو حتى 14 يوم عزل. و/اأو 
تخفي�ض اأيام اإطالق ال�سراح

�سارع يف العتداء على 26
�سجان 

حتذير �سديد و/ اأو غرامة 
مالية حتى 300 �ض.ج و/اأو   

7 اأيام عزل   

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 456 �ض.ج  و/ 

اأو حتى 14 يوم عزل. و /اأو 
تخفي�ض اأيام اإطالق ال�سراح

يف حالة كون 
املخالفة موجهة 

ل�سابط املحاكمة  
يجل�ض مدير 

ال�سجن يف 
املحكمة  امكانية 

اتخاذ اجراء 
جنائي 

امتنع اأو رف�ض 27
م�ساعدة �سجان يف 

حالة هرب اأو يف حالة 
العتداء على �سجان 

اأو على �سجني 

 حتذير و /اأو غرامة مالية 
حتى 225 �ض.ج و/ اأو   3 

اأيام عزل.  

 حتذير و/اأو غرامة مالية 
حتى 300 �ض.ج و / اأو7 اأيام 

عزل   

خرق احد القواعد اأو  28
امر قانوين ل�سجان اأو 
اأمتنع اأو   رف�ض تنفيذ  

وظائف بالطريقة 
املحددة  

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 200 �ض.ج و/اأو 

5 اأيام عزل 

حتذير و/ اأو غرامة مالية 
حتى 300 �ض.ج و/ اأو7 اأيام 

عزل   
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  �ض6 من 8         ملحق هـ .
اإدارة ال�سجون العامة           �سلم العقوبات 

رقم 
املخالفة

العقوبة الق�سوى ل�سجني املخالفة
اأرتكبها لأول مرة

العقوبة الق�سوى ل�سجني 
ذو  ما�سي  ان�سباطي  اأو  
ظروف خا�سة )مبا فيها 

خمالفة اأو ىل كما هو 
مف�سل يف قرار احلكم 

مالحظات 

ت�سرف بدون ادب جتاه 29
�سجان  اأو  عامل �سجن 

اأو  زائر اأو  اأى ان�سان 
م�ستخدم يف ال�سجن 

حتذير و/ اأو غرامة 
مالية حتى 150 �ض.ج  اأو  

حتى 2 اأيام عزل 

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 300 �ض.ج  و/اأو  

حتى 5 يوم عزل 

يف حالة كون 
املخالفة موجهة 

ل�سابط املحاكمة  
يجل�ض مدير 
ال�سجن يف 

املحكمة  امكانية 
اتخاذ اجراء 

جنائي
رف�ض العمل اأو  تكا�سل   30

اأو  اهمل  يف العمل 
حتذير و/اأو غرامة مالية 
حتى 150 �ض.ج  اأو  حتى 

2 اأيام عزل

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 300 �ض.ج  و/اأو  

حتى 5 يوم عزل
غادر غرفته بدون اذن 31

اأو مكان اأخر اأعد له  اأو 
مكان عمله 

حتذير �سديد و/ اأو 
غرامة مالية حتى 225 

�ض.ج و/اأو 5 اأيام عزل   

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 300 �ض.ج  اأو  

حتى 7 اأيام عزل
حاز اأمر لي�ض له 32

�سالحية حيازته 
 حتذير و/اأو غرامة 

مالية حتى 150 �ض.ج  اأو  
حتى 2 اأيام عزل

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 456 �ض.ج  و/اأو  

حتى 10 يوم عزل
هاجم اأو ا�ستخدم القوة  33

ب�سل يعترب كمخالفة 
حتذير �سديد و/اأو 

غرامة مالية حتى 300 
�ض.ج  اأو  حتى 7 اأيام 

عزل

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 456 �ض.ج 

و/اأ و حتى 14 يوم عزل/ 
اأو  تخفي�ض مدة اإطالق 

ال�سراح

امكانية اتخاذ 
اإجراء جنائي 
تخفي�ض  مدة 
اإطالق ال�سراح 
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  �ض7 من 8         ملحق هـ .
اإدارة ال�سجون العامة           �سلم العقوبات 

رقم 
املخالفة

العقوبة الق�سوى املخالفة
ل�سجني ارتكبها لأول 

مرة

العقوبة الق�سوى ل�سجني ذو  
ما�سي  ان�سباطي  اأو  ظروف 

خا�سة )مبا فيها خمالفة اأو ىل 
كما هو مف�سل يف قرار احلكم

مالحظات

ا�سمع �سجة  اأو  �ستم 34
اأو  �سوه

حتذير �سديد و/اأو  
غرامة مالية حتى 200 

�ض.ج  اأو حتى 3 اأيام 
عزل 

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 300 �ض.ج  و/اأو  

حتى 7 يوم عزل 

ت�سبب بالعنف اأو  35
امتنع عن ت�سرف 
ب�سكل منفلت  اأو  
ب�سكل غري موؤدب 

حتذير �سديد و/ اأو  
غرامة مالية حتى 225 
�ض.ج  و/اأو  حتى3 اأيام 

عزل 

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 300 �ض.ج  و/اأو  

حتى 7 يوم عزل

ا�ستخدم الفاظ نابية  36
اأو   مهينة  اأو  مهددة  

حتذير �سديد و/اأو  
غرامة مالية حتى 225  
�ض.ج و/اأو 5 اأيام عزل   

حتذير �سديد و/اأو غرامة 
مالية حتى 300 �ض.ج  و/اأو  

حتى 10 يوم عزل

يف حالة كون 
املخالفة موجهة 

ل�سابط املحاكمة  
يجل�ض مدير 

ال�سجن يف املحكمة  
امكانية اتخاذ 
اجراء جنائي 

 حتذير و/اأو غرامة متار�ض 37
مالية حتى 225 �ض.ج 

و/اأو  3 اأيام عزل  

حتذير  و/اأو غرامة مالية حتى 
300 �ض.ج  و/ اأو  10 اأيام 

عزل   
اأتهم �سجان اأو 38

�سجني اتهام باطل   
حتذير �سديد و/ اأو  

غرامة مالية حتى 225  
�ض.ج و/اأو 7 اأيام عزل 

حتذير و/اأو غرامة مالية حتى 
456 �ض.ج  و/ اأو  14 اأيام 

عزل   

يف حالة كون 
املخالفة موجهة 

ل�سابط املحاكمة  
يجل�ض مدير 

ال�سجن يف املحكمة  
امكانية اتخاذ 

اإجراء جنائي
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  �ض8 من 8         ملحق هـ .
اإدارة ال�سجون العامة           �سلم العقوبات 

هرب  اأو اأجرى ات�سال 39
للهرب  اأو  �ساعد اآخرين 

على الهرب

حتذير و/اأو غرامة 
مالية حتى 456 �ض.ج  
و/اأو  14 اأيام عزل اأو 
تخفي�ض مدة اإطالق 

ال�سراح

حتذير و/اأو غرامة مالية 
حتى 456 �ض.ج  و/اأو  14 

اأيام عزل

اأو تخفي�ض مدة اإطالق 
ال�سراح

اإمكانية اتخاذ 
اإجراء جنائي 

و/اأو    تخفي�ض 
مدة اإطالق 

ال�سراح

مبوافقة مدير 
ال�سجون فقط

حماولة اأو  امل�ساعدة يف 40
تنفيذ  املخالفات الواردة 

يف  هذا البند 

حتذير �سديد و/ اأو  
غرامة مالية حتى 150 

�ض.ج  و/ اأو 3 اأيام عزل   

حتذير  و/ اأو غرامة مالية 
حتى 456 �ض.ج  و/اأو  14 

اأيام عزل  

اأي عمل اأو  ت�سرف اأو  41
ترتيب  اأو  اهمال ت�سر 
بالنظام اأو بالن�سباط 

حتى لو مل تذكر يف الحكام 
ال�سابقة 

حتذير �سديد و/اأو 
غرامة مالية حتى 250 

�ض.ج و/اأو 7 اأيام عزل   

 حتذير و/اأو غرامة مالية 
حتى 456 �ض.ج  و/ اأو 14 

اأيام عزل  

الق�سم الرابع:املالحق



181  

ملحق رقم )7(
تعريف جرائم احلرب وجرائم �سد الإن�سانية من ميثاق روما الأ�سا�سي 

املن�سىء للمحكمة اجلنائية الدولية1

 املادة 7: اجلرائم املرتكبة �سد الإن�سانية
مقدمة

1 - نظرا لأن املادة 7 تتعلق بالقانون اجلنائي الدويل، فاإنه يجب تف�سري اأحكامها تف�سريا دقيقا 
ان�سجاما مع املادة 22 ومراعاة للجرائم املرتكبة �سد الإن�سانية الوارد تعريفها يف املادة 7 بو�سفها 
من اأخطر اجلرائم التي تثري قلق املجتمع الدويل باأ�سره وتربر ن�سوء امل�سوؤولية اجلنائية الفردية 
وت�ستتبعها وتتطلب ح�سول �سلوك حمظور مبوجب القانون الدويل املطبَّق عموما الذي تعرتف به 

النظم القانونية الرئي�سية يف العامل.

2 - يقدم العن�سران الأخريان لكل واحدة من اجلرائم املرتكبة �سد الإن�سانية ال�سياق الذي يجب 
من خالله اتخاذ هذا الإجراء. وتو�سح هذه العنا�سر ما ي�سرتط من م�ساركة وعلم بهجوم وا�سع 
النطاق ومنهجي �سد ال�سكان املدنيني. اإل اأنه ل ينبغي تف�سري العن�سر الأخري بكونه يتطلب اإثبات 
علم املتهم بجميع خ�سائ�ض ذلك الهجوم اأو بالتفا�سيل الدقيقة للخطة اأو ال�سيا�سة التي تتبعها 
ي�سري  املدنيني  ال�سكان  واملنهجي �سد  النطاق  الوا�سع  الهجوم  اأو ملنظمة. ففي حالة ظهور  الدولة 
اجلرمية  مرتكب  نوى  اإذا  املعنوي  العن�سر  هذا  ا�ستيفاء  اإىل  الأخري  العن�سر  يف  الق�سد  �سرط 

موا�سلة هذا الهجوم.

3 - يفهم »الهجوم املبا�سر �سد ال�سكان املدنيني« يف �سياق هذا العن�سر باأنه يعني �سلوكا يت�سمن 
ارتكابا متعددا لالأفعال امل�سار اإليها يف الفقرة 1 من املادة 7 من النظام الأ�سا�سي �سد اأي �سكان 
مدنيني تاأييدا لدولة اأو  �سيا�سة تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم. ول توجد �سرورة لأن ت�سكل الأفعال 
عمال ع�سكريا. ومن املفهوم اأن »ال�سيا�سة الرامية اإىل القيام بهذا الهجوم« ت�ستدعي اأن تقوم الدولة 

اأو املنظمة بتعزيز اأو  ت�سجيع فعلي للهجوم �سد ال�سكان املدنيني.

1. اأنظر الرابط التايل :
 http//:www1.umn.edu/humanrts/arab/iccelements.html
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املادة 7 )1( )اأ( : القتل العمد الذي ي�سكل جرمية �سد الإن�سانية

الأركان

1 - اأن يقتل املتهم �سخ�سا اأو  اأكرث.
ه �سد �سكان مدنيني. 2 - اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي موجَّ

اأو منهجي موجه �سد  النطاق  وا�سع  ال�سلوك جزء من هجوم  باأن  يعلم مرتكب اجلرمية  اأن   -  3
�سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.

املادة 7 )1( )هـ(: ال�سجن اأو غريه من احلرمان ال�سديد من احلرية البدنية الذي 
 ي�سكل جرمية �سد الإن�سانية 

الأركان

1 - اأن ي�سجن مرتكب اجلرمية �سخ�سا اأو  اأكرث اأو  يحرم �سخ�سا اأو  اأكرث حرمانا �سديدا من 
 احلرية البدنية ب�سورة اأخرى.

 2 - اأن ت�سل ج�سامة ال�سلوك اإىل احلد الذي ي�سكل انتهاكا للقواعد الأ�سا�سية للقانون الدويل.
 3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ج�سامة ال�سلوك.

 4 - اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني.
5 - اأن يعلم مرتكب اجلرمية باأن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي موجه �سد 

�سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.

 املادة 7 )1( )و(: التعذيب الذي ي�سكل جرمية �سد الإن�سانية
الأركان

1 - اأن يلحق مرتكب اجلرمية اأملا �سديدا اأو معاناة  �سديدة، �سواء بدنيا اأو نف�سيا، ب�سخ�ض اأو  
 اأكرث.

2 - اأن يكون هذا ال�سخ�ض اأو هوؤلء الأ�سخا�ض حمتجزين من قبل مرتكب اجلرمية اأو حتت 
 �سيطرته.

3 - األ يكون ذلك الأمل اأو تلك املعاناة نا�سئني فقط عن عقوبات م�سروعة اأو  مالزمني لها اأو  
 تابعني لها.
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 4 - اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو  منهجي موجه �سد �سكان مدنيني.
5 - اأن يعلم مرتكب اجلرمية باأن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي موجه �سد 

�سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.

 املادة 7 )1( )ح(: ال�سطهاد الذي ي�سكل جرمية �سد الإن�سانية.
الأركان

1 - اأن يحرم مرتكب اجلرمية �سخ�ض اأو اأكرث حرمانا �سديدا من حقوقهم الأ�سا�سية مبا 
 يتعار�ض مع القانون الدويل

2 - اأن ي�ستهدف مرتكب اجلرمية ذلك ال�سخ�ض اأو اأولئك الأ�سخا�ض ب�سبب انتمائهم لفئة اأو 
 جماعة حمددة، اأو ي�ستهدف الفئة اأو اجلماعة ب�سفتها تلك. 

3 - اأن يكون ذلك ال�ستهداف على اأ�س�ض �سيا�سية اأو  عرقية اأو وطنية اأو  اإثنية اأو ثقافية اأو 
ف يف الفقرة 3 من املادة 7 من النظام الأ�سا�سي اأو  دينية اأو تتعلق بنوع اجلن�ض ح�سب ما ُعرِّ

 اأية اأ�س�ض اأخرى يعرتف بها عامليا باأنها حمظورة مبوجب القانون الدويل.
4 - اأن يرتكب ال�سلوك فيما يت�سل باأي فعل م�سار اإليه يف الفقرة 1 من املادة 7 من النظام 

 الأ�سا�سي اأو باأية جرمية تقع �سمن اخت�سا�ض املحكمة 
 5 - اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو  منهجي موجه �سد �سكان مدنيني.

6 - اأن يعلم مرتكب اجلرمية باأن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع النطاق اأو  منهجي موجه �سد 
�سكان مدنيني اأو  اأن ينوي اأن يكون هذا ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.

املادة 7 )1( )ك(: الأفعال الالاإن�سانية الأخرى التي ت�سكل جرمية �سد 
 الإن�سانية 

الأركان

1 - اأن يلحق مرتكب اجلرمية معاناة �سديدة اأو  �سررا بالغا باجل�سم اأو  بال�سحة العقلية اأو  
 البدنية بارتكابه فعال لاأن�سانيا.

2 - اأن يكون ذلك الفعل ذا طابع مماثل لأي فعل اآخر م�سار اإليه يف الفقرة 1 من املادة 7 من 
 النظام الأ�سا�سي.

 3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة الفعل.
 4 - اأن يرتكب ال�سلوك كجزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي موجه �سد �سكان مدنيني.
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5 - اأن يعلم مرتكب اجلرمية باأن ال�سلوك جزء من هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي موجه �سد 
�سكان مدنيني اأو اأن ينوي اأن يكون هذا ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.

 املادة 8: جرائم احلرب
مقدمة

يف  املذكورة  للقيود   8 املادة  من  و)ه(  )ج(   2 الفقرتني  يف  الواردة  احلرب  جرائم  اأركان  تخ�سع 
الفقرتني 2 )د( و)و(، والتي ل تعد اأركانا للجرمية.

وتف�سر اأركان جرائم احلرب مبوجب الفقرة 2 من املادة 8 من النظام الأ�سا�سي يف نطاق الإطار 
املن�ساأ يف القانون الدويل للنزاع امل�سلح مبا يف ذلك، عند القت�ساء القانون الدويل للنزاع امل�سلح 

الذي ينطبق على النزاع امل�سلح يف البحر.

وفيما يتعلق بالركنني الأخريين الوارد ذكرهما بالن�سبة لكل جرمية :

• اأو 	 الدويل  اأو  لطابعه  القانوين لوجود نزاع م�سلح  بالتقييم  ل ي�سرتط قيام مرتكب اجلرمية 
غري الدويل ؛

• اأو غري 	 الدويل  الطابع  تثبت  التي  للوقائع  اإدراك مرتكب اجلرمية  ال�سياق  ل ي�سرتط يف هذا 
الدويل للنزاع ؛

• يوجد فقط �سرط باإدراك الظروف الواقعية التي تثبت وجود النزاع امل�سلح املت�سمن يف تعبري 	
»اأن ي�سدر يف �سياق ويكون مقرتنا به«.

جرمية احلرب املتمثلة يف القتل العمد.  املادة 8 )2( )اأ( و املادة 8 )2( )اأ("1": 
الأركان

1 - اأن يقتل مرتكب اجلرمية �سخ�سًا واحدًا اأو اأكرث.
2 - اأن يكون ذلك ال�سخ�ض اأو اأولئك الأ�سخا�ض ممن ت�سملهم باحلماية اتفاقية اأو اأكرث من اتفاقيات 

جنيف لعام 1949.
3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الو�سع املحمي.

4 - اأن ي�سدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون مقرتنا به.
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5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع م�سلح.

 املادة 8 )2( )اأ( "2"-1: جرمية احلرب املتمثلة يف التعذيب.
الأركان

1 - اأن يوقع مرتكب اجلرمية اأملا بدنيا اأو معنويا �سديدا اأو معاناة �سديدة ل�سخ�ض اأو اأكرث.

2 - اأن يوقع مرتكب اجلرمية اأملا اأو معاناة لأغرا�ض من قبيل: احل�سول على معلومات اأو  اأعرتاف، 
اأو  لغر�ض العقاب اأو  التخويف اأو  الإكراه اأو لأي �سبب يقوم على اأي نوع من التمييز.

من  اأكرث  اأو  اتفاقية  باحلماية  ت�سملهم  ممن  الأ�سخا�ض  اأولئك  اأو  ال�سخ�ض  ذلك  يكون  اأن   -  3
اتفاقيات جنيف لعام 1949.

4 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الو�سع املحمي.

5 - اأن ي�سدر هذا ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون مقرتنا به.

6 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع م�سلح.

 املادة 8 )2( )اأ( "2"-2 : جرمية احلرب املتمثلة يف املعاملة الالاإن�سانية
الأركان

1 - اأن يوقع مرتكب اجلرمية اأملا بدنيا اأو معنويا �سديدا اأو معاناة �سديدة ل�سخ�ض اأو اأكرث.

من  اأكرث  اأو  اتفاقية  باحلماية  ت�سملهم  ممن  الأ�سخا�ض  اأولئك  اأو  ال�سخ�ض  ذلك  يكون  اأن   -  2
اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الو�سع املحمي.

4 - اأن ي�سدر هذا ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع م�سلح.
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 املادة 8 )2( )اأ( "3": جرمية احلرب املتمثلة يف الت�سبب عمدا يف املعاناة ال�سديدة.
الأركان

1 - اأن يت�سبب مرتكب اجلرمية يف اأمل بدين اأو معنوي �سديد اأو معاناة �سديدة اأو اأ�سرار 
بليغة بج�سد اأو ب�سحة �سخ�ض واحد اأو اأكرث.

2 - اأن يكون ذلك ال�سخ�ض اأو اأولئك الأ�سخا�ض ممن ت�سملهم باحلماية اتفاقية اأو اأكرث من 
اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الو�سع املحمي.

4 - اأن ي�سدر هذا ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون مقرتنا به.

5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع م�سلح.

 املادة 8 )2( )اأ( "4": جرمية احلرب املتمثلة يف تدمري املمتلكات وال�ستيالء عليها.
الأركان

نة اأو ي�ستويل عليها.  1 - اأن يدمر مرتكب اجلرمية ممتلكات معيَّ
 2 - األ تكون هناك �سرورة ع�سكرية تربر التدمري اأو ال�ستيالء.

 3 - اأن يكون التدمري اأو ال�ستيالء وا�سع النطاق وتع�سفيا.
4 - اأن تكون هذه املمتلكات م�سمولة باحلماية مبوجب اتفاقية اأو اأكرث من اتفاقيات جنيف 

 لعام 1949.
 5 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الو�سع املحمي.

 6 - اأن ي�سدر هذا ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون مقرتنا به.
7 - اأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع م�سلح.
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