
مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان:

ال�شمري موؤ�ش�شة اأهلية فل�شطينية م�شتقلة غري ربحية تعنى بحقوق الإن�شان، اأ�ش�شها يف مدينة القد�س املحتلة اأواخر عام 1991 جمموعة من الن�شطاء 
واملهتمني بحقوق الإن�شان لدعم ون�شرة الأ�شرى، ومناه�شة التعذيب عن طريق املراقبة واملتابعة القانونية واحلمالت الت�شامنية.

وي�شاركون يف  املوؤ�ش�شة  باأهداف  يوؤمنون  الذين  الأ�شخا�س  وهم  )ال�شمائر(،  عليهم  يطلق  الذين  واملتطوعني  الأن�شار  من  بال�شمري عدد  ويحيط 
ن�شاطاتها ويعملون على دعمها ماديًا ومعنويًا.

وال�شمري ع�شو يف �شبكة املنظمات الأهلية الفل�شطينية، جمل�س منظمات حقوق الإن�شان، ال�شبكة العاملية ملناه�شة التعذيب، الئتالف من اأجل الدفاع 
عن احلقوق واحلريات، الئتالف الإقليمي لإلغاء عقوبة الإعدام، الئتالف الدويل ملناه�شة �شيا�شة العزل، وغريها من ائتالفات حملية واإقليمية 

ودولية.
توؤمن موؤ�ش�شة ال�شمري بعاملية حقوق الإن�شان التي ت�شتند اإىل اأولوية احرتام الكرامة والإن�شانية وعدم جتزئتها ا�شتنادًا اإىل الأعراف واملواثيق املقرة 

دوليًا.  
كما وتوؤمن ال�شمري باأهمية بناء جمتمع فل�شطيني دميقراطي حر، ي�شوده العدل وامل�شاواة و�شيادة القانون واحرتام حقوق الإن�شان يف اإطار حقه يف 

تقرير امل�شري.
أهداف الضمير:

�أواًل: مناه�شة التعذيب وغريه من �شروب املعاملة القا�شية، اأو الالاإن�شانية اأو املهينة والعمل على اإلغاء عقوبة الإعدام.

ثانياً : مناه�شة العتقال التع�شفي و�شمان املحاكمة العادلة والنزيهة.

ثالثاً : دعم واإ�شناد معتقلي الراأي والهتمام باملعتقلني والأ�شرى ال�شيا�شيني ون�شرتهم معنويًا وقانونيًا واإعالميًا.

ر�بعاً : امل�شاهمة يف �شن قوانني فل�شطينية ت�شون مبادئ حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية و�شمان تنفيذها.

خام�ساً : امل�شاهمة يف الرتقاء بالوعي املجتمعي جتاه ق�شايا حقوق الإن�شان والدميقراطية و�شيادة القانون.

�ساد�ساً : بناء احلياة الدميقراطية يف املجتمع الفل�شطيني القائمة على التعددية ال�شيا�شية وحرية الراأي والتعبري.

�سابعاً : ح�شد وتكري�س التاأييد والدعم الدويل حلقوق ال�شعب الفل�شطيني امل�شروعة . 

برامج الضمير:
التعذيب  ق�شايا  متابعة  خالل  من  وعائالتهم  واملعتقلني  لالأ�شرى  املجانية  واحلقوقية  القانونية  اخلدمة  توفري  القانوين :  الدعم  برنامج  اأوًل: 

واملحاكمات والزيارات الدورية والإر�شاد احلقوقي القانوين.
ثانيًا: برنامج الدرا�شات والتوثيق : توثيق كافة الإح�شاءات والنتهاكات التي يتعر�س لها الأ�شرى واملعتقلني وعائالتهم، واإ�شدار التقارير والدرا�شات 
لها  التي يتعر�س  التوقيف، واملعتقالت وال�شجون والنتهاكات  التحقيق، وظروف العتقال داخل مراكز  اأثناء العتقال وخالل فرتة  التعذيب  حول 

الأ�شرى واملعتقلني من قبل قوات م�شلحة ال�شجون الإ�شرائيلية ووحداتها اخلا�شة.
ملناه�شة  و�شاغطة  ت�شامنية  ودولية  واإقليمية  حملية  وحمالت  باأن�شطة  ال�شمري  تقوم  الربنامج  هذا  يف اإطار  واملنا�شرة :  ال�شغط  برنامج  ثالثًا: 

التعذيب والعتقال التع�شفي ون�شرة الأ�شرى وحريتهم وم�شاندة اإ�شرابهم عن الطعام.
رابعًا: برنامج التوعية والتدريب : تقوم ال�شمري بعقد لقاءات جماهريية ون�شاطات توعوية حول حقوق الأ�شرى واملعتقلني وعائالتهم، ومن خالل 
برنامج ال�شمائر تفعل املوؤ�ش�شة دور ال�شباب يف تعزيز وحماية حقوق الإن�شان، كما وتعقد املوؤ�ش�شة دورات متخ�ش�شة للمحامني املتدربني والعاملني 

يف جمال الدفاع عن الأ�شرى واملعتقلني اأمام املحاكم الع�شكرية التابعة لقوات الإحتالل.

الأر�س الفل�شطينية املحتلة
مدينة رام اهلل - دوار الرافدين – عمارة �شبات – الطابق الأول

هاتف: 02- 2960446/ فاك�س: 2970136-02
العنوان الربيدي - القد�س: �س.ب 17338  
info@addameer.ps :الربيد الإلكرتوين

 www.addameer.org :املوقع الإلكرتوين
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توطئة

هذا	التقرير	حول	انتهاكات	حقوق	االأ�سيرات	واالأ�سرى	في	ال�سجون	االإ�سرائيلية	يندرج	�سمن	
الجهد	المتوا�سل	الذي	تبذله	موؤ�س�سة	ال�سمير	لرعاية	االأ�سير	وحقوق	االإن�سان	لالإفراج	عن	
مع	 بالتعاون	 جهودها،	 �ستوا�سل	 ال�سمير	 موؤ�س�سة	 فاإن	 ذلك،	 ولحين	 	 واالأ�سرى.	 االأ�سيرات	
الموؤ�س�سات	الحقوقية	الدولية،	من	اأجل	�سمان	تمتع	االأ�سيرات	واالأ�سرى	في	�سجون	االحتالل	
لحقوق	 الدولي	 والقانون	 االإن�ساني،	 الدولي	 القانون	 في	 المكفولة	 بحقوقهم	 االإ�سرائيلي،	

االإن�سان.

تتطلع	موؤ�س�سة	ال�سمير،	من	خالل	تقاريرها	ال�سنوية،	اإلى	درا�سة	�سيا�سات	م�سلحة	ال�سجون	
انتهاكاتها	 وف�سح	 الفل�سطينية،	 االأ�سيرة	 الحركة	 اإرادة	 ك�سر	 اإلى	 ال�ساعية	 االإ�سرائيلية	
المبرمجة	والمنهجية	لحقوقهم،	في	�سبيل	م�ساءلتها	ومحا�سبتها،	بمقت�سى	القانون	الدولي	

العام،	وبخا�سة	القانون	الجنائي	الدولي،	والقانون	الدولي	االإن�ساني.

الفل�سطينية	 االأ�سيرة	 للحركة	 التاأريخ	 في	 مهّمة	 مادة	 ال�سنوية،	 االنتهاكات	 تقارير	 وتعد	
م�سلحة	 قوات	 �سيا�سات	 مقدمتها	 وفي	 االحتالل،	 اأدوات	 مختلف	 مواجهة	 في	 ون�ساالتها	

ال�سجون	االإ�سرائيلية،	الهادفة	اإلى	�سهر	وعي	االأ�سرى	وتطويعهم.
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املنهجية

اعتمد	تقرير	االنتهاكات	لحقوق	االأ�سرى	واالأ�سيرات،	على	منهجية	و�سفية	تحليلية،	وا�ستند	
اإلى	120	ت�سريحًا	م�سفوعًا	بالق�سم	من	االأ�سرى/ات	والمعتقلين/ات،	قدمت	لمحامي	موؤ�س�سة	
ال�سمير	خالل	العام	الما�سي،	وعلى	�سوء	300	مقابلة	في	مختلف	ال�سجون	على	امتداد	العام	

.2012

تم	تو�سيف	وتحليل	االنتهاكات	المرتكبة	بحق	االأ�سرى	والمعتقلين	وذويهم،	ب�سكل	اأ�سا�سي،	على	
�سوء	القواعد	االآمرة	للقانون	الدولي	االإن�ساني،	والقانون	الدولي	لحقوق	االإن�سان،	باعتبارها	

االإطار	النظري	الناظم	لحقوق	االأ�سرى	واأ�سول	معاملتهم.

المطبقة	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 لوائح	قوات	م�سلحة	 التقرير	عن	تفح�ش	ومراجعة	 لم	يغفل	
على	االأ�سرى	الفل�سطينيين،1	بغر�ش	مقارنتها	مع	المعايير	الدولية،	بما	فيها	تلك	الواردة	في	

اأدلة	عمل	مراقبي	اأماكن	االحتجاز.

لرعاية	 ال�سمير	 موؤ�س�سة	 اإيمان	 انطالقًا	من	 واحدة،	 االأ�سرى	كق�سية	 ق�سية	 التقرير	 يتناول	
االأ�سير	اأن	اأ�سرى	القد�ش،	واالأ�سرى	الفل�سطينيين	من	اأرا�سي	العام	1948،	واأ�سرى	قطاع	غزة	
وال�سفة	الغربية،	هم	حملة	راية	واحدة،	وهموم	واحدة،	ويقا�سون	ظروفًا	واحدة،	ويخو�سون	

ن�سااًل	يجب	اأن	يكون	موحدًا	في	�سبيل	كرامتهم	وحريتهم.

اأخيرًا،	يقدم	التقرير	�سورة	�ساملة	عن	واقع	االأ�سرى	والتطورات	التي	�سهدها	العام	المن�سرم،	
ال�سجون	 وم�سلحة	 الفل�سطينية	 االأ�سيرة	 الحركة	 بين	 المفتوحة	 المواجهة	 �سوء	 على	
و�سمان	 االأ�سرى	 حقوق	 ال�ستعادة	 االأ�سيرة	 الحركة	 تنا�سل	 الذي	 الوقت	 ففي	 	 االإ�سرائيلية.	
اتفاقيات	حقوق	 و�سائر	 والرابعة	 الثالثة	 اتفاقيتا	جنيف	 عليها	 ن�ست	 كما	 بحقوقهم	 تمتعهم	
االأ�سيرة	 الحركة	 اإنجازات	 ل�سحب	 مدرو�سة	 منهجية	 وفق	 ال�سجون	 م�سلحة	 تعمل	 االإن�سان،	
التي	تحققت	بالت�سحيات	في	العقود	الما�سية،	ومنذ	العام	2004	اأخذت	منعطفًا	جديدًا	بعد	

1	يطلق	عليها	»اللوائح	اخلا�سة	بال�سجناء	االأمنيني«.
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عمل	موؤ�س�سة	ال�سمير،	التي	بداأت	بمنع	رئي�ش	مجل�ش	اإدارة	موؤ�س�سة	ال�سمير	من	التنقل	بين	
القد�ش	وبقية	ال�سفة	الغربية؛	ومنع	المحامين	من	زيارات	ال�سجون	ولقاء	االأ�سرى	والمعتقلين؛	
ثم	اعتقال	الزميل	اأيمن	نا�سر،	واإقدامها	على	اقتحام	مقر	موؤ�س�سة	ال�سمير	في	مدينة	رام	

اهلل،	وُيختتم	التقرير	بعدد	من	اال�ستنتاجات	والتو�سيات.

االإ�سراب	عن	الطعام	وما	تمخ�ش	عن	اإ�سراب	االأ�سرى	في	العام	نف�سه،	لتبداأ	مرحلة	جديدة	
ميزتها	�سيا�سة	قديمة	جديدة	عنوانها	�سهر	وعي	االأ�سرى.

يتناول	التقرير	اأبرز	االنتهاكات	التي	تعّر�ش	لها	االأ�سرى	خالل	العام	2012،	بدءًا	من	لحظة	
ومعاملة	حاّطة	 قا�سية	 االحتجاز	في	ظروف	 اإلى	 و�سواًل	 التحقيق،	 بفترات	 االعتقال،	مرورًا	

بالكرامة	االإن�سانية.

يتكون	التقرير	من	�ستة	ف�سول	رئي�سية؛ يتناول	الف�سل	االأول اإح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	
والمعتقلين	خالل	العام	2012 واأبرز	االأحداث	التي	تعر�سوا	لها،	فيما	يتطرق	الف�سل الثاين	
الخا�سة	 ووحداتها	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 م�سلحة	 قوات	 وجرائم	 واعتداءات	 انتهاكات	 اإلى	
يتناول	 فيما	 والفردية،	 الجماعية	 الطعام	 عن	 االإ�سرابات	 اأثناء	 والمعتقلين	 االأ�سرى	 بحق	
ونخ�س�ش	 العادلة	 المحاكمة	 ل�سمانات	 االإ�سرائيلية	 المحاكم	 انتهاكات	 الثالث	 الف�سل 
الف�سل الرابع	للتعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون	والمعتقالت	
اأثناء	االعتقال،	وفي	خالل	فترات	التحقيق،	والتعذيب	الذي	تمار�سه	الوحدات	الخا�سة	التابعة	
لقوات	م�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية	بحق	االأ�سرى	والمعتقلين	اأثناء	النقل	من	مراكز	التوقيف	
اإلى	المحاكم،	وبين	ال�سجون،	وخالل	االقتحامات	الدورية	الأق�سام	وغرف	االأ�سرى	في	مختلف	

ال�سجون	وب�سكل	ممنهج.

اأما الف�سل اخلام�ض	فقد	خ�س�ش	التفاق	14	اأيار	2012،	ما	بين	قيادة	الحركة	االأ�سيرة	وقوات	
م�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية،	الذي	اأنهى	االإ�سراب	الجماعي	عن	الطعام	الأكثر	من	2000	
بين	2012/4/17	 ما	 يومًا	 	28 ا�ستمر	 الذي	 االحتالل،	 �سجون	 في	 فل�سطيني	 ومعتقل	 اأ�سير	
االإداري،	 واالعتقال	 العزل	 �سيا�سة	 وا�ستمرار	 لالتفاق	 االإ�سرائيلي	 والتنكر	 و2012/5/14	
كما	يتناول	الف�سل	حرمان	االأ�سرى	والمعتقلين	من	التعليم	الثانوي	والجامعي،	وحملة	قوات	

االحتالل	الإعادة	اعتقال	االأ�سرى	المحررين،

الحقوقية	 الموؤ�س�سات	 على	 االحتالل	 قوات	 اعتداء	 فيتناول	 واالأخير	 ال�ساد�ض	 الف�سل  اأما	
والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان،	ومالحقات	قوات	االحتالل	وقوات	م�سلحة	�سجونه	لطاقم	
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مقدمة عامة

دخلت	الحركة	االأ�سيرة	العام	2012	على	وقع	اإ�سراب	عن	الطعام	خا�سه	300	اأ�سير	فل�سطيني	
العزل	 �سيا�سة	 باإنهاء	 مطالبين	 و2011/10/18،	 	2011/9/27 بين	 ما	 يومًا	 	22 طوال	

االنفرادي	بحق	االأ�سرى	وقادة	الحركة	االأ�سيرة.

اإطالق	 على	 ين�ّش	 اتفاق	 اإلى	 التو�سل	 اإعالن	 بعد	 الطعام	 عن	 اإ�سرابهم	 االأ�سرى	 اأوقف	
المقاومة	الفل�سطينية	�سراح	الجندي	االإ�سرائيلي	مقابل	اإطالق	�سراح	1027	اأ�سيرًا	فل�سطينيًا	
واحد	من	 يوم	 وقبل	 	 والثانية	في	2011/12/18.	 االأولى	في	2011/10/18،	 على	دفعتين؛	
�سعار	 رافعًا	 الطعام	 اإ�سرابه	عن	 عدنان	 ال�سيخ	خ�سر	 المعتقل	 اأعلن	 الثانية،	 الدفعة	 اإتمام	
»كرامتى	اأغلى	من	الطعام«،	رف�سًا	للتعذيب	الذي	تعر�ش	له	اأثناء	االعتقال	والتحقيق	و�سيا�سة	
االعتقال	االإداري؛	وا�ستمر	في	اإ�سرابه	66	يومًا،	االأمر	الذي	فجر	معركة	االأمعاء	الخاوية	في	
مختلف	ال�سجون،	ما	رفع	توقعات	باندالع	انتفا�سة	فل�سطينية	ثالثة،	عنوانها	حرية	االأ�سرى	

وعدالة	ق�سيتهم	ون�ساالتهم.

في	الثالث	من	�سهر	كانون	الثاني	2012،	ا�ست�سهد	االأ�سير	المحرر	زكريا	داوود عن	عمر	يناهز43	
اأن	 بعد	 	،2011 اآب	 	22 بتاريخ	 االحتالل	 �سجون	 من	 عنه	 االإفراج	 من	 وجيزة	 فترة	 بعد	 عامًا،	
اعتقاله،	 �سنوات	 اأثناء	 به	 اآلم	 الذي	 ال�سرطان	 بمر�ش	 اإ�سابته	 ب�سب	 ال�سحية	 حالته	 تدهورت	
وجراء	�سيا�سة	االإهمال	الطبي	التي	تنتهجها	قوات	م�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية	بحق	االأ�سرى	
والمعتقلين	الفل�سطينيين،	ورف�ش	قوات	االحتالل،	بعد	االإفراج	عنه،	ال�سماح	له	بال�سفر	لتلقي	

العالج	المنا�سب	في	م�ست�سفي	متخ�س�ش	في	العا�سمة	االأردنية.2

حفز	الزخم	ال�سعبي	الذي	رافق	اإ�سراب	المعتقل	خ�سر	عدنان	الحركة	االأ�سيرة	على	ح�سم	
االأ�سير	 ليوم	 ال�سنوية	 الذكرى	 حلول	 مع	 الطعام	 عن	 الجماعي	 االإ�سراب	 بخو�ش	 قراراها	
وعربي	 فل�سطيني	 �سعبي	 واإ�سناد	 بدعم	 اأي�سًا	 حظي	 الذي	 ني�سان،	 	17 الموافق	 الفل�سطيني	

دولي	كبير،	وتغطية	اإعالمية	عالمية.
2	ملزيد	من	التفا�سيل	حول	ال�سهيد	زكريا	داوود،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:

http//:www.addameer.org/atemplate.php?id=168
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كان	لهذه	االإ�سرابات	الجماعية	والفردية	عن	الطعام	التي	ا�ستمرت	طوال	العام	2012،	الدور	
نجحت	 كما	 الفل�سطيني،	 الر�سمي	 الم�ستوى	 على	 نف�سها	 االأ�سرى	 ق�سية	 فر�ش	 في	 الكبير	
هذه	االإ�سرابات	في	ف�سح	اأكاذيب	االحتالل	وك�سفت	عن	جرائمه	بحق	االأ�سرى	والمعتقلين،	
االأمر	الذي	حمل	العديد	من	الموؤ�س�سات	الدولية	وال�سخ�سيات	ال�سيا�سية	الدولية	على	توجيه	
انتقادات	حادة	لدولة	االحتالل،	ومطالبتها	بوقف	�سيا�سة	االعتقال	االإداري،	وتح�سين	ظروف	

المعتقلين	واالأ�سرى	الفل�سطينيين	في	�سجونها.

لم	يفلح	هذا	ال�سغط	الدولي	في	ثنى	دولة	االحتالل	عن	�سيا�ساتها	االنتقامية	الأ�سباب	عدة؛	
دولة	 ت�سرف	 �سد	 وعقابية	 ردعية	 اآليات	 اأي	 من	 خالية	 جاءت	 االنتقادات	 اأن	 اأهمها	 ومن	
االحتالل	كدولة	مارقة	وفوق	القانون	الدولي،	ولم	تجد	فيها	)الت�سريحات	المدينة	والمنددة(	

ما	ي�ستدعي	وقف	جرائمها	بحق	االأ�سرى	والمعتقلين.

وا�سلت	دولة	االحتالل	اعتقال	المزيد	من	الفل�سطينيين،	وعمدت	على	االنتقام	من	كل	من	
يت�سامن	مع	االأ�سرى	واإ�سراباتهم	ويحمل	ر�سالتهم.		ف�سنت	قوات	االحتالل	حمالت	اعتقال	
واعتقلت	 ال�سلمية،	 التظاهرات	 وقمعت	 ون�ساًء،	 رجااًل	 وال�سغار،	 الكبار	 طالت	 ع�سوائية	
المدافعين	عن	حقوق	االإن�سان،	ومنعت	المحامين	من	زيارة	الم�سربين	عن	الطعام،	واأعلنت	
حالة	الطوارئ	في	العديد	من	ال�سجون	بغية	منع	المحامين	من	الوقوف	على	ظروف	الم�سربين	

عن	الطعام.

وقد	طالت	هذه	االعتقاالت	الباحث	الحقوقي	في	موؤ�س�سة	ال�سمير	الزميل	اأيمن	نا�سر،	الذي	
توا�سل	قوات	االحتالل	اعتقاله	منذ	15	ت�سرين	االأول	من	العام	2012،	وت�سعى	اإلى	محاكمته	

بموجب	االأوامر	الع�سكرية	التي	تحظر	الم�ساركة	في	ن�ساطات	تنا�سر	االأ�سرى.

اهلل،	 رام	 مدينة	 في	 عدة	 مجتمعية	 بموؤ�س�سات	 اأ�سوة	 ال�سمير،	 موؤ�س�سة	 مقر	 تعر�ش	 كما	
لالقتحام	من	قبل	قوات	االحتالل	في	�ساعة	متاأخرة	من	ليلة	10	كانون	االأول،	ونهبت	اأجهزة	

حا�سوب	وملفات	قانونية،	وعّر�ست	مقتنياتها	للعبث	والتخريب.

اأح�ساءات حول اأعداد الأ�سرى 
واملعتقلني خالل العام 2012
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اأح�ساءات حول اأعداد الأ�سرى واملعتقلني خالل العام 2012

الرقمية	 المعطيات	 خالل	 من	 والمعتقلين	 االأ�سرى	 لواقع	 ا�ستعرا�سًا	 الف�سل	 هذا	 يت�سمن	
والجداول	التي	تبين	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012.

جدول 1: اأعداد الأ�سرى واملعتقلني خالل العام 2012
كانون	
االأول

ت�سرين	
الثاين

ت�سرين	
االأول اأيلول	 اآب متوز حزيران	 اأيار ني�سان اآذار �سباط كانون	

الثاين ال�شهر

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

جدول 2: فئات الأ�سرى بداية العام ونهايته

االأ�سريات االأطفال املعتقلون	
االإداريون

فل�سطينيو	اأرا�سي	
العام	1948

اأ�سرى	مدينة	
القد�ش	

اأ�سرى	ما	قبل	
اأو�سلو

8 166 309 180 161 123

11 177 178 191 165 111

مقاتل	غري	�سرعي اأ�سرى	قطاع	غزة	 حكموا	اأكرث	من	
20	عامًا

ق�سوا	اأكرث	من	
20	عامًا	 موؤبدات النواب

1 462 447 52 526 27

0 439 456 72 529 13

جدول 3: النواب املعتقلون
كانون	
االأول

ت�سرين	
الثاين

ت�سرين	
االأول اأيلول اآب متوز حزيران اأيار ني�سان اآذار �سباط كانون	

الثاين ال�شهر

13 8 10 13 20 20 26 27 27 27 27 27 العدد

اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012
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جدول 4: اأعداد املعتقالت والأ�سريات يف �سجون الحتالل خالل العام 
2012

ال�شهر
كانون	
ت�سرين	اأيلولاآبمتوزحزيراناأيارني�ساناآذار�سباطالثاين

االأول
ت�سرين	
الثاين

كانون	
االأول

85567666791011العدد

قامت	قوات	االحتالل	باعتقال	30	�سيدة	وفتاة	فل�سطينية	خالل	العام	2012	ح�سب	�سجالت	
ال�سمير.		ومن	الجدير	ذكره	اأن	هذا	العدد	يدل	على	اأن	االأ�سيرات	اللواتي	اعتقلن	الأكثر	من	
يوم،	حيث	هناك	الكثير	من	االأ�سيرات	يعتقلن	ل�ساعات	ويتم	االإفراج	عنهن	ويتعذر	ت�سجيل	

وتوثيق	كل	هذه	الحاالت.

جدول 5: اأعداد املعتقلني الإداريني يف �سجون الحتالل

حزيران اأيار ني�سان اآذار �سباط كانون	الثاين	 ال�شهر 

303 308 322 320 309 309 2012

229 220 217 214 221 207 2011

215 222 237 259 264 264 2010

428 449 487 506 542 564 2009

738 776 790 766 788 813 2008

730 761 790 776 788 814 2007

كانون	االأول	 ت�سرين	الثاين	 ت�سربن	االأول اأيلول	 اآب متوز ال�شهر 

178 156 184 112 250 285 2012

283 278 286 272 243 243 2011

207 214 212 190 190 200 2010

278 291 322 335 363 387 2009

546 569 583 604 649 692 2008

546 569 578 599 651 691 2007

بالمقابل،	فان	انخفا�سًا	ملحوظًا	قد	طراأ	على	اأعداد	المعتقلين	االإداريين	في	�سجون	االحتالل	
حيث	كان	عددهم	نهاية	العام	2011،	 نتيجة	االإ�سرابات	الفردية	�سد	“االعتقال	االإداري”،	
)320(	معتقاًل	اإداريًا،	انخف�ش	وو�سل	في	اأوائل	ت�سرين	الثاني	الما�سي	اإلى	)160(	معتقاًل،	
فيما	عاد	وارتفع	الموؤ�سر	لي�سل	اإلى	قرابة	)190(	معتقاًل	اإداريًا	مع	نهاية	العام	2012،	وهذا	

اأي�سًا	موؤ�سر	خطير.	

اأعداد املعتقلني يف �سجون الحتالل

هو	 ما	 وح�سب	 	،2007 العام	 منذ	 االعتقاالت	 من�سوب	 اأن	 فروانة	 النا�سر	 عبد	 الباحث	 بّين	
موثق	لديه،	ي�سهد	انخفا�سًا	تدريجيًا	وا�سحًا	من	حيث	االأعداد	االإجمالية	لحاالت	االعتقال،	
فيما	�سجل	العام	2012	ارتفاعًا	بن�سبة	)16.2%(	عن	العام	الذي	�سبقه،	وهذا	موؤ�سر	خطير	
داخل	 االأ�سرى	 وبحق	 بحقهم	 االنتهاكات	 حجم	 وزيادة	 االعتقاالت	 ات�ساع	 ظل	 في	 ومقلق،	

ال�سجون	االإ�سرائيلية.

وخالل	العام	2012،	�سجل	قيام	قوات	االحتالل	بـ	3848	حالة	اعتقال	لفل�سطينيين	من	�سكان	
االأر�ش	الفل�سطينية	المحتلة،	جلها	في	ال�سفة	الغربية،	بما	فيها	مدينة	القد�ش	وعدد	محدود	

في	قطاع	غزة.

وك�سف	مدير	دائرة	االإح�ساء	بوزارة	االأ�سرى	والمحررين	في	ال�سلطة	الوطنية	الفل�سطينية،	
�سلطات	 اأن	 فروانة،	 النا�سر	 عبد	 غزة،	 بقطاع	 الوزارة	 �سوؤون	 باإدارة	 المكلفة	 اللجنة	 ع�سو	
طفاًل،	 	)881( بينهم	 مواطنًا،	 	)3848( 	2012 العام	 خالل	 اعتقلت	 االإ�سرائيلي	 االحتالل	
و)67(	مواطنة،	و)11(	نائبًا،	و)9(	من	محرري	�سفقة	التبادل	»وفاء	االأحرار«،	بمن	فيهم	
المعتقلة	»هناء	�سلبي«،	اإ�سافة	اإلى	ع�سرات	االأكاديميين	وال�سحافيين	والمعلمين	والقيادات	

ال�سيا�سية	والمهنية	والمجتمعية.

وبين	فروانة	اأن	متو�سط	االعتقاالت	خالل	العام	2012	قد	بلغت	)321(	حالة	اعتقال	�سهريًا؛	
اأي	ما	يقارب	)11(	حالة	يوميًا،	م�سيرًا	اإلى	اأن	الغالبية	العظمى	من	المعتقلين	البالغ	عددهم	

اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012 اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012
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فيما	 والقد�ش،	 الغربية	 ال�سفة	 مناطق	 من	 كانوا	 	،)%97.7( ن�سبته	 ما	 وي�سكلون	 	)3759(
كانت	)89(	حالة	فقط	من	قطاع	غزة،	وغالبيتهم	من	ال�سيادين	الذين	اعتقلوا	في	عر�ش	

البحر.

جدول 6: توزيع العتقالت على مدار العام 2012

ال�شهر
كانون	
ت�سرين	اأيلولاآبمتوزحزيراناأيارني�ساناآذار�سباطالثاين

االأول
ت�سرين	
الثاين

كانون	
االأول

298327362298235261272236254315535455العدد

اأبرز الأحداث والنتهاكات خالل العام 2012
يف الثالث من �شهر كانون الثاين:

فترة	وجيزة	 بعد	 يناهز	43	عامًا،	 داوود	عن	عمر	 المحرر	زكريا	 االأ�سير	 ا�ست�سهد	
من	االإفراج	عنه	من	�سجون	االحتالل	بتاريخ	22	اآب	2011،	وبعد	اأن	تدهورت	حالته	
ال�سحية	ب�سب	اإ�سابته	بمر�ش	ال�سرطان	الذي	اآلم	به	اأثناء	�سنوات	اعتقاله،	وجراء	
بحق	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 م�سلحة	 وحدات	 تنتهجها	 التي	 الطبي	 االإهمال	 �سيا�سة	
االأ�سرى	والمعتقلين	الفل�سطينيين،	ورف�ش	قوات	االحتالل،	بعد	االإفراج	عنه،	ال�سماح	
له	بال�سفر	لتلقي	العالج	المنا�سب	في	م�ست�سفي	متخ�س�ش	في	العا�سمة	االأردنية.3

يف 15 كانون الثاين:

بال�سجن	 رحمة	 اأبو	 اأ�سرف	 البارز	 النا�سط	 على	 الع�سكرية	 عوفر	 محكمة	 حكمت	
اأخرى	 مرة	 اأدين	 اإذا	 اأ�سهر	 �ستة	 لمدة	 التنفيذ	 وقف	 مع	 ون�سف،	 �سهور	 �ستة	 لمدة	
في	غ�سون	ال�سنوات	الخم�ش	المقبلة.		وكانت	قوات	االحتالل	قد	اعتقلت	اأ�سرف	اأبو	
رحمة	بتاريخ	21	ت�سرين	االأول	2011،	خالل	المظاهرة	االأ�سبوعية	في	قريته	بلعين،	
بتهمة	اإلقاء	الحجارة	والم�ساركة	بم�سيرة	غير	قانونية.		اأدانت	المحكمة	الع�سكرية	
اأبو	رحمة	بالتهم	ال�سابقة	على	الرغم	من	وجود	اأدلة	قاطعة	تفند	اّدعاءات	النيابة	
اأبو	رحمة	في	العام	2008،	واأطلقت	 اأن	اعتقلت	 الع�سكرية،	و�سبق	لقوات	االحتالل	
النار	عليه	وهو	مع�سوب	العينين	واأ�سابته	بر�سا�سة	في	�ساقه.		واأبو	رحمة	هو	�سقيق	
كل	من	با�سم	اأبو	رحمة	)30	عامًا(،	وجواهر	اأبو	رحمة	)35	عامًا(	اللذين	قتلتهما	
�سد	 القرية	 ت�سهدها	 التي	 ال�سلمية	 االأ�سبوعية	 المظاهرات	 اأثناء	 االحتالل	 قوات	

االحتالل	واال�ستيطان.

3	ملزيد	من	التفا�سيل	حول	ال�سهيد	زكريا	داوود،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:
http://www.addameer.org/atemplate.php?id=168

اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012 اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012
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يف 23 كانون الثاين:

مدينة	 يف	 الدويل	 االأحمر	 ال�سليب	 بعثة	 مقر	 اقتحام	 على	 االحتالل	 قوات	 اأقدمت	
املقد�سي	 والنائب	 عرفة،	 اأبو	 خالد	 الوزير	 اختطاف	 من	 ومتكنت	 املحتلة،	 القد�ش	
يف	 والتغيري	 االإ�سالح	 كتلة	 نواب	 وكان	 	 والتغيري.	 االإ�سالح	 كتلة	 من	 طوطح	 حممد	
اأبو	 والنائب	حممد	 طوطح،	 والنائب	حممد	 عطون،	 اأحمد	 )النائب	 القد�ش	 مدينة	
حزيران	 من	 ع�سر	 ال�سابع	 منذ	 يعت�سمون	 عرفة(	 اأبو	 خالد	 ال�سابق	 والوزير	 طري،	
)يونيو(	من	العام	)2010(	يف	مقر	»ال�سليب	االأحمر«،	بعد	اأن	اعتقلوا	على	يد	قوات	
االحتالل	يف	العام	2006	لثالثة	اأعوام	ون�سف	العام،	وبعد	خروجهم	من	االعتقال	بفرتة	
وجيزة،	مت	ت�سليمهم	قرارات	�سادرة	عن	وزير	االأمن	الداخلي	لدولة	االحتالل	تق�سي	
بنزع	بطاقات	اإقامتهم	املقد�سية،	ومطالبتهم	مبغادرة	املدينة	خالل	ثالثني	يومًا.		حينها	
جلاأ	النواب	اإىل	االعت�سام	يف	مقر	ال�سليب	االأحمر	الدويل	يف	حي	ال�سيخ	جّراح،	رف�سًا	

لقرار	قوات	االحتالل	ب�سحب	بطاقاتهم	املقد�سية	وحماولتها	تهجريهم	ق�سرًا.

يف 31 كانون الثاين،

اعتقلت	وحدات	جي�ش	االحتالل	االأ�سري	املحرر	اأمين	اإ�سماعيل	ال�سراونة	)36	عامًا(	بعد	
مداهمة	منزله	وتفتي�سه	بحي	كري�سة	يف	بلدة	دورا	جنوب	غربي	اخلليل	بال�سفة	الغربية	
اأعوام	داخل	�سجون	االحتالل،	واأفرج	 املحتلة.4		وكان	االأ�سري	ال�سراونة	ق�سى	ع�سرة	
عنه	بالدفعة	االأوىل	ل�سفقة	االأ�سرى	بعدما	كان	يق�سي	حكما	بال�سجن	مدته	38	عامًا.		
وبهذا	يعترب	ال�سراونة	اأول	اأ�سري	حمرر	ب�سفقة	تبادل	االأ�سرى	يعاد	اعتقاله	بعد	مداهمة	
منزله.		وامتدت	هذه	االعتداءات	لتطال	ذوي	االأ�سرى	املحررين،	فحرم	بع�سهم	من	
ال�سفر	لاللتقاء	باأبنائهم	املنفيني	يف	اخلارج،	ومن	جرى	تهجريهم	ق�سرًا	اإىل	قطاع	
غزة.		خا�ش	ال�سراونة	اإ�سرابًا	مفتوحًا	عن	الطعام	منذ	االأول	من	متوز	احتجاجًا	على	

اإعادة	اعتقاله	واأوقف	اإ�سرابه	بعد	اأكرث	180	يومًا.

4	لالطالع	على	ال�سرية	الذاتية	واالعتقالية	لالأ�سري	اأمين	ال�سراونة،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:
http://www.addameer.org/atemplate.php?id=277

يف 7 �شباط:

تمدد	قوات	االحتالل	اأمر	االعتقال	االإداري	بحق	عايد	دودين	لمدة	�ستة	اأ�سهر	اأخرى.		
وكان	دودين	تعر�ش	لالعتقال	في	9	اآب	العام	2011،	و�سدر	بحقه	اأمر	اعتقال	اإداري	
لمدة	�ستة	اأ�سهر.		وجاء	اعتقال	دودين	بعد	�سهر	من	االإفراج	عنه،	وبعد	اأن	اأم�سى	
و�سدر	 ال�سابق،	 اعتقاله	 في	 االإداري	 االعتقال	 في	 ون�سف	 �سنوات	 ثالث	 من	 اأكثر	
اإداري	قبل	االإفراج	عنه	في	حزيران	2011،	وجدد	له	االأمر	 اأمر	اعتقال	 بحقه	30	

اأكثر	من	مرة	خالل	العام.

يف 16 �شباط:

االأحرار	)2011/10/18(،	 وفاء	 �سفقة	 في	 المحررة	 المعتقلة	 �سلبي	 هناء	 اأعلنت	
اأمر	 اعتقالها	بموجب	 الطعام	رف�سًا	الإعادة	قوات	االحتالل	 المفتوح	عن	 اإ�سرابها	
اعتقال	اإداري،	وتعر�سها	للتعذيب	والمعاملة	المهينة	والحاطة	بالكرامة	االإن�سانية.5		
عن	 المفتوح	 اإ�سرابها	 �سلبي	 هناء	 االإدارية	 المعتقلة	 اأوقفت	 	،2012 اآذار	 	29 وفي	
الطعام	الذي	ا�ستمر43	يومًا.6		وبعد	اقترابها	من	حافة	الموت،	تو�سلت	اإلى	اتفاق	
مع	م�سلحة	ال�سجون	ومخابراتها	يق�سي	باالإفراج	عنها	ونقلها	ق�سرًا	اإلى	قطاع	غزة	

لمدة	ثالث	�سنوات.

يف 21 �شباط:

اأوقف	خ�سر	عدنان	اإ�سرابه	المفتوح	عن	الطعام	الذي	كان	بداأه	في	ال�سابع	ع�سر	من	
كانون	االأول	العام	2011	احتجاجًا	على	اعتقاله	االإداري،	وتعر�سه	للتعذيب	والمعاملة	
الحاطة	بالكرامة	اأثناء	وجوده	بمركز	تحقيق	الجلمة،	بعد	نجاحه	في	اإجبار	النيابة	
الع�سكرية	على	التعهد	باإطالق	�سراحه	يوم	17	ني�سان	من	العام	2012؛	اأي	بعد	اأربعة	

�سهور	4	من	اعتقاله.7
5	ملزيد	من	املعلومات	حول	اعتقال	ال�سيدة	هناء	�سلبي،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=206

6	ملزيد	من	املعلومات	حول	ال�سرية	االعتقالية	لل�سيدة	هناء	�سلبي،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:
http://www.addameer.org/atemplate.php?id=206

7	ملزيد	من	املعلومات	حول	اعتقال	ال�سيخ	خ�سر	عدنان،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:

اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012 اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012
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يف 23 �شباط:

بحق	 الثانية	 للمرة	 االإداري	 االعتقال	 اأمر	 الع�سكرية	 والنيابة	 االحتالل	 قوات	 تمدد	
اآب	 	23 تاريخ	 في	 الثالثة	 وللمرة	 اأ�سهر	 �ستة	 لمدة	 قطام�ش	 اأحمد	 والمفكر	 الكاتب	
من	العام	2012،	لمدة	�ستة	اأ�سهر	اآخري.		وقطام�ش	كاتب	ومحلل	�سيا�سي،	تعر�ش	
حقوق	 ومجموعات	 محاميه	 يوؤكد	 فيما	 	،2011 العام	 ني�سان	 	21 بتاريخ	 لالعتقال	

االإن�سان	عدم	وجود	اأية	دالئل	تدينه،	بل	اإن	�سبب	اعتقاله	يعود	الآرائه	فقط.8

يف منت�شف �شهر اآذار:

في	 االأ�سرى	 وغرف	 اأق�سام	 ال�سجون	 لم�سلحة	 التابعة	 الخا�سة	 الوحدات	 اقتحمت	
بال�سرب	على	 واعتدت	 	 النووي.	 الحم�ش	 اإعطاء	عينة	 لتفر�ش	عليهم	 �سجون	عدة	
اأ�سيرًا	في	�سجن	نفحة،	وتم	نقل	االأ�سير	 اأ�سيرًا	فل�سطينيا،	منهم	61	 ما	يقارب	70	
عن	 ال�سجون	 م�سلحة	 اأعلنت	 	 بالغة.	 الإ�سابة	 تعر�سه	 بعد	 للم�ست�سفى	 الفقه	 جالل	
عزمها	اإرغام	االأ�سرى	والمعتقلين	على	اإعطاء	عينات	الحم�ش	م�ستخدمة	القوة	اإذا	
تطلب	االأمر.		وهددت	االأ�سرى	والمعتقلين	بمعاقبتهم	بحزمة	من	العقوبات	ال�سارمة	
	وخالل	 ا�ستنادًا	اإلى	لوائحها	الداخلية	الخا�سة	بمن	ت�سميهم	“ال�سجناء	االأمنيين”.	
تلك	الحملة،	تعر�ش	ع�سرات	المعتقلين	واالأ�سرى	لعقوبات	فردية	وجماعية،	وبخا�سة:	
العزل	االنفرادي،	الغرامات	المالية	الباهظة،	عقوبة	الحرمان	من	الزيارات	العائلية.

يف 16 اآذار:

قامت	قوات	االحتالل	باإطالق	كلب	على	ال�ساب	اأحمد	�ستيوي	وهو	متظاهر	فل�سطيني	
اأعزل	وتم	اعتقاله	الحقًا	على	الرغم	من	حاجته	للرعاية	الطبية	ب�سبب	نزيف	اأ�سابه	
اإقناع	 للقرية	 ال�سعبية	 اللجنة	 اأع�ساء	 اأحد	 محاولة	 وبعد	 	 عليه.	 الكلب	 تعدي	 بعد	
ال�سابط	باالإفراج	عن	الرجل	الم�ساب،	تم	االعتداء	على	ع�سو	اللجنة	ورميه	على	

االأر�ش	ور�ش	الفلفل	على	وجهه	واعتقاله.
http://www.addameer.org/atemplate.php?id=185

8	ملزيد	من	املعلومات	ولقراءة	ال�سرية	الذاتية	واالعتقالية	للكاتب	اأحمد	قطام�ش،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	موؤ�س�سة	
ال�سمري:

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=175

يف 26 اآذار:

اإن�سائهما	 ب�سبب	 خندقجي	 واأماني	 هنية	 عال	 النا�سطتين	 االحتالل	 قوات	 تعتقل	
بحقوق	 المطالبة	 اإلى	 تدعو	 )في�سبوك(	 االجتماعي	 التوا�سل	 موقع	 على	 �سفحة	
االأ�سرى	الفل�سطينيين.		تم	احتجاز	هنية	في	التحقيق	لمدة	25	يومًا	ابتداء	من	26	
الم�ساركة	باالأن�سطة	 اتهام	تحمل	 اأ�سدر	بحقها	الئحة	 اذار	وحتى	19	ني�سان،	كما	
ال�سيا�سية	داخل	الجامعة.		وبعد	محاكمتها	الحقًا،	في	20	حزيران،	حكمت	بال�سجن	
خم�سة	وع�سرين	يومًا	كانت	قد	ق�ستهم	�سابقًا	في	التحقيق،	اإ�سافة	اإلى	8	�سهور	مع	
وقف	التنفيذ	لمدة	5	�سنوات	وغرامة	مالية	قدرها	3500	�سيكل	جديد.		تم	اعتقال	
واأعلنت	 	 اآذار.	 	29 في	 عنها	 واأفرج	 اآذار،	 	20 من	 ابتداء	 اأيام،	 	9 لمدة	 خندقجي	
االعتقال	 ل�سيا�سة	 رف�سًا	 اعتقالها	 من	 الثالث	 اليوم	 في	 الطعام	 عن	 االإ�سراب	

ومطالبة	بحريتها.9

يف 5 ني�شان:

عزل	 في	 ال�سعيدي	 عو�ش	 االأ�سير	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 م�سلحة	 وحدات	 ت�سع	
�سجن	اإي�سل	بعد	عراك	بينه	وبين	اأحد	حرا�ش	�سجن	ريمون،	وتحاكمه	اأمام	محكمة	
على	 اإ�سافية	 �سنوات	 خم�ش	 لمدة	 بال�سجن	 معاقبته	 اإلى	 النيابة	 وت�سعى	 جنائية،	
حكمه.		واالأ�سير	ال�سعيدي	معتقل	منذ	2004/2/12،	وهو	من	اأ�سرى	قطاع	غزة،	

ويبلغ	من	العمر	36	عامًا	،وكان	يق�سي	حكمًا	بال�سجن	لمدة	15	�سنة.

يف 15 ني�شان:

الم�ساركة	 بغر�ش	 اللد،	 لمطار	 اأجنبي	 مت�سامن	 	2000 و�سول	 المفتر�ش	 من	 كان	
ومنذ	ال�سيف	الما�سي،	بداأت	دولة	االحتالل	 	 في	حملة	“اأهال	بكم	في	فل�سطين”.	
وتمكنت،	بالتعاون	مع	�سركات	طيران،	اإلغاء	جميع	تذاكر	 باإعداد	“قائمة	�سوداء”،	
الطيران	للقادمين	لن�سرة	ال�سعب	الفل�سطيني	�سمن	الحملة.		اإال	اأنه	على	الرغم	
من	التدابير	الم�سددة،	ا�ستطاع	ع�سرات	المت�سامنين	من	الو�سول	اإلى	مطار	اللد.		

9	حول	اإ�سراب	املعتقلة	اأماين	خندقجي،	انظر	بيان	موؤ�س�سة	ال�سمري	على	الرابط	التايل:
http://www.addameer.org/atemplate.php?id=217

اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012 اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012
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وفيما	منعت	�سلطات	المطار	واالأجهزة	االأمنية	االإ�سرائيلية	80	�سخ�سًا	من	دخول	
بينهم	 من	 دولهم،	 اإلى	 �سخ�سًا	 	45 بترحيل	 قامت	 �سنوات،	 خم�ش	 لمدة	 فل�سطين	
�سيدتان	بريطانيتان،	اأعلنتا	اإ�سرابًا	مفتوحًا	عن	الطعام	بعد	اعتقالهما	ت�سامنًا	مع	

االأ�سرى	الفل�سطينيين.

يف 17 ني�شان،

ال�سجون	 في	 الطعام	 عن	 الجماعي	 االإ�سراب	 الفل�سطينية	 االأ�سيرة	 الحركة	 تعلن	
كافة،	وترفع	مطالب	حقوقية	ومعي�سية	وا�سعة،	من	اأهمها	وقف	�سيا�سة	العزل	بحق	
االأ�سرى	والمعتقلين؛	ووقف	�سيا�سة	المنع	االأمني	عن	زيارات	االأ�سرى	والمعتقلين؛	
الظروف	 وتح�سين	 التعليم؛	 في	 الحق	 وا�ستعادة	 االإداري؛	 االعتقال	 ممار�سة	 ولجم	

المعي�سية	والطبية	والغذائية	بم�ساركة	اأزيد	من	1500	اأ�سير	واأ�سيرة.

يف 14 اأيار،

مع	 اتفاق	 اإلى	 االأ�سيرة	 الحركة	 تتو�سل	 الطعام،	 عن	 االإ�سراب	 من	 يومًا	 	28 وبعد	
االإ�سراب	 بوقف	 يق�سي	 االإ�سرائيلية،	 والمخابرات	 ال�سجون	 م�سلحة	 وحدات	
الجماعي	عن	الطعام	مقابل	تحقيق	بع�ش	مطالب	االإ�سراب،	واأهمها	اإخراج	االأ�سرى	
اأبنائهم،	والدفع	اأمام	 من	زنازين	العزل،	وال�سماح	لذوي	اأ�سرى	قطاع	غزة	بزيارة	

الق�ساء	االإ�سرائيلي	ل�سالح	ا�ستعادة	االأ�سرى	لحقهم	في	التعليم.10

عقب اتفاق 14 اأيار،

ا�ستمر	ثمانية	معتقلين	في	اإ�سرابهم	عن	الطعام،	من	بينهم	خم�سة	معتقلين	اإداريين	
وعدت	قوات	االحتالل	�سفويًا،	اأثناء	توقيع	االتفاق،	باإطالق	�سراحهم	عند	انتهاء	مدة	
االعتقال	الواردة	في	اأمر	اعتقالهم	االإداري،	واأوقفوا	اإ�سرابهم	على	هذا	االأ�سا�ش،	
فيما	ا�ستمر	باإ�سرابه	المعتقل	محمود	ال�سر�سك؛	المعتقل	تحت	م�سمى	مقاتل	غير	
�سرعي،	الذي	بداأ	اإ�سرابه	من	تاريخ	2012/3/19	حيث	لم	يتم	التطرق	لق�سيته	في	

10	ملزيد	من	املعلومات	حول	اتفاق	14	اأيار	2012،	انظر	الق�سم	الالحق	من	هذا	التقرير	واخلا�ش	باالإ�سراب	اجلماعي،	

والق�سم	املتعلق	باالتفاق.

باإجبار	 اأن	حقق	ن�سرًا	كبيرًا	 العا�سر	من	حزيران،	بعد	 تاريخ	 اأيار	حتى	 اتفاق	14	
االحتالل	على	اإطالق	�سراحه	في	العا�سر	من	تموز	بداًل	من	اآب،	وعدم	تجديد	اأمر	

اعتقاله	مرة	اأخرى.

يف 25 اأيار،

عامًا(،	 	45( �سراغمة	 �سميح	 خالد	 ال�سيد	 االإ�سرائيلي	 االحتالل	 قوات	 اعتقلت	
وابنه	جمال	�سراغمة	)22	عامًا(،	من	�سكان	قرية	اللبن	ال�سرقية،	بحجة	االعتداء	
اأثناء	تاأدية	واجبه.		هذا	وتتعر�ش	عائلة	�سراغمة	 على	اأحد	اأفراد	قوات	االحتالل	
العائلة،	 لطرد	 يخططون	 الذين	 الم�ستوطنين	 واعتداءات	 لم�سايقات	 �سنوات	 منذ	

وال�سيطرة	على	منزلها	تحت	ذريعة	اأن	البيت	كني�ش	يهودي.11

يف 31 اأيار،

توفي	االأ�سير	المحرر	زهير	ر�سيد	لبادة12	)51	عامًا(	من	مدينة	نابل�ش،	وذلك	بعد	
اعتقل	 لبادة	 وكان	 	 طبية.	 لدواٍع	 ال�سجن	 من	 عنه	 االإفراج	 من	 فقط	 واحد	 اأ�سبوع	
اإداريًا	منذ	تاريخ	7	كانون	االأول	2011،	وكان	تعر�ش	لالعتقال	مرات	عدة،	وكان	اأحد	

المنفيين	اإلى	مرج	الزهور	في	جنوب	لبنان	العام	1992.

يف 7 متوز،

تعتقل	قوات	االحتالل	�سامر	طارق	عي�ساوي	)33عامًا(	االأ�سير	المحرر	في	�سفقة	
التبادل	»وفاء	االأحرار«	في	دفعتها	االأولى	المنجزة	في	تاريخ	2011/10/18.		اأعلن	

�سامر	عي�ساوي	االإ�سراب	عن	الطعام	في	2012/8/1	رف�سًا	الإعادة	اعتقاله.13

ال�سيد	جمال	�سراغمة	واعتقاله	من	قبل	قوات	االحتالل،	 امل�ستوطنني	على	عائلة	 11	ملزيد	من	املعلومات	حول	اعتداءات	

انظر	الرابطني	التاليني:
http://www.addameer.org/atemplate.php?id=250

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=260 

12	ملزيد	من	التفا�سيل	حول	مالب�سات	ا�ست�سهاد	االأ�سري	املحرر	زهري	لبادة،	انظر	بيان	موؤ�س�سة	ال�سمري	املتوفر	على	الرابط	

التايل:
http://www.addameer.org/atemplate.php?id=243 

13		لقراءة	ال�سرية	الذاتية	واالعتقالية	لالأ�سري	�سامر	طارق	عي�ساوي،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	ال�سمري:

اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012 اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012
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يف 2 اآب،

اأحد	 اأمر	منع	�سفر	بحق	ال�سيد	عبد	اللطيف	غيث،	 قامت	قوات	االحتالل	باإ�سدار	
موؤ�س�سي	موؤ�س�سة	ال�سمير	لرعاية	االأ�سير	وحقوق	االإن�سان،	ورئي�ش	مجل�ش	اإدارتها.			
لها	 معروفة	 �سخ�سية	 وهو	 القد�ش،	 مدينة	 �سكان	 من	 غيث	 اللطيف	 عبد	 وال�سيد	
وياأتي	 	 العمر	71	عاما.	 ويبلغ	من	 والحقوقي،	 الوطني	 	 العمل	 في	 الطويل	 تاريخها	
اأمر	منعه	من	ال�سفر	اإ�سافة	اإلى	اأمر	�سابق	يمنعه	من	دخول	ال�سفة	الغربية.		وبداأ	
اأمر	منعه	من	دخول	ال�سفة	في	تاريخ	2011/10/10	لمدة	�ستة	اأ�سهر،	وتم	تمديده	
لمدة	�ستة	اأ�سهر	اأخرى	في	ني�سان	2012،	وجدد	مرة	ثالثة	لمدة	�ستة	�سهور	اأخرى.14

يف 27 اآب،

)النح�سون،	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 لم�سلحة	 التابعة	 الخا�سة	 الوحدات	 تقتحم	
والمت�سادا،	واليماز،	ودرور(	اأق�سام	االأ�سرى	وغرفهم	في	اأكثر	من	11	�سجنًا	طوال	
العديد	منهم،	وتفر�ش	عليهم	غرامات	 بال�سرب	على	 اأيام	�سهر	رم�سان،	وتعتدي	

مالية	تراوحت	بين	200	-	600	�سيكل	جديد.

13 اأيلول،

طالت	 التي	 االعتقال	 حاالت	 عدد	 في	 ملحوظًا	 ازديادًا	 ال�سمير	 موؤ�س�سة	 ر�سدت	
ال�سابات	وال�سيدات	الفل�سطينيات،	حيث	اعتقلت	الفتاة	)م.	ز(	)19	عامًا(	وحكم	
عليها	بال�سجن	12	�سهرًا،	وفر�ست	عليها	غرامة	مالية	قدرها	2000	�سيكل	جديد.

يف 15 ت�شرين الأول،

اأيمن	نا�سر	الباحث	في	موؤ�س�سة	ال�سمير	من	منزله	 تعتقل	قوات	االحتالل	الزميل	
االحتالل	 قوات	 من	 كبيرة	 قوة	 وكانت	 اهلل.15	 رام	 مدينة	 ق�ساء	 �سفا	 قرية	 في	
http://www.addameer.org/atemplate.php?id=281

14	لقراءة	بيانات	ال�سمري	حول	منع	رئي�ش	جمل�ش	اإدارتها	من	ال�سفر،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	ال�سمري:

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=258

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=262

15	ملزيد	من	املعلومات	حول	الزميل	اأمين	نا�سر	وملفه	االعتقايل،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=275 

حليمة	 والزوجة	 اأيمن	 الزوج	 من	 المكونة	 العائلة	 منزل	 وداهمت	 القرية،	 اقتحمت	
واأربعة	اأبناء	تتراوح	اأعمارهم	بين	3-12	عامًا،	و�سرعت	في	عملية	تفتي�ش	ا�ستمرت	
قرابة	�ساعتين،	�سادرت	خاللها	الحا�سوب	ال�سخ�سي	للزميل	اأيمن،	وهاتفه	النقال،	

وجهاز	الحا�سوب	الذي	ي�ستخدمه	اأبناوؤه	الأغرا�ش	الدرا�سة.

يف 24 ت�شرين الأول،

خا�ش	المدافع	عن	حقوق	االإن�سان	والمنا�سل	ال�سيا�سي	محمد	اأ�سعد	كناعنة،	اإ�سرابًا	
على	 احتجاجًا	 وذلك	 	،2012/11/7 حتى	 	2012/10/24 بين	 ما	 يومًا،	 ا�ستمر15	
ظروف	اعتقاله	في	ق�سم	مخ�س�ش	لل�سجناء	الجنائيين،	مطالبًا	بنقله	اإلى	اأق�سام	

المعتقلين	واالأ�سرى	ال�سيا�سيين.

يف 3 ت�شرين الثاين،

تم	تجديد	االعتقال	االإداري	للمرة	العا�سرة	على	التوالي	بحق	المعتقل	مازن	النت�سة،	
ال�سكرتير	االإداري	لموؤ�س�سة	خيرية	ُتعنى	بدعم	المعاقين.		اعتقل	مازن	النت�سة	من	
ذلك	 منذ	 ويحتجز	 	،2009 االأول	 ت�سرين	 من	 ال�سابع	 في	 الخليل	 مدينة	 في	 منزله	
الوقت	في	�سجن	النقب.		وقد	جاء	اعتقال	النت�سة	االأخير	بعد	اأربعة	اأ�سهر	فقط	من	
االإفراج	عنه	بعد	ق�ساء	اأربع	�سنوات	رهن	االعتقال	االإداري.		ومنذ	العام	1994	ق�سى	
النت�سة	ثمانية	اأعوام	في	ال�سجون	االإ�سرائيلية،	�سبعة	منها	رهن	االعتقال	االإداري.16

يف 5 ت�شرين الثاين،

�سهدت	قرية	عّزون	ق�ساء	قلقيلية	ارتفاعًا	ملحوظًا	في	حاالت	االعتقال	التي	ا�ستهدفت	
ال�سباب	واالأطفال	خالل	العام	2012.		وتفيد	معطيات	ال�سمير	باأن	قوات	االحتالل	
اعتقلت	حوالي	80	من	اأبناء	القرية	خالل	العام	الما�سي،	68	منهم	لم	يبلغوا	�سن	
18	عامًا.		قامت	قوة	من	جي�ش	االحتالل	باقتحام	42	منزاًل	واعتقال	10	من	اأبناء	

16	لقراءة	ملخ�ش	ال�سرية	الذاتية	واالعتقالية	لل�سيد	مازن	النت�سة،	انظر	الرابط	التايل	ملوقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=302

اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012 اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012
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القرية،	من	بينهم	طالب	يبلغ	من	العمر	17	عامًا.		وفي	6	ت�سرين	الثاني	2012،	قامت	
قوات	االحتالل	باعتقال	8	اأطفال	تتراوح	اأعمارهم	ما	بين	13	-17	عامًا،	بعد	اقتحام	
قرية	عّزون	 �سهدتها	 التي	 االعتقاالت	 اأن	85%	من	 يذكر	 	 �ساعات	طويلة.	 دام	 ليلي	

خالل	2012	كانت	بحق	اأطفال	ما	دون	�سن	18	عامًا.

 يف 17 ت�شرين الثاين،

الخليل،	 مدينة	 في	 الع�سكرية	 الحواجز	 اأحد	 على	 طالبتين	 االحتالل	 قوات	 اعتقلت	
وحكم	على	المعتقلة	)ه.ت(	)17	عامًا(	بال�سجن	لمدة	12	�سهرًا،	كما	فر�ست	عليها	

غرامة	مالية	قدرها	1000	�سيكل،	اإ�سافة	اإلى	3	�سنوات	وقف	تنفيذ.

يف 14 و22 ت�شرين الثاين،

	200 	 االحتالل	 قوات	 اعتقلت	 غزة،	 قطاع	 على	 االأخير	 الحربي	 العدوان	 وخالل	
فل�سطيني	في	ال�سفة	الغربية.		وكانت	موؤ�س�سة	ال�سمير	ر�سدت	ارتفاعًا	ملحوظًا	في	
اأ�سفر	عن	162	 عدد	حاالت	االعتقال	خالل	العدوان	الحربي	على	قطاع	غزة	الذي	
الفترة،	�سنت	قوات	االحتالل	حمالت	 اآالف	الجرحى.		وخالل	هذه	 �سهيدًا،	وخّلف	
الغربية،	 ال�سفة	 في	 والمخيمات	 والقرى	 المدن	 من	 العديد	 �سملت	 يومية	 اعتقال	
طالت	200	فل�سطيني،	بينهم	ع�سرات	االأطفال،	و�ستة	اأع�ساء	في	المجل�ش	الت�سريعي	
الت�سريعي	 المجل�ش	 �سر	 اأمين	 منهم	 واالإ�سالح،	 التغيير	 قائمة	 من	 الفل�سطيني	
الزعارير،	 با�سم	 الخليل	 محافظة	 عن	 والنائب	 الرمحي،	 محمود	 د.	 الفل�سطيني	

والنائب	عن	محافظة	طولكرم	ريا�ش	رّداد.

يف 28 ت�شرين الثاين،

بداأ	المعتقلون	طارق	قعدان،	وجعفر	عز	الدين،	ويو�سف	يا�سين،	اإ�سرابهم	المفتوح	
عن	الطعام	بعدما	عاودت	قوات	االحتالل	اعتقالهم	بتاريخ	2012/11/22	في	خ�سم	
العدوان	الحربي	االأخير	على	قطاع	غزة	المحتل،	واأ�سدرت	بحقهم	اأوامر	االعتقال	

االإداري	في	2012/11/28.

يف 11 كانون الأول،

قامت	قوات	االحتالل	بعد	منت�سف	الليل	بمداهمة	مكاتب	موؤ�س�سة	ال�سمير	لرعاية	
االأ�سير	وحقوق	االإن�سان،	و�سبكة	المنظمات	االأهلية	الفل�سطينية،	واتحاد	لجان	المراأة	
الفل�سطينية.		وخالل	هذا	االقتحام،	قامت	قوات	االحتالل	باإتالف	العديد	من	موارد	

الموؤ�س�سة	وعاثت	فيها	خرابًا،	ونهبت	4	اأجهزة	حا�سوب	وكاميرا	فيديو	وغيرها.17
17	ملزيد	من	املعلومات	حول	اقتحام	قوات	االحتالل	ملقر	موؤ�س�سة	ال�سمري،	انظر	الرابط	التايل:

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=287

اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012 اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012
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احداث وتداعيات اإ�سراب 

الأ�سرى واملعتقلني عن الطعام

يف 24 كانون الأول،

في	 المدنية	 الحقوق	 جمعية	 قدمته	 ا�ستئنافًا	 االإ�سرائيلية	 العليا	 المحكمة	 رف�ست	
في	 المفتوحة	 الجامعة	 في	 التعليم	 في	 االأ�سرى	 اإعادة	حق	 بخ�سو�ش	 “اإ�سرائيل” 
ويندرج	حرمان	االأ�سرى	والمعتقلين	من	حقهم	في	موا�سلة	تعليمهم	 	 “اإ�سرائيل”.	
ف�سائل	 على	 �سغط	 كو�سيلة	 لالأ�سرى	 الجماعي	 العقاب	 حملة	 �سمن	 الجامعي،	
المقاومة،	بعدما	نجحت	في	اأ�سر	جندي	من	قوات	االحتالل	في	قطاع	غزة	في	العام	

.2007

يف 27 كانون الأول،

نفحة،	 �سجن	 في	 اأق�سام	 باقتحام	 والمت�سادا(،	 )النح�سون	 الخا�سة	 الوحدات	 قامت	
ال�سجن	 اإدارة	 عليه	 وفر�ست	 الطقطوق،	 االأ�سير	حمزة	 على	 المبرح	 بال�سرب	 واعتدت	

عقوبة	العزل	االنفرادي.

يف 30 كانون الأول،

تر�سد	موؤ�س�سة	ال�سمير	لرعاية	االأ�سير	وحقوق	االإن�سان	قيام	الوحدات	الخا�سة	التابعة	
لم�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية	باأكثر	من	100	عملية	اقتحام	الأق�سام	االأ�سرى	وغرفهم	

في	ال�سجون	بحج	مختلفة.18

ال�سجون	 ي�سمى	»م�سلحة	 ملا	 التابعة	 الوحدات	اخلا�سة	 اعتداءات	 يتناول	 قانوين	 تقرير	 ن�سر	 ال�سمري	ب�سدد	 موؤ�س�سة	 	18

االإ�سرائيلية	»على	االأ�سرى	واملعتقلني	اأثناء	النقل	واالقتحامات.

اأح�ساءات	حول	اأعداد	االأ�سرى	والمعتقلين	خالل	العام	2012
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احداث وتداعيات اإ�سراب الأ�سرى واملعتقلني عن الطعام
في	مطلع	العام	2011،	�سرع	االأ�سرى	الفل�سطينيون	في	�سجون	االحتالل	في	خو�ش	اإ�سرابات	
فردية	وجماعية،	رف�سا	ل�سيا�سة	العزل	االنفرادي،	ومطالبين	بمعاملتهم	وفق	اتفاقيتي	جنيف	

الثالثة	والرابعة.

كان	من	اأبرز	هذه	االإ�سرابات	اإ�سراب	قرابة	300	اأ�سير	من	الجبهة	ال�سعبية	لتحرير	فل�سطين،	
ا�ستمر	22	يومًا	في	الفترة	بين	27	اأيلول	2011	و18	ت�سرين	االأول	2011،	وتوقف	مع	اإعالن	
نجاح	�سفقة	التبادل	في	18	ت�سرين	االأول،	واإطالق	�سراح	1027	اأ�سيرًا	واأ�سيرة	مقابل	اإطالق	

�سراح	الجندي	االإ�سرائيلي	الماأ�سور	لدى	ف�سائل	المقاومة.

عدنان	 خ�سر	 المعتقل	 اأعلن	 ال�سفقة،	 من	 الثاني	 الجزء	 تنفيذ	 موعد	 من	 واحد	 يوم	 وقبل	
اأ�ستمر	66	يومًا،	رف�سًا	 الذي	 الثاني	2011،	 بتاريخ	17	كانون	 المفتوح	عن	الطعام	 اإ�سرابه	
ل�سيا�سة	االعتقال	االإداري	و�سيا�سة	االإذالل	وامتهان	كرامة	المعتقلين،	و�سكل	نجاحه	�سرارة	
على	 قادر	 الفل�سطيني	 ال�سارع	 اأن	 على	 الدليل	 قدم	 اأن	 بعد	 ال�سجون	 في	 انتفا�سة	 ي�سبه	 لما	

اإ�سناد	اإ�سراب	االأ�سرى.

وبعد	اأن	تمكنت	الحركة	االأ�سيرة	من	اإعادة	ترتيب	بيتها	الداخلي،	واأ�سقط	االأ�سرى	الرهان	
التبادل	 �سفقة	 اأبقت	 اأن	 وبعد	 كرامتهم،	 �سمان	 حتى	 اأو	 عنهم،	 لالإفراج	 المفاو�سات	 على	
ممن	 القدامى	 االأ�سرى	 من	 اأ�سرى	 	110 بينهم	 من	 فل�سطيني،	 اأ�سير	 	4600 االأحرار«	 »وفاء	
هم	معتقلون	منذ	ما	قبل	اأو�سلو،	ودون	اأن	تنجح	في	اإنهاء	عزل	19	اأ�سيرًا	من	قادة	الحركة	
االأ�سيرة،	بات	وا�سحًا	اأن	�ساعة	ال�سفر	قد	دقت	لمعركة	جديدة	فا�سلة	بين	االأ�سرى	ووحدات	
م�سلحة	ال�سجون،	التي	بداأت	تتراجع	اأمام	ا�ستنها�ش	الحركة	االأ�سيرة	لنف�سها،	واإ�سرارها	

على	ا�ستعادة	مكانتها	كمكون	اأ�سيل	من	مكونات	الحركة	الوطنية	الفل�سطينية.

احداث	وتداعيات	اإ�سراب	االأ�سرى	والمعتقلين	عن	الطعام
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اإ�سراب 17 ني�سان 2012

حتى	 	،2012 ني�سان/اأبريل	 من	 	17 حل	 اأن	 وما	
المفتوح	 اإ�سرابها	 عن	 االأ�سيرة	 الحركة	 اأعلنت	
عن	الطعام	في	معركة	�سمتها	»معركة الن�سر اأو 
املوت«،	مطالبة	باإنهاء	�سيا�سة	العزل،	وال�سماح	
واإعادة	 والتعليم،	 العائلية،	 بالزيارات	 لالأ�سرى	
العام	 قبل	 عليه	 كانت	 ما	 اإلى	 ال�سجون	 اأو�ساع	
االعتقال	 �سيا�سة	 لجم	 اإلى	 اإ�سافة	 هذا	 	،2000
الم�سربين	 المعتقلين	 مطالب	 وتحقيق	 االإداري	

عن	الطعام.

اأكثر	من	2000	معتقل	واأ�سير	فل�سطيني،19	بمن	 �سارك	في	االإ�سراب	الجماعي	عن	الطعام	
فيهم	االأطفال	المعتقلون	والن�ساء،	وعم	االإ�سراب	العديد	من	ال�سجون	المركزية	مثل	نفحة،	

وريمون،	والنقب،	وجلبوع،	وع�سقالن.

 جلنة الإ�سراب ووثيقة العهد والق�سم

لقيادة	 موحدة	 لجنة	 االأ�سرى	 �سكل	 مطالبه،	 وتحقيق	 االإ�سراب	 معركة	 لخو�ش	 ا�ستعدادًا	 	
االإ�سراب،	مكونة	من	الف�سائل	كافة،	اأق�سمت	على	وثيقة	العهد	والق�سم.

من	 حميد	 ونا�سر	 جزر،	 اأبو	 الرحمن	 وعبد	 هولي،	 اأبو	 الرحيم	 عبد	 االأ�سرى	 اللجنة	 �سمت	
الجبهة	 من	 غلمة	 اأبو	 وعاهد	 الديمقراطية،	 الجبهة	 من	 جودة	 وجدي	 واالأ�سير	 فتح،	 حركة	
ال�سعبية،	واالأ�سرى	جمال	الهور،	ومهند	�سريم،	ومحمود	�سريتح	من	حركة	حما�ش،	واالأ�سرى	

جمعة	التاية،	وزيد	�سي�سي،	وب�سام	اأبو	عكر	من	الجهاد	االإ�سالمي.

19	يجدر	التذكري	اأن	جزءًا	كبريًا	من	اأ�سرى	حركة	فتح،	اتخذوا	قرارًا	بعدم	امل�ساركة	يف	االإ�سراب.

واأعطيت	اللجنة	وحدها	�سالحية	تقرير	م�سير	االإ�سراب	من	حيث	اال�ستمرار	فيه	واإنهاوؤه،	
اإال	بعد	تحقيق	االإ�سراب	 االأ�سرى	كافة	بقراراتها	ب�سكل	مبا�سر،	وال	وقف	لالإ�سراب	 وتبليغ	
اأمام	 اللجنة	 اأع�ساء	 تحقيقها	 على	 واأق�سم	 والق�سم،	 العهد	 وثيقة	 في	 اأدرجت	 التي	 لمطالبه	
بقية	رفاقهم.		وو�سعت	وثيقة	العهد	والق�سم	الخطوط	العري�سة	لالإ�سراب	من	حيث	مطالبه،	
ومراحله،	والعقوبات	التي	تفر�ش	على	كل	من	يخالف	بنود	الوثيقة	من	اأع�ساء	لجنة	االأ�سرى.

�سيا�سات واإجراءات م�سلحة ال�سجون لإف�سال الإ�سراب والنيل من عزمية 
امل�سربني

لجنة	 ت�سكيل	 اإلى	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 م�سلحة	 عمدت	 االإ�سراب،	 اإف�سال	 اإلى	 منها	 �سعيًا	
كان	 الذي	 ايت�سك	جباي،	 المتقاعد	 ال�سابط	 برئا�سة	 »لجنة	جباي«	 با�سم	 بعد	 فيما	 عرفت	
العام	 الإ�سراب	 الت�سدي	 بارزًا	في	 دورًا	 ولعب	 ال�سجون،	 ا�ستخبارات	 ي�سغل	من�سب	م�سوؤول	

2004،	وبمعاونة	�سباط	ا�ستخبارات	ومديري	�سجون.

عزل	 ت�سمنت	 اإف�ساله،	 ومحاولة	 لالإ�سراب	 للت�سدي	 كاماًل	 مخططًا	 اللجنة	 هذه	 و�سعت	
العزل	 زنازين	 في	 وعزلهم	 االإ�سراب	 قيادات	 ونقل	 االأ�سرى،	 باقي	 عن	 الم�سربين	 االأ�سرى	
االنفرادي،	و�سحب	احتياجاتهم	واأدواتهم	المعي�سية	كافة،	هذا	اإ�سافة	اإلى	محاولتها	تفريق	
ذات	البين	بين	اأطياف	الحركة	االأ�سيرة،	واتباع	�سيا�سة	التفاو�ش	الفردي	مع	ممثلي	االأ�سرى	
	من	الم�سربين	 والف�سائل.		وفي	الوقت	نف�سه،	حر�ست	م�سلحة	ال�سجون	على	عدم	وفاة	اأيٍّ
االأو�ساع	 تفاقم	 خ�سية	 الم�سربين	 ب�سحة	 بالعناية	 الطبي	 لطاقمها	 فاأوعزت	 الطعام،	 عن	

المتفجرة،	ودرءًا	الندالع	انتفا�سة	فل�سطينية	ثالثة.

القمع	 اأ�ساليب	 باأ�سد	 االأ�سرى	 اإ�سراب	 مع	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 م�سلحة	 وحدات	 تعاملت	
ق�سوة	واإيذاًء.		وا�ستندت	في	فعل	ذلك،	اإلى	لوائحها	الخا�سة	بمعاملة	من	ت�سميهم	»ال�سجناء 
الأمنيني«،	وبخا�سة	االأمر	الخا�ش	باالإ�سراب	عن	الطعام	رقم	)04/16/00(؛	بغية	تحطيم	

معنوياتهم	وك�سر	خطوتهم	الجماعية	واإف�سال	اإ�سرابهم	وهزيمتهم.
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االأمن	 وزير	 بتبليغ	 اأعاله–  لالأمر	 -ووفقًا	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 م�سلحة	 مدير	 قام	 وقد	
الداخلي،	وقيادة	االأركان	في	جي�ش	االحتالل،	كما	عمد	اإلى	ت�سكيل	غرفة	عمليات	م�ستركة،	
مع	 باال�ستراك	 ال�سجون،	 مديري	 من	 عدد	 وي�سم	 التخ�س�سات،	 متعدد	 فريق	 من	 مكونة	
اإلى	الوقوف	على	�سير	االإ�سراب،	وو�سع	الخطط	 اآخرين،	 اأجهزة	اال�ستخبارات	ومخت�سين	

التف�سيلية	للتعامل	مع	الم�سربين	ومطالبهم.

ومنذ	اليوم	االأول	الإعالن	االأ�سرى	االإ�سراب	عن	الطعام،	�سرعت	الوحدات	الخا�سة	التابعة	
تعليمات	 تنفيذ	 في	 ودرور(	 واأليماز،	 والمت�سادا،	 )النح�سون،	 ال�سجون	 م�سلحة	 ي�سمى	 لما	
قوات	م�سلحة	ال�سجون،	بعزل	االأ�سرى	الم�سربين	في	اأق�سام	خا�سة	وزنازين	انفرادية؛	�سواء	

داخل	ال�سجن	نف�سه،	اأو	اأق�سام	وزنازين	عزل	في	�سجون	اأخرى.

كما	قامت	الوحدات	الخا�سة،	بالتعاون	مع	ال�سجانين،	باتخاذ	جملة	من	االإجراءات	العقابية	
بحق	االأ�سرى	والمعتقلين	الم�سربين	عن	الطعام،	ومنها:

	 فر�ش	عقوبات	على	الم�سربين	تمثلت	بغرامات	مالية	)تراوحت	بين	150-275	�سيكاًل	-
جديدًا(.

	 م�سادرة	الملح	طوال	االأ�سبوعين	االأولين	من	االإ�سراب	عن	الطعام.-
	 اإبقاء	النور	م�ستعاًل	على	مدار	�ساعات	الليل	والنهار	ال�ستنزاف	اأع�ساب	االأ�سرى	ومنعهم	-

من	النوم.
	 م�سادرة	ال�سجائر.-
	 كوؤو�ش	- مثل	 االحتياجات	 اأب�سط	 من	 الم�سربين	 وحرمان	 محتوياتهم	 من	 الغرف	 تفريغ	

جرى	 كما	 الحنفية،	 من	 وال�سرب	 ال�سير	 على	 واإرغامهم	 معاناتهم	 لم�ساعفة	 ال�سرب	
�سحب	المخدات.

	 توقيف	فوري	لتوزيع	الطعام	من	مركز	المبيعات.-
	 اإخراج	الطعام	من	غرفة	االأ�سير	الم�سرب.-

	 تقلي�ش	مدة	التنزه	في	ال�ساحة	اإلى	�ساعة	واحدة	فقط	خالل	اليوم،	وفي	بع�ش	االأحيان	-
حرموا	نهائيًا.

	 المذياع	- اإلى	 واال�ستماع	 والكتب	 ال�سحف	 قراءة	 من	 الطعام	 عن	 الم�سربين	 حرمان	
والتلفاز.

	 منع	زيارة	االأهل.-
	 حرمانهم	من	اإر�سال	الر�سائل	اأو	ا�ستقبالها.-
	 �سحب	االأدوات	الكهربائية	من	الغرف.-
	 حرمانهم	من	مقابلة	المحامين	بحجج	وذرائع	مختلفة،	ومنها	اإعالن	حالة	الطوارئ	في	-

ال�سجن،	اأو	االإدعاء	اأن	المعتقل/االأ�سير	يرف�ش	الخروج	اإلى	المقابلة،	اأو	القول	اإن	االأ�سير	
المطلوب	للمقابلة	نقل	اإلى	�سجن	اآخر.

اتفاق 14 اأيار

االأ�سرى«،	 »لجنة	 اأع�ساء	 بعدد	من	 االإ�سراب	 لوقف	 التالي	 اليوم	 في	 ال�سمير	 التقى	محامو	
ا�ستخباراتية	 لقاءات	 بعد	 	2012 اأيار	 	14 ع�سية	 اأنجز	 الذي	 االتفاق	 تفا�سيل	 على	 للوقوف	
م�سرية	– اإ�سرائيلية	جرت	في	العا�سمة	الم�سرية	القاهرة،	وبعلم	ال�سلطة	الفل�سطينية.

 – الم�سري	 االتفاق	 اأن	 االأ�سرى،	 لجنة	 اأع�ساء	 اأحد	 وهو	 غلمة،	 اأبو	 عاهد	 االأ�سير	 اأبلغ	
االإ�سرائيلي،	الذي	عر�ش	اأمامها	يتكون	من	خم�ش	نقاط	اأ�سا�سية.

ففي	ليلة	14	اأيار،	تم	االجتماع	في	�سجن	ع�سقالن	بين	لجنة	االأ�سرى	المكونة	من	9	اأع�ساء	
ال�سجون	 م�سلحة	 ووحدات	 »ال�ساباك«،	 االإ�سرائيلية	 المخابرات	 جهاز	 عن	 م�سترك	 ووفد	
االأ�سرى	 رئي�ش	لجنة	 انعقاد	االجتماع،	كان	هناك	حوار	مع	 وقبل	 	 »ال�سابا�ش«.	 االإ�سرائيلية	
جمال	الهور،	وتم	اإبالغه	اأن	اللقاء	�سيتمحور	فقط	حول	االتفاق	الذي	تمت	�سياغته	وتوقيعه	
المتعلقة	 الموا�سيع	 كافة	 بمناق�سة	 االأ�سرى	 لجنة	 طالبت	 االجتماع،	 بدء	 عند	 	 م�سر.	 في	
في	حياة	االأ�سرى،	غير	اأن	الطرف	االإ�سرائيلي	تحفظ	على	مناق�سة	اأي	مو�سوع	خارج	اإطار	
االتفاق،	واأبلغ	»ال�ساباك«	اأنهم	مكلفون	فقط	بنقا�ش	مو�سوع	االتفاق	مع	االأ�سرى،	لوجود	�سرط	
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في	االتفاق	بعدم	�سريانه	اإال	اإذا	وافقت	لجنة	االأ�سرى	عليه.

وقد	ا�ستهلت	الجل�سة	بقراءة	ن�ش	االتفاق	الذي	ت�سكل	من	خم�ش	نقاط	رئي�سية،	وهي:

1	 اإنهاء	االإ�سراب..
2	 ال�سماح	بزيارات	االأهل	من	ال�سفة	وغزة	)درجة	االأولى(..
3	 اإخراج	المعزولين	من	االنفرادي	وتوزيعهم	على	ال�سجون	بعد	72	�ساعة	من	توقيع	االتفاق..
4	 االأ�سرى	. لجنة	 مع	 عمله	 من	خالل	 االأمنيين	 االأ�سرى	 مطالب	 بدعم	 “ال�ساباك”  تعهد	

بحيث	يح�سل	االأ�سرى	على	مطالبهم	الحياتية. ولجنة	“ال�سابا�ش”،	
5	 تعهد	“ال�ساباك” بعدم	تمديد	االعتقال	االإداري،	اأو	عدم	اعتقال	اأي	مواطن	فل�سطيني	.

اأمنية	جديدة	وجدية	ت�ستوجب	اعتقاله،	وعدم	 اإذا	كانت	تملك	مواد	 اإال	 اإدارية	 ب�سورة	
تمديد	االعتقال	االإداري	اإال	بقرار	من	المحكمة.

النقا�ض والتعديل على التفاق الذي طالبت به جلنة الأ�سرى

مواعيد بدء زيارات الأهل. 1

رف�ست	لجنة	»ال�ساباك«	و«ال�سابا�ش«	البدء	الفوري	بتطبيق	برنامج	الزيارات،	لكنها	وافقت	
وغير	 �سفهيًا	 تعهدًا	 كان	 وهذا	 �سهر،	 خالل	 الزيارات	 لبدء	 االأق�سى	 الموعد	 يكون	 اأن	 على	

مكتوب.

الظروف احلياتية لالأ�سرى. 2

تحقق	 ما	 اإلى	 اإ�سافة	 لالأ�سرى،	 الحياتية	 المطالب	 االأ�سرى	تح�سيل	عدد	من	 لجنة	 حاولت	
حول	الموا�سيع	االأخرى،	غير	اأن	ممثلي	جهازي	»ال�ساباك«	و«ال�سابا�ش«	تذرعوا	اأن	الجل�سة	
مخ�س�سة	فقط	لمو�سوع	االتفاق.		وردت	لجنة	االأ�سرى	مطالبة	بجل�سة	مف�سلة	تعقد	خالل	
الموا�سيع	 بع�ش	 في	 النقا�ش	 يتم	 واأن	 »ال�سابا�ش«،	 ال�سجون	 م�سلحة	 وحدات	 مع	 �ساعات	

اأن	 واّدعوا	 و«ال�سابا�ش«	رف�سوا	 »ال�ساباك«	 اأن	ممثلي	 اإال	 كاتفاق	جانبي،	 وت�سجليه	 الحياتية	
لجنة	اأخرى	من	قبلهم	�ستعقد	جل�سة	مع	لجنة	االأ�سرى	خالل	االأيام	القادمة	لتناق�ش	تفا�سيل	

مطالب	االأ�سرى.

كما	نوق�ش	مو�سوع	الظروف	الحياتية	لالأ�سرى	مع	المندوب	الم�سري،	الذي	اأبلغ	رئي�ش	لجنة	
واأن	هناك	وعودًا	جدية	 االتفاق،	 تنفيذ	 بمتابعة	 العربية	ملزمة	 اأن	جمهورية	م�سر	 االأ�سرى	
لتح�سين	الظروف	الحياتية	لالأ�سرى	ونيل	المطالب	والحقوق.		وبناًء	على	ذلك،	تمت	جل�سة	
نقا�ش	مو�سعة	للجنة	االأ�سرى	التي	طلبت	االت�سال	الهاتفي	بالهيئات	والتنظيمات	في	ال�سجون،	
حيث	قام	كل	ممثل	في	لجنة	االأ�سرى	باالت�سال	بمرجعيته	التنظيمية	وعر�ش	ما	طرح	اأعاله.		
وبعد	ما	يزيد	على	ال�ساعتين	اجتمعت	اللجنة	لتقرر	اإن	كانت	�ستتعهد	وتوقع	على	االتفاق	اأم	

�سيلغى	التعهد.

وفي	نهاية	المطاف،	قررت	لجنة	االأ�سرى	التعهد	وااللتزام	باالتفاق	الم�سري	– االإ�سرائيلي،	
مع	اأخذ	موعد	زمني	محدد	لفح�ش	طلبات	االأ�سرى،	اتفق	على	اأن	يكون	في	اأجل	اأ�سبوع.

العتقال الإداري. 3

لم	يكن	هناك	ن�ش	وا�سح	باإنهاء	مو�سوع	الم�سربين	عن	الطعام	منذ	اأكثر	70	يومًا،	وطالبت	
لجنة	االأ�سرى	باإنهاء	ملفهم	من	خالل	التعهد	بعدم	تجديد	االعتقال	االإداري	بحقهم،	االأمر	
التعهد	 يت�سمن	 اأن	 على	 واأ�سروا	 و«ال�سابا�ش«،	 »ال�ساباك«	 ممثلو	 البداية،	 في	 رف�سه،	 الذي	

الذي	�سيوقعه	االأ�سرى	ما	يلي:

االأ�سرى	 اأن	لجنة	 اإال	 اإرهابيًا«	 اأمني	)�سموه	»عماًل	 باأي	عمل	 القيام	 االأ�سرى	بعدم	 يلتزم	 اأن	
رف�ست	الت�سمية	واأ�سرت	على	ت�سميته	عماًل	اأمنيًا(.		وجرى	تعريف	العمل	االأمني	باأن	»يقوم	
�سد	 ع�سكرية/م�سلحة	 بعمليات	 يقوم	 طرف	 الأي	 الم�ساعدة	 اأو	 االإعداد	 اأو	 بتنظيم	 االأ�سير	

اإ�سرائيل«.
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وفي	حال	تم	خرق	التعهد	من	قبل	االأ�سرى،	فاإن	»اإ�سرائيل«	�سوف	تتن�سل	من	3	نقاط	مما	
اتفق	عليه	وهي:	1.	زيارة	االأهل.		2.	اإنهاء	العزل.		3.	تح�سين	الظروف	الحياتية.		وقد	حاولت	
لجنة	»ال�ساباك«	و«ال�سابا�ش«	اإجبار	لجنة	االأ�سرى	على	التعهد	نيابة	عن	المعتقلين	االإداريين	
حاولت	خالله	 نقا�ش	طويل	 اإلى	 تحول	 الذي	 االأمر	 اإ�سرابهم،	 بفك	 الطعام	 عن	 الم�سربين	
لجنة	االأ�سرى	الح�سول	على	تعهد	من	لجنة	»ال�ساباك«	و«ال�سابا�ش«،	بعدم	تجديد	االعتقال	

االإداري	مقابل	فك	اإ�سراب	االأ�سرى	جميعًا.

في	البداية،	رف�ش	الطلب	ورفعت	الجل�سة	وطالبت	لجنة	االأ�سرى	االت�سال	هاتفيًا	مع	المندوب	
اأو	الموافقة	عن	المعتقلين	االإداريين.		 اأفاد	باأن	اللجنة	غير	ملزمة	بالتوقيع	 الم�سري	الذي	
كما	اأفاد	باأنه	يوجد	اتفاق	يتم	بح�سبه	اإنهاء	اإ�سرابهم	مقابل	عدم	تجديد	االعتقال	االإداري	

بحقهم.

اإال	الأ�سباب	موجبة	 اإداري	 اأو	تمديد	اعتقال	لمعتقل	 يتم	اعتقال	 اأنه	»ال	 وين�ش	االتفاق	على	
وجدية	ذات	اأدلة	دامغة	يتم	تقديمها	للمحكمة	ونقا�سها«.

وقد	اأبلغت	لجنة	االأ�سرى	لجنة	»ال�ساباك«	باأن	هذا	الن�ش	هو	ن�ش	مجرد	وال	جديد	فيه،	وردت	
لجنة	»ال�ساباك«	خالل	الجل�سة	ب�سكل	�سفهي	اأن	المعتقلين	االإداريين	�سيلم�سون	التجديد	في	

الم�ستقبل	القريب.

وبموجب	ذلك	االتفاق،	اأوقف	المعتقلون	االإداريون	الخم�سة	الم�سربون	عن	الطعام	اإ�سرابهم	
ب�سكل	فردي،	على	اأن	ينتهي	تمديد	اأمر	االعتقال	االإداري	بحقهم،	ويطلق	�سراحهم	ويعودون	

اإلى	بيوتهم	ما	لم	تكن	هناك	اأدلة	جديدة	دامغة	-	وهذا	ما	�سنتوقف	عنده	الحقًا.

موقف عاهد اأبو غلمة ع�سو جلنة الأ�سرى من الإ�سراب ونتائجه

في	15	اأيار	2012،	التقى	محامي	ال�سمير،	باالأ�سير	عاهد	اأبو	غلمة	ع�سو	لجنة	االأ�سرى،	حيث	
اأبلغة	موقفه	من	اتفاق	14	اأيار،	الذي	يمكن	تلخي�سه	في	النقاط	التالية:

1	 الذي	. ال�سقف	 من	 بكثير	 اأعلى	 وكان	 االأ�سيرة،	 للحركة	 كبير	 اإنجاز	 هو	 االتفاق	 اأن	 اأرى	
و�سعناه	قبل	البدء	باالإ�سراب،	وبخا�سة	اأننا	ا�ستطعنا	اإخراج	جميع	المعزولين	وتثبيت	
بحاجة	 كانت	 معقدة	 واأمنية	 �سيا�سية	 ق�سايا	 وهي	 غزة،	 قطاع	 الأ�سرى	 االأهل	 زيارات	

ل�سنوات	حتى	تتحقق.

2	 لهذا	االنجاز	الذي	تحقق	نتائج	اإيجابية	على	الحركة	االأ�سيرة،	حيث	اأخرجها	من	دائرة	.
الثقة	 لها	 واأعاد	 	،)2004 اإ�سراب	 )منذ	 �سنوات	 	8 من	 الأكثر	 ا�ستمرت	 التي	 ال�سعف	

باإمكانياتها	وقدراتها	لتحقيق	االإنجازات.

3	 بعد	. لالإ�سراب،	 موحدة	 لجنة	 مع	 التعامل	 على	 و“ال�سابا�ش”  “ال�ساباك”،	 اإجبار	
محاوالتهما	العديدة	لتجاوزها	من	خالل	الحديث	مع	عنا�سر	متفرقة	في	�سجون	عدة.

4	 اأعطى	االإ�سراب	وما	تمخ�ش	عنه	دعمًا	معنويًا	مهمًا	لالأ�سرى،	واأعاد	االعتبار	لجدوى	.
تحقيق	 على	 واالإرادة	 والعزم	 القدرة	 لدينا	 باأن	 اليقين	 ور�سخ	 عامة،	 ب�سفة	 الن�سال	
اإنجازات	حتى	واإن	كان	الذين	دخلوا	االإ�سراب	اأو	اتخذوا	الخطوات	هم	ق�سم	من	االأ�سرى	

ولي�ش	جميعهم.

5	 كنا	نريد	اأن	تتحقق	بع�ش	الق�سايا	الحياتية	مبا�سرة	من	خالل	االتفاق،	مع	العلم	اإن	اإدارة	.
ال�سجون	قد	قدمت	عددًا	من	الت�سهيالت	والمطالب	خالل	االإ�سراب،	التي	�سحبت	خالل	
ال�سحف،	 منها:	 �ساليط”،	 “قانون	 بـ	 يعرف	 بات	 ما	 تطبيق	 الما�سية	خالل	 ال�سنوات	

التلفاز،	زيادة	المنتوجات	والتب�سع	من	الكانتين.
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6	 ما	تحقق	باالأم�ش	كان	ذا	م�سمون	كبير،	والق�سايا	الحياتية	التي	تم	تاأجيلها	هي	ق�سايا	.
اأقل	�ساأنًا	من	الق�سية	ال�سيا�سية	واالأمنية	المتعلقة	بزيارات	االأهل،	والعزل،	والمعتقلين	

االإداريين.

اجتماع بني اأع�ساء جلنة الأ�سرى وجلنة »ال�ساباك«

»ال�ساباك«،	 االأ�سرى	وجلنة	 اأع�ساء	جلنة	 جرى	في	21	حزيران	2012	اجتماع	في	�سجن	نفحة	بني	
وتمت	مناق�سة	مطالب	االأ�سرى	التي	جرى	تق�سيمها	اإلى	ثالثة	اأق�سام:

املطالب من »ال�ساباك«. 1

	 طالبت	اللجنة	ممثلي	»ال�ساباك«	باإخراج	المعتقل	�سرار	اأبو	�سي�سي	من	العزل.-
	 اإعادة	برامج	التعليم.-
	 و�سع	هواتف	في	اأق�سام	ال�سجن	للتوا�سل	بين	االأ�سرى	وذويهم.-

وقد	وعد	ممثل	»ال�ساباك«	بتقديم	رد	بخ�سو�ش	هذه	المطالب،	غير	اأن	هذه	الوعود	لم	تترجم	
ولم	يجِر	احترامها.

املطالب ال�ساخنة. 2

	 وقف	�سيا�سة	التفتي�ش	العاري.-
	 ال�سماح	لالأ�سرى	بم�ساهدات	المزيد	من	المحطات	الف�سائية.-
	 زيادة	المعرو�سات	في	الكانتين،	وتخفي�ش	االأ�سعار،	ورفع	�سقف	كمية	الم�ستريات.-
	 تمديد	�ساعات	التنزه	في	الباحات،	وزيادة	المعدات	الترفيهية	والريا�سية.-

توؤكد	عدم	 والوقائع	 االأحداث	 اأن	 اإال	 اأجل	ق�سير،	 اإعطاء	جواب	خالل	 المفتر�ش	 وكان	من	
تجاوب	م�سلحة	ال�سجون	مع	هذه	المطالب.

الق�سايا احلياتية. 3

تم	تاأجيل	النقا�ش،	واتفق	على	مناق�ستها	في	جل�سات	مقبلة.

احلركة الأ�سرية ما بعد الإ�سراب

نعلم	جميعًا	اأنه	كان	يوجد	وجهتا	نظر	مختلفتان	حول	مو�سوع	�سكل	الن�سال	داخل	ال�سجون،	
وبخا�سة	بعد	النتائج	ال�سلبية	التي	خلفها	اإ�سراب	2004،	اإذ	كان	هناك	وجهة	نظر	تدعو	اإلى	
الحوار	فقط	الأنه	الطريق	لتحقيق	اإنجازات	لالأ�سرى،	ووجهة	نظر	اأخرى	تقول	اإن	الحوار	ا�ستنفد،	
ويجب	الذهاب	اإلى	و�سيلة	اأخرى	غير	الحوار	من	اأجل	نيل	حقوق	االأ�سرى.		اأما	في	الوقت	الراهن،	
فهناك	�سبه	اإجماع	على	اأن	االإ�سراب	هو	الو�سيلة	الوحيدة	من	اأجل	اإجبار	م�سلحة	ال�سجون	على	

تحقيق	مطالب	االأ�سرى.

كما	اأن	االإ�سراب	قد	خلق	حالة	من	االنتعا�ش	والخروج	من	حالة	الخوف	من	الف�سل	التي	رافقت	
االأ�سرى	لما	يقارب	8	�سنوات،	وهنالك	اتجاهات	كثيرة	للعمل	على	ت�سكيل	قيادة	واحدة	للحركة	
االأ�سيرة	ممن	خا�سوا	االإ�سراب،	وممن	لم	ي�ساركوا	فيه،	من	اأجل	مواجهة	م�سلحة	ال�سجون	
وتح�سيل	حقوق	االأ�سرى	في	الم�ستقبل.		لهذا،	توجد	حاجة	اإلى	الجهد	والعمل	الدوؤوب	لتعيد	

الحركة	االأ�سيرة	رونقها	وقوتها	التي	تمتعت	بها	في	العقود	ال�سابقة.

احلركة الأ�سرية واإعادة العتبار 

االأ�سيرة،	 للحركة	 االعتبار	 اأعاد	 االأ�سيرة	 الحركة	 اإ�سراب	 نجاح	 اأن	 ال�سمير	 موؤ�س�سة	 توؤمن	
و�سكل	نقلة	نوعية	مهمة	في	تاريخ	االأ�سرى	ال	�سك	اأنها	قادرة	على	اإحداث	تح�سن	نوعي	في	

االأو�ساع	المعي�سية	لالأ�سرى.
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اأن	 االإنجازات،	وبخا�سة	 اأهم	هذه	 المعزولين	 االأ�سرى	 االإ�سراب	في	طي	ملف	 ويبقى	نجاح	
االتفاق	�سمن	ت�سريح	19	اأ�سيرًا	من	العزل	دون	اأن	ينهي	�سيا�سة	العزل	ب�سكل	مطلق،	بدليل	
ا�ستمرار	عزل	المعتقلين	�سرار	اأبو	�سي�سي	وعو�ش	ال�سعيدي.		كما	نجح	االأ�سرى	في	ا�ستعادة	

حقهم	في	الزيارات	العائلية،	اإ�سافة	اإلى	اإنجازات	اأخرى	يحق	لالأ�سرى	اأن	يفتخروا	بها.

على	 جديدة	 قيود	 فر�ش	 في	 نجح	 واإن	 االإداري،	 االعتقال	 �سيا�سة	 ينِه	 لم	 االتفاق	 اأن	 غير	
ممار�سته	من	طرف	قوات	االحتالل	وجهازها	الق�سائي،	االأمر	الذي	ي�ستوجب	من	الموؤ�س�سات	
الحقوقية	كافة،	م�ساندة	حملة	موؤ�س�سة	ال�سمير	�سد	االعتقال	االإداري	الم�ستمرة	منذ	العام	
اإنهائها	ب�سكل	مطلق،	ومحا�سبة	دولة	االحتالل	على	ممار�ساتها،	باعتبار	 2009،	عماًل	على	
انتهاكًا	 ي�سكل	 وا�سع	 نطاق	 على	 وا�ستخدامه	 التعذيب،	 �سروب	 من	 �سربًا	 االإداري	 االعتقال	

ج�سيمًا	التفاقية	جنيف	الرابعة،	ما	يرقى	العتباره	جريمة	من	جرائم	الحرب.20
20	لالطالع	على	املوقف	القانوين	حول	االعتقال	االإداري،	انظر	درا�سة	موؤ�س�سة	ال�سمري	حول	االعتقال	االإداري	يف	االأر�ش	

الفل�سطينية	املحتلة	– تقرير	حتليل	قانوين	على	الرابط	التايل:
http://www.addameer.org/userfiles/Administrative_Detention_Legal_Analysis_report(2008).

الإ�سرابات الفردية

�سهد	العام	2012	موجة	من	االإ�سرابات	الفردية	عن	الطعام	احتجاجًا	على	�سيا�سات	م�سلحة	
�سيا�سة	 وبخا�سة	 الفل�سطينيين،	 والمعتقلين	 االأ�سرى	 بحق	 الممار�سة	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	
الع�سرات	 التي	خا�سها	 الفردية	 للعديد	من	االإ�سرابات	 التي	مثلت	عنوانًا	 االعتقال	االإداري	
من	المعتقلين/ات	االإداريين/ات،	وبخا�سة	عقب	اإ�سراب	ال�سيخ	خ�سر	عدنان	الذي	ا�ستمر	
66	يومًا،	وفجر	انتفا�سة	في	�سجون	االحتالل،	وترافقت	مع	ت�ساعد	التظاهرات	في	مختلف	
والمعتقلين	 االأ�سرى	 مع	 والدولية	 العربية	 الت�سامن	 وحمالت	 المحتلة،	 الفل�سطينية	 االأر�ش	
في	�سجون	االحتالل.		وفيما	يلي	�سنعر�ش	موجزًا	عن	اأبرز	االإ�سرابات	الفردية	عن	الطعام،	

ومطالبها،	وماآلها.

ال�سيخ خ�سر عدنان )34 عامًا( عرابة/جنني21

تاريخ	2011/12/17.		 في	 ال�سيخ	خ�سر	عدنان	 االحتالل	 قوات	 اعتقلت	
اأربعة	 لمدة	 اإداري	 اعتقال	 اأمر	 بحقه	 و�سدر	 قا�ٍش،	 لتحقيق	 واأخ�سعته	
المفتوح	 اإ�سرابه	 اأعلن	خ�سر	عدنان	 اليوم	االأول	العتقاله،	 �سهور.		منذ	
عن	الطعام	رف�سًا	للتعذيب	و�سيا�سة	االعتقال	االإداري.		اأوقف	اإ�سرابه	في	
تاريخ	2012/2/22،	بعد	اأن	وافقت	�سلطات	االحتالل	على	اإطالق	�سراحه	
لن�سرته	 خرجت	 التي	 المظاهرات	 رقعة	 وات�ساع	 البطولي،	 �سموده	 بعد	
ومدن	 عوا�سم	 من	 العديد	 وفي	 المحتلة،	 الفل�سطينية	 االأر�ش	 عموم	 في	
العالم.		واأفرج	عنه	في	تاريخ	2012/4/17	وهو	اليوم	الذي	ي�سادف	يوم	

االأ�سير	الفل�سطيني.

	وحول	حقوق	املعتقلني	االإداريني	يف	ال�سجون	االإ�سرائيلية	بني	القانون	واملمار�سة،	فهي	متوفرة	على	موقع	موؤ�س�سة	ال�سمري
على	الرابط	التايل:
http://www.addameer.org/userfiles/Administrative_Detention_Between_Law_and_Practice.

21	لالطالع	على	بروفايل	املعتقل	خ�سر	عدنان،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=185
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املعتقلة الإدارية هناء �سلبي )30 عامًا( برقني/جنني22

اأربعة	 من	 اأقل	 بعد	 �سلبي	 هناء	 ال�سيدة	 اعتقال	 االحتالل	 قوات	 اأعادت	
�سهور	من	االإفراج	عنها	�سمن	الدفعة	االأولى	من	�سفقة	»وفاء	االأحرار«	
اأم�ست	25	�سهرًا	رهن	 المعتقلة	هناء	�سلبي	 	وكانت	 	.)2011/10/18(
االعتقال	االإداري.		بداأت	المعتقلة	االإدارية	هناء	�سلبي	اإ�سرابها	المفتوح	
تاريخ	2012/2/16،	حتى	 اعتقالها	في	 االأول	من	 اليوم	 الطعام	في	 عن	
يق�سي	 اتفاق	 اإلى	 محاميها	 تو�سل	 بعد	 في2012/4/1	 اإ�سرابها	 اأوقفت	

بنقلها	ق�سرًا	اإلى	قطاع	غزة	المحتل	لمدة	3	�سنوات.

الأ�سري كفاح حطاب )52 عامًا( طولكرم

اعتقلت	قوات	االحتالل	االأ�سير	كفاح	حطاب	)52	عامًا(	في	العام	2003،	
وحكمت	عليه	بال�سجن	الموؤبد	مرتين.		خا�ش	حطاب	اإ�سرابات	عدة	عن	
الطعام	للمطالبة	بمعاملته	كاأ�سير	حرب	وفق	اتفاقية	جنيف	الثالثة.		فقد	
	22 لمدة	 وا�ستمر	 	،2011 العام	 من	 اآذار	 �سهر	 في	 االأول	 اإ�سرابه	 اأعلن	
يومًا.		وبداأ	اإ�سرابه	الثاني	بتاريخ	2012/2/28	وا�ستمر	لمدة	26	يومًا.		
االإ�سرابات	الجماعية،	وبخا�سة	في	 االأ�سير	حطاب	في	عدد	من	 �سارك	
االإ�سراب	الجماعي	في	17	ني�سان	من	العام	2012	الذي	ا�ستمر	28	يومًا،	
الزيارات	 من	 والحرمان	 الخا�سة،	 الوحدات	 العتداءات	 تعر�ش	خاللها	
بين	 نقله	 وتعمد	 بحقه،	 الباهظة	 المالية	 الغرامات	 وفر�ش	 العائلية،	
ال�سجون	لمعاقبته	وك�سر	اإرادته	ودفعه	للتخلي	عن	مطالبته	الم�سروعة.

22	لالطالع	على	بروفايل	املعتقلة	هناء	�سلبي،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:

 http://www.addameer.org/atemplate.php?id=206 

املعتقل بالل ذياب )28 عامًا( كفر راعي/جنني23

اعتقلت	قوات	االحتالل	بالل	ذياب	في	تاريخ	2011/8/17	بموجب	اأمر	
اعتقال	اإداري.		بداأ	ذياب اإ�سرابه	عن	الطعام،	هو	ورفيقه	ثائر	حالحلة	
رف�سًا	ل�سيا�سة	االعتقال	االإداري،	الذي	امتد	من	تاريخ	2012/2/28	حتى	
2012/5/14.		اأوقف	المعتقالن	اإ�سرابهما	بعد	التو�سل	اإلى	االتفاق	بين	
اأمر	 مدة	 انق�ساء	 بعد	 عنهما	 باالإفراج	 ق�سى	 العامة،24	 االإ�سراب	 لجنة	
االعتقال	االإداري	ال�سادر	بحقهما،	فاأفرج	عن	بالل	يوم	2012/8/11.		
�سابق	 وقت	 في	 الطعام	 عن	 االإ�سراب	 ذياب	 بالل	 المعتقل	 خا�ش	 وقد	

ت�سامنًا	مع	المعتقل	خ�سر	عدنان	لمدة	14	يومًا.

املعتقل ثائر حالحلة )34 عامًا( خارا�ض/اخلليل25

بموجب	 	2010/6/26 تاريخ	 في	 حالحلة	 ثائر	 االحتالل	 قوات	 اعتقلت	
محاكمة.		 اأو	 تهمة	 دون	 متتالية	 مرات	 تجديده	 وتم	 اإداري،	 اعتقال	 اأمر	
بدءًا	من	 يومًا،	 لمدة	77	 الطعام	 المفتوح	عن	 االإ�سراب	 خا�ش	حالحلة	
تاريخ	2012/2/28	اإلى	2012/5/14.		اأفرج	عنه	في	تاريخ	2012/6/5	
بموجب	اتفاق	14	اأيار	2012.		وقبل	ذلك	خا�ش	المعتقل	االإ�سراب	عن	

الطعام	ت�سامنًا	مع	اإ�سراب	ال�سيخ	خ�سر	عدنان	لمدة	14	يومًا.

23	لالطالع	على	بروفايل	املعتقل	بالل	ذياب،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	ال�سمري:

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=233

24	ن�ش	االتفاق	باالإفراج	عن	املعتقلني	االإداريني	اخلم�سة	امل�سربني	عن	الطعام	بالل	ذياب؛		ثائر	حالحلة؛	ح�سن	ال�سفدي؛	

عمر	اأبو	�سالل؛	جعفر	عز	الدين.
25	لالطالع	على	بروفايل	املعتقل	االإداري	ثائر	حالحلة،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=224

احداث	وتداعيات	اإ�سراب	االأ�سرى	والمعتقلين	عن	الطعام احداث	وتداعيات	اإ�سراب	االأ�سرى	والمعتقلين	عن	الطعام
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ح�سن ال�سفدي )33 عامًا( نابل�ض26

وبداأ	 	،2011/6/29 تاريخ	 في	 ال�سفدي	 ح�سن	 االحتالل	 قوات	 اعتقلت	
يوم	 م�ساء	 وحتى	 	2012/3/5 تاريخ	 في	 الطعام	 عن	 المفتوح	 اإ�سرابه	
	،2012/5/14 اتفاق	 اإلى	 التو�سل	 بعد	 اإ�سرابه	 اأوقف	 	 	.2012/5/14
اأمر	 انق�ساء	 بعد	 عنه	 باالإفراج	 وق�سى	 الجماعي	 االإ�سراب	 اأنهى	 الذي	
غير	 	 اأخرى.	 مرة	 تجديده	 وعدم	 بحقه،	 ال�سادر	 االإداري	 االعتقال	
اأمر	 بتجديد	 وقامت	 الخا�ش،	 االتفاق	 تحترم	 لم	 الع�سكرية	 النيابة	 اأن	
االعتقال	االإداري	بحقه	لمدة	�ستة	�سهور	اأخرى،	ما	دفعه	لمعاودة	اإ�سرابه	
يوم	2012/6/21،	بعد	ثالثة	اأ�سابيع	من	وقف	اإ�سرابه	االأخير،	وا�ستمر	
المحكمة	 قبلت	 اأن	 بعد	 اإ�سرابه	 واأوقف	 	 اإ�سافية.	 يومًا	 	93 لمدة	 فيه	
الذي	 اأخرى	 مرة	 االإداري	 االأمر	 تجديد	 بعدم	 محاميه	 طلب	 الع�سكرية	

ينتهي	في	تاريخ	2012/11/29،	واأطلق	�سراحه	في	2012/11/30.

الأ�سري املري�ض حممد التاج )39 عامًا( طوبا�ض

عليه	 وحكمت	 	2003 العام	 في	 التاج  محمد	 االحتالل	 قوات	 اعتقلت	
المحكمة	المركزية	بال�سجن	لمدة	16عامًا.		ومنذ	اعتقاله،	يعاني	االأ�سير	
في	 بعزله	 ال�سجون	 م�سلحة	 وقامت	 	 متعددة.	 �سحية	 م�ساكل	 من	 التاج	
زنازين	العزل	االنفرادي	في	ظروف	قا�سية،	كما	تعر�ش	لل�سرب	والتنكيل	
في	 الطعام	 عن	 اإ�سرابه	 اأعلن	 	 الخا�سة.	 الوحدات	 يد	 على	 عدة	 مرات	
كاأ�سير	 به	 باالعتراف	 مطالبًا	 	،2012/5/21 حتى	 	2012/3/15 تاريخ	
حرب.		اأوقف	اإ�سرابه	بعد	تو�سله	اإلى	اتفاق	مع	م�سلحة	ال�سجون	يق�سي	

بمعاملته	كاأ�سير	حرب.

26	لالإطالع	على	بروفايل	املعتقل	ح�سن	ال�سفدي،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	ال�سمري:

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=264

عمر اأبو �سالل )55 عامًا( خميم العني/نابل�ض

تعر�ش	عمر	اأبو	�سالل لالعتقال	االإداري	مرات	عدة،	كان	اآخرها	بتاريخ	
2011/8/15.		بداأ	اإ�سرابه	عن	الطعام	في	تاريخ	2012/3/7	بعد	تلقيه	
الطعام	 عن	 المفتوح	 اإ�سرابه	 في	 ا�ستمر	 	 االإداري.	 اعتقاله	 تجديد	 اأمر	
يطلق	 اأن	 على	 االإ�سراب	 لجنة	 مع	 باالتفاق	 	2012/5/14 تاريخ	 حتى	
�سراحه	يوم	2012/8/14،	ومع	ذلك	مددت	المحكمة	الع�سكرية	اعتقاله	

االإداري	مرة	اأخرى	لمدة	اأربعة	�سهور	تنتهي	2012/10/28.

احداث	وتداعيات	اإ�سراب	االأ�سرى	والمعتقلين	عن	الطعام احداث	وتداعيات	اإ�سراب	االأ�سرى	والمعتقلين	عن	الطعام
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حممود ال�سر�سك )25 عامًا( خميم رفح/غزة27

بتاريخ	 ال�سر�سك	 محمود	 الريا�سي	 ال�ساب	 االحتالل	 قوات	 اعتقلت	
2009/7/22،	على	حاجز	اأيرز	الع�سكري	الذي	يقطع	الطريق	ما	بين	قطاع	
غزة	وال�سفة	الغربية.		بداأ	اإ�سرابه	عن	الطعام	في	تاريخ	2012/3/19،	
اإ�سرابه	طوال	92	يومًا	�سد	ا�ستمرار	اعتقاله	بموجب	قانون	 وا�ستمر	في	
»المقاتل	غير	ال�سرعي«.		اأوقف	اإ�سرابه	في	تاريخ	2012/6/10،	بعد	اأن	

وافقت	قوات	االحتالل	على	مطلبه،	واأطلق	�سراجه	يوم	2012/7/10.

27	لقراءة	بروفايل	املعتقل	حممود	ال�سر�سك،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=245

عبد اهلل الربغوثي )41 عامًا( بيت رميا/رام اهلل

اعتقل	عبد	اهلل	البرغوثي	في	2003/3/5،	وهو	�ساحب	اأعلى	حكم	بال�سجن	
الموؤبد	67	مرة.		بداأ	االإ�سراب	عن	الطعام	في	تاريخ	2012/4/12	حتى	
2012/5/14،	للمطالبة	باإخراجه	من	العزل	االنفرادي	وال�سماح	لوالديه	
المقيمين	في	االأردن	بزيارته.		خرج	من	العزل	بعد	اأ�سبوع	من	التو�سل	اإلى	

اتفاق	2012/5/14	الذي	اأنهى	عزل	19	اأ�سيرًا.

اأكرم الريخاوي )40 عامًا(، رفح/قطاع غزة28

عليه	 وحكم	 	،2004/6/7 تاريخ	 في	 لالعتقال	 الريخاوي  اأكرم	 تعر�ش	
�سجن	 عيادة	 في	 يرقد	 وهو	 اعتقاله	 ومنذ	 	 �سنوات.	 	9 لمدة	 بال�سجن	
الرملة	جراء	معاناته	من	اأمرا�ش	عدة.		بداأ	المعتقل	الريخاوي	االإ�سراب	
	وطالب	 تاريخ	2012/7/22.	 تاريخ	2012/4/12	حتى	 الطعام	في	 عن	
مع	 اتفاق	 بعد	 اإ�سرابه	 اأوقف	 	 ال�سحي.	 و�سعه	 ب�سبب	 عنه	 باالإفراج	
قبل	 اأي	 	،2013/1/25 يوم	 عنه	 باالإفراج	 ق�سى	 االإ�سرائيلية	 ال�سلطات	
لم	 االحتالل	 �سلطات	 اأن	 اإال	 حكمه،	 في	 المقرر	 الموعد	 من	 �سهور	 �ستة	

تفرج	عنه	اإال	في	تاريخ	2013/2/7.

املعتقل الإداري �سامر الربق )34 عامًا( جيو�ض/قلقيلية29

وفي	 	 �سنوات.	 فيها	 واأم�سى	 االأردنية	 ال�سجون	 في	 البرق	 �سامر	 اعتقل	
تاريخ	2011/7/11،	قامت	المخابرات	االأردنية	بت�سليمه	اإلى	جهاز	االأمن	
الوقت	وهو	رهن	االعتقال	 	ومنذ	ذلك	 »ال�ساباك«.	 االإ�سرائيلي	 الداخلي	

28	لقراءة	بروفايل	املعتقل	اأكرم	الريخاوي،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=246

29	انظر	بروفايل	املعتقل	االإداري	�سامر	الربق	على	الرابط	التايل	ملوقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=248 
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العام	 خالل	 	 محاكمة.	 اأو	 تهمة	 دون	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 في	 االإداري	
2012	وحده،	خا�ش	المعتقل	البرق	ثالثة	اإ�سرابات	مفتوحة	عن	الطعام	

مطالبًا	بحريته	ورف�سًا	ل�سيا�سة	االعتقال	االإداري.

	 االإ�سراب	االأول:	ا�ستمر	28	يومًا	من	تاريخ	2012/4/17	اإلى	2012/5/14،	-
�سمن	االإ�سراب	الجماعي	عن	الطعام.

	 االإ�سراب	الثاني:	ا�ستمر	فيه	طوال	124	يومًا	بداأت	من	تاريخ	2012/5/22	-
اإلى	2012/9/21،	وجاء	هذا	االإ�سراب	بعد	تجديد	المحكمة	الع�سكرية	
اتفاق	 عليه	 ن�ش	 لما	 خالفًا	 اأخرى	 مرة	 بحقه	 االإداري	 االعتقال	 اأمر	

.2012/5/14
	 اإلى	2012/11/18.		- اأيام	من	تاريخ	2012/11/14	 االإ�سراب	الثالث:	4	

اأوقف	اإ�سرابه	بعد	مباحثات	مع	م�سلحة	ال�سجون.

اأمين ال�سراونة )36 عامًا( دورا/اخلليل30

�سفقة	 من	 االأولى	 الدفعة	 في	 المحررين	 االأ�سرى	 اأحد	 هو	 ال�سراونة	 اأيمن	
التبادل	»وفاء	االأحرار«.		كان	محكومًا	بال�سجن	لمدة	38	عامًا،	اأم�سى	منها	
قوات	 اأعادت	 	 	.2011/10/18 تاريخ	 في	 عنه	 يفرج	 اأن	 قبل	 �سنوات،	 	10
االحتالل	اعتقاله	مرة	اأخرى	في	تاريخ	2012/1/31	بحجة	خرقه	�سروط	
»االإفراج	المبكر«	عنه،	وطالبت	اللجنة	الع�سكرية	باإعادة	�سجنه	لق�ساء	بقية	
حكمه	اأي	28	عامًا،	ا�سنادًا	اإلى	البند	186	من	االأمر	الع�سكري	1651	الذي	
التبادل	بموجب	ملف	 االأ�سرى	المحررين	في	�سفقات	 اإعادة	اعتقال	 يجيز	

�سري،	وبقرار	من	لجنة	ع�سكرية	خا�سة.

30	لقراءة	بروفايل	املعتقل	اأمين	ال�سراونة،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=277

بداأ	ال�سراونة	اإ�سرابه	عن	الطعام	في	2012/7/1،	وا�ستمر	فيه	قرابة	176	
ما	بين	االإ�سراب	المفتوح	واالإ�سراب	الجزئي،	وذلك	رف�سًا	الإعادة	اعتقاله	
ومطالبًا	بحريته.		علق	اإ�سرابه	في	تاريخ	2012/12/23،	وعاد	لالإ�سراب	
وعودًا	 تلقى	 اأن	 بعد	 يوقفه	 اأن	 قبل	 يومين	 وا�ستمر	 	،2013/1/1 تاريخ	 في	
بحل	ق�سيته.		غير	اأنه	عاود	االإ�سراب	مرة	اأخرى	في	تاريخ	2013/1/16،	
مع	 اتفاق	 اإلى	 محامية	 تو�سل	 اأن	 اإلى	 اأخرى	 يومًا	 	60 قرابة	 فيه	 وا�ستمر	

االحتالل	باالإفراج	عنه	ونقله	ق�سرًا	اإلى	قطاع	غزة		لمدة	ع�سر	�سنوات.

�سامر طارق عي�ساوي )34 عامًا( العي�سوية/القد�ض31

�سفقة	 في	 المحررين	 االأ�سرى	 اأحد	 اأي�سًا	 هو	 عي�ساوي	 طارق	 �سامر	
وكان	 	2011/10/18 تاريخ	 في	 عنه	 اأفرج	 االأحرار«،	 »وفاء	 التبادل	
محكومًا	بال�سجن	لمدة	30	عامًا	اأم�سى	منها	10	�سنوات.		اأعادت	قوات	
االحتالل	اعتقاله	على	حاجز	جبع	الع�سكري	بينما	كان	عائدًا	اإلى	منزله	
العي�سوية،	وذلك	تاريخ	2012/7/7،	بحجة	خرفه	�سروط	ال�سفقة،	 في	
بموجب	 عامًا	 	20 البالغة	 حكمه	 بقية	 لق�ساء	 ال�سجن	 في	 زجه	 وحاولت	

البند	186	من	االأمر	الع�سكري	1651.

بين	 ما	 تراوح	 تاريخ	2012/8/1،	 الطعام	في	 اإ�سرابًا	عن	 بداأ	عي�ساوي	
االإ�سراب	الكامل	عن	الطعام	واالإ�سراب	الجزئي،	واأ�ستمر	اأكثر	من	270	
من	 متقطعة	 فترات	 في	 اأيام	 لب�سعة	 الماء	 �سرب	 عن	 توقف	 كما	 	 يومًا.	

اإ�سرابه.32

31	لقراءة	بروفايل	املعتقل	�سامر	طارق	عي�ساوي،	انظر	الرابط	التايل	على	موقع	موؤ�س�سة	ال�سمري:

http://www.addameer.org/atemplate.php?id=281

32	وكانت	قوات	االحتالل	االإ�سرائيلي	اعتقلت	كناعنة	بتاريخ	2011/6/4،	ووجهت	له	عدة	تهم،	منها	امل�ساركة	يف	اإحياء	

ذكرى	النك�سة،	ومت	االإفراج	عنه	بعد	�سهرين	من	ال�سجن	وو�سع	رهن	احلب�ش	املنزيل	اإىل	حني	�سدور	قرار	احلكم.

احداث	وتداعيات	اإ�سراب	االأ�سرى	والمعتقلين	عن	الطعام احداث	وتداعيات	اإ�سراب	االأ�سرى	والمعتقلين	عن	الطعام
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عدي جهاد حمفوظ زيد )كيالين( )29 عامًا( طوبا�ض

بموجب	 	2012/4/3 تاريخ	 في	 كيالني	 عدي	 االحتالل	 قوات	 اعتقلت	
مفتوحًا	 اإ�سرابًا	 بداأ	 	،2012/10/21 تاريخ	 وفي	 	 اإداري.	 اعتقال	 اأمر	
االإداري	 اأمر	االعتقال	 لتوالي	تجديد	 ا�ستمر	45	يومًا	رف�سًا	 عن	الطعام	
تاريخ	 من	 اأ�سهر	 اأربعة	 ولمدة	 الرابعة	 للمرة	 وتجديده	 بحقه،	 ال�سادر	
في	 الطعام	 عن	 اإ�سرابه	 اأوقف	 	 تاريخ	2013/2/2.	 2012/10/2	حتى	
تاريخ	2012/12/4،	بعد	اأن	تو�سل	اإلى	اتفاق	مع	�سلطات	االحتالل	يق�سي	

بعدم	تجديد	اأمر	االعتقال	واالإفراج	عنه	في	2013/2/2.

حممد اأ�سعد كناعنة )49 عامًا (عرابة البطوف

في	حركة	 النا�سط	 كناعنة	 اأ�سعد	 اعتقال	محمد	 االحتالل	 قوات	 اأعادت	
اأبناء	البلد	في	تاريخ	2012/4/2	بحجة	خرقه	للحب�ش	المنزلي	وتواجده	
في	منطقة	�سفا	عمرو	ال�ستقبال	ابنه	اأ�سعد	بعد	االإفراج	عنه	من	�سجون	
االحتالل	بعد	اعتقال	دام	10	�سهور.		وحكمت	المحكمة	االإ�سرائيلية	على	
للمعتقلين	 مخ�س�ش	 ق�سم	 في	 به	 وزجت	 	 �سهرًا.	 	15 بال�سجن	 كناعنة	
اإ�سرابًا	عن	الطعام	 النا�سط	كناعنة	 	بداأ	 الجنائيين	في	�سجن	�سلمون.	
ا�ستمر	13	يومًا	بدءًا	من	تاريخ	2012/10/23	حتى	تاريخ	2012/11/7،	
وذلك	احتجاجًا	على	ظروف	حياته،	وطالب	بنقله	اإلى	االأق�سام	المخ�س�سة	

للمعتقلين	االأمنيين.

طارق قعدان )42 عامًا( عرابة/جنني

اعتقل	طارق	قعدان بتاريخ	2012/11/22،	�سمن	حملة	اعتقاالت	طالت	
من	 غزة،	 على	 االإ�سرائيلي	 العدوان	 اإبان	 الغربية	 ال�سفة	 في	 الع�سرات	
بينهم	جعفر	عز	الدين،	ويو�سف	�سعبان،	اللذان	اأعلنا	اإ�سرابهما	المفتوح	
عن	الطعام	في	تاريخ	2012/11/28	تزامنًا	مع	ت�سلميهما	اأمري	اعتقال	
رهن	 �سهرًا	 	15 ال�سابق	 في	 اأم�سى	 قعدان	 المعتقل	طارق	 وكان	 	 اإداري.	
الطعام	 عن	 وجماعية	 فردية	 اإ�سرابات	 عدة	 وخا�ش	 االإداري،	 االعتقال	
كما	 �سلبي،	 هناء	 واإ�سراب	 عدنان،	 خ�سر	 ال�سيخ	 اإ�سراب	 مع	 ت�سامنًا	
�سارك	في	االإ�سراب	الجماعي	ليكون	مجموع	االأيام	التي	اأ�سرب	فيها	عن	
الطعام	في	االعتقال	ال�سابق	62	يومًا.		ا�ستمر	طارق	قعدان	في	اإ�سرابه	
اأكثر	من	90	يومًا،	واأوقف	اإ�سرابه	عن	الطعام	بتاريخ	2013/2/27	بعد	

اأن	اتفق	على	االإفراج	عنه	في	2013/5/8.

جعفر عز الدين )41 عامًا( عرابة/جنني33

اعتقل	جعفر	عز	الدين على	يد	قوات	االحتالل	في	تاريخ	2012/3/21،	
اعتقال	 اأمر	 بموجب	 اعتقاله	 فور	 الطعام	 عن	 المفتوح	 االإ�سراب	 واأعلن	
اإداري	لمدة	اأربعة	�سهور.		ا�ستمر	في	اإ�سرابه	حتى	تاريخ	2012/5/14،	
والمعتقلين	 لالأ�سرى	 الجماعي	 االإ�سراب	 بموجبه	 اأنهي	 اتفاق	 واإبرام	
الفل�سطينيين،	على	اأن	يطلق	�سراحه	فور	انتهاء	اعتقاله	االإداري	الحالي،	
في	 اعتقاله	 االحتالل	 قوات	 اأعادت	 	 	.2012/6/19 يوم	 �سراحه	 واأطلق	
يوم	 وفي	 	 �سعبان.	 ويو�سف	 قعدان	 طارق	 ومعه	 	2012/11/22 تاريخ	
2012/11/28،	�سدر	اأمر	اعتقال	اإداري	لمدة	ثالثة	�سهور	قابلة	للتجديد،	

33	ملزيد	من	املعلومات	حول	اإ�سراب	املعتقلني	االإداريني	جعفر	عز	الدين	وطارق	قعدان	ويو�سف	�سعبان،	انظر	بيان	موؤ�س�سة	

ال�سمري	على	الرابط	التايل:
http://www.addameer.org/atemplate.php?id=298

احداث	وتداعيات	اإ�سراب	االأ�سرى	والمعتقلين	عن	الطعام احداث	وتداعيات	اإ�سراب	االأ�سرى	والمعتقلين	عن	الطعام
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فاأعلن	المعتقلون	الثالثة	اإ�سرابهم	المفتوح	عن	الطعام.		اأوقف	عز	الدين 
اإ�سرابه	بعد	اأكثر	من	90	يومًا،	وتحديدًا	في	تاريخ	2013/2/27،	بعد	اأن	

تو�سل	اإلى	اتفاق	يق�سي	باالإفراج	عنه	في	تاريخ	2013/5/8.

يو�سف �سعبان �سافع يا�سني )33 عامًا( عانني/جنني

التي	 االعتقاالت	 حملة	 مع	 	،2012/11/22 بتاريخ	 �سعبان	 يو�سف	 اعتقل	
يوم	 الطعام	 عن	 اإ�سرابه	 اأعلن	 	 غزة.	 على	 الحرب	 اإبان	 الع�سرات	 طالت	
2012/11/28،	بعد	اأن	�سدر	�سده	اأمر	باالعتقال	االإداري.		واأوقف	اإ�سرابه	
نتيجة	 ال�سحي	 و�سعه	 تردي	 بعد	 	2013/1/23 يوم	 الطعام	 عن	 المفتوح	

وجود	ح�سى	لديه،	واأطلق	�سراجه	في	تاريخ	2013/2/22.

�سمانات املحاكمة العادلة لث
لثا

ل ا
ف�س

ال

احداث	وتداعيات	اإ�سراب	االأ�سرى	والمعتقلين	عن	الطعام
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�سمانات املحاكمة العادلة
يحاكم	المعتقلون	الفل�سطينيون	اأمام	محاكم	ع�سكرية	تابعة	لقوات	االحتالل	ب�سرف	النظر	
المعتقلين	 االأحكام	بحق	 اأق�سى	 الع�سكرية	 المحاكم	 وتوقع	 	 اأو	�سنهم.	 اأ�سباب	اعتقالهم	 عن	
التي	 المحتلة	 الفل�سطينية	 االأر�ش	 على	 المطبقة	 االإ�سرائيلية	 الع�سكرية	 لالأوامر	 تطبيقًا	
تخالف،	بدورها،	ما	ن�ست	عليه	اتفاقية	جنيف	الرابعة	واجبة	التطبيق	في	حاالت	االحتالل.		
لالأر�ش	 احتاللها	 على	 االأربع	 جنيف	 اتفاقيات	 بانطباق	 االعتراف	 االحتالل	 دولة	 وترف�ش	
الفل�سطينية	المحتلة،	وتتن�سل	من	م�سوؤولياتها	المترتبة	عليها،	باعتبارها	قوة	االحتالل.		فال	
واالتفاقيات	 المواثيق	 كفلتها	 التي	 العادلة	 المحاكمة	 ب�سمانات	 الع�سكرية	 المحاكم	 تعترف	

الدولية.

وك�سفت	درا�سة	بحثية	اأعدتها	ال�سمير	في	العام	34،2009	حول	عمل	المحاكم	الع�سكرية،	عن	
وقوع	انتهاكات	خطيرة	لحقوق	المعتقلين	في	�سمانات	المحاكمة	العادلة،	ومنها:

	 الحق	في	المطالبة	بالئحة	اتهام.-
	 الحق	في	اإعداد	دفاع	فعال.-
	 الحق	في	المحاكمة	دون	تاأخير	ال	مبرر	له.-
	 الحق	في	الترجمة	الفورية.-
	 الحق	في	االمتناع	عن	اإدانة	الذات	اأو	تجريمها.-
	 الحق	في	افترا�ش	البراءة.-
	 الحق	في	ا�ستدعاء	ال�سهود	وا�ستجوابهم.-
	 الحق	في	الح�سول	على	محاكمة	ق�سائية	نزيهة	وم�ستقلة.-
	 الحق	في	اإ�سدار	اأحكام	تمييزية.-

ويثبت	تمثيل	محامي	ال�سمير	لمئات	المعتقلين	اأمام	المحاكم	الع�سكرية	�سنويًا،	اأن	المحاكم	
المحاكم	 على	 تقت�سر	 ال	 ال�سيا�سة	 هذه	 اإن	 بل	 الحقوق،	 لهذه	 التنكر	 في	 ما�سية	 الع�سكرية	
	34	تناولت	الدرا�سة	التزام	املحاكم	الع�سكرية	باحرتام	�سمانات	املحاكمة	العادلة.	لالطالع	على	الدرا�سة،	انظر	الرابط
http://www.addameer.org/atemplate.php?id=198التايل:	

�سمانات	المحاكمة	العادلة �سمانات	المحاكمة	العادلة
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عملية	 قاد	 الذي	 الع�سكري	 القائد	 »ال�ساباك«،	 ممثل	 من:	 	 كلٍّ ا�ستدعاء	 الطلب	 ت�سمن	 وقد	
االعتقال،	الجندية	التي	كانت	متواجدة	اأثناء	االعتقال،	الجندي/الممر�ش	الذي	نفذ	التفتي�ش	
العاري،	الجنود	الذين	دخلوا	غرفة	التفتي�ش	وقاموا	باالعتداء	على	هناء،	وقائد	مع�سكر	�سالم.

وعللت	المحكمة	رف�سها	ا�ستدعاء	ممثل	ال�ساباك	بحجة	»عدم	وجود	حاجة	ال�ستدعائه،	الأنه	
�سبق	اأن	ح�سر	�ساهٌد	من	ال�ساباك	جل�سة	التثبيت	وتم	ا�ستجوابه،	واأنه	ال	حاجة	للك�سف	عن	

طرق	التحقيق	واال�ستجواب	التي	ت�ستخدمها	ال�ساباك«.

عليها	 ن�ست	 التي	 العادلة	 المحاكمة	 ب�سمانات	 ا�ستهتارًا	 الع�سكرية	 المحكمة	 قرار	 ويعتبر	
الخا�سة	 الدولي	 العهد	 من	 	)14( المادة	 ومنها	 الدولية،	 والمواثيق	 االتفاقيات	 من	 العديد	
بالحقوق	المدنية	وال�سيا�سية	التي	اأكدت	في	الفقرة	)ه(	على	»حق	المتهم	اأن	يناق�ش	�سهود	
االتهام،	بنف�سه	اأو	من	قبل	غيره،	واأن	يح�سل	على	الموافقة	على	ا�ستدعاء	�سهود	النفي	بذات	
ال�سهود	 ا�ستدعاء	 المحكمة	برف�ش	 ويعد	قرار	 	 االتهام«.	 �سهود	 المطبقة	في	حالة	 ال�سروط	
الت�ستر	على	جرائـم	التعذيب	التي	يتعر�ش	 نموذجًا	حيًا	على	تواطوؤ	المحاكم	الع�سكرية	في	
ومنع	 لهم	 الحماية	 وتوفير	 التحقيق،	 قبل	طواقم	 الفل�سطينيون	من	 والمعتقلون	 االأ�سرى	 لها	

م�ساءلتهم	ومحا�سبتهم.

ق�سايا	 في	 تنظر	 التي	 المدنية	 المحاكم	 اأعمال	 على	 اأي�سًا	 تن�سحب	 بل	 فح�سب،	 الع�سكرية	
المعتقلين	الفل�سطينيين	المت�سلة	بمقاومة	ال�سعب	الفل�سطيني	لالحتالل	االإ�سرائيلي.

و�سنعر�ش	فيما	يلي	نماذج	ال�ستمرار	هذه	االنتهاكات	بحق	المعتقلين	الفل�سطينيين.

	 �سهادة الطفل اإ�سالم حممد عّياد من قطاع غزة-

تعود	 زراعية	 اأر�ش	 في	 يعمل	 كان	 بينما	 	،2012/7/14 يوم	 في	 عياد	 اإ�سالم	 الطفل	 اعتقل	
ملكيتها	الأقاربه،	وتقع	بالقرب	من	ال�سياج	الفا�سل.		قامت	دورية	راجلة	مكونة	من	�سبعة	جنود	
بمهاجمته	م�ستخدمة	كلبًا	بولي�سيًا	العتقاله،	ثم	اأنهال	خم�سة	منهم	عليه	بال�سرب	المبرح.		
اأنه	كان	يعمل	في	االأر�ش،	 اأ�سباب	وجوده	في	االأر�ش،	فاأكد	للمحققين	 تعر�ش	لتحقيق	حول	

ولم	يكن	ينوي	فعل	�سيء	اآخر.

و�سف	الطفل	لمحامي	ال�سمير	محاكمته	بالقول:

	 هناء �سلبي-

	،2012/2/16 تاريخ	 في	 عامًا(	 	30( �سلبي	 هناء	 ال�سيدة	 اعتقال	 االحتالل	 قوات	 اأعادت	
تاريخ	 في	 االأحرار«	 »وفاء	 �سفقة	 من	 االأولى	 الدفعة	 �سمن	 عنها	 اأفرج	 كان	 اأن	 بعد	 وذلك	
2011/10/18،	بعد	م�سي	25	�سهرًا	رهن	االعتقال	االإداري.		وفي	تاريخ	2012/3/4، رف�ست	
محكمة	عوفر	الع�سكرية	طلب	محامي	ال�سمير	ا�ستدعاء	ال�سهود	في	ق�سية	المعتقلة	االإدارية	

هناء	�سلبي،	التي	تخو�ش	اإ�سرابًا	مفتوحًا	عن	الطعام	لليوم	الثامن	ع�سر	على	التوالي.

بطلب	 المعتقلة	 عن	 الدفاع	 هيئة	 با�سم	 تقدم	 قد	 ح�سان	 محمود	 »ال�سمير«	 محامي	 وكان	
االعتقال	 عملية	 اأثناء	 انتهاكات	 من	 المعتقلة	 له	 تعر�ست	 ما	 خلفية	 على	 ال�سهود	 ال�ستدعاء	
ال�ستم	 العاري	واالإهانة	 للتفتي�ش	 بال�سرب،	وتعري�سها	 والتحقيق،	تمثلت	في	االعتداء	عليها	

من	قبل	طاقم	التحقيق.

�سمانات	المحاكمة	العادلة �سمانات	المحاكمة	العادلة
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حالة املعتقل الإداري �سامر الربق

اال�سم:	�سامر	حلمي	عبد	اللطيف	البرق

مكان	ال�سكن	:	جيو�ش	– قلقيلية

تاريخ	الميالد:	1974/12/13

تاريخ	االعتقال:11	/2010/7

نوع	االعتقال:	معتقل	اإداري	منذ	تموز	العام	
2010

الحالة	االجتماعية:	متزوج

المخابرات	 قبل	 من	 ت�سلميه	 بعد	 البرق	 حلمي	 �سامر	 االإ�سرائيلي	 االحتالل	 قوات	 اعتقلت	
االأردنية	في	تاريخ	2010/7/11،	ومنذ	ذلك	الوقت	وهو	يقبع	في	�سجون	االحتالل	بموجب	

اأوامر	اعتقال	اإداري	تجدد	دوريًا	دون	تهمة	اأو	محاكمة،	بل	ا�ستنادًا	اإلى	ملف	�سري.

اأمر	االعتقال	االإداري	بحق	المعتقل	�سامر	البرق	على	مخالفات	وانتهاكات	فا�سحة	 ينطوي	
اأن	يكون	 اللتان	ا�سترطتا	 لما	جاءت	به	المادتان	)42(	و)78(	من	اتفاقية	جنيف	الرابعة،	
االعتقال	االإداري	الأ�سباب	اأمنية	قهرية،	وفي	الحاالت	التي	يقت�سي	اأمن	دولة	االحتالل	ذلك	
ب�سورة	مطلقة«.		وقد	جاء	اعتقال	�سامر	البرق	بعد	اأن	اأم�سى	اأربعة	�سنوات	ون�سف	في	�سجون	
المخابرات	االأردنية	لل�سبهات	ذاتها	التي	وقعت	خارج	االأر�ش	الفل�سطينية	المحتلة،	وبالتالي	
باعتبار	 للجزم	 يدفع	 ما	 االإ�سرائيلي،	 االحتالل	 لقوات	 التابع	 الع�سكري	 الحاكم	 والية	 خارج	
هذا	االعتقال	اعتقااًل	تع�سفيًا،	وا�ستجابة	لعالقات	وم�سالح	ا�ستخباراتية	بين	الطرفين	ولي�ش	

لدواٍع	اأمنية.

املحاكم الع�سكرية اأداة يف خدمة ال�ستيطان: 

اعتقال اأفراد عائلة �سراغمة

اعتقلت	قوات	االحتالل	االإ�سرائيلي	في	تاريخ	2012/5/25،	ال�سيد	خالد	�سميح	�سراغمة	
ال�سرقية	الخا�سعة	 اللبن	 )45	عامًا(،	وابنه	جمال	�سراغمة	)22	عامًا(	من	�سكان	قرية	
لل�سيطرة	االأمنية	واالإدارية	لقوات	االحتالل	باعتبارها	اأرا�سي	مناطق	)ج(،	بحجة	االعتداء	

على	اأحد	اأفراد	قوات	االحتالل	اأثناء	تاأدية	واجبه.

ال�سيد	 والد	 بناه	 قديم	 بيت	 في	 تقطن	 اأبناء،	 و)5(	 الوالدين	 المكونة	من	 عائلة	�سراغمة	
اأر�ش	وبئر	ماء	في	قرية	اللبن	ال�سرقية	ق�ساء	مدينة	نابل�ش،	 خالد	�سراغمة	و�سط	قطعة	
العائلة	 الذين	يخططون	لطرد	 الم�ستوطنين	 واعتداءات	 �سنوات	لم�سايقات	 وتتعر�ش	منذ	

وال�سيطرة	على	منزلها	تحت	ذريعة	اأن	البيت	كني�ش	يهودي.

ومنذ	 تت�سدى،	 باأنها	 ال�سمير،	 موؤ�س�سة	 في	 والدرا�سات	 التوثيق	 لوحدة	 العائلة	 واأفادت	
قوات	 العائلة	تحت	حماية	جي�ش	 منزل	 يهاجمون	 الذين	 الم�ستوطنين	 �سنوات،	العتداءات	
االحتالل.		واأكدت	العائلة	اأن	االأ�سهر	الثالثة	الما�سية،	�سهدت	تطورًا	نوعيًا	في	المحاوالت	
ال�ساعية	لطردهم	من	منزلهم	باعتماد	�سيا�سة	االعتقال	بحق	االأب	واالبن	اللذين	يت�سديان	
لهجمات	الم�ستوطنين،	كما	حدث	في	�سهر	�سباط	2012،	االأمر	الذي	ت�سبب	في	رحيل	الزوجة	
الم�ستوطنين	 اعتداءات	 من	 خوفًا	 واالبن	 الزوج	 اعتقال	 فترة	 طوال	 المنزل	 عن	 واالأبناء	
الذين	ا�ستغلوا	الفر�سة،	واأقدموا	على	مهاجمة	المنزل،	وحطموا	االأبواب	والنوافذ،	واأحرقوا	

المالب�ش	واأثاث	المنزل	ولوثوا	بئر	الماء.

وفيما	قبلت	المحكمة	الع�سكرية	في	تاريخ	2012/6/10،	الئحة	االتهام	بحق	ال�سيد	خالد	
�سراغمه،	ووافقت	على	االإفراج	عن	االبن	مقابل	غرامة	مالية	قدرها	10	اآالف	�سيكل،	ومثلها	

كفالة	مالية	من	طرف	ثالث	يحمل	بطاقة	الهوية	االإ�سرائيلية.

�سمانات	المحاكمة	العادلة �سمانات	المحاكمة	العادلة
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ال�سور	 المحكمة	 لقا�سي	 قدم	 العائلة،	 يمثل	 الذي	 ح�سان	 محمود	 ال�سمير	 محامي	 وكان	
ولم	 االحتالل،	 وقوات	 الم�ستوطنين	 اعتداءات	 �سحية	 هي	 العائلة	 اأن	 تثبت	 التي	 والوثائق	
يقدم	االإدعاء	ما	يثبت	مهاجمة	االأب	الأفراد	ال�سرطة	والجي�ش،	االأمر	الذي	يوؤكد	اأن	المحكمة	
الع�سكرية	ت�سّخر	نف�سها	خدمة	لمخططات	قوات	االحتالل	في	تفريغ	االأرا�سي	الفل�سطينية	
ال�سفة	 �سكان	 مجموع	 من	 	%3 ي�سكلون	 الذي	 الفل�سطينيين،	 �سكانها	 من	 )ج(	 الم�سنفة	
الغربية،	بغية	بناء	الم�ستعمرات	في	تلك	االأرا�سي	التي	ت�سكل	قرابة	65%	من	اأرا�سي	ال�سفة	

الغربية	المحتلة.

الع�سكرية	 المحكمة	 اأن	قرار	قا�سي	 تعتبر	 االإن�سان	 االأ�سير	وحقوق	 ال�سمير	لرعاية	 موؤ�س�سة	
با�ستمرار	احتجاز	ال�سيد	خالد	�سراغمة،	وتاأجيل	النظر	في	ق�سيته	اإلى	تاريخ	2012/7/1،	
الق�سائية	 المنظومة	 عبر	 الفل�سطينية	 الحقوق	 تحقيق	 ا�ستحالة	 على	 اآخر	 دلياًل	 ي�سكل	
والقانون	 االإن�ساني	 الدولي	 للقانون	 بدورها	 تتنكر	 والتي	 االحتالل،	 يفر�سها	 التي	 والقانونية	

الدولي	لحقوق	االإن�سان.

الن�ضء  تدمري  اإىل  تهدف  ثابتة  احتاللية  �سيا�سة  الأطفال  اعتقال 
الفل�سطيني

قوات	 تنفذها	 التي	 االعتقال	 لحاالت	 االإجمالية	 االأعداد	 في	 ارتفاعًا	 	2012 العام	 �سجل	
انتفا�سة	 بدء	 	ومنذ	 العام	35.2011	 بن�سبة	26%	عن	 الفل�سطينيين	 االأطفال	 االحتالل	بحق	
االأق�سى	في	اأيلول	2000،	ولغاية	اليوم	�سجلت	حاالت	اعتقال	الأكثر	من	ت�سعة	اآالف	طفل	ممن	
هم	دون	الثامنة	ع�سرة	من	العمر،	فيما	�ُسجل	خالل	العام	2012	وحده	اعتقالها	لـ	881	طفاًل،	

بمتو�سط	بلغ	)73(	حالة	اعتقال	�سهريًا.

35	انظر	عبد	النا�سر	فروانة	على	موقع	فل�سطني	خلف	الق�سبان.		اإح�ساءات	2012.
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�سرب مربح اأثناء العتقال وتهديد بالقتل والغت�ساب اأثناء 
التحقيق واعتداء بال�سرب اأثناء النقل اإىل املحكمة

اأفاد	الطفل	مالك	محي�سن	لمحامي	ال�سمير	اأنه	تعر�ش	بينما	كان	يجل�ش	في	مقهى	
قريب	من	مكان	�سكنه	في	مخيم	�سعفاط،	وذلك	في	تمام	ال�ساعة	الرابعة	والن�سف	

ع�سر	يوم	2012/11/6.		وفيما	يلي	�سهادة	الطفل	لمحامي	ال�سمير:

“واأنا	داخل	القهوة،	واإذ	بثالثة	اأ�سخا�ش	اأتوا	من	خلفي	ومن	اأمامي	يلب�سون	لبا�سًا	
مدنيًا.		اأم�سكوني	من	رقبتي	من	الخلف،	وجاء	الذين	من	االأمام	واأنزلوني	على	االأر�ش	
وبداأوا	ي�سربونني	لكمات	على	وجهي	وعلى	راأ�سي	وعلى	ظهري،	و�سربوني	ب�ساعق	
 ½ كهرباء	على	كتفي	االأيمن،	واأثرها	ال	زال	على	كتفي	وهي	بطول	2	�سم	وعر�ش	

�سم.

ا�ستمر	الم�ستعربون	الخم�سة	ب�سربي	واأنا	على	االأر�ش،	وبينما	اأخذ	اثنان	اآخران	من	
ليفرقوا	من	 الزجاج	 الحي	على	 والر�سا�ش	 ال�سوتية	 القنابل	 باإطالق	 الم�ستعربين	
كانوا	بالقهوة.		وفيما	بعد	ان�سم	هذان	الم�ستعربان	لمجموعة	الم�ستعربين	واأخذوا	
يكيلون	لي	اللكمات	بقب�ساتهم	واأقدامهم	على	وجهي	وراأ�سي.		ا�ستمر	ال�سرب	قرابة	
البال�ستيكية،	 بالمرابط	 للخلف	 اليدين	 مكبل	 واأنا	 �سحبوني	 وبعدها	 دقائق	 خم�ش	
وجروني	اإلى	ال�سارع	دون	اأن	يتوقفوا	عن	�سربي،	بل	زاد	عند	و�سول	مجموعة	مكونة	

من	15	جنديًا	�ساركوا	هم	االآخرون	في	�سربي	و�ستمي.

على	 يرمون	 المخيم	 في	 ال�سباب	 بداأ	 القهوة،	 اأمام	 ال�سارع	 اإلى	 اأخرجوني	 عندما	
الجنود	الحجارة،	واأثناء	ذلك	�سمعت	اأحد	الجنود	يقول	الأحد	عنا�سر	الم�ستعربين	
“هيا	ن�سعده	اإلى	الجيب”،	فرد	عليه	بالقول	“ال،	اأريد	اأن	اأم�سح	به	�سوارع	المخيم”،	

وبعدها	األقوا	بي	داخل	“الجيب” واأرتطم	راأ�سي	بحديد	المقاعد	فاأغ�سي	علي.

بالحافالت	 محاطة	 اإ�سعاف	 �سيارة	 داخل	 نف�سي	 ووجدت	 وعي	 ا�ستعدت	 اأن	 بعد	

اعتقال الأطفال يف مدينة القد�ض

الفل�سطينية	 االأر�ش	 في	 الفل�سطينيين	 االأطفال	 اعتقال	 �سيا�سة	 االحتالل	 قوات	 وا�سلت	
لال�ستيطان	 اأرا�سيها	 تتعر�ش	 التي	 القرى	 في	 وبخا�سة	 القد�ش،	 مدينة	 فيها	 بما	 المحتلة،	
العامود،	 وراأ�ش	 الطور،	 والعي�سوية،	 �سعفاط،	 ومخيم	 �سلوان،	 في	 كما	 للم�سادرة،	 وبيوتها	

وداخل	اأ�سوار	مدينة	القد�ش.

تراوحت	 مقد�سيًا	 طفاًل	 	120 من	 اأكثر	 ال�سمير	 موؤ�س�سة	 محامو	 مثل	 	،2012 العام	 وخالل	
اأعمارهم	بين	13	– 18	عامًا،	تعر�سوا	لالعتقال	في	منا�سبات	مختلفة،	ومثلوا	اأمام	المحاكم	
اأوقفوا	وحوكموا	 البقية	 فيما	 الحجارة،	 اإلقاء	 تهمة	 لمعظمهم	 المدنية،	ووجهت	 االإ�سرائيلية	

بتهمة	اإلقاء	الزجاجات	الحارقة.

وتفيد	توثيقات	موؤ�س�سة	ال�سمير	اأن	معظم	هذه	االعتقاالت	نفذت	من	قبل	الوحدات	االإ�سرائيلية	
الخا�سة،	ووحدات	حر�ش	الحدود،	بعد	مداهمات	عنيفة	للبيوت،	في	�ساعات	ما	بعد	منت�سف	
اأمر	 دون	 لالعتقال	 منهم	 الكثير	 وتعر�ش	 فجرًا(	 والخام�سة	 الثالثة	 ال�ساعة	 بين	 )ما	 الليل	
اعتقال	�سابق،	ودون	اأن	يكون	الطفل	ارتكب	مخالفة	اأمام	ناظر	ال�سرطي،	كما	يقت�سي	القانون.

ومن	خالل	متابعتها	الم�ستمرة	لق�سية	اعتقال	االأطفال	في	مدينة	القد�ش،	ر�سدت	موؤ�س�سة	
اأدلة	 دون	 اعتقلوا	 اأن	 �سبقوا	 الذين	 االأطفال	 اعتقال	 �سيا�سة	 االحتالل	 قوات	 تعمد	 ال�سمير	
الم�سيرات	 اأثناء	 اأو	 الوطنية،	 المنا�سبات	 اإحياء	 في	 م�ساركتهم	 بحجة	 وحقيقية،	 وا�سحة	
االأ�سرى	كما	في	كثير	من	حاالت	االعتقال	 المدينة	دعمًا	لن�ساالت	 التي	عمت	 والتظاهرات	

الم�سجلة	في	قرية	العي�سوية،	والوقفات	االأ�سبوعية	في	مدينة	القد�ش.

وفي	كثير	من	االأحيان،	كان	الغر�ش	من	وراء	اعتقال	هوؤالء	االأطفال	ال�سغط	عليهم	واإجبارهم	
على	تقديم	معلومات	من	�ساأنها	اإدانة	غيرهم،	وذلك	با�ستخدام	اأ�ساليب	التهديد	والتعذيب	
النف�سي	والمعاملة	القا�سية.		كما	تعر�ش	الكثير	من	االأهالي	لالعتقال	اإلى	حين	ت�سليم	اأبنائهم	

اإلى	مراكز	التحقيق	والتوقيف.
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النار	 تطلق	 وكانت	 المخيم،	 مدخل	 عند	 الع�سكرية	 الحاجز	 من	 بالقرب	 الع�سكرية	
وقنابل	الغاز	على	ال�سبان.		وقبل	اأن	ياأخذوني	اإلى	الم�سفى	جاء	�سابط	مخابرات	وقال	
ب�ش	 “الزانية”  “يا	ابن	 �ساألته:	لماذا	تفعلوا	بي	هكذا؟	قال	لي	 	 “نوح”.	 اإن	ا�سمه	
ثم	قال	لجنديين	كانا	بالقرب	 	 تخل�ش	من	الم�ست�سفى	بحكيلك	لي�ش	عملنا	هيك”.	
منه	اأن	ي�سعدوا	ل�سيارة	االإ�سعاف،	وقال	لهم	بالعبرية	“زيه	دكار	�سوتير”؛	اأي	“هذا	

طعن	�سرطيًا”.

اأثناء التحقيق

في	 التحقيق	 ق�سم	 اإلى	 محي�سن	 مالك	 الطفل	 نقل	 الم�ست�سفي،	 من	 خروجه	 بعد	
الم�سكوبية،	ووجهت	له	تهمة	طعن	م�ستعرب	في	مخيم	�سعفاط.		وهي	التهمة	نف�سها	

التي	وجهت	اإلى	الطفل	عبد	الرحيم	عبد	الفتاح	)17	عامًا(.

ولكن	في	اليوم	التالي	للتحقيق	اأبلغت	النيابة	قا�سي	المحكمة	اأن	هناك	خطاأً،	ول�ست	
اأنا	ال�سخ�ش	الذي	طعن	الم�ستعرب.		ولكنهم	لم	يفرجوا	عني،	بل	قدموا	للقا�سي	ملفًا	
ت�سامنًا	 	،2013/9/14 بتاريخ	 خرجت	 مظاهرة	 في	 باال�ستراك	 بموجبه	 يتهمونني	
االحتالل	 جنود	 المتظاهرون	 خاللها	 ر�سق	 عي�ساوي،	 �سامر	 المعتقل	 اإ�سراب	 مع	

بالحجارة.

اأما	عن	مجريات	التحقيق،	فاأبلغ	الطفل	محامي	ال�سمير،	اأنه	كان	مكبل	اليدين	اإلى	
ولم	 لياًل	 الحادية	ع�سرة	 ال�ساعة	 اإلى	 ا�ستمرت	 التي	 التحقيق	 �ساعات	 الخلف	طوال	

ي�سمح	له	بمقابلة	المحامي.

وقال	»خالل	التحقيق	اأخذ	المحققون	ي�ستمونني	وي�ستمون	اأمي	واأختي	باألفاظ	نابية،	
كما	اأنهم	هددوا	باأن	يقتلوني	ويغت�سبوني«.

التي	 وال�سبهات	 االتهامات	 نفيت	 واأنا	 اأيام،	 �سبعة	 معي	 التحقيق	 »ا�ستمر	 واأ�ساف:	

ت�سمنت	الم�ساركة	في	التظاهرة	واإلقاء	الحجارة	على	الحاجز.		وقلت	اإنني	كنت	قيد	
االعتقال	المنزلي	في	تلك	الفترة	في	منزل	اأختي	في	حي	ال�سيخ	جراح،	ولم	اأعد	اإلى	
االإبعاد	عن	مكان	 فترة	 انتهاء	 بعد	 تاريخ	2012/10/26	 بعد	 اإال	 المخيم	 منزلي	في	
حكمي	 تطلب	 والنيابة	 التوقيف	 رهن	 اأنا	 واليوم	 	 المنزلي.	 االعتقال	 وفترة	 ال�سكن،	

بال�سجن	الفعلي	ما	بين	4-6	�سنوات	بناء	على	اعترافات	االآخرين«.

حالة املعتقل حازم خليل زين

	،1995/4/3 بتاريخ	 مولود	 القد�ش	 في	 الطور	 حي	 من	 زين	 خليل	 عادل	 حازم	 المعتقل	
والمعتقل	في	2012/3/1.		اعتقل	حازم	في	اليوم	المذكور	ومثل	اأمام	محكمة	ال�سلح	بتاريخ	
و�سرب	 �سرطي	 على	 التهجم	 وهما	 بندين،	 تحوي	 اتهام	 الئحة	 �سده	 وقدمت	 	،2012/3/5
حجارة	على	ال�سرطة	اأثناء	مواجهات	وقعت	بالبلدة	القديمة	في	القد�ش	يوم	2012/2/24،	
وبتاريخ	المحكمة	تم	اإبالغه	اأنه	تم	تمديد	اعتقاله	من	اأجل	اإعطاء	تقرير	�سابط	ال�سلوك	حتى	

يوم	2012/3/13.

وفعاًل،	في	يوم	المحكمة،	قرر	القا�سي	اإطالق	�سراحه	بناًء	على	تقرير	�سابط	ال�سلوك،	وذلك	
اإمكانية	 دون	 والدته،	من	 قبل	 �ساعة	من	 بمراقبة	24	 منزلي	 وهي	حب�ش	 معينة	 قيود	 �سمن	
الذهاب	اإلى	المدر�سة،	واأي�سًا	مع	كفالة	10	اآالف	�سيكل	غير	مدفوعة،	وكفالة	3	اآالف	�سيكل	
مدفوعة.		في	محكمة	يوم	2012/5/17،	وبناًء	على	طلب	المحامي	بتخفيف	�سروط	االإفراج،	
في	 التحق	 وكان	 درا�سة،	 دون	 �سهرين	 اأم�سى	 اأن	 بعد	 للمدر�سة	 فقط	 الذهاب	 لحازم	 �سمح	

2012/5/9	بدورة	تاأهيلية	بناًء	على	تقرير	�سابط	ال�سلوك.

في	يوم	2013/3/10؛	اأي	بعد	عام	من	تاريخ	اعتقاله،	�سدر	قرار	الحكم	الذي	تمت	اإدانته	
بالتهم	المن�سوبة	اإليه،	و4	�سهور	�سجن	مع	وقف	التنفيذ،	واإلزامه	بالم�ساركة	بدورات	لتعديل	
الحب�ش	 عقوبة	 مدة	 اأنهى	 نف�سه	 اليوم	 وفي	 �سيكل،	 	1000 قدرها	 مالية	 وغرامة	 ال�سلوك،	

المنزلي	الذي	ا�ستمر	ما	يقارب	العام.
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حالة الطفل م�سلم عودة

الوحدات	 بعد	مداهمة	 اأكثر	من	16	مرة	 م�سلم	عودة	)13	عامًا(	لالعتقال	 الطفل	 تعر�ش	
الخا�سة	وجي�ش	االحتالل	منزله	في	قرية	�سلوان	ودون	اأمر	اعتقال	كما	يوجب	القانون.		كما	
اأفاد	باأنه	تعر�ش	لل�سرب	في	الكثير	من	االأحيان؛	�سواء	اأثناء	االعتقال	اأو	خالل	التحقيق.		كما	

لم	ي�سمح	لالأهل	بح�سور	التحقيق	خالفًا	لقانون	االأحداث	االإ�سرائيلي.

على	 المعتقلين	 من	 	%90 باإدانة	 ق�ست	 االإ�سرائيلية	 المحاكم	 اأن	 ال�سمير	 محامي	 اأفاد	 وقد	
مجريات	 على	 الالزمة	 الرقابة	 غياب	 وفي	 التهديد،	 تحت	 االعترافات	 انتزاع	 من	 الرغم	
التحقيق،	وبتواطوؤ	من	قبل	�سباط	ال�سلوك	الذين	قدموا	�سهادات	�سد	م�سلحة	االإفراج	عن	

االأطفال	المعتقلين.

النيابة	 اإ�سرار	 يظهر	 تلك،	 االعتقال	 لحاالت	 والمحاكمة	 االعتقال	 مجريات	 مراجعة	 وعند	
التهمة	 النظر	عن	 الرابعة	ع�سرة	ب�سرف	 �سن	 بلغوا	 الذين	 االأطفال	 اإدانة	 االإ�سرائيلية	على	
الموجهة	اإليهم،	وال�سعي	اإلى	محاكمتهم	بال�سجن	الفعلي	اأو	االإبعاد	عن	مكان	ال�سكن،	وفر�ش	

الغرامات	المالية	عليهم،	وو�سعهم	قيد	االعتقال	المنزلي.

حماولت لفر�ض اخلدمة املدنية على الأطفال املدانني

على	 بالحكم	 النيابة	 فيها	 طالبت	 التي	 الحاالت	 لعدد	 ملحوظًا	 ارتفاعًا	 	2012 العام	 �سهد	
االأطفال	المدانين	بتقديم	»خدمة	مدنية«،	تحت	م�سمى	خدمة	الجمهور	كجزء	من	العقوبة،	

وهو	ما	رف�سه	االأطفال	وذويهم.

العتقال املنزيل

للمرة	 والذين	تعر�سوا	لالعتقال	 – 18	عامًا،	 بين	15	 اأعمارهم	 تتراوح	 الذين	 االأطفال	 اأما	
عقوبة	 عليهم	 وفر�ست	 اتهام،	 لوائح	 بحقهم	 وقدمت	 اإدانتهم،	 تمت	 منهم	 فكثير	 االأولى،	
االعتقال	المنزلي	المفتوح	اإلى	حين	نهاية	االإجراءات،	مع	ال�سماح	لهم	بالذهاب	اإلى	المدر�سة.		

اأما	البالغون،	فقد	خ�سعوا	لالعتقال	المنزلي	الكامل.

اأما	من	تعر�سوا	لالعتقال	�سابقًا،	وكانوا	�سمن	الفئة	العمرية	15-18	عامًا،	فتبين	اأن	اأغلبهم	
اأدينوا	وقدمت	بحقهم	لوائح	اتهام	مع	طلب	توقيف،	ولم	يفرج	عنهم،	بل	اأُبقوا	قيد	االعتقال	
في	انتظار	تقرير	�سابط	ال�سلوك.		وفي	�سبيل	تثبيت	�سيا�سة	االإبعاد	عن	مكان	ال�سكن،	�ساومت	
فترة	 خالل	 ال�سكن	 مكان	 عن	 االإبعاد	 با�ستراط	 ومحاميهم	 المعتقلين	 االإ�سرائيلية	 النيابة	

انتظار	التقرير،	اأو	البقاء	في	ال�سجن	لحين	�سدوره.		وترك	القرار	اإلى	المعتقل	وذويه.

الغرامات املالية

وا�سلت	المحاكم	االإ�سرائيلية	ت�سمين	الغرامات	المالية	في	اأحكامها	على	االأطفال	المعتقلين	
اإلى	جانب	االعتقال	الفعلي	اأو	المنزلي	واالإبعاد	عن	مكان	ال�سكن	االأ�سلي،	ب�سرف	النظر	عن	
طبيعة	االإدانة.		وقد	تراوحت	هذه	الغرامات	بين	1000	– 4000	�سيكل	جديد	�سمن	�سيا�سة	

العقاب	الجماعي	لالأهالي	وزيادة	اأعبائها	المالية.

وباحت�ساب	الحد	االأدنى	من	مجموع	هذه	الغرامات،	نجد	اأن	اأهالي	االأطفال	المعتقلين،	�سددوا	
ما	قيمته	200	األف	�سيكل	جديد	اأي	ما	يعادل	قرابة	55	األف	دوالر	اأمريكي،	ومتو�سطها	400	

األف	�سيكل	جديد؛	اأي	ما	يعادل	110	اآالف	دوالر	اأمريكي.

�سمانات	المحاكمة	العادلة �سمانات	المحاكمة	العادلة
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اإجبار الأطفال على تقدمي اعرتافات كاذبة

اأظهرت	ق�سية	الطفل	)ع.ع.ف(	17	عامًا،	من	مخيم	�سعفاط،	�سدق	اّدعاءات	الموؤ�س�سات	
الحقوقية	الفل�سطينية	التي	اتهمت	فيها	مختلف	اأجهزة	االأمن	االإ�سرائيلية	با�ستخدام	اأ�ساليب	
التحقيق	التي	تنطوي	على	تعذيب	ج�سدي	ونف�سي	وخداع،	وتف�سي	اإلى	تقديم	بع�ش	المعتقلين	
اعترافات	تدينهم	وتدين	غيرهم	دون	اأن	يكون	لها	اأي	اأ�سا�ش	من	ال�سحة،	بل	بدافع	التخل�ش	

من	التعذيب	الذي	يتعر�سون	له	اأثناء	التحقيق.

بالتهمة.		 الطفل	 اعترف	 التحقيق	 واأثناء	 الم�ستعربين،	 اأحد	 بتهمة	طعن	 الطفل	 اعتقل	 فقد	
وقدمت	بحقه	الئحة	اتهام	بهذا	الخ�سو�ش،	وبعد	�سهرين	من	االعتقال	وقبل	جل�سة	المحكمة	
تلقي	المحامي	ات�سااًل	من	النيابة	الإبالغه	اأنها	قدمت	طلبًا	للمحكمة	لالإفراج	عنه	دون	�سروط،	

بعد	تلقيها	معلومات	اأمنية	تفيد	باأن	من	قام	بالطعن	�سخ�ش	اآخر	ولي�ش	الطفل	المعتقل.

الإدانة واحلكم دون اعرتاف وا�ستنادًا لأدلة �سعيفة

لمدة	 الفعلي	 بال�سجن	 عامًا(	 	17( الرجبي	 �سريف	 الطفل	 على	 المركزية	 المحكمة	 حكمت	
ع�سرة	�سهور	بتهمة	اإلقاء	زجاجة	حارقة	ا�ستنادًا	على	اعترافات	اآخرين	م�سكوك	في	�سدقيتها	
)وبخا�سة	في	ظل	التعذيب	الذي	يتعر�ش	له	االأطفال	اأثناء	التحقيق(،	ونتائج	الفح�ش	على	
جهاز	ك�سف	الكذب،	وذلك	على	الرغم	من	اإيجابية	تقرير	�سابط	ال�سلوك	ونفي	الطفل	التهمة	

الموجهة	اإليه.

تقارير �سباط ال�سلوك

ين�ّش	قانون	االأحداث	االإ�سرائيلي	على	وجوب	اال�ستعانة	بما	ي�سمى	�سابط	ال�سلوك	عند	النظر	
في	ق�سايا	اعتقال	»القا�سرين	االأحداث«.		والحظ	محامو	ال�سمير	اأن	عمل	»�سابط	ال�سلوك«	
يتواطاأ،	في	كثير	من	االأحيان،	�سد	م�سلحة	الطفل	الحقيقية،	ويعمد	اإلى	التعامل	مع	االأطفال	
المعتقلين	وكاأنهم	»منحرفون	اجتماعيًا«.		ويقدم	تقارير	اإلى	هيئة	المحكمة	ال	تخدم	االإفراج	

عنهم،	بل	تقترح	اإبعادهم	عن	اأماكن	�سكنهم،	وهو	ما	ي�سب	في	خدمة	تكري�ش	هذه	ال�سيا�سة	
التي	تنتهجها	النيابة	والمحاكم	االإ�سرائيلية	بحق	االأطفال،	ما	يوؤثر	�سلبًا	عليهم	من	الناحيتين	

االجتماعية	والدرا�سية.
واأ�ساف	المحامي	اأنه،	في	بع�ش	االأحيان،	يقترح	�سابط	ال�سلوك	اإيداع	االأطفال	في	مالجئ	
نقل	 المحامي	حادثة	 وا�ستح�سر	 	 وعائلته.	 الطفل	 يقت�سي	موافقة	 الذي	 االأمر	 وهو	 خا�سة،	

الطفل	)اأ.	ح(	اإلى	ملجاأ	في	الجليل،	وهناك	تعر�ش	الطفل	لالعتداء	ب�سكب	الزيت	عليه.

ت�سخيم لوائح التهام

اإلى	ت�سخيم	لوائح	االتهام	بحق	االأطفال	 اإن	النيابة	االإ�سرائيلية	تعمد	 قال	محامي	ال�سمير	
المعتقلين	بغر�ش	اإيقاع	اأق�سى	االأحكام	عليهم؛	فمثاًل	اإذا	اعتقل	الطفل	بتهمة	ر�سق	حجارة	
	.2 	 المواجهات.	 في	 اال�ستراك	 	.1 بندين:	 من	 اتهام	 الئحة	 توجه	 ال�سرطة،	 عنا�سر	 على	
محاولة	االعتداء	على	�سرطي.		وبح�سب	القانون	قد	يحكم	على	الطفل	بال�سجن	ثالث	�سنوات	

في	محكمة	ال�سلح.

اأما	في	حالة	ر�سق	الحجارة	على	�سيارة	ت�سير	ب�سرعة	20	كم،	فما	فوق،	حينها	توجه	للطفل	
تهمة	ت�سكيل	خطورة	كبيرة	على	حياة	المارة،	وتنظر	الق�سية	اأمام	المحكمة	المركزية،	وت�سل	
عقوبتها	الق�سوى	اإلى	ال�سجن	الفعلي	20	�سنة.		اأما	اأذا	اعتقل	الطفل	بتهمة	اإلقاء	زجاجات	
حارقة،	فتوجه	له	الئحة	اتهام	تتكون	من	عدة	بنود:	تخطيط	لعمل	اإجرامي،	محاولة	حرق،	
اال�ستراك	في	مواجهات،	ت�سنيع	اأ�سلحة،	محاولة	االعتداء	على	�سرطة،	اأو	م�ستوطنين،	وت�سل	

عقوبتها	اإلى	20	�سنة	بال�سجن	الفعلي.

�سمانات	المحاكمة	العادلة �سمانات	المحاكمة	العادلة
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التعذيب اجل�سدي والنف�سي

والمعتقلون	 االأ�سرى	 له	 يتعر�ش	 الذي	 والنف�سي	 الج�سدي	 التعذيب	 الف�سل	 هذا	 يتناول	
		 الفل�سطينيون	في	�سجون	االحتالل	االإ�سرائيلي	في	مراحل	االعتقال	كافة،									

اأ�سرى	 قبل	 من	 ال�سمير	 موؤ�س�سة	 لمحامي	 اأعطيت	 بالق�سم	 م�سفوعة	 ت�ساريح	 اإلى	 ا�ستنادًا	
مناه�سة	 اتفاقية	 اإلى	 الركون	 جرى	 وقد	 	 	.2012 العام	 خالل	 للتعذيب	 تعر�سوا	 ومعتقلين	
التعذيب	في	تعريف	التعذيب،	وما	ورد	في	قواعد	القانون	الدولي	االإن�ساني،	والقانون	الدولي	
لحقوق	االإن�سان،	والقانون	الجنائي	الدولي.		ثم	نتوقف	عند	الموقف	االإ�سرائيلي	من	تعذيب	

المعتقلين	الفل�سطينيين.

و�سنكتفي	بعر�ش	مجموعة	من	ال�سهادات	التي	تبين	�سنوف	التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	
يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون	خالل	مراحل	االعتقال	المختلفة.

تعريف التعذيب

الال	 اأو	 القا�سية	 العقوبة	 اأو	 المعاملة	 �سروب	 من	 وغيره	 التعذيب	 مناه�سة	 اتفاقية	 عّرفت	
اإن�سانية	اأو	المهنية	العام	1984	التعذيب	في	مادتها	االأولى	باأنه:

»اأي	عمل	ينتج	عنه	األم	اأو	عذاب	�سديد،	ج�سديًا	كان	اأم	عقليًا،	يلحق	عمدًا	ب�سخ�ش	ما	بق�سد	
الح�سول	من	هذا	ال�سخ�ش،	اأو	من	�سخ�ش	ثالث،	على	معلومات	اأو	على	اعتراف،	اأو	معاقبته	
على	عمل	ارتكبه	اأو	ي�ستبه	في	اأنه	ارتكبه،	هو	اأو	�سخ�ش	ثالث،	اأو	تخويفه،	اأو	اإرغامه،	هو	اأو	
اأي	�سخ�ش	ثالث،	اأو	عندما	يلحق	مثل	هذا	االألم	اأو	العذاب	الأي	�سبب	من	االأ�سباب	يقوم	على	
اأي	 اأو	 اأو	ي�سكت	عنه	موظف	ر�سمي،	 اأو	يوافق	عليه	 اأو	يحر�ش	عليه	 اأيًا	كان	نوعه،	 التمييز،	
�سخ�ش	اآخر	يت�سرف	ب�سفته	الر�سمية.		وال	يت�سمن	ذلك	االألم	اأو	العذاب	النا�سئ	فقط	عن	

عقوبات	قانونية	اأو	المالزم	لهذه	العقوبات،	اأو	الذي	يكون	نتيجة	عر�سية	لها«.

التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون
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تت�سمن	اتفاقيات	جنيف	للعام	1949	وبرتوكوالها	االإ�سافيان	للعام	1977،	عددًا	من	االأحكام	
التي	تحظر	على	نحو	قاطع	المعاملة	القا�سية	اأو	الالاإن�سانية	واالعتداء	على	الكرامة.		فالتعذيب	
محظور	بموجب	المادة	)3(	الثالثة	الم�ستركة	بين	اتفاقيات	جنيف	االأربع.		وبموجب	المادة	
الثالثة	 االتفاقية	 في	 و)87(	 	)17( والمادتين	 والثانية،	 االأولى	 جنيف	 اتفاقيتي	 في	 	)12(
الخا�سة	باأ�سرى	الحرب،	والمادة	)32(	في	االتفاقية	الرابعة	الخا�سة	بحماية	المدنيين	في	

اأوقات	النزاع	الم�سلح.	

اأن	التعذيب	محظور	بموجب	المادة	)2/75	اأ(	من	البروتوكول	االإ�سافي	االأول	الملحق	 كما	
التعذيب	في	 الدولي،	وي�سكل	 الم�سلح	 النزاع	 االأربع،	والمخ�س�ش	لحاالت	 باتفاقيات	جنيف	
على	 الواردة	 	)130 	،147 	،51 	،50( المواد	 لن�سو�ش	 ج�سيمة	 مخالفة	 الم�سلحة	 النزاعات	
التوالي	في	اتفاقيات	جنيف	االأربع.		ووفقًا	للمادة	)85(	من	البروتوكول	االإ�سافي	االأول	للعام	

1977،	تعد	مخالفات	التعذيب	جرائم	حرب.

اإ�سافة	اإلى	ذلك،	تحظر	المادة	الثالثة	الم�ستركة	بين	اتفاقيات	جنيف	والمادة	)75– 2	اأ(	
في	البروتوكول	االإ�سافي	االأول	»انتهاك	الكرامة	ال�سخ�سية،	وبوجه	خا�ش	المعاملة	المهينة	
والمحطة	من	قدر	االإن�سان«	التي	ت�سكل	مخالفات	ج�سيمة	في	النزاعات	الم�سلحة	الدولية.

الدولية	 اللجنة	 اأدبيات	 بموجب	 العرفي	 القانون	 قواعد	 من	 قاعدة	 التعذيب	 حظر	 ويعد	
الجنائية	 المحكمة	 اأقرته	 وما	 	،)90( المادة	 في	 العرفي	 القانون	 حول	 االأحمر	 لل�سليب	
الدولية	ليوغو�سالفيا	ال�سابقة	من	حظر	للتعذيب،	والمعاملة	القا�سية،	واالعتداء	على	الكرامة	

االإن�سانية،	والمعاملة	المهينة.

التعذيب يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان

بالكرامة	 الحاطة	 والمعاملة	 القا�سية	 والعقوبات	 التعذيب	 االإن�سان	 حقوق	 اتفاقيات	 حظرت	
الدولية	 والمعاهدات	 االإعالنات	 من	 العديد	 في	 ذلك	 على	 الت�سديد	 وجرى	 	 االإن�سانية.36	
التعذيب	 لمناه�سة	 اتفاقية	خا�سة	 العام	1986	 المتحدة	في	 االأمم	 	وخ�س�ست	 واالإقليمية.	
العديد	 	وهناك	 المهينة.	 اأو	 الالاإن�سانية	 اأو	 القا�سية	 العقوبة	 اأو	 المعاملة	 وغيره	من	�سروب	
من	االتفاقيات	االإقليمية	التي	تت�سمن	حظر	التعذيب،	ومنها	االتفاقية	االأوربية	لحماية	حقوق	

االإن�سان،	والميثاق	العربي	لحقوق	االإن�سان،	والميثاق	االأفريقي	لحقوق	االإن�سان.

التعذيب يف القانون اجلنائي الدويل37

وي�سكل	التعذيب	والمعاملة	القا�سية	اأو	الالاإن�سانية	اأو	الحاطة	من	كرامة	االإن�سان	جريمة	حرب	
بموجب	المادة	8	)2(	)اأ(	)1«(	)3«(	)11«(	و)2(	)1«(	)2«(،	وجريمة	�سد	االإن�سانية	في	

اإطار	المادة	7	)1(	)و(	)ك(،	من	النظام	االأ�سا�سي	للمحكمة	الجنائية	الدولية.38

املوقف الإ�سرائيلي من اتفاقية التعذيب

يعتبر	تعذيب	االأ�سرى	والمعتقلين	الفل�سطينيين	في	القانون	االإ�سرائيلي	عماًل	جائزًا،	وتنفرد	
الما�سية	محطات	مهمة	 الثالثة	 العقود	 �سهدت	 فلقد	 	 التعذيب.	 �سرعنة	 في	 االحتالل	 دولة	
على	�سعيد	محاربة	تعذيب	المعتقلين	الفل�سطينيين	في	�سجون	االحتالل،	اإال	اأنها	لم	تكن	في	
خدمة	توفير	الحماية	ل�سحايا	التعذيب،	بقدر	ما	وفرت	الحماية	لممار�سيه،	وكانت	قراراتها	

دافعًا	لهم	بتطوير	اأ�ساليب	تعذيبهم	واالأخذ	باأحدث	نظرياته	العلمية.

36 املادة	)5(	من	االإعالن	العاملي	حلقوق	االإن�سان،		واملادة	)7(	من	العهد	الدويل	اخلا�ش	باحلقوق	املدنية	وال�سيا�سية.

37	لالإطالع	على	نظام	روما	االأ�سا�سي	اأنظر	الرابط	التايل	:

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm

38	انظر	نظام	روما	االأ�سا�سي	وتفا�سيل	املادتني	)7(	و)8(	منه.

التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون
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الوارد	في	الفقرة	34	)1(	من	قانون	العقوبات	االإ�سرائيلي	للعام	1977.	

ومنذ	العام	2002،	ال	يزال	الطلب	المقر	في	االأمم	المتحدة	الخا�ش	ب�ساأن	التعذيب	لزيارة	دولة	
االحتالل	قيد	االنتظار،	في	اإ�سارة	اإلى	ا�ستهتارها	باآليات	العمل	الدولية.	كما	ا�ستمرت	وقوات	
الحقوقية	 والجهات	 الموؤ�س�سات	 العديد	من	 رف�ش	طلبات	 في	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 م�سلحة	

والقانونية	االإ�سرائيلية	لزيارة	ال�سجون.43

المعتقلين	 تعذيب	 الخا�سة	 وقواتها	 ومخابراتها	 اأمنها	 واأجهزة	 االحتالل	 دولة	 وا�سلت	
الفل�سطينيين	تعذيبًا	ج�سديًا	ونف�سيًا،	وفي	كل	مراحل	االعتقال	بطرق	مختلفة.		وا�ستندت	في	
اإلى	درا�سات	وبحوث	وتجارب	علمية	تت�سف	بفعالية	ونجاعة	كبيرة	في	دفع	المعتقلين	 ذلك	

اإلى	اإدانة	اأنف�سهم	وتحطيم	�سخ�سيتهم.44

جاء	مقتل	المعتقل	عرفات	جرادات	ليرفع	عدد	االأ�سرى	والمعتقلين	الذي	ق�سوا	نتيجة	التعذيب	
داخل	ال�سجون	االإ�سرائيلية	منذ	العام	1967	اإلى	71	معتقاًل	واأ�سيرًا.		)71(	اأ�سيرًا	ا�ست�سهدوا	
نتيجة	التعذيب،	و)51(	اأ�سيرًا	نتيجة	االإهمال	الطبي،	و)74(	اأ�سيرًا	نتيجة	القتل	العمد	بعد	

االعتقال	مبا�سرة،	و)7(	اأ�سرى	بعدما	اأ�سيبوا	باأعيرة	نارية	وهم	داخل	المعتقالت.45

وتعتبر	جريمة	قتل	المعتقل	عرفات	جرادات	جريمة	حرب	باعتبارها	انتهاكًا	ج�سيمًا	التفاقيات	
جنيف	االأربع،	حيث	ي�سكل	التعذيب	مخالفة	ج�سيمة	لن�سو�ش	المواد	)50،	51،	130،	147(	
الواردة	على	التوالي	في	االتفاقيات	االأربع،	ووفقا	للمادة	)85(	من	البروتوكول	االإ�سافي	االأول	

العام	1977،	التي	تعد	مخالفات	التعذيب	جرائم	حرب.

43	امل�سدر	ال�سابق.

44	وليد	دقة.		�سهر الوعي اأو يف اإعادة تعريف التعذيب.  من�سورات	مركز	اجلزيرة	للدرا�سات	والدار	العربية	للعلوم	2010	

45	عبد	النا�سر	فروانة.		موقع	»فل�سطني	خلف	الق�سبان«،	متوفر	على	الرابط	التايل:

http://www.palestinebehindbars.org/ferwana23feb2013.htm 

كلفت	حكومة	االحتالل	االإ�سرائيلي	لجنة	النداو198739	للنظر	في	ممار�سة	التعذيب،	وخل�ش	
تقرير	اللجنة	اإلى	ا�ستنتاج	وا�سح	جدًا،	يقر	»باأن التعذيب م�سموح يف بع�ض الأحيان، ولكن 
الكذب على املحاكم اأمٌر ل ميكن الت�سامح معه«	وهو	واأف�سى	في	نهاية	المطاف	اإلى	انخفا�ش	

في	ا�ستخدام	اأ�ساليب	التعذيب	االأكثر	رعبًا.40

وتنفيذًا	لتو�سيات	اللجنة،	اأعد	خبراء	دلياًل	عمليًا	وعلميًا	الأ�ساليب	التحقيق،	ما	ي�سبه	كتيب	
اأوامر	 ينفذون	 باعتبارهم	 محا�سبتهم	 دون	 ويحول	 للمحققين	 الحماية	 يوفر	 ما	 تعليمات،	
الفترة	 في	 التعذيب	 تحت	 ق�سوا	 معتقاًل	 	18 اأن	 ال�سمير	 موؤ�س�سة	 توثيقات	 وتفيد	 مكتوبة.	
الممتدة	ما	بين	العام	1987	و1998؛	اأي	ما	بعد	�سدور	تقرير	لجنة	لنداو،	وقرار	المحكمة	

العليا	االإ�سرائيلية	الخا�ش	بالتعذيب	لعام	41.1999

	1991 للتعذيب	 المناه�سة	 الدولية	 االتفاقيات	 من	 العديد	 على	 االحتالل	 دولة	 و�سادقت	
على	 االتفاقية	 هذه	 بموجب	 التزاماتها	 تطبيق	 في	 رغبتها	 عدم	 تخفي	 دومًا	 كانت	 ولكنها	 	،
ال�سعب	الفل�سطيني،	متذرعة	اأن	اتفاقيات	حقوق	االإن�سان	تهدف	اإلى	�سمان	حماية	المواطنين	
من	حكوماتهم	في	وقت	ال�سلم،	وال	ينطبق	على	الفل�سطينيين	من	�سكان	االأر�ش	الفل�سطينية	

المحتلة.

	وفي	عام	1999،	رفعت	اللجنة	العامة	لمناه�سة	التعذيب	في	»اإ�سرائيل«	واآخرون،	التما�سًا	اإلى	
المحكمة	العليا	االإ�سرائيلية،	�سد	دولة	»اإ�سرائيل«	واآخرين42.	وا�ستند	االلتما�ش	اإلى	�سهادات	
االأمن	 جهاز	 يد	 على	 معهم	 التحقيق	 اأثناء	 للتعذيب	 تعر�سوا	 الذين	 المعتقلين	 من	 المئات	
العام	-«ال�سين	بيت	»ال�ساباك«،	وق�سى	قرار	المحكمة	اأن	التعذيب	قد	مور�ش	فعاًل،	واأنه	غير	
ال�سرورة«	 »حالة	 في	 التعذيب	 �سيا�سة	 ممار�سة	 اأمام	 مفتوحًا	 الباب	 اأبقى	 اأنه	 غير	 قانوني،	

39	لقراءة	املزيد	حول	تعذيب	املعتقلني	الفل�سطينيني	وقرار	جلنة	النداو،	انظر	ربحي	قطام�ش.		تعذيب ال�سجناء ال�سيا�سيني 

الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية.		رام	اهلل:	موؤ�س�سة	ال�سمري	لرعاية	االأ�سري	وحقوق	االإن�سان،	ت�سرين	االأول	2003.
40	ليئا	ت�سيمل.		»مالحظات	حول	تاريخ	التعذيب	يف	اإ�سرائيل	»	�سفحة	7	من�سورات	عدالة	ومركز	امليزان	حلقوق	االإن�سان	

ومنظمة	اأطباء	حلقوق	االإن�سان	.	من�سورات	حزيران	2012	.		
41		ربحي	قطام�ش.		م�سدر	�سبق	ذكره،	�ش	50.

42	حمل	رقم	)5100/94(.

التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون



8283

�سهادات معتقلني تعر�سوا للتعذيب

اعتقال الطفل اإ�سالم عياد

اأنا	اإ�سالم	عياد	من	حي	الزيتون	بغزة	عمري	17	�سنة	االآن.		في	يوم	2012/7/14،	كنت	
نحوي	 الجنود	 رك�ش	 وفجاأة	 	 الحدود.	 بقرب	 اأقربائي	 يملكها	 زراعية	 اأر�ش	 في	 اأعمل	
ورفعوا	ال�سالح	في	وجهي	واأطلقوا	علي	كلبًا	كبيرًا	ف�سربت	الكلب	بيدي	على	وجهه	اإال	
اأنهم	عادوا	وقالوا	للكلب	مرة	اأخرى	�سيئًا	بالعبرية	فعاد	وهجم	علي	فعدت	و�سربته	وكان	

هذا	ال�ساعة	6.00	�سباحًا	تقريبًا.

يدي	 �سددت	 باأن	 قاومت	 واأنا	 لتكبيلي،	 يدي	 من	 م�سكي	 الجنود	 اأحد	 حاول	 ذلك	 بعد	
اإلى	الخارج،	ولكن	لم	اأهاجمهم.		عندها	انهال	علّي	حوالي	3	جنود	من	اأ�سل	7	جنود	
اأن	�سال	الدم	من	 اإلى	 باللكمات	على	وجهي	لدقائق	عدة،	 اأمامي	و�سربوني	 موجودين	
ع�سكري	 جيب	 في	 ورموني	 �سحبوني	 بعدها	 	 االأر�ش.	 على	 ملقى	 حينها	 وكنت	 اأنفي،	
والرجالن	 لالأمام	 اليدان	 بال�ستيك،	 بكلب�سات	 ورجلي	 يدي	 من	 ربطوني	 كر�سي	 على	

ملت�سقتان	بع�سهما	ببع�ش،	و�سدوهما	كثيرًا،	وغموا	عيوني.

بعد	دقائق	من	�سير	الجيب	الع�سكري	توقف	واأنزلوني،	وقالوا	اأن	اأكلم	اأحد	ال�سباط	على	
اأزيد	من	5	�سربات،	 باأرجلهم	على	رجلي	 ي�سربوني	 اأخذوا	 التليفون،	وعندما	رف�ست	
اأ�ستطيع	 لم	 وهناك	 للجي�ش،	 قريب	 موقع	 اإلى	 اآخر	 ع�سكري	 بجيب	 اأخذوني	 وبعدها	
الم�سي،	الأن	رجلي	مقيدتان،	واخذوا	ي�سدوني	ويخرجوني	وكاأنهم	يحاولون	اإ�سقاطي.

كان	الجنود	ي�سربونني	لكمات	على	وجهي	عندما	اأطلعوني	اإلى	الجيب	االأول	في	البداية	
واأنا	مكبل،	وكان	الدم	ي�سيل	من	اأنفي	اأ�ساًل،	و�سربوني	وقتها	15-20	لكمة.		وفي	موقع	
الجي�ش	اأخذوني	لغرفة،	وجاء	�سابط	جي�ش	و�ساألني	ماذا	اأعمل	بقرب	الجدار؟	وقلت	له	
اأردت	اأن	اأعمل	في	االأر�ش.		وهو	قال:	“اإنني	اأردت	اأن	اأقتل	يهود	بالفاأ�ش	الذي	بيدي”.		

ال�ساعة	 من	 والقدمين	 اليدين	 مكبل	 هناك	 واأبقوني	 “كرفان”  اإلى	 اأخذوني	 بعدها	
10.00	�سباحًا	حتى	المغرب،	وخالل	ذلك	قطعوا	ال�ساعة	التي	كانت	معي	ورموها.

وبينما	اأنا	ملقى	على	االأر�ش،	كان	 اأثناء	وجودي	في	داخل	البيت	المتنقل”الكرفان”،	
الجنود	يدخلون	وي�سربونني	باأقدامهم	على	بطني	وظهري	وراأ�سي.		ومرة	كانوا	يدو�سون	
واأختي.		 واأمي	 ربي	 ي�ستمون	 وكانوا	 على	محا�سمي،	 وي�سربونني	 راأ�سي	 على	 باأقدامهم	
يمكن	�سربوني	20-30	مرة،	وفي	كل	مرة	�سربات	عدة	وكاأنهم	كانوا	يت�سلون	ب�سربي.

عند	المغرب،	وبينما	كنت	مكبل	اليدين،	ومع�سب	العينيين	طوال	الوقت،	اأخذوني	من	
على	 البطيخ	 بزر	 يب�سق	 اأخذ	 واأحدهم	 بطيخ،	 ياأكلون	 الجنود	 كان	 وحينها	 الكرفان،	

وجهي.

بعدها	اأخدوني	في	“جيب” على	كر�سي	مثل	�سيارة	خ�سو�سي،	واأنا	جال�ش	في	المقعد	
الخلفي،	وكان	جندي	يقود	الحافلة	واآخرون	بقربه	ي�سربون	كوال،	فقام	اأحدهم	ب�سربي	

بعلبة	الكوال.		وكنت	كلما	اأردت	اأن	اأرفع	الع�سبة	عن	عيوني	قلياًل.	...	ي�سربونني.

قلياًل	 اأرى	 وكنت	 رموني	في	غرفة،	 وهناك	 ال�سبع،	 بئر	 �سرطة	 لمركز	 اأخذوني	 بعدها	
وعلى	 محا�سمي	 على	 بقوة	 و�سربوني	 للغرفة	 �سرطة	 رجال	 وجاء	 	 الع�سبة.	 تحت	 من	
اأفقد	 اأنني	 واأح�س�ست	 البول	 �سال	 ال�سرب	 �سدة	 ومن	 واأيديهم،	 باأقدامهم	 ج�سمي	 كل	
الوعي	جزئيًا،	بعدها	جاءت	�سيارة	اإ�سعاف	اأخذتني	محمواًل	على	حمالة.		وفي	المحكمة	

حكموني	ثالث	�سنوات،	ولم	اأفهم	لماذا؟
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التعذيب اأثناء العتقال

ت�سريح م�سفوع بالق�سم

 حالة الأ�سير المحرر خالد مو�سى مخامرة

اعتقاله،	واالعتداء	بال�سرب	المبرح	عليه	قبل	اإطالق	�سراحه	بعد	ب�سعة	اأيام.	
اأنا	املوقع	اأدناه	خالد	مو�سى	عيد	خمامرة	من	�سكان	يطا	/اخلليل.

اأ�سرح	بعد	اأن	حذرت	اأن	اأقول	ال�سدق،	واإال	عر�ست	نف�سي	للعقاب	اجلزائي	مبا	يلي:
يوم	2012/3/8	عند	موعد	اآذان	الع�سر	ح�سروا	اجلنود	بثماين	حافالت	يف	كل	واحدة	منها	كان	
هناك	اأربعة	جنود.		حينئذ	كنت	خارج	املنزل،	و�ساهدت	اجلي�ش	يف	منزيل	فذهبت	اإليهم	و�ساألتهم	
عن	�سبب	وجودهم.		فقال	يل	ال�سابط	اإنهم	يريدون	تفتي�ش	منازل	العائلة.		وبداأوا	بتفتي�ش	منزيل	

ثم	منزل	اأخي	ومن	ثم	منزل	اأمي.		ومن	ثم	�سمعنا	�سوت	اإطالق	نار	يف	اخلارج.

وبينما	كنت	يف	املنزل،	طلب	�سابط	املخابرات	من	اجلنود	اأن	يفكوا	الكلب�سات	ويفرجوا	عني،	ولكن	
بعد	10	دقائق،	عاد	اجلنود	واأخذوين	دون	اأن	يكبلوين،	وعلى	بعد	100	مرت	كبلوا	يدي	اإىل	اخللف	
وع�سبوا	عيوين	ودخلوا	معي	3	جنود	وانهالوا	علي	بال�سرب	باأقدامهم	واأيديهم	م�ستخدمني	اأعقاب	
البنادق،	وا�ستمروا	ب�سربي	لنحو	ع�سرين	دقيقة	متوا�سلة	على	كامل	ج�سدي	بينما	كنت	ملقي	على	

اأر�سية	احلافلة	“اجليب” الواقفة.

وعادوا	بي	نحو	املنزل،	وجاء	�سابط	املخابرات،	وطلب	 بعدها	اأنزلوين	من	احلافلة	“اجليب”،	
اأن	يطلقوا	�سراحي،	غري	اأن	اأحد	اجلنود	رف�ش	ذلك	واأخذين	مرة	اأخرى	اإىل	احلافلة	“اجليب”،	
ومن	ثم	نقلوين	اإىل	 وهناك	قاموا	ب�سربي	مرة	اأخرى.		وبعد	فرتة	نقلوين	اإىل	مفرق	“زيف”،	
حافلة	اأخرى	اجتهت	بنا	اإىل	م�ستوطنة	“حجاي” وو�سعوين	داخل	“�سندوق	متنقل” “كونتيرن” 

مكبل	اليدين	ومع�سوب	العينني.

جيئة	 واأقدامهم	 باأيديهم	 بال�سرب	 علي	 يعتدون	 اجلنود	 كان	 االأر�ش،	 على	 اأجل�ش	 كنت	 وبينما	
وذهابًا،	زاعمني	اأنني	قتلت	اأحد	جنودهم	يف	القرية.		بقيت	على	هذا	احلال	قرابة	ثالث	�ساعات،	

بعدها	عر�سوين	على	طبيب.

اأخربت	الطبيب	اأنني	تعر�ست	لل�سرب	املربح	على	ج�سدي،	ومع	ذلك	مل	يقم	بفح�سي،	بل	اكتفى	
واأخذوا	 بتدوين	بع�ش	املالحظات	على	الورقة.		ومن	ثم	نقلوين	اإىل	مركز	توقيف	“ع�سيون”،	

	كان؛	ال	جندي،	 اأماناتي	ومالب�سي	واأدخلوين	اإىل	غرفة	فيها	بع�ش	املعتقلني،	دون	اأن	يتم	ا�ستجوابي	من	اأيٍّ
اأو	�سابط،	وال	اأي	�سوؤال	وال	اأي	حديث.

اأم�سيت	خم�سة	اأيام	يف	مركز	توقيف	“ع�سيون” واأنا	ال	اأعلم	�سبب	االعتقال.		واأفرج	عني	يف	تاريخ	
.2012/3/13

تاريخ	 املنجزة	يف	 التبادل	 �سفقة	 �سراحي	يف	 واأطلق	 املوؤبد،	 باحلكم	 منذ	2006/7/27	 معتقاًل	 كنت	
2012/10/18،	ومنذ	خروجي	من	ال�سجن	حتى	اليوم	قمت	مبقابلة	خمابرات	االحتالل	مرتني،	كانوا	

ياأتون	اإىل	املنزل	يف	الليل	ال�ستدعائي.

التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون



8687

8	 بعدها	للتحقيق	بعد	�ساعة	اأي	حوايل	14:00-13:00	تقريبًا.		هناك	اأبقوين	حتى	ال�ساعة	.
18:00	الع�سر،	وكنت	مكبل	بكلب�سات	بينها	�سل�سلة	بطول	40	�سم	تقريبًا	ومكبل	للخلف	

على	كر�سي	التحقيق.

9	 الكر�سي	من	حديد	وبال�ستيك	مقوى	ووقتها	اأ�سعب	�سيء	كان	اأنني	كنت	اأعاين	من	زكام،	.
وكان	�سعب	اأن	اأم�سح	انفي	الأن	يدي	مكبلتان	للخلف.

10	 عندما	اأنزلوين	اإىل	الزنزانة	كان	واحد	معتقل	هناك،	قال	اإنه	من	عائلة	).......(،	وهذا	.
معنى	كالمه	اأن	اأنهى	التحقيق،	وبعد	�ساعة	اأرجعوين	للتحقيق	بقيت	هناك	مكباًل	للكر�سي	

حتى	23:30	اأو	اأكرث،	وبعدها	للزنزانة	مرة	اأخرى.

11	 ثاين	يوم	كان	التحقيق	متوا�ساًل	من	ال�سباح	ال�ساعة	9:00	حتى	ال�ساعة	4	من	�سباح	اليوم	.
الذي	بعده،	وكانت	ا�سرتاحات	�سغرية	جدًا	واأنا	مكبل	للكر�سي	اأغلب	الوقت.

12	 الزنازين	هناك	التي	تنقلت	بينها	كانت	مت�سابهة،	فهي	تقريبًا	3x5	اأمتار،	احلمام	ياأخذ	.
من	امل�ساحة	مرت	مربع	تقريبًا،	هناك	طاولة	ومغ�سلة	تاأخذ	بقية	امل�ساحة	حتى	طول	الغرفة	
2x3	اأمتار.		وال�سوء	يكون	م�ساء	طوال	الوقت	ب�سوء	اأ�سفر،	ويكون	مزعجًا	جدًا	ويخرجه	
من	الزنازين	�سعب	اأن	تغطي	ال�سوء	الأنه	بعيد،	اجلدران	خ�سنة	لدرجة	اأن	االتكاء	عليها	
�سعب	وموؤمل،	وباالأغلب	من	يدخل	من	باب	الغرفة	يرى	من	يجل�ش	لبع�ش	حاجته	باحلمام.

13	 .	12 حتى	 اأحيانًا	 وكانت	 امل�ساء،	 حتى	 ال�سباح	 من	 حتقيقًا	 كانت	 هذا	 تلت	 التي	 االأيام	
االأم	 العر�ش	 وي�سب	 ي�ستم	 م�سوؤواًل،	 لي�ش	 نفتايل،	 املحقق	 كان	 ما	 وكثريًا	 لياًل،	 والواحدة	

واالأخت	وعلى	العرب	امل�سلمني	وعلى	الثورة	والثوار	واأنا	كنت	اأرد	باملثل.

14	 و�سار	. و�ستمني	 بقوة	 وجهي	 من	 م�سكني	 نفتايل	 املحقق	 �ستمت	 عندما	 املرات	 اإحدى	 يف	
يب�سق	يف	وجهي	ب�سكل	متعمد.

15	 هذا	املحقق	نفتايل	كثريًا	ما	كان	يعمل	حركات	وكاأنها	حتر�ش	جن�سي،	وهذه	عندما	كان	.
يعملها	كنت	اأ�ستمه	واأقول	له	لوطي،	فالذي	كان	يفعله	مثال	اأن	يجل�ش	اأمامي	مقابلي	اأمام	
كر�سي	التحقيق،	ويقرب	علي	وهو	ي�ساأل	اأ�سئلة	بالتحقيق	وكان	ي�سع	رجله	بني	رجلي	اإىل	
مقرفة	 بطريقة	 وخدودي	 رقبتي	 من	 ومي�سكني	 تلم�ش	حما�سمي،	 كانت	 ركبته	 اأن	 درجة	
وكاأنها	طريقته	بالتحقيق	واال�ستفزاز،	وكثريًا	ما	قال	على	�سبيل	املثال	التهديد	اأو	ال�ستم	
ولي�ش	فقط	 بعمل	م�سني	 تهديدًا	 اأح�سها	 وكثريًا	ما	كنت	 “اأ�ساجعك”،	 	..........“ بدي	
�ستمًا،	وكان	ي�ستم	ربي	كثريًا	مع	اإدخال	الكلمات	امل�سينة	اأعاله	وكاأنه	�سيعمل	بي	ويريني	

غرف  يف  وت�سكيك  وخديعة  التحقيق  اأثناء  جن�سي  وعنف  نف�سي  تعذيب 
الع�سافري

اأنا	املوقع	اأدناه	عدي	عبد	اهلل	جمهور	بعد	اأن	حذرت	اأنه	يتوجب	علي	الت�سريح	باحلقيقة	فقط،	واأنني	
�ساأكون	معر�سًا	للعقوبة	ح�سب	قانون	اإذا	�سرحت	بعدم	احلقيقة	اأ�سرح	بهذا	كما	يلي:

1	 اأنا	عدي	املذكور	اأعاله	عمري	22	�سنة	من	مواليد	بيت	عنان	�سمال	غرب	القد�ش،	طالب	.
جامعي،	وكنت	اأدر�ش	�سنه	ثالثة،	وكنت	اأ�سكن	مع	اأهلي	وعندي	4	اأخوة	واأختان،	وكان	منهم	

اأخ	واأخت	ي�سكنون	معي	عند	اأهلي	قبل	االعتقال.

2	 بتاريخ	2012/10/16،	ح�سرت	قوة	جي�ش	اإىل	البيت	وك�سروا	الباب	)ح�سب	ما	فهمت	من	.
االأهل	فيما	بعد(	كبلوين	ببال�ستيك	للخلف	وع�سبوا	عيني	واأجربوين	اأن	اأنام	على	االأر�ش؛	
وجهي	لالأر�ش	ملدة	طويلة	اأكرث	من	�ساعة،	وبعدها	اأخرجوين	من	البيت	وم�سينا	100	مرت.		

اأحد	اجلنود	كان	ي�سد	يدي	املكبلة	اإىل	اخللف	اإىل	اأعلى	وهذا	كان	موؤملًا	جدًا.

3	 م�سى	اجليب	�ساعة	واأنا	كنت	اأجل�ش	على	االأر�سية	على	موؤخرتي..

4	 اأخذوين	اإىل	منطقة	على	االأغلب	مع�سكر	قرب	الرام	قرب	القد�ش،	وهناك	اأبقوين	يف	غرفة	.
ال�ساعة	 كر�سي	حتى	 على	 ومغمى	 ثالثة(	 ولي�ش	 واحدة	 )كلب�سة	 بال�ستيك	 للخلف	 مكباًل	
اأخذوين	 مرة	 اإمنا	 طلبت،	 اأنني	 رغم	 ياأخذين	حلمام	 مل	 وهناك	 تقريبًا،	 �سباحًا	 	7.00
للخارج	وقالوا	اعملها	هنا	ويدي	مكبلة	للخلف	واجلندي	هو	الذي	فك	يل	البنطلون	وكان	
اأن	 اأي	 التبول؛	 من	 اأمتكن	 كي	 االأقل	 على	 لالإمام	 مكبلة	 اأو	 مفكوكة	 يدي	 تكون	 اأن	 يجب	

اجلندي	كان	يحاول	اأن	يهزاأ	مني	واأنا	مل	اأقبل	بذلك،	ومل	اأتبول	واأرجعوين	للغرفة.

5	 بعدها	اأخذوين	للم�سكوبية،	�سور	وتفتي�ش،	وبعدها	اإىل	زنزانة	�سغرية	مب�ساحة	2x2	بدون	.
اأي	حمام	وال	ماء.

6	 بعد	�ساعتني	اأخذوين	النح�سون	اإىل	�سجن	جميدو،	اأخذوا	من	هناك	اأ�سري	اآخر	ادعى	ا�سمه	.
)....(	قال	اإن	ا�سمه	اأبو	اآدم،	واأنه	منذ	�سنة	واأربع	اأ�سهر	بال�سجن.

7	 اأخذوين	بعدها	للجلمة،	وهناك	تفتي�ش	عار،	واألب�سوين	مالب�ش	ال�سجن	بلوزة	وبنطلون	بني	.
واأخذوا	احلذاء	واأعطوين	بابوج	مفتوح	واأنزلوين	لزنزانة	3x3	مرت	مع	حمام	مفتوح	من	

اأمام	باقي	الزنازين.
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هذه	االأو�ساف	امل�سينة	)ا�ستغفر	اهلل(.

16	 مرة	حمقق	اآخر	دخل	واأح�سر	معه	بيانًا،	وهذا	ا�سمه	روين،	وكثريًا	ما	كان	يهدد	وي�ستم	.
مثل	نفتايل	اأعاله	على	الرب،	وهذا	قال	اإنه	وجد	البيان	يف	بيتي،	واإن	اأمي	قالت	اإنه	يل	واإنه	

�سيح�سر	اأمي	للتحقيق	لت�سهد	علي،	وهذا	اأذاين	واأقلقني	جدًا.

17	 دخل	. وبعدها	 التحقيق،	 غرفة	 يف	 و�سورة	خلطيبتي	 الأمي	 �سورة	 علق	 روين	 املحقق	 هذا	
ال�سور،	 يخاطب	 وكاأنه	 يحكي	 وتارة	 تارة،	 ال�سور	 عن	 معي	 يحكي	 واأخذ	 نفتايل	 املحقق	

ويقول	اإنه	�سيفعل	اأمورًا	م�سينة	واأنا	طبعًا	مكبل	وكنت	اأ�ستمه	واأنا	متع�سب	جدًا.

18	 هناك	حمقق	ا�سمه	بيطون،	هذا	كثريًا	ما	كان	ي�ستم	العرب	وامل�سلمني،	وكثريًا	ما	كان	يقول	.
اإنه	لوال	اليهود	وامل�سيحيني	ال	ي�سوى	امل�سلمني	اأي	�سيء.

19	 بعد	13	يومًا	وخاللها	كنت	طبعًا	ممنوعًا	من	لقاء	حمامّي،	حيث	بقيت	كذلك	حوايل	20	.
يومًا،	قالوا	اإنني	اأنهيت	التحقيق،	وحولوين	ملجدو،	هناك	بقيت	6	اأيام،	وات�سح	فيما	بعد	
اأنهم	ع�سافري،	هناك	كان	جو	م�سحون	بال�سك	بي	وكاأنني	اأنا	العميل،	وواحد	منهم	بعد	
اأن	جل�ست	معي	وقلت	اأن	لي�ش	على	�سيء	قال	اإنه	�سيحا�سبني	فيما	بعد	با�سم	تنظيم	معني	

مع	االأيام.

20	 وباآخر	يوم	التقيت	املحامي	مازن	اأبو	عون	يف	�سامل.		الأول	مرة	التقي	حمامي	بعد	20	يومًا	.
اأنهم	عندما	اأخرجوين	للع�سافري	من	اجللمة	 اأيام	واأرجعوين	للجلمة.		يذكر	 ومتددت	9	

كانوا	قد	اأخذوين	اإىل	�سجن	عوفر،	البو�سطة	كانت	طويلة	ومتعبة.

21	 اأرجعوين	للجلمة،	وهناك	حتقيق	�سغري،	وبعدها	باالأيام	التي	تلت	ذلك،	. بعد	الع�سافري	
كنت	يف	زنزانة	�سغرية	جدًا،	هذه	قالوا	اأنها	18،	ومكتوب	عليها	اأي�سًا	18،	ويف	هذه	الفرتة	
كانوا	يبقوين	الأيام	طويلة	يف	الزنزانة	لوحدي،	وبعدها	بيوم	حتقيق	ل�ساعات،	وبعدها	مرة	

اأخرى	لهذه	الزنزانة	ال�سعبة.

22	 هذه	الزنزانة	بقيت	فيها	17-18	يومًا	اإ�سافية،	وهذه	ظروفها	اأ�سعب	من	باقي	الزنازين	.
التي	مرت	علي	قبلها،	فهي	اأ�سغر	بكثري،	فم�ساحة	الغرف	على	قد	الفر�سة	تقريبًا	وبعر�ش	
ومغ�سلة،	 وهناك	حمام	 الفر�سة،	 تكون	 والباقي	 الباب،	 عر�ش	 على	 �سم	 	30 بقدر	 الباب	

تكون	موجه	رجلي	اأو	راأ�ش	من	ينام	على	الفر�سة.

23	 هذه	ظروف	اإ�ساءتها	واجلدران	نف�ش	الباقيات،	وال�سوء	اأ�سعب	قلياًل،	ولكن	هناك	اأحيانًا	.

كنت	اأ�سمع	�سوتًا	مثل	ماتور	اأو	كوجنو	امل�ستعمل	للحفر،	وكثريًا	ما	ت�سمع	اأبواب	تفتح	وتغلق	
وت�سدر	�سوتًا	مزعج	واأي�سًا	احلنفية	عند	اجلورة	)املعدة	لق�ساء	احلاجة	هناك(	تفتح	

فجاأة	لوحدها.

24	 هذه	الفرتة	كانت	اأ�سعب	فرتة	علي	بالتحقيق،	العزل	داخل	هذه	الغرفة،	فكثريًا	وعلى	االأقل	.
مرتني	اأو	ثالث،	كنت	اأطلع	للتحقيق	ويكون	توتر	وتهديد	وارجع	للزنزانة	هذه	واأجد	اأنه	ال	
كانت	 براز،	مرة	 كانت	 ومرة	 بول	 و�سخ	 وماء	 و�سخ	 االأر�ش	 وان	هناك	على	 فر�سة،	 توجد	
الفر�سة	مت�سخة	واملاء	هذا	وكان	�سعب	ان	يح�سروا	الفر�سة	بعد	�ساعة	تقريبًا	ويتاأخروا	

اإىل	اأن	يح�سروا	ق�ساطة	ومعقم	لالأر�ش.

25	 مرة	املحقق	ميمون	عندما	كان	الو�سع	متوترًا	بالتحقيق	هددوين	باأن	ال	اأ�ستطيع	النوم	حتى	.
بالزنزانة	ووقتها	بداأت	هذه	االأمور	املذكورة	اأعاله	باأن	ارجع	للزنزانة	وتكون	و�سخة	كما	

ذكرت	وكان	هذا	ي�سكل	�سغطًا	نف�سيًا	كبريًا	علي.

26	 باأن	يح�سروا	يل	. اأ�سريت	 الزنزانة	18،	وعندما	 واأنا	متواجد	يف	هذه	 الفرتة	 خالل	هذه	
بعدها	 بطني،	 على	 كف	 و�سربني	 �سعري	 من	 وم�سكني	 هادي	 ا�سمه	 �سجان	 جاء	 فر�سة	
اأخربت	املحقق	بذلك	ولذا	اأخذوين	عند	حمقق	و�ساألني	اإذا	اأريد	اأن	اأقدم	�سكوى	على	هذا	

واأنا	قلت	ال	اأريد	الأ�سبابي	اخلا�سة.

27	 وهذا	ح�سل	. �ستمته،	 اإنني	 على	 �سكوى	 مثل	 �سدي	 قدم	 ال�سجانني	 اأحد	 اأن	 علمي	 ح�سب	
ورف�ش	 الكلب�سات	 يرخي	 اأن	 منه	 وطلبت	 ياأخذين	 اأن	 واأراد	 ال�سليب	 عند	 كنت	 عندما	

ودفعني	وح�سلت	م�سادة.

28	 خالل	وجودي	بهذه	الزنزانة	اح�سروا	مرة	ال�سخ�ش	الذي	ح�سر	معي	من	جمدو	للجلمة،	.
اأبو	اآدم	اإىل	الزنزانة	لليلة	ويف	ال�سباح	)اأخذوه	للتحقيق(	وبعدها	اأخذوين	اأنا	للتحقيق،	
وعندما	رجعت	كان	هذا	ال�سخ�ش	يق�سط	ماء	عن	االأر�ش	حيث	ادعى	اأن	االأر�ش	و�سخة	
اأخرى،	كان	فيها	�سخ�ش	�ساب	بداية	 اإىل	زنزانة	 وبعدها	ح�سر	�سجان	واأخذونا	االثنني	
االأربعينات	ح�سب	تقديري	هذا	عنده		حلي	و�سعر	ق�سري	�سارب	قلياًل	وعلى	يديه	و�سم	قلب	

ادعى	اأن	ا�سمه	)......(.

29	 باأننا	. انا	ومن	كان	معي	)اأبو	ادم(	 ال�سخ�ش	 اأكرب	قلياًل	وهناك	اتهمنا	هذا	 هذه	زنزانة	
جوا�سي�ش	ح�سرنا	لنفهم	ما	مو�سوعه	وبعدها	بدا	يحكي	معنا	اأواًل	مع	اأبو	اآدم	هذا	واأنهم	

فهموا	على	بع�ش.
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30	 فجاأة	دخل	هذا	املحقق	روين	على	الزنزانة	وكنا	ثالثة	وكان	معه	�سحن	فيه	3	حبات	كعك	.
وقال	اأن	هذا	لعدي	حبيبي	وح�سلت	مثل	م�سادة	بني	املحقق	واملدعو	وليد	وبعدها	هذا	وليد	

اّدعى	اأنني	جا�سو�ش	معهم	واأكمل	الكالم	مع	ال�سخ�ش	االآخر.

31	 اأبو	ادم	هذا	دق	الباب	وقال	انه	�سيذهب	ليعرتف	وذهب	وبعدها	اأخذ	وليد	هذا	يهدد	باأنه	.
اأنا	ع�سفور	وقال	يل	بلهجة	تهديد	انه	يعطيني	اآخر	فر�سة	الأرجع	من	الغرفة	وبعد	دقائق	

اأخذوين	واأرجعوين	للزنزانة	18،	وكانت	نظيفة	وبدون	فر�سات.

32	 بعوفر	. بعوفر	وخرجت	ملحكمة	 للنيابة	 امللف	 واأن	حولوا	 تقريبًا	 يومًا	 وبعد	45	 بعدها	كان	
وبعدها	مرة	 بعوفر	 اأخرى	 وبعد	ذلك	ملحكمة	 للجلمة	خاللها	 واأرجعوين	 اأيام	 	9 ومتددت	
اأخرى	للجلمة	ليوم	وبعدها	نقلوين	اإىل	عوفر	بعد	حوايل	57	يومًا	يف	12/11	واأنا	هنا	يف	

الق�سم	14.

هذا	ا�سمي	وهذا	توقيعي	وفحوى	الت�سريح	هذا	حقيقة.

م�سادقة	اأمامي	اأنا	املحامي	�سامر	�سمعان	بتاريخ	2012/12/27

التفتي�ض العاري

و�سولي	 »عند	 وتقول	 مالب�سها:	 خلع	 على	 اإجبارها	 وتم	 	،2012 العام	 (مطلع	 )اأ.ع	 اعتقلت	
اأبقوني	مدة	�ساعتين	مغمى	على	عيوني	بغرفة	�سغيرة،	 التوقيت	فجرًا،	 لمع�سكر	�سالم	كان	
بعدها	نقلوني	لغرفة	اأخرى	وكانت	هناك	مجندة	كانت	وقت	اعتقالي،	وكان	جندي	اآخر	ادعى	
التفتي�ش	)ولم	 اأن	يعملوا	تفتي�ش،	وهو	الذي	�سيعمل	 اأراد	 اأنه	ممر�ش	من	قبل	الجي�ش،	هذا	
يحدد	اإذا	عاري	اأم	ال(،	اأنا	رف�ست	اأن	يكون	هو	واأن	يلم�سني،	وقلت	اأن	المجندة	ممكن	اأن	تعمل	
اأرادوا	 اأنهم	 الداللة	 الجاكيت،	وهذه	 اأزرار	 ليفتح	 يده	 ومد	 ولكنه	رف�ش	 ولي�ش	هو،	 التفتي�ش	
تفتي�سي	عاريًا.		واأنا	بدوري	دفعت	يده	مبا�سرة	وهو	مبا�سرة	فتح	الباب	ونادي	5	جنود	دخلوا	
مبا�سرة	واأخذوا	ي�سربوني	بكل	االأ�سكال	وعلى	كل	اأنحاء	ج�سدي،	�سربوني	لكمات	و�سفعات	
و�سرب	باالأرجل،	واأكثر	�سيء	اأح�س�ست	باألم	عند	منطقة	ال�سدر	عند	القف�ش	ال�سدري،	وفي	
منطقة	الراأ�ش	واالأذن	اليمنى،	وبعدها	ثبتوني	ووجهي	ملقى	على	االأر�ش	وربطوا	يدّي	ورجلّي	

بعنف.		بعدها	اأوقفوني	وخرج	الجنود	وبقي	هذا	الجندي	الذي	ادعى	اأنه	ممر�ش	والمجندة،	
حيث	قام	بخلع	مالب�سي	بقوة	اأواًل	الجاكيت	والبلوزة	وكل	المالب�ش،	وبعد	ذلك	فت�سني،	وكان	
هذا	مهينًا	جدًا	جدًا	واقتحامًا	�سافرًا	للخ�سو�سية	ولالأعراف	ح�سب	ديني	وح�سب	المتعارف	

عليه	...«.

نزع العرتاف حتت التعذيب

حالة الطفل املعتقل  )ه.اأ.م 16 عامًا( من قرية بيت اأمر- اخلليل

جي�ش	 ا�ستخدام	 على	 �سهادته	 في	 ويوؤكد	 	.2012/3/7 تاريخ	 في	 م(	 )ه.اأ.	 الطفل	 اعتقل	
االحتالل	لل�سرب	اأثناء	االعتقال	كنوع	من	ال�سغط،	فيقول:	»لقد	تم	اعتقالي	ال�ساعة	3:30	
المع�سكر	 و�سلت	 الع�سكري،	وحين	 لمع�سكر	»ع�سيون«	 نقلي	 تم	 وبعدها	 البيت،	 �سباحًا	من	
ال�سكل.		 بهذا	 واأنا	 الذي	فح�سني	 الطبيب	 اإلى	 العينين	 اليدين	ومع�سوب	 واأنا	مكبل	 اقتدت	
التحقيق	 في	 	 التحقيق.	 اإلى	 واقتادوني	 اليدين،	 مكبل	 بقيت	 الطبي	 الفح�ش	 انتهاء	 وبعد	
بقيت	مكبل	اليدين	ومع�سوب	العينين.		وفي	غرفة	التحقيق	قام	اأحد	المحققين	بفك	ع�سبة	
العينين	ليريني	ت�سوير	فيديو	ل�سرب	الحجارة،	واتهمني	باأني	اأحد	الم�سَورين	في	الفيديو،	
واأنا	بدوري	اأنكرت،	وبعدها	اأعاد	المحقق	الع�سبة	اإلى	عيني	وا�ستمر	التحقيق	معي	واأنا	اأقف	
على	قدمي،	حيث	كان	يطلب	مني	المحقق	اأن	اأعترف	بالتهمة	الموجهة	اإلي	وتهم	اأخرى،	وفي	
ج�سمي	 اأنحاء	 كل	 على	 �سربات	 لي	 يوجه	 كان	 االعتراف	 واأرف�ش	 التهم	 اأنفي	 كنت	 مرة	 كل	
)لكمات	وكفوف،	ركل	على	الج�سد،	ركل	على	منطقة	الخ�سيتين(،	وبعدها	ولكثرة	ال�سرب	
الذي	تعر�ست	له	من	المحقق	اعترفت	له	ب�سرب	الحجارة	حتى	يتوقف	عن	�سربي،	الأنني	لم	

اأعد	اأتحمل	االألم	والعذاب	في	التحقيق«.

التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون
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�سهادات عن اعتداءات واقتحامات الوحدات اخلا�سة خالل العام 2012

توا�سلت	خالل	العام	2012	اقتحامات	الوحدات	الخا�سة	لالأق�سام	وغرف	االأ�سرى	والمعتقلين	
الفل�سطينيين،	وت�ساعدت	لت�سل	اإلى	م�ستوى	غير	م�سبوق،	بل	يمكن	القول	اإن	قوات	م�سلحة	
ال�سجون	االإ�سرائيلية	الخا�سة	زادت	من	اعتمادها	على	وحداتها	الخا�سة	لك�سر	اإرادة	االأ�سرى	
والمعتقلين،	واإخ�ساعهم	لفح�ش	الحم�ش	النووي	)DNA(،	والت�سدي	الإ�سراباتهم	ال�ساعية	

اإلى	تح�سين	ظروفهم	المعي�سية.

وتجلى	هذا	االعتماد	بارتفاع	عدد	تلك	االقتحامات	بحجج	مختلفة،	وبخا�سة	اأثناء	االإ�سراب	
الجماعي	الأكثر	من	1500	اأ�سير	ومعتقل	فل�سطيني	في	�سجون	االحتالل	ما	بين	2012/4/17	
وبخا�سة	 لالإ�سراب،	 التالية	 االأ�سهر	 في	 االقتحامات	 هذه	 ت�ساعدت	 كما	 	،2012/5/14 	-
في	�سهر	رم�سان	بق�سد	معاقبة	االأ�سرى	على	اإ�سرابهم	واالنتقام	منهم،	بحجة	التفتي�ش	عن	

هواتف	نقالة.

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

الخا�سة	 الوحدات	 من	 كبيرة	 اأعدادًا	 اأن	 ال�سمير	 محامي	 نفحة	 �سجن  في	 االأ�سرى	 اأبلغ	
بال�سرب	 واعتدت	 	،2012 العام	 من	 ني�سان/اأبريل	 �سهر	 مطلع	 في	 ال�سجن	 اأق�سام	 اقتحمت	
المبرح	عليهم،	واإ�سابة	61	اأ�سيرًا	من	بينهم	اإ�سابات	متفاوتة	ب�سب	رف�سهم	الخ�سوع	لفح�ش	

)DNA(، م�ستخدمة	الع�سي	وقنابل	الغاز	وغاز	الفلفل	وال�سواعق	الكهربائية. 

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

الخا�سة	 وحداتها	 اإلى	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 م�سلحة	 وحدات	 لجاأت	 اإ�سراب،	 كل	 في	 كما	
واأوكلت	 الطعام،	 عن	 الجماعي	 االإ�سراب	 خو�ش	 على	 والمعتقلين	 االأ�سرى	 معاقبة	 بغر�ش	
لها	مهمات	عدة؛46	كالنقل	التع�سفي،	وم�سادرة	االأدوات	الكهربائية	والماء	والملح،	وو�سائط	
على	 واالعتداء	 التفتي�سية	 االقتحامات	 اإلى	 اإ�سافة	 االنفرادي،	 والعزل	 والمالب�ش،	 الراحة،	

االأ�سرى	والمعتقلين	بال�سرب.

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

االإ�سراب	 في	 	،2004 العام	 منذ	 المعتقل	 �سعيدة	 اأبو	 جودت	 �سبح	 مرعي	 االأ�سير	 �سارك	
الجماعي	عن	الطعام	منذ	اليوم	االأول،	واأبلغ	محامي	ال�سمير	اأنه،	في	اليوم	الثامن	لالإ�سراب،	
قامت	االإدارة	بنقل	ق�سم	)3(	بكامله	اإلى	�سجن	اإي�سل،	واأثناء	عمليات	النقل	التي	�ساركت	فيها	
)وحدات	األيماز،	ودرور،	والمت�سادا(،	جرى	تق�سيم	االأ�سرى	اإلى	مجموعات	مكونة	من	ثالثة	
اأ�سرى،	وعند	التفتي�ش	قامت	عنا�سر	الوحدات	األيماز	باالعتداء	على	االأ�سير	مالك	بكيرات،	
وعندما	بداأ	االأ�سيران	مرعي	اأبو	�سعيدة	واأحمد	قدري	بال�سراخ	لوقف	االعتداء	على	رفيقهم	
عليهم	 اعتدت	 التي	 الخا�سة	 الوحدات	 قبل	 وا�سع	من	 لهجوم	 الثالثة	 االأ�سرى	 تعر�ش	 مالك	

بال�سرب،	وبخا�سة	على	منطقة	الراأ�ش.

بعد	ذلك	نقلوا	اإلى	العيادة،	وفي	الطريق	تعر�سوا	مرة	اأخرى	لل�سرب	من	قبل	�سابط	يدعى	
الثلج	 اإعطاءهم	 ورف�سوا	 العالج	 لهم	 يقدم	 ولم	 “عوفاديا”،	 يدعي	 و�سجان	 “ي�سرائيل”،	

وعوقبوا	بالعزل	االنفرادي	لمدة	اأ�سبوعين.

46	انظر	االأمر	)04/16/00(	من	اأوامر	م�سلحة	ال�سجون	اخلا�سة	باالإ�سراب	عن	الطعام.

التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون
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• اعتداء الوحدات اخلا�سة على امل�سربني عن الطعام يف �سجن اإي�سل	

في	 »اأي�سل«	 �سجن	 اأ�سرى	 دخول	 يوم	 في	 اأنه	 ال�سمير	 محامي	 دولة	 الفتاح	 عبد	 االأ�سير	 اأبلغ	
ال�سجن	القتحام	من	قبل	4	وحدات	خا�سة	بقوة	قوامها	قرابة	 االإ�سراب	الجماعي،	تعر�ش	
200	عن�سر،	قامت	بتفتي�ش	الغرف	وتدمير	مقتنيات	االأ�سرى،	و�سادرت	كل	حاجياتهم،	ولم	
تترك	لهم	�سوى	غيار	مالب�ش	واحد،	ومن	ثم	نقلت	اأ�سرى	الق�سم	رقم	)1(	الذي	ي�سم	قرابة	
زنازين	 اإلى	 يوم	4/17	لالإ�سراب	 اإ�سرابهم	 اأعلنوا	 كانوا	 اأ�سيرًا	 اإلى	20	 اإ�سافة	 اأ�سيرًا،	 	90

العزل	االنفرادي	والثنائي.

كما	قامت	الوحدات	الخا�سة	بم�سادرة	المياه،	ولم	ت�سمح	لهم	ب�سرائها	من	الكانتين	اإال	بعد	
اأ�سبوع	من	العزل،	وبعد	تدخل	اللجنة	الدولية	لل�سليب	االأحمر.		وقامت	اإدارة	ال�سجن	بفر�ش	
غرامات	مالية	على	االأ�سرى	كافة،	و�سلت	اإلى	225	�سيكاًل	جديدًا،	فيما	فر�ست	على	االأ�سير	
عبد	الفتاح	دولة	غرامة	مالية	مقدراها	650	�سيكاًل	جديدًا	بتهمة	التحري�ش	على	االإ�سراب.

الم�ساريف	 من	 تخرج	 كانت	 التي	 بالفئران	 مليئة	 كانت	 العزل	 زنازين	 اأن	 االأ�سير	 واأ�ساف	
بين	 الم�سربين	 نقل	 عملية	 وا�ستمرت	 	 الكريهة.	 الروائـح	 منها	 وتنبعث	 النتنة،	 ال�سحية	
االأق�سام	وال�سجون	طوال	فترة	االإ�سراب،	ولم	ي�سمح	لالأ�سرى	والمعتقلين	الخروج	اإلى	الفورة	
اإال	لمدة	�ساعة	يوميًا	بدل	�ساعتين.		ولم�ساعفة	عذابهم،	عمد	ال�سجانون	اإلى	تكبيل	االأ�سرى	
ال�ساحة	 اإلى	 الزنازين	 من	 اقتيادهم	 عند	 والبال�ستيكية	 الحديدية	 باالأ�سفاد	 والمعتقلين	

وبالعك�ش.

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

ن�سر	مركز	اأحرار	المخت�ش	ب�سوؤون	االأ�سرى	في	تاريخ	2012/8/27،	قيام	الوحدات	الخا�سة	
والمعتقلين	 االأ�سرى	 اأق�سام	 طالت	 وا�سعة	 اقتحامات	 حملة	 ب�سن	 ال�سجون	 لم�سلحة	 التابعة	
وغرفهم	خالل	�سهر	رم�سان	الكريم	من	العام	2012.		و�سجل	ما	يزيد	على	40	واقعة	اقتحام	

والمعتقلين.47		 لالأ�سرى	 ومعتقاًل	مخ�س�سة	 �سجنًا	 	17 اأ�سل	 من	 �سجنًا/ومعتقاًل	 	11 �سملت	
وتراوحت	هذه	االنتهاكات	ما	بين	اقتحام	غرف	االأ�سرى	وتفتي�سها	ب�سكل	متكرر،	واالعتداء	
على	االأ�سرى	بال�سرب	كما	حدث	في	20	رم�سان	في	�سجن	»جلبوع«،	حيث	ا�ستمر	التفتي�ش	

13	�ساعة.48

ورافق	هذه	االقتحامات	فر�ش	اإدارات	ال�سجون	غرامات	مالية	باهظة	على	االأ�سرى	والمعتقلين،	
تراوحت	بين	200	�سيكل	)50	دوالرًا(	و600	�سيكل	)150	دوالرًا(،	على	كل	اأ�سير	تواجد	في	

الغرفة	التي	تم	اقتحامها	في	�سجن	»اإي�سل«.

وقد	متت	 	 االقتحامات.	 اأي�سًا	هذه	 وثق	 اإعالميًا	 تقريرًا	 تاريخ	2012/8/27،	 االأ�سرى	يف	 ل�سوؤون	 »اأحرار«	 ن�سر	مركز	 	47

اال�ستفادة	من	املعلومات	الواردة	فيه.
لـ	10	 اأق�سامه	 تعر�ست	 الذي	 وا�سح	على	�سجني	»رميون«	 تركيز	 االقتحامات	جميع	�سجون	االحتالل	مع	 و�سملت	هذه	 	48

اقتحامات،	وتفتي�ش	وتنكيل	يف	جميع	اأق�سام	ال�سجن،	و«جلبوع«	الذي	اقتحم	11	مرة	خالل	�سهر	رم�سان	مع	تركيز	وا�سح	على	
االأق�سام	التي	ا�ستقبلت	االأ�سريين	عبا�ش	ال�سيد،	وعبد	اهلل	الربغوثي،	اللذين	خرجا	من	اأق�سام	العزل	االنفرادي.		و�سملت	
هذه	االقتحامات	�سجون	جمدو،	وجلبوع،	و�سطة،	وهدارمي،	وعوفر،	والنقب،	ورميون،	ونفحة،	واإي�سل،	واهلي	كيدار	يف	بئر	

ال�سبع.

التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون
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• اقتحام وحدات »املت�سادا« �سجن نفحة يف وقت ال�سحور	

اقتحمت	وحدات	»المت�سادا«	الق�سم	)14(	في	�سجن	نفحة	ال�سحراوي	في	�ساعات	ال�سحور	
ليلة	2012/7/30،	وقامت	بمداهمة	الق�سم	واإجراء	تفتي�سات	ا�ستفزازية	في	غرف	االأ�سرى،	

وحاولت	اإجبارهم	على	التفتي�ش	العاري.

ال�سجن،	 �ساحة	 اإلى	 الليل	 منت�سف	 بعد	 االأ�سرى	 اإخراج	 تم	 باأنه	 المحامين	 تقارير	 واأفادت	
بعد	تعر�سهم	لالإهانات	واإجراء	تفتي�سات	في	غرف	االأ�سرى	والعبث	بمحتوياتها	وتدميرها.		
واأ�ساف	اأن	االأ�سرى	رف�سوا	التفتي�ش	العاري،	وب�سبب	ذلك	فر�ست	عليهم	عقوبات	منع	زيارات	

لمدة	�سهر،	و�سحب	االأدوات	الكهربائية	كافة	من	الق�سم.49

القتحامات الليلية لأق�سام العزل 2012

• �سهادة الأ�سري �سرار اأبو �سي�سي	
ق�سى	اتفاق	الكرامة	14	اأيار	2012	الذي	اأنهى	االإ�سراب	الجماعي	للحركة	االأ�سيرة،	بوقف	
�سيا�سة	العزل	بحق	المعتقلين	واالأ�سرى.		وبعد	فترة	وجيزة،	قامت	بالفعل	م�سلحة	ال�سجون	
بنقل	18	من	االأ�سرى	المعزولين	اإلى	االأق�سام	العادية	في	ال�سجون	من	اأ�سل	20	اأ�سيرًا	اأم�سوا	

�سنوات	في	العزل.

غير	اأن	م�سلحة	ال�سجون،	وخالفًا	لن�ش	االتفاق،	اأبقت	المعتقل	�سرار	اأبو	�سي�سي	في	العزل	
بحجة	اأنه	ما	زال	موقوفًا	قيد	المحاكمة.		وكان	�سرار	اأبو	�سي�سي	تعر�ش	لالختطاف	على	يد	
وحدات	خا�سة	اإ�سرائيلية	من	اأوكرانيا	في	تاريخ	2011/2/18،	ويقبع	في	زنازين	العزل	منذ	

ذلك	التاريخ.

يحرم	المعتقل	اأبو	�سي�سي	منذ	اعتقاله	من	الزيارات	العائلية.		واأفاد	الأحد	المحامين	باأنه	بداأ	
49	وتاأتي	هذه	االقتحامات	لت�سكل	تن�ساًل	جديدًا	التفاق	14	اأيار	2012	الذي	مت	التو�سل	اإليه	بني	احلركة	الوطنية	االأ�سرية	

وقف	 �سرورة	 على	 ون�ش	 يومًا،	 وع�سرين	 ثمانية	 ا�ستمر	 الذي	 االأ�سرى	 اإ�سراب	 اأنهى	 والذي	 ال�سجون،	 م�سلحة	 ووحدات	
م�سلحة	ال�سجون	اإجراءاتها	اال�ستفزازية،	وحت�سني	ظروف	االأ�سرى	املعي�سية.

ي�سعر	ب�سعوبة	في	النطق	وا�ستذكار	اللغة	جراء	العزلة	الكاملة	التي	يعي�ش	فيها،	وانقطاعه	
عن	التوا�سل	مع	العالم	الخارجي،	الذي	يحرمه	من	روؤية	اأحد	اأو	التحدث	مع	اأحد	اإال	خالل	
زيارات	المحامين	له.		واإ�سافة	اإلى	ق�سوة	العزل،	يعاني	المعتقل	من	�سوء	الوجبات	الغذائية	
المقدمة	له،	وقلتها،	و�سوء	حالها،	كما	تتعمد	م�سلحة	ال�سجون	�سيا�سة	االإهمال	الطبي	بحقه	
اأهمها	م�ساكل	في	القلب	وال�سغط	والكول�سترول	 اأمرا�ش	عدة،	 على	الرغم	من	معاناته	من	
وفقر	في	الدم،	واأوجاع	في	المعدة	والكلى	واالآالم	في	الظهر،	ويتناول	9	اأنواع	من	االأدوية.

وفي	م�سعى	اإلى	تدمير	قدراته	االإدراكية	والتوا�سلية،	تقوم	الوحدات	الخا�سة	باقتحامات	ليلية	
م�ستمرة	لزنزانته	بحجة	التفتي�سات	وم�سادرة	كل	ما	فيها،	حيث	اأبلغ	اأبو	�سي�سي	المحامي	اأنه،	
وفي	اآخر	تفتي�ش،	قامت	عنا�سر	الوحدات	الخا�سة	بم�سادرة	دفتر	يدون	فيه	بع�ش	الخواطر،	

	�سيء	في	زنزانته	اإال	اأخذوه. بعدما	لم	يتبقَّ
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اعتداء الوحدات اخلا�سة على الأ�سري حممد التاج لثنيه عن املطالبة 
مبعاملته كاأ�سري حرب

اال�سم:	محمد	رفيق	كامل	تاج
تاريخ	الميالد:	1972/10/17
تاريخ	االعتقال:	2003/11/19
ال�سجن:	متنقل	بين	ال�سجون
الحالة	االجتماعية:	اأعزب
اأكمل	تعليمه	الجامعي	اأثناء	
تواجده	في	�سجن	جلبوع،	

ودر�ش	ال�سحافة.
خا�ش	االأ�سير	محمد	التاج	اإ�سرابًا	مفتوحًا	عن	الطعام	في	تاريخ	2012/3/15،	وطالب	
جنيف	 اتفاقية	 اإلى	 ا�ستنادًا	 حرب	 كاأ�سير	 معاملته	 بوجوب	 ال�سجون	 م�سلحة	 وحدات	

الثالثة.

�سجون	 بين	 تاج	 محمد	 االأ�سير	 بنقل	 الخا�سة	 للوحدات	 باالإيعاز	 ال�سجن	 اإدارة	 قامت	
عدة	في	محاولة	لك�سر	اإ�سرابه.		خالل	هذه	التنقالت	التي	تنفذها	وحدات	»النح�سون«،	
تعر�ش	االأ�سير	التاج	للتعذيب	والمعاملة	القا�سية	والحاطة	بالكرامة،	تمثلت	في	االعتداء	
الذي	 الموحد	 الزى	 ارتداء	 واإجباره	على	 العاري	 التفتي�ش	 واإرغامه	على	 بال�سرب	 عليه	

تفر�سه	م�سلحة	ال�سجون	على	االأ�سرى	والمعتقلين	الفل�سطينيين.

يد	كبار	موظفي	 له	في	�سجن	»كي�سون«	على	 ال�سمري	ما	تعر�ش	 االأ�سير	لمحامي	 يروي	
كنت	 وبينما	 	،2012/5/16 تاريخ	 »في	 فيقول:	 الخا�سة،	 الوحدات	 وعنا�سر	 ال�سجن	
م�ستمرًا	في	اإ�سرابي	عن	الطعام	الذي	كنت	قد	بداأته	في	تاريخ	2012/3/15،	نقلوني	
الفور	 وعلى	 	 يومين.	 منذ	 الماء	 �سرب	 عن	 ممتنعًا	 كنت	 وحينها	 »كي�سون«،	 �سجن	 اإلى	

األقوا	بي	في	غرفة	�سغيرة،	وهناك	حاول	مدير	ال�سجن	ومدير	اال�ستخبارات	ثنيي	عن	
�سكبه	في	فمي	 كاأ�ش	حليب	وحاوال	 واأح�سرا	 	 بتكبيلي.	 قاما	 االإ�سراب،	وحين	رف�ست	
عنوة.		واأمام	اإ�سراري	على	رف�ش	�سرب	الحليب	وفك	اإ�سرابي،	قال	لي	مدير	ال�سجن:	

»روح	موت	في	�سجن	الرملة«.

اأنه	من	 اأ�سقر،	وذو	لحية	كبيرة	»اأعتقد	 فيما	بعد	رافقني	�سابط	طويل	القامة،	�سعره	
اأ�سل	رو�سي«	اإلى	غرفة	�سغيرة	قرب	العيادة،	وكبلوني	من	جديد،	ودخل	معه	اأربعة	من	
عنا�سر	الوحدات	الخا�سة،	و�سربني	ال�سابط	على	�سدري	وطرحني	اأر�سًا،	فيما	قام	
المالب�ش	 حتى	 ويمزقونها	 ثيابي	 يخلعون	 وبداأوا	 بتثبيتي،	 الخا�سة	 الوحدات	 عنا�سر	

الداخلية	منها،	وكل	ذلك	وهم	ي�سرخون	علي	وي�ستمونني.

واأثناء	ذلك،	وفيما	كنت	عاريًا	من	المالب�ش،	قام	ال�سابط	بو�سع	قدمه	»ب�سطاره«	على	
م�سلحة	 »زى	 ال�سجن	 بدلة	 واأم�سك	 توكل«،	 »بدك	 ركيكة	 عربية	 بلغة	 لي	 وقال	 بطني،	
ال�سجون«	من	القيا�ش	الكبير	وقام	الجنود	باإلبا�سي	البنطلون	عنوة،	ولوي	ذراعي،	وبعد	
وزدت	 	 الطعام.	 عن	 م�سرب	 الأنني	 علي	 االعتداء	 ت�ستقوي	 »اأنت	 لل�سابط:	 قلت	 ذلك	
بالقول	له	»اإن	االأ�سرى	�سوف	ينا�سرون	اإ�سرابي،	فقام	ب�سربي	مرة	اأخرى	على	ظهري	
في	 الكدمات	 ي�سورا	 لم	 ولكنهم	 فيديو،	 بكاميرا	 و�سوروني	 للعيادة	 نقلوني	 وبعدها	

ج�سمي.

بعد	ذلك	اأدخلوني	اإلى	ق�سم	خا�ش	بال�سجناء	الجنائيين،	وو�سعوني	في	غرفة	�سغيرة،	
وهناك	خلعت	بنطالي	ونمت	من	�سدة	التعب،	وغطيت	ج�سمي	بالبطانية.		وفجاأة	وجدت	
ال�سرير	 وي�سدني	وكبلني	من	جديد،	و�سحبني	عن	 النوم،	 نف�سه	يوقظني	من	 ال�سابط	
بقوة	واأنا	عاٍر.		اأخرجني	من	الغرفة	وهو	يعتدي	علي	بال�سرب،	غطيت	ج�سدي	واأخذ	
ال�سابط	يجرني	اإلى	الق�سم	)3(،	وهناك	عزلوني	في	غرفة	في	الق�سم	واأنا	مكبل	اليدين	
اإح�سار	 ورف�سوا	 قيودي	 وفكوا	 الحرا�ش	 جاء	 بعدها	 	 �ساعتين.	 لمدة	 الج�سد	 وعاري	
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ولم	 لفترات	متفاوتة،	 الوعي	 واأغيب	عن	 الج�سد،	 واأبقوني	عاري	 ال�سخ�سية،	 مالب�سي	
ياأِت	الطبيب	لمعاينتي.

وفي	اليوم	التالي،	وبينما	كنت	اأمتنع	عن	�سرب	الماء	لليوم	الخام�ش،	�سعرت	اأنني	اأدنو	
من	الموت	وفقدت	الوعي	حتى	�ساعات	الظهيرة،	ووجدت	نف�سي	في	العيادة	مكبل	اليدين	
وحقنوني	بم�سل	طبي	مكون	من	االأمالح	وال�سكر،	وحين	�سحوت	قال	لي	الطبيب	اإنني	
كنت	على	و�سك	الموت	لو	لم	اآخذ	الم�سل،	اأما	ال�سابط	فقال	لي	مرة	اأخرى:	»روح	موت	

في	�سجن	الرملة«.		وبعدها	نقلوني	اإلى	عيادة	�سجن	الرملة.

الإهمال الطبي

خالل	العام	2012،	ارتفع	عدد	�سهداء	االإهمال	الطبي	اإلى	51	اأ�سيرًا	�سهيدًا	داخل	ال�سجون.	
�سجون	 في	 والمعتقلين	 االأ�سرى	 ق�سية	 في	 الم�ستغلة	 الحقوقية	 الموؤ�س�سات	 توثيقات	 وتفيد	
بينهم	 والمعتقلين،	 االأ�سرى	 �سفوف	 في	 مر�سية	 حالة	 	700 على	 يزيد	 ما	 بوجود	 االحتالل	
120	اأ�سيرًا	بحاجة	اإلى	عمليات	عاجلة	و�سرورية.		85	يعانون	من	اإعاقات	مختلفة	)ج�سدية	
وذهنية	ونف�سية	وح�سية(،	و16	اأ�سيرًا	يقيمون	ب�سكل	دائم	في	عيادة	�سجن	الرملة،	و16	اأ�سيرًا	

اآخر	م�سابون	بمر�ش	ال�سرطان.

و�سهد	العام	2012	وفاة	اأ�سيرين	عقب	االإفراج	عنهما	نتيجة	تفاقم	اأو�ساعهما	ال�سحية	داخل	
ال�سجون	ب�سب	تعمد	م�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية	�سيا�سة	االإهمال	الطبي	بحقهما.

وي�سكل	تنكر	م�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية	لحقوق	االأ�سرى	والمعتقلين	في	الرعاية	ال�سحية	
و)91(،	 	،)85( المواد	 وبخا�سة	 الرابعة،	 جنيف	 اتفاقية	 في	 والواردة	 والطبية،	 الغذائية	
وفاة	 اإلى	 توؤدي	 التي	 وتفاقمها،	 االأ�سرى	 بين	 االأمرا�ش	 النت�سار	 الرئي�سي	 ال�سبب	 و)92(	

بع�سهم؛	�سواء	داخل	ال�سجن	اأو	بعد	فترة	وجيزة	من	االإفراج	عنهم.

فخالل	العامين	الما�سيين،	توفي	خم�سة	اأ�سرى	نتيجة	تعمد	�سيا�سة	االإهمال	الطبي،	ومحاولة	
يوؤكد	م�سي	قوات	 الذي	 االأمر	 تكاليف	عالجه،	 نفقة	 المري�ش	بدفع	جزء	من	 االأ�سير	 اإلزام	
الحاجزة”  “القوة	 باعتبارها	 عليها	 المرتبة	 التزاماتها	 من	 التن�سل	 في	 ال�سجون	 م�سلحة	

اإزاء	حقوق	االأ�سرى	ال�سحية	والطبية	والغذائية.

واإبان	االإ�سراب	الجماعي	عن	الطعام	في	�سهر	ني�سان	من	العام	2012،	رف�ست	قوات	م�سلحة	
الم�ست�سفيات	 في	 العالج	 لتلقي	 الطعام	 عن	 الم�سربين	 االأ�سرى	 نقل	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	
الخا�سة.		اأما	من	وافقت	على	نقلهم،	فقد	تلقوا	العالج	وهم	مكبلون	بال�سرير،	ما	دفع	بع�سهم	
في	 ال�سجون	 لم�سلحة	 التابعة	 االأخالقيات	 لجنة	 قررت	 لالأنظمة،	 وخالفًا	 	 العالج.	 لرف�ش	
االأ�سرى	 باإرغام	 ي�سمح	 االأمر	 لزم	 “اإذا	 اأنه	 االإ�سراب	 من	 الع�سرين	 اليوم	 في	 نفحة	 �سجن	
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الم�سربين	عن	الطعام	على	العالج	بالقوة”.50

وخالل	العام	2012،	اتخذ	االأ�سرى	والمعتقلون	خطوات	احتجاجية	عدة	رف�سًا	ل�سيا�سة	االإهمال	
نقلهم	 ورف�سوا	 ال�سجون،	 عيادات	 المر�سى	 االأ�سرى	 بع�ش	 وقاطع	 بحقهم،	 المتعمد	 الطبي	
في	حافالت	النقل	الجماعية	»البو�سطة«،	نظرًا	ل�سوء	معاملتهم	من	قبل	الوحدات	الخا�سة،	
وعدم	�سالحياتها	لنقل	المر�سى،	مطالبين	بنقلهم	في	�سيارات	اإ�سعاف.		ورف�ش	العديد	من	
االأ�سرى	المر�سى	تناول	االأدوية	الم�سكنة،	فيما	قاطعت	االأ�سيرات	في	�سجن	ه�سارون	عيادة	

ال�سجن	لمدة	�سهر	كامل	في	حزيران	العام	2012.

ونجح	االأ�سرى	عقب	اإ�سرابهم	في	�سهر	ني�سان	في	اإرغام	م�سلحة	ال�سجون	وا�ستخباراتها	على	
الموافقة	على	تح�سين	الظروف	المعي�سية،	بما	فيها	الظروف	الغذائية	وال�سحية	والطبية.51

من	 الكثير	 �سدرت	 حيث	 الحقوقية،	 الموؤ�س�سات	 عمل	 على	 اأي�سًا	 نف�سه	 عك�ش	 االأمر	 وهذا	
لالأ�سرى،	وطالبت	 ال�سحية	 االأو�ساع	 تدهور	 التفا�سيل	عن	 ك�سفت	 التي	 والبيانات	 التقارير	
والمعتقلين	 لالأ�سرى	 ال�سحية	 الظروف	 على	 للوقوف	 دولية	 تحقيق	 لجان	 ت�سكيل	 ب�سرورة	
في	 والمعتقلين	 االأ�سرى	 بمعالجة	 الحقوقية	 الموؤ�س�سات	 طالبت	 كما	 	 لهم.	 المقدم	 والعالج	

م�ست�سفيات	مدنية،	واإغالق	عيادة	�سجن	الرملة.

الطعام	 الفل�سطينيين	عن	 االأ�سرى	 »اإ�سرابات	 االإن�سان	 اأطباء	لحقوق	 وك�سف	تقرير	منظمة	
داخل	ال�سجون	االإ�سرائيلية«	ال�سادر	في	كانون	الثاني	من	العام	2013،	عن	وقوع	انتهاكات	
االإ�سراب	عن	 الذين	خا�سوا	 واأولئك	 عامة،	 ب�سفة	 واالأ�سيرات	 االأ�سرى	 بحق	 طبية	خطيرة	

الطعام	خا�سة،	ومنها:

	 تدني	م�ستوى	الرعاية	الطبية	المقدمة	لالأ�سرى	الفل�سطينيين.-
	 تدني	المعايير	المهنية	للخدمات	الطبية	المقدمة	لالأ�سرى	الفل�سطينيين.-

50	انظر	تقرير	منظمة	اأطباء	حلقوق	االإن�سان.		»اإ�سرابات	االأ�سرى	الفل�سطينيني	عن	الطعام	داخل	ال�سجون	االإ�سرائيلية«	

كانون	الثاين	2013،	�ش	21.
51	انظر	الق�سم	املتعلق	بنتائج	االإ�سراب	واتفاق	14	اأيار	2012.

	 متابعة	طبية	رديئة	وغير	كافية.-
	 الطبية؛	- والفحو�سات	 العالج؛	 تقديم	 قبل	 ال�سجون	 م�سلحة	 وتن�سل	 مماطلة	

وا�ست�سارة	اأطباء	متخ�س�سين.
	 اأغلب	اأطباء	م�سلحة	ال�سجون	هم	من	االأطباء	العامين	من	غير	المخت�سين،	وذوي	-

م�ستوى	مهني	متدن.
	 والمعتقلين	- االأ�سرى	 تجاه	 بالعدوانية	 )االأطباء(	 منهم	 كبير	 ق�سم	 معاملة	 تت�سم	

الفل�سطينيين.
	 منع	دخول	اأطباء	م�ستقلين	لفح�ش	ومتابعة	الم�سربين	عن	الطعام.-
	 رف�ش	م�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية	ت�سليم	معلومات	طبية	لالأطباء	الم�ستقلين.-
	 انتهاكات	- في	 ال�سجون	 لم�سلحة	 التابعة	 الطبية	 الطواقم	 م�ساركة	 حول	 �سكوك	

مهنية	واأخالقية	بعدم	التبليغ	عن	تعذيب،	والتنكيل	بحق	المعتقلين	الم�سربين	عن	
الطعام،	ومنهم	المعتقل	االإداري	ثائر	حالحلة.

• حالة الأ�سري رائد ظاهر	

�سجن	 في	 له	 زيارته	 عند	 	2012/5/2 تاريخ	 في	 ال�سمير	 محامي	 ظاهر	 رائد	 االأ�سير	 اأبلغ	
ع�سقالن،	اأنه	»يعاني	منذ	نهاية	العام	2011	من	م�ساكل	في	الجيوب	االأنفية،	واأجري	له	فح�ش	
في	م�ست�سفى	برزيالي	)المدني(،	وقرر	له	الطبيب	هناك	عملية	م�ستعجلة	الإزالة	قطعة	من	
اللحم	الموجودة	بقرب	العين،	وتوؤثر	على	الجيوب	االأنفية،	اإال	اأن	اإدارة	ال�سجن	األغت	العملية،	

	ردًا	اإلى	االآن. وعلى	اأثر	ذلك	توجه	االأ�سير	اإلى	المحكمة	العليا	االإ�سرائيلية،	لكنه	لم	يتلقَّ

الرملة	الإجراء	�سورة	 اإلى	م�ست�سفى	 نقل	 بتاريخ	2012/4/15،	 اأي	 بيومين؛	 االإ�سراب	 وقبل	
للمعدة	وحتى	اليوم	ال	يعلم	النتائج.		واأ�ساف	اأنه	“وقبل	دخوله	االإ�سراب	كان	م�سابًا	بجرثومة	
في	المعدة،	وكل	ما	كان	ياأكله	كان	يقذفه	بع�ش	لحظات،	ولم	ي�ستطع	تناول	الوجبات،	وطلب	

مرات	عدة	عالجه،	اإال	اأن	االإدارة	كانت	ترف�ش	ذلك	ب�سكل	دائم	وحتى	اليوم.
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• حالة املعتقل جهاد عبد اللطيف اأبو هنية	

يقبع	المعتقل	جهاد	اأبو	هنية	)32	عامًا(	في	�سجن	مجدو،	ويق�سي	حكمًا	بال�سجن	لمدة	16	
اأثناء	 عامًا،	وهو	معتقل	منذ	)ني�سان	2007(.		وقد	�سرح	لمحامي	ال�سمير	و�سعه	ال�سحي	

زيارته	في	تاريخ	2012/7/17.

الوحدات	 عنا�سر	 اعتداء	 بعد	 الراأ�ش	 في	 بالغة	 الإ�سابة	 	2009 العام	 في	 المعتقل	 تعر�ش	
الخا�سة	عليه	بال�سرب	المبرح	نقل	على	اأثرها	اإلى	عيادة	�سجن	الرملة،	ومكث	فيها	اأ�سبوعين	
تحت	الرقابة	والعناية،	وعاد	بعد	ذلك	اإلى	ال�سجن.		ويعاني	اأبو	هنية	من	فقدان	ذاكرة	ا�ستمر	

مدة	عام	ون�سف،	لم	ي�ستطع	خاللها	التعرف	على	ذويه	اأو	التوا�سل	مع	بقية	االأ�سرى.

ونوبات	 الراأ�ش،	 في	 ق�سري	 وارتجاج	 الرقبة	 في	 دائم	 اآلم	 من	 هنية	 اأبو	 يعاني	 اليوم	 واإلى	
انخفا�ش	في	حرارة	الج�سم	بمعدل	�ست	مرات	يوميًا،	اإ�سافة	اإلى	فقدانه	القدرة	على	ال�سمع	

في	االأذن	اليمنى.

للعالج،	 المتكررة	 طلباته	 اإلى	 ت�ستجيب	 ال	 ال�سجن	 اإدارة	 اأن	 ال�سمير	 محامي	 المعتقل	 اأبلغ	
بحجة	اأن	االأذن	�ستعود	اإلى	و�سعها	الطبيعي	تدريجيًا،	واأن	ال	عالج	الإ�سابته	في	الراأ�ش.

• حالة الأ�سري من�سور حممد عبد العزيز موقدة	

منذ	اعتقاله	في	العام	2002،	يرقد	االأ�سير	من�سور	محمد	عبد	العزيز	موقدة	)45	عامًا( 
البطن،	 اإ�سابته	بثالث	ر�سا�سات	من	نوع	دمدم	في	 الرملة	»مرا�ش«،	بعد	 في	عيادة	�سجن	
ويعاني	 	 اعتقاله.	 عملية	 اأثناء	 عليه	 االحتالل	 قوات	 اأطلقتها	 الفقري،	 والعامود	 والحو�ش،	
كر�سي	 بم�ساعدة	 ويتحرك	 للج�سم	 ال�سفلي	 الق�سم	 في	 عجز	 من	 موقدة	 من�سور	 االأ�سير	

متحرك.

اأبلغ	االأ�سير	موقدة	محامي	ال�سمير	في	تاريخ	2012/8/28،	اأنه	وجراء	تفجر	الر�سا�سات	في	

• حالة املعتقل �سرار اأبو �سي�سي	

خالفًا	لن�ش	اتفاق	14	اأيار	2012،	اأبقت	قوات	م�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية	المعتقل	�سرار	
اأبو	�سي�سي	 اأنه	ما	زال	موقوفًا	قيد	المحاكمة.		وكان	 اأبو	�سي�سي	في	العزل	االنفرادي	بحجة	
تعر�ش	لالختطاف	على	يد	وحدات	خا�سة	اإ�سرائيلية	من	اأوكرانيا	في	تاريخ	2011/2/18،	

ويقبع	في	زنازين	العزل	منذ	ذلك	التاريخ.

تاريخ	 في	 �سجن	ع�سقالن	 في	 في	عزله	 �سي�سي	 اأبو	 بالمعتقل	�سرار	 ال�سمير	 التقى	محامي	
وال�سغط،	 القلب،	 في	 م�ساكل	 اأهمها	 عدة	 اأمرا�ش	 من	 يعاني	 اأنه	 واأبلغه	 	،2012/6/18
والكول�سترول،	وفقر	في	الدم	)10.5(،	وانخفا�ش	عن	المعدل	الطبيعي	)14(،	واأوجاع	في	

المعدة	والكلى،	واآالم	في	الظهر.

كما	اأبلغ	المحامي	اأنه	دائم	ال�سعور	بالدوران	وال	ي�ستطيع	النهو�ش	دفعة	واحدة.		ويتناول	9	
اأنواع	اأدوية.		واأ�ساف	اأنه	اأجرىت	له	فحو�سات	وتحاليل	عدة	في	الم�ست�سفى،	خا�سة	للقلب	
و�سعه	 حقيقة	 على	 اإطالعه	 يرف�سون	 واالأطباء،	 ال�سجون	 م�سلحة	 اإدارة	 اأن	 غير	 والدم،	

ال�سحي	ويتكتمون	على	نتائج	الفحو�سات.

ويعاني	المعتقل	اأبو	�سي�سي	من	�سعوبات	كبيرة	في	النطق	وا�ستذكار	اللغة،	ناجمة	عن	ق�سوة	
العزل	االنفرادي	واالنقطاع	التام	عن	العالم	الخارجي،	وقلة	الحركة،	و�سوء	وجبات	الطعام	

المقدمة	له	وفقرها.52

الدرا�سات	 اأن	 	، العربي	 الثقايف	 املركز	 املهدور	)2005(	من�سورات	 االإن�سان	 الدكتور	م�سطفى	حجازي	يف	كتابة	 52	يقول	

االأكرث	حداثة،	اأثبتت	اأن	العزل	يف	بيئة	خالية	من	املثريات،	ويف	ظل	قلة	احلركة،	وحرمان	الدماغ	من	الغذاء	ب�سب	قلة	كمية	
الطعام	التي	تقدم	لل�سجني	-كل	هذه	العوامل	جمتمعة-	تعمل	اإذا	طالت	مدته	اإىل	ترقق	الق�سرة	الدماغية،	وبالتايل	توؤدي	
ت�سكل	 التي	 الع�سبية	 ال�سجريات	 ا�سمحالل	 اإىل	 يوؤدي	 املثريات	 انعدام	 اأن	 »ذلك	 وي�سيف	 	 الذهنية.	 الكفاءة	 تدهور	 اإىل	
االت�سال	بني	خاليا	الدماغ،	مما	يلحق	االأذى	)دون	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،	الذين	يتالعبون	بكيانه	وقناعاته.		
وباإ�سافة	امل�ستوى	العاطفي/االجتماعي	اإىل	امل�ستوى	الع�سبي	الذهني،	بالعزلة	الطويلة	عن	االآخرين،	يتفجر	قلق	االنف�سال	
...	وحني	يتفجر	هذا	القلق	ي�سبح	ال�سخ�ش	يف	حالة	نكو�ش	توؤدي	اإىل	تردي	قدراته	على	املقاومة	ومناعته	النف�سية	الداخلية	

التي	يتمتع	بها	النا�ش	العاديون.		�سفحة	154.		
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البطن	والمعدة،	قام	االأطباء	باأخذ	قطعة	من	الجلد	من	ال�ساق/الفخذ	لخياطة	التمزق،	ولكنه	
ال	يزال	بحاجة	لزرع	نوع	من	ال�سبكة	لمحاولة	اإعادة	البطن	ل�سكله	الطبيعي	والتحكم	بوظائف	
المعدة	واالأمعاء.		غير	اأن	االأطباء	يدعون	اأنه	من	الناحية	الطبية	لي�ش	هناك	من	عالج،	واأنهم	

ال	ي�ستطيعون	اإجراء	عملية	زرع	ال�سبكة	لخطورتها.

كما	 البال�ستيك،	 من	 طبي	 بجهاز	 منها	 	%75 وا�ستبدل	 ب�سكل	جدي،	 المعدة	 ت�سررت	 فلقد	
ا�ستبدلت	االأمعاء	باأخرى	�سناعية	طبية.		ويحتاج	االأ�سير	موقدة	اإلى	زراعة	مثانة	نتيجة	تلف	
االأع�ساب	فيها،	لكن	اإدارة	ال�سجن	اأكتفت	بزرع	كي�ش	للبول	واآخر	للبراز	جراء	تلف	االأمعاء.

وعلى	الرغم	من	�سوء	حالته	ال�سحية	ومعاناته	الفائقة،	فقد	اأغلق	ملفه	الطبي	منذ	4	�سنوات،	
باإجراء	 له	 ال�سماح	 اأو	 االإفراج	عنه	 ال�سجون	 الم�سكنات،	وترف�ش	م�سلحة	 باإعطائه	 ويكتفي	

العمليات	المطلوبة	في	األمانيا	المتقدمة	في	مجال	عالج	م�ساكل	االأع�ساب.

• حالة الأ�سري ناجي جمال نظمي عرار	

االأ�سير	جمال	 ورم	من	ج�سم	 اإجراء	عملية	جراحية	ال�ستئ�سال	 في	 ال�سجون	 تتلكاأ	م�سلحة	
االأ�سير	ناجي	عرار	قبل	 	وقد	عانى	 بال�سجن	18	عامًا.	 والمحكوم	 نظمي	عرار	)31	عامًا( 
اعتقاله	في	العام	2002	من	ورم	�سغير	)بحجم	حبة	حم�ش(	في	الرقبة	من	الجهة	الخلفية،	
ومع	مرور	الوقت،	وتحديدًا	في	�سجن	»نفحة«،	ازداد	الورم	ب�سكل	كبير،	ومنذ	4	�سنوات	بلغ	

حجمه	15X8	�سم.

�سرح	االأ�سير	الإدارة	ال�سجن	بوجود	ورم	يتفاقم	في	ج�سمه،	وبعد	فحو�سات	عدة	)دم،	اأ�سعة،	
وتلفاز	MRI(	اأبلغه	طبيب	ال�سجن	اأنه	بحاجة	اإلى	عملية	جراحية	الإزالة	الورم	دون	اأن	يبلغ	

بنتائج	الفحو�سات.

الطبيب	 اأبلغه	 وهناك	 ال�سبع،	 بئر	 في	 “�سوروكا”  م�ست�سفى	 الى	 نقل	 ون�سف،	 عام	 وقبل	
المخت�ش	باأنه	يرف�ش	اإجراء	العملية	دون	تعليل	اأو	�سرح.

وعندما	نقل	اإلى	�سجن	“رامون”،	فح�ش	على	يد	الطبيب	الذي	اطلع	على	ملفه	الطبي،	واأبلغه	
بوجوب	اإجراء	العملية،	وب�سورة	�سريعة،	ولكنه	يرف�ش	اإطالع	االأ�سير	عرار	على	مدى	خطورة	

حالته	ال�سحية،	اأو	متى	�ستجرى	العملية؟

وعلى	الرغم	من	تدخل	منظمة	اأطباء	لحقوق	االإن�سان	االإ�سرائيلية	لدى	قوات	م�سلحة	ال�سجون	
الإجراء	العملية،	فاإن	االأخيرة	لم	تِف	بوعدها،	وما	زالت	تماطل	وتتلكاأ،	االأمر	الذي	قد	يفاقم	
من	خطورة	�سعه	ال�سحي،	ويق�سي	على	فر�ش	اإنقاذ	حياته	اإذا	ما	ا�ستجابت	م�سلحة	ال�سجون	

لطلبه	باإجراء	العملية.

• حالة الأ�سري معت�سم رّداد	

االأ�سير	معت�سم	رداد	)27	عامًا(	من	�سكان	قرية	�سيدا	ق�ساء	طولكرم،	والمحكوم	بال�سجن	
ومتوا�سل،	 حاد	 دموي	 ونزيف	 االأمعاء،	 في	 �سرطانية	 واأورام	 التهابات	 من	 يعاني	 عامًا،	 	25
واآالم	�سديدة	اأدت	اإلى	اإ�سابته	بفقر	الدم.		وقد	بداأ	ي�سكو	من	هذه	االآالم	منذ	بداية	اعتقاله	
العام	2006،	ولم	يتم	اإجراء	الفحو�سات	الالزمة	له	واإعطاوؤه	العالج،	ما	اأدى	اإلى	تفاقم	حالته	

ال�سحية.

وتم	موؤخرًا	عالج	االأ�سير	معت�سم	رداد	بالكيماوي	والم�سكنات،	وتم	اإبالغه	من	قبل	االأطباء	
اأن	مر�سه	دائم	وال	يمكن	ال�سفاء	منه.

عملية	 اإجراء	 قرروا	 االأطباء	 اإن	 عبيدات	 فادي	 االأ�سرى	 وزارة	 لمحامي	 رداد	 معت�سم	 وقال	
جراحية	له	ال�ستئ�سال	جميع	االأمعاء	الغليظة	والدقيقة،	واأنه	تردد	في	ذلك	ب�سبب	عدم	تاأكده	

من	ن�سبة	نجاحها.
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• حالة الأ�سري عامر حممد بحر	

االأمعاء	 في	 حادة	 والتهابات	 خبيثة	 اأورام	 من	 عامًا(	 	31( بحر	 محمد	 عامر	 االأ�سير	 يعاني	
تطور	 اإلى	 اأدى	 ما	 عامين،	 منذ	 العالج	 اإعطائه	 في	 ال�سجون	 اإدارة	 ماطلت	 وقد	 والقولون،	

االلتهابات	ب�سكل	حاد.

وكان	االأ�سير	عامر	بحر	بداأ	ينزف	الدماء	خالل	التبول	وزادت	اآالمه	و�سعوره	بالتعب	واالإرهاق	
على	مدار	ال�ساعة،	وعندما	نقل	اإلى	م�ست�سفى	“�سوروكا” تم	اإبالغه	اأن	عدم	اإعطائه	العالج	
قد	 والقولون	 االأمعاء	 في	 االلتهابات	 واأن	 حالته،	 و�سوء	 مر�سه	 تفاقم	 �سبب	 هو	 البداية	 منذ	

انت�سرت	ب�سكل	كبير	واأ�سبحت	حادة.

وقال	بحر	اإنه	مكث	في	م�ست�سفى	الرملة	مدة	7	�سهور	ولم	يتم	اإعطاوؤه	�سوى	الكرتوزون،	ولم	
اأن	 اأن	طبيبة	�سجن	الرملة	اعترفت	له	 	واأ�ساف	 اأي	تح�سن	على	و�سعه	بل	ازداد	�سوءًا.	 يتم	
العالج	الذي	كان	يتعاطاه	�سابقًا	هو	عالج	خاطئ،	واأنه	بحاجة	اإلى	اأخذ	حقنات	كيماوية،	واإن	
وحمل	عامر	بحر	اإدارة	ال�سجون	الم�سوؤولية	عن	تدهور	 	 ذلك	�سيتم	في	م�ست�سفى	“�سوروكا”.	

و�سعه	ال�سحي	واالإهمال	الطبي	الذي	تعر�ش	له	على	مدار	ال�سنوات	ال�سابقة.

)G4S( تواطوؤ ال�سركات الأمنية مع دولة الحتالل يف العتقال الإداري

اثنتين	من	 دمج	 بعد	 تكونت	 العالم،	 في	 االأمنية	 ال�سركات	 اأ�سخم	 واحدة	من	 )G4S(	هي	
تقدم	 كما	 	 دولة.53	 	125 في	 االأمنية	 خدماتها	 وتزاول	 	،2004 العام	 في	 االأمنية	 ال�سركات	
دولة	 في	 فرعها	 خالل	 من	 	1948 اأرا�سي	 وفي	 المحتلة	 الفل�سطينية	 االأر�ش	 في	 خدماتها	
قوات	م�سلحة	 مع	 عقد	 بتوقيع	 	)G4S(	قامت 	،2007 العام	 وفي	 	 االإ�سرائيلي.54	 االحتالل	
ال�سجون	االإ�سرائيلية	من	اأجل	توفير	اأنظمة	وخدمات	اأمنية	لجميع	ال�سجون	ومراكز	التحقيق	
الرئي�سية.		توفر	)G4S(	خدماتها	حاليًا	لعدد	من	ال�سجون	ومراكز	التحقيق	التي	يحتجز	
اإداري	 اعتقال	 اأوامر	 �سدور	 بعد	 محاكمة	 اأو	 تهمة	 دون	 فل�سطينيون	 اإداريون	 معتقلون	 فيها	

بحقهم	لمدة	6	�سهور	قابلة	للتمديد

53  http://www.corporatewatch.org/?lid=337
54 http://www.corporatewatch.org/?lid=4360
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ال�سجون ومراكز العتقال

توفر	�سركة	)G4S(	خدماتها	واأنظمتها	االأمنية	ل�سجن	النقب	الذي	يت�سمن	ق�سمًا	لالإداريين،	
	)G4S(	اإن 	 و�سجن	الدامون	و�سجن	مجدو	ومراكز	تحقيق	الم�سكوبية	والجلمة	وغيرها.55	
م�سوؤولة	عن	اأنظمة	التحكم	والمراقبة،	وعن	نظام	الزيارات	واأنظمة	)CCTV(.56		كما	توفر	
اأنظمة	اأمنية	واأنظمة	تحكم	مركزية	ل�سجن	ه�سارون-ريمونيم،	الذي	يت�سمن	ق�سما	لالأ�سرى	

ال�سيا�سيين	الفل�سطينيين.57

التواطوؤ يف التعذيب

اأ�ساليب	 اأن	مركزي	تحقيق	الجلمة	والم�سكوبية	يقومان	با�ستخدام	�ستى	 من	المعروف	
التعذيب	بحق	المعتقلين	واالأ�سرى	الفل�سطينيين،	ومن	�سمنهم	االأطفال.58		فعلى	�سبيل	
المثال،	ا�ست�سهد	المعتقل	عرفات	جرادات	في	تاريخ	2013/2/22	بعد	تعر�سه	الأ�سكال	
عديدة	من	اأ�ساليب	التعذيب	على	يد	المحققين	في	مركز	تحقيق	الجلمة.59		كما	تعر�ش	
للتعذيب	 تعر�سه	 اأثناء	 الفقري	 العمود	 في	 ك�سور	 لثالثة	 االأ�سقر	 لوؤي	 االإداري	 المعتقل	
خالل	التحقيق	في	الجلمة	في	العام	2005،	ما	ت�سبب	له	ب�سلل	دائم	في	رجله	الي�سرى.60		
وبموجب	القانون	الع�سكري	االإ�سرائيلي،	يمكن	احتجاز	المعتقلين	في	التحقيق	لمدة	60	
يومًا	دون	روؤية	محام،	ما	يمنع	المحامين	من	االطالع	على	طرق	التحقيق	التي	تمار�ش	

�سد	موكليهم	ومراقبتها.

55 م�سدر	�سبق	ذكر.

56 م�سدر	�سبق	ذكر.
57 http://whoprofits.org/company/g4s-israel-hashmira
58 http://www.whoprofits.org/articlefiles/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf, p. 14-15.
59 http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=568699
60 http://www.addameer.org/etemplate.php?id=164

املحاكم الع�سكرية

قامت	)G4S(	بتركيب	وت�سغيل	غرفة	قيادة	مركزية	ونظام	دفاع	خارجي	في	�سجن	عوفر	في	
ال�سفة	الغربية،61	الذي	ي�سم	المحاكم	الع�سكرية	التي	ت�سدر	اأوامر	االعتقال	االإداري.

املعتقلون الإداريون

جميع	ال�سجون	والمراكز	التي	ت�ستفيد	من	خدمات	)G4S(	تحتجز	معتقلين	اإداريين.		وحتى	
�سجن	 في	 معتقاًل	 و65	 النقب،	 �سجن	 في	 اإداريًا	 معتقاًل	 	70 هناك	 كان	 	2013/3/1 تاريخ	

عوفر،	و27	في	�سجن	مجدو.

العتقال يف اأرا�سي 1948

يقع	�سجن	النقب	و�سجن	مجدو	ومركز	تحقيق	الجلمة	ومركز	تحقيق	الم�سكوبية	و�سجن	
االأ�سرى	 باحتجاز	 االحتالل	 دولة	 �سيا�سة	 اإن	 	 اأرا�سي	1948.	 داخل	 ه�سارون-ريمونيم	
تخالف	 ال�سجون	 هذه	 في	 غزة	 وقطاع	 الغربية	 ال�سفة	 من	 الفل�سطينيين	 والمعتقلين	
ن�ش	المادة	)76(	من	اتفاقية	جنيف	الرابعة،	التي	تحظر	نقل	االأ�سرى	والمعتقلين	من	
االأر�ش	المحتلة.		هذا	النقل	ونظام	الت�ساريح	ال�سارم	الذي	ت�ستخدمه	دولة	االحتالل،	

يحرم	المئات	من	االأ�سرى	والمعتقلين	من	الزيارات	العائلية.62

61 http://www.corporatewatch.org/?lid=4360
62 http://www.addameer.org/files/Reports/administrative-detention-analysis-report-final.pdf, p. 
36.

التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون
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التنكر الإ�سرائيلي لتفاق 14 اأيار
ا�ستمرار �سيا�سة العزل 

العتقال الإداري
�ض

خلام
ل ا

ف�س
ال

دعوة اإىل التحرك

في	17	ني�سان	2012،	خا�ش	اآالف	االأ�سرى	الفل�سطينيين	اإ�سرابًا	مفتوحًا	عن	الطعام	احتجاجًا	
على	االعتقال	االإداري	والعزل	االنفرادي	والقيود	المفرو�سة	على	الزيارات	العائلية.		وعلى	
	)G4S(	لمحا�سبة	دولية	ت�سامن	حركة	اإلى	فل�سطينية	موؤ�س�سة	ع�سرة	اثنتا	دعت	ذلك،	سوء�
على	م�ساركتها	في	انتهاك	القانون	الدولي،	وانتهاك	مواثيق	واتفاقيات	حقوق	االإن�سان	التي	
اإن	هذه	الدعوة	جزء	من	الحملة	الفل�سطينية	 	 تمار�ش	داخل	معتقالت	و�سجون	االحتالل.63	

.)BDS(	عليها	العقوبات	وفر�ِش	منها	اال�ستثمارات	و�سحِب	اإ�سرائيل	لمقاطعة

اأهمية ال�سغط الدويل

اأدى	ال�سغط	الدولي	�سد	)G4S(	لخ�سارة	عقود	عدة	في	اأوروبا،	بما	في	ذلك	جامعة	
	Good(	البريطانية	الطاقة	�سركة	اإلى	اإ�سافة	دندي،	جامعة	في	الطلبة	واتحاد	اأو�سلو،
من	 تبرعات	 تقبل	 لن	 اأنها	 عدة	 هولندية	 خيرية	 جمعيات	 اأعلنت	 كما	 	 	64.)Energy

عقود	 من	 باالن�سحاب	 متعهدة	 لل�سغط	 ح�سا�سيتها	 	)G4S( اأظهرت	 كما	 	 	.)G4S(
تعر�سها	 حال	 في	 وذلك	 المحتلة،	 الغربية	 ال�سفة	 في	 والحواجز	 الم�ستوطنات	 تخدم	
العقود،	 هذه	 الإلغاء	 تواريخ	 اأية	 تحديد	 يتم	 لم	 ولكن	 	 العام.	 الراأي	 قبل	 من	 لل�سغط	
اأرا�سي	 في	 االحتالل	 �سجون	 في	خدمة	 دورها	 هاجم	 الذي	 النقد	 	)G4S( وتجاهلت	

1948	وال�سفة	الغربية.65

63 http://www.corporatewatch.org/?lid=4360
64 http://www.bdsmovement.net/activecamps/g4s
65http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/security-firm-g4s-provides-services-is-
raeli-prisons-police-and-army

التعذيب	الج�سدي	والنف�سي	الذي	يتعر�ش	له	االأ�سرى	والمعتقلون
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التنكر الإ�سرائيلي لتفاق 14 اأيار

الحركة	 ن�ساالت	 في	 مركزية	 ق�سية	 االأ�سيرة	 الحركة	 وقيادة	 االأ�سرى	 عزل	 ق�سية	 �سكلت	
االأ�سيرة	خالل	العام	2011،	وبخا�سة	اأثناء	االإ�سرابات	الفردية	للنائب	اأحمد	�سعدات	ورفيقة	
اأع�ساء	 ومعتقل	من	 اأ�سير	 الأكثر	من	300	 اإ�سراب	جماعي	 تبعه	من	 وما	 الهيجاء	 اأبو	 جمال	

الجبهة	ال�سعبية	في	اأيلول	من	العام	2011.

وخالل	العام	2012،	�سكلت	ق�سية	�سيا�سة	العزل	عنوانًا	من	عناوين	اإ�سراب	االأ�سرى	الجماعي	
عن	الطعام	في	17	ني�سان	2012،	الذي	ا�ستمر	28	يومًا،	وا�ستطاع	االأ�سرى	من	خالله	اإرغام	
العزل،	 زنازين	 من	 كافة	 االأمنيين	 العزل	 اأ�سرى	 اإخراج	 على	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 م�سلحة	
ونقلهم	اإلى	االأق�سام	العادية،	با�ستثناء	المعتقل	�سرار	اأبو	�سي�سي	الذي	يقبع	في	زنازين	العزل	

منذ	اعتقاله		بحجة	اأنه	ال	يزال	موقوفًا.

االأ�سرى	 من	 ع�سرات	 عزل	 اإلى	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 م�سلحة	 عمدت	 طويلة،	 �سنوات	 فمنذ	
اأنهم	ي�سكلون	خطرًا	على	اأمن	ال�سجون،	 والمعتقلين	الفل�سطينيين	عزاًل	اأمنيًا	دائمًا،	بحجة	
بموجب	قرارات	اإدارية	متتالية	تجدد	كل	�ستة	�سهور،	من	بينهم	18	اأ�سيرًا	اأم�سوا	اأكثر	من	
ن�سف	�سنة،	و�سبعة	اأم�سوا	فترات	في	العزل	امتدت	اأكثر	من	ثالث	�سنوات،	وثالثة	لفترات	

زادت	على	�سبع	�سنوات.

1493 اأ�سريًا فل�سطينيًا احتجزوا بالعزل يف ال�سنوات ال�ست املا�سية

وتفيد	معطيات	م�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية	باأن	اأكثر	من	1493	معتقال	واأ�سيرًا	فل�سطينيًا	
احتجزوا	بالعزل	بموجب	اأمر	م�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية	)04/13/00(	الم�سمى	»قواعد	
	2007/1/1 بين	 الفترة	 في	 الما�سية؛	 ال�ست	 ال�سنوات	 في	 وذلك	 لل�سجناء«،	 االن�سباط	

و2013/4/28،	وذلك	بناء	على	اأوامر	�سادرة	من	قوات	م�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية.

ووفقًا	لهذه	المعطيات،	طال	العزل	خالل	الفترة	المذكورة	اأعاله	اأي�سًا	المعتقلين	االأطفال،	

التنكر	االإ�سرائيلي	التفاق	14	اأيار	وا�ستمرار	�سيا�سة	العزل	واالعتقال	االإداري
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جدول 7: اأ�سماء الأ�سرى وتواريخ عزلهم

احلكمتاريخ العزلال�شجنتاريخ العتقالال�شم

30	عامًا2009/11/3رامون2006/14/3اأحمد	�سعدات	يو�سف	عبد	الر�سول

18	موؤبدًااآذار	2004اأيلون2002/27/5اأحمد	املغربي
جمال	عبد	ال�سالم	اأ�سعد	اأبو	

9	موؤبدات	و20	عامًاكانون	الثاين	2004جلبوع2002/8/26الهيجا

3	موؤبدات	و46	عامًا2002/29/10رامون1993/3/6حممود	مو�سى	عي�سى	عي�سى

67	موؤبدًا2003اأيلون2003/5/3عبد	اهلل	الربغوثي

48	موؤبدًا	و20	عامًا2003/1/1رامون1996/17/5ح�سن	�سالمة

موقوف2006ه�سارون2006/5/22اإبراهيم	حامد

موؤبد	و5	�سنوات2010/14/1رامون2006/14/3عاهد	اأبو	غلمة

37	موؤبدًا2010/1/10رامون2002/8/5عبا�ش	ال�سيد

36	موؤبدًااآذار	2011رامون1995/24/6حممد	عرمان

معتقل	اإداريحزيران	2011ع�سقالن2009/28/5باج�ش	نخلة

معتقل	اإداريحزيران	2011ه�سارون2011/8/5وليد	خالد

موؤبد	و15	عامًاحزيران	2011جلبوع1992/25/1حممود	العار�سة

11	عامًامتوز	2011اوهليكيدار2004/20/5�سابر	م�سطفى	يو�سف	اأبو	ذياب

منذ	اعتقالهاوهليكيدار2011/19/2�سرار	اأبو	�سي�سي

رزق	الرجوب

رائد	اأبو	ظاهر

منذر	اجلعبة	

15 عام 2012/4رميون	2005/2/12عو�ش	ال�سعيدي

�سن	 يبلغوا	 لم	 اأطفال	 و�سبعة	 واحدة،	 فتاة	 بينهم	 فل�سطينيًا،	 قا�سرًا	 بلغ	عددهم	76	 الذين	
قا�سر	 تعر�ش	 فيما	 عامًا،	 	18 	-16 بين	 اأعمارهم	 تراوحت	 ممن	 والباقي	 ع�سرة،	 ال�ساد�سة	
واحد	للعزل	المتوا�سل	لفترة	امتدت	اأكثر	من	30	يومًا،	و28	اآخرين	لفترة	امتدت	الأقل	من	30	
يومًا،	و39	قا�سرًا،	بينهم	فتاة،	عزلوا	لفترة	اأ�سبوع	متوا�سل،	دون	اأن	تبين	م�سلحة	ال�سجون	

االإ�سرائيلية	عدد	مرات	العزل	التي	طالت	المعتقلين	واالأ�سرى.66

العزل الأمني

خالل	العام	2012،	ا�ستمرت	قوات	م�سلحة	ال�سجون	بعزل	19	اأ�سيرًا	فل�سطينيًا	ب�سكل	دائم،	
ولدواٍع	اأمنية،	وبموجب	قرارات	اإدارية	�سادرة	عن	م�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية.		وفيما	يلي	

جدول	باأ�سماء	االأ�سرى	وتواريخ	عزلهم.

66	ملزيد	من	املعلومات	حول	هذا	التقرير،	انظر	الرابط	التايل:

http://www.btselem.org/arabic/detainees_and_prisoners/20130602_solitary_confinement

التنكر	االإ�سرائيلي	التفاق	14	اأيار	وا�ستمرار	�سيا�سة	العزل	واالعتقال	االإداري التنكر	االإ�سرائيلي	التفاق	14	اأيار	وا�ستمرار	�سيا�سة	العزل	واالعتقال	االإداري
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العتقال الإداري

بالمقابل،	فاإن	انخفا�سًا	ملحوظًا	قد	طراأ	على	اأعداد	المعتقلين	االإداريين	في	�سجون	االحتالل	
نتيجة	لالإ�سرابات	الفردية	رف�سًا	ل�سيا�سة	»االعتقال	االإداري«،	حيث	كان	عددهم	نهاية	العام	
2011	)283(	معتقاًل	اإداريًا،	وانخف�ش	في	اأوائل	نوفمبر	الما�سي	اإلى	)156(	معتقاًل،	فيما	
وهذا	 	،2012 العام	 نهاية	 مع	 اإداريًا	 معتقاًل	 	)178( قرابة	 اإلى	 لي�سل	 الموؤ�سر	 وارتفع	 عاد	
اأي�سًا	موؤ�سر	خطير.		غير	اأن	هذا	االنخفا�ش	في	اأعداد	المعتقلين	االإداريين	ال	يجوز	اأن	يدفع	
لالعتقاد	اأن	قوات	االحتالل	قننت	من	ممار�سة	االعتقال	االإداري	وجعلته	مت�سقًا	مع	ما	ن�ست	

عليه	اتفاقية	جنيف	الرابعة	في	مادتها	)78(.

جدول 8: اأعداد املعتقلني الإداريني يف �سجون الحتالل
حزيران اأيار ني�سان اآذار �سباط كانون	الثاين	 ال�شهر	

303 308 322 320 309 309 2012

229 220 217 214 221 207 2011

215 222 237 259 264 264 2010

428 449 487 506 542 564 2009

738 776 790 766 788 813 2008

730 761 790 776 788 814 2007

738 776 790 766 788 813 2008

730 761 790 776 788 814 2007

كانون	االأول	 ت�سرين	الثاين	 ت�سربن	االأول اأيلول	 اآب متوز ال�شهر	

178 156 184 112 250 285 2012

283 278 286 272 243 243 2011

207 214 212 190 190 200 2010

278 291 322 335 363 387 2009

546 569 583 604 649 692 2008

546 569 578 599 651 691 2007

546 569 583 604 649 692 2008

546 569 578 599 651 691 2007

فترة	 الفل�سطينيين	 من	 العديد	 اعتقال	 باإعادة	 االحتالل	 دولة	 قيام	 على	 التاأكيد	 يجب	 كما	
حالة	 في	 كما	 االإداري؛	 االعتقال	 قيد	 �سنوات	 اأم�سوا	 اأن	 وبعد	 عنهم،	 االإفراج	 بعد	 وجيزة	
اأقل	من	 اأعيد	اعتقاله	في	2011/8/9	بعد	 المعتقل	االإداري	عايد	دودين	)45	عامًا(	الذي	
40	يومًا	من	االإفراج	عنه،	وذلك	بعد	اعتقال	اإداري	دام	اأربع	�سنوات	بموجب	اأوامر	االعتقال	

االإداري.

اعتقال	 ملف	 	699 في	 	2012 العام	 خالل	 الع�سكريتان	 و�سالم	 عوفر	 محكمتا	 نظرت	 ولقد	
اإداري،	فيما	�سجل	خالل	العام	2011،	855	ملفًا،	وهو	ما	يدلل	على	انخفا�ش	بمقدار	%18.2.		
تثبيت	 تتجه	غالبًا	نحو	 الع�سكرية	 المحاكم	 فاإن	قرارات	 الع�سكرية،	 المحاكم	 لتقرير	 ووفقًا	
اأوامر	االعتقال	االإداري،	حيث	تبين	معطيات	التقرير	اأنه	تم	تثبيت	اأوامر	االعتقال	االإداري	
في	449	ملفًا	من	اأ�سل	699،	واإلغاء	15	اأمرًا،	وتق�سير	اأو	تحديد	239	اأمرًا،	اإ�سافة	اإلى	10	
اأوامر	اعتقال	اإداري	ق�سرت	اأو	حددت	من	قبل	القائد	الع�سكري	نف�سه.		وهنا	يجدر	القول	
اإن	هذه	القرارات؛	�سواء	بالتق�سير	اأو	االإلغاء،	كانت	في	اأغلب	االأحيان	بعد	اإ�سراب	المعتقل	

عن	الطعام.

وتطال	�سيا�سة	االعتقال	االإداري	المئات	من	الفل�سطينيين	�سنويًا،	وتتركز	في	�سفوف	الطالب	
والمدر�سين	الجامعيين،	واالأدباء،	وال�سحافيين،	والمفكرين،	واأع�ساء	المجل�ش	الت�سريعي.		

ومن	بين	من	طالتهم	�سيا�سة	االعتقال	االإداري:

	 عامًا،	- 	)61( اهلل	 رام	 مدينة	 من	 قطام�ش،	 اأحمد	 الفل�سطيني	 والكاتب	 االأكاديمي	
معتقل	اإداري	منذ	�سهر	ني�سان	للعام	2011،	وهو	حا�سل	على	�سهادة	الدكتوراه	من	
الموؤلفات	 من	 العديد	 وله	 القد�ش،	 دي�ش	 اأبو	 جامعة	 في	 ومحا�سر	 الهاي،	 جامعة	
والمقاالت،	و�سبق	اأن	اعتقل	مرتين،	واأم�سى	في	اإحداهن	6	�سنوات	ب�سكل	متوا�سل	

في	االعتقال	االإداري،	ويعاني	من	م�ساكل	في	االأذن	الو�سطى.

	 النجاح،	- جامعة	 في	 محا�سر	 اأقدم	 هو	 نابل�ش،	 مدينة	 من	 غزال،	 محمد	 الدكتور	
اأمريكا،	 من	 الهند�سة	 في	 الدكتوراه	 �سهادة	 ويحمل	 عامًا،	 	)56( العمر	 من	 ويبلغ	
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وهو	معتقل	اإداري	منذ	تاريخ	2011/12/7،	واأم�سى	في	العام	2006،	22	�سهرًا	قيد	
االعتقال	االإداري.

	 الدكتور	محمد	ال�سيد	من	جنين	)47(	عامًا،	متزوج	واأب	ل�ستة	اأطفال،	وحا�سل	على	-
�سهادة	الدكتوراه	في	ال�سريعة	االإ�سالمية	من	جامعة	ال�سودان،	ومعتقل	اإداري	منذ	
تاريخ	2012/1/30،	وهو	محا�سر	في	جامعة	القد�ش	المفتوحة،	ويعاني	من	�سعف	

في	الب�سر.

	 المحا�سر	الجامعي	م�سطفى	ال�سنار،	من	مدينة	نابل�ش،	وهو	اأ�ستاذ	علم	االجتماع	-
في	جامعة	النجاح	الوطنية،	وحا�سل	على	�سهادة	الدكتوراه	في	علم	االجتماع	والعلوم	
ال�سيا�سية	من	الجامعة	االأردنية،	وهو	يعاني	من	ت�سلب	ال�سرايين،	واأجرى	اأكثر	من	
عملية	جراحية،	وقد	تم	اعتقاله	بتاريخ	2013/4/30	بعد	اأن	�سبق	اعتقاله	اإداريًا	

مرتين،	وقد	تم	تحويله	لالعتقال	االإداري.

واأعادت	موؤ�س�سة	ال�سمير	في	17	ني�سان	من	العام	2012،	اإطالق	حملتها	الدولية	�سد	االعتقال	
االإداري	�سمن	م�ساعيها	الدائمة	لتجنيد	ال�سغوط	الدولية	الإجبار	دولة	االحتالل	على	وقف	
االإ�سراب	 مع	 الحملة	 وتزامنت	 	 الفل�سطينيين.	 بحق	 االإداري	 االعتقال	 �سيا�سة	 ممار�سة	
االأ�سرى	 طالب	 حيث	 االحتالل،	 �سجون	 في	 الفل�سطينيين	 والمعتقلين	 لالأ�سرى	 الجماعي	
كانوا	 الذين	 االإداريين	 المعتقلين	 الفوري	عن	 واالإفراج	 االإداري	 االعتقال	 بوقف	 والمعتقلون	

يخو�سون	االإ�سراب	عن	الطعام	)راجع	االإ�سراباب	الفردية(.

واأدت	اإ�سرابات	المعتقلين	االإداريين	عن	الطعام	خالل	العام	2012،	اإلى	�سدور	مواقف	دولية	
منددة	ب�سيا�سة	االعتقال	االإداري،	وم�سددة	على	عدم	قانونيتها	وطابعها	االنتقامي	التع�سفي.

تاريخ	الميالد:	1972/3/18
تاريخ	االعتقال:	2009/10/8

مكان	االعتقال:	معتقل	النقب	ال�سحراوي
عدد	مرات	تجديد	االإداري:	10	مرات

االإداري	الحالي:	4	�سهور	من	تاريخ	2012/11/3
مكان	ال�سكن:	مدينة	الخليل	المحتلة

الوظيفة:	�سكرتير	اإداري	جمعية	االإح�سان	للمعاقين	والعجزة
الحالة	االجتماعية:	متزوج	واأب	لثالثة	اأطفال	)بنت	وولدان(.

اإ�سالمية	من	كلية	الدعوة	واأ�سول	الدين	بجامعة	 التح�سيل	العلمي:	بكالوريو�ش	�سريعة	
في	 ماج�ستير	 طالب	 اأقدم	 ويعتبر	 	 تربوية.	 اإدارة	 تخ�س�ش	 ماج�ستير	 وطالب	 القد�ش،	

جامعة	القد�ش	منذ	العام	2002	ب�سبب	اعتقاالته	المتكررة.

العتقال احلايل

اعتقلت	قوات	االحتالل	مازن	النت�سة	بعد	اأن	حا�سرت	اآليات	ع�سكرية	وقوات	المخابرات	
منزله	الكائن	في	مدينة	الخليل،	وذلك	في	تمام	ال�ساعة	الثانية	بعد	منت�سف	الليل	في	

.2009/10/8

مازن النت�سة اأقدم طالب يف جامعة 
القد�ض واأقدم معتقل اإداري يف 

�سجون الحتالل حاليًا
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وللمرة	ال�سابعة	على	التوالي،	تعتقل	قوات	االحتالل	مازن	النت�سة،	وجاء	االعتقال	االأخير	
بعد	اأقل	من	اأربعة	�سهور	من	اإطالق	�سراحه،	بعد	اأن	اأم�سى	اأربع	�سنوات	رهن	االعتقال	

االإداري.

وفور	اعتقاله،	نقل	مازن	النت�سة	اإلى	مركز	توقيف	ع�سيون،	وفي	اليوم	التالي	نقل	اإلى	
اأبلغ	 معه،	 التحقيق	 اأو	 ا�ستجوابه	 يتم	 اأن	 ودون	 	 اهلل.	 رام	 مدينة	 جنوبي	 عوفر	 معتقل	
المعتقل	في	اليوم	الرابع	من	اعتقاله	ب�سدور	اأمر	اعتقال	اإداري	بحقه	لمدة	�ستة	�سهور.		
النقب	في	ق�سم	 النت�سة	في	�سجن	 المعتقل	مازن	 يقبع	 الثاني	العتقاله،	 االأ�سبوع	 ومنذ	

خا�ش	للمعتقلين	االإداريين.

املحاكمة ال�سورية

ال�ستناده	 العادلة	 المحاكمة	 �سمانات	 في	 حقه	 من	 المعتقل	 االإداري	 االعتقال	 يحرم	
اأ�سا�سًا	اإلى	ملف	�سري	ودون	الئحة	اتهام.

الترافع	 في	 الحق	 من	 �سواء،	 حد	 على	 ومحاميه،	 المعتقل	 االإداري	 االعتقال	 يجرد	
القانوني	الفعال،	ولهذا	يقوم	المعتقل	مازن	النت�سة	بتمثيل	نف�سه	في	كثير	من	جل�سات	
المتوالية	في	حقه،	حتى	بح�سور	محاميه	 االإداري	 الأوامر	االعتقال	 الخا�سة	 اال�ستماع	

االأ�ستاذ	محمود	جبارين.

خاطب	مازن	النت�سة	قا�سي	المحكمة	والنيابة	الع�سكرية	ردًا	على	اإّدعاء	االأخير	باعتباره	
الك�سف	عنها	 يمكن	 ال	 ا�ستخباراتية	 اإلى	معلومات	 ا�ستنادًا	 المنطقة،	 اأمن	 خطرًا	على	
»الملف	ال�سري«،	قائاًل:	»عن	اأي	ملف	تتحدثون،	واأنا	معتقل	وراء	ق�سبانكم	واأ�سواركم	

منذ	�سنوات؟	وكيف	تن�سجون	هذه	الملفات	وتحيكونها	ح�سب	اأمزجتكم؟«.

العتقالت ال�سابقة

رهن	 مرتين	 الحالي؛	 اعتقاله	 قبل	 مرات	 �ست	 النت�سة	 مازن	 االحتالل	 قوات	 اعتقلت	
االعتقال	االإداري،	ومرتين	بموجب	حكم	ق�سائي	ع�سكري،	ومرتين	للتحقيق.

	 االعتقال	االأول	في	1994/10/10،	وحكم	9	�سهور،	واأفرج	عنه	في	1995/6/8.-

	 االعتقال	الثاني	في	1997/10/30،	وحكم	10	�سهور،	واأفرج	عنه	في	1998/8/5.-

	 االعتقال	الثالث	في	1999/4/28،	واأطلق	�سراحه	في	1999/12/23.-

	 االعتقال	الرابع	في	2002/8/18،	واأطلق	�سراحه	في	2003/8/20،	وحكم	عليه	-
بال�سجن	مدة	عام.

	 االعتقال	الخام�ش	في	2004/3/29،	وبعد	اأن	ق�سى	9	�سهور	قيد	االعتقال	االإداري،	-
اأفرج	عنه	في	2004/12/23.

	 وكان	- االإداري،	 باالعتقال	 �سنوات	 	4 وق�سى	 ال�ساد�ش	في	2005/9/28،	 االعتقال	
ليعاد	 	،2009/6/8 في	 عنه	 واأفرج	 االإداري،	 االعتقال	 في	 معتقل	 اأقدم	 حينها	
االإفراج	عنه	في	2009/10/7،	وما	زال	 ال�سابعة	بعد	4	�سهور	من	 للمرة	 اعتقاله	

رهن	االعتقال	االإداري.

العائلة والزيارات

يقترن	ال�سيد	مازن	النت�سة	بال�سيدة	فاطمة	ال�سرباتي	الحا�سلة	على	�سهادة	البكالوريو�ش	
في	الطب	الب�سري	في	العام	2004،	وتكمل	درا�ستها	في	تخ�س�ش	درا�سات	ن�سائية	وتوليد	

في	م�ست�سفى	عالية	الحكومي	في	مدينة	الخليل،	وتعمل	طبيبة	عامة	فيه.

مرات	 �سوى	 تزره	 لم	 اعتقاله	 ومنذ	 زوجها،	 زيارة	 من	 اأمنيًا	 مرفو�سة	 فاطمة	 الزوجة	
قليلة	ومعدودة	ال	تتجاوز	الزيارة	الواحدة	في	كل	عام.
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والطفل	 اأفنان	)9	�سنوات(،	 الطفلة	 اأكبرهم	 اأطفال،	 وال�سيدة	فاطمة	3	 لل�سيد	مازن	
حذيفة	)6	�سنوات(	الذي	ولد	بينما	كان	والده	رهن	االعتقال	االإداري	ال�سابق،	والر�سيع	

اأيهم	)9	�سهور(	الذي	ولد	اأي�سًا	بعد	االعتقال	االإداري	االأخير	لوالده.

يزور	الطفالن	اأفنان	وحذيفة	والدهما	مرة	كل	3	�سهور	برفقة	عمهما.		اأما	اأيهم	الر�سيع،	
ال�سيدة	 اأمه	 ا�سطحبته	 عندما	 مرة	 ميالده؛	 منذ	 مرتين	 روؤيته	 من	 والده	 تمكن	 فقد	
فاطمة،	ومرة	ثانية	برفقة	عمته	التي	ح�سلت	على	ت�سريح.		وقام	جنود	االحتالل	على	
الحاجز	موؤخرًا	ب�سحبه	منها	دون	اإبداء	االأ�سباب،	بينما	كانت	في	طريقها	لزيارة	اأخيها.

املر�ض وال�سجن

يعاني	المعتقل	مازن	النت�سة	من	مر�ش	التهاب	مزمن	على	جدار	االأمعاء	الغليظة	
الزمه	منذ	العام	1990،	ويتطلب	عالجه	رعاية	طبية	م�ستمرة،	واإجراء	عملية	تنظير	
ب�سكل	�سنوي.		ويقول	االأطباء	اإن	من	اأعرا�ش	هذا	المر�ش	فقر	الدّم،	والجفاف،	ما	

يجعل	المري�ش	بحاجة	لكمية	كبيرة	من	ال�سوائل،	والفواكه،	وتغذية	خا�سة.

النت�سة،	 للمعتقل	 ال�سحي	 الو�سع	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 م�سلحة	 قوات	 تتجاهل	
حين	 في	 الدواء،	 باإعطائه	 وتكتفي	 له،	 الالزمة	 والتغذية	 العالج	 تقديم	 وترف�ش	
م�سلحة	 طبيب	 قناعة	 عدم	 عن	 يف�سح	 ال�سجون	 م�سلحة	 لدى	 الطبي	 ملفه	 اأن	

ال�سجون	بفعالية	الدواء،	وي�سير	اإلى	اأنه	ُيعطى	للمعتقل	بناء	على	رغبته.

حرمان الأ�سرى واملعتقلني من التعليم الثانوي واجلامعي

حرم	االأ�سرى	والمعتقلون	الفل�سطينيون	في	�سجون	االحتالل	لل�سنة	الرابعة	على	التوالي	من	
	24 في	 ال�سادر	 االإ�سرائيلية	 العليا	 المحكمة	 قرار	 �سمح	 حيث	 التعليم،	 في	 حقهم	 ممار�سة	
كانون	االأول	من	العام	2012،	بموا�سلة	حرمان	االأ�سرى	والمعتقلين	الفل�سطينيين	في	�سجون	
في	 غرونني�ش«	 »اأ�سير	 القا�سي	 قرار	 في	 وجاء	 	 الجامعي.	 التعليم	 في	 حقهم	 من	 االحتالل	
معر�ش	تعليله	لرد	اال�ستئناف	الذي	تقدم	به	االأ�سرى،	اأن«	حق	االأ�سير	في	الح�سول	على	تعليم	
اأكاديمي	لي�ش	حقًا	م�سمونًا	في	الق�ساء	الد�ستوري،	وعليه،	فاإن	تجريد	االأ�سرى	من	هذا	الحق	

ال	ي�سكل	تمييزًا	غير	م�سروع«.

ويعد	هذا	القرار	تكري�سًا	ل�سيا�سات	م�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية	الم�ستمرة	لنزع	حق	االأ�سرى	
في	التعليم	الجامعي	الذي	تحقق	بعد	اإ�سراب	الحركة	االأ�سيرة	في	العام	1992.		وجاء	هذا	
القرار	خالفًا	لما	�سبق	واتفق	عليه	في	�سفقة	تبادل	االأ�سرى	في	ت�سرين	االأول	من	العام	الما�سي	
2011،	حيث	اأعلن	عن	تعهد	»اإ�سرائيل«	باإنهاء	كافة	العقوبات	واالإجراءات	اال�ستثنائية	التي	

اتخذتها	بحق	االأ�سرى	عقب	اأ�سر	�ساليط.

االإ�سراب	 اأنهى	 -الذي	 العام	2012	 اأيار	من	 	14 التفاق	 اأخرى	 القرار	طعنة	 �سكل	هذا	 كما	
اأ�سير	فل�سطيني،	ا�ستمر	لمدة	28	يومًا-	وتعهد	جهاز	»ال�ساباك«	 الجماعي	الأكثر	من	1500	
االإ�سرائيلي	بموجبه	بدعم	طلب	االأ�سرى	في	المحكمة	العليا	في	ا�ستعادة	حقهم	في	التعليم	

الجماعي.

وقامت	م�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية	في	اآذار	من	العام	2009،	بموا�سلة	حرمان	اأكثر	من	1800	
اأ�سير/ة	من	حقهم	في	تقديم	امتحان	الثانوية	العامة	»التوجيهي«،	امتثااًل	لقرار	اللجنة	الوزارية	
االإ�سرائيلية	التي	ت�سكلت	لل�سغط	على	الف�سائل	الفل�سطينية	االآ�سرة	للجندي	االإ�سرائيلي	»جلعاد	

�ساليط«.67

67	�سكلت	هذه	اللجنة	يف	الثامن	من	�سهر	اآذار	من	العام	2009	بعد	ف�سل	املفاو�سات	حول	�سفقة	تبادل	االأ�سرى	اإبان	حكومة	

االأ�سرى	وتقييمها	وم�ساواتها	 اأو�ساع	 »دانئييا	فريدمان«،	وكانت	مهمتها	درا�سة	 اآنذاك	 العدل	 اأوملرت	وبرئا�سة	وزير	 اأيهود	
باأو�ساع	�ساليط،	واإعادة	النظر	بـ«االمتيازات«	املمنوحة	لهم.
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دعوى	 االإ�سرائيلية،	 المواطن	 حقوق	 وجمعية	 عدالة،	 مركز	 من	 كل	 قدم	 نف�سه،	 العام	 وفي	
ق�سائية	�سد	قرار	م�سلحة	ال�سجون.		وكانت	م�سلحة	ال�سجون	التزمت	اأمام	المحكمة	بتوفير	
الكتب	لالأ�سرى	من	خالل	الكانتين،	وعلى	اإثر	ذلك،	اأبلغت	اإدارات	ال�سجون	االأ�سرى	بتعاقدها	

مع	وكيل	لتزويدها	بالكتب،	ولكن	م�سلحة	ال�سجون	لم	تلتزم	بقرار	المحكمة.

الفل�سطينيين	 االأ�سرى	 منع	 على	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 م�سلحة	 اأقدمت	 	،2010 العام	 وفي	
ًا	كان	م�سدرها.		وتزامن	ذلك	مع	تنكرها	اللتزامها	 من	التزود	بالكتب	باأ�سنافها	كافة،	واأيَّ
الوا�سح	اأمام	المحاكم	بتوفير	الكتب	في	مقا�سف	ال�سجن	التي	تديرها	�سركة	»دد�ش«	وهي	

�سركة	اإ�سرائيلية	خا�سة.

وفي	تموز/يوليو	2011،	قررت	م�سلحة	ال�سجون	)IPS(،	وقف	درا�سات	الجامعة	المفتوحة	
لالأ�سرى	الم�سنفين	كاأمنيين	ك�سكل	من	اأ�سكال	العقاب	الجماعي.		وتفيد	معطيات	م�سلحة	
ال�سجون	االإ�سرائيلية	للعام	2010،	باأن	العدد	االإجمالي	لل�سجناء	الملتحقين	في	برامج	التعليم	

الجامعي	بلغ	270	�سجينًا،	منهم	210	�سجناء	“اأمنيين” فل�سطينيين.

بعد	اأن	�سن	رئي�ش	وزراء	 وجاء	هذا	القرار	قبل	يومين	من	الذكرى	الخام�سة	الأ�سر“�ساليط”،	
في	 القتلة	 اعتقال	 �سروط	 و�سن�سدد	 انتهت	 “الحفلة	 فيه	 قال	 عنيفًا	 هجومًا	 االحتالل	 دولة	
ال�سجون،	ولن	يكون	بعد	اليوم	من	بين	االأ�سرى	من	يح�سلون	على	ماج�ستير	بالقتل	اأو	دكتوراه	

في	االإرهاب”.

حملة قوات الحتالل لإعادة اعتقال الأ�سرى املحررين

قامت	قوات	االحتالل	االإ�سرائيلي	خالل	العام	2012،	باإعادة	اعتقال	اكثر	من	10	من	االأ�سرى	
	بين	دولة	االحتالل	وحركة	حما�ش،	 التبادل	االأخيرة	 واالأ�سيرات	المحررين/ات	في	�سفقة	
بع�سهم	بحجة	خرقهم	�سروط	االإفراج	عنهم،	وذلك	بموجب	البند	186	من	االأمر	الع�سكري	
اتهام	 لوائح	 بحقهم	 قدمت	 االآخر	 والبع�ش	 ال�سابق،	 حكمهم	 من	 تبقى	 ما	 ليق�سوا	 	،1651

جديدة.

اأدخلت	تعدياًل	على	االأمر	الع�سكري	1651	قبل	�سهر	واحد	من	توقيع	 وكانت	دولة	االحتالل	
التي	تمت	 التبادل	 ا�ستباقية	لنق�ش	�سفقة	 االأول	2011،	في	خطوة	 ت�سرين	 ال�سفقة	في	11	

برعاية	م�سرية،	واأف�ست	اإلى	االإفراج	عن	1027	اأ�سيرًا	واأ�سيرة	فل�سطينية.

قبل	 من	 لل�سجناء	 الممنوح	 المبكر	 االإفراج	 باإلغاء	 خا�سة	 ع�سكرية	 لجنة	 	186 البند	 يخول	
القائد	الع�سكري	عند	اال�ستباه	بانتهاكهم	�سروط	االإفراج	المبكر	عنهم،	ومطالبتهم	باإكمال	
بقية	حكمهم،	ا�ستنادًا	اإلى	مواد	�سرية،	وبغياب	االإجراءات	القانونية	ال�سليمة،	ودون	تمكين	

المعتقل	من	حق	الدفاع	عن	نف�سه.

االحتالل	 قوات	 اأعادت	 الذين	 المحررين	 واالأ�سيرات	 االأ�سرى	 باأ�سماء	 جدول	 يلي	 وفيما	
اعتقالهم	خالل	العام	2012.

التنكر	االإ�سرائيلي	التفاق	14	اأيار	وا�ستمرار	�سيا�سة	العزل	واالعتقال	االإداري التنكر	االإ�سرائيلي	التفاق	14	اأيار	وا�ستمرار	�سيا�سة	العزل	واالعتقال	االإداري
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جدول رقم 9: الأ�سرى والأ�سريات املحررين الذين اأعادت قوات الحتالل 
اعتقالهم خالل العام 2012

احلالة القانونية تاريخ العتقال ال�شكن ال�شم العدد

معتقل	مبوجب	القرار	186،	كان	حمكومًا	38	�سنة،	ق�سى	
منها	10	�سنوات.		اأعلن	االإ�سراب	عن	الطعام	يف	تاريخ	

2012/7/1،	اأفرج	عنه	يف	الدفعة	االأوىل.
2012/1/31 اخلليل اأمين	ال�سراونة .1

قدمت	له	الئحة	اتهام	)ا�ستالم	اأموال	واإعطاء	خدمات(،	
كان	حمكومًا	36	�سنة،	اأم�سى	منها	7	�سنوات	ون�سف،	

واأفرج	عنه	يف	الدفعة	االأوىل.
2012/2/14 اخلليل

اأمين	اأبو	داوود	
 .2

معتقل	مبوجب	القرار	186،	اأعيدت	له	فرتة	حكمه	
املتبقية	والبالغة	6	�سنوات،	واأفرج	عنه	يف	الدفعة	االأوىل. 2012/2/20 قلقيلية يو�سف	�ستيوي  .3

معتقل	مبوجب	القرار	186،	وكان	حمكومًا	29	�سنة،	
واأم�سى	منها	8	�سنوات،	وتطالب	النيابة	باإعادة	احلكم	

ال�سابق	له،	واأفرج	عنه	يف	الدفعة	االأوىل.
2012/4/24 بتري اإياد	عطا	اأبو	

فنون .4

معتقل	مبوجب	القرار	186،	وكان	حمكومًا	30	�سنة،	
ق�سى	منها	9	�سنوات،	وتطالب	النيابة	باإعادة	احلكم	
املتبقي	له	)21	�سنة(،	وقد	اأفرج	عنه	يف	الدفعة	االأوىل.

 2012/6/15 رام	اهلل اإبراهيم	اأبو	
حجلة  .5

معتقل	مبوجب	القرار	186،	وكان	حمكومًا	30	�سنة،	
ق�سى	منها	10	�سنوات،	والنيابة	تطلب	باإعادة	احلكم	
املتبقي	له،	والبالغ	20	�سنة،	وقد	اأفرج	عنه	يف	الدفعة	

االأوىل.

2012/7/8
العي�ساوية-	
القد�ش

�سامر	
العي�ساوي	 .6

معتقل	مبوجب	القرار	186،	والنيابة	تطالب	باإعادة	ما	
تبقى	له	من	حكمه	ال�سابق	والبالغ	6	�سهور،	وقد	اأفرج	

عنه	يف	الدفعة	الثانية.
2012/8/1

بني	نعيم	– 
اخلليل	

علي	جمعة	
زبيدات .7

موقوفة	للمحاكمة	وقدمت	�سدها	الئحة	اتهام	جديدة،	
اأفرج	عنها	يف	الدفعة	الثانية.

2012/11/13
عرابة-	جنني	 منى	قعدان	  .8

موقوف	للمحاكمة،	وقدمت	�سده	الئحة	اتهام	جديدة،	
وقد	اأفرج	عنه	يف	الدفعة	الثانية.

2012 قلقيلية عبد	الرحمن	
دحبور  .9

موقوف	للمحاكمة،	وقدمت	�سده	الئحة	اتهام	جديدة،	
وقد	اأفرج	عنه	يف	الدفعة	الثانية. 2012/5/10 اأريحا منري	فوؤاد	

اإبراهيم .10

وخالل	العام	2013،	وا�سلت	قوات	االحتالل	اعتقال	المزيد	من	االأ�سرى	المحررين،	بع�سهم	
اإعادتهم	 بغر�ش	 عنهم(،	 االإفراج	 �سفقة	 �سروط	 خرقهم	 )بحجة	 	186 البند	 اإلى	 ا�ستنادًا	
لق�ساء	بقية	حكمهم،	والبع�ش	االآخر	بتهم	جديدة،	وقدمت	بحقهم	لوائح	اتهام	جديدة،	ومنهم	
للمحاكمة	 موقوف	 وهو	 	2013/2/1 بتاريخ	 اعتقل	 الذي	 م�سالمة	 م�سطفى	 جمال	 محمود	
	،2013/2/23 بتاريخ	 اعتقل	 الذي	 حدو�ش	 اأحمد	 منير	 عو�ش	 اتهام؛	 الئحة	 بحقه	 وقدمت	
وال	زال	موقوفًا	للمحاكمة،	وعي�سى	محمد	عي�سى	عوي�سي،	الذي	اعتقل	بتاريخ	2013/8/31	

وقدمت	�سده	الئحة	اتهام		وهو	موقوف	للمحاكمة.

التنكر	االإ�سرائيلي	التفاق	14	اأيار	وا�ستمرار	�سيا�سة	العزل	واالعتقال	االإداري التنكر	االإ�سرائيلي	التفاق	14	اأيار	وا�ستمرار	�سيا�سة	العزل	واالعتقال	االإداري



130

العتداء على املوؤ�س�سات 
احلقوقية واملدافعني عن 

حقوق الإن�سان �ض
ساد

ال�
سل 

ف�
ال



132133

اعتداء قوات الحتالل على املوؤ�س�سات احلقوقية واملدافعني عن حقوق 
الإن�سان

االحتالل،	 �سجون	 في	 الطعام	 عن	 الفل�سطينيين	 والمعتقلين	 االأ�سرى	 اإ�سرابات	 ا�ستطاعت	
في	 االأ�سرى	 ق�سية	 مكانة	 عمق	 عن	 وك�سفت	 والعربي،	 العالمي	 االإعالم	 على	 نف�سها	 فر�ش	
المنا�سلين	 على	 االحتالل	 قوات	 ت�سنها	 التي	 الحرب	 �سرا�سة	 ومدى	 الفل�سطيني،	 الوجدان	
ال�سيا�سية،	وفي	مقدمتها	حق	 اأنف�سهم	لتحقيق	طموحات	�سعبهم	 الذي	نذروا	 الفل�سطينيين	

العودة	وتقرير	الم�سير.

وعملت	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والقانونية	الفل�سطينية	الفعالة	على	مرافقة	هذه	االإ�سرابات،	
حقوقهم	 نيل	 في	 العادلة	 وق�سيتهم	 مطالبهم	 لن�سرة	 ودولية	 �سعبية	 حمالت	 واأطلقت	
اإلى	 م�ستند	 حقوقي-�سيا�سي	 لخطاب	 وا�سحة	 معالم	 ببلورة	 ال�سمير	 وقامت	 	 الم�سلوبة.	
الثابتة	المكفولة	في	القانون	الدولي	االإن�ساني	والقانون	الدولي	لحقوق	 الحقوق	الفل�سطينية	
االإن�سان،	يدعو	اإلى	معاقبة	قادة	دولة	االحتالل،	وقادة	قوات	م�سلحة	�سجونها،	على	جرائمهم	
بحق	االأ�سرى	والمعتقلين	اأمام	المحاكم	الدولية،	ومنها	المحكمة	الجنائية	الدولية،	وفر�ش	
المقاطعة	ال�سيا�سية	واالقت�سادية	والثقافية	على	دولة	االحتالل	و�سحب	اال�ستثمارات	منها،	
اأ�سكال	المقاومة	التي	يجب	تفعيلها	لحماية	االأ�سرى	 اأحد	 وفر�ش	العقوبات	عليها،	باعتباره	

و�سمان	حقوقهم	وتحريرهم.

االحتالل،	 �سجون	 من	 المحررين	 والمعتقلين	 االأ�سرى	 من	 العديد	 الحمالت	 لهذه	 وان�سم	
وبخا�سة	اأولئك	الذين	خا�سوا	معارك	االأمعاء	الخاوية،	والذين	لعبوا	دورًا	مهمًا	على	�سعيد	
اإعادة	االعتبار	لق�سية	االأ�سرى،	باعتبارها	ق�سية	تحرر	وق�سية	مبداأ	ال	يمكن	الم�ساومة	عليه	

اأو	التفريط	فيه.

المخالفة،	بدورها،	 الع�سكرية	 االأوامر	 اإلى	مخزونها	من	 المقابل،	لجاأت	دولة	االحتالل	 في	
لقواعد	القانون	الدولي	االإن�ساني،	والقانون	الدولي	لحقوق	االإن�سان،	بغر�ش	االنتقام	من	كل	
من	ينت�سر	الإرادة	االأ�سرى	والمعتقلين	ويقف	اإلى	جانبهم.		فلم	تعد	تكتفي	باإذالل	ذويهم	اأثناء	

االعتداء	على	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان
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مواقيت	الزيارات	بتعري�سهم	للتفتي�ش	والمهانة	على	الحواجز	الع�سكرية	على	يد	جنود	قوات	
ال�سجون،	بل	 المذل	من	قبل	عنا�سر	قوات	م�سلحة	 والتفتي�ش	 لل�سب	 االحتالل،	وتعري�سهم	
اأعطيت	االأوامر	لجنود	االحتالل	باإطالق	النار	على	المتظاهرين	الذين	خرجوا	في	م�سيرات	
واعتقلت	 االأ�سرى،	 اإ�سراب	 لم�ساندة	 والمخيمات،	 القرى	 وفي	 ال�سجون،	 اأمام	 وتظاهرات	
باالأ�سلحة،	وباالعتماد	على	 تنفذها	قوات	كبيرة	مدججة	 ليلية	 المئات	منهم	بعد	مداهمات	

اأكثر	االأ�ساليب	وح�سية	وترهيب.

بلدية	 من	 موظفين	 بمرافقة	 وال�سرطة	 االحتالل	 قوات	 قامت	 اأي�سًا،	 القد�ش	 مدينة	 وفي	
االأهالي؛	 على	 باهظة	 مالية	 وفر�ش	مخالفات	 ال�سكنية،	 االأحياء	 المياه	عن	 بقطع	 االحتالل	
انتقامًا	منهم	ب�سب	م�ساندتهم	اإ�سرابات	االأ�سرى،	هذا	اإ�سافة	اإلى	مداهمة	خيم	االعت�سام	
والت�سامن	وهدمها،	وبخا�سة	اإبان	اإ�سراب	�سامر	العي�ساوي	عن	الطعام،	واعتقال	القائمين	

عليها.

والجماعات	 االأفراد	 وم�سوؤولية	 بحق	 المتعلق	 االإعالن	 في	 جاء	 بما	 االحتالل	 دولة	 تاأبه	 ولم	
وهيئات	المجتمع	في	تعزيز	وحماية	حقوق	االإن�سان	والحريات	االأ�سا�سية	المعترف	بها	عالميًا.		
كانون	 	9 بتاريخ	 	144/53 رقم	 العمومية	 الجمعية	 قرار	 بموجب	 المالأ	 على	 ون�سر	 واعتمد	
االأول/دي�سمبر	1998،	الذي	اأكد	في	مادته	االأولى	على	حق	كل	�سخ�ش،	بمفرده	وباال�ستراك	
على	 االأ�سا�سية	 والحريات	 االإن�سان	 حقوق	 واإعمال	 حماية	 اإلى	 وي�سعى	 يدعو	 اأن	 غيره،	 مع	
االأ�سا�سية،	 والحريات	 االإن�سان	 حقوق	 وحماية	 تعزيز	 لغر�ش	 	 والدولي.	 الوطني	 ال�سعيدين	
والدولي،	 الوطني	 ال�سعيدين	 وباال�ستراك	مع	غيره،	على	 الحق،	بمفرده	 لكل	�سخ�ش	 يكون	
اأو	جماعات	 اأو	رابطات	 اأو	جمعيات	 اأو	التجمع	�سلميًا؛	ب.	ت�سكيل	منظمات	 اأ.	االلتقاء	 	: في	
بالمنظمات	 اأو	 الحكومية	 غير	 بالمنظمات	 االت�سال	 ج.	 فيها؛	 واال�ستراك	 اإليها	 واالن�سمام	

الحكومية	الدولية.

كما	اأنها	تعد	ا�ستهتارًا	فا�سحًا	لما	ن�ست	عليه	المادة	ال�ساد�سة	من	االإعالن	التي	جاء	فيها:

اأ.	لكل	�سخ�ش	الحق،	بمفرده	وباال�ستراك	مع	غيره	في:	معرفة	المعلومات	المتعلقة	بجميع	حقوق	االإن�سان	
على	 االطالع	 ذلك	 في	 بما	 بها،	 واالحتفاظ	 وتلقيها،	 عليها،	 والح�سول	 وطلبها،	 االأ�سا�سية،	 والحريات	
المعلومات	المتعلقة	بكيفية	اإعمال	هذه	الحقوق	والحريات	في	النظم	الت�سريعية	اأو	الق�سائية	اأو	االإدارية	

المحلية.
ب.	حرية	ن�سر	االآراء	والمعلومات	والمعارف	المتعلقة	بجميع	حقوق	االإن�سان	والحريات	االأ�سا�سية	اأو	نقلها	
اإلى	االآخرين	واإ�ساعتها	بينهم،	وفق	ما	تن�ش	عليه	ال�سكوك	المتعلقة	بحقوق	االإن�سان	وغيرها	من	ال�سكوك	

الدولية	المنطبقة؛
ج.	درا�سة	ومناق�سة	وتكوين	واعتناق	االآراء	ب�ساأن	مراعاة	جميع	حقوق	االإن�سان	والحريات	االأ�سا�سية	في	
مجال	القانون،	وفي	التطبيق	على	ال�سواء،	وتوجيه	انتباه	الجمهور	اإلى	هذه	االأمور	بهذه	الو�سائل	وبغيرها	

من	الو�سائل	المنا�سبة.
والقيم	 واالأعراف	 المواثيق	 كل	 الحائط	 عر�ش	 ت�سرب	 التي	 االإ�سرائيلية	 ال�سيا�سات	 هذه	
االإن�سانية،	وال	تقيم	وزنًا	لمنظومة	حقوق	االإن�سان	وموؤ�س�ساتها	وخطاباتها	ودعواتها،	ما	هي	اإال	
اأداة	من	اأدوات	االحتالل	التي	ت�سعى	اإلى	دفع	االإن�سان	الفل�سطيني	ب�سفة	عامة،	والمعتقلين	

واالأ�سرى	ب�سفة	خا�سة،	اإلى	فقدان	االأمل	في	نيل	حقوقهم	الم�سروعة	الدولية.

االعتداء	على	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان االعتداء	على	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان
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منع املحامني من زيارة الأ�سرى واملعتقلني

منع	محامي	ال�سمير	�سامر	�سمعان	من	زيارة	ال�سجون	بتاريخ	2012/3/28،	تقدم	المحامي	
�سامر	�سمعان	بطلب	زيارة	لكل	من	�سجن	عوفر	و�سجن	ع�سقالن،	وتلقى	اإجابة	�سفوية	من	قبل	
م�سوؤول	تن�سيق	الزيارات	في	تلك	ال�سجون	اأنه	يواجه	م�سكلة	في	زياراته،	وعليه	التوجه	بطلب	
يكون	 اأن	 اأنه	يجب	 بادعاء	 الطلب	 تقديم	 �سامر	 المحامي	 ال�سجون،	فرف�ش	 الإدارة	م�سلحة	
اأ�سباب	 بناًء	على	 المعتقلين	 زيارة	 باأنه	ممنوع	من	 يفيد	 االإدارة،	 قبل	 منع	خطي	من	 هناك	

وا�سحة.

�سجن	 لزيارة	معتقلين	في	 اآخر	 بتقديم	طلب	 �سامر	 المحامي	 قام	 تاريخ	2012/4/2،	 وفي	
عوفر،	ومرة	اأخرى	لم	يبعثوا	بطلب	خطي	حول	موافقتهم	اأو	عدمها،	فتوجه	المحامي	�سامر	
ل�ساعات	 انتظر	 حيث	 دخوله،	 بعدم	 مماطلة	 وبعد	 عوفر،	 �سجن	 لزيارة	 	2012/4/4 بتاريخ	
كجزء	من	 طويلة،	تم	ا�ستدعاوؤه	لمقابلة	نائب	مدير	�سجن	عوفر	ويدعى	“ي�سحاق	اليتيم”،	

جل�سة	اال�ستماع	التي	تكون	وفقًا	للقوانين	مقدمة	الإعطاء	اأمر	المنع.

وخالل	تلك	الجل�سة،	ادعى	النائب	اأنه	يوجد	بين	يديه	مادة	تدين	المحامي	�سامر	�سمعان،	
حيث	هناك	�سبهة	جدية	تفيد	باأن	لقاء	المحامي	�سامر	مع	اأي	من	االأ�سرى	االأمنيين	يندرج	
�سمن	قائمة	االأمور	الممنوعة	ح�سب	البند	45اأ	)ب(	للوائح	م�سلحة	ال�سجون	ل�سنة	1971.		
حول	 �سك	 فيها	 االأمنيين	 االأ�سرى	 زيارة	 اأثناء	 لقاءاته	 فاإن	 �سامر،	 المحامي	 يخ�ش	 وب�سكل	
تو�سيل	ونقل	معلومات	بين	االأ�سرى	اأنف�سهم	من	جهة،	ومن	جهة	ثانية	بين	االأ�سرى	وجهات	
خارج	ال�سجن	التي	لها	�سلة	بتطوير	وتقديم	دعم	لمنظمة	اإرهابية.		وعليه،	طلب	�سامر	اإرجاء	

الجل�سة	لحين	ا�ست�سارة	محام.

ولنائب	 لل�سجون،	 الق�سائي	 للم�ست�سار	 عدة	 ر�سائل	 �سامر	 المحامي	 محامي	 قدم	 وبعدها	
زيارته	 منع	 قرار	 اإ�سدار	 ال�سجون	 م�سلحة	 اإدارة	 نية	 على	 اأطلعه	 الذي	 عوفر،	 �سجن	 مدير	
الأ�سرى	اأمنيين،	وطالب	فيها	المحامي	اإي�ساح	اإدعائهم،	ولكن	على	الرغم	من	تلك	الر�سائل	
تو�سيح	 ودون	 تواريخ،	 دون	 الردود	 كانت	 حيث	 الوا�سح،	 بالرد	 الجهات	 تقم	 لم	 الموجهة،	

لالأ�سئلة	الموجهة	لهم	كجهات	قانونية	مخولة	بالرد	القانوني.

محامي	االأ�ستاذ	�سامر	في	بداية	�سهر	 “لبيب	حبيب”  وبناء	على	ما	�سبق،	توجه	المحامي	
المتعلقة	بعدم	 االأمور	 القد�ش،	�سد	 المركزية	في	 للمحكمة	 التما�ش	 اإلى	تقديم	 اأيار	2012،	
اإعطاء	الحق	بمعرفة	مجريات	جل�سة	اال�ستماع،	وكانت	النتيجة	رف�ش	االلتما�ش	المقدم	من	

المحامي.

وفي	بداية	�سهر	تموز	2012،	توجه	المحامي	بطلب	موعد	لجل�سة	اال�ستماع	من	قبل	نائب	مدير	
�سجن	عوفر،	وجاء	الرد	بتاريخ	2012/7/16	كاالآتي:

“بما	اأنكم	ترغبون	في	عقد	جل�سة	اال�ستماع	من	ناحية،	ومن	ناحية	اأخرى	اأننا	حذرون	جدًا	في	
ا�ستخدام	�سالحياتنا	بالمنع،	وقد	قمنا	موؤخرًا	بعمل	تقييم	جديد	حول	راأينا	في	منع	المحامي	
�سامر	�سمعان	من	زيارة	االأ�سرى	االأمنيين	في	ال�سجون	خالل	االأ�سهر	الثالثة	الما�سية،	تقرر	

اأنه	في	هذه	المرحلة	اأن	ال	ن�سدر	اأمر	منع	ر�سميًا	بحقه”.

االعتداء	على	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان االعتداء	على	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان
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وبقية  القد�ض  مدينة  بني  التنقل  من  ال�سمري  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  منع 
ال�سفة الغربية

من	 هو	 اإدارتها،	 مجل�ش	 ورئي�ش	 ال�سمير	 موؤ�س�سة	 موؤ�س�سي	 اأحد	 غيث،	 اللطيف	 عبد	 ال�سيد	
حقوق	 مجال	 في	 العمل	 في	 الطويل	 تاريخها	 لها	 معروفة	 و�سخ�سية	 القد�ش	 مدينة	 �سكان	

االإن�سان،	ويبلغ	من	العمر	71	عامًا.

دخوله	 من	 بمنعه	 يق�سي	 قرارًا	 االإ�سرائيلية	 المخابرات	 اأ�سدر	 	،2011/10/10 تاريخ	 في	
مناطق	ال�سفة	الغربية	لمدة	�ستة	اأ�سهر.		وفي	ني�سان	العام	2012،	جدد	اأمر	المنع	لمدة	�ستة	
اأ�سهر	اأخرى	تنتهي	مدتها	ب�سهر	ت�سرين	االأول	من	العام	نف�سه.		وفي	ت�سرين	االأول	من	العام	

نف�سه،	جدد	مرة	اأخرى	ل�ستة	اأ�سهر	تنتهي	مدتها	في	اآذار	من	العام	2013.

المخابرات	 اأ�سدرت	 الغربية،	 ال�سفة	 مناطق	 داخل	 تنقله	 منع	 اأمر	 �سدور	 اإلى	 اإ�سافة	
االإ�سرائيلية	قرارًا	بتاريخ	الثاني	من	اآب	من	العام	2012،	بمنع	ال�سيد	عبد	اللطيف	غيث	من	

ال�سفر	اإلى	خارج	االأر�ش	الفل�سطينية	المحتلة.

اع��ت��ق��ال ال��ب��اح��ث احل��ق��وق��ي يف 
موؤ�س�سة ال�سمري الزميل اأمين نا�سر

تاريخ	 في	 االحتالل	 قوات	 اأقدمت	
الباحث	 اعتقال	 على	 	2012/10/15
اأيمن	 الحقوقي	في	موؤ�س�سة	ال�سمير	ال�سيد	
ق�ساء	 �سفا	 قرية	 من	 منزله	 من	 نا�سر	

مدينة	رام	اهلل.

�ساعة	 من	 الأكثر	 للتحقيق	 تعر�سه	 وبعد	
تحقيق	 مركز	 اإلى	 اأيمن	 نقل	 منزله،	 في	
الم�سكوبية	في	القد�ش	ليق�سي	39	يومًا	في	
مطولة	 لجل�سات	 خاللها	 تعر�ش	 التحقيق،	
كان	 بينما	 والقا�سي،	 المكثف	 التحقيق	 من	
مقيدًا	اإلى	كر�سي	ويداه	مكبلتان	اإلى	الخلف	

طوال	جل�سات	التحقيق	التي	كانت	ت�ستمر	الأكثر	من	20	�ساعة	متوا�سلة	في	بع�ش	االأحيان.

في	تاريخ	2012/11/22،	تم	نقل	اأيمن	اإلى	�سجن	مجدو،	وقدمت	بحقه	الئحة	اتهام	
تتمحور	حول	دعمه	وت�سامنه	مع	االأ�سرى	الفل�سطينيين،	حيث	ت�سمنت	الالئحة	»تهمًا«	
تتعلق	بن�ساط	الزميل	اأيمن	في	دعم	واإ�سناد	ومنا�سرة	االأ�سرى	من	خالل	م�ساركته	في	
فعاليات	يوم	االأ�سير	الفل�سطيني،	وفي	فعاليات	ت�سامنية	اأخرى.		وفي	هذه	االأثناء	تحاول	
قوات	االحتالل،	ربط	دور	اأيمن	المدافع	عن	حقوق	االإن�سان	بع�سويته	في	»تنظيم	معاٍد«	

وفقًا	لالأوامر	الع�سكرية	ال�سادرة	عن	قوات	االحتالل.

االعتداء	على	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان االعتداء	على	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان
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اعتقال النا�سطني يف مقاومة جدار ال�سم والف�سل العن�سري وال�ستيطان

في	العام	2012،	وثقت	موؤ�س�سة	ال�سمير	133	حالة	اعتقال	طالت	ن�سطاء	في	مقاومة	جدار	
ال�سم	والف�سل	العن�سري	واال�ستيطان،	منهم	اعتقال	20	متظاهرًا	من	قرية	كفر	قدوم	التي	
تقع	بجانب	م�ستوطنة	»كدوميم«	االإ�سرائيلية	في	�سمال	ال�سفة	الغربية	في	الخام�ش	من	ني�سان	
اأ�سبوعية	 مظاهرات	 قدوم	 كفر	 قرية	 وت�سهد	 	 عامًا.	 	35-16 بين	 اأعمارهم	 تتراوح	 	،2012
االحتالل	 قوات	 قبل	 من	 القرية	 اأرا�سي	 على	 وال�سيطرة	 الم�ستوطنة	 تو�سع	 على	 احتجاجًا	
ل�سالح	الم�ستعمرة،	فيما	تم	اعتقال	اأب	وابنه	من	قرية	اللبن	ال�سرقية	الخا�سعة	لل�سيطرة	
االأمنية	واالإدارية	لقوات	االحتالل	باعتبارها	مناطق	)ج(،	حيث	تعاني	عائلة	�سراغمه	منذ	
وال�سيطرة	على	 العائلة	 الذين	يخططون	لطرد	 الم�ستوطنين	 �سنوات	لم�سايقات	واعتداءات	

منزلها	تحت	ذريعة	اأن	البيت	كني�ش	يهودي.

ي�سلم	 لم	 التي	 المحتلة،	 الغربية	 ال�سفة	 في	 نابل�ش	 مدينة	 ق�ساء	 الواقعة	 قريوت	 قرية	 وفي	
اأهلها	من	اعتداءات	الم�ستوطنين	والتنكيل	ب�سكانها،	فقد	اأقدمت	قوات	االحتالل	على	اعتقال	
اأر�سهم	 عن	 لمدافعتهم	 الجماعي	 العقاب	 اأ�سكال	 من	 ك�سكل	 القرية	 �سكان	 من	 مواطنًا	 	11
وحقوقهم،	منهم	طفالن	لم	يبلغا	�سن	الثامنة	ع�سرة	من	العمر	وذلك	في	ال�سابع	ع�سر	من	
كانون	االأول	العام	2012.		وكذلك	االأمر	في	قرية	عّزون	ق�ساء	مدينة	قلقيلية،	حيث	اعتقلت	
قوات	االحتالل	ما	يقارب	الـ	80	من	اأبناء	القرية،	68	منهم	لم	يبلغوا	�سن	18	عامًا،	حيث	تتعمد	
اأثناء	عمليات	االعتقال	كنوع	من	 المعتقلين	 المبرح	على	 بال�سرب	 قوات	االحتالل	االعتداء	
ترهيب	اأهالي	القرية	والنيل	من	اإرادتهم	في	مواجهة	اعتداءات	الم�ستوطنين	الم�ستعمرين	في	
م�ستوطنات	عدة	تحيط	القرية.		وفي	قرية	النبي	�سالح،	بلغت	االعتقاالت	نتيجة	المظاهرات	
االأ�سبوعية	المنددة	باعتداءات	الم�ستوطنين	على	اأرا�سي	القرية	حوالي	20	حالة	اعتقال.

االعتداء	على	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان االعتداء	على	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان
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ا�ستمرار حماكمة النا�سط با�سم التميمي من قرية النبي �سالح ق�ساء رام 
اهلل واعتقاله مرة اأخرى خالل هذا العام

ا�ستمرت	محاكمة	با�سم	التميمي	اأحد	قيادي	اللجنة	ال�سعبية	والفاعلين	في	مقاومة	االحتالل	
وتنظيم	المظاهرات	ال�سلمية	�سد	االحتالل،	حيث	تم	اعتقاله	بتاريخ	2011/3/23، وتوجيه	
الئحة	اتهام	�سده	تحتوي	على	بنود	عدة،	اأبرزها	تنظيم	م�سيرات	�سد	اال�ستيطان	والتحري�ش	
...	وغيرها.		وقد	تم	االإفراج	عنه	بتاريخ	2012/4/24	بعد	ق�سائه	13	�سهرًا	في	االعتقال،	
وجاء	اإفراجه	م�سروطًا:	بفر�ش	االإقامة	الجبرية،	ومنعه	من	مغادرة	مدينة	رام	اهلل	الواقعة	في	
منطقة	)اأ(،	وفر�ش	االإقامة	الجبرية	ال�سارمة	عليه	من	يوم	الخمي�ش	حتى	ال�سبت،	اإ�سافة	
اإلى	االإفراج	عنه	بكفالة	مالية	مدفوعة	قيمتها	12.500	�سيكل	جديد،	وكفالة	غير	مدفوعة	
قيمتها	25.000	�سيكل	جديد،	وكفالة	�سخ�سين	يحملون	البطاقة	االإ�سرائيلية،	و�سخ�ش	ثالث	

فل�سطيني،	واأخيرًا	عدم	تواجده	واال�ستراك	في	مناطق	التما�ش	مع	قوات	االحتالل.

اأعيد	اعتقال	النا�سط	با�سم	التميمي	خالل	العام	2012	مرة	اأخرى،	حيث	تم	اعتقاله	بتاريخ	
الب�سائع	 بمقاطعة	 تنادي	 كانت	 التي	 ال�سعبية	 الم�سيرة	 في	 م�ساركته	 اأثناء	 	2012/10/24
العيزرية،	وتم	حكمه	4	�سهور	�سجن	 القريب	من	مدينة	 ليفي	 االإ�سرائيلية	عند	متجر	رامي	
فعلي،	و5	اآالف	�سيكل	جديد	غرامة	مالية،	ووجهت	له	تهمة	الم�ساركة	في	م�سيرة	غير	قانونية،	

واالعتداء	على	�سرطي	كان	يحاول	با�سم	منعه	من	اعتقال	زوجته.

اعتقال النا�سط اأ�سرف اأبو رحمة وحماكمته

خالل	 رحمة	 اأبو	 اأ�سرف	 النا�سط	 اعتقال	 تم	 	،2011/10/21 تاريخ	 في	
والم�ساركة	 الحجارة	 اإلقاء	 بتهمة	 بلعين،	 قريته	 في	 االأ�سبوعية	 المظاهرة	
اأ�سرف	 النا�سط	 الع�سكرية	 المحكمة	 اأدانت	 حيث	 قانونية،	 غير	 بم�سيرة	
النيابة	 اإدعاءات	 تفند	 قاطعة	 اأدلة	 وجود	 من	 الرغم	 على	 ال�سابقة	 بالتهم	
�سمنها	 ومن	 بحقه،	 قدمت	 التي	 االتهام	 الئحة	 في	 جاء	 وما	 الع�سكرية،	
�سهادات	ل�سهود	عيان	وهما	موظف	ومحاٍم	في	مركز	المعلومات	االإ�سرائيلية	
لحقوق	االإن�سان	)بيت�سيلم(،	ولقطات	فيديو	تبين	اأنه	لم	يلِق	الحجارة	اأثناء	

المظاهرة.

بتاريخ	15	 الع�سكرية	 االأدلة،	حكمت	محكمة	عوفر	 الرغم	من	وجود	 وعلى	
�ستة	 لمدة	 بال�سجن	 رحمة	 اأبو	 اأ�سرف	 النا�سط	 على	 	،2012 الثاني	 كانون	
في	 اأخرى	 مرة	 اأدين	 اإذا	 اأ�سهر	 �ستة	 لمدة	 تنفيذ	 وقف	 مع	 ون�سف،	 �سهور	

غ�سون	ال�سنوات	الخم�ش	المقبلة.

اعتقال 5 اأ�سخا�ض يف حملة ال�سيارات

بتاريخ	10	كانون	الثاني	2012،	قامت	لجان	المقاومة	ال�سعبية	بتنظيم	فعالية	
لرف�ش	�سيا�سة	الم�ستوطنين،	حيث	حاولت	مجموعة	من	الفل�سطينيين	قيادة	
50	�سيارة	من	مدينة	اأريحا	لمدينة	رام	اهلل	على	طريق	مخ�س�ش	للم�ستوطنين	
ومحظور	على	الفل�سطينيين،	وذلك	من	اأجل	ت�سليط	ال�سوء	على	القيود	التي	
لالحتالل	 العن�سرية	 والطبيعة	 الفل�سطينيين	 حركة	 على	 االحتالل	 يفر�سها	
االإ�سرائيلي.		وكما	في	المرة	ال�سابقة،	تم	اعتقال	خم�سة	فل�سطينيين	على	نقطة	

تفتي�ش	اأريحا،	بينهم	فتاة	في	�سن	المراهقة.

االعتداء	على	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان االعتداء	على	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان
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حملة »اأهاًل بكم يف فل�سطني«

مت�سامن	 	2000 و�سول	 المفتر�ش	 من	 كان	 	،2012 ني�سان	 	15 تاريخ	 في	
دولي	اإلى	مطار	اللد	بغر�ش	الم�ساركة	في	حملة	»اأهال	بكم	في	فل�سطين«،	
التي	جاءت	�سمن	مبادرة	من	المجتمع	االأهلي	الفل�سطيني	لن�سرة	الق�سية	
اتخذتها	 التي	 الم�سددة	 االأمنية	 التدابير	 من	 الرغم	 وعلى	 	 الفل�سطينية.	
قوات	االحتالل،	بالتعاون	مع	�سركات	طيران	عالمية،	للحيلولة	دون	و�سول	
من	 �سخ�سًا	 	80 االإ�سرائيلية	 االأمنية	 االأجهزة	 منعت	 حيث	 المت�سامنين،	
دخول	فل�سطين	لمدة	خم�ش	�سنوات	قدموا	من	فرن�سا،	واأ�سبانيا،	وايطاليا	
الع�سرات	منهم	 ا�ستطاع	 الرغم	من	ذلك،	 المتحدة	-على	 والمملكة	 وكندا	
�سلطات	 مع	 وبالتعاون	 االحتالل،	 قوات	 فقامت	 اللد،	 مطار	 اإلى	 الو�سول	

المطار،	باعتقال	45	منهم،	ورحلتهم	اإلى	بلدانهم.

موؤ�س�سة  مقر  تقتحم  الحتالل  قوات 
ال�سمري

اأقدمت	قوات	االحتالل	االإ�سرائيلي	فجر	
يوم	الثالثاء	الموافق	10	كانون	االأول	من	
العام	2012،	الذي	ي�سادف	الذكرى	64	
االإن�سان،	 لحقوق	 العالمي	 االإعالن	 على	
على	اقتحام	عدد	من	موؤ�س�سات	المجتمع	
بينها	 ومن	 اهلل،	 رام	 مدينة	 في	 االأهلي	
االأ�سير	 لرعاية	 ال�سمير	 موؤ�س�سة	 مقر	
المجل�ش	 قبالة	 الواقع	 االإن�سان،	 وحقوق	
على	 وا�ستولت	 الفل�سطيني،	 الت�سريعي	

خم�سة	اأجهزة	حا�سوب	وكاميرا،	ونهبت	عددًا	من	الملفات	القانونية	لالأ�سرى	
والمعتقلين	و�سورًا	ومل�سقات	لمعتقلين	خا�سوا	االإ�سراب	عن	الطعام.

اال�ستهداف	 �سمن	 ياأتي	 االعتداء	 هذا	 اأن	 ال�سمير	 موؤ�س�سة	 واعتبرت	
المتوا�سل	لطاقمها	وعملها	ور�سالتها.		فمنذ	العام	2002،	وموؤ�س�سة	ال�سمير	
لالعتقال	 طاقمها	 من	 عدد	 تعر�ش	 كما	 	 والمداهمة.	 لالقتحام	 تتعر�ش	
االإداري	التع�سفي،	واآخرهم	الزميل	الباحث	الحقوقي	اأيمن	نا�سر	فجر	يوم	
2012/10/15،	ومحاولة	اإدانته	بتهمة	منا�سرة	ق�سايا	االأ�سرى	والمعتقلين	

وعدالة	ق�سيتهم	وحريتهم.

الطعام	ما	 والمعتقلين	عن	 االأ�سرى	 اإ�سراب	 االإطار	ذاته،	وفي	خ�سم	 وفي	
االحتالل	 قوات	 قامت	 	،2011 العام	 من	 االأول	 ت�سرين	 و13	 اأيلول	 	17 بين	
باإ�سدار	قرار	تع�سفي	يمنع	رئي�ش	مجل�ش	اإدارة	موؤ�س�سة	ال�سمير	ال�سيد	عبد	
اللطيف	غيث،	من	دخول	بقية	ال�سفة	الغربية	وال	يزال	قرار	المنع	�ساريًا.

االعتداء	على	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان االعتداء	على	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان
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ال�سمير	 محامي	 طاقم	 تعر�ش	 كما	
-اللذين	 الما�سيين	 العاميين	 خالل	
الخاوية،	 االأمعاء	 انتفا�سة	 �سهدا	
لم�سايقات	 الطعام-	 عن	 واالإ�سرابات	
عديدة	من	قبل	قوات	م�سلحة	ال�سجون	
االإ�سرائيلية،	حيث	جرى	منع	محامين	
لموؤ�س�سة	 القانونية	 الوحدة	 طاقم	 من	
ال�سمير	من	زيارة	المعتقلين	واالأ�سرى	
متفاوتة،	 لفترات	 االحتالل	 �سجون	 في	
ال�سجون	دون	 اإدارات	 وكثيرًا	ما	حالت	
حالة	 باإعالن	 الزيارات	 من	 تمكينهم	
من	 وغيرها	 ال�سجن،	 في	 الطوارئ	

االأكاذيب	والحيل	المك�سوفة.

الت�سييق	على	عمل	موؤ�س�سة	ال�سمير،	 واإمعانا	منهًا	في	 اإلى	ذلك،	 واإ�سافة	
منعت	قوات	االحتالل	خالل	العامين	الما�سيين	عددًا	من	الطاقم	من	ال�سفر	

خارج	االأر�ش	المحتلة	بذريعة	االأمن.

واعتبرت	ال�سمير	اأن	كل	هذه	االإجراءات،	تهدف	اإلى	نزع	ال�سرعية	وال�سفة	
اإلى	هدف	 وتحويلها	 الفل�سطيني،	 االأهلي	 المجتمع	 موؤ�س�سات	 القانونية	عن	
فعلت	 كما	 تمامًا	 االعتقال،	 اأو	 باالإغالق،	 �سواء	 االحتالل؛	 لقوات	 م�سروع	
لل�سفة	 وتنكرت	 في	قطاع	غزة،	 �سعبنا	 على	 االأخير	 الحربي	 العدوان	 اإبان	
القانونية	والحماية	الدولية	لل�سحافيين	واالإعالميين،	وحولتهم	اإلى	اأهداف	

ع�سكرية	م�سروعة	لنيرانها.

واإ�سناد	 دعم	 تجاه	 الثابت	 موقفها	 على	 التاأكيد	 ال�سمير	 موؤ�س�سة	 وجددت	
القانوني	 باحثها	 قال	 وكما	 الثمن،	 كان	 مهما	 والمعتقلين،	 االأ�سرى	 ق�سية	
الأ�سرى  ق�سية  »اأنا�سر  الع�سكرية  المحكمة	 قاعة	 في	 نا�سر	 اأيمن	

العادلة حتى لو كان الثمن حريتي«.

لل�سليب	 الدولية	 واللجنة	 المتحدة،	 لالأمم	 العام	 االأمين	 ال�سمير	 ودعت	
دولة	 على	 ال�سغط	 اإلى	 الدولية،	 الحقوقية	 والموؤ�س�سات	 الدولي،	 االأحمر	
�سعبنا	 بحق	 والجرائم	 االعتداءات	 هذه	 لوقف	 االإ�سرائيلي	 االحتالل	

وموؤ�س�ساته	الحقوقية	والقانونية	والمجتمعية.

وترى	ال�سمير	اأن	هذه	االعتداءات	والجرائم	التي	ترتكبها	قوات	االحتالل	
�سياغة	 هو	 اليوم	 المطلوب	 اأن	 تظهر	 	،1948 العام	 منذ	 �سعبنا	 بحق	
وحريتهم،	 والمعتقلين	 االأ�سرى	 ق�سية	 لعدالة	 تنت�سر	 قانونية	 اإ�ستراتيجية	
اأمام	 جرائمه	 على	 االحتالل	 لمحا�سبة	 والحقيقي	 الجاد	 العمل	 خالل	 من	

محكمة	الجنايات	الدولية.

االعتداء	على	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان االعتداء	على	الموؤ�س�سات	الحقوقية	والمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان
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اأوًل. ال�ستنتاجات

• تو�سل	التقرير	اإلى	اأن	االأ�سرى	والمعتقلين	الفل�سطينيين	في	�سجون	االحتالل،	فاقدون		
لحقوق	 الدولي	 والقانون	 االإن�ساني،	 الدولي	 القانون	 يوفرها	 التي	 القانونية	 للحماية	
الدولي	 القانون	 قواعد	 في	 كما	جاءت	 من	حريتهم،	 المحرومين	 لالأ�سخا�ش	 االإن�سان،	
حقوق	 اتفاقيات	 من	 والعديد	 والرابعة،	 الثالثة	 جنيف	 واتفاقيتي	 العرفي،	 االإن�ساني	

االإن�سان،	وفي	مقدمتها	اتفاقية	مناه�سة	التعذيب.

• واالأ�سرى		 ال�سن	 في	 والكبار	 واالأطفال	 )الن�ساء	 الفل�سطينيين	 االأ�سرى	 اأن	 التقرير	 بين	
المر�سى(	وفي	ال�سجون	كافة،	ما	زالوا	يتعر�سون	ل�سنوف	التعذيب	والمعاملة	القا�سية	
ال�سجون	 لم�سلحة	 التابعة	 الخا�سة	 القوات	 يد	 على	 االإن�سانية	 بالكرامة	 والحاطة	
االإ�سرائيلية،	وبتعليمات	من	قبل	م�سلحة	ال�سجون،	وبالتن�سيق	مع	اأجهزة	ا�ستخباراتية	
وع�سكرية	ووزارة	االأمن	الداخلي،	بق�سد	دفعهم	للتخلي	عن	حقوقهم،	ومعاقبتهم	على	
مناه�سة	 اتفاقية	 على	 االحتالل	 دولة	 توقيع	 من	 الرغم	 على	 االحتجاجية،	 خطواتهم	
اأو	المهينة	في	 اأو	الالاإن�سانية	 اأو	العقوبة	القا�سية	 التعذيب	وغيره	من	�سروب	المعاملة	

العام	1991.

• اإن	هذه	االعتداءات	المتوا�سلة	من	قبل	طواقم	التحقيق	والقوات	الخا�سة،	تنطوي	على		
انتهاكات	ج�سيمة	التفاقيات	جنيف	االأربع،	والقواعد	االآمرة	للقانون	الدولي	االإن�ساني.

• اأظهر	التقرير	اأن	تعري�ش	المعتقلين	واالأ�سرى	الفل�سطينيين	للتعذيب	هو	�سيا�سة	ممنهجة		
الموؤ�س�سات	 اإلى	قرارات	�سيا�سية	تحظى	بدعم	من	 وتمار�ش	على	نطاق	وا�سع،	وي�ستند	
الق�سائية	االحتاللية،	ويوكل	تنفيذه	)التعذيب(	اإلى	الموؤ�س�سة	الع�سكرية	واالأمنية،	ويعود	

اإلى	جملة	من	االأ�سباب،	ومنها:

	 رف�ش	دولة	االحتالل	االعتراف	بانطباق	اتفاقيات	جنيف	االأربع	على	االأر�ش	-
الفل�سطينية	المحتلة	و�سكانها.



152153

	 الفل�سطينيين	- والمعتقلين	 لالأ�سرى	 القانونية	 بالمكانة	 االعتراف	 رف�ش	
باعتبارهم	اأ�سرى	حرب	ومنا�سلين	من	اأجل	الحرية.	

	 العديد	من	- اإلى	 ان�سمامها	 بموجب	 التزاماتها	 احترام	 دولة	االحتالل	 رف�ش	
	،)1986( التعذيب	 مناه�سة	 اتفاقية	 مقدمتها	 وفي	 الدولية،	 االتفاقيات	
وذرائع	 بحجج	 	،1966 وال�سيا�سية	 المدنية	 بالحقوق	 الخا�ش	 الدولي	 والعهد	

زائفة.
	 والمعتقلين	- االأ�سرى	 معاملة	 اإلى	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 م�سلحة	 تعمد	

اأمنيين	 �سجناء	 باعتبارهم	 ت�سنفهم	 خا�سة	 لوائح	 بموجب	 الفل�سطينيين	
اإلى	 ينتمون	 الحرية(	 اأجل	 من	 ومنا�سلين	 حرية	 اأ�سرى	 )ولي�ش	 خطرين	

منظمات	اإرهابية	ومعادية.
	 تعك�ش	لوائح	م�سلحة	ال�سجون	الخا�سة	بمن	ت�سميهم	“ال�سجناء	االأمنيين”،	-

العقلية	العن�سرية	التمييزية	التي	تنظر	اإلى	االإن�سان/االأ�سرى	الفل�سطينيين،	
باعتبارهم	عائقًا	اأمام	م�سروعها	اال�ستعماري	على	اأر�ش	فل�سطين.

	 الكرامة	- الفل�سطينيين،	 بالمعتقلين	 الخا�سة	 ال�سجون	 م�سلحة	 لوائح	 تنكر	 	
االإن�سانية	االأ�سيلة	لالأ�سرى	الفل�سطينيين	وحقوقهم	المكفولة	بموجب	القانون	
الدولي	االإن�ساني،	واتفاقيتي	جنيف	الثالثة	والرابعة،	و�سائر	اتفاقيات	حقوق	

االإن�سان	الخا�سة	بالم�سلوبة	حريتهم.
• تعذيب		 مع	 تت�ساهل	 العليا،	 المحكمة	 وقرارات	 االإ�سرائيلي	 القانون	 اأن	 التقرير	 اأظهر	

المعتقلين	الفل�سطينيين	اأثناء	التحقيق	على	يد	جهاز	االأمن	العام،	والمخابرات	العامة،	
بهدف	انتزاع	االعترافات	منهم.		اأما	تعذيب	المعتقلين	واالأ�سرى	اإبان	ق�سائهم	فترات	
حكمهم،	فهو	يهدف	اإلى	�سهر	وعي	االأ�سرى،	وك�سر	مبداأ	الت�سامن	فيما	بينهم،	والنيل	
من	اإرادتهم،	ودفعهم	للتخلي	عن	حقوقهم	المكفولة	بموجب	القانون	الدولي	االإن�ساني،	

والقانون	الدولي	لحقوق	االإن�سان.

• اأظهر	التقرير	اأن	ا�ستمرار	تعذيب	المعتقلين	الفل�سطينيين	ناجم	اأي�سًا	عن	رف�ش	دولة		
االحتالل	التعامل	مع	لجان	التحقيق	االأممية،	ومنع	زيارات	اللجان	الحقوقية	والمقررين	

الخا�سين	ل�سجونها.

• تعتبر	هذه	االعتداءات	انتهاكات	ج�سيمة	التفاقيات	جنيف	االأربع،	وبروتوكولها	االإ�سافي		
االأول	للعام	1977،	وت�ستوفي	�سروط	واأركان	التعذيب	الذي	يرقى	العتباره		جريمة	حرب،	
والقانون	 االإن�ساني	 الدولي	 القانون	 اتفاقيات	 في	 جاءت	 كما	 االإن�سانية،	 �سد	 وجريمة	
التي	 منه،	 	)7( والمادة	 االأ�سا�سي،	 روما	 نظام	 ديباجة	 في	 وبخا�سة	 الدولي،	 الجنائي	

تعرف	الجرائم	�سد	االإن�سانية،	والمادة	)8(	الخا�سة	بجرائم	الحرب.

• االأر�ش		 في	 العاملة	 االأحمر	 لل�سليب	 الدولية	 اللجنة	 بعثة	 عمل	 اأن	 التقرير	 اأظهر	
لمندوبي	 يتيح	 ال	 �سري،68	 اتفاق	 بموجب	 االحتالل،	 دولة	 وداخل	 المحتلة	 الفل�سطينية	
68	جاء	يف	من�سور	�سادر	عن	اللجنة	الدولية	يف	العام	2004	العمل على احرتام حياة وكرامة الأ�سرى واملحتجزين،	ي�سرح	

مبداأ	عمل	اللجنة	الدولية	اخلا�سة	بزيارة	االأ�سخا�ش	املحرومني	من	حريتهم	يف	اأوقات	النزاعات،	بهدف	ت�سجيع	االأطراف	
على	اإدخال	التح�سينات	ال�سرورية	على	الظروف	املعي�سية	للمحتجزين،	واإبالغ	حكوماتهم	وعائالتهم	باأحوالهم	وحتت	بند	

»الأ�ساليب املتبعة«	نقراأ	ما	يلي:

قبل	زيارة	املحتجزين،	تعر�ش	اللجنة	الدولية	�سروطها	على	ال�سلطات	املحلية	لكي	تتمخ�ش	هذه	الزيارات	عن	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	االقت�ساء.

تكرار	الزيارة	اإىل	املحتجزين	الذين	يختارونهم،	وحتديد	تواتر	هذه	الزيارات	وفق	االحتياجات.
من	االأهمية	مبكان	اأي�سًا	اأن	تتمكن	اللجنة	الدولية	من	ا�ستعادة	ال�سلة	بني	املحتجزين	واأ�سرهم.		وفيما	تقول	اللجنة	الدولية	
لل�سليب	االأحمر	على	موقعها	االإلكرتوين،	اإن	زياراتها	لالأ�سرى	واملعتقلني	الفل�سطينيني	يف	ال�سجون	االإ�سرائيلية،	ال	تختلف	
عن	نظريتها	يف	بقية	اأنحاء	العامل،	توؤكد	�سهادات	العديد	من	االأ�سرى	اأن	مندوبي	اللجنة	الدولية	يكتفون	بلقاء	بع�ش	االأ�سرى	
واملعتقلني	يف	فرتات	متباعدة	-بحدود	زيارة	واحدة	لل�سجن	كل	�ستة	�سهور-	وال	ترقى	العتبارها	زيارة	ر�سد	�ساملة	ت�سمل	
الدخول	اإىل	املرافق،	واالأق�سام،	والغرف،	والزنازين،	واالجتماع	املنفرد	مع	االأ�سرى	واملعتقلني،	و�سماع	�سكاواهم	ومطالبهم،	
وطرحها	على	مديرية	قوات	م�سلحة	ال�سجون،	ومطالبتها	بالعمل	الفوري	واجلاد	على	الوفاء	بالتزاماتها	التعاقدية	والعرفية.		
عالوة	على	رف�ش	دولة	االحتالل	الك�سف	عن	ال�سجون	ال�سرية،	ومنها	ال�سجن	ال�سري	رقم	»1391«	الذي	ُيحتجز	فيه	اأ�سرى	
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الزيارة	 يفقد	 ما	 فعلية«،69	 مراقبة	 »زيارة	 االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 زيارة	 الدولية	 اللجنة	
الذي	تريده	قوات	م�سلحة	 الدور	الخدمي	 الوقائي	والحمائي،	ويدرجها	�سمن	 طابعها	

ال�سجون	االإ�سرائيلية.

• اأظهر	التقرير	اأن	اعتداءات	قوات	االحتالل	ال	تقت�سر	على	المعتقلين	واالأ�سرى	وذويهم،		
بل	باتت	تطال،	وب�سكل	مكثف،	كل	من	يت�سامن	معهم،	وبخا�سة	المدافعين	عن	حقوق	
جعل	 اإلى	 االحتالل	 م�سعى	 على	 يوؤكد	 الذي	 االأمر	 الحقوقية،	 والموؤ�س�سات	 االإن�سان	
الت�سامن	مع	االأ�سرى	باهظ	الثمن،	باتخاذ	تدابير	اقت�سا�سية	بحق	من	يمثلون	الح�سانة	

ال�سعبية	لق�سية	االأ�سرى.

فل�سطينيون	وال	ي�سمح	لهم	بالدخول	والو�سول	اإليهم.
http//:www.icrc.org/ara/resources/documents/photo-gallery/2012/palestine-israel-deten-
tion-photos.2012-08-20-htm

69	لالطالع	على	اآليات	مراقبة	ال�سجون	واأماكن	االحتجاز،	انظر	الدليل	العملي	ملراقبة	اأماكن	االحتجاز	ال�سادر	عن	جمعية	

 www.apt.ch:االإلكرتوين	موقعها	على	املتوفر	ال�سوي�سرية	التعذيب	منع

ثانيًا. التو�سيات

بناء	على	النتائج	التي	تو�سل	اإليها	التقرير،	والتي	اأظهرت	اأن	تعذيب	المعتقلين	الفل�سطينيين	
�سيا�سة	ثابتة	وم�ستمرة	وم�ستخدمة	على	نطاق	وا�سع،	وتطال	جميع	المعتقلين	الفل�سطينيين،	
ق�سري.		 وب�سكل	 فعليًا	 القناعات	 تغيير	 ت�ستهدف	 فيما	 ت�ستهدف	 عدة	 اأهداف	 على	 وتنطوي	
ومن	هنا	تتبين	ال�سرورة	الملحة	ل�سياغة	اإ�ستراتيجية	وطنية	للدفاع	عن	االأ�سرى	والمعتقلين	

وحمايتهم	من	التعذيب	واأثاره.

وعليه،	تو�سي	موؤ�س�سة	ال�سمير:

اأوًل. ال�سلطة الفل�سطينية

	 مقدمتها	- وفي	 االإن�ساني،	 الدولي	 القانون	 واتفاقيات	 معاهدات	 اإلى	 فل�سطين	 ان�سمام	
اتفاقيات	جنيف	االأربع،	و�سائر	اتفاقيات	القانون	الدولي	االإن�ساني.

	 اإلى	- المتحدة	 لالأمم	 العمومية	 الجمعية	 المراقب	في	 الع�سو	 فل�سطين	 ان�سمام	 �سرورة	
محكمة	الجنايات	الدولية	لمحا�سبة	قادة	قوات	االحتالل،	وم�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية	

على	جرائمهم	بحق	االأ�سرى	والمعتقلين	.
	 العمل	الجاد	والحقيقي	على	محا�سبة	ومقاطعة	ال�سركات	التي	تقدم	خدمات	لوج�ستية	-

المعتقلين	 تعذيب	 في	 لتواطئها	 نظرًا	 االإ�سرائيلية،	 ال�سجون	 م�سلحة	 لفائدة	 واأمنية	
الفل�سطينيين	والتنكيل	بهم.

	 الفل�سطينيين	في	�سجون	- والمعتقلين	 باالأ�سرى	 الخا�سة	 االإ�سرائيلية	 الت�سنيفات	 رف�ش	
االحتالل.

	 االأ�سرى	- ق�سية	 تفعيل	 في	 الفل�سطينية	 ال�سلطة	 في	 والخارجية	 العدل	 وزارتي	 انخراط	
ال�سجون	 وم�سلحة	 االأحتالل	 القوات	 وجرائم	 انتهاكات	 وف�سح	 الدولي،	 الم�ستوى	 على	
االإ�سرائيلية	بحق	االأ�سرى	والمعتقلين،	والعمل	على	تفعيل	م�ساءلة	االحتالل	ومحا�سبته	

على	كل	الجرائم	التي	ارتكبت	وترتكب	بحق	االأ�سرى	والمعتقلين	
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	 العمل	الجاد	على	توفير	الرعاية	الطبية	والنف�سية	والتاأهيل	االجتماعي	والمهني	لالأ�سرى	-
المحررين،	بما	يرّد	لهم	مكانتهم	واعتبارهم،	ويجعل	لمعاناتهم	خالل	االعتقال	والتعذيب	

معنى	وجوديًا	�ساميًا	يعيد	اإليهم	الوفاق	مع	ذواتهم	وحياتهم.

والقانونية  احلقوقية  واملوؤ�س�سات  واملحررين  الأ�سرى  �سوؤون  وزارة  ثانيًا. 
الفل�سطينية

	 االأ�سرى	- التعذيب	من	 ل�سهادات	�سحايا	 ومكتوبة	 اإلكترونية	م�سورة	 اإن�ساء	موقع	مكتبة	
والمعتقلين	الفل�سطينيين.

	 االأ�سرى	- على	 الخا�سة	 القوات	 وجرائم	 اعتداءات	 حول	 معلومات”  “بنك	 ت�سكيل	
والمعتقلين.

	 تفعيل	العمل	الم�سترك	والموحد	فيما	يخ�ش	تقديم	ال�سكاوى	الدولية	التي	تتيحها	اآليات	-
االأمم	المتحدة	واللجان	الحقوقية.

	 االرتقاء	بالعمل	الم�سترك	والموحد	لف�سح	جرائم	القوات	االأحتالل	في	دورات	مجل�ش	-
حقوق	االإن�سان	االأممي،	واإبان	دورات	لجان	“المراجعة	الدورية	ال�ساملة”.

	 المقاطعة	على	دولة	االحتالل	ومحا�سبتها	- لفر�ش	 الجاد	 والعمل	 الدعوة	 االنخراط	في	
و�سحب	اال�ستثمارات	منها	داخليًا	ودوليًا.

	 والمعتقلين	- االأ�سرى	 ق�سية	 حول	 الفل�سطيني	 والحقوقي	 القانوني	 الخطاب	 توحيد	
الفل�سطينيين	في	�سجون	االحتالل،	واإنهاء	التباين	في	االأرقام	والم�سطلحات	والمطالب.

ثالثًا. املوؤ�س�سات الدولية

	 على	- الجاد	 بالعمل	 مون،	 كي	 بان	 ال�سيد	 المتحدة	 لالأمم	 العام	 االأمين	 ال�سمير	 تو�سي	
المتحدة،	 االأمم	 اإلى	 ان�سمامها	 بموجب	 التزاماتها	 احترام	 على	 االحتالل	 دولة	 اإجبار	

واتفاقيات	جنيف	االأربع،	وتوقيعها	وم�سادقتها	على	اتفاقيات	حقوق	االإن�سان،	وتطبيقها	
على	االأر�ش	الفل�سطينية	المحتلة	والمعتقلين	واالأ�سرى	الفل�سطينيين	في	�سجونها	كافة.

	 تو�سي	ال�سمير	لجان	حقوق	االإن�سان	التابعة	لالأمم	المتحدة	باإرغام	دولة	االحتالل	على	-
االأ�سرى	 اأحوال	 على	 والوقوف	 �سجونها،	 اإلى	 الدخول	 الدولية	 التحقيق	 للجان	 ال�سماح	
فيها،	والتحقيق	الجدي	في	�سكاوى	المعتقلين	واالأ�سرى	عامة،	وتلك	المت�سلة	بجرائم	

القوات	الخا�سة	التابعة	لم�سلحة	ال�سجون	خا�سة.

	 الخا�سة	- بمهامها	 باال�سطالع	 الدولي	 االأحمر	 لل�سليب	 الدولية	 اللجنة	 ال�سمير	 تو�سي	
لل�سجون	 الفجائية	 الزيارات	 في	 بحقها	 والتم�سك	 انتدابها،	 وفق	 المعتقلين	 بحماية	
ومراكز	التوقيف	والتحقيق	كما	هو	متعارف	عليه	في	“زيارات	مراقبة	ال�سجون”،70	التي	
ت�سمل	الوقوف	ال�سامل	على	اأحوال	االأ�سرى	والمعتقلين	فيها،	وعلى	ظروف	احتجازهم	
االأق�سام،	 اإلى	 الدخول	 ي�سمل	 وبما	 ال�سجون،	 ر�سد	 زيارات	 في	 المعروفة	 االآليات	 وفق	
ومطالبهم،	 �سكاواهم	 و�سماع	 والمعتقلين،	 االأ�سرى	 مع	 المنفرد	 واالجتماع	 والغرف،	
الفوري	والجاد	على	 بالعمل	 ال�سجون،	ومطالبتها	 وطرحها	على	مديرية	قوات	م�سلحة	
الوفاء	بالتزاماتها	كقوة	حاجزة	بموجب	القانون	الدولي	االإن�ساني.	وكما	تطالب	ال�سمير	
والوقوف	 المر�سى	 لالأ�سرى	 ال�سحية	 الحالة	 بمتابعة	 االأحمر	 لل�سليب	 الدولية	 اللجنة	

على	حقيقة	الخدمات	الطبية	التي	تقدمها	قوات	م�سلحة	ال�سجون.		

	 وتو�سي	موؤ�س�سة	ال�سمير	اللجنة	الدولية	لل�سليب	االأحمر	بحماية	حق	االأ�سرى	والمعتقلين	-
في	االإ�سراب	عن	الطعام	ك�سكل	من	اأ�سكال	الن�سال	للو�سول	اإلى	حقوقهم	المكفولة	في	
في	 حقهم	 مقدمتها	 وفي	 االإن�سان	 لحقوق	 الدولي	 والقانون	 االإن�ساني	 الدولي	 القانون	

االعتراف	بهم	كاأ�سرى	حرب	ومقاتلون	من	اأجل	الحرية.	

70	تعمل	بعثة	اللجنة	الدولية	لل�سليب	االأحمر	يف	االأر�ش	الفل�سطينية	املحتلة	وداخل	دولة	االحتالل،	مبوجب	اتفاق	�سري	

ال	يتيح	ملندوبي	اللجنة	الدولية	اال�سطالع	مبهامهم	اخلا�سة	بحماية	املعتقلني.		ووفقًا	ل�سهادات	االأ�سرى،	ال	ي�سمح	ملندوبي	
اللجنة	الدولية	بزيارة	ال�سجون	»زيارة	مراقبة	فعلية«،	ويكتفون	بلقاء	بع�ش	االأ�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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	 تو�سي	موؤ�س�سة	ال�سمير	الموؤ�س�سات	الدولية،	وبخا�سة	االأمم	المتحدة،	والبعثات	الدولية	-
والدبلوما�سية	التي	توؤمن	بحقوق	االإن�سان،	بممار�سة	ال�سغط	على	دولة	االحتالل	لالإفراج	
الفل�سطينية،	 الحقوقية	 والموؤ�س�سات	 االإن�سان	 حقوق	 عن	 المدافعين	 كافة	 عن	 الفوري	
و�سيانة	حقوقها	التي	كر�سها	االإعالن	العالمي	الخا�ش	بالمدافعين	عن	حقوق	االإن�سان.

رابعًا. احلركة الوطنية الأ�سرية

	 النف�سية	لالأ�سرى	والمعتقلين	- اإلى	العمل	على	توفير	الح�سانة	 الحركة	االأ�سيرة	مدعوة	
والت�سدي	الأهداف	التعذيب	واآثاره.

	 ال�سجون،	- م�سلحة	 القوات	 اعتداءات	 بتوثيق	 والمعتقلين	 االأ�سرى	 ال�سمير	 تو�سي	
واإي�سالها	اإلى	الموؤ�س�سات	الحقوقية	الفل�سطينية	والدولية،	بغر�ش	تفعيل	اأدوات	الم�ساءلة	

والمحا�سبة	لقوات	م�سلحة	ال�سجون	االإ�سرائيلية.

	 على	- االإ�سرائيلية	 ال�سجون	 م�سلحة	 لحمل	 والمطلبي،	 القانوني	 الن�سال	 في	 اال�ستمرار	
االعتراف	بالمكانة	القانونية	لالأ�سرى	والمعتقلين	الفل�سطينيين،	باعتبارهم	اأ�سرى	حرب	
منا�سلين	من	اأجل	الحرية،	ومعاملتهم	بموجب	الحماية	المقررة	لهم	في	اتفاقيتي	جنيف	
الثالثة	والرابعة،	و�سائر	اتفاقيات	حقوق	االإن�سان	الخا�سة	بالمحرومين	من	حريتهم.
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مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان:

ال�شمري موؤ�ش�شة اأهلية فل�شطينية م�شتقلة غري ربحية تعنى بحقوق الإن�شان، اأ�ش�شها يف مدينة القد�س املحتلة اأواخر عام 1991 جمموعة من الن�شطاء 
واملهتمني بحقوق الإن�شان لدعم ون�شرة الأ�شرى، ومناه�شة التعذيب عن طريق املراقبة واملتابعة القانونية واحلمالت الت�شامنية.

وي�شاركون يف  املوؤ�ش�شة  باأهداف  يوؤمنون  الذين  الأ�شخا�س  وهم  )ال�شمائر(،  عليهم  يطلق  الذين  واملتطوعني  الأن�شار  من  بال�شمري عدد  ويحيط 
ن�شاطاتها ويعملون على دعمها ماديًا ومعنويًا.

وال�شمري ع�شو يف �شبكة املنظمات الأهلية الفل�شطينية، جمل�س منظمات حقوق الإن�شان، ال�شبكة العاملية ملناه�شة التعذيب، الئتالف من اأجل الدفاع 
عن احلقوق واحلريات، الئتالف الإقليمي لإلغاء عقوبة الإعدام، الئتالف الدويل ملناه�شة �شيا�شة العزل، وغريها من ائتالفات حملية واإقليمية 

ودولية.
توؤمن موؤ�ش�شة ال�شمري بعاملية حقوق الإن�شان التي ت�شتند اإىل اأولوية احرتام الكرامة والإن�شانية وعدم جتزئتها ا�شتنادًا اإىل الأعراف واملواثيق املقرة 

دوليًا.  
كما وتوؤمن ال�شمري باأهمية بناء جمتمع فل�شطيني دميقراطي حر، ي�شوده العدل وامل�شاواة و�شيادة القانون واحرتام حقوق الإن�شان يف اإطار حقه يف 

تقرير امل�شري.
أهداف الضمير:

�أواًل: مناه�شة التعذيب وغريه من �شروب املعاملة القا�شية، اأو الالاإن�شانية اأو املهينة والعمل على اإلغاء عقوبة الإعدام.

ثانياً : مناه�شة العتقال التع�شفي و�شمان املحاكمة العادلة والنزيهة.

ثالثاً : دعم واإ�شناد معتقلي الراأي والهتمام باملعتقلني والأ�شرى ال�شيا�شيني ون�شرتهم معنويًا وقانونيًا واإعالميًا.

ر�بعاً : امل�شاهمة يف �شن قوانني فل�شطينية ت�شون مبادئ حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية و�شمان تنفيذها.

خام�ساً : امل�شاهمة يف الرتقاء بالوعي املجتمعي جتاه ق�شايا حقوق الإن�شان والدميقراطية و�شيادة القانون.

�ساد�ساً : بناء احلياة الدميقراطية يف املجتمع الفل�شطيني القائمة على التعددية ال�شيا�شية وحرية الراأي والتعبري.

�سابعاً : ح�شد وتكري�س التاأييد والدعم الدويل حلقوق ال�شعب الفل�شطيني امل�شروعة . 

برامج الضمير:
التعذيب  ق�شايا  متابعة  خالل  من  وعائالتهم  واملعتقلني  لالأ�شرى  املجانية  واحلقوقية  القانونية  اخلدمة  توفري  القانوين :  الدعم  برنامج  اأوًل: 

واملحاكمات والزيارات الدورية والإر�شاد احلقوقي القانوين.
ثانيًا: برنامج الدرا�شات والتوثيق : توثيق كافة الإح�شاءات والنتهاكات التي يتعر�س لها الأ�شرى واملعتقلني وعائالتهم، واإ�شدار التقارير والدرا�شات 
لها  التي يتعر�س  التوقيف، واملعتقالت وال�شجون والنتهاكات  التحقيق، وظروف العتقال داخل مراكز  اأثناء العتقال وخالل فرتة  التعذيب  حول 

الأ�شرى واملعتقلني من قبل قوات م�شلحة ال�شجون الإ�شرائيلية ووحداتها اخلا�شة.
ملناه�شة  و�شاغطة  ت�شامنية  ودولية  واإقليمية  حملية  وحمالت  باأن�شطة  ال�شمري  تقوم  الربنامج  هذا  يف اإطار  واملنا�شرة :  ال�شغط  برنامج  ثالثًا: 

التعذيب والعتقال التع�شفي ون�شرة الأ�شرى وحريتهم وم�شاندة اإ�شرابهم عن الطعام.
رابعًا: برنامج التوعية والتدريب : تقوم ال�شمري بعقد لقاءات جماهريية ون�شاطات توعوية حول حقوق الأ�شرى واملعتقلني وعائالتهم، ومن خالل 
برنامج ال�شمائر تفعل املوؤ�ش�شة دور ال�شباب يف تعزيز وحماية حقوق الإن�شان، كما وتعقد املوؤ�ش�شة دورات متخ�ش�شة للمحامني املتدربني والعاملني 

يف جمال الدفاع عن الأ�شرى واملعتقلني اأمام املحاكم الع�شكرية التابعة لقوات الإحتالل.
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