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توطئة

أي مــن األعــوام الســابقة فيمــا حملــه مــن انتهــاكات ،حيــث اســتم ّرت
لــم يختلــف عــام  2020عــن ٍّ
دولــة االحتــال خــال هــذا العــام يف سياســتها يف اعتقــال الفلســطين ّيني ،وتعريضهــم إلــى مختلــف
أشــكال التعذيــب ،واملعاملــة الالإنســان ّية ،وذلــك ضمــن إطــار تكاملـ ّـي مــا بــن أجهــزة دولــة االحتــال
املختلفــة التــي تعمــد إلــى التغطيــة علــى جرائــم االحتــال ،وإيجــاد مبـ ّررات قانون ّيــة للتغطيــة علــى مــا
تقــوم بــه دولــة االحتــال مــن إهمــال متع ّمــد حلقــوق األســرى الفلســطين ّيني .وأتــت مختلــف انتهــاكات
االحتــال خــال هــذا العــام علــى الرغــم مــن انتشــار فايــروس كورونــا ،حيــث لــم يتس ـ ّبب انتشــار
الفايــروس بتغاضــي دولــة االحتــال عــن اعتقــال الفلســطين ّيني ،أو وضعهــم يف زنازيــن قــذرة ،تفتقــر
أي مــن النــداءات واملطالبــات باإلفــراج عــن
إلــى أبســط مق ّومــات احليــاة اآلدم ّيــة .هــذا ولــم تؤ ّثــر ّ
ـص األســرى املرضــى واألطفــال والنســاء -علــى دولــة االحتــال ،حيــث
األســرى الفلســطين ّيني -وباألخـ ّ
رفضــت إطــاق ســراح األســرى الفلســطين ّيني؛ األمــر الــذي تسـ ّبب بإصابــة مــا يزيــد عــن  100معتقــل
بفايــروس كورونــا ،كان منهــم عــدد مــن األســرى املرضــى.
وتســبب انتشــار فايــروس كورونــا بخلــق مســاحة جديــدة ملزيــد مــن انتهــاكات دولــة االحتــال بحقّ
هــذا ّ
الفلســطين ّيني ،حيــث قامــت خــال فتــرة جائحــة كورونــا بحرمــان األســرى مــن التواصــل مــع العالــم
بحجــة انتشــار فايــروس
اخلارجـ ّـي ،ومــع ذويهــم ألشــهر ع ـ ّدة ،حيــث منعــت زيــارات أهالــي األســرى ّ
كورونــا ،واســتعاضت عــن إحضــار املعتقلــن إلــى احملاكــم باســتخدام تقن ّيــة الفيديــو كونفرنــس التــي
مما يلفــت النظر يف هذا
أعاقــت يف الكثيــر مــن احلــاالت متكــن املعتقــل مــن فهــم مجريــات اجللســة .و ّ
الســياق تعامــل إدارة مصلحــة الســجون مــع األســرى ،حيــث قامــت اإلدارة يف بدايــة انتشــار فايــروس
ّ
ـجانني إلــى
كورونــا بتوفيــر املعقّمــات
واملنظفــات لألســرى ،وحاولــت تقليــص عــدد مـ ّرات دخــول السـ ّ
األقســامّ ،إل أ ّنــه مــع مــرور الوقــت أعــادت دولــة االحتــال مــن سياســاتها جتــاه األســرى ،وقلّصــت
كم ّيــات املعقّمــات التــي يت ـ ّم توفيرهــا لألســرى؛ األمــر الــذي تس ـ ّبب يف ّ
تفشــي فايــروس كورونــا يف
الســجون؛ نتيجــة الختــاط األســرى بالعاملــن يف الســجون.
ـرائيلي خــال هــذا العــام مــا يزيــد عــن  4634فلســطين ّياً ،مــن
هــذا واعتقلــت ق ـ ّوات االحتــال اإلسـ
ّ
بينهــم  543طفــ ً
الفلســطيني ،و ّ
مت حتويلهــم إلــى
ا ،و 128امــرأة ،و 6نــ ّواب يف املجلــس التشــريعي
ّ
أن هنــاك  3نــ ّواب آخريــن كان قــد ّ
مت اعتقالهــم خــال عــام
االعتقــال
اإلداري ،مــع اإلشــارة إلــى ّ
ّ
اإلداري ،و ّ
مت جتديــد أوامــر اعتقالهــم خــال عــام  .2020وشــملت
 ،2019وحتويلهــم إلــى االعتقــال
ّ
إداري ،كان مــن بينهــا ثالثــة
اعتقــاالت االحتــال أيضـاً أربعــة صحف ّيــن ،وأصــدرت  1114أمــر اعتقــال
ّ
أوامــر بحــقّ أطفــال ،و 3بحــقّ نســاء .وواصلــت ســلطات االحتــال خــال هــذا العــام سياســة االعتقــال
ـفي بحــقّ الفلســطين ّيني ،حيــث بلــغ عــدد املعتقلــن يف ســجون االحتــال نهايــة العــام 2020
ّ
التعسـ ّ
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قرابــة  4400أســير ،مــن بينهــم  8ن ـ ّواب ،ومــا يزيــد عــن  700أســير مريــض ،و 26أســيراً معتقلــن
قبــل توقيــع اتّفاق ّيــة أوســلو.
وخــال هــذا العــام اســتم ّرت دولــة االحتــال يف سياســتها املختلفة التي شــملت محاكمة الفلســطين ّيني
يف محاكمهــا العســكر ّية التــي تفتقــر إلــى أبســط ضمانــات احملاكمــة العادلــة ،وتعريــض الفلســطين ّيني
إلــى التحقيــق القاســي واملعاملــة الالإنســان ّية ،واســتهداف طلبــة اجلامعــات الفلســطين ّية واعتقالهــم،
اجلامعــي مــن خــال جترميهــا ُ
لألطــر
النقابــي
ومحــاوالت االحتــال املســتم ّرة يف جتــرمي العمــل
ّ
ّ
ّ
ّ
بــي
الطلب ّيــة ،حيــث أصــدرت دولــة االحتــال خــال هــذا العــام قــراراً باعتبــار القطــب
الطل ّ
مــي ّ
منظمــ ًة إرهاب ّيــة ،وكذلــك حاولــت خــال هــذا العــام تضييــق اخلنــاق
الدميوقراطــي التق ّد ّ
ّ
املؤسســات احلقوق ّيــة واملجتمع ّيــة ،والعاملــن يف هــذا املجــال مــن خــال اســتمرارها يف
أكثــر علــى
ّ
اســتهداف الصحاف ّيــن واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ،ومــن خــال تعديــل التشــريعات أو تقــدمي
مقترحــات لتعديــل تشــريعات دولــة االحتــال ،ومثالهــا تقــدمي مقتــرح لتجــرمي العمــل احلقوقـ ّـي.

هــذا واســتم ّرت دولــة االحتــال خــال هــذا العــام يف إهمالهــا األســرى الفلســطين ّيني ط ّب ّي ـاً؛ األمــر
الــذي تس ـ ّبب باستشــهاد أربعــة أســرى فلســطين ّيني خــال هــذا العــام .ولــم يخ ـ ُل عــام  2020مــن
اجلماعــي للفلســطين ّيني ،حيــث هدمــت قــ ّوات االحتــال  6منــازل
سياســة االحتــال يف العقــاب
ّ
ألســرى ،واعتقلــت عشــرات الفلســطين ّيني للضغــط علــى أســرى مــن عائالتهــم ميـ ّرون بفتــرة التحقيق،
وقامــت بتدميــر ممتلــكات العديــد مــن العائــات خــال عمل ّيــات اقتحامهــا املنــازل ،هــذا وفرضــت
دولــة االحتــال خــال هــذا العــام غرامــات باهظــة علــى الفلســطين ّيني ،حيــث رصــدت الضميــر
بشــكل منفــرد تغــرمي  90معتقـ ً
مؤسســة الضميــر خــال عــام  ،2020ووصــل مجمــوع
ا ّ
ممــن تابعتهــم ّ
ـرائيلي.
الغرامــات التــي دفعوهــا  265300شــيكل إسـ
ّ
مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان ســنو ّياً بإصــدار هــذا التقريــر ليشـ ّكل وثيقــة
تقــوم ّ
ترصــد وتؤرشــف االنتهــاكات كا ّفـ ًة التــي يتعـ ّرض لهــا األســرى واألســيرات الفلســطين ّيون منــذ حلظــة
اعتقالهــم ،مــروراً مبرحلــة التحقيــق ووصــوالً إلــى نقلهــم إلــى زنازيــن االحتــال .ويحــاول هــذا التقريــر
الضــوء علــى حيــاة األســرى وطبيعــة املعانــاة التــي يعيشــونها يف الســجون يف محاولــة لرصــد
أن يسـلّط َّ
الوطنــي
أبعــاد ظــروف الســجون ســنو ّياً ،وتوثيــق ممارســات االحتــال وفضحهــا علــى الصعيديــن
ّ
لــي ،وبيــان مــدى مخالفــة ممارســات االحتــال املواثيــق الدول ّيــة ،وبخاصــة اتّفاق ّيــة جنيــف
َّ
والد ْو ّ
اخلاصــة بحمايــة األشــخاص املدن ّيــن يف وقــت احلــرب للعــام  ،1949واتّفاق ّيــة مناهضــة
الرابعــة
ّ
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة ،أو العقوبــة القاســية ،أو الالإنســان ّية ،أو املهينــة للعــام .1984
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املؤسســة إلــى توثيــق ممارســات االحتــال وفضحهــا،
كمــا يُعـ ّد التقريــر مك ّونـاً أساسـ ّياً مــن مســاعي
ّ
ليــس علــى نطــاق حقــوق األســرى واألســيرات فحســب ،بــل السياســيات واإلجــراءات واملتغ ّيــرات
والقوانــن كا ّفــة ،ومشــروعات القوانــن التــي يصدرهــا مشــ ّرع االحتــال الكنيســت فيمــا يتعلّــق
ـطيني عا ّم ـ ًة.
خاص ـ ًة ،وحقــوق الشــعب الفلسـ
باألســرى
ّ
ّ
مؤسســة الضميــر لإلفــراج عــن األســرى
ويأتــي هــذا التقريــر يف إطــار اجلهــود املتواصلــة التــي تبذلهــا ّ
ـإن الضميــر
واألســيرات يف ســجون االحتــال اإلسـ
ـرائيلي كا ّفــة ،وإلــى حــن حتقيــق ذلــك الهــدف ،فـ ّ
ّ
املؤسســات احلقوق ّيــة الدول ّيــة واحملل ّيــة؛ مــن أجــل فضــح جرائــم
ســتواصل جهودهــا ،وبالتعــاون مــع
ّ
ـرائيلي بحقوقهـ ّـن/م املكفولــة
االحتــال ،وضمــان متتُّــع األســيرات واألســرى يف ســجون االحتــال اإلسـ
ّ
ـاني ،والقانــون الدولـ ّـي حلقــوق اإلنســان.
وفقـاً للقانــون الدولـ ّـي اإلنسـ ّ
يعتمــد التقريــر منهج ّيــة وصف ّيــة حتليل ّيــة ،بحيــث يســتند يف معلوماتــه إلــى حصيلــة أعمــال الرصــد
املؤسســة للرقابــة علــى مــدى احتــرام القانــون الدولـ ّـي
والتوثيــق واملتابعــة القانون ّيــة التــي تضطلــع بهــا
ّ
ـاني علــى املســتويات التشــريع ّية والقضائ ّيــة والتنفيذ ّيــة ،ال
حلقــوق اإلنســان ،والقانــون الدولـ ّـي اإلنسـ ّ
ـري الناظــم حلقــوق األســرى وأصــول
سـ ّيما فيمــا يتعلــق باملعتقلــن وأوضاعهــم باعتبارهــا اإلطــار النظـ ّ
مؤسســة الضميــر خــال عــام  2020مــن زيــارة  154أســيراً يف مراكــز
معاملتهــم ،هــذا وقــد مت ّكنــت ّ
املؤسســة كذلــك  114حالــة
ـرائيلي عبــر  118زيــارة فعل ّيــة .ون ّفــذت
التحقيــق وســجون االحتــال اإلسـ
ّ
ّ
توثيــق النتهــاكات االحتــال مبــا يشــمل زيــارات ميدان ّيــة ،وتوثيقــات هاتف ّيــة أو مكتب ّيــة ،حيــث ّ
مت
خــال هــذه التوثيقــات والزيــارات جمــع معلومــات وأخــذ تصاريــح مشــفوعة بالقســم حــول االنتهــاكات
التــي يتعـ ّرض لهــا األســرى أثنــاء عمل ّيــات االعتقــال ،أو التحقيــق ،أو بعــد النقــل إلــى املعتقــات.
ويســتعرض التقريــر أبــرز االنتهــاكات التــي تقــوم بهــا دولــة االحتــال حلــثّ اجلهــات ذات العالقــة علــى
اخلاصــة
التدخّ ــل والقيــام بواجبهــا القانونـ ّـي ،وإلــزام دولــة االحتــال باحتــرام الضمانــات القانون ّيــة
ّ
ـأن أســرى
مؤسســة الضميــر بـ ّ
باملعتقلــن ،ويتنــاول قض ّيــة األســرى كقض ّيــة واحــدة انطالقـاً مــن إميــان ّ
القــدس ،واألســرى الفلســطين ّيني مــن أراضــي العــام  ،1948وأســرى قطــاع غـزّة والض ّفــة الغرب ّيــة هــم
حملــة رايــة واحــدة وهمــوم واحــدة ،ويقاســون الظــروف ذاتهــا ،ويخوضــون نضــاالً يجــب أن يكــون
موحــداً يف ســبيل كرامتهــم وح ّر ّيتهــم.
ّ
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المحطات خالل عام 2020
ّ
أبرز
·  6كانـــون الثانـــي  :2020دخــول األســير كــرمي يونــس مــن قريــة عــارة باملثلّــث الشــمالي يف
األراضــي احملتلّــة عــام  ،1984عامــه الـــ  39علــى التوالــي مــع ابــن ع ّمــه األســير ماهـــر يونـــس
الـــذي اعتُقـــل بتاريـــخ  19كانـــون الثانـــي  ،1983ويُعـ ّد األســيران يونــس مــن ضمــن  26أســيراً
معتقـ ً
ا قبــل اتّفاق ّيــة أوســلو عــام  ،1993حيــث نكــث االحتــال االتّفــاق باإلفــراج عنهــم ضمــن
الدفعــة الرابعــة بتاريــخ  19آذار  ،2014يف إطــار جهــود املفاوضــات التــي ّ
متــت مــع الســلطة
أن هنــاك  57أســيراً قضــوا  20عامــاً فأكثــر بشــكل
الوطن ّيــة الفلســطين ّية .هــذا و ّيذكــر ّ
متواصــل يف ســجون االحتــال.
ـفي ألكثــر مــن  30طف ـ ً
ا أســيراً مــن ســجن عوفــر إلــى
· 13كانــون الثانــي  :2020نق ـ ٌل تعسـ ّ
ســجن الدامــون دون مم ّثليهــم البالغــن مــن الهيئــة التنظيم ّيــة ،يف تعـ ٍّـد ســافر علــى حقوقهــم
املتّفــق واملتعــارف عليهــا ،جــاءت عمل ّيــة النقــل يف ظــروف سـ ّيئة ،حيــث نُقلــوا إلــى قســم ( )1من
الســجن املذكــور دون إعــداده الســتقبالهم يف ظـ ّل نقــص حــا ّد لــك ّل متطلّباتهــم.
· 5آذار  :2020هــدم منــزل األســيرين وليــد حناتشــة ويــزن مغامــس يف مدينــة رام اهلل ،خــال
العــام  2020قامــت قــ ّوات االحتــال بهــدم منــازل  6أســرى فلســطين ّيني ،وشــ ّردت بذلــك
 22شــخصاً مــن بينهــم  7قاصريــن ،وذلــك ضمــن إطــار سياســة العقوبــات اجلماع ّيــة التــي
ينتهجهــا االحتــال ض ـ ّد عائــات األســرى.
· 24آذار  :2020إعــان حالــة الطــوارئ داخــل دولــة االحتــال بســبب انتشــار فيــروس كورونــا،
واســتخدام انتشــار الوبــاء وســيل ًة عقاب ّي ـ ًة ض ـ ّد األســرى ،فعلــى ســبيل املثــال ّ
مت منــع زيــارات
العائــات لألســرى مــن منطقــة الض ّفــة الغرب ّيــة ملــا يقــارب  3أشــهر ،وبعدهــا ّ
متــت إعــادة
زيــارات العائــات إلــى الســجون بوتيــرة غيــر متوازنــه وبتشــديدات كثيــرة ،يف حــن ُحــرم
األســرى مــن منطقــة غـزّة مــن زيــارات األهــل حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر .وتسـ ّبب انتشــار
الوبــاء بانتهــاك العديــد مــن حقــوق األســرى ،كحقّهــم يف التواصــل مــع احملامــي ،واحلــقّ يف
ـوري ،وغيرهــا مــن احلقــوق.
وجــود مترجــم فـ ّ
· 13نيسان  :2020الضمير تو ّثق أسلوباً جديداً يستخدمه االحتالل يف مالحقة الفلسطين ّيني
واعتقالهــم والتنكيــل بهــم ،فحصـاً أمن ّيـاً بغطــاء نفسـ ّـي ،يتـ ّم فيــه إجبــار املعتقــل علــى اإلجابــة
حتــت التهديــد باالعتقــال والتعذيب.
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· 22نيســان  :2020استشــهاد األســير نــور الديــن البرغوثــي  25عامـاً مــن قريــة عابــود قضــاء
ـأن البرغوثــي
رام اهلل بعــد أن ُوجــد ُمل ًقــى علــى ح ّمــام إحــدى أقســام ســجن النقــب ،علم ـاً بـ ّ
معتقــل منــذ العــام  ،2017ومحكــوم بالســجن ملـ ّدة  8ســنوات.
· 12أ ّيــار  :2020حملــة عقوبــات واعتقــاالت جماع ّيــة واســعة تطــال أهالــي قريــة يعبــد قضــاء
جنــن إثْـ َر مقتــل أحــد جنــود االحتــال اإلســرائيل ّيني ،احلملــة طالــت مــا يقــارب  55شــخصاً
معظمهــم مــن العائلــة نفســها ،مــن بينهــم كبــار سـ ّـن ونســاء وأطفــال.
ـكري رقــم  1651واملس ـ ّمى «األمــر بشــأن
·حزيــران  :2020التعديــل رقــم  67علــى األمــر العسـ ّ
موحــدة» « -يهــودا والســامرة « ( ،)2009الــذي يحمــل رقــم
تعليمــات األمــن» « -صيغــة ّ
األساســي بشــأن إجــراءات
العســكري
( .)1827جــاء هــذا التعديــل ليضيــف علــى األمــر
ّ
ّ
احملاكمــات وتعريــف اجلرائــم ،مــا ورد يف قانــون اإلرهــاب الــذي أُقــ ّر يف دولــة االحتــال
يف العــام ( ،)2016ويضيــف مــوا َّد جديــدة تتعلّــق بالعقوبــات التــي س ـتُفرض علــى مــن يقــوم
باســتخدام ممتلــكات؛ بهــدف تنفيــذ مخالفــة أو املكافــأة علــى تنفيــذ مخالفــة ،وذلــك بالســجن
املوجهــة
عشــر ســنوات وفــرض غرامــة مال ّيــة ،واألكثــر أه ّم ّيــة مــن ك ّل مــا ســبق هــي الرســالة
ّ
للبنــوك العاملــة يف األرض احملتلّــة حــول حســابات املعتقلــن واألســرى والشــهداء ،علــى اعتبــار
أن هنــاك صالح ّيــة مبصــادرة األمــوال املتو ّفــرة يف هــذه احلســابات حتــت بنــد أ ّنهــا ُتنــح
ّ
«كمكافــأة» علــى ارتــكاب مخالفــة.
·ّ 8
متــوز  :2020استشــهاد األســير املسـ ّـن ســعد الغرابيلــي  75عامـاً مــن قطــاع غـزّة ،حيــث كان
يعانــي مــن ســرطان البروســتاتا ،والسـ ّكري ،والضغــط ،مــع العلــم أ ّنــه محكــوم بالســجن املؤ ّبــد،
ومعتقــل منــذ العــام  ،1994حيــث أبقــى االحتــال علــى احتجــاز جثمانــه.
·ّ 16
متــوز  :2020قامــت ق ـ ّوات االحتــال باعتقــال البروفيســور عمــاد البرغوثــي ( 53عام ـاً-
بيــت رميــا) وذلــك أثنــاء مــروره عــن حاجــز بلــدة عناتــا شــمال شــرق القــدس ،وح ّولتــه لالعتقال
اإلداري ّملــدة  4شــهور.
ّ
·ّ 23
متــوز  :2020اعتقــال الطفــل محمــود الغليــظ  16عامــاً مــن مخ ّيــم اجللــزون  /قضــاء
رام اهلل ،واإلعــان عــن إصابتــه بفيــروس كورونــا بعــد أ ّيــام مــن اعتقالــه ،حيــث ّ
مت عزلــه عــن
العالــم اخلارجـ ّـي يف ظــروف ج ـ ّداً مزريــة ومل ـ ّدة  45يوم ـاً ،ليُفــرج عنــه الحق ـاً.
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·ّ 27
متــوز  :2020ســابقة قضائ ّيــة ،حيــث رفضــت احملكمــة املركز ّيــة يف تــل أبيــب التماسـاً ُقـ ّدم
باســم األســير بكــري زاهــر منصــور مــن األراضــي احملتلــة عــام  ،1948ضـ ّد مصــادرة عشــرات
آالف الشــواقل ،حصــل عليهــا األســير مــن الســلطة الفلســطين ّية ،يف تشــريع واضــح لســرقة
بحجــة مكافحــة اإلرهــاب.
وقرصنــة أمــوال األســرى الفلســطين ّيني ّ
متــوز  :2020خــاض األســير ماهــر األخــرس 49عامـاً مــن مدينــة جنــن ،إضرابـاً مفتوحـاً
·ّ 27
ســجل إضرابــه األطــول يف تاريــخ احلركــة
اإلداري ،حيــث
عــن الطعــام؛ رفضــاً العتقالــه
ّ
ّ
األســيرة ،إ ْذ بلــغ م ـ ّدة  103أ ّيــام.

·ّ 30
منســق حملــة مقاطعــة إســرائيل محمــود النواجعــة ،اســتم ّر التحقيــق
متــوز  :2020اعتقــال ّ
ّ
مبنظمــات غيــر مشــروعة ،وأُفــرج عنــه
مــع نواجعــة م ـ ّدة أســبوعني ،ضمــن شــبهات عالقتــه
بعــد أن فشــل االحتــال بتقــدمي أ ّيــة الئحــة اتّهــام بح ّقــه.
ّ
الطلبـ ّـي الدميوقراطـ ّـي التق ّدمـ ّـي -
· 23آب  :2020أعلنــت دولــة االحتــال اعتبــار القطــب
ّ
ّ
«منظمــة غيــر مشــروعة» حيــث جــاء هــذا
الطلب ّيــة يف جامعــة بيرزيــت -
وهــو أحــد الكتــل
باالســتناد إلــى أنظمــة الطــوارئ لعــام  .1945وتش ـ ّكل هــذه اخلطــوة انتهــاكاً واضح ـاً حلــقّ
والسياســي،
النقابــي
الطــاب الفلســطينيني يف حر ّيــة الــرأي والتعبيــر ،وحقّهــم يف العمــل
ّ
ّ
وتــاه هجمــة اعتقــال واســعة بحــقّ الطالب/الطالبــات مــن اجلامعــة ذاتهــا.
· 2أيلــول  :2020استشــهاد األســير داوود اخلطيــب  45عام ـاً ،مــن بيــت حلــم نتيجــة أزمــة
قلب ّيــة حــا ّدة ،اخلطيــب معتقــل منــذ العــام  ،2002ومحكــوم  18عامـاً ،حيــث كان مــن املفتــرض
إطــاق ســراحه خــال بدايــة كانــون األ ّول مــن العــام  ،2020وقــد أبقــى االحتــال علــى
احتجــاز جثمانــه.
مؤسســة الضميــر صــاح احل ّمــوري إشــعاراً بنيــة ســحب
· 3أيلــول  :2020تبليــغ احملامــي يف ّ
إقامتــه املقدس ـ ّية مــن قبــل وزيــر داخل ّيــة االحتــال ،وجــاء اإلشــعار الــذي اســتلمه احل ّمــوري
با ّدعــاء أ ّنــه ناشــط يف تنظيــم محظــور مبوجــب األوامــر العســكر ّية ،وأ ّنــه معتقــل ســابق لعـ ّدة
مــ ّرات ســابقة ،وتشــ ّكل قض ّيــة احل ّمــوري إحــدى الســوابق التــي تقــوم بهــا دولــة االحتــال
أي ارتبــاط حقيقـ ّـي لــه بأعمــال
مبحاولــة ســحب إقامــة أحــد األســرى املقدسـ ّيني دون وجــود ّ
عســكر ّية ،مــع العلــم أ ّنــه ّ
مت اعتقالــه بتاريــخ  30حزيــران مــن العــام نفســه ،وأُفــرج عنــه بعــد
أســبوع مــن اعتقالــه ،والتحقيــق معــه دون تقــدمي أ ّيــة تهمــة بح ّقــه.
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· 5أيلــول  :2020تســجيل أعنــف عمل ّيــة اعتقــال ُو ّثقــت خــال العــام ،حيــث داهمــت ق ـ ّوات
االحتــال مخ ّيــم جنــن واقتحمــت منــزل عائلــة قاســم (جدعــون) ،حيــث قامت قـ ّوات االحتالل
بتفجيــر بــاب منــزل العائلــة؛ األمــر الــذي تس ـ ّبب بإصابــة الشــقيقني أحمــد ومحمــد قاســم
بإصابــات بليغــة اســتدعت نقلهمــا إلــى مستشــفى العفولــة بعــد اعتقالهمــا وهمــا جريحــان.
ـطيني حســن يوســف،
ـريعي الفلسـ
ّ
· 2تشــرين األ ّول  :2020اعتقــال النائــب يف املجلــس التشـ ّ
اإلداري ملـ ّدة  6شــهور ،مــع العلــم أ ّنــه أُفــرج عنــه يف ّ
متــوز مــن العــام نفســه،
وحتويلــه لالعتقــال
ّ
اإلداري ،علمـاً بأ ّنــه خــال العــام  2020تواجــد بســجون
بعــد أن قضــى  18شــهراً باالعتقــال
ّ
اإلداري.
ـريعي بينهــم  8باالعتقــال
ّ
االحتــال  11نائبـاً يف املجلــس التشـ ّ
· 14تشــرين األ ّول  :2020قـ ّدم عــدد مــن أعضــاء الكنيســت يف حــزب الليكــود مشــروع قانــون،
،ألي شــخص ُقـ ّدم
لتوســيع مصطلــح الدولــة األجنب ّيــة ،وفــرض عقوبــة بالســجن ملـ ّدة  15عامـاً ّ
ض ـ ّده تهمــة التعامــل مــع عميــل أجنبـ ّـي ،يف خطــوة جديــدة للتشــويش علــى العمــل احلقوقـ ّـي
وجترميــه.
· 2تشــرين الثانــي  :2020اعتقــال الطفــل أمــل نخلــة علــى الرغــم مــن إصابتــه بالوهــن العضلـ ّـي
ـص عضــات التن ُّفــس
الشــديد الــذي يسـ ّبب حــدوث نوبــات مــن الضعــف يف العضــات ،وباألخـ ّ
والبلــع .وجــاء اعتقــال نخلــة عقــب هجمــة شـنّتها قـ ّوات االحتالل علــى األطفال الفلســطين ّيني،
حيــث اعتقلــت خــال شــهري تشــرين األ ّول والثانــي عشــرات األطفال.
· 10تشــرين الثانــي  :2020استشــهاد األســير كمــال أبــو وعــر  46عام ـاً ،مــن بلــدة قباطيــة
قضــاء جنــن؛ نتيجــة معانــاة مــع ســرطان احلنجــرة ،أبــو وعــر معتقــل منــذ العــام ،2003
ومحكــوم باملؤ ّبــد  6م ـ ّرات ،مــع العلــم أ ّنــه أُصيــب بالكورونــا بشــهر متــوز مــن العــام نفســه،
وأبقــى االحتــال علــى احتجــاز جثمانــه.
·تشــرين الثانــي  :2020انتشــار واســع باإلصابــات بفيــروس كوفيــد  19بــن صفــوف األســرى
يف ســجن جلبــوع ،يف ظـ ّل تخ ُّبــط شــديد ،واســتعدادات متواضعــة ملكافحــة الفيــروس مــن قِ بَــل
مصلحــة الســجون ،لتصــل عــدد احلــاالت إلــى  100إصابــة.
·تشــرين الثانــي  :2020إعــادة عــزل األســيرة فــدوى حمــادة يف ســجن الدامــون يف ظــروف
س ـ ّيئة للغايــة ،هــذا وقــد ُعزلــت األســيرة منتصــف العــام ذاتــه مــع األســيرة احمل ـ ّررة جيهــان
حشــيمة يف عــزل ســجن اجللمــة م ـ ّدة  73يوم ـاً متواصلــة ،يف ظــروف تُنتهــك فيهــا الكرامــة
اإلنســان ّية.
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حقائق باألرقام
جدول  :1أعداد األسرى والمعتقلين خالل السنوات 2010-2020
كانون
الثاني

شباط

آذار

نيسان

ّأيار

حزيران

تموز
ّ

5000 2020

5000

5000

4700

4600

4700

4500 4500

4400

5450 2019

5440

5450

5400

5350

5250

5100 5150

5000

5050

6141 2018

6119

6050

6036

5941

5900

5781 5820

5640

5554

5554

6200

6160

6200

6020

6279 6128

6098

6198

6154

6171

6900 2016

6600

6700

6650

6500

6350

6300 6400

6350

6400

6400

6500

6200 2015

6000

5820

5800

5750

5850

5520 5700

5621

6300

6700

6800

5023 2014

5142

5224

5265

5271

6500

6200

6500

6500

6200

4743 2013

4812

4936

4900

4979

5058

5068 5071

5007

5046

4996

5033

4567 2012

4489

4637

4610

4563

4659

4660 4706

4606

4596

4520

4656

5935 2011

5834

5777

5716

5604

5554

5573

5374

5434

4937

4970

6831 2010

6794

6985

6985

6584

6508

6257 6408

6180

6089

5977

6500 2017

آب

أيلول

تشرين
األول
ّ

تشرين
الثاني

كانون
األول
ّ

4500

4400

4400

5000

5000
5500

* العــام  2016اإلحصائ ّيــات فيــه تقدير ّيــة لعــدم مت ُّكــن الضميــر مــن احلصــول علــى املعلومــات
للصحــة.
األقــرب
ّ
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النواب المعتقلون 2010-2020
جدول ّ :2
السنوات

كانون
الثاني

شباط

آذار

نيسان

ّأيار

حزيران

تموز
ّ

آب

2020

7

7

6

7

7

7

5

7

8

2019

8

8

7

8

7

7

7

7

7

8

2018

11

11

7

6

6

6

5

5

5

6

6

2017

7

7

12

13

12

12

12

13

12

12

11

10

2016

7

6

6

6

7

6

6

6

6

6

6

2015

20

17

16

13

12

12

7

4

4

5

5

5

2014

12

11

11

11

11

23

38

36

29

28

25

22

2013

12

15

12

14

13

13

14

13

13

13

14

14

2012

27

27

27

27

27

26

20

20

13

10

8

13

2011

12

12

13

13

14

19

19

19

22

22

23

23

11

15

14

12

12

12

12

9

9

9

9

2010

14

تشرين
الثاني

كانون
األول
ّ

تشرين
أيلول
األول
ّ
8

8

8

8

7
8

جدول  :3فئات األسرى بداية ونهاية األعوام 2020 -2010
السنوات

أسرى األراضي
المحتلّ ة عام
1948

أسرى
القدس

أسرى قطاع
غزّ ة

أسرى ما
قبل أوسلو

النواب
ّ

األسيرات

بداية العام 2020

70

312

296

26

7

41

نهاية العام 2020

70

300

250

26

8

37

بداية العام 2019

70

353

298

27

8

53

نهاية العام 2019

70

308

308

26

7

41

بداية العام 2018

70

550

320

29

11

59

نهاية العام 2018

70

365

310

27

8

54

بداية العام 2017

70

510

350

30

7

53

320

30

10

58

بداية العام 2016

90

500

328

30

7

55

نهاية العام 2016

70

520

350

30

6

53

بداية العام 2015

100

380

371

30

20

22

نهاية العام 2015

90

520

352

30

5

60

بداية العام 2014

226

163

389

30

12

17

نهاية العام 2014

100

376

376

30

22

23

بداية العام 2013

191

167

437

111

12

10

نهاية العام 2013

216

169

395

53

14

16

بداية العام 2012

180

161

462

112

27

8

نهاية العام 2012

191

165

439

111

13

11

بداية العام 2011

187

197

684

300

10

37

نهاية العام 2011

165

152

443

112

23

5

بداية العام 2010

200

198

726

300

12

36

نهاية العام 2010

191

198

686

300

9

39

نهاية العام 2017
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اإلداريين خالل السنوات 2010-2020
جدول  :6أعداد المعتقلين
ّ
كانون
السنوات
الثاني

شباط

آذار

نيسان

ّأيار

حزيران

تموز
ّ

آب

أيلول

2020

461

430

432

400

373

365

360

340

350

تشرين
األول
ّ
370

2019

495

497

497

490

480

480

460

420

425

460

460

2018

450

450

427

431

426

442

446

456

456

482

482

480

2017

536

491

500

490

477

540

465

449

463

453

434

2016

650

700

700

750

715

700

700

2015

450

454

426

414

401

480

2014

155

175

183

186

192

480

تشرين
الثاني
380

كانون
األول
ّ
440
458

536

350

343

450

545

660

480

500

500

530

465

2013

178

178

170

168

156

147

136

134

137

135

145

145

2012

309

309

320

322

308

303

285

250

112

184

156

178

2011

207

221

214

217

220

229

243

243

272

286

278

283

2010

264

264

259

237

222

215

200

190

190

212

214

207

جدول  :7األسرى األطفال خالل األعوام 2010-2020
كانون
السنوات
الثاني

شباط

آذار

نيسان

ّأيار

تموز
حزيران
ّ

آب

تشرين تشرين
أيلول
األول الثاني
ّ

كانون
األول
ّ

2020

186

180

183

185

170

160

160

140

155

170

170

160

2019

215

209

205

215

210

205

210

210

190

190

185

185

2018

330

330

356

304

304

291

270

270

270

230

230

230

2017

300

289

300

300

300

320

300

300

280

311

350

2016

450

406

438

438

414

350

340

300

2015

152

163

182

182

164

162

160

153

156

320

420

470

2014

154

183

210

202

196

200

192

200

201

182

163

156

2013

193

219

185

236

236

222

194

195

180

179

159

173

2012

166

166

183

203

218

192

220

210

194

189

164

177

2011

209

221

216

224

217

211

201

176

262

150

159

2010

318

343

342

355

300

286

280

269

264

251

225

16

281

العــزّ ل فــي مواجهــة
األســرى ُ
فايــروس كورونــا

مطلــع عــام  ،2020انتشــر وبــاء كورونــا يف أنحــاء العالــم كا ّفــة وأصــاب املاليــن مــن البشــر ،وخــال
ـطيني بفايــروس
انتشــار هــذه اجلائحــة ،وعلــى مــدار عــام  2020أُصيــب مــا يزيــد عــن  100أســير فلسـ ّ
الصح ّيــة الالزمــة ،ففــي ظـ ّل منــع األســرى
كورونــا؛ وذلــك نتيجــة إلهمــال دولــة االحتــال االعتبــارات
ّ
ـجانني ،وعاملــن
مــن التواصــل مــع العالــم اخلارجـ ّـي ،أصبحــت بيئــة الســجون مبــا حتتويــه مــن سـ ّ
يف الســجون هــي املجــال الوحيــد لوصــول فايــروس كورونــا إلــى األســرى ،وعلــى الرغــم مــن هــذه
أي
اجلائحــة العامل ّيــةّ ،إل ّ
أن هــذا لــم يشــ ّكل ّ
عائــق لدولــة االحتــال ،حيــث اســتم ّرت خــال
فتــرة جائحــة كورونــا باعتقــال الفلســطين ّيني،
ويوضــح الشــكل أدنــاه توزيــع عــدد املعتقلــن
ّ
أن
علــى مــدار أشــهر العــام ،وعلــى الرغــم مــن ّ
يوضــح انخفاضــاً يف عــدد املعتقلــن
الشــكل
ّ
خــال شــهري آذار ونيســان ،وهمــا الشــهران
أن
األ ّوليــان النتشــار الفايــروس يف فلســطنيّ ،إل ّ
دولــة االحتــال ســرعان مــا أعــادت وتيرتهــا يف
اعتقــال الفلســطين ّيني ،فمنــذ بدايــة العــام وحتــى
 3/4/2020اقتحمــت ق ـ ّوات االحتــال مــا يزيــد
عــن  100منــزل يف منطقــة الضفّــة الغرب ّيــة،
واعتقلــت مــا يزيــد عــن  215شــخصاً مــن بينهــم
صورة من موقع شبكة القدس اإلخبارية لمداهمة قوات
ً (((
فلسطيني قبيل اعتقاله
االحتالل بيت
 16قاصــرا.
ّ
أن دولــة االحتــال لــم تتو ّقــف خــال فتــرة جائحــة كورونــا عــن القيــام مبختلــف انتهاكاتهــا،
يُذكــر ّ
حيــث قامــت خــال هــذا العــام بهــدم منــازل  6فلســطين ّيني ،وش ـ ّردت عائــات بأكملهــا خــال فتــرة
جائحــة كورونــا .واســتم ّرت قـ ّوات االحتــال كذلــك باقتحــام الســجون بشــكل متكـ ّرر ،مع ّرضــة بذلــك
الســن إلــى خطــر انتقــال عــدوى فايــروس كورونــا لهــم عبــر هــذه
مئــات األســرى املرضــى وكبــار
ّ
االقتحامــات.

الغربيــة ،مركــز المعلومــات
الضفــة
ّ
ـتمر فــي ّأيــام الكورونــا :إســرائيل تواصــل حمــات االعتقــال واقتحــام المنــازل فــي
ّ
 .1روتيــن االحتــال يسـ ّ
ـرائيلي لحقــوق االنســان فــي األراضــي المحتلّ ــة بيــت ســيلم ،انظــر الرابــط:
اإلسـ
ّ
_https//:www.btselem.org/arabic/video_20200416/israel_continues_arrests_and_raids_during_coronavirus
pandemic#full.
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شكل توضيحي ألعداد المعتقلين على مدار أشهر العام
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االعتقاالت الكلية

 .1تعامــل االحتــال مــع فايــروس كورونا يتسـ ّـبب بانتهاكات لضمانــات المحاكمة
العادلة
ـرائيلي
ـكري اإلسـ
مــع انتشــار وبــاء كورونــا ،ظهــرت العديــد مــن اإلشــكال ّيات يف النظــام القضائـ ّـي العسـ ّ
ّ
توضــح طبيعــة االنتهــاكات التــي تت ـ ّم لضمانــات احملاكمــة العادلــة ،فخــال هــذه الفتــرة ،أشــار
التــي ّ
ملؤسســة الضميــر مــا واجهــوه مــن انتهــاك حلقوقهــم ،وأبرزهــا احلــقّ يف معرفــة
العديــد مــن املعتقلــن ّ
مــا يــدور يف جلســات احملاكمــة ،فمنــذ بدايــة انتشــار فايــروس كورونــا ،قامــت دولــة االحتــال بوقــف
نقــل املعتقلــن إلــى قاعــات احملاكــم ،واســتبدلت ذلــك بإجــراء احملاكــم عبــر تقن ّيــة الفيديــو كونفرنــس.
إن اســتخدام هــذه التقن ّيــة يف عــدد مــن دول العالــم كان لــه آثــار إيجاب ّيــة حقيق ّيــة،
وميكــن القــول ّ
أن اســتخدام مثــل هــذه التقن ّيــة يجــب
وقلّــص مــن إمكان ّيــة نقــل عــدوى الكورونــا إلــى الســجناءّ ،إل ّ
أي حــقّ للمعتقــل خــال هــذه العمل ّيــة ،حيــث
أن يأتــي متزامن ـاً مــع رقابــة؛ للتأ ُّكــد مــن عــدم انتهــاك ّ
تس ـ ّبب اســتخدام هــذه التكنولوجيــا يف دولــة االحتــال إلــى مزيــد مــن االنتهــاكات حلقــوق املعتقلــن
مؤسســة الضميــر ،قامــت ق ـ ّوات االحتــال يف العديــد مــن جلســات
الفلســطين ّيني ،فوفق ـاً ملــا و ّثقتــه ّ
احملاكــم بتع ُّمــد إطفــاء املايكروفــون عــن أحــد األجهــزة بحيــث يتع ـ ّذر علــى األســير ســماع مجريــات
اجللســة ،ويف أحيــان أخــرى تغاضــت عــن توفيــر مترجــم لألســير ،ويف ظــ ّل عــدم تواجــد األســير
جســد ّياً يف قاعــة احملكمــة ،يصبــح مــن الصعــب عليــه املطالبــة بوجــود مترجــم .ومــن جهــة أخــرى،
أشــار عــدد مــن األســرى إلــى إجــراء احملكمــة جللســاتهم عبــر هواتــف العاملــن يف احملكمــة ،عوضـاً
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عــن اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــرات .هــذا وامتــ ّدت القيــود التــي وضعتهــا دولــة االحتــال لتطــال
أهالــي وذوي األســرى ،فمــع انتشــار فايــروس كورونــا حـ ّدت دولــة االحتــال مــن إمكان ّيــة دخــول أهالــي
املعتقلــن إلــى قاعــات احملكمــة ،وقصــرت ذلــك علــى دخــول شــخص واحــد إليهــا.
مؤسســة الضميــر خــال هــذا العــام مــا يزيــد عــن 15
ولــم يقــف األمــر عنــد هــذا احلـ ّد ،حيــث و ّثقــت ّ
حالــة لــم يتمكــن فيهــا احملامــون مــن معرفــة مــكان املعتقــل ألســباب عـ ّدة ،منهــا :فــرض إغــاق شــامل
يف دولــة االحتــال ،أو نتيج ـ ًة لنقــل املعتقلــن إلــى أكثــر مــن مــكان حجــر وأكثــر مــن ســجن خــال
األ ّيــام األولــى لالعتقــال؛ األمــر الــذي خلــق للمحامــن إشــكال ّية حقيق ّيــة يف معرفــة مــكان املعتقــل،
بحيــث يصبــح علــى عاتــق احملامــي عــبء التواصــل مــع مختلــف مراكــز الشــرطة ،واجليــش ومصلحــة
الســجون للبحــث عــن املعتقــل ،وكان مــن بــن هــذه احلــاالت ،حالــة خيــري حنــون الــذي لــم تتم ّكــن
مؤسســة الضميــر مــن معرفــة مــكان تواجــده ّإل بعــد ثالثــة أ ّيــام مــن االعتقــال؛ وذلــك نتيجــة لتزامــن
ّ
إن مثــل هــذه املمارســات
اعتقالــه ،مــع فــرض إغــاق يف دولــة االحتــال .وبشــكل عــام ميكــن القــول ّ
توضــح الطبيعــة الهزل ّيــة التــي تتعامــل بهــا دولــة االحتــال مــع املعتقلــن الفلســطين ّيني ،فيتغاضــى
ّ
القضــاة يف الكثيــر مــن األحيــان عــن حقــوق املعتقلــن املختلفــة ،ومــع انتشــار وبــاء كورونــا ،أصبحــت
مســاحة انتهــاك حقــوق املعتقلــن أكبــر وأكبــر.
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قانونية خالل فترة جائحة كورونا
 .2التماسات وإجراءات
ّ
منــذ بــدء انتشــاء فايــروس كورونــا يف األراضــي الفلســطين ّية ويف دولــة االحتــال ،قامــت األخيــرة
باتّخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات القانون ّيــة التــي تســ ّببت يف الكثيــر مــن األحيــان بانتهــاك حقــوق
املعتقلــن الفلســطين ّيني ،فمــن ضمــن أوائــل اإلجــراءات التــي اتّخذتهــا دولــة االحتــال كان منــع
عائــات األســرى الفلســطين ّيني مــن زيارتهــم يف الســجون ،وحلــق هــذا اإلجــراء منــع املعتقلــن أيضـاً
ـأي شــكل كان ،باســتثناء الهاتــف وذلــك حتــت ذريعــة
مــن لقــاء محاميهــم ،وتل ّقــي استشــارة قانون ّيــة بـ ّ
مكافحــة انتشــار فايــروس كورونــا.
مؤسســة الضميــر ومركــز عدالــة لتقــدمي التمــاس بهــذا اخلصــوص لغايــات
دفعــت هــذه اإلجــراءات ّ
املؤسســتني يف
املطالبــة بإلغــاء هــذه اإلجــراءات ،وإعــادة الزيــارات بشــروط ط ّب ّيــة ،حيــث أ ّكــدت كال
ّ
أن هــذه اإلجــراءات تنتهــك حــقّ األســرى يف احلصــول علــى استشــارة قانون ّيــة ،وحقّهــم
االلتمــاس إلــى ّ
يف املثــول أمــام احملاكــم ،واحلــقّ يف التواصــل مــع عائالتهــم ،وتنتهــك بشــكل واضــح حــقّ املعتقلــن يف
التواصــل مــع محاميهــم بســر ّية ،حيــث تتـ ّم بالعــادة املكاملــات الهاتف ّيــة مــا بــن املعتقــل ومحاميــه أمــام
(((
ـجانني والض ّبــاط ،وبالتالــي تنتهــك هــذه املمارســات أ ّيــة خصوص ّيــة مــا بــن املعتقــل ومحاميــه.
السـ ّ
عامة
 .3ظروف السجن في ّ
ظل الكورونا  ..إضاءات ّ
سجن عوفر

يُع ـ ّد ســجن عوفــر إحــدى أبــرز احملطــات يف حيــاة عــدد كبيــر مــن األســرى ،حيــث ينقــل االحتــال
ســنو ّياً مئــات األســرى إلــى ســجن عوفــر ليقبــع فيــه األســرى ذوو األحــكام املنخفضــة ،واملعتقلــون
اإلدار ّيــون ،ومــن ينتظــرون احملاكمــة ،بحيــث أصبــح ســجن عوفــر علــى مــدار األعــوام أشــبه مبحطــة
انتظــار يف حيــاة كثيــر مــن األســرى؛ األمــر الــذي جعــل منــه مكانـاً
ّ
مكتظـاً يف غالب ّيــة األشــهر .خــال
فتــرة جائحــة كورونــا ،اضطـ ّرت دولــة االحتــال إلــى فتــح قســمني جديديــن يف ســجن عوفــر ،وهمــا:
وأن عــدداً كبيــراً مــن املعتقلــن اجلــدد
الصحـ ّـي،
قســم  14وقســم  17لتصبــح أقســاماً للحجــر
خاصــة ّ
ّ
ّ
يتـ ّم نقلهــم إلــى ســجن عوفــر.
ملؤسســة الضميــر ســوء الظــروف التــي عاشــوها يف هذيــن القســمني خــال
وذكــر عــدد مــن املعتقلــن ّ
«إن الظــروف العا ّمــة يف قســم
فتــرة احلجــر ،فيقــول األســير ســليم عابــد ( 53عامــاً -رام اهلل)ّ :
 .2للمزيد أنظر الرابط التالي.https//:bit.ly3/bUhKJe :
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احلجــر رقــم  14سـ ّيئة ،فالنظافــة داخــل الغــرف شــبه معدومــة ،وتنتشــر حشــرات البــقّ ؛ األمــر الــذي
يس ـ ّبب األرق وعــدم القــدرة علــى النــوم لي ـ ً
ا» .ومــن جهــة أخــرى أشــار األســير طــارق خضــر (68
أن الوضــع يف هــذا القســم
عامـاً -رام اهلل) الــذي قبــع خــال فتــرة حجــره
الصحـ ّـي يف قســم  17إلــى ّ
ّ
سـ ّيئ جـ ّداً ،فبخصــوص النظافــة والتعقيــم يف القســم يقــول خضــر :فــور قــدوم املعتقــل اجلديــد يتـ ّم
إعطــاؤه نصــف كأس بالســتيك صغيــر مــن الشــامبو ،حيــث تتعامــل اإلدارة مــع هــذه الكم ّيــة علــى أ ّنهــا
أن هــذه الكم ّيــة ال تكفــي الســتحمام األســير
كافيــة لألســير ليســتح ّم طــوال فتــرة احلجــر ،يف حــن ّ
م ّرتــن أو ثــاث مـ ّرات كحـ ّد أقصــى.
ويتك ـ ّون قســم  17مــن طابقــن ،حيــث يتك ـ ّون الطابــق األرضـ ّـي مــن  5غــرف يف ك ّل غرفــة  6أس ـ ّرة،
وبالعــادة يتواجــد يف هــذه الغــرف  4-5أســرى ،وهــي مــا يطلــق عليهــا غــرف «القادمــن اجلــدد»
واملقصــود بذلــك أ ّنــه يتـ ّم وضــع األســرى املعتقلــن حديثـاً فيهــا خــال األ ّيــام اخلمســة األولــى لهــم،
بحيــث ال يُســمح لألســرى االختــاط مــع األســرى اآلخريــن خــال هــذه األ ّيــام .أ ّمــا الطابــق الثانــي
فيتك ـ ّون مــن  7غــرف ،ويتواجــد بالعــادة  6أســرى يف غرفــة ،فمــن يُنــهِ مــن األســرى األ ّيــام اخلمســة
األولــى يتـ ّم نقلــه إلــى غــرف الطابــق الثانــي ،ويخــرج األســرى املتواجــدون يف هــذا الطابــق إلــى ســاحة
الفــورة مــا بــن ســاعتني إلــى ســاعتني ونصــف يف الصبــاح ،وســاعتني ونصــف أخــرى بعــد الظهــر،
ـفلي يتـ ّم إخراجهــم إلــى الفــورة مبعـ ّدل ســاعة واحــدة
علمـاً بـ ّ
ـأن األســرى املوجوديــن يف الطابــق السـ ّ
صباح ـاً وأخــرى بعــد الظهــر ،ويت ـ ّم ذلــك بشــكل منفــرد دون اختالطهــم مــع األســرى اآلخريــن.
إن اإلدارة يف ســجن
هــذا ويقــول األســير احملــ ّرر إبراهيــم مصفــر ( 45عامــاً -مــزارع النوبانــي)ّ :
أن
بحجــة التخ ـ ّوف مــن فايــروس كورونــاّ ،إل ّ
عوفــر قامــت بالكثيــر مــن التضييقــات علــى األســرى ّ
وج ـ ّل هدفهــا كان تضييــق اخلنــاق علــى
معظــم هــذه التضييقــات لــم يكــن لهــا أ ّيــة حاجــة حقيق ّيــةُ ،
األســرى ،فعلــى ســبيل املثــال تع ّمــدت اإلدارة قطــع امليــاه عــن (الــدوش) واحل ّمامــات املوجــودة داخــل
الغــرف بعــد الســاعة التاســعة ليـ ً
وتوضــح مثــل هــذه املمارســات طبيعــة االســتهتار الــذي تتعامــل
ا».
ّ
بــه دولــة االحتــال جتــاه األســرى الفلســطين ّيني ،فمــا احلاجــة إلــى قطــع امليــاه عــن األســرى ليـ ً
ا يف
ظـ ّل انتشــار فايــروس كورونــا والتوصيــات الدائمــة بضــرورة غســل اليديــن ،والتعقيــم بشــكل مســتم ّر!.
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ـكلي إلدارة الســجن خــال فتــرة الكورونــا ،حيــث
عانــى األســرى يف ســجن إيشــل مــن االهتمــام الشـ ّ
يقــول األســير ســام طــه ( 32عامــاً -رام اهلل) :خــال فتــرة جائحــة كورونــا ،كان اهتمــام اإلدارة
باألســرى شــكل ّياً ال أكثــر ،حيــث أحضــرت اإلدارة لألســرى عبــوة بحجــم نصــف لتــر مــن ســائل
كحولـ ّـي ،وأُعطيــت هــذه العبــوة لــك ّل غرفــة علــى أن يت ـ ّم تغييرهــا بعــد انتهائهــا .ويف الســياق ذاتــه
إن إدارة
يقــول األســير نائــل البرغوثــي ( 62عامـاً -رام اهلل) خــال زيــارة أُجريــت لــه مطلــع شــهر ّ :10
الســجون تقــوم شــهر ّياً بتزويدهــم بلتــر واحــد مــن الصابــون الــذي ت ّدعــي دولــة االحتــال أ ّنــه مع ّقــم،
وأ ّنــه قــد ّ
مت تزويــد ك ّل أســير بكمامــة مصنوعــة مــن قمــاش بنـ ّـي يشــبه قمــاش مالبــس الســجن ،مــع
أن 90%
وجــود غشــاء يف الداخــل ،ويقــوم األســرى بغســل هــذه الكمامــات .ويؤ ّكــد البرغوثــي علــى ّ
ممــا يحتاجــه األســرى ويســتهلكونه مــن مــوا ّد التنظيــف يتـ ّم شــراؤها مــن حســاب األســرى أنفســهم؛
ّ
األمــر الــذي يرهقهــم اقتصاد ّي ـاً.
مجدو
سجن
ّ

مؤسســة الضميــر لســجن مجــ ّدو ،أطلــع األســير ســامي صبــح ( 46عامــاً-
خــال زيــارة أجرتهــا ّ
ا« :أصبحــت زيــارات الســجون حال ّيـاً
املؤسســة علــى ظــروف الســجن احلال ّيــة قائـ ً
طولكــرم) محامــي
ّ
تتــ ّم ك ّل شــهرين؛ وذلــك بســبب انتشــار الكورونــا ،بحيــث تكــون الزيــارة ملــ ّدة  45دقيقــة لألســير
احملكــوم و 30دقيقــة لألســير املوقــوف ،ولــم تعــد إدارة الســجن تســمح بإدخــال األطفــال عنــد األســرى
أثنــاء الزيــارة كمــا كان مســموحاً ســابقاً» .ويكمــل صبــح قائ ـ ً
ا :خــال الفتــرة املاضيــة ســمحت لنــا
توجــب علينــا
إدارة الســجن باســتخدام الهاتــف ملــ ّرة واحــدة ،وكان ذلــك يف شــهر حزيــران ،حيــث ّ
تقــدمي طلبــات فرد ّيــة إلــى إدارة الســجن واحلصــول علــى موافقــة مــن الشــاباك إلجــراء هــذه املكاملــات
فــإن األســرى يحتاجــون إلــى شــراء مــوا ّد التنظيــف علــى
الهاتف ّيــة ،ووفقــاً ملــا أشــار إليــه صبــحّ ،
ـاص ،حيــث تــوزّع اإلدارة عبــوة بحجــم  5لتــر مــن الكلــور لــك ّل القســم شــهر ّياً ،؛ األمــر
حســابهم اخلـ ّ
الــذي يضطـ ّر األســرى إلــى إضافــة املــاء إلــى هــذه العبــوة حتــى يتـ ّم اســتخدامها مـ ّرات عديــدة ،وال
جتــري إدارة الســجن فحصــاً للحــرارة ّإل للحــاالت املرض ّيــة ،ويف بعــض األحيــان يقومــون بذلــك
ـإن الفــورة تتـ ّم بشــكل جماعـ ّـي ،حيــث يخــرج جميــع األســرى
لألســرى كبــار السـ ّـن ،عــدا عــن ذلــك ،فـ ّ
مــع بعضهــم بعض ـاً إلــى ســاحة الفــورة ،وال يت ـ ّم إجبارهــم علــى لبــس الكمامــات .ومــن جهــة أخــرى،
أشــار األســير عمــر هوشــة ( 19عام ـاً -رام اهلل) إلــى أ ّنــه خــال الفتــرة األولــى النتشــار فايــروس
كورونــا ،كانــت إدارة الســجن تقــوم بتعقيــم األبــواب واألبــراش يف الغــرف ،وكانــوا يــز ّودون األســرى
بكم ّيــة مــن الصابــون واملعقّمــاتّ ،إل أ ّنهــم فيمــا بعــد قامــوا بتقليصهــا.
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الفلسطينيين
مراكز التوقيف وجه آخر لتعذيب
ّ

تع ّمــدت قــ ّوات االحتــال خــال فتــرة جائحــة كورونــا ،نقــل األســرى يف الكثيــر مــن األحيــان إلــى
مراكــز توقيفهــا املختلفــة ،كمركــز توقيــف عتصيــون ،وح ـ ّوارة ،وغيرهــم ،وعــاش األســرى الذيــن ّ
مت
نقلهــم إلــى هــذه املراكــز ظروفـاً قاســية جـ ّداً؛ األمــر الــذي دفــع عــدداً منهــم إلــى تســجيل اعتراضــات
أمــام القضــاة يف جلســات متديدهــم حــول الظــروف التــي يقبعــون فيهــا يف املراكــز ،حيــث أشــار عــدد
مــن املعتقلــن إلــى انتشــار القــوارض والفئــران بالغــرف ،وقلّــة ك ّم ّيــات الطعــام املق ّدمــة لهــم ،وعــدم
بــأي غــرض مــن مســتلزمات
جــودة الطعــام .هــذا وأشــار عــدد مــن األســرى إلــى عــدم تزويدهــم ّ
النظافــة الشــخص ّية ،كفرشــاة أســنان ،أو صابــون ،أو منشــفة ،أو غيرهــا ،ولــم يُســمح لعــدد منهــم
بتبديــل مالبســه طــوال فتــرة احلجــر ،أو ح ّتــى االســتحمام.
أن قـ ّوات االحتــال تبقــي علــى األســرى يف هــذه املراكــز بهــدف حجرهــم صح ّيـاًّ ،إل
وعلــى الرغــم مــن ّ
أن مــا تقــوم بــه دولــة االحتــال يخالــف ذلــك بشــكل صريــح ،فــا تكتفــي فقــط بوضعهــم يف الظــروف
ّ
آنفــة الذكــرّ ،
وإنــا ميت ـ ّد األمــر ليشــمل عــدم تعقيــم أو تنظيــف الغــرف التــي يقيــم فيهــا األســرى،
وعــدم تزويــد عــدد كبيــر منهــم بكمامــات ،حيــث يقضــي األســير فتــرة احلجــر كلّهــا مســتخدماً كمامــة
واحــدة ،وهــي الكمامــة التــي يت ـ ّم تزويــده بهــا عنــد االعتقــال .ويقــول األســير ســيف الديــن إبراهيــم
( 14عامـاً -بيــت حلــم) يف هــذا الســياق« :يف حـ ّوارة كانــت الغرفــة صغيــرة جـ ّداً ،وفيهــا فرشــة رقيقــة
جـ ّداً ،ولــم يكــن يف الزنزانــة إضــاءة ولكــن فيهــا شـ ّباك ،وال يوجــد ح ّمــام وال حنف ّيــة وال (دوش) ،كانــت
الفــورة قصيــرة جـ ّداً بحيــث ال تكفــي لألســير ليــأكل ويســتح ّم ،ويســتخدم احلمــام ،وكلّمــا كنــا نطلــب
ـجانون بالصــراخ علينــا».
الذهــاب إلــى احل ّمــام ،يبــدأ السـ ّ
محطة جديدة في حياة األسرى...
ّ
الصح ّي عند زيارة المستشفيات..
 .4الحجر
ّ
ال تتــرك دولــة االحتــال مجــاالً لتنـ ّكل باألســرى الفلســطين ّيني ح ّتــى تقــوم باســتغالله ،فخــال فتــرة
انتشــار فايــروس كورونــا ،قامــت دولــة االحتــال باتّخــاذ خطــوات إجرائ ّيــة ،بحيــث أصبــح يُطلــب مــن
صحـ ّـي ،وللوهلــة األولــى ميكــن النظــر
األســرى الذيــن يخرجــون مــن الســجون أن يدخلــوا يف حجــر ّ
وأن الهــدف وراءهــا هــو منــع انتشــار فايــروس كورونــا
إلــى هــذه اخلطــوة علــى أ ّنهــا خطــوة إيجاب ّيــةّ ،
أن
يف الســجون مــن خــال تقليــص مســاحة انتقــال العــدوى مــن خــارج الســجون إلــى داخلهــاّ ،إل ّ
طبيعــة ممارســات االحتــال لهــذه السياســة قــد ح ّولــت حيــاة األســرى إلــى جحيــم ،حيــث أشــار عــدد
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مؤسســة الضميــر إلــى اضطرارهــم إلــى التغاضــي عــن حاجتهــم للخــروج إلــى
مــن األســرى حملامــي ّ
الصحـ ّـي ،حيــث
املستشــفيات إلجــراء فحــوص ط ّب ّيــة أو للعــاج؛ وذلــك بهــدف جتــاوز فتــرة احلجــر
ّ
يوضــع األســرى احملجــورون يف أقســام س ـ ّيئة ج ـ ّداً ،تفتقــر إلــى أبســط مســتلزماتهم وحاجاتهــم.
الضيقــة تجعــل الســجون بيئــة خصبــة النتشــار فايــروس كورونــا...
 .5المســاحة
ّ
ـاال
ســجن جلبــوع مثـ ً
ّ
بالتفشــي بشــكل ملحــوظ يف ســجن جلبــوع
مطلــع شــهر  11مــن عــام  ،2020بــدأ فايــروس كورونــا
املخصصــة لألســرى يف الســجن ،واالكتظــاظ يف ســجن جلبــوع إلــى
حيــث ح ّولــت طبيعــة املســاحة
ّ
بيئــة خصبــة النتشــار الفايــروس ،ويف هــذا الســياق يــروي األســير رشــيد عمــر ( 36عامـاً -طولكــرم )
جتربتــه ،حيــث أُصيــب بالكورونــا أثنــاء تواجــده يف ســجن جلبــوع .يقــول رشــيد« :بتاريــخ 2/11/2020
أجــرت ق ـ ّوات االحتــال فحــص كورونــا لعــدد مــن األســرى يف قســم ( ،)3وتبـ ّـن عقــب ذلــك إصابــة
 70أســيراً مــن أصــل  90أســيراً بالكورونــا ،وبعــد ثمانيــة أ ّيــام أجــرت اإلدارة عــدداً مــن الفحوصــات
اإلضاف ّيــة ،وتب ّينــت إصابــة  10أســرى آخريــن وكنــت أنــا مــن بينهــم (((.أبلغتنــا إدارة الســجون حينهــا
أ ّنــه ســيت ّم نقلنــا إلــى ســجن رميــون لغايــات احلجــر ،ولكــن يف الطريــقّ ،
مت أخــذي أنــا وثالثــة أســرى
آخريــن إلــى ســجن الرملــة ،و ّ
ـت أســبوعاً يف عــزل ســجن
مت نقــل أســيرين آخريــن إلــى ع ـ ّكا .قضيـ ُ
صــص للحجــر بحيــث يتواجــد يف ك ّل غرفــة فيــه أســيران اثنــان .وفــور
الرملــة وذلــك يف قســم خُ ّ
وصولنــا إلــى ســجن الرملــة ،قامــت اإلدارة بإجــراء فحــص كورونــا لنــا ،وكانــوا يقيســون درجــة احلــرارة
مخصــص يف هــذا
يوم ّيـاً يف حــن أ ّنهــم لــم يقومــوا بإخراجنــا إلــى الفــورة بســبب عــدم تواجــد مــكان
ّ
القســم للفــورة».

اكتفــت اإلدارة بتوفيــر كمامــة واحــدة لـ ّ
ـكل أســير؛ األمــر الــذي دفــع األســرى إلــى شــراء الكمامــات علــى
حســابهم مــن الكانتينــا ،علمـ ًـا بأنهــا تبــاع فــي الكانتينــا بســعر أغلــى مــن ســعر الســوق.
شادي الشرفا

 .3للمزيــد انظــر 69 :أســيراً أصيبــوا بفايــروس كورونــا :عدالــة يطالــب مصلحــة الســجون مـ ّـرة أخــرى باتّ خــاذ اإلجــراءات الالزمــة لمكافحــة
متوفــر عبــر الرابــط:
ّ
العربيــة فــي إســرائيل ،منشــور بتاريــخ .5/11/2020
األقليــة
انتشــار الفيــروس بيــن األســرى ،المركــز القانونـ ّـي لحقــوق
ّ
ّ
https//:www.adalah.org/ar/content/view.10178/
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يكمــل رشــيد قائ ـ ً
ا« :بعــد أســبوع ّ
مت نقلــي إلــى قســم حجــر يف ســجن ع ـ ّكا ،حيــث كان يف الغرفــة
الواحــدة أربعــة أســرى ،وكان هــذا الســجن أفضــل بســبب الســماح لنــا بالفــورة ،ومــن حيــث نوع ّيــة
أن الغــرف كانــت حتتــوي علــى كاميــرات ،وال ب ـ ّد مــن اإلشــارة إلــى أ ّنــه
الطعــام املق ـ ّدم لألســرىّ ،إل ّ
قــد ّ
مت توفيــر ميــزان حــرارة لــك ّل أســير متواجــد هنــاك ،وقضيــت يف هــذا الســجن مــا يقارب العشــرين
أن أعــراض فايــروس كورونــا التــي
يومـاً قبــل أن تتـ ّم إعادتــي إلــى ســجن جلبــوع .وأشــار رشــيد إلــى ّ
شــعر بهــا كانــت ارتفــاع احلــرارة أل ّيــام ع ـ ّدة ،وآالم يف العظــام والعضــات.
توضــح إفــادة رشــيد عمــر وغيــره مــن األســرى طبيعــة اإلهمــال الــذي تتعامــل بــه إدارة الســجون مــع
ّ
املعتقلــن الفلســطين ّيني ،حيــث تغاضــت اإلدارة يف الكثيــر مــن األحيــان عــن توفيــر كم ّيــات كافيــة مــن
دوري بــل اكتفــت باعطــاء األســرى كمامــة قماش ـ ّية،
املعقّمــات ،ولــم تو ّفــر لألســرى كمامــات بشــكل
ّ
ـإن أخــذ ك ّل هــذه
وتركــت ِحمــل شــراء كمامــات ط ّب ّيــة مــن الكانتينــا علــى عاتــق األســرى .وعليــه فـ ّ
العوامــل يف احلســبان إضافــة إلــى طبيعــة بيئــة الســجون بشــكل عــام التــي متتلــئ بالرطوبــة ،وتخلــو يف
ـإن ك ّل
الكثيــر مــن األحيــان مــن مصــادر التهويــة الطبيع ّيــة ،وطبيعــة االزدحــام املوجــود يف الســجون فـ ّ
هــذه األمــور حتـ ّول الســجون مــن أماكــن الحتجــاز األســرى إلــى بيئــة خصبــة النتشــار هــذا املــرض.
املؤسســات احلقوق ّيــة كانــت قــد ح ـ ّذرت منــذ بدايــة
أن
وال ب ـ ّد يف هــذا الســياق مــن اإلشــارة إلــى ّ
ّ
وأن طبيعــة االزدحــام املوجــود فيهــا
عــام  2020مــن خطــورة الوضــع املوجــود يف ســجون االحتــالّ ،
مــن شــأنه أن يش ـ ّكل عام ـ ً
ا يف ّ
أن ظــروف ســجن جلبــوع قــد ال
تفشــي املــرض ،وعلــى الرغــم مــن ّ
املؤسســات احلقوق ّيــة حاولــت اعتمــاد
أن عــدداً مــن
تكــون األســوأ مــن بــن ســجون االحتــال ّإل ّ
ّ
ســجن جلبــوع منوذج ـاً أثنــاء تقدميهــا التماســات قانون ّيــة بهــدف توضيــح طبيعــة الظــروف القاســية
التــي يعيشــها األســرى يف ســجون االحتــال ،ففــي تاريــخ  30/3/2020تقـ ّدم مركــز عدالــة برســالة
الصحــة وإلــى مصلحــة الســجون وطالــب مــن خــال هــذه الرســالة بتخفيــف االكتظــاظ
إلــى وزارة
ّ
(((
املوجــود يف زنازيــن األســرى  .وبتاريــخ  23/7/2020رفضــت احملكمــة العليــا اإلســرائيل ّية التماسـاً
والصحــة؛ بهــدف
كان قــد تق ـ ّدم بــه مركــز عدالــة ض ـ ّد مصلحــة الســجون ووزارتــي األمــن الداخلـ ّـي
ّ
اخلاصــة باحملافظــة علــى التباعــد االجتماعـ ّـي يف أوســاط
الصحــة
املطالبــة بتطبيــق تعليمــات وزارة
ّ
ّ
أن ظــروف
األســرى الفلســطين ّيني املوجوديــن يف ســجن جلبــوع ،حيــث أشــار املركــز يف التماســه إلــى ّ
الصحــة ملكافحــة انتشــار
ســجن جلبــوع ال تتوافــق مــع احلـ ّد األدنــى مــن املعاييــر التــي وضعتهــا وزارة
ّ
فايــروس كورونــا ،حيــث يتشــارك ك ّل ســتة أســرى زنزانــة واحــدة مبســاحة  22متــراً ،شــاملة ملســاحة
املطبــخ واحلمــام واملرحــاض املوجــود ،وبنــاء عليــه طلــب املركــز تقليــل عــدد األســرى املوجوديــن يف
(((
الزنازيــن ليتس ـنّى لهــم احملافظــة علــى التباعــد االجتماعـ ّـي.
المؤسسة انظر الرابط:
تقدمت بها
ّ .4
ّ
لالطالع على الرسالة التي ّ
https://www.adalah.org/uploads/uploads/Gilboa_Prison_Corona_Letter_300320.pdf.
المؤسسة انظر الرابط:
تقدمت به
ّ
 .5لقراءة االلتماس الذي ّ
https//:www.adalah.org/uploads/uploads/Gilboa_prisoners_conditions_petition_07052020_no_TZ.pdf.
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أن معاييــر التباعــد االجتماعـ ّـي
وجــاء قــرار احملكمــة متوافقـاً مــع ا ّدعــاء النيابــة العا ّمــة القائــم علــى ّ
(((
ال تســري علــى أفــراد العائلــة الواحــدة ،أو علــى مــن يســكنون ســو ّياً كاألســرى ،وبالتالــي جتاهلــت
احملكمــة ومصلحــة الســجون اإلســرائيل ّية قض ّيــة تخفيــف االكتظــاظ املوجــود يف الســجون ،وحاجتهــا
إلــى اتّخــاذ خطــوات يف هــذا الســياق .هــذا واســتندت احملكمــة يف قرارهــا إلــى انخفــاض عــدد
أن انتقــال اإلصابــات إلــى األســرى يأتــي بشــكل
اإلصابــات مــا بــن األســرى ،متجاهلــة بذلــك حقيقــة ّ
أساســي مــن خــال طواقــم الســجون الذيــن يحت ّكــون مبجتمعاتهــم ومــن ثــ ّم باألســرى ،ويدخلــون
ّ
(((
ً
إلــى الســجون يوم ّي ـا أكثــر مــن ثــاث م ـ ّرات لغايــات الع ـ ّد والتفتيــش .وعليــه ،يتّضــح مــن ك ّل مــا
املؤسســات احلقوق ّيــة كانــت قــد حاولــت التحذيــر مــراراً مــن طبيعــة
أن
ســبقت اإلشــارة إليــه إلــى ّ
ّ
أن مختلــف هــذه احملــاوالت بــاءت بالفشــل يف ظـ ّل جتاهــل دولــة
خطــورة الوضــع يف ســجن جلبــوعّ ،إل ّ
االحتــال مختلــف حقــوق األســرى الفلســطين ّيني.

6.https://www.adalah.org/uploads/uploads/Gilboa_prisoners_conditions_petitionSCT_decision_23072020.pdf
ـطينيين لمكافحــة كورونــا ،المركــز القانونـ ّـي لحقــوق
تتنصــل مــن ضــرورة الحفــاظ علــى التباعــد االجتماعـ ّـي بيــن األســرى الفلسـ
 .7إســرائيل
ّ
ّ
العربيــة فــي إســرائيل ،منشــور بتاريــخ .https://www.adalah.org/ar/content/view/10070 ،23/7/2020
األقلّ ّيــة
ّ
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التعذيب والمعاملة
الالإنسانية

اإلســرائيلي ،تعمــد دولــة االحتــال إلــى اســتخدام أســاليب التعذيــب وســوء
منــذ نشــأة االحتــال
ّ
املعاملــة مــع الفلســطين ّيني ســواء أكان ذلــك خــال عمل ّيــة االعتقــال ،أو أثنــاء النقــل إلــى مراكــز
التحقيــق والســجون ،أو خــال فتــرة التحقيــق نفســها ،حيــث تشــمل أســاليب االحتــال تعريــض
املعتقلــن إلــى الصــراخ ،والشــتم ،واحلرمــان مــن النــوم ،والضــرب ،واحلرمــان مــن اســتخدام احل ّمــام،
والشــبح لســاعات طويلــة ،ومواجهتهــم مبعتقلــن آخريــن ،واعتقــال أفــراد مــن عائالتهــم ،وإرغــام
املعتقــل علــى رؤيــة أو ســماع معتقــل آخــر يتع ـ ّرض للتعذيــب .وال تســتثني دولــة االحتــال مــن هــذه
املمارســات النســاء واألطفــال ،حيــث تقــوم بتعريــض كال الفئتــن خــال عمل ّيــة االعتقــال والتحقيــق
إلــى ممارســات التعذيــب واملعاملــة الالإنســان ّية(((.
وتنتهــك دولــة االحتــال مــن خــال هــذه املمارســات قواعــد القانــون الدولـ ّـي التــي حظــرت اســتخدام
ـأي شــكل كان وحتــت أ ّيــة ذريعــة ممكنــة ،حيــث حظــرت اتّفاق ّيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره
التعذيــب بـ ّ
(((
ـص املــا ّدة الثانيــة منهــا
مــن ضــروب املعاملــة ،أو العقوبــة القاســية ،أو الالإنســان ّية ،أو املهينــة يف نـ ّ
بــأي ســبب ممكــن لتبريــر ممارســات التعذيــب( .((1ولــم تكــن اتّفاق ّيــة مناهضــة التعذيــب
التــذ ّرع ّ
ـص اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان علــى عــدم
الوحيــدة التــي أشــارت إلــى هــذا احلظــر ،حيــث نـ ّ
(((1
أي شــخص للتعذيــب أو املعاملــة ،أو العقوبــة القاســية ،أو الالإنســان ّية ،أو املهينــة ،
جــواز إخضــاع ّ
وكذلــك جــاءت اتّفاق ّيــات جنيــف للعــام  1949وبروتوكوالهــا اإلضاف ّيــان لعــام  1977بنصــوص ع ـ ّدة
حتظــر املعاملــة القاســية واالعتــداء علــى الكرامــة اإلنســان ّية.

 .8للمزيد انظر فصل األطفال وفصل األسيرات من هذا التقرير.
وعرضــت
 .9انظــر اتّ
فاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة اعتُ مــدت ُ
ّ
ـؤرخ فــي  10كانــون األول/ديســمبر 1984
الجمعيــة
للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب قــرار
العامــة لألمــم المتّ حــدة  39/46المـ ّ
ّ
ّ
األول ،األمــم
ـادة  .)1( 27منشــور فــي مجموعــة صكــوك
دوليــة ،المجلّ ــد ّ
ّ
تاريــخ بــدء النفــاذ 26 :حزيران/يونيــه  ،1987وفقــا ألحــكام المـ ّ
المتّ حــدة ،نيويــورك ،1993 ،رقــم المبيــع ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1ص .409
األول .1991
أن دولة االحتالل كانت قد صادقت على اتّ
 .10يذكر ّ
فاقية التعذيب في  3تشرين ّ
ّ
Status of treaties, United Nations Treaty Collection, Last accessed Jan 15, 2020. Available at: https://treaties.
.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en
العامــة لألمــم المتّ حــدة رقــم
الجمعيــة
ـادة  5مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،اعتُ مــد ونُ شــر علــى المــأ بموجــب قــرار
ّ
ّ
 .11انظــر المـ ّ
األول ،األمــم المتّ حــدة ،نيويــورك،1993 ،
 217ألــف (د )-3بتاريــخ  10كانــون ّأول  ،1948منشــور فــي مجموعــة صكــوك
دوليــة ،المجلّ ــد ّ
ّ
رقــم المبيــع ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1ص .1
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مؤسسة الضمير خالل 2020
سياسات االحتالل ورصد
ّ
مؤسســة الضميــر خــال عــام ( 386 )2020حالــة ،كان مــن بينهــا مــا يزيــد عــن  159حالــة
اســتلمت ّ
تع ّرضــت للتحقيــق يف أحــد مراكــز حتقيــق االحتــال األربعــة ،حيــث تــوزّع األســرى علــى الشــكل اآلتي:
 61أســيراً تع ّرضــوا للتحقيــق يف مركــز حتقيــق املســكوب ّية ،و 31أســيراً يف مركــز حتقيــق اجللمــة ،و36
أســيراً يف مركــز حتقيــق عســقالن ،و 31أســيراً يف مركــز بيتــح تكفــا .وكان مــن بــن هــؤالء األســرى
مت حتويلهــم مباشــرة إلــى التحقيــق فــور اعتقالهــم ،مبقابــل  13أســيراً كان قــد ّ
ممــن ّ
مت حتويلهــم
ّ 146
إلــى التحقيــق يف وقــت الحــق لعمل ّيــة اعتقالهــم.
شكل توضيحي ألعداد المعتقلين على مدار أشهر العام
19%
38%
23%
20%
بيتح تكفا

عسقالن

الجلمة

المسكوبية

ولــم تتوقــف دولــة االحتــال خــال هــذا العــام عــن اســتخدام سياســتها يف حرمــان املعتقلــن مــن لقــاء
محاميهــم ،حيــث منعــت  82معتقـ ً
ا مــن الع ّينــة املذكــورة أعــاه ( 159حالــة -بنســبة مئو ّيــة مقدارهــا
 )51.6%مــن لقــاء محاميهــم ،مــن بينهــم  47معتق ـ ً
ا ُمنعــوا مــن لقــاء احملامــي فــور بــدء التحقيــق
معهــم ،واختلــف عــدد م ـ ّرات املنــع مــا بــن املعتقلــن حيــث ُمنــع بعضهــم مل ـ ّرة واحــدة أو م ّرتــن ،يف
حــن جتــاوز عــدد أوامــر املنــع جتــاه بعضهــم اخلمســة والســتة أوامــر .ويُظهــر الشــكل أدنــاه النســبة
أن هنــاك  60معتقـ ً
ا
املئو ّيــة لعــدد مـ ّرات املنــع للمعتقلــن .وال بـ ّد يف هــذا الســياق مــن اإلشــارة إلــى ّ
مــن الع ّينــة كانــوا قــد ُمنعــوا مــن لقــاء محاميهــم مــا بــن يــوم و 14يومـاً ،مبقابــل  22معتقـ ً
ا ّ
مت منعهــم
مــن لقــاء احملامــي مــا بــن  15-30يومـاً.
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توزيع نسبة تعرض المعتقلين للمنع من لقاء المحامي
مرات المنع
وفقاً لعدد ّ
مرات 29%
من ّ 5

مرة 31%
من ّ 2-1

مرات 40%
من ّ 4-3

وبشــكل عــام تعمــد قــوات االحتــال إلــى متديــد توقيــف املعتقلــن الفلســطين ّيني خــال فتــرة التحقيــق
قبــل تقــدمي الئحــة اتّهــام لفتــرات زمن ّيــة طويلــة ،حيــث يتـ ّم متديــد مــا يزيــد عــن  50%مــن املعتقلــن
مؤسســة الضميــر مــا يزيــد عــن
الذيــن يخوضــون فتــرة حتقيــق ملــا يزيــد عــن  30يومـاً ،حيــث و ّثقــت ّ
 93حالــة ملعتقلــن ّ
مت متديــد توقيفهــم ملــا يزيــد عــن  30يومــاً خــال فتــرة التحقيــق مبقابــل 66
حالــة ملعتقلــن ّ
إن اجلــزء
مت متديــد توقيفهــم أقـ ّل مــن  30يومـاً خــال فتــرة التحقيــق .وميكــن القــول ّ
األكبــر مــن املعتقلــن يتـ ّم متديــد توقيفهــم مــا بــن  4-6مـ ّرات يف التحقيــق .وجتــدر اإلشــارة يف هــذا
مؤسســة الضميــر حتــاول مجابهــة سياســة االحتــال يف متديــد توقيــف املعتقلــن
الســياق إلــى ّ
أن ّ
بشــكل مســتم ّر يف مراكــز التحقيــق مــن خــال تقدميهــا اســتئنافات علــى فتــرة التمديــد ،حيــث ق ّدمــت
مؤسســة الضميــر خــال عــام  2020مــا يزيــد عــن  61اســتئنافاً علــى متديــدات التحقيــق ُرفــض مــن
ّ
ً
وتوضــح هــذه النســبة املرتفعــة يف رفــض
أي مــا يزيــد عــن النصــف.
؛
ا
ـتئناف
ـ
اس
37
ـن
ـ
ع
ـد
ـ
يزي
ـا
ـ
م
ـا
ـ
بينه
ّ
ّ
االســتئنافات التــي يتـ ّم تقدميهــا طبيعــة التواطــؤ الــذي تلعبــه محاكــم دولــة االحتــال يف التغطيــة علــى
جرائــم االحتــال ،حيــث تســتم ّر احملاكــم يف تو ّفــر غطــاء قانونـ ّـي لتمديــد املعتقلــن يف أقبيــة التحقيــق
بشــكل مســتم ّر.
مرات التمديد في التحقيق
عدد المعتقلين بمقابل عدد ّ
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الفلسطينيين ..األخوان جدعون كحالة
عملية اعتقال
وحشية االحتالل أثناء
ّ
ّ
ّ
بتاريــخ  5/9/2020اقتحمــت قـ ّوات االحتــال مخ ّيــم جنــن ،وداهمــت منــزل عائلــة قاســم (جدعــون)،
حيــث قامــت بتفجيــر بــاب منــزل العائلــة؛ األمــر الــذي تس ـ ّبب بإصابــة الشــقيقني أحمــد ومحمــد
قاســم بإصابــات بليغــة اســتدعت نقلهمــا إلــى مستشــفى العفولــة وذلــك نتيجــة لتناثــر الشــظايا .يقــول
مؤسســة الضميــر« :يف
األســير أحمــد قاســم ( 22عاماً-جنــن) القابــع يف ســجن مجــ ّدو حملامــي ّ
متــام الســاعة السادســة صباح ـاً اقتحمــت ق ـ ّوات االحتــال منزلنــا حيــث كنــت نائم ـاً أنــا وشــقيقي
أن انفجــار بــاب املنــزل أ ّدى إلــى تناثــر
ّإل ّ
الشــظايا علينــا؛ مــا أ ّدى إلــى إصابتــي
ّ
الســفلي ويف منطقــة الرقبــة
الفــك
يف
ّ
وباألخــص يف منطقــة الرجــل
والرجلــن
ّ
اليمنــى» .ويكمــل قاســم قائ ـ ً
ا :فيمــا بعــد
نُقلــت أنــا وشــقيقي محمــد إلــى مستشــفى
ـت  16يوم ـاً يف العنايــة
العفولــة حيــث مكثـ ُ
املك ّثفــة وكنــت يف حالــة غيبوبــة ،وعلمــت
بعــد أن خرجــت مــن العنايــة املك ّثفــة أ ّننــي
صورة من قناة الجزيرة للشقيقين جدعون أثناء اعتقالهما
معتقــل وموجــود يف املشــفى.
أن ذلــك لــم مينــع االحتــال مــن
علــى الرغــم مــن إصابــة الشــقيقني قاســم خــال عمل ّيــة االعتقــال ّإل ّ
اعتقالهمــا ،حيــث انتشــرت الكثيــر مــن الصــور التــي تُظهــر ق ـ ّوات االحتــال وهــي تنقــل الشــقيقني
قاســم مــن منزلهمــا علــى ن ّقــاالت ط ّب ّيــة .وتُظهــر حالــة األخوين قاســم وحشـ ّية االحتالل يف ممارســاته
واســتخدامه للق ـ ّوة املفرطــة دون وجــود أ ّيــة حاجــة لذلــك ،حيــث تس ـ ّببت ق ـ ّوات االحتــال باصابــات
الصح ّيــة لســنوات
بليغــة للشــقيقني خــال عمل ّيــة االعتقــال ،وتركــت كليهمــا بحالــة تســتدعي الرعايــة
ّ
اإلداري؛ أي دون
طويلــة ،وفيمــا بعــد قامــت بإطــاق ســراح أحدهمــا ،ووضعــت اآلخــر يف االعتقــال
ّ
إن حالــة الشــقيقني قاســم هــي حالة اســتثنائ ّية ،فمنذ
تقــدمي أ ّيــة الئحــة اتّهــام ضـ ّده .وال ميكــن القــول ّ
ســنوات متــارس دولــة االحتــال سياســتها يف اســتخدام الق ـ ّوة املفرطــة عنــد اعتقــال الفلســطين ّيني،
ويف م ـ ّرات ع ـ ّدة ،قامــت بإطــاق الرصــاص علــى املعتقــل ذاتــه ،أو علــى أحــد أفــراد عائلتــه خــال
عمل ّيــة االعتقــال.
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حيز االحتالل في تعذيب المعتقلين
مراكز التحقيقّ ...
تعمــد قـ ّوات االحتــال إلــى اســتخدام مختلــف األســاليب املمكنــة خــال فتــرات التحقيــق مــع املعتقلــن
الفلســطين ّيني؛ بهــدف الضغــط عليهــم وانتــزاع معلومــات واعترافــات منهــم ،حيث يشــمل هــذا تعريض
ـدي والنفسـ ّـي املتم ّثــل يف الضــرب ،والشــبح لســاعات طويلــة ،واحلرمــان
املعتقلــن إلــى الضغــط اجلسـ ّ
مــن النــوم ،ومواجهــة املعتقلــن ببعضهــم البعــض ،وتوجيــه الشــتائم إلــى املعتقــل ،وتهديــده بالبقــاء
ـكري ،أو اعتقــال أحــد أفــراد
فتــرات طويلــة يف التحقيــق ،أو ح ّتــى التهديــد باســتخدام التحقيــق العسـ ّ
العائلــة للضغــط عليــه ،أو اســتدعائهم ،أو التهديــد بهــدم املنــازل ،أو ســحب اإلقامــات -للمقدسـ ّيني-
أو املنــع مــن الســفر.
مؤسســة الضميــر عشــرات احلــاالت التــي تعــ ّرض فيهــا األســرى ملثــل
خــال عــام  2020و ّثقــت ّ
هــذه املمارســات ،وكان مــن بينهــا األســير عقيــد قشــمر ( 33عام ـاً  -قلقيليــة) الــذي اعتقلتــه ق ـ ّوات
االحتــال بتاريــخ  .10/2/2020تعــ ّرض عقيــد للتحقيــق يف مركــز حتقيــق اجللمــة ملــا يزيــد عــن
األســبوعني ،حيــث تع ـ ّرض خاللهــا للشــبح علــى كرسـ ّـي التحقيــق ،مــع تكبيــل اليديــن إلــى اخللــف
لســاعات طويلــة ،والتحقيــق معــه لســاعات تصــل إلــى  12ســاعة ،واســتخدام أســلوب تعـ ّدد احملقّقــن،
خاصــة وأ ّنهــا كانــت قــد ولــدت طف ـ ً
ا حديث ـاً.
وتهديــده باعتقــال زوجتــه
ّ
وتتسـ ّبب سياســات االحتــال املختلفــة يف كثيــر مــن األحيــان بانتــزاع اعترافــات مــن املعتقلــن حتــت
خاصــة عندمــا تصــل أســاليب التحقيــق إلــى
الضغــط والتعذيــب ،أو ح ّتــى باعترافــات غيــر صحيحــة
ّ
مؤسســة الضميــر
التهديــد باعتقــال أحــد أفــراد العائلــة ،فعلــى ســبيل املثــال أبلــغ األســير (ي،ع)(ّ ((1
أ ّنــه يف إحــدى جلســات التحقيــق وعقــب إنــكاره ا ّدعــاءات احمل ّقــق ،قــام األخيــر بضربــه ك ّف ـاً علــى
وجهــه وقــام بتهديــده باعتقــال والــده وشــقيقه؛ األمــر الــذي تس ـ ّبب باعتــراف (ي) حتــت الضغــط
وخوفـاً مــن إحلــاق األذى بعائلتــه .وتعـ ّرض املعتقــل (ع،ه) إلــى حالــة مشــابهة ،فخــال فتــرة التحقيــق
معــه تع ـ ّرض للتحقيــق لســاعات متواصلــة ،والتهديــد أكثــر مــن م ـ ّرة باعتقــال والدتــه وأخواتــه ،وأن
يتـ ّم التحقيــق معــه عســكر ّياً؛ األمــر الــذي تسـ ّبب بتقدميــه اعترافــات نتيجــة للضغــط الــذي عايشــه.

مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير
 .12تجــدر االشــارة إلــى أن أســماء جميــع مــن أدلــوا بشــهاداتهم والمســتخدمة فــي التقريــر محفوظــة لــدى
ّ
وحقــوق اإلنســانّ ،إل أنّ ــه فــي بعــض مواضــع هــذا التقريــر تـ ّـم اســتبدال األســماء الحقيقيــة برمــوز احترامــاً لرغبــة المعتقــل ونتيجــة لحساسـ ّـية
المعلومــات المتناولة.

34

إضــاءات علــى أســرى يواجهــون التعذيــب وســوء المعاملــة خــال االعتقــال وفــي

التحقيــق

مجاهد برغوثي
بتاريــخ  23حزيــران  2020اقتحمــت قــ ّوات االحتــال منــزل عائلــة مجاهــد برغوثــي ( 27عامــاً-
رام اهلل) بهــدف اعتقالــه ّإل أ ّنهــا فشــلت يف ذلــك بســبب عــدم تواجــده يف املنــزل .خــال عمل ّيــة
املداهمــة هــذه ،قامــت ق ـ ّوات االحتــال بتفتيــش املنــزل وتخريــب ممتلــكات العائلــة ،وقامــت بتقييــد
والــد مجاهــد البرغوثــي وشــقيقه واقتادتهمــا علــى أ ّنهمــا معتقــان إلــى حــن تســليم مجاهــد نفســه.
بعــد بضــع ســاعات أطلقــت ق ـ ّوات االحتــال ســراح املعتقلــن ،مــع التأكيــد عليهمــا بضــرورة قيــام
مجاهــد بتســليم نفســه صبــاح اليــوم التالــي.
يف اليــوم التالــي وبتاريــخ  24حزيــران  2020اقتحمــت قــ ّوات االحتــال منــزل عائلــة البرغوثــي
مؤسســة الضميــر:
مج ـ ّدداً ،حيــث تواجــد مجاهــد يف تلــك الليلــة يف املنــزل .يقــول مجاهــد حملامــي ّ
ـتيقظت ألجــد جنــود االحتــال يقفــون
«اقتحمــت قـ ّوات االحتــال املنــزل الســاعة الثالثــة فجــراً ،واسـ
ُ
داخــل غرفتــي ،قامــوا بربطــي بقيــود بالســتيك ّية إلــى اخللــف وش ـ ّدوها لتصبــح مؤملــة ج ـ ّداً» .يكمــل
البرغوثــي قائ ـ ً
ا« :نُقلــت إلــى مســتوطنة بيــت إيــل حيــث تركونــي ملــا يقــارب ثــاث ســاعات ،وأنــا
جالــس علــى األرض يف أحــد املكاتــب مغ ّمــى العينــن ،ودون تزويــدي بامليــاه أو حتــى متكينــي مــن
أن القيــود البالســتيك ّية مشــدودة علــى يــدي،
ـت مــراراً أن أخبــر اجلنــود ّ
اســتخدام احل ّمــام ..حاولـ ُ
ومــا كان منهــم إلــى أن قامــوا بشـ ّدها أكثــر ...خــال هــذه الفتــرة قــام أحــد جنــود االحتــال ببطحــي
علــى األرض وضربنــي بقدمــه وبيديــه ملــا يقــارب أربــع دقائــق ،ونتيجــة لهــذا الضــرب الشــديد انتفخــت
قدمــي» .نُقــل مجاهــد فيمــا بعــد إلــى مركــز حتقيــق عســقالن ،حيــث قبــع فيــه مــا يزيــد عــن ثالثــن
يومـاً تعـ ّرض خاللهــا إلــى حتقيــق يســتم ّر لســاعات عـ ّدة وصلــت يف بعــض األحيــان إلــى  19ســاعة،
وخــال ســاعات التحقيــق عمــدت ق ـ ّوات االحتــال إلــى تقييــد مجاهــد بكرسـ ّـي التحقيــق ،وشــتمه
وتهديــده.
عبد الرحمن بيقاوي
بتاريــخ  4/5/2020قامــت ق ـ ّوات االحتــال باعتقــال عبــد الرحمــن بيقــاوي ( 20عام ـاً -طولكــرم)
حيــث يقــول عبــد الرحمــنّ « :
مت اعتقالــي الســاعة  4:30صباحــاً حيــث وصلــت قــ ّوات االحتــال
إلــى منزلنــا وقامــت بخلــع بــاب املنــزل ،وخــال عمل ّيــة االعتقــال والنقــل قــام اجلنــود بدفعــي مــراراً،
وشــتمي ،واســتخدام ألفــاظ بذيئــة معــي» .ويكمــل بيقــاوي قائ ـ ً
ـت مركــز حتقيــق
ا« :بعــد أن وصلـ ُ
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اجللمــة تنقّلــت بــن زنازيــن ع ـ ّدة ،إحداهــا كانــت مســاحتها  3*2.5متــرات ،ضوؤهــا أحمــر ،وفيهــا
فتحــة للتهويــة تُدخــل هــواء بــارداً ج ـ ّداً ،وصنبــور للميــاه يعمــل وحــده وبشــكل مفاجــئ».
تع ـ ّرض عبــد الرحمــن للتحقيــق يف مركــز حتقيــق اجللمــة ملــا يزيــد عــن  30يوم ـاً ُمنــع خاللهــا مــن
لقــاء محاميــه أل ّيــام ع ـ ّدة ،وخــال فتــرة التحقيــق تع ـ ّرض بيقــاوي إلــى أســاليب متع ـ ّددة ،شــملت:
الشــتم ،ووجــود أكثــر مــن مح ّقــق يف الغرفــة يف الوقــت ذاتــه (مــا بــن  4إلــى  8محقّقــن) ،والتهديــد
باعتقــال الوالديــن أو هــدم املنــزل ،أو عــدم إصــدار تصاريــح لــه .هــذا وشــملت أســاليب االحتــال
أيضـاً تع ُّمــد احملقّقــن يف بعــض األحيــان البصــق عليــه ،حيــث يتع ّمــد احمل ّقــق الــكالم مــع املعتقــل مــن
مســافة قريبــة جـ ّداً .ويُظهــر اســتخدام ســلطات االحتــال لهــذا األســلوب (البصــق) يف ظـ ّل انتشــار
إن اســتخدام
فايــروس كورونــا مــدى اســتهتار دولــة االحتــال بحيــاة املعتقلــن الفلســطين ّيني ،حيــث ّ
هــذا األســلوب مــن شــأنه أن يزيــد مــن احتمال ّيــة إصابــة املعتقــل بفايــروس كورونــا يف حــال كان
احمل ّقــق حام ـ ً
ا للمــرض.
حسان أبو صالح
ّ
حســان أبــو صــاح ( 43عامــاً -جنــن) لالعتقــال بتاريــخ  13/7/2020مــن منزلــه ،ونُقــل
تعــ ّرض ّ
إلــى مركــز حتقيــق اجللمــة ،حيــث ُوضــع أبــو صــاح أل ّيــام يف زنزانــة تفتقــر إلــى أ ّيــة وســيلة تهويــة
طبيع ّيــة ،وحتتــوي علــى إضــاءة قو ّيــة جـ ّداً ومضــاءة طــوال الوقــت ،وجــدران مرشوشــة بطريقــة نافــرة
حســان أبــو صــاح قامــت
جتعــل مــن الصعــب علــى املعتقــل أن يتكــئ عليهــا .خــال فتــرة التحقيــق مــع ّ
قـ ّوات االحتــال بالتحقيــق معــه لســاعات طويلــة وذلــك أثنــاء تقييــده إلــى كرسـ ّـي التحقيــق ،وشــتمه،
والصــراخ عليــه بشــكل متواصــل ،وتهديــده باعتقــال أفــراد العائلــة ،وتخريــب ممتلكاتهــم ،واقتحــام
حســان« :أحيانـاً كانــوا يأخذوننــي إلــى التحقيــق مــن الســاعة  8صباحـاً،
منزلــه بشــكل متكـ ّرر .يقــول ّ
وأبقــى مشــبوحاً علــى كرسـ ّـي التحقيــق ســاعتني دون أن يت ـ ّم التحقيــق معــي».
حســان ،قامــت باصطحابــه إلــى منزلــه ،واعتقــال
يُذكــر ّ
أن قـ ّوات االحتــال خــال فتــرة التحقيــق مــع ّ
شــقيقه أمامــه بهــدف الضغــط عليــه ،وكذلــك يــروي أبــو صــاح رؤيتــه ابنــه وهــو مق ّيــد؛ األمــر الــذي
أن ق ـ ّوات االحتــال لــم تكــن قــد اعتقلــت
ـأن ابنــه معتقــل ،وتبـ ّـن يف اليــوم التالــي ّ
دفعــه لالعتقــاد بـ ّ
ابنــه فعل ّيـاً ،وأ ّنهــا كانــت قــد أفرجــت عــن شــقيقه يف وقــت الحــق العتقالــه .وتقــوم قـ ّوات االحتــال
مؤسســة
مبمارســات مشــابهة مــع العشــرات مــن املعتقلــن إن لــم يكــن مــع املئــات منهــم ،حيــث و ّثقــت ّ
الضميــر العديــد مــن احلــاالت التــي تعـ ّرض فيهــا أفــراد العائلــة إلــى االعتقــال أو االســتدعاء بهــدف
(((1
ـأن أحــد أفــراد العائلــة معتقــل.
الضغــط علــى املعتقلــن أثنــاء فتــرة التحقيــق ،وإيهامهــم بـ ّ
الجماعية من هذا التقرير.
 .13للمزيد انظر فصل العقوبات
ّ
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أسامة حمد
بتاريــخ  21/10/2020اقتحمــت قــ ّوات االحتــال منــزل أســامة حمــد ( 24عامــاً -رام اهلل) عبــر
تفجيــر بــاب املنــزل ،حيــث اســتيقظ أســامة ليجــد قــ ّوات االحتــال يف غرفتــه .يقــول حمــد:
«اســتيقظت ووجــدت اجلنــود فــوق رأســي ويســألونني عــن هاتفــي ،وعندمــا رفضــت فتــح اجلهــاز
قــام أحــد اجلنــود بخنقــي بعــد أن أوقفنــي علــى احلائــط .حــاول اجلنــود ممارســة مزيــد مــن الضغــط
علـ ّـي مــن خــال بدئهــم برمــي األجهــزة الكهربائ ّيــة املوجــودة كاملروحــة والكمبيوتــر ،وخنقــي أكثــر مــن
مــرة وشـ ّدي مــن منطقــة الوجــه ألفتــح لهــم هاتفــي» .ويكمــل أســامة قائـ ً
ا« :فيمــا بعــد قامــوا بتكبيــل
ـدي إلــى اخللــف مــع شـ ّد القيــود ،ونُقلــت إلــى معســكر الــرام مشــياً علــى األقــدام ،وخــال ذلــك قــام
يـ ّ
أحــد اجلنــود بضربــي علــى ّ
بطــة الرجــل اليمنــى؛ األمــر الــذي تسـ ّبب بنــزول الــدم وتــرك عالمــة علــى
قدمــي بقيــت ملــا يزيــد عــن عشــرين يوم ـاً».
فيمــا بعــد نُقــل أســامة إلــى أحــد املراكــز الط ّب ّيــة لغايــات إجــراء بعــض الفحــوص الط ّب ّيــة ،ث ـ ّم ّ
متــت
ـبي وهــو
إعادتــه إلــى معســكر الــرام ،حيــث تع ّمــدت ق ـ ّوات االحتــال تركــه جالس ـاً علــى كرسـ ّـي خشـ ّ
مك ّبــل اليديــن إلــى اخللــف ومغ ّمــى العينــن ملــا يقــارب عشــر ســاعات يف احلـ ّر ،وفيمــا بعــد نُقــل إلــى
مركــز حتقيــق املســكوب ّية ،حيــث تعـ ّرض هنــاك إلــى حتقيــق لســاعات طويلــة وصلــت يف بعــض األحيــان
إلــى عشــر ســاعات ،وكذلــك تعـ ّرض للشــتم والشــبح علــى كرسـ ّـي التحقيــق.
عزّ الدين علي
اعتُقــل ع ـ ّز الديــن علــي ( 21عام ـاً -ســنجل) بتاريــخ  ،21/5/2020وخــال فتــرة التحقيــق معــه يف
مركــز حتقيــق املســكوب ّية ،قامــت قـ ّوات االحتــال باســتخدام أســلوب التحقيــق معــه لســاعات طويلــة،
بحيــث كانــت تســتم ّر جــوالت التحقيــق مــن الصبــاح وح ّتــى ســاعات الليــل .يقــول ع ـ ّز الديــن« :كنــت
أشــعر بضغــط شــديد أثنــاء فتــرة التحقيــق ،فإضافــة إلــى فتــرات التحقيــق الطويلــة ،اعتــادوا تكبيلــي
بشــكل متواصــل بكرسـ ّـي التحقيــق ،وتركــي وحيــداً دون حتقيــق وأنــا مك ّبــل بهــذا الكرسـ ّـي .خــال
ـجانون يتع ّرضــون لــي بأشــكال مختلفــة فعندمــا أمشــي وأنــا مغ ّمــى العينــن
فتــرة التحقيــق كان السـ ّ
أن
كان أحدهــم يقــوم بوضــع قدمــه أمامــي حتّــى أتع ّثــر ،ويف بعــض األحيــان لــم يقومــوا بتنبيهــي ّ
ـجانني
أمامــي درج ـاً مــا يــؤ ّدي إلــى ســقوطي ،ووصــل األمــر يف إحــدى امل ـ ّرات إلــى تع ُّمــد أحــد السـ ّ
بحجــة أ ّننــي أشــرفت علــى النــوم لكنّهــم ال يريدوننــي أن أنــام.
ســكب ميــاه بــاردة يف ظهــري ّ
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الفلسطينيين
توضح سياسات االحتالل الممنهجة تجاه
عائلة بعجاوي حالة ّ
ّ
مؤسســة الضميــر قيــام االحتــال باعتقــال ســتة أشــخاص مــن عائلــة
خــال عــام  ،2020و ّثقــت ّ
بعجــاوي ،وتعريــض عــدد منهــم إلــى ممارســات االحتــال الالإنســان ّية التــي وصلــت يف بعــض احلــاالت
إلــى التعذيــب .كان مــن بــن هــذه احلــاالت األســير عامــر بعجــاوي ( 20عام ـاً -جنــن) الــذي روى
ا« :اقتحمــت ق ـ ّوات االحتــال منزلنــا الســاعة  2صباح ـاً
ملؤسســة الضميــر تفاصيــل اعتقالــه قائ ـ ً
ّ
وأنــا شــخصياً اســتقيظت ألجــد جنــود االحتــال فــوق رأســي وأنــا يف ســريري ،وبعــد ســاعة قضتهــا
قـ ّوات االحتــال يف منزلنــا ،قامــوا بتكبيلــي واعتقالــي دون ح ّتــى متكينــي مــن تغييــر مالبســي أو وداع
أهلــي .قامــوا بتغطيــة عينـ ّـي مبجــرد خروجنــا مــن املنــزل ،وســاروا بــي ح ّتــى وصلنــا معســكر دوتــان،
وخــال الســير قــام اجلنــود بشــتمي ودفعونــي علــى األرض ،وضربونــي بقبضــات أيديهــم وأرجلهــم».
أن عامــراً تعـ ّرض للتحقيــق ملــا يزيــد عــن  30يومـاً يف مركــز حتقيــق بيتــح تكفــا ،وخــال فتــرة
يُذكــر ّ
التحقيــق تعــ ّرض بعجــاوي إلــى حتقيــق ميتــ ّد لســاعات طويلــة تصــل يف بعــض األحيــان إلــى 20
ســاعة ،واســتخدمت قـ ّوات االحتــال معــه أســلوب تعـ ُّدد احملقّقــن املوجوديــن يف الغرفــة ،والضــرب
علــى الــرأس بواســطة األيــدي ،والشــتم ،والتهديــد باعتقــال األهــل ،وهــو مــا حصــل فع ـ ً
ا حيــث ّ
مت
اســتدعاء والــده.
النفسي ..أسلوب جديد تستخدمه سلطات االحتالل لمالحقة
الخبير
ّ
الفلسطينيين
ّ
وزجهــم يف ســجونها،
تنتهــج ســلطات االحتــال العديــد مــن الطــرق ملالحقــة الفلســطين ّيني وقمعهــم ّ
فمنــذ احتــال فلســطني ح ّتــى يومنــا هــذا تُط ـ ّور دولــة االحتــال مــن أدواتهــا بشــكل دائــم لفــرض
مؤسســة الضميــر منــذ شــهر نيســان
مزيــد مــن الســيطرة والتضييــق علــى الفلســطين ّيني .ورصــدت ّ
 2020حتــى نهايــة العــام اســتخدام قـ ّوات االحتــال أســلوباً جديــداً يف إطــار مالحقتهــا للفلســطين ّيني
للكشــف عــن منفّــذي العمل ّيــات العســكر ّية بحســب مــا ت ّدعــي .وهــذا األســلوب يتم ّثــل يف اعتقــال
الشــخص ،واســتدعاء «خبيــر نفســي» ملقابلتــه ،وطــرح أســئلة محـ ّددة عليــه تتعلّــق بعمل ّيــات عســكر ّية
ت ّدعــي ســلطات االحتــال أ ّنهــا نُ ّفــذت يف فتــرات ســابقة.
وتســبق هــذه املقابلــة بالعــادة عمل ّيــة اقتحــام منازل الفلســطين ّيني يف منتصف الليل وتفتيشــها وتخريب
محتوياتهــا ،ومــن ثـ ّم اعتقــال الشــخص ونقلــه إلــى حاجــز عســكري ملقابلــة «اخلبيــر النفسـ ّـي» ،حيــث
تتسـ ّبب عمل ّيــة االقتحــام واالعتقــال بطريقــة همج ّيــة بإيهــام الفلســطيني بأ ّنــه رهــن االعتقــال بهــدف
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أن الهــدف احلقيقـ ّـي هــو إخضــاع الفلســطين ّيني ألســئلة
التحقيــق معــه وســجنه ،وترهيبــه ،يف حــن ّ
ـكري ،ومــن ثـ ّم يتـ ّم اإلفــراج عــن املعتقــل يف مســاء اليــوم ذاتــه.
محـ ّددة يف غرفــة علــى حاجــز عسـ ّ
مؤسســة الضميــر حــاالت عـ ّدة ألشــخاص جــرى اعتقالهــم فجــراً وخضعــوا لالختبــار بواســطة
و ّثقــت ّ
«اخلبيــر النفسـ ّـي» ،وهــذه احلــاالت ّ
مت اعتقالهــا منتصــف الليــل ،وبعضهــم أثنــاء فتــرة منــع احلركــة
الــذي فرضتــه احلكومــة الفلســطين ّية يف إطــار منــع انتشــار فايروس كورونا .وخضع معظم األشــخاص
أن معظمهــم جــرى إخضاعهــم
لالختبــار ذاتــه مــن ناحيــة طبيعــة األســئلة ومضمونهــا ،إضافــة إلــى ّ
ـكري.
لالختبــار علــى حاجــز قلنديــا العسـ ّ
النفسي”
حاالت لمعتقلين خضعوا لالختبار بواسطة “الخبير
ّ

أن هــذا الشــخص الــذي يُع ـ ّرف
أفــاد األشــخاص الذيــن جــرى اعتقالهــم ملقابلــة «اخلبيــر النفسـ ّـي» ّ
عــن نفســه «باخلبيــر» وي ّدعــي أ ّنــه دكتــور يف علــم النفــس ،يقــوم بإخضاعهــم الختبــار يتض ّمــن أســئلة
أن
تبــن ّ
عــ ّدة( ((1يجــب أن يجيبــوا عنهــا ،وقبلهــا يكــون احملقّــق قــد هــ ّدد املعتقلــن أ ّنــه يف حــال ّ
املعتقــل كاذب يف أجوبتــه ،ســيت ّم حتويلــه إلــى مراكــز التحقيــق ،ويف حــال تبـ ّـن أ ّنــه صــادق ،ســيت ّم
إطــاق ســراحه .وتعـ ّرض هــؤالء املعتقلــون لإلجــراءات ذاتهــا ،وخضعــوا لالختبــار ذاتــه الــذي يتض ّمــن
األســئلة نفســها ،وأُطلــق ســراح جميعهــم بعــد إنهــاء االختبــار .أفــاد معظــم املعتقلــن الذيــن و ّثقــت
أن األســئلة التــي يت ـ ّم طرحهــا فيهــا خيــارات متع ـ ّددة ،إضافــة إلــى عــرض
مؤسســة الضميــر ّ
معهــم ّ
صــور وخرائــط وطــرح أســئلة حولهــا.

مؤسسة الضمير.
 .14انظر ملحق رقم  1يحتوي على عدد من األسئلة التي طرحت على المعتقلين ووثقتها
ّ
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أن اعتقالــه جــرى يــوم  13/4/2020بعــد اقتحــام منزلــه مــا يقــارب الســاعة
أفــاد املعتقــل (ع.ح) ّ
 5:00صباحـاً ،قــام اجلنــود مبصــادرة جهــاز احلاســوب والهاتــف احملمــول واقتيــاده مق ّيــداً إلــى بيــت
إيــل ،حيــث خضــع لفحــص ط ّبـ ّـي .ث ـ ّم نُقــل ملــكان آخــر َع ِلــم بعــد إطــاق ســراحه أ ّنــه حاجــز قلنديــا
ـكري ،حيــث ِ
وجــه لــه أســئلة تتعلّــق بتواريــخ مع ّينــة ي ّدعــي
العسـ ّ
أخضعــه «اخلبيــر النفسـ ّـي» الختبــار ،إ ْذ ّ
أ ّنــه ّ
مت فيهــا تنفيــذ عمل ّيــات عســكر ّية ،فقــد خضــع ملــا يقــارب  30ســؤاالً ،وبعــد إنهائهــا ،أبلغــه احمل ّقــق
الــذي كان متواجــداً أ ّنــه ســيت ّم إطــاق ســراحه ،وهــذا مــا حــدث فعـ ً
ا حيــث أُطلــق ســراحه مســا ًء.
أ ّمــا املعتقــل (ث.ب) ،فقــد أفــاد أ ّنــه جــرى اعتقالــه بتاريــخ  6/7/2020بعــد أن اقتحــم مــا يقــارب 30
جنديـاًّ مــن جيــش االحتــال منزلــه الســاعة  4:00فجــراً ،وقامــوا بتفتيــش املنــزل ،ثـ ّم نقلــه مق ّيــداً إلــى
بيــت إيــل حيــث مكــث يف العــراء ح ّتــى ســاعات الصبــاح إلــى أن ّ
ـكري،
مت نقلــه إلــى حاجــز قلنديــا العسـ ّ
وأعلمــه احمل ّقــق أ ّنــه ســيخضع الختبــار يتض ّمــن عــدداً مــن األســئلة ،ويف حــال كان صادق ـاً س ـيُطلَق
ســراحه ،وإذا لــم يكــن ،ســيت ّم حتويــل مل ّفــه إلــى مركــز حتقيــق املســكوب ّية .حضــر «اخلبيــر النفسـ ّـي»
وبــدأ بطــرح األســئلة التــي تتعلّــق بعمل ّيــات إطــاق نــار ت ّدعــي ســلطات االحتــال أ ّنهــا نُفــذت يف وقــت
ســابق ،اســتم ّر طــرح األســئلة عليــه ملــا يقــارب الســاعتني ونصــف وجــرى إعــادة االختبــار مرتــن
إضاف ّيتــن .بعــد انتهائــه ،حضــر احمل ّقــق وأبلغــه أ ّنــه ســيت ّم إطــاق ســراحه ،وبعــد مــا يقــارب ثــاث
ســاعات مــن االنتظــار أُطلــق ســراحه.
مؤسســة الضميــر علــى مجريــات اعتقالــه ،فأفــاد أ ّنــه اعتُقــل يف أواخــر شــهر
أطلــع املعتقــل (ع.ش) ّ
آب  2020بعــد اقتحــام منزلــه الســاعة  4:00فجــراً ،و ُعــرض عليــه االختبــار املذكــور بعــد نقلــه
أي مــن األســئلة ،وحينهــا قــام احمل ّقــق بتهديــده بتحويلــه
حلاجــز قلنديــاّ ،إل أ ّنــه رفــض اإلجابــة عــن ّ
ملركــز حتقيــق املســكوب ّية يف حــال اســتم ّر بالرفــض .أص ـ ّر املعتقــل علــى رفــض اخلضــوع لالختبــار،
وبعــد مــا يقــارب الســاعة ّ
مت إطــاق ســراحه.
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العسكرية
العمليات
استخدام وسائل جديدة للكشف عن
ّ
ّ

إن اســتمرار ســلطات االحتــال يف التحايــل علــى املعتقلــن مــن خــال تطويــر أســاليب حتقيــق
ّ

ـطيني بعمل ّيــات ت ّدعــي أ ّنهــا نُ ّفــذت ،يُظهــر
مختلفــة تســعى يف مضمونهــا إلــى ربــط الشــباب الفلسـ
ّ
سياســة االحتــال يف نــزع املعلومــات مــن املعتقلــن الفلســطين ّيني بطــرق غيــر قانون ّيــة وبغيــر إرادتهــم،
ســواء مــن خــال التحايــل باختبــارات وأســئلة غيــر مباشــرة ،أو مــن خــال التعذيــب وســوء املعاملــة
الــذي متارســه ســلطات االحتــال بحــقّ الفلســطين ّيني لنــزع االعترافــات وإدانتهــم بوجــه غيــر مشــروع.

ويف محاولة للكشــف عن ســبب اســتخدام ســلطات االحتالل هذه االختبارات واألســئلة ،وكيف تخدم

هــذه االختبــارات مســاعي االحتــال يف الكشــف عــن العمل ّيــات امل ُ ّدعــى بتنفيذهــا ،أفــادت د .ســماح
أن هــذا األســلوب اجلديــد مــا هــو ّإل فحــص أمنـ ّـي بغطــاء نفسـ ّـي ،تســعى ســلطات االحتــال
جبــر(ّ ((1

مــن خاللــه إلــى إيهــام املعتقــل بأ ّنــه يتعـ ّرض لفحــص نفسـ ّـي ،ويف احلقيقــة أ ّنــه يتعـ ّرض لفحــص أمنـ ّـي
أن االختبــار النفسـ ّـي يجــب أن
ثمــن التجــاوب فيــه اإلفــراج ،ويخــدم الهــدف األمنـ ّـي .كمــا أفــادت جبــر ّ
يجــري وفــق معاييــر مع ّينــة تبــدأ بقبــول الشــخص اخلضــوع لالختبــار وليــس إجبــاره ،ويف هــذه احلالــة
ـإن املعتقــل اختُطــف مــن منزلــه معتق ـ ً
ا وأُرغــم علــى اخلضــوع لالختبــار .كمــا أ ّنــه يف االختبــارات
فـ ّ
الفلسطينية.
الصحة
النفسية في وزارة
الص ّحة
 .15د .سماح جبر هي طبيبة ومعالجة
ّ
ّ
ّ
نفسية ،تشغل منصب رئيسة وحدة ّ
ّ
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أن
النفســ ّية يجــب أن يتــ ّم إطــاع الشــخص علــى الهــدف مــن وراء هــذا االختبار((1(.وأ ّكــدت جبــر ّ
املعتقــل يكــون فاقــداً ح ّر ّيتــه يف مثــل هــذه احلــاالت ،وبالتالــي ليــس هنــاك جــدوى لفحصــه نفسـ ّياً مــا
دام معتقـ ً
ا ،وبالتالــي ُمرغمـاً علــى إجابــة أســئلة االختبــار.

أن ســلطات االحتــال تســتم ّر يف مالحقــة
تُظهــر معظــم احلــاالت التــي خضعــت لالختبــار املذكــور ّ

إن معظــم املعتقلــن الذيــن ق ّدمــوا إفادتهــم
األســرى احمل ّرريــن بوســائل وأســاليب مختلفــة ،حيــث ّ
ملؤسســة الضميــر حــول خضوعهــم لالختبــار هــم أســرى مح ـ ّررون اعتُقلــوا ســابقاً وبعضهــم مل ـ ّر ٍات
ّ

أن العديــد مــن احلــاالت
عـ ّدة ،وتع ّرضــوا للتحقيــق يف مراكــز التحقيــق التابعــة لالحتــال .كمــا تبـ ّـن ّ
تربطهــم صلــة قرابــة أو صداقــة مــع معتقلــن حال ّيــن يحا َكمــون ،أو جــرت محاكمتهــم علــى تُهــم تتعلّــق
بعمل ّيــات عســكر ّية.

إن هــذا «التصنيــف» الــذي تعـ ّده ســلطات االحتــال لكشــف عقل ّيــة الشــباب الفلســطيني مــن خــال
ّ
اخلضــوع الختبــار يحـ ّدد «مــدى خطــورة الشــخص علــى األمــن» ،ويســعى جلمــع معلومــات مســبقة عــن

ـتقبلي ،يُظهــر اســتهداف االحتــال املســتم ّر للمعتقلــن الســابقني
الشــخص للكشــف عــن ّ
أي عمــل مسـ ّ

علــى خلف ّيــة ماضــي املعتقــل ،ويهــدف إلــى ترويــع األشــخاص وترهيبهــم كجــزء مــن إيصــال رســالة
ماس ـاً باألمــن؛ مالحق ـاً
مفادهــا ّ
أن األســير احمل ـ ّرر الــذي ميتلــك ماضي ـاً تع ـ ّده ســلطات االحتــال ّ

أي وقــت.
بشـ ٍ
ـكل مســتم ّر ،وهــو عرضــة لالعتقــال يف ّ

 .16مقابلة مع د .سماح جبر ،أجريت بتاريخ .7/9/2020
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ظروف السجن

بزجهــم يف ســجونها التــي تفتقــر إلــى
تعتقــل قــ ّوات االحتــال آالف الفلســطين ّيني ســنو ّياً ،وتقــوم ّ
أبســط مق ّومــات احليــاة اإلنســان ّية ،كافتقــار الكثيــر مــن الزنازيــن إلــى ســبل التهويــة الطبيع ّيــة،
وانتشــار الرطوبــة علــى جدرانهــا ،وتقــدمي وجبــات طعــام س ـ ّيئة ،وإهمــال األســرى ط ّب ّي ـاً مــن خــال
الصح ّيــة ،واســتغالل
املماطلــة يف توفيــر العالجــات الالزمــة لهــم ،واملماطلــة يف تشــخيص أوضاعهــم
ّ
هــذه القضيــة ورقـ ًة للضغــط علــى األســرى .وبالطبــع ،ال تكتفــي دولــة االحتــال فقــط بوضــع األســرى
يف مثــل هــذه الظــروف ،بــل تعمــد إلــى التنكيــل باألســرى بشــكل دائــم مــن خــال اقتحاماتهــا املتكـ ّررة
للســجون ،وسياســاتها الدائمــة يف تضييــق اخلنــاق علــى األســرى أكثــر فأكثــر مــن خــال حرمانهــم مــن
اســتكمال تعليمهــم يف الســجون ،ومصــادرة مئــات الكتــب ســنو ّياً ،وحتديــد مبالــغ الكانتينــا ،وغيرهــا
الكثيــر مــن الطــرق.

الظــروف فــي ســجن إيشــل قاســية ،فــا يمكــن للشــمس أن تدخــل إلــى ســاحة الفــورة ّ
إل مــن زاويــة
واحــدة ،وذلــك فــي ســاعات محـ ّ
ـددة مــن النهــار.
سالم طه -سجن إيشل

وتنتهــك دولــة االحتــال مــن خــال هــذه املمارســات مختلــف املواثيــق الدول ّيــة التــي كفلــت للمعتقلــن
نصــت القواعــد النموذج ّيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء علــى وجــوب
احتجازهــم يف بيئــة مناســبة ،حيــث ّ
الصح ّيــة يف الغــرف التــي يســتخدمها الســجناء ،حيــث يشــمل ذلــك ظــروف
توافــر متطلّبــات احليــاة
ّ
املخصصــة لــك ّل ســجني ،واإلضــاءة والتدفئــة والتهويــة ((1(.وتنتهــك
املنــاخ والهــواء واملســاحة الدنيــا
ّ
كذلــك نصــوص اتّفاق ّيــة جنيــف الرابعــة التــي كفلــت لألســرى توفيــر رعايــة ط ّب ّيــة دور ّيــة لألســرى.

األول لمنــع الجريمــة ومعاملــة
 .17انظــر القواعــد
النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء ،أوصــى باعتمادهــا مؤتمــر األمــم المتّ حــدة ّ
ّ
دوليــة،
ـادي واالجتماعـ ّـي بقراريــه ( 663د )-24و ( 2076د ،)-62منشــورة فــي :مجموعــة صكــوك
المجرميــن،
ّ
وأقرهــا المجلــس االقتصـ ّ
ّ
األول ،األمــم المتّ حــدة ،نيويــورك ،1993 ،رقــم المبيــع ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1ص .337
المجلّ ــد ّ

44

إضاءات على ظروف سجون االحتالل

سجن النقب
يعانــي األســرى الفلســطين ّيون مــن ظــروف قاســية يف ســجن النقــب ،حيــث يقــع الســجن يف منطقــة
صحراو ّيــة نائيــة جتعــل مــن الســجن مكان ـاً حــا ّراً ج ـ ّداً خــال فتــرة الصيــف وبــارداً خــال فتــرات
الليــل ،وتنتشــر فيــه الزواحــف واحلشــرات نتيجــة لهــذه الظــروف املناخ ّيــة .ومــن خــال مــا مت ّكنــت
غســان زواهــرة ( 40عام ـاً -بيــت
مؤسســة الضميــر مــن جمعــه مــن معلومــات ،فقــد أشــار األســير ّ
ّ
ـأن
حلــم) املتواجــد يف قســم  23إلــى أ ّنــه يتواجــد  5أســرى يف ك ّل غرفــة مــن هــذا القســم .علم ـاً بـ ّ
وأن ســاحة الفــورة تكــون مفتوحــة لألســرى معظــم
هــذه الغــرف كان يتواجــد فيهــا ســابقاً  8أســرىّ ،
ان األســرى يعانــون بشــكل عــام مــن نقــص يف احلاجــات األساســ ّية ،كاملالبــس وذلــك
الوقــتّ ،إل ّ
بســبب وقــف زيــارات أهالــي األســرى نتيجــة جلائحــة كورونــا ،فبــدالً مــن أن جتــد اإلدارة حلــوالً لهــذه
تتنصــل مــن هــذا بشــكل دائــم.
األزمــة
ّ
سجن جلبوع
يقــول األســير نــادر صدقــة ( 44عام ـاً -نابلــس) املوجــود يف ســجن جلبــوع إ ّنــه متواجــد حال ّي ـاً يف
قســم يحتــوي علــى  95أســيراً ،ويف الســابق كان هنــاك  8أســرى يف ك ّل غرفــة ،ولكــن يف ظ ـ ّل قــرار
ـاص باملســاحة ،فإ ّنــه ســيت ّم تقليــل العــدد إلــى  6يف ك ّل غرفــة ،وتأتــي التغييــرات
احملكمــة العليــا اخلـ ّ
التــي تقــوم بهــا مصلحــة الســجون مــن حيــث عــدد األســرى املوجوديــن يف الغــرف يف ظـ ّل صــدور قــرار
املخصصــة لــك ّل
عــن احملكمــة العليــا لالحتــال يُلــزم دولــة االحتــال بإجــراء تعديــات علــى املســاحة
ّ
أن دولــة
أســير يف الســجون ،بحيــث تصبــح املســاحة لــك ّل أســير  4.5متــر مر ّبــع .وعلــى الرغــم مــن ّ
االحتــال كانــت ملزمــة باالنتهــاء مــن إحــداث هــذه التغييــرات مــع حلــول شــهر نيســان ّ 2020إل أ ّنهــا
ح ّتــى تاريــخ إصــدار هــذا التقريــر لــم تقــم بتنفيــذ التزاماتهــا جتــاه األســرى الفلســطينيني ،وال زال
(((1
األســرى يعانــون مــن اكتظــاظ زنازينهــم.
عيادة سجن الرملة
حتــى تاريــخ صــدور هــذا التقريــر يتواجــد مــا يزيــد عــن عشــرة أســرى يف عيــادة ســجن الرملــة،
التــي تفتقــر إلــى أبســط املق ّومــات الالزمــة ملعيشــة األســرى املرضــى ،حيــث يقبــع يف هــذه العيــادة
 .18للمزيد حول هذا الموضوع انظر تقرير االنتهاكات للعام  ،2019ص.30-31
https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/mdl-tqryr_lnthkt_2020.pdf

45

صح ّيــة يف الكلــى أو األمعــاء أو
أســرى يعانــون مــن كســور ،أو مصابــون بالشــلل ،أو لديهــم مشــاكل ّ
أن عــدداً مــن األســرى املوجوديــن يف عيــادة ســجن الرملــة يتح ّركــون
غيرهــا ،وعلــى الرغــم مــن ّ
أن مرافــق العيــادة ال تناســب حركــة هــذه الكراســي .يقــول األســير
بواســطة كراســي متحركــة ّإل ّ
أحمــد أبــو خضــر يف هــذا الســياق« :ســاحة الفــورة صغيــرة جـ ّداً ،ونصفهــا مســقوف والنصــف اآلخــر
ّ
أن قــوات االحتــال تضــع فيهــا أيضـاً املطبــخ واملغســلة
مغطــى بشــبك ،وعلــى الرغــم مــن صغرهــا ّإل ّ
والثلجــات ،وال تتناســب ســاحة الفــورة مــع كراســي العجــات» .ويكمــل أبــو خضــر قائ ـ ً
ّ
ا« :الطعــام
املق ـ ّدم يف عيــادة ســجن الرملــة س ـ ّيئ للغايــة ،ولــوال األكل الــذي يقــوم األســرى بتحضيــره ملــا مت ّكــن
األســرى اآلخــرون مــن تنــاول الطعــام».

شطة
سجن ّ
خــال جائحــة كورونــا ،قامــت دولــة االحتــال بنقــل عــدد مــن األســرى إلــى ســجن شـ ّ
ـطة ،الذيــن كان
مؤسســة الضميــر علــى
مــن بينهــم األســير صالــح زهــران ( 17عام ـاً -رام اهلل) الــذي أطلــع بــدوره ّ
ـطة قائـ ً
مت نقلــي أنــا ومجموعــة مــن األســرى إلــى ســجن شـ ّ
ظــروف ســجن شـ ّ
اّ « :
ـطة ،وذلــك يف شــهر
أيلــول  ،2020و ُوضعنــا يف قســم يحتــوي علــى  14غرفــة ،ويتّســع لـــ  56أســيراً ،علمـاً بأ ّننــا  48أســيراً
مــن مختلــف األحــزاب السياسـ ّية .منــذ قدومنــا إلــى ســجن شـ ّ
ـطة ،لــم نســلم مــن اقتحامــات الســجن
املتكـ ّررة حيــث تقتحــم قـ ّوات االحتــال الســجن بشــكل فجائـ ّـي يف الكثيــر مــن األحيــان ،وتقــوم بإجــراء
أي بالطــات» ويكمــل زهــران قائـ ً
ا :املســاحة احلال ّيــة
تفتيشــات ،وتفتقــر غــرف األســرى إلــى وجــود ّ
للســجن ج ّيــدة ،حيــث يوجــد يف ك ّل غرفــة  4أســرى ،ومســاحة ك ّل غرفــة تقريب ـاً  26متــراً مر ّبع ـاً،
خاصــة
أن ميــاه الشــرب املتو ّفــرة لألســرى سـ ّيئة
أن املســاحة
املخصصــة ج ّيــدة ّإل ّ
وعلــى الرغــم مــن ّ
ّ
ّ
وأ ّنهــا متتلــئ بالكلــس.

ـي هــو اســتعراض القـ ّـوة أمــام األســرى
عندمــا تدخــل قـ ّـوات القمــع إلــى الســجون يكــون هدفهــا األساسـ ّ
واســتفزازهم ،وإيصــال رســالة لهــم مفادهــا ّ
أنــه ليــس لألســير أو للحركــة األســيرة أيّ ــة كرامــة أمــام
االحتــال.
نائل برغوثي -سجن إيشل
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عملية قمع في معتقالت االحتالل خالل 2020
ما يزيد عن 25
ّ
ال تتوانــى دولــة االحتــال عــن إيجــاد أ ّيــة فرصــة أو مجــال لهــا لتدفــع بقـ ّوات القمــع القتحــام الســجون
مؤسســة الضميــر بشــكل منفــرد مــا يزيــد عــن 25
والتنكيــل باألســرى الفلســطين ّيني ،حيــث و ّثقــت ّ
اقتحامــاً للســجون خــال عــام  .2020وتعمــد قــ ّوات القمــع خــال هــذه االقتحامــات إلــى تقييــد
صح ّيــة لهــم ،ويف الكثيــر مــن األحيــان تقــوم بضربهــم واالعتــداء عليهــم،
األســرى ،وجتاهــل ّ
أي ظــروف ّ
واســتخدام قنابــل الغــاز أو ّ
رش مســحوق الفلفــل احلــا ّر عليهــم ،وغيرهــا العديــد مــن األســاليب التــي
تهــدف إلــى التنكيــل باألســرى .وكثيــراً مــا يشــير األســرى إلــى تع ّرضهــم إلــى إصابــات بليغــة نتيجــة
لهمج ّيــة ووحشــية ق ـ ّوات القمــع .وال يقــف األمــر عنــد هــذا احل ـ ّد ،حيــث تعمــد ق ـ ّوات االحتــال يف
الكثيــر مــن األحيــان إلــى جتريــد األســرى مــن مقتنياتهــم ،ومــن الكهربائ ّيــات املوجــودة يف الغــرف بعــد
أ ّيــة عمل ّيــة قمــع.
لعملية قمع شرسة كادت تودي بحياة أسير
يتعرض
سجن عوفر
ّ
ّ
بتاريــخ  13/7/2020اقتحمــت قــ ّوة كبيــرة مــن وحــدات اليمــاز والــدرور واملتســادا ســجن عوفــر،
مؤسســة الضميــر مــن
وقامــت باالعتــداء علــى األســرى يف ثالثــة أقســام مــن ســجن عوفــر .مت ّكنــت ّ
توثيــق مــا حصــل يف هــذه القمعــة مــن خــال مقابلــة ميدان ّيــة مــع األســير احملـ ّرر نــادر القيســي (24
عامـاً -بيــت حلــم) الــذي أشــار إلــى أ ّنــه يف التاريــخ املذكــور أعــاه ،اقتحمــت قـ ّوات القمــع الســجن،
أي إخطــار مســبق؛ األمــر الــذي تس ـ ّبب
وقامــوا باختطــاف األســير رامــي فضايــل مــن غرفتــه دون ّ
مبشــا ّدات مــا بــن األســرى وإدارة الســجن ،ويف وقــت الحــق مــن ذلــك اليــوم (يف متــام الســاعة الثامنــة
حتضــر القتحــام األقســام،
أن اإلدارة
ّ
مســاء) أُطلقــت صافــرات اإلنــذار يف الســجن ،وعلــم األســرى ّ
خاصــة أمــام ثالثــة أقســام (قســم  ،16و ،21و.)22
وتبـ ّـن أ ّنهــا تقــوم بجمــع وحــدات
ّ
يقــول القيســي« :حينهــا ،بدأنــا بالصــراخ والضــرب علــى األبــواب لكــي نوصــل الرســالة إلــى األقســام
األخــرى ،وإبالغهــم بأ ّننــا علــى وشــك الدخــول يف مشــكلة ،وفعــ ً
ا بعــد دقائــق اقتحمــت القــ ّوات
اخلاصــة القســم ،وكان عددهــم يزيــد عــن خمســن جند ّي ـاً ترافقهــم كالب ،وكانــوا يلبســون الــدروع
ّ
اخلاصــة
واألقنعــة .قامــت هــذه القـ ّوات بإغــاق الشــبابيك يف ك ّل الغــرف ،وإغــاق الفتحــة الســفلى
ّ
بإدخــال الطعــام ،وحينهــا علمنــا بأ ّنهــم ســيقومون بـ ّ
ـرش الغــاز؛ مــا دفعنــا إلــى وضــع فرشــة علــى البــاب
بهــدف منــع اجلنــود مــن ّ
رش الغــاز ،ووضعنــا أغطيــة مبلولــة علــى بــاب احل ّمــام كــي مننــع دخــول الغــاز
إليــه.
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روى نــادر القيســي تفاصيــل هــذا اليــوم املؤلــم قائـ ً
أن اجلنــود
ا« :علــى الرغــم مــن ك ّل مــا فعلنــاهّ ،إل ّ
حاولــوا اختــراق الفرشــات التــي وضعناهــا مــن خــال اســتخدامهم العصـ ّـي الطويلــة ،وعندمــا فشــلوا
ـرش الغــاز مــن أســفل الفرشــة ،حيــث مت ّكنــوا مــن ّ
يف إزاحــة الفرشــات قامــوا بـ ّ
رش عبــوة كبيــرة مــن
الغــاز «البــودرة» ،وعندمــا علمــوا أ ّننــا أصبحنــا منهكــن ،قامــوا بـ ّ
ـرش عبــوة أخــرى ،وبعــد نصــف ســاعة
ّ
رشــوا عبــوة ثالثــة لدرجــة أننــا بدأنــا بالصــراخ حيــث فقــد األســير علــي جــردات ( 65عامـاً -رام اهلل)
وعيــه نتيجــة استنشــاقه الغــاز ((1(.كان هــذا االقتحــام مختلفـاً حيــث مــن املعتــاد عنــد اقتحــام الغــرف
ـرش أكســجني بعــد ّ
ورش الغــاز أن تقــوم قـ ّوات القمــع بـ ّ
ّ
رش الغــاز بدقائــق؛ وذلــك خوفـاً مــن وفــاة أحــد
األســرىّ ،إل أ ّنهــم هــذه املــر ّة لــم يكترثــوا ولــم يقومــوا بـ ّ
ـرش األكســجني».
يكمــل القيســي قائ ـ ً
ا :فيمــا بعــد قمنــا بالدخــول إلــى احل ّمــام لالحتمــاء مــن الغــاز ،وحينهــا دخــل
 4جنــود إلــى الغرفــة ،وقامــوا بســحب األســير علــي جــردات إلــى العيــادة ،ومباشــرة قامــوا ببطحنــا
ـدي يضــع قدمــه علــى ظهــر األســير ،وأنــا شــخص ّياً كان
علــى األرض ،حيــث وقــف عنــد ك ّل أســير جنـ ّ
ـدي يضــع ركبتــه علــى ظهــري وكان وجهــي علــى األرض ،وعندمــا حــاول ســحب يــدي إلــى اخللــف
اجلنـ ّ
ـدي مبرابــط
لوضــع الكلبشــات ،رفضــت ذلــك؛ مــا دفــع جنــود آخريــن ملســاعدته ،فقامــوا بربــط يـ ّ
بالســتيك ّية إلــى اخللــف ،وبــدؤوا بســحبي ،وعندهــا أصبحــت ك ّل مالبســي مبلولــة مــن امليــاه التــي
قمنــا ّ
برشــها علــى أرض الغرفــة .ســحبني اجلنــود نحــو بــاب الغرفــة ،وعندهــا اســتلمني جنــود وحــدة
املتســادا الذيــن كانــوا يقفــون عنــد األبــواب ومعهــم الــكالب .فــور اســتالمهم لــي أوقفونــي ،وأمســك
بــي ثالثــة جنــود ،أخــذ أحدهــم بالضغــط علــى رأســي نحــو األســفل يف حــن أمســك االثنــان اآلخــران
ـدي مــن الطرفــن ،ودفعونــي يف ســاحة الفــورة؛ مــا تس ـ ّبب بوقوعــي علــى األرض».
بيـ ّ

أننــي معتقــل  11مــرّ ة سـ ً
رغــم ّ
ـابقا ،إال ّ
أن اقتحــام قـ ّـوات القمــع ســجن عوفــر هــذه المــرّ ة كان مختلفـ ًـا،
كان االقتحــام األشـ ّ
ـد واألعنــف الــذي أشــهده.
إبراهيم مصفر -سجن عوفر

طبيــة دائمــة .للمزيــد حــول األســير علــي جــردات انظــر
 .19يذكــر ّ
صحـ ّـي يحتــاج إلــى رعايــة ّ
أن األســير جــردات يعانــي مــن أمــراض عـ ّـدة ووضــع ّ
ـاص بــه:
البروفايــل الخـ ّ
https://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8
.%A7%D8%AA
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يكمــل القيســي قائـ ً
ا« :أخرجــت قـ ّوات القمــع جميــع َمــن يف الغــرف ،إلــى الســاحة ،وجت ّمــع اجلنــود
أي شــخص يتحـ ّرك أو يصــدر صوتـاً بأقدامهــم أو
والــكالب حــول األســرى وكانــوا يتع ّمــدون ضــرب ّ
أيديهــم .بعــد ســاعة تقريبـاً ّ
أن
متــت إعادتنــا إلــى الغــرف ،وأُغلقــت األبــواب علينــا علــى الرغــم مــن ّ
الغــرف كانــت مــا تــزال متتلــئ بالغــاز ،وقامــوا مبصــادرة ك ّل الكهربائ ّيــات املوجــودة يف الغــرف واألوانــي
اخلاصــة بالطعــام ،وأبقــت قـ ّوات االحتــال علــى األســرى مق ّيديــن حتــى صبــاح اليــوم التالــي ،حيــث
ّ
ّ
مت فــك قيودهــم عنــد الســاعة السادســة صباحـاً».
عمليــة
ـت بيـ ٍـد واحــدة ،ال زلــت رهــن القيــد ...زامــل شــلوف يــروي تفاصيــل
وإن كُ نـ َ
ّ
قمــع فــي ســجن إيشــل
بتاريــخ  ،12/10/2020ويف متــام الســاعة السادســة صباحـاً ،اقتحمــت وحــدة املتســادا ســجن إيشــل،
مؤسســة الضميــر
حيــث روى األســير زامــل شــلوف ( 41عامـاً -غـزّة) تفاصيــل هــذا االقتحــام حملامــي ّ
قائــ ً
ا« :كان األســرى نائمــن ،ولكنّنــي ســمعت أســرى آخريــن يصيحــون «متســادا» فوقفــت فــوراً،
وعندهــا رأيــت أحــد أفــراد وحــدة املتســادا يرفــع علـ ّـي ســاحه مــن فتحــة الشـ ّباك املوجــود يف بــاب
يــدي علــى رأســي ،وعندمــا فتحــت وحــدة
الزنزانــة ،وأمرنــي بــأن أنــزل علــى األرض ،وأن أضــع
ّ
املتســادا بــاب الزنزانــه قــام أحدهــم بإمســاكي مــن مالبســي ،وبالتحديــد مــن منطقــة الرقبــة مــن
اخللــف وســألني ملــاذا أنــا هنــا ،فأخبرتــه أ ّنــه مــن طلــب م ّنــي أن أنــزل علــى األرض بهــذه الوضع ّيــة،
ـدي ضربــي بقدمــه ركالت علــى منطقــة احلــوض مــن اليمــن؛ مــا س ـ ّبب لــي
وحينهــا بــدأ هــذا اجلنـ ّ
آالم ـاً شــديدة يف هــذه املنطقــة ،وشــعرت بإهانــة كبيــرة» .يقــول زامــل« :لــم تكتــرث ق ـ ّوات املتســادا
باألســرى املرضــى املوجوديــن يف القســم حيــث قامــت بتكبيــل اجلميــع ،ووصــل األمــر بهــم إلــى تكبيــل
األســير جمــال أبــو الهيجــاء -الــذي يفتقــد إحــدى يديــه -معــي عوض ـاً عــن جتــاوز تقييــده بســبب
الصحـ ّـي».
وضعــه
ّ
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صحية قاسية
إضاءات على أسرى يعانون من ظروف
ّ

صح ّيــة تســتلزم
ال تخلــو ســجون االحتــال مــن مئــات األســرى ّ
ممــن يعانــون مــن أوضــاع وظــروف ّ
تقــدمي رعايــة طب ّيــة لهــم ،حيــث يعانــي عــدد كبيــر مــن األســرى مــن أمــراض القلــب ،أو الس ـ ّكري،
أو الكســور يف العظــام ،أو مشــاكل يف األســنان ،أو بحاجــة إلــى غســيل كلــى ،وصــوالً إلــى عــدد
أن دولــة
ممــن يعانــون مــن الســرطان .وعلــى الرغــم مــن هــذه األوضــاع
الصح ّيــة ،إال ّ
مــن األســرى ّ
ّ
الصحـ ّـي لألســرى ،ســواء خــال عمل ّيــة االعتقــال ،أو حتــى
االحتــال ال تأخــذ يف حســبانها الوضــع
ّ
خــال فتــرة املكــوث يف الســجن ،ال بــل تتع ّمــد يف الكثيــر مــن األحيــان إهمــال األســرى ط ّب ّي ـاً مــن
خــال تأخيــر توفيــر العــاج لهــم ،أو املماطلــة يف تشــخيص األســرى ،أو غيرهــا الكثيــر مــن ســبل
الصح ّيــة جتــاه األســرى التــي كفلتهــا اتّفاق ّيــة
دولــة االحتــال يف جتــاوز مســؤول ّيتها يف تقــدمي الرعايــة
ّ
ـص املا ّدتــان  91و 92منهــا.
جنيــف الرابعــة وباألخـ ّ
وال يش ـ ّكل اإلهمــال الط ّبـ ّـي املباشــر لألســرى الصــورة الوحيــدة النتهــاكات دولــة االحتــال يف هــذا
الســياق ،فمنــذ ســنوات ،تقــوم دولــة االحتــال مبمارســة اإلهمــال الط ّبـ ّـي للفلســطين ّيني خــال عمل ّيــة
اعتقالهــم؛ األمــر الــذي تسـ ّبب باستشــهاد مئــات الفلســطين ّيني علــى مــدار األعــوام املنصرمــة .يــروي
مؤسســة الضميــر يف هــذا الســياق تفاصيــل
األســير جهــاد بعيــرات ( 19عامــاً -رام اهلل) حملامــي ّ
مت اعتقالــي بتاريــخ  23/9/2020وذلــك يف متــام الســاعة العاشــرة لي ـ ً
اعتقالــه قائ ـ ً
اّ « :
ا ،وخــال
عمل ّيــة االعتقــال أصابنــي جنــود االحتــال برصاصــة يف قدمــي اليمنــى وأخــرى يف كتفــي؛ األمــر
الــذي أ ّدى إلــى ســقوطي علــى األرض».
مقيــد ،حتّ ــى وأنــا ّ
أتلقــى العــاج
عندمــا أنقــل إلــى المستشــفى لتلقــي العــاج اإلشـ
ـعاعي يتـ ّ
ـم نقلــي وأنــا ّ
ّ
ً
ـي.
مسـ
ـتلقيا علــى الســرير يتـ ّ
ـم تقييــد يـ ّ
ـدي وقدمـ ّ
األسير الشهيد كمال أبو وعر

قــام جنــود االحتــال بتفتيــش بعيــرات وهــو مل ًقــى علــى األرض تفتيش ـاً عاري ـاً ،وبعــد نصــف ســاعة
نُقــل جهــاد إلــى مستشــفى شــعاري تصيــدق ،حيــث أُجريــت لــه عمل ّيــة جراح ّيــة .يقــول بعيــرات»:مت
نقلــي إلــى املشــفى يف ســيارة  GMCدون أن أتل ّقــى اإلســعاف األ ّولـ ّـي ،وخــال فتــرة بقائــي يف املشــفى
-أســبوعاً -كنــت مق ّيــداً بالســرير باليــد والرجــل وغالبــاً مــا كان يرافقنــي حارســان اثنــان ،وعلــى
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أن أحــد احملقّقــن كان قــد حضــر إلــى املشــفى يف اليــوم التالــي
الرغــم مــن وضعــي
الصحـ ّـيّ ،إل ّ
ّ
للعمل ّيــة اجلراح ّيــة التــي أجريتهــا ،وقــام بالتحقيــق معــي ملـ ّدة نصــف ســاعة ،وفــور وصولــي إلــى عيــادة
ســجن الرملــة ،قــام مح ّقــق آخــر بالتحقيــق معــي ملــدة نصــف ســاعة عبــر الهاتــف».
جتســد حالــة بعيــرات حالــة مــن مئــات احلــاالت التــي متــارس فيهــا قـ ّوات االحتــال مختلــف أشــكال
ّ
اإلهمــال الط ّبـ ّـي ،حيــث تأخّ ــرت ق ـ ّوات االحتــال يف تقــدمي العــاج للمعتقــل مــن خــال تركــه مل ًقــى
علــى األرض ملـ ّدة نصــف ســاعة ،قبــل أن يتـ ّم نقلــه إلــى املشــفى ،وحتــى بعــد إجرائــه عمل ّيــة جراح ّيــة،
لــم تكتــرث دولــة االحتــال لذلــك ،بــل قامــت بالتحقيــق مــع املعتقــل يف اليــوم التالي للعمل ّيــة اجلراح ّية؛
يوضــح طبيعــة الهمج ّيــة التــي تتعامــل بهــا دولــة االحتــال مــع الفلســطين ّيني.
األمــر الــذي ّ
حــق األســرى فــي الرعايــة
نقــل األســرى مــن الســجون ...وجــه آخــر لتفــادي ّ
لصح ّيــة
ا
ّ
تقــف عمل ّيــات نقــل األســرى مــن ســجن إلــى آخــر يف الكثيــر مــن األحيــان عقب ـ ًة أمامهــم يف تل ّقــي
الصح ّيــة ،حيــث تؤخّ ــر عمل ّيــة نقــل األســير مــن ســجن إلــى آخــر مــن تقــدمي
حقّهــم يف الرعايــة
ّ
ــي مــن
الرعايــة
الصح ّيــة لــه ّ
ّ
بحجــة حاجــة األســير خلــوض إجــراءات الفحــص والتشــخيص الط ّب ّ
وجتســد حالــة األســير فــادي يوســف
جديــد ح ّتــى تقــوم عيــادة الســجن بتقــدمي العــاج الــازم لــه.
ّ
( 40عامـاً -ســلفيت) إحــدى هــذه احلــاالت حيــث يقــول فــادي« :أعانــي مــن مشــكلة يف عينــي اليســرى
فمنــذ منتصــف عــام  2020وأنــا أعانــي مــن وجــود مــاء أزرق يف عينــي ،وعندمــا كنــت يف ســجن
هــدارمي ،أخبرتنــي الطبيبــة أ ّننــي بحاجــة إلــى إجــراء عمل ّيــة جراح ّيــة ،ويف شــهر  10بــدأت إجــراءات
مت نقلــي إلــى ســجن شـ ّ
ـطة ،حيــث ّ
التحضيــر للعمل ّيــةّ ،إل أ ّنــه قــد ّ
مت إبالغــي مــن قبــل الطبيبــة بأ ّنــه
ـص جديــد
يجــب أن أبــدأ مــن جديــد يف اإلجــراءات الط ّب ّيــة التــي تشــمل حتويلــي إلــى طبيــب مختـ ّ
ليقـ ّرر ماه ّيــة العــاج الــازم» .وال تشـ ّكل حالــة فــادي حالــة فرد ّيــة أو حالــة اســتثنائ ّية ،حيــث يعانــي
ـدي ونفسـ ّـي،
الكثيــر مــن األســرى مــن مثــل هــذه املمارســات التــي تضــع األســير أمــام عــذاب جسـ ّ
الصح ّيــة الالزمــة لألســرى بحجــج واهيــة.
وتؤخّ ــر مــن تقــدمي الرعايــة
ّ
طب ّية
عام تلو اآلخر ...أسرى
يتعرضون ألخطاء ّ
ّ
مؤسســة الضميــر خــال عــام  2020حالــة األســير أحمــد عبيــد ( 30عامـاً -القــدس) املعتقــل
و ّثقــت ّ
مــن عــام  2013واملصــاب مبــرض «بهجــت» وهــو اضطــراب نــادر يسـ ّبب التهــاب األوعيــة الدمو ّيــة يف
اجلســد .خــال عــام  ،2020أُجريــت للمعتقــل أحمــد عبيــد عمل ّيــة ليــزر يف العــن اليمنــى ،وتض ّمنــت
51

توصيــات األطبــاء حينهــا إعطــاء املريــض دواء يحتــوي علــى الكورتــوزون ،وأن يتـ ّم إعطــاؤه دواء آخــر
(ميثوتروكســان) بحيــث يتـ ّم رفــع اجلرعــة الدوائ ّيــة تدريج ّيـاً لتصــل إلــى  15ملغــم باألســبوع ،مبعـ ّدل
زيــادة  2.5ملغــم يوم ّيـاً ،علمـاً بـ ّأ ّن ك ّل ح ّبــة دواء حتتــوي علــى  2.5ملغــم.
مؤسســة الضميــر« :بعــد إجــراء العمل ّيــة والفحوصــات الط ّب ّيــة ّ
مت
يقــول األســير أحمــد عبيــد حملامــي ّ
أن طبيعــة وضــع الســجن،
أن هــذا الســجن قريــب مــن املشــفىّ ،إل ّ
بحجــة ّ
نقلــي إلــى ســجن عســقالن ّ
وارتفــاع نســبة الرطوبــة فيــه جعلــت منــه ضــا ّراً لعينـ ّـي؛ مــا دفعنــي لطلــب اخلــروج مــن الســجن ،وعقــب
مت نقلــي إلــى الزنازيــن ملـ ّدة أســبوع كعقــاب ،وفيمــا بعــد ّ
هــذا الطلــب ّ
مت نقلــي إلــى ســجن رميــون حيــث
ّ
مت وضعــي يف غرفــة للحجــر مل ـ ّدة  14يوم ـاً ،ويف ك ّل م ـ ّرة كنــت أخــرج إلــى املستشــفى كانــوا يقومــون
بحجــري  14يومــاً» .ويكمــل عبيــد قائــ ً
أن عمل ّيــة نقلــي إلــى ســجن عســقالن،
ا« :أنــا متأ ّكــد مــن ّ
وحجــري يف ك ّل مــرة أغــادر فيهــا الســجن تهــدف إلــى دفعــي للتنــازل عــن العــاج نهائ ّيـاً ،فلمــاذا يتـ ّم
ـجانني الذيــن يرافقوننــي إلــى
حجــري يف ك ّل م ـ ّرة أغــادر فيهــا الســجن ،يف حــن ال يت ـ ّم حجــر السـ ّ
املشــفى!».
وأشــار عبيــد إلــى أ ّنــه بينمــا كان متواجــداً يف ســجن عســقالنّ ،
مت تزويــده ك ّل يــوم بثــاث حبــات مــن
الــدواء املذكــور أعــاهّ ،إل أ ّنــه عنــد عودتــه إلــى ســجن رميــون ّ
متــت مضاعفــة الك ّم ّيــة حيــث أصبحــوا
يز ّودونــه بـــ  6حبــات يوم ّي ـاً ،وذلــك مل ـ ّدة أســبوعني متتالــن؛ األمــر الــذي تس ـ ّبب للمعتقــل بجفــاف
يف الفــم والشــفاه .عقــب هــذه األعــراض التــي أصابــت املعتقــل ّ
وتوصلــت
مت إيقــاف الــدواء فــوراً.
ّ
مؤسســة أط ّبــاء حلقــوق اإلنســان إلــى أ ّنــه قــد ّ
مت ارتــكاب خطــأ
مؤسســة الضميــر بعــد تواصلهــا مــع ّ
ّ
ط ّبـ ّـي مــع املعتقــل عبيــد ،مــن خــال تزويــده بجرعــة زائــدة مــن الــدواء؛ األمــر الــذي كان مــن املمكــن
جتســد حالــة عبيــد مثــاالً ح ّيـاً علــى ممارســات االحتــال الهمج ّيــة بحــقّ األســرى
أن يتسـ ّبب بوفاتــهّ .
الفلســطين ّيني ،وطبيعــة اإلهمــال واالســتهتار الــذي تتعامــل دولــة االحتــال بــه معهــم الــذي قــد ينتهــي
باستشــهادهم.
مستمر ...أحمد عبد الكريم
طب ّي
ّ
صح ّي حرج وإهمال ّ
وضع ّ
بتاريــخ  5/3/2020ويف متــام الســاعة الثانيــة والنصــف صباحــاً ،اقتحمــت قــ ّوات االحتــال
الصحـ ّـي
ـرائيلي منــزل أحمــد عبــد الكــرمي ( 35عام ـاً  -رام اهلل) ،وعلــى الرغــم مــن الوضــع
اإلسـ
ّ
ّ
أي
الــذي يعانــي منــه أحمــد واملتم ّثــل يف حــدوث جلطــات دائمــة يف اجلســم ّإل ّ
أن هــذا لــم يش ـ ّكل ّ
عائــق لقـ ّوات االحتــال ،حيــث نُقــل أحمــد عقــب اعتقالــه إلــى مركــز حتقيــق اجللمــة ،وخضــع لتحقيـ ٍـق
ـاس ملـ ّدة  13يومـاً تخلّلهــا التحقيــق معــه لســاعات طويلــة يوم ّيـاً ،وتهديــده بشــكل مســتم ّر باعتقــال
قـ ٍ
ـص زوجتــه ،والتحقيــق معهــا.
أفــراد عائلتــه ،وباألخـ ّ
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الصحـ ّـي وضعــه حتــت رعايــة ط ّب ّيــة
يســتدعي وضــع أحمــد
ّ
أن مختلــف
خاصــة ،وإخضاعــه لفحوصــات بشــكل
دوريّ ،إل ّ
ّ
ّ
أي محــور اهتمــام لدولــة االحتــال،
هــذه العوامــل لــم تشـ ّكل ّ
فمنــذ اعتقــال أحمــد تعمــد قـ ّوات االحتــال إلــى املماطلــة يف
تقــدمي الرعايــة الط ّب ّيــة الالزمــة لــه ،ومــن أبســط األمثلــة علــى
ذلــك املماطلــة يف إجــراء بعــض الفحوصــات الط ّب ّيــة ،وامت ـ ّد
األمــر ليشــمل عــدم تزويــد أحمــد باملعلومــات الط ّب ّيــة الالزمــة
مؤسســة
يف بعــض األحيــان ،حيــث روى أحمــد حملامــي
ّ
الضميــر كيــف ّ
مت نقلــه يف إحــدى امل ـ ّرات إلــى الطبيــب ،ولــم
أي مترجــم خــال هــذه الزيــارة؛ األمــر الــذي
يتواجــد معــه ّ
ممــا قالــه
أ ّدى
باحملصلــة إلــى عــدم مت ّكنــه مــن فهــم ّ
أي شــيء ّ
ّ
الطبيــب.
أربعة شهداء وثمانية جثامين في ّثلجات االحتالل
لــم يخــ ُل عــام  2020كغيــره مــن األعــوام مــن وجــود شــهداء يف صفــوف احلركــة األســيرة ،حيــث
استُشــهد خــال هــذا العــام أربعــة أســرى ،وهــم :نــور البرغوثــي ،وســعد الغرابيلــي ،وداوود اخلطيــب،
وكمــال أبــو وعــر ،وح ّتــى هــذا التاريــخ ال زالــت ق ـ ّوات االحتــال حتتجــز جثامــن  7أســرى ،وهــم:
ونصــار
أنيــس دولــة الــذي استشــهد عــام  ،1980وعزيــز عويســات الــذي استشــهد عــام ّ ،2018
وبســام الســايح الذيــن استشــهدوا عــام  ،2019وســعد الغرابيلــي وكمــال أبــو
طقاطقــة ،وفــارس بــاردّ ،
أن دولــة االحتــال كانــت قــد سـلّمت جثمــان
وعــر اللــذان استشــهدا عــام  .2020وجتــدر اإلشــارة إلــى ّ
الشــهيد داوود اخلطيــب يف شــباط  2021بعــد أن احتجــزت جثمانــه ألشــهر.
ويف هــذا الســياق ال بــ ّد لنــا مــن اإلشــارة إلــى أ ّنــه يف  9أيلــول  2019أصــدرت احملكمــة العليــا
إن قــرار احملكمــة األخيــر يقضي بالســماح
اإلســرائيل ّية قــراراً تتراجــع فيــه عــن قــرار ســابق لهــا ،حيــث ّ
ـرائيلي أن يواصــل احتجــاز جثامــن الشــهداء الفلســطين ّيني لغايــات اســتخدام
جليــش االحتــال اإلسـ
ّ
هــذه اجلثامــن ورق ـ ًة للضغــط علــى الفلســطين ّيني يف أ ّيــة مفاوضــات مســتقبل ّية .وتأتــي ممارســات
ـص املّــادة 130
ـص نـ ّ
االحتــال هــذه يف مخالفــة صريحــة لنصــوص اتّفاق ّيــة جنيــف الرابعــة وباألخـ ّ
ـص املــا ّدة  34مــن البروتوكــول اإلضــا ّ
يف األ ّول
التــي تتنــاول قض ّيــة دفــن املتوفــن باحتــرام ،وكذلــك نـ ّ
(((2
التّفاق ّيــات جنيــف.
 .20للمزيد حول قرار المحكمة انظر تقرير انتهاكات عام  ،2019ص  44و.45
https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/mdl-tqryr_lnthkt_2020.pdf
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سعد الغرابيلي
اعتقلــت قــ ّوات االحتــال ســعد الغرابيلــي ( 75عامــاً -غــزّة) عــام  ،1994وصــدر بحقّــه حكــم
ـرادي لســنوات طويلــة
بالســجن مــدى احليــاة .خــال ســنوات اعتقالــه ،تعـ ّرض الغرابيلــي للعــزل االنفـ ّ
امت ـ ّدت مــن عــام  1994حتــى عــام  ،2006و ُمنــع مــن زيــارة عائلتــه لســنوات ،وأُصيــب خــال فتــرة
اعتقالــه بأمــراض عـ ّدة ،كان منهــا :السـ ّكري ،والضغــط ،وضعــف يف الســمع والبصــر ،والســرطان يف
البروســتاتا.
داوود الخطيب
الض ّفــة الغرب ّيــة عــام  2002باعتقــال داوود اخلطيــب (44
قامــت قـ ّوات االحتــال خــال اجتياحهــا ّ
عام ـاً  -بيــت حلــم) الــذي كان يعمــل آنــذاك ضابط ـاً يف جهــاز املخابــرات الفلســطين ّية ،وأصــدرت
حكم ـاً عليــه بالســجن مل ـ ّدة  18عام ـاً ونصــف .خــال فتــرة اعتقــال اخلطيــب ،تع ـ ّرض إلــى جلطــة
دماغ ّيــة؛ األمــر الــذي اســتلزم إجــراء عمل ّيــة جراح ّيــة لــه.
كمال أبو وعر
خــال عــام  2003قامــت ق ـ ّوات االحتــال باعتقــال كمــال أبــو وعــر ( 46عام ـاً -جنــن) ،وأصــدرت
عليــه حكم ـاً بالســجن املؤ ّبــد  6مــرات و 50عام ـاً .خــال أعــوام اعتقــال أبــو وعــر وبالتحديــد عــام
بحــة يف صوتــه،
 2019أُصيــب بــورم سـ
ـرطاني يف األحبــال الصوت ّيــه ،حيــث كان يعانــي أبــو وعــر مــن ّ
ّ
أن هنــاك كتلــة ســرطان ّية .خضــع أبــو وعــر
وبعــد حتويلــه إلــى مشــفى العفولــة إلجــراء منظــار تبـ ّـن ّ
لعــدد مــن جلســات العــاج إلــى أن ّ
مت ابالغــه خــال شــهر  4عــام  2020بأ ّنــه قــد ُشــفي متامـاً مــن
املــرض.
يف متــوز  ،2020خضــع أبــو وعــر لعمل ّيــة جراح ّيــة بهــدف وضــع أنبــوب تن ُّفــس يف احللــق ،وانتقلت إليه
عــدوى فايــروس كورونــا؛ مــا أ ّدى إلــى حجــره يف عيــادة ســجن الرملــة ،وعلــى الرغــم مــن محــاوالت
أن قــ ّوات االحتــال اســتم ّرت
الضميــر املتكــ ّررة ملكاملــة أبــو وعــر هاتف ّيــاً خــال فتــرة حجــرهّ ،إل ّ
أن أبــا وعــر كان قــد تعافــى مــن فايــروس
باملماطلــة بذلــك ملــا يزيــد عــن األســبوعني .علــى الرغــم مــن ّ
الصحـ ّـي بــدأ بالتدهــور بعــد فتــرة إلــى أن استُشــهد بتاريــخ  10/11/2020بعــد
أن وضعــه
كورونــا ّإل ّ
ّ
ظهــور كتلــة ســرطان ّية جديــدة يف حنجرتــه.
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أسرى العزل ..ظروف صعبة يعيشها األسرى
تســتخدم دولــة االحتــال سياســة عــزل األســرى انفراد ّيـاً بشــكل دائــم متجاهلــة بذلــك طبيعــة األذى
ـدي والنفسـ ّـي الــذي حتدثــه هــذه السياســة لألســرى ،حيــث حتــرم دولــة االحتــال
والضــرر اجلسـ ّ
ســنو ّياً عشــرات األســرى مــن التواصــل مــع ذويهــم ومــن زيــارة عائالتهــم ،وتعمــد إلــى فصلهــم عــن
العالــم اخلارجـ ّـي ،مــن خــال وضعهــم يف زنازيــن منفــردة لفتــرات طويلــة جـ ّداً .ويأتــي ك ّل هــذا حتــت
ذريعــة «اإلخــال بأمــن الســجن أو الدولــة» .وتعـ ّرض خــال هــذا العــام عــدد مــن األســرى إلــى العــزل
االنفــرادي ،وكان منهــم األســيرتان فــدوى حمــادة ،وجيهــان حشــيمة ((2(،واألســير وائــل اجلاغــوب
ّ
مؤسســة الضميــر تفاصيــل عزلــه يف ســجن مجـ ّدو قائـ ً
ا« :يحتــوي قســم العــزل
الــذي روى حملامــي ّ
انفــرادي باســتثناء الزنزانــة رقــم  5حيــث
يف ســجن مجــ ّدو علــى  8زنازيــن 7 ،منهــا زنازيــن عــزل
ّ
تســتوعب هــذه الزنزانــة شــخصني ،وتكــون مســاحة الزنزانــة  3*2متــر مر ّبــع ،ويخــرج األســير بالعــادة
مــا بــن ســاعة إلــى ســاعتني للفــورة».
ويكمــل اجلاغــوب قائــ ً
ا« :أقضــي  22ســاعة مــن يومــي يف زنزانــة مســاحتها  6متــرات مر ّبعــة،
حتتــوي علــى ح ّمــام وتلفــاز ،وال يُســمح لعائلتــي بزيارتــي منــذ أشــهر ،وال يســمح لــي حتــى باالطمئنــان
أن قـ ّوات
عليهــم هاتف ّيـاً» .وال يســلم األســير يف العــزل مــن التفتيشــات الدائمــة ،حيــث أ ّكــد اجلاغــوب ّ
دوري بتفتيــش الزنزانــة
االحتــال تدخــل يوم ّيـاً إلــى الزنزانــة لتقــوم بفحــص الشــبابيك ،وتقــوم بشــكل
ّ
أن ق ـ ّوات
أن ظــروف العــزل قاســية مبــا فيــه الكفايــةّ ،إل ّ
ثــاث م ـ ّرات أســبوع ّياً ،وعلــى الرغــم مــن ّ
االحتــال تقــوم بتقــدمي طعــام سـ ّيئ لألســرى نوعـاً وك ّم ّيـ ًة.
أن ق ـ ّوات االحتــال كانــت قــد نقلــت اجلاغــوب إلــى العــزل نهايــة شــهر حزيــران ،حيــث بقــي
يُذكــر ّ
 20يومـاً يف ظــروف عــزل قاســية قبــل أن يتـ ّم نقلــه إلــى مركــز حتقيــق اجللمــة ،إ ْذ مكــث  24يومـاً،
وبعدهــا ّ
ـرادي ألســابيع ع ـ ّدة.
متــت إعادتــه إلــى العــزل االنفـ ّ
يضيــق الخنــاق علــى األســرى فــي
مســتمر
توصيــات لجنــة أردان ...كابــوس
ّ
ّ
الســجون
يف عــام  ،2018أُنشــئت جلنــة أردان بهــدف تقييــم أوضــاع األســرى الفلســطين ّيني وظــروف احتجازهــم
يف الســجون ،وعمــدت هــذه اللجنــة إلــى إصــدار توصيــات مــن شــأنها تضييــق اخلنــاق علــى األســرى
مــن خــال إصــدار توصيــات تهــدف علــى ســبيل املثــال إلــى تقليــص عــدد الكتــب املوجــودة لــدى
 .21للمزيد حول ظروف عزل األسيرتين فدوى وجيهان انظر فصل األسيرات من هذا التقرير.
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األســرى يف الســجون ،وتقليــص ســاعات الفــورة ،ومصــادرة الكتــب التعليم ّيــة ،وغيرهــا مــن األمــور،
حيــث تطــال هــذه التوصيــات األســرى جميعـاً فــا تســتثني منهــم طفـ ً
ا أو أســيرة .وعلــى الرغــم أن
هــذه اللجنــة قــد انحلــت ،إال أن إدارة مصلحــة الســجون ال زالــت تطبــق التوصيــات التــي وضعتهــا،
حيــث شــهد عــام  2020تصعيــداً يف سياســة االحتــال يف تقليــص مــا هــو متو ّفــر لألســرى ،فيقــول
إن إدارة الســجن
األســير نــادر صدقــة ( 44عام ـاً -نابلــس) يف زيــارة أُجريــت لــه يف ســجن جلبــوعّ ،
تنــوي شـ ّـن حملــة تهــدف إلــى تقليــص عــدد أرغفــة اخلبــز ،وإزالــة مــا يزيــد عــن  130صنف ـاً مــن
الكانتينــا ،وتخفيــض ك ّم ّيــة اخلضــار والفواكــه املتو ّفــرة لألســرى ،وتخفيــض قنــوات التلفــاز مــن 10
إلــى  7قنــوات.
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ضمانات المحاكمة
العادلة

كفلــت العديــد مــن املواثيــق الدول ّيــة حــقّ اإلنســان يف احلصــول علــى محاكمــة عادلــة ،تشــمل :عــرض
املعتقــل علــى محاكــم نظام ّيــةُ ،منشــأة بطريقــة نزيهــة ،وضمــان حــقّ املعتقــل يف معرفــة طبيعــة االتّهــام
ـوري ،واحلــقّ يف توكيــل محـ ٍـام،
املوجــه إليــه وســببه ،واحلــقّ يف محاكمــة علن ّيــة ،ويف وجــود مترجــم فـ ّ
ّ
أن دولــة
وتوفيــر التســهيالت الالزمــة إلعــداد دفاعــه .وعلــى الرغــم مــن هــذه الكفالــة الدول ّيــة ّإل ّ
االحتــال تنتهــك بشــكل دائــم هــذه احلقــوق املكفولــة ،حيــث تفتقــر محاكــم االحتــال العســكر ّية إلــى
وأن قضاتهــا خدمــوا يف جيــش االحتــال ،وتخلــو احملاكــم يف
معاييــر النزاهــة والشــفافية
خاصــ ًة ّ
ّ
ـوري ،ويف حــال تواجــده ففــي كثيــر مــن األحيــان ال يقــوم
الكثيــر مــن األحيــان مــن وجــود مترجــم فـ ّ
املترجمــون بترجمــة ك ّل مــا يت ـ ّم خــال جلســة احملكمــة.
وال يقــف األمــر عنــد هــذا احلـ ّد ،حيــث تنتهــك دولــة االحتــال حــقّ املعتقلــن يف االســتعانة مبحـ ٍـام،
احلــق يف تســهيل إعــداد احملامــي واملعتقــل للدفــاع ،وذلــك مــن خــال سياســة حرمــان املعتقــل مــن
ويف ّ
لقــاء احملامــي ،وحتــرم مئــات املعتقلــن مــن حقّهــم يف إعــداد دفــاع حقيقـ ّـي مــن خــال فــرض االعتقــال
حقيقــي ،وذلــك يف
أي مجــال إلعــداد دفــاع
اإلداري عليهــم ،والــذي ال يتــرك للمعتقــل أو محاميــه ّ
ّ
ّ
ظـ ّل عــدم معرفــة املعتقــل أو احملامــي ســبب االعتقــال .وتقــوم دولــة االحتــال ســنو ّياً مبحاكمــة مئــات
الفلســطين ّيني مســتندة إلــى اعترافــات ومعلومــات ّ
مت احلصــول عليهــا أثنــاء التحقيــق مــع املعتقلــن،
(((2
وممارســة مختلــف أشــكال التعذيــب واملعاملــة الالإنســان ّية ض ّدهــم.
هــذا وتشــمل هــذه االنتهــاكات أيضـاً انتهــاك حــقّ الفلســطين ّيني يف التعبيــر عــن الــرأي ،حيــث تعتقــل
دولــة االحتــال ســنو ّياً عشــرات الفلســطين ّيني -إن لــم يكــن املئــات -وتقــ ّدم ض ّدهــم لوائــح اتّهــام
حتتــوي علــى بنــود ،جوهرهــا هــو التحريــض عبــر مواقــع التواصــل االجتماعـ ّـي ،حيــث تَ ُع ـ ّد دولــة
االحتــال منشــورات الفلســطين ّيني علــى مواقــع التواصــل االجتماعـ ّـي يف الكثيــر مــن األحيــان مــن
قبيــل التحريــض علــى دولــة االحتــال ،وتقــوم بحبــس الفلســطين ّيني ألشــهر علــى خلف ّيــة األمــر ،علمـاً
ـأن جــزءاً كبيــراً مــن هــذه املنشــورات ال يتع ـ ّدى كونــه تعبيــراً عــن رأي سياسـ ّـي ،أو دعم ـاً لفصائــل
بـ ّ
سياس ـ ّية ال أكثــر.
وتعمــد دولــة االحتــال ســنو ّياً إلــى إصــدار قوانــن جديــدة ،أو تقــوم بتعديــل قوانــن وأوامــر عســكر ّية
ســابقة؛ بهــدف تضييــق اخلنــاق أكثــر وأكثــر علــى الفلســطين ّيني .فخــال هــذا العــام شــهدنا محــاوالت
عــ ّدة مشــابهة شــملت إصــدار عــدد مــن القوانــن واألوامــر العســكر ّية التــي انتهكــت جــزءاً كبيــراً
مــن حقــوق املعتقلــن يف التواصــل مــع عائالتهــم ،واحلــقّ يف احلصــول علــى استشــارة قانون ّيــة،
الالإنسانية.
 .22للمزيد حول هذا الموضوع انظر فصل التعذيب والمعاملة
ّ
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والقــدرة علــى التواصــل مــع احملامــي بســر ّية ،وذلــك بحجــة جائحــة كورونــا وحالــة الطــوارئ التــي تعـ ّم
ّ
الطلبـ ّـي الدميوقراطـ ّـي التق ّدمـ ّـي -وهــو
البــاد ((2(.وكذلــك قامــت دولــة االحتــال بإعــان القطــب
(((2
الطلب ّيــة املوجــودة بشــكل أساسـ ّـي يف جامعــة بيرزيــتّ -
ّ
منظم ـ ًة إرهاب ّيــة.
أحــد الكتــل
العســكري  1827وتأثيرهــا علــى عمــل
 .1تعديــات االحتــال علــى األمــر
ّ
مؤسســات حقــوق اإلنســان ،وحقــوق المعتقليــن
ّ
ـكري
ـرائيلي عام ( )1967اســتخدمت دولة االحتالل اجلهاز
منذ بداية االحتالل اإلسـ
القضائي العسـ ّ
ّ
ّ
الفلســطيني،
ونظــام األوامــر العســكر ّية أدا ًة تنفيذ ّيــ ًة لبســط الهيمنــة والســيطرة علــى الشــعب
ّ
وقنّنــت القمــع وس ـ ّوغته بلغــة قانون ّيــة تبــدو شــرع ّية ،وحتتــرم علــى األقــل املعاييــر القانون ّيــة لدولــة
ـزي حافـ َ
ـظ علــى مصالــح
ـري متييـ ّ
ـي جهــاز قضائـ ّـي عنصـ ّ
االحتالل .وعلــى مــدار أكثــر مــن  53عامـاً بُنـ َ
الفلســطيني اخلاضــع لالحتــال،
دولــة االحتــال وأمنهــا علــى حســاب مصالــح وحقــوق الشــعب
ّ
ـاني فيمــا
بصــورة مخالفــة لصالح ّيــات ومســؤول ّيات دولــة االحتــال مبوجــب القانــون الدولـ ّـي اإلنسـ ّ
نصــت املــوا ّد  43مــن اتّفاق ّيــة الهــاي لعــام  ،1907واملا ّدتــان
يتعلّــق بعمل ّيــة التشــريع والقضــاء ،حيــث ّ
 64و 66مــن اتّفاق ّيــة جنيــف الرابعــة علــى صالح ّيــة قيــام االحتــال بإصــدار التشــريعات ،شــريطة
أي
أن تُبقــي دولــة االحتــال علــى القوانــن املعمــول بهــا يف األرض احملتلّــة ،وجهــاز القضــاءّ ،
وأن ّ
وأن احملاكــم
تشــريع جديــد بجــب أن يكــون بهــدف إيفــاء ســلطة االحتــال بالتزاماتهــا جتــاه الســكانّ ،
العســكر ّية يجــب ّأل تكــون سياسـ ّية ،ولغــرض محاكمــة أخطــر املخالفــات بحــقّ قـ ّوات االحتــال .علــى
أن دولــة االحتــال علــى مــدى األعــوام املاضيــة قامــت بتشــريع مــا يزيــد
الرغــم مــن هــذه النصــوص ّإل ّ
ـكري طالــت جوانــب احليــاة اليوم ّيــة للفلســطين ّيني كا ّفــة ،وج ّرمــت جميــع أشــكال
عــن  1800أمــر عسـ ّ
العمــل السياسـ ّـي والنقابـ ّـي ،وك ّل مــا قــد يُعـ ّد معارضـاً لالحتــال وسياســاته.
مؤسســة الضميــر أحــد التعديــات امله ّمــة وهــو التعديــل رقــم  67الــذي
خــال عــام  2020رصــدت ّ
موحــدة»
جــرى علــى األمــر العسـ ّ
ـكري رقــم  1651واملسـ ّمى «األمــر بشــأن تعليمــات األمــن» « -صيغــة ّ
 «يهــودا والســامرة» ( ،)2009الــذي يحمــل رقــم ( .)1827جــاء هــذا التعديــل ليضيــف علــى األمــراألساســي بشــأن إجــراءات احملاكمــات وتعريــف اجلرائــم ،مــا ورد يف قانــون اإلرهــاب
العســكري
ّ
ّ
خاصــة فيمــا يتعلّــق بتعريــف «مــا ّدة ضــا ّرة»« ،ســاح
الــذي أُقـ ّر يف دولــة االحتــال يف العــام (،)2016
ّ
إن إحــدى أبــرز
ـعاعي» ...وغيرهــا .وميكــن القــول ّ
نـ ّ
ـاري»« ،أســلحة» ،و«ســاح كيميائـ ّـي بيولوجـ ّـي وإشـ ّ
ظل جائحة كورونا.
الخاص باألسرى في ّ
 .23انظر الفصل
ّ
جامعيون من هذا التقرير.
 .24للمزيد حول هذا الموضوع انظر فصل طلبة أساتذة
ّ
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النقــاط التــي وردت يف هــذا الشــأن هــو مــا ورد حــول تعريــف املمتلــكات بشــكل عــام ،واملمتلــكات
التــي لهــا عالقــة يف تنفيــذ مخالفــة ،وممتلــكات اإلرهــاب ،ومفهــوم العمــل بهــذه املمتلــكات ،إذ شــملت
هــذه التعريفــات املمتلــكات املنقولــة وغيــر املنقولــة ،واحلقــوق يف هــذه املمتلــكات كا ّفـ ًة ومــا ينتــج عــن
هــذه املمتلــكات مــن أرباح .كمــا جــاء تعريــف العمــل باملمتلــكات بشــكل فضفــاض ليشــمل َّ
كل َمـ ْن منـ َح
ـتثمار وحيــازةٍ وحتويـ ٍـل وغيرهــا.
وتل ّقــى السـ ٍ
أمــا فيمــا يتعلّــق بتعريــف «ممتلــكات اإلرهــاب» ،فقد جاءت لتشــمل أوســع قدر ممكن مــن االحتماالت،
منظمــة «غيــر مشــروعة» ،وعنــد حتديــد ماه ّيــة ّ
أي ّ
املنظمــة «غيــر
فهــي بالدرجــة األولــى ممتلــكات ّ

املشــروعة» ،يُســتخدم التعريــف الواســع الــذي أدرجتــه أنظمــة الطــوارئ البريطان ّيــة لعــام (،)1945
وحتديــداً املــا ّدة ( )84منهــا .وال تقتصــر هــذه املمتلــكات علــى مــا تســيطر عليــه ّ
املنظمــة فعل ّي ـاً ،بــل
تطــال املمتلــكات التــي ّ
مت حتويلهــا آلخريــن أو بالشــراكة مــع آخريــن.
أ ّمــا الشــقّ الثانــي مــن تعريــف «ممتلــكات اإلرهــاب» فينطبــق علــى ك ّل غــرض كان ذا صلــة بارتــكاب
ـكري ( ،)1651فيمــا يتعلّــق بالتحريــض ،أو دعــم ّ
منظمــة
مخالفــة مبوجــب املــا ّدة ( )251مــن األمــر العسـ ّ

ـكري ( .)1651وهــذا يشــمل
أي مــن املخالفــات الــواردة يف اإلضافــة األولــى لألمــر العسـ ّ
معاديــة ،أو ّ
ألي حــزب
قائمــة طويلــة مــن األفعــال التــي ج ّرمتهــا قــ ّوات االحتــال مــن عمــل
سياســي وانتمــاء ّ
ّ
فلســطيني ،وصــوالً إللقــاء احلجــارة ،وصبغــت هــذه األفعــال جميعهــا بصبغــة اإلرهــاب.
سياســي
ّ
ّ
أي
ـكري ( )1651التــي حت ّدثــت عــن وضــع اليــد علــى ّ
وجــاء اســتبدال املــا ّدة ( )60مــن األمــر العسـ ّ
بضائــع أو أغــراض أو شــهادات أو ح ّتــى حيوانــات ّ
مت اســتخدامها يف تنفيــذ مخالفــة لهــذا األمــر ،أو
ُمنِحــت مكافــأ ًة لتنفيــذ مخالفــة ،أو لتســهيل تنفيــذ مخالفة .وجــاءت املــا ّدة ( )60مــن تعديــل (املــا ّدة
 6مــن األمــر  )1827لتضيــف إلــى مــا ُذكــر ممتلــكات تابعــة ّ
ملنظمــة غيــر مشــروعة .وتضيف املــا ّدة
أي بضائــع تســاوي يف قيمتهــا قيمــة البضائــع التــي توجــب وضــع اليــد
أ ّنــه يحــقّ وضــع اليــد علــى ّ
أي مــال
عليهــا ،أو إذا كانــت البضائــع التــي يجــب وضــع اليــد عليهــا أمــواالً ،فيمكــن الســيطرة علــى ّ
آخــر ميلكــه ،أو بحوزتــه ،أو بســيطرته ،أو يف حســابه البنكـ ّـي ،واملقصــود هنــا حســابات األفــراد أو
ّ
املنظمات.
وأضــاف األمــر ( )1827مــوا َّد جديــدة تتعلّــق بالعقوبــات التــي س ـتُفرض علــى مــن يقــوم باســتخدام
ممتلــكات بهــدف تنفيــذ مخالفــة أو املكافــأة علــى تنفيــذ مخالفــة ،وذلــك بالســجن عشــر ســنوات
وفــرض غرامــة مال ّيــة ،وح ّتــى لــو كان متل ّقــي هــذه املكافــأة شــخص لــم يُن ّفــذ ،أو لــم ينـ ِـو تنفيــذ املخالفة
نفســها .كما يفــرض األمــر عقوبــة بالســجن ســبع ســنوات ملــن لــم يقصــد اســتخدام املمتلــكات بهــدف
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أن هنــاك احتمــاالً أل ْن تُن ّفــذ مخالفة .وتكــون عقوبتــه بالســجن
تنفيــذ مخالفــة ،ولك ّنــه كان علــى درايــة ّ
ملنظمــة «غيــر شــرع ّية» ،أو نقــل ممتلــكات ّ
ـأي عمــل مبمتلــكات تابعــة ّ
ملنظمــة
ســبع ســنوات إذا قــام بـ ّ
"غيــر شــرع ّية" .كمــا ّ
متــت إضافــة عقوبــة الســجن خمــس ســنوات ملــن يقــوم بالتحضيــر لتســهيل
تنفيــذ مخالفــة عقوبتهــا الســجن عشــر ســنوات .وإذا كانــت املخالفــة عقوبتهــا الســجن املؤ ّبــد يعاقــب
بالســجن خمســة عشــر عامـاً ،إذا مــا أســهم يف تأهيــل مــكان مناســب لتنفيــذ مخالفــة ،أو ز ّور أوراقـاً،
أو أعـ ّد أدوات ،أو جمــع معلومــات ،بهــدف تنفيــذ املخالفــة ،أو ســاعد يف توفيــر وســيلة هــرب كتجهيــز
طريــق أو نفــق.
أن هنــاك ارتباطــات عــ ّدة لهــذه التعديــات بالواقــع
وبالنظــر إلــى الواقــع
الفلســطيني ،جنــد ّ
ّ
ـطيني ،أبرزهــا قض ّيــة الرســائل التــي يتـ ّم توجيههــا إلــى البنــوك العاملــة يف األرض احملتلّــة حــول
الفلسـ ّ
أن هنــاك صالح ّيــة مبصــادرة األمــوال املتو ّفــرة
حســابات املعتقلــن واألســرى والشــهداء ،علــى اعتبــار ّ
أن مــا هــو أخطــر مــن
يف هــذه احلســابات حتــت بنــد أ ّنهــا ُتنــح «كمكافأة»علــى ارتــكاب مخالفــةّ .إل ّ
مجـ ّرد توجيــه هــذه الرســائل هــو اســتحداث وضــع اليــد علــى ممتلــكات ّ
منظمــة "غيــر شــرع ّية" بنــا ًء
علــى هــذه التعريفــات الفضفاضــة ،واســتخدام أنظمــة الطــوارئ البريطان ّيــة ،امللغــاة أصـ ًـا ،إلتاحــة
ـكري ليعلــن عــن أ ّيــة ّ
منظمــة ،أو نقابــة ،أو حــزب ،أو حركــة ّ
طلب ّيــة،
مســاحة واســعة جـ ّداً للقائــد العسـ ّ
أو نـ ٍـاد رياضـ ّـي ،أو أ ّيــة جهــة أخــرى ّ
أن
منظمـ ًة «غيــر شــرع ّية» .وجتدر اإلشــارة يف هــذا الســياق إلــى ّ
ّ
ّ
الطلب ّيــة قــد أُعلنــت مســبقاً تنظيمـ ٍ
ـات
منظمــة التحريــر الفلســطين ّية ،وغالب ّيــة األحــزاب واحلــركات
"غيــر شــرع ّية" مبوجــب األوامــر العســكر ّية اإلســرائيل ّية وأنظمــة الطــوارئ املذكــورة ســابقاً( .((2هــذا
ـكري أيض ـاً إدخــال تعديــات علــى عقوبــة مــن يقــف علــى رأس ّ
منظمــة
وشــمل تعديــل األمــر العسـ ّ
"غيــر شــرعية" ،أو لــه دور يف توجيــه ّ
منظمــة كهــذه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالســجن ()25
ســنة .وإذا ن ّفــذت هــذه املنظمــة مخالفــة القتــل العمــد فالعقوبــة تكــون بالســجن املؤ ّبــد ،ومــن يشــغل
منصبـاّ يف هــذه املنظمــة يعاقــب بالســجن عشــر ســنوات.
وال ميكــن قــراءة هــذا التعديــل مبعــزل عــن مجمــل األوامــر العســكر ّية التــي ت ّ
ُنظــم عمــل احملاكــم
ـدي مــن قـ ّوات
أي جنـ ّ
ـكري أو ّ
العســكر ّية واإلجــراءات القضائ ّيــة ،والصالح ّيــات املمنوحــة للقائــد العسـ ّ
أي إعــان عــن أ ّيــة جهــة بأ ّنهــا «غيــر
االحتــال،
ـكري يف إصــدار ّ
وخاصــة صالح ّيــة القائــد العسـ ّ
ّ
شــرع ّية» مبوجــب «مــوا ّد ســر ّية» .وال ميكــن االســتئناف علــى هــذا القــرار أمــام احملكمــة العســكر ّية،
التعســف باســتخدام
خاصــة .ويجــدر التأكيــد هنــا علــى
وميكــن فقــط االعتــراض أمــام جلنــة عســكر ّية
ّ
ّ
25. List of organizations Declared as unlawful associations, No legal frontiers, last updated in 2010. Available
at: http://nolegalfrontiers.org/military-orders/mil089ed2.html?lang=en.
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اإلداري ،والتــي أ ّكــدت مختلــف جلــان
بتعســف يف مل ّفــات االعتقــال
«املــوا ّد الســر ّية» ،كمــا تُســتخدم
ّ
ّ
األمم املتحــدة ،كفريــق األمم املتحــدة العامــل املعنـ ّـي مبســألة االحتجــاز التعســفي ،وجلنــة مناهضــة
ـفي بــل
أن الشــكل الــذي متــارس بــه ســلطات االحتــال االعتقــال
التعذيــبّ ،
ّ
اإلداري هــو اعتقــال ُّ
تعسـ ّ
(((2
قــد يرتقــي ملســتوى التعذيــب النفسـ ّـي.
ـص
وال ميكــن التغاضــي عــن ّ
أن معظــم التعديــات األخيــرة نقلــت عــبء اإلثبــات إلــى املتّهــم ،حيــث تنـ ّ
ّ
«منظمــة غيــر قانون ّيــة»،
التعديــات علــى أ ّنــه يجــب علــى املشــتبه بــه أن يثبــت أ ّنــه ليــس عضــواً يف
مت وضــع اليــد عليهــا ال تعــود ّ
أن املمتلــكات التــي ّ
ملنظمــة غيــر قانون ّيــة ،أو لــم يتـ ّم اســتخدامها يف
أو ّ
ارتــكاب مخالفــة مــا .وتخالــف دولــة االحتــال بهــذا أحــد املبــادئ القانون ّيــة الراســخة التــي تضــع
(((2
عــبء اإلثبــات علــى امل ّدعــي (الب ّينــة علــى مــن ا ّدعــى).
الحقوقي المناهض لالحتالل
إسرائيلي جديد لتجريم العمل
 .2مقترح تشريع
ّ
ّ
شــهد عــام  2020خطــوة جديــدة للتشــويش علــى العمــل احلقوقـ ّـي املناهــض لالحتــال ،حيــث ق ـ ّدم
ـون لتعديــل املــا ّدة
عــدد مــن أعضــاء الكنيســت وهــم :آيف دختــر ومتــان كوهــن وآخــرون ،مشــروع قانـ ٍ
ـرائيلي لتوســيع مصطلــح «الدولــة األجنب ّيــة» ،حيــث تفــرض املــا ّدة
(114ج) مــن قانــون العقوبــات اإلسـ
ّ
أي شــخص تواصــل مــع عميـ ٍـل أجنبـ ّـي مــن دون
(114أ) عقوبــة بالســجن خمســة عشــر عام ـاً علــى ّ
ـص األصلـ ّـي للمــا ّدة ( 114ج) فتع ـ ّرف العميــل األجنبـ ّـي علــى
تقــدمي تفســير لهــذا التواصــل ،أ ّمــا النـ ّ
النحــو اآلتــي« :ك ّل مــن يتو ّفــر أســاس معقــول لالشــتباه بأ ّنــه عمــل ،أو أُرســل ليعمــل ،مــن قِ بــل أو
ـس
لصالــح دولــة أجنب ّيــة أو تنظيــم إرهابـ ّـي يف جمــع معلومــات س ـ ّر ّية ،أو يف أعمــال مــن شــأنها املـ ّ
الصلــة
بأمــن إســرائيل ،وكذلــك ك ّل مشــتبه بــه علــى أســاس معقــول بالعضو ّيــة يف تنظيــم إرهابـ ّـي ،أو ّ
بــه ،أو العمــل بالوكالــة عنــه».
ويقتــرح املشــروع تغييــراً اصطالح ّيـاً بحيــث تتـ ّم االســتعاضة عــن مصطلــح «دولــة أجنب ّيــة» بـــ «كيــان
ـرائيلي ،فالتعريــف الــوارد يف
سياسـ ّـي أجنبـ ّـي» كمــا تع ّرفــه املــادة (36أ) مــن قانــون اجلمع ّيــات اإلسـ
ّ
قانــون اجلمع ّيــات يشــمل ّ
اتــاداً أو ائتالفــاً أو مجموعــة مــن الــدول األجنب ّيــة ،ســلطة محلّ ّيــة أو
األجنبــي فيشــمل
إقليم ّيــة لدولــة أجنب ّيــة أو عضــواً يف ائتــاف مــن الــدول األجنب ّيــة ،أ ّمــا الكيــان
ّ
الســلطة الفلســطين ّية أو شــركة أ ُ ّسســت وفقـاً لقوانــن أجنب ّيــة .ويف توطئتهــم للمشــروع ،يذكــر ُمقـ ّدم
الخاص بذلك من هذا التقرير.
اإلداري انظر الفصل
 .26للمزيد حول االعتقال
ّ
ّ
 .27للمزيد حول هذا الموضوع انظر .https://bit.ly/3aYWSjy
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ّ
األوروبــي ،حيــث ي ّدعــي أعضــاء
واالتــاد
ُمقتــرح التعديــل بصريــح العِ بــارة الســلطة الفلســطين ّية
ّ
مميــزات
ـأن تعريــف الدولــة األجنب ّيــة احلالــي يف قانــون العقوبــات بـ ٍ
الكنيســت بـ ّ
ـال وال يتناســب مــع ّ
الســاحة الدول ّيــة التــي تتعامــل معهــا إســرائيل .ويضيــف مقتــرح املشــروع« :انضـ ّم إلــى احللبــة الدول ّيــة
العبــون ُجــدد مثــل الســلطة الفلســطين ّية (وهــي ليســت دولــة وغيــر مع ّرفــة علــى أ ّنهــا تنظيــم إرهابـ ّـي)
ّ
واالتــاد األوروبـ ّـي (وهــو ليــس دولــة كذلــك) وشــركات أجنب ّيــة مت ّثــل دوالً أجنب ّيــة أو تعمــل بالنيابــة
عنهــا» .ومي ّثــل توســيع تعريــف «الدولــة األجنب ّيــة» احملتمــل مثــاالً صارخـاً حملــاوالت تضييــق اخلنــاق
مؤسســات وجمع ّيــات حقــوق اإلنســان.
علــى ّ

املؤسســات التــي تتعــاون مــع ّ
االتــاد
وكمــا يتّضــح مــن دوافــع املشــروع فإ ّنــه يســتهدف صراحــ ًة
ّ
األوروبـ ّـي أو تتل ّقــى دعم ـاً منــه ومــن الســلطة الفلســطين ّية .يســعى هــذا املشــروع إلــى نصــب املزيــد
مــن احلواجــز أمــام العمــل احلقوقـ ّـي مــن خــال تصويــره كتخابــر مــع جهــات أجنب ّية .ويجـ ِ ّـر ُم تب ّنــي
مؤسســات حقــوق اإلنســان ،ويخضعهــم للرقابــة واملالحقــة
هــذا االصطــاح يف قانــون العقوبــات عمــل ّ
واالتّهامــات اإلســرائيل ّية املســتمرة .وإذا مــا نظرنــا إلــى هــذا املشــروع يف ســياق أوســع يشــمل قوانــن
املؤسســات غيــر احلكوم ّيــة» فــإن
ســابقة ،كقانــون مكافحــة حملــة املقاطعــة ،وقانــون «شــفافية
ّ
املؤسســات
مشــروع القانــون ،يف حــال سـنّه ،ســيكون تصعيــداً خطيــراً ،ال بصفتــه يض ّيــق اخلنــاق علــى
ّ
وأن التعريــف
احلقوق ّيــة فحســب ،ولكــن كذلــك بتحويلــه العمــل احلقوقـ ّـي إلــى مخالفــة جنائ ّيــة
خاصــة ّ
ّ
ـرائيلي جلمــع املعلومــات السـ ّر ّية ،أو العمــل لصالــح جهــة أجنب ّيــة ،أو تهديــد األمــن هــو فضفــاض
اإلسـ
ّ
بطبيعــة احلــال وقــد يشــمل بعــد هــذا التعديــل ،مواجهــة االنتهــاكات اإلســرائيل ّية وفضحها .ومــن
أن هــذا املشــروع يتكامــل مــع جهــود عدائ ّيــة تقــوم بهــا جهــات مواليــة إلســرائيل
اجلديــر ذِ كــره ّ
يف الضغــط علــى ّ
ّ
مؤسســات حقــوق اإلنســان
االتــاد األوروبــي وشــركاء آخريــن
للكــف عــن دعــم ّ
املؤسســات احلقوق ّيــة الفلســطين ّية إلــى رفضــه.
ـطيني ،أو تقييــده باشــتراطات تعجيز ّيــة تدفــع
ّ
الفلسـ ّ
الفلسطينيون استهداف مستمر...
النواب
ّ
ّ .3
ـطيني كا ّفــة ،حيــث تطــال هــذه االعتقــاالت
تشــمل اعتقــاالت دولــة االحتــال فئــات الشــعب الفلسـ
ّ
واالنتهــاكات القــادة السياســ ّيني والنــواب الفلســطين ّيني بشــكل دائــم؛ بهــدف إضعــاف اجلســم
ـطيني ،ومنــع هــؤالء النـ ّواب والقــادة مــن أداء دورهــم الطبيعـ ّـي يف احليــاة السياسـ ّية
السياسـ ّـي الفلسـ ّ
(((2
ـطيني عمــدت ق ـ ّوات االحتــال إلــى التضييــق
ـريعي الفلسـ
ّ
واملجتمع ّيــة  ،فمنــذ نشــأة املجلــس التشـ ّ
مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير لحقــوق اإلنســان ،منشــور
ـطيني،
ـريعي الفلسـ
 .28اعتقــال
ّ
ّ
ّ
الديموقراطيــة :مالحقــة نـ ّـواب المجلــس التشـ ّ
متوفــر عبــر الرابــط التالــي.https://bit.ly/3rdeJJa :
ّ
بتاريــخ  20شــباط ،2018
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علــى أعضائــه مــن خــال اعتقالهــم بشــكل متكـ ّرر ،وجتلّــى ذلــك باعتقــال مــا يزيــد عــن ثلــث أعضــاء
(((2
ـريعي بعــد انتخابــات عــام 2006؛ األمــر الــذي تس ـ ّبب بعرقلــة عمــل املجلــس.
املجلــس التشـ ّ
وتنتهــك دولــة االحتــال مــن خــال هــذه املمارســات قواعــد القانــون الدولـ ّـي التــي تؤ ّكــد علــى حــقّ
ـص
األفــراد يف إبــداء آرائهــم السياسـ ّية ،وعــدم جــواز اعتقالهــم علــى هــذه اخللف ّيــة ،فكمــا جــاء يف نـ ّ
ـاص باحلقــوق املدن ّيــة والسياس ـ ّية أن« :تتع ّهــد ك ّل دولــة طــرف يف
املــا ّدة  2مــن العهــد الدولـ ّـي اخلـ ّ
العهــد باحتــرام احلقــوق املعتــرف بهــا فيــه وبكفالــة هــذه احلقــوق جلميــع األفــراد املوجوديــن يف
أي متييــز بســبب العــرق ،أو اللــون ،أو اجلنــس ،أو اللغــة ،أو
إقليمهــا والداخلــن يف واليتهــا ،دون ّ
االجتماعــي ،أو الثــروة ،أو
القومــي أو
السياســي ،أو األصــل
السياســي أو غيــر
الديــن ،أو الــرأي
ّ
ّ
ّ
ّ
(((3
ـإن دولــة االحتــال تقــوم
النســب ،أو غيــر ذلــك مــن األســباب» ،وعلــى الرغــم مــن هــذه الكفالــة فـ ّ
دوري باعتقــال القــادة السياســ ّيني الفلســطين ّيني كجــزء مــن سياســات االحتــال املســتم ّرة
بشــكل
ّ
ـطيني ح ّقــه يف تقريــر
لقمــع ســير العمل ّيــات السياس ـ ّية الفلســطين ّية ،وقمــع ممارســة الشــعب الفلسـ
ّ
املصيــر.
ـرائيلي ،وكان مــن بينهــم
خــال عــام  2020قبــع مــا يزيــد عــن عشــرة نـ ّواب يف ســجون االحتــال اإلسـ
ّ
النائــب مــروان البرغوثــي ،وأحمــد ســعدات ،والنائبــة خالــدة ج ـ ّرار( .((3واســتم ّرت دولــة االحتــال
أي دليــل
بزجهــم يف ســجونها دون تقــدمي ّ
خــال هــذا العــام باعتقــال النــ ّواب إدار ّيــاً ،حيــث تقــوم ّ
ض ّدهــم ،وكان مــن بــن هــؤالء النـ ّواب النائــب حســن يوســف ،وعـزّام ســلهب ،ومحمــد النتشــة ،ومحمــد
أبــو طيــر ،ومحمــد أبــو جحشـ ّية ،ونــزار رمضــان ،وخالــد طافــش ،وأحمــد عطــوان .وجتــدر اإلشــارة
أن النائــب حســن يوســف قــد تعـ ّرض لالعتقــال م ّرتــن خــال هــذا العــام ،ويف
يف هــذا الســياق إلــى ّ
(((3
كال املرتــن ّ
اإلداري دون تقــدمي أ ّيــة الئحــة اتّهــام لــه  .وخــال
مت وضــع النائــب يوســف يف االعتقــال
ّ
اإلداري للنائــب يوســف حتــاول نيابــة االحتــال دائمـاً التــذ ُّرع بانتمــاء
جلســات تثبيــت أوامــر االعتقــال
ّ
النائــب إلــى أحــد التنظيمــات احملظــورة ،ومشــاركته بأنشــطة سياسـ ّية تابعــة لهــا؛ األمــر الــذي يؤ ّكــد
وجــود قــدر مــن اخلطــورة الــذي يســتوجب اعتقالــه إدار ّيـاً للمحافظــة علــى أمــن دولــة االحتــال.
مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان /منشــور فــي نيســان ،2020
الفلســطيني،
نــواب المجلــس التشــريعي
ّ
 .29اعتقــال ّ
ّ
متوفــر عبــر الرابــط التالــي.https://bit.ly/3kst1Dr :
ّ
الجمعيــة
وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب قــرار
ـاص بالحقــوق
ّ
المدنيــة والسياسـ ّـية ،اعتُ مــد ُ
ّ
 .30انظــر العهــد الدولـ ّـي الخـ ّ
األول،
األول  ،1996منشــور فــي :مجموعــة صكــوك
دوليــة ،المجلــد ّ
ّ
العامــة لألمــم المتّ حــدة رقــم  2200ألــف (د )-21بتاريــخ  16كانــون ّ
ّ
األمــم المتّ حــدة ،نيويــورك ،1993 ،رقــم المبيــع ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1ص .28
الخاص بها:
 .31للمزيد حول النائبة خالدة جرار انظر البروفايل
ّ
https://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8
.%A7%D8%B1
الخاص به:
قضية النائب حسن يوسف أنظر البروفايل
 .32للمزيد حول
ّ
ّ
.https://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
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ماليــة باهظــة تجنيهــا دولــة االحتــال مــن الغرامــات المفروضــة علــى
 .4مبالــغ
ّ
األســرى
جتنــي دولــة االحتــال ســنو ّياً مئــات آالف الشــواقل ضمــن إطــار سياســتها يف فــرض الغرامــات املال ّيــة
علــى األســرى الفلســطين ّيني ،حيــث تفــرض دولــة االحتــال علــى عــدد كبيــر مــن األســرى دفــع غرامات
مال ّيــة ،أو كفــاالت مال ّيــة تت ـ ّم مصادرتهــا يف حــال عــدم االلتــزام بشــروط دولــة االحتــال .مت ّكنــت
مؤسســة الضميــر خــال عــام  2020مــن رصــد مبالــغ الغرامــات التــي فرضتهــا دولــة االحتــال
ّ
علــى املعتقلــن ممــن تابعتهــم مؤسســة الضميــر وصــدر بحقهــم أحــكام خــال عــام  ،2020ووصــل
مؤسســة الضميــر مــن رصدهــا يف هــذا الســياق 265300
مجمــوع الغرامــات املال ّيــة التــي مت ّكنــت ّ
مؤسســة الضميــر مت ّكنــت مــن رصــد هــذا املبلــغ مــن  90معتق ـ ً
ا ،وهــو
شــيكل إسـ
ـرائيلي .يُذكــر ّ
أن ّ
ّ
مبلــغ مرتفــع ج ـ ّداً خاصــة إذا مــا أُخــذ مــن ضمــن عــدد الفلســطين ّيني الذيــن تقــوم دولــة االحتــال
باعتقالهــم ســنو ّياً .وتأتــي سياســة االحتــال يف فــرض الغرامــات املال ّيــة علــى الفلســطين ّيني يف إطــار
وأن دولــة االحتــال ال تكتفــي
سياســة عا ّمــة تهــدف إلــى اســتغالل الفلســطين ّيني اقتصاد ّيـاً،
خاصـ ًة ّ
ّ
فقــط بإصــدار أحــكام علــى الفلســطين ّيني تشــمل تغرميهــم مببالــغ باهظــةّ ،
وإنــا ميتـ ّد األمــر ليشــمل
وضعهــم يف ســجون دون تزويدهــم مبســتلزماتهم كا ّفــة؛ مــا ال يتــرك لهــم املجــال ّإل لشــراء هــذه
(((3
املســتلزمات مــن خــال كانتينــا الســجن.
مبالغ الغرامات المالية للحاالت التي تابعتها مؤسسة الضمير خالل عام 2020
41500

25500

15500

41300

8000

10000

26000

28500

30000
20000

27000
19000

كانون
األول

تشرين
الثاني

تشرين
األول

أيلول

آب

تموز

حزيران

أيار

نيسان

آذار

شباط

كانون
الثاني

مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير
الفلســطينيين ،انظــر دراســة
االقتصــادي لدولــة االحتــال للمعتقليــن
 .33للمزيــد حــول االســتغالل
ّ
ّ
ّ
وحقــوق اإلنســان فــي هــذا المجــال.https://bit.ly/3b0YQ30 :
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االعتقال اإلداري

مستمرة
اإلداري سياسة
 .1االعتقال
ّ
ّ
اإلداري الــذي
تعتقــل قــ ّوات االحتــال ســنو ّياً مئــات الفلســطين ّيني وتقــوم بوضعهــم يف االعتقــال
ّ
يجيــز اعتقــال الفلســطين ّيني دون تقــدمي الئحــة اتّهــام ،أو حتديــد مـ ّدة االعتقــال ،حيــث يتـ ّم إصــدار
إداري للمعتقــل ملــ ّدة تتــرواح مــا بــن الشــهرين والســتة أشــهر ،وميكــن جتديــد هــذه
أمــر اعتقــال
ّ
أن
امل ـ ّدة بشــكل متك ـ ّرر( .((3وعلــى الرغــم مــن إجحــاف هــذه السياســة وقســوتها علــى املعتقلــن ّإل ّ
دولــة االحتــال تعمــد إلــى اســتخدامها يف مواجهــة مختلــف الفلســطين ّيني مبــا يشــمل ذلــك األطفــال
والنســاء ،والن ـ ّواب والصحاف ّيــن .وتنتهــك دولــة االحتــال مــن خــال هــذه السياســة أبســط مبــادئ
حقــوق اإلنســان حيــث حتــرم املعتقلــن مــن معرفــة ســبب اعتقالهــم مــن خــال اال ّدعــاء بوجــود ملـ ّ
ـف
ومعلومــات ســر ّية ال ميكــن الكشــف عنهــا تســتدعي اعتقــال الشــخص ،وتخالــف دولــة االحتــال بذلــك
ـاص باحلقــوق
أبســط املبــادئ التــي وضعهــا اإلعــان العاملـ ّـي حلقــوق اإلنســان والعهــد الدولـ ّـي اخلـ ّ
توجــه إليــه ،وأن يتـ ّم متكــن
نصــا علــى ضــرورة إعــام املتّهــم بأ ّيــة تهمــة َّ
املدن ّيــة والسياسـ ّية ،اللــذان ّ
(((3
ـاص بــه .
املعتقــل مــن إعــداد الدفــاع اخلـ ّ
إداري -مــا بــن أوامــر
ـرائيلي  1114أمــر اعتقــال
خــال عــام  2020أصــدرت ق ـ ّوات االحتــال اإلسـ
ّ
ّ
ـريعي
جتديــد وأخــرى جديــدة -كان مــن بينهــا أوامــر اعتقــال
ّ
إداري بحــقّ ن ـ ّواب مــن املجلــس التشـ ّ
إداري بحــقّ صحاف ّيــن ،كان منهــم :عامــر توفيــق أبــو هل ّيــل ،ومجاهــد الســعدي،
وأوامــر اعتقــال
ّ
ونضــال أبــو عكــر ،ومصعــب ســعيد ،وســامي العاصــي ،وعــزت الشـنّار والصحاف ّيــة بشــرى الطويــل.
السن والمرضى
 .2حملة اعتقاالت كبيرة تطال كبار
ّ
نهايــة عــام  ،2020قامــت ق ـ ّوات االحتــال بشـ ّـن حملــة اعتقــاالت كبيــرة ،طالــت مــا يزيــد عــن 50
ممــن تزيــد أعمارهــم عــن  45عامـاً ،وقامــت بوضــع الغالب ّيــة العظمــى منهــم يف االعتقــال
فلســطين ّياً ّ
صح ّيــة حرجــة ،وأمــراض مزمنــة
ّ
اإلداري علــى الرغــم مــن معانــاة اجلــزء األكبــر منهــم مــن أوضــاع ّ
تشــمل أمــراض القلــب ،والضغــط ،والسـ ّكري ،وغيرهــا .وبــرزت خــال هــذه احلملــة قض ّيــة األســير
اإلســرائيلي باعتقالــه بتاريــخ
إســحاق يونــس ( 75عامــاً -رام اهلل) الــذي قامــت قــوات االحتــال
ّ
 27/12/2020مــن منزلــه ،حيــث اقتحمــت ق ـ ّوات االحتــال منزلــه فجــراً و ّ
مت نقلــه فيمــا بعــد إلــى
إداري ملــدة  4أشــهر ،وبتاريــخ  ،15/1/2021ث ّبتــت
ســجن عوفــر ،حيــث صــدر بحقّــه أمــر اعتقــال
ّ
مؤسســة الضميــر ،منشــورة بتاريــخ
الفلســطينيين،
ســري يالحــق
ملــف
اإلداري
اإلداري انظــر «االعتقــال
 .34للمزيــد حــول االعتقــال
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
متوفــر عبــر الرابــط.https://bit.ly/2Ohg045 :
ّ
.28/11/2019
والسياسية.
المدنية
الخاص بالحقوق
الدولي
والمواد  9و 14من العهد
العالمي لحقوق اإلنسان،
المادة  11من اإلعالن
 .35انظر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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الصحـ ّـي،
أي اكتــراث لوضعــه
محكمــة االحتــال العســكر ّية أمــر االعتقــال
اإلداري بحــقّ يونــس دون ّ
ّ
ّ
حيــث يعانــي األســير إســحاق يونــس مــن مشــاكل مزمنــة يف شــرايني القلــب ،وكذلــك مــن آالم حــا ّدة
يف الظهــر ،وفتــق يف األمعــاء ،وهــو بحاجــة إلــى عمل ّيــة منظــار ،وعلــى الرغــم مــن ك ّل هــذه الظــروف
أن دولــة االحتــال جتاهلــت ك ّل
الصح ّيــة التــي يعانــي منهــا يونــس ،وعلــى الرغــم مــن كبــر ســنه ّإل ّ
ّ
هــذه العوامــل ،وقامــت باعتقالــه متجاهلــة انتشــار فايــروس كورونــا ومــدى خطــورة وضــع معتقــل
أن هــذا االعتقــال هــو ليــس األ ّول
بوضــع يونــس
الصحـ ّـي يف مثــل ظــروف املعتقــات هــذه .يُذكــر ّ
ّ
اإلداري أكثــر مــن مـ ّرة ،وخــال
الــذي يتعـ ّرض لــه إســحاق يونــس ،حيــث تعـ ّرض فيمــا ســبق لالعتقــال
ّ
عــام  2006عرقلــت دولــة االحتــال محاوالتــه الســفر بهــدف العــاج ،حيــث منعتــه مــن الســفر ألشــهر
ع ـ ّدة قبــل أن يت ـ ّم الســماح لــه بذلــك.
اإلداري إلى القضايا أو بالعكس
 .3التحويل من االعتقال
ّ
منــذ ســنوات عــ ّدة تقــوم قــ ّوات االحتــال باســتخدام سياســة حتويــل األســرى الفلســطين ّيني مــن
أي
االعتقــال
اإلداري إلــى االعتقــال علــى خلف ّيــة قضايــا أو العكــس ،بحيــث أصبــح مــن الصعــب علــى ّ
ّ
أن ق ـ ّوات االحتــال ســتقوم
معتقــل فلسـ
ـطيني أن يكــون متيقّن ـاً مــا إذا كان ســيت ّم اإلفــراج عنــه ،أم ّ
ّ
إداري لــه قبــل ســاعات مــن موعــد اإلفــراج عنــه ،أو أ ّنهــا ســتتم ّكن مــن بنــاء
بإصــدار أمــر اعتقــال
ّ
ّ
مؤسســة الضميــر خــال عــام
ملــف
قانونــي ضــ ّده لتتــ ّم محاســبته علــى قض ّيــة جديــدة .رصــدت ّ
ّ
نصــار
 2020عشــرات احلــاالت التــي تع ّرضــت ملثــل هــذه املمارســات ،وكان مــن بينهــا :األســير ّ
جــردات ،وأحمــد قطامــش ،ورشــاد نصــر ،وزاهــي الششــتري ،وســائد مصــري ،وإيهــاب مســعود
وعشــرات األســرى غيرهــم.
رضا زدوق
بتاريــخ  10/12/2019قامــت قــ ّوات االحتــال باعتقــال رضــا زدوق ( 31عامــاً -بيــت حلــم) وبعــد
أ ّيــام ع ـ ّدة ق ّدمــت نيابــة االحتــال العســكر ّية الئحــة اتّهــام ض ـ ّد املعتقــل ،واحتــوت الئحــة االتّهــام
علــى بنــد واحــد وهــو «مخالفــة» تعــود إلــى بدايــة عــام  ،2018وبتاريــخ  31/5/2020صــدر قــرار
التوصــل إلــى اتّفــاق يقضــي بــأن يتـ ّم االكتفــاء مبـ ّدة
احملكمــة العســكر ّية النهائ ّيــة يف قضيــة زدوق بعــد
ّ
أن موقــف نيابــة االحتــال كان
االعتقــال .علــى الرغــم مــن هــذا االتّفــاق ،وإقــرار احملكمــة بــه ّإل ّ
واضحـاً ،حيــث أ ّكــدت النيابــة أ ّنهــا لــن توافــق علــى قــرار اإلفــراج عــن زدوق ،وأ ّنهــا ســتقوم بإصــدار
تنصلــت نيابــة االحتــال مــن االتّفــاق الــذي
أمــر اعتقــال
ّ
إداري بح ّقــه ،وهــو مــا حصــل بالفعــل حيــث ّ
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ّ
إداري للمعتقــل ملـ ّدة  4شــهور ينتهــي بتاريــخ .30/9/2020
مت عقــده ،وقامــت بإصــدار أمــر اعتقــال
ّ
إن
تعســف نيابــة االحتــال يف تعاملهــا مــع الفلســطين ّيني ،حيــث ّ
تُظهــر حالــة املعتقــل زدوق مــدى ّ
اعتقــال زدوق منــذ البدايــة كان إشــكال ّياً ،فــزدوق هــو ليــس املعتقــل األ ّول الــذي تقــوم قـ ّوات االحتــال
باعتقالــه بعــد مــرور عــام وأكثــر علــى «مخالفــات» ت ّدعــي دولــة االحتــال قيــام الفلســطين ّيني بهــا ،ولــم
توصلــت
يقــف األمــر عنــد هــذا احلـ ّد ،بــل ّ
إن نيابــة االحتــال جتاهلــت يف قضيــة زدوق االتّفــاق الــذي ّ
إداري بحــقّ املعتقــل؛
إليــه مــع محامــي املعتقــل ،ويف اللحظــات األخيــرة قامــت بإصــدار أمــر اعتقــال
ّ
أن لنيابــة االحتــال معاييرهــا التــي تضعهــا لــك ّل معتقــل ،بحيــث ال تكتــرث النيابــة
األمــر الــذي ّ
يوضــح ّ
ألحــكام احملاكــم ،وال ح ّتــى للصفقــات التــي يت ـ ّم عقدهــا ،وتعمــد إلــى اســتخدام سياســة االعتقــال
أي معتقــل ال ترغــب النيابــة يف إطــاق ســراحه.
اإلداري مــاذاً لهــا يف حالــة ّ
ّ
إداري
جتسد همج ّية االحتالل...تداخل ما بني قض ّيتني وأوامر اعتقال
ّ
وجدي ضراغمة حالة ّ
االسم :وجدي عادل محمد ضراغمة
تاريخ الميالد20/1/2000 :
تاريخ االعتقال13/2/2020 :
سكّ ان مخيم الدهيشة  /بيت لحم
ـرائيلي منــزل وجــدي ضراغمــة فــي ســاعات الفجــر
بتاريــخ  13/2/2020اقتحمــت قـ ّـوات االحتــال اإلسـ
ّ

قدمــت نيابــة االحتــال
األولــى ،وقامــت باعتقالــه ،وبعــد مــا يقــارب األســبوع علــى اعتقــال ضراغمــةّ ،
ـكرية الئحــة اتّ هــام ضـ ّـده تحتــوي علــى بنــد واحــد ،وهــو التحريــض عبــر موقــع فيســبوك ،حيــث شــمل
العسـ ّ
فرعيــة جميعهــا تشــير إلــى ّادعــاء االحتــال نشــر ضراغمــة صــوراً وملصقــات فيهــا تأييــد
هــذا البنــد  6نقــاط
ّ
وطنييــن .خــال المــداوالت التــي جــرت فــي تلــك
ألحــزاب سياسـ ّـية محظــورة ،وصــوراً لشــهداء وقــادة
ّ
مؤسســة
أن محامــي
الجلســة ،طلبــت نيابــة االحتــال تمديــد توقيــف ضراغمــة حتّ ــى نهايــة اإلجــراءات ّإل ّ
ّ
قضائيــة قضــت باإلفــراج عــن
ظــل وجــود ســوابق
ّ
خاصــة فــي
ّ
الضميــر طالــب باإلفــراج عــن المعتقــل ّ
ـكري فــي هــذه الجلســة.
معتقليــن بلوائــح اتّ هــام مشــابهة لالئحــة ضراغمــة ،وهــو مــا أقـ ّـره القاضــي العسـ ّ
فــي قــراره ،أكّ ــد القاضــي أنّ ــه علــى الرغــم مــن ارتــكاب المعتقــل مخالفــة واضحــة تتمثّ ــل فــي التحريــض
أن هــذه المخالفــة ال تســتلزم اعتقالــه إلــى حيــن انتهــاء إجــراءات
عبــر مواقــع التواصــل
االجتماعــي ّإل ّ
ّ
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ماليــة  2500شــيكل ،وكفالــة طــرف
المحاكمــة ،وعليــه أقـ ّـر القاضــي اإلفــراج عــن ضراغمــة بشــرط كفالــة ّ
ثــان شــخصين بقيمــة  2500شــيكل ،وااللتــزام بحضــور الجلســات فــي المســتقبل ،مــع إعطــاء النيابــة
ٍ
مهلــة  72ســاعة لالســتئناف علــى هــذا القــرار .لــم تكــن وجهــة نظــر نيابــة االحتــال متوافقــة مــع قــرار

القاضــي فــي اإلفــراج عــن ضراغمــة ،فخــال ال 72ســاعة التــي تـ ّـم منحهــا للنيابــة لالســتئناف علــى القــرار،
إداريــاً لمـ ّـدة  6أشــهر.
ـكري للمنطقــة قــراراً باعتقــال ضراغمــة
ّ
أصــدر القائــد العسـ ّ
قوات االحتالل
بتاريــخ  13/8/2020وقبــل ّأيــام مــن انتهــاء أمر االعتقــال
حولت ّ
اإلداري لوجدي ضراغمةّ ،
ّ
بحقــهُ .مـ ّـدد اعتقــال ضراغمــة
ـكوبية للتحقيــق معــه حــول شــبهات جديــدة ّ
وجــدي إلــى مركــز تحقيــق المسـ ّ
 4مـ ّـرات لغايــات اســتكمال التحقيــق معــه بمــا مجموعــه  27يومــاً فــي التحقيــق ،وخــال هــذه الفتــرة،
اإلداري للمعتقــل مـ ّـرة ثانيــة .بتاريــخ  31آب عقــدت جلســة تثبيــت المعتقــل ،وصــدر
ُجـ ّـدد أمــر االعتقــال
ّ
اإلداري لوجــدي ضراغمــة وانتهائــه بتاريــخ  31آب 2020؛ وذلــك
مــدة االعتقــال
ّ
قــرار يقضــي بتقصيــر ّ
قدمــت نيابــة االحتــال الئحــة اتّ هــام جديــدة ضـ ّـد
لوجــود ملـ ّ
ـف جديــد ضـ ّـد المعتقــل ،وبتاريــخ ّ 6/9/2020
المعتقــل وجــدي ،حيــث احتــوت هــذه الالئحــة مــا يزيــد عــن  10بنــود.
ـكرية ضـ ّـد
ـف ضراغمــة بشــكل واضــح السياســة
ُيبــرز ملـ ّ
العنصريــة التــي تتبنّ اهــا محاكــم االحتــال العسـ ّ
ّ
صالحياتهــا
وتعســف ســلطات االحتــال باســتخدام
الفلســطيني،
شــريحة واســعة مــن أبنــاء الشــعب
ّ
ّ
ّ
بحــق العديــد مــن
ّ
إداري
اإلداري ،حيــث تقــوم دولــة االحتــال بإصــدار أوامــر اعتقــال
فــي االعتقــال
ّ
ّ

عمليــة اإلفــراج ،وفيمــا بعــد قامــت
ـطينيين بعــد صــدور قــرار باإلفــراج عنهــم ،وذلــك لغايــات عرقلــة
الفلسـ
ّ
ّ
ـف
بإصــدار أمــر اعتقــال
إداري للمعتقــل علــى الرغــم مــن خضوعــه للتحقيــق ،وفــور تمكّ نهــا مــن إعــداد ملـ ّ
ّ
بــدال
قضيــة
خلفيــة اعتقالــه إلــى
اإلداري لغايــات تحويــل
ضــده ،قامــت بتقصيــر قــرار اعتقالــه
ّ
ّ
ّ
قانونــي ّ
ً
ّ

اإلداري .وتُ ظهــر هــذه الممارســات مــا بيــن االعتقــال اإلداري والقضايــا طبيعــة اســتخدام
مــن االعتقــال
ّ
ـا عــن المحاكمــة عنــد عــدم القــدرة علــى إثبــات الشــبهاتُ .يذكــر
ســلطات االحتــال االعتقــال
ّ
اإلداري بديـ ً
أنّ ــه حتّ ــى كتابــة هــذا التقريــر ال زال ضراغمــة يحاكــم علــى الئحتيــن بجلســات مختلفــة.
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اإلداري
الفردية في مواجهة سياسة االعتقال
 .4إضرابات األسرى
ّ
ّ
منذ ســنوات ،يقوم األســرى الفلســطين ّيون باســتخدام سياســة اإلضراب عن الطعام ،ســواء أكان ذلك
ـرائيلي التــي تشــمل خوضهــم
فرد ّي ـاً أو جماع ّي ـاً لغايــات مواجهــة مختلــف سياســات االحتــال اإلسـ
ّ
إضرابــات عــن الطعــام احتجاجـاً علــى ظــروف الســجن ،أو علــى عزلهــم ،أو غيرهــا مــن السياســات،
أن أبــرز سياســات االحتــال التــي كثيــراً مــا يلجــأ األســرى إلــى مواجهتهــا باإلضــراب عــن الطعــام
ّإل ّ
مؤسســة الضميــر بشــكل منفــرد  33حالــة إضــراب عــن
هــي سياســة االعتقــال
ّ
اإلداري ،حيــث و ّثقــت ّ
أن
الطعــام خــال عــام  ،2020وعلــى الرغــم مــن تن ـ ّوع أســباب خــوض اإلضــراب عــن الطعــامّ ،إل ّ
اجلــزء األكبــر مــن هــذه االعتقــاالت كان احتجاجـاً علــى اعتقالهــم إدار ّيـاً.
وبــرزت خــال هــذا العــام قض ّيــة األســيرين ماهــر األخــرس وعبــد الرحمــن شــعيبات ،ففــي تاريــخ 27
ـرائيلي ماهــر األخــرس ( 49عامـاً -جنــن) ،و ّ
مت نقلــه إلــى
متــوز  2020اعتقلــت قـ ّوات االحتــال اإلسـ
ّ
معتقــل حـ ّوارة ،حيــث أعلــن إضرابــه املفتــوح عــن الطعــام احتجاجــا ًعلــى اعتقالــه .فيمــا بعــد ،قامــت
إداري مل ـ ّدة
اإلداري ،وأصــدرت بح ّقــه أمــر اعتقــال
دولــة االحتــال بتحويــل األخــرس إلــى االعتقــال
ّ
ّ
 4شــهور ،ونُقــل علــى إثــر ذلــك إلــى ســجن عوفــر .جتاهلــت دولــة االحتــال إضــراب األخــرس عــن
الطعــام إلــى أن بــدأ وضعــه الصحــي بالتدهــور حيــث قامــت بنقلــه إلــى عيــادة ســجن الرملــة ،وبقــي
(((3
ـرائيلي.
ح ّتــى مطلــع شــهر أيلــول ،حيــث نُقــل األخــرس بعــد ذلــك إلــى مستشــفى كابــان اإلسـ
ّ
بتاريــخ  23أيلــول  ،2020قامــت محكمــة االحتــال اإلســرائيل ّية بإصــدار قــرار يقضــي بتجميــد
اعتقــال األخــرس إدار ّيـاً ،حيــث جــاء هــذا القــرار خدعـ ًة إســرائيل ّية ،ومحاولـ ًة لاللتفــاف علــى إضراب
اإلداري مج ّمــد،
ـأن قــرار االعتقــال
األخــرس إدار ّيـاًّ مــن خــال إيهامــه وإيهــام
املؤسســات احلقوق ّيــة بـ ّ
ّ
ّ
املؤسســات
وأن ذلــك مــن شــأنه أن يش ـ ّكل حافــزاً لألخــرس إلنهــاء إضرابــه عــن الطعــام .أدركــت
ّ
ّ
احلقوق ّيــة واألخــرس ذلــك ،عقــب تقـ ّدم محاميتــه بطلــب لإلفــراج عنــه يف ظـ ّل جتميــد قــرار االعتقــال
(((3
أن محكمــة االحتــال العســكر ّية رفضــت إطــاق ســراحه.
اإلداريّ ،إل ّ
ّ
اســتم ّر إضــراب ماهــر األخــرس عــن الطعــام مــا يقــارب  103أ ّيــام ،عانــى خاللهــا مــن تدهــور وضعــه
التوصــل إلــى اتّفــاق مــع
الصحـ ّـي ،وبتاريــخ  6/11/2020علّــق األخــرس إضرابــه عــن الطعــام بعــد
ّ
ّ
اإلداري ،وبتاريــخ  26/11/2020وبعــد انتهــاء
مخابــرات االحتــال يقضــي بعــدم جتديــد أمــر اعتقالــه
ّ
اإلداري لألخــرس ،أطلقــت قـ ّوات االحتــال ســراحه .وتُعـ ّد حالــة األخــرس حالــة مــن
فتــرة االعتقــال
ّ
عشــرات ال بــل املئــات مــن حــاالت املعتقلــن الفلســطين ّيني الذيــن تقــوم قـ ّوات االحتــال باســتهدافهم

إداريــاً والمضــرب عــن الطعــام فــي ضــوء التهديــد
المنظمــات يطالــب بالتدخــل العاجــل إلطــاق ســراح ماهــر األخــرس المعتقــل
ّ
 .36مجلــس
ّ
متوفــر عبــر الرابــط التالــيhttps://bit. :
ّ
تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ .2/3/2021
الوشــيك الــذي يطــال حياتــه ،منشــور بتاريــخ ّ ،7/10/2020
.ly/3bGECfn
اإلداري ماهــر األخــرس المضــرب عــن الطعــام خطــراً
المنظمــات يديــن صمــت المجتمــع الدولـ ّـي بينمــا يواجــه المعتقــل
ّ
 .37انظــر مجلــس
ّ
متوفر عبر الرابط التالــي.https://bit.ly/3vdr3vH :
ّ
تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ ،3/3/2021
وشــيكاً يهـ ّـدد حياتــه ،منشــور بتاريــخ ّ ،3/11/2020
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أي لوائــح اتّهــام
بشــكل متك ـ ّرر ،وتقــوم بوضعهــم يف االعتقــال
اإلداري ألشــهر ولســنوات دون تقــدمي ّ
ّ
املوجــه لهــم،
ض ّدهــم ،ودون ح ّتــى متكينهــم مــن أبســط حقوقهــم املتم ّثــل يف معرفــة طبيعــة االتّهــام
ّ
أن قـ ّوات
ممــا جتــدر اإلشــارة إليــه يف هــذا الســياق هــو ّ
ومتكينهــم مــن إعــداد دفــاع بنــاء علــى ذلــك ،و ّ
ـرائيلي كانــت قــد اعتقلــت األخــرس ســابقاً خــال األعــوام  ،1989و ،2004و،2009
االحتــال اإلسـ
ّ
و.2018
اإلداري بإضرابــه
 .5عبــد الرحمــن شــعيبات ،معتقــل آخــر يواجــه سياســة االعتقــال
ّ
عــن الطعام
اإلســرائيلي باعتقــال عبــد الرحمــن شــعيبات (30
يف  4حزيــران  2020قامــت قــ ّوات االحتــال
ّ
اإلداري ،حيــث أصــدرت محكمــة االحتــال العســكر ّية
عام ـاً -بيــت حلــم) ،وحتويلــه إلــى االعتقــال
ّ
إداري بح ّقــه ملـ ّدة  4أشــهر .بتاريــخ  ،19/8/2020أعلــن شــعيبات إضرابــه عــن الطعــام
أمــر اعتقــال
ّ
وأن هــذا االعتقــال ،هــو ليــس األ ّول لشــعيبات ،وأ ّنــه قــد ّ
مت
احتجاجــا ًعلــى اعتقالــه إدار ّيـاً،
خاصــة ّ
ّ
اإلداري ،قبــل أن يتـ ّم اإلفــراج عنــه يف عــام
اعتقالــه عــام  2017وقضــى خالهــا عامــن يف االعتقــال
ّ
.2019
مؤسســة الضميــر مــن زيارتــه ،حيــث أطلــع
خــال فتــرة إضــراب شــعيبات عــن الطعــام مت ّكنــت ّ
مؤسســة الضميــر علــى ظروفــه خــال فتــرة اإلضــراب عــن الطعــام قائـ ً
ا« :كانــت
شــعيبات محامــي ّ
بدايــة اإلضــراب صعبــة جـ ّداً
خاصــة وأنهــم لــم ينقلونــي مــن القســم الــذي كنــت فيــه ،وبالتالــي كنــت
ّ
متواجــداً مــع األســرى اآلخريــن ...بتاريــخ ّ ،23/8/2020
مت نقلــي إلــى زنزانــة انفراد ّيــة يف ســجن
ممــا زاد ســوء
النقــب حيــث بقيــت هنــاك ملــا يقــارب األســبوعني ،وكان وضــع هــذه الزنزانــة س ـ ّيئاً ،و ّ
الوضــع هــو تع ُّمــد قــوات االحتــال مصــادرة الفرشــة م ّنــي مــن الســاعة  6صباحـاً وحتــى الســاعة 7
لي ـ ً
ا؛ األمــر الــذي جعلنــي أســتلقي طــوال هــذا الوقــت علــى بــرش احلديــد (الســرير احلديــد) دون
مؤسســة الضميــر قائـ ً
إن ظــروف عزلــه يف النقــب شــملت
ا ّ
وجــود فرشــة» .وأكمــل شــعيبات حملامــي ّ
خاصــة
أي مروحــة ،وتعريضــه للعديــد مــن التفتيشــات
أيضـاً وضعــه يف زنزانــة حــا ّرة جـ ّداً دون وجــود ّ
ّ
يف ســاعات الليــل .بعــد مضـ ّـي أســبوعنيّ ،
مت نقــل شــعيبات إلــى زنازيــن العــزل يف ســجن إيشــل ،ومــن
أن قــام شــعيبات بتاريــخ  22/9/2020بتعليــق إضرابــه عــن الطعــام
ثـ ّم إلــى عيــادة ســجن الرملــة إلــى ّ
اإلداري.
عقــب اتّفــاق يقضــي بعــدم جتديــد أمــر اعتقالــه
ّ
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الصح ّية خالل فترة اإلضراب عن الطعام
المضاعفات
ّ
الصح ّيــة وهــو مــا أ ّكــده
يعانــي األســرى خــال فتــرة اإلضــراب عــن الطعــام العديــد مــن املضاعفــات
ّ
مؤسســة الضميــر ،فخــال إحــدى الزيــارات ،أشــار شــعيبات إلــى أ ّنــه خــال
األســير شــعيبات حملامــي ّ
فتــرة اإلضــراب عــن الطعــام عانــى مــن أوجــاع يف املفاصــل والعظــام وازداد هــذا األلــم مــع مــرور
الوقــت إلــى أن وصــل إلــى عــدم قدرتــه علــى الوقــوف أو ح ّتــى اجللــوس ،وعانــى شــعيبات كذلــك مــن
غبــاش يف الرؤيــة ،وعــدم انتظــام يف د ّقــات القلــب ،وشــعوره باالختنــاق يف بعــض األحيــان ،ووجــع حــا ّد
الصح ّيــة التــي
يف الــرأس ،والبطــن ،ونــزول دم أثنــاء التبـ ّول .وعلــى الرغــم مــن ك ّل هــذه املضاعفــات
ّ
أن دولــة االحتــال ال تكتــرث لذلــك،
يعانــي منهــا األســرى خــال فتــرات اإلضــراب عــن الطعــام ّإل ّ
حيــث تصــدر يف كثيــر مــن األحيــان أوامــر جتديــد للمعتقلــن اإلدار ّيــن وذلــك خــال فتــرة إضرابهــم
عــن الطعــام ،وهــو مــا حصــل يف حقيقــة األمــر مــع املعتقــل شــعيبات ،حيــث ج ـ ّددت دولــة االحتــال
اإلداري أثنــاء فتــرة إضرابــه عــن الطعــام متجاهلــة بذلــك ك ّل مــا ميـ ّر بــه املعتقــل ومحاوالتــه
اعتقالــه
ّ
لرفــض هــذه السياســة.
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صحافيــون ..مدافعــون عــن
طلبــة ..أســاتذة..
ّ
حقــوق اإلنســان ،تســميات مختلفــة لكـ ّـن الجميــع
فــي مرمــى االعتقــال

اســتم ّرت ق ـ ّوات االحتــال خــال عــام  2020بهجمتهــا علــى الطلبــة الفلســطين ّيني ،حيــث اعتقلــت
خــال العــام مــا يزيــد عــن  70طالب ـاً مــن مختلــف اجلامعــات الفلســطين ّية ،إ ْذ طالــت االعتقــاالت
أن
العشــرات مــن جامعــة النجــاح الوطن ّيــة ،وجامعــة اخلضــوري ،وجامعــة القــدس أبــو ديــسّ ،إل ّ
مؤسســة
اجلــزء األكبــر مــن هــذه االعتقــاالت كان عائــداً إلــى طلبــة جامعــة بيرزيــت حيــث و ّثقــت ّ
الضميــر اعتقــال مــا يزيــد عــن  35طالب ـاً مــن جامعــة بيرزيــت خــال عــام  ،2020وتعريــض عــدد
(((3
منهــم إلــى التعذيــب واملعاملــة الالإنســان ّية.
الفلسطينية مستهدفون من قبل االحتالل
 .1طالب الجامعات
ّ
منظ ً
إرهابية
مة
الطالبية ّ
دولة االحتالل تعلن إحدى الكتل
ّ
ّ
ّ
الطلبـ ّـي الدميوقراطـ ّـي التق ّدمـ ّـي -
بتاريــخ  23آب  2020أعلنــت دولــة االحتــال اعتبــار القطــب
ّ
ّ
بيرزيت"-منظمـ ًة غيــر مشــروعة" ،حيــث جــاء هــذا
الطلب ّيــة املتواجــدة يف جامعــة
وهــو أحــد الكتــل
باالســتناد إلــى أنظمــة الطــوارئ لعــام  .1945وتش ـ ّكل هــذه اخلطــوة انتهــاكاً واضح ـاً حلــقّ الطــاب
الفلســطينيني يف ح ّر ّيــة الــرأي والتعبيــر ،وحقّهــم يف العمــل النقابـ ّـي والسياسـ ّـي الــذي كفلتــه العديــد
أن إعــان دولــة االحتــال للقطــب
مــن املواثيــق الدول ّيــة .وال ب ـ ّد يف هــذا الســياق مــن اإلشــارة إلــى ّ
الطالبـ ّـي تنظيمـاً محظــوراً لــم يــأت بشــكل منعــزلّ ،
وإنــا جــاء ضمــن إطــار مجموعــة مــن سياســات
االحتــال التــي بــدأت بشــكل أساسـ ّـي عــام  ،2019واســتم ّرت خــال  2020والتــي تســعى مــن خاللهــا
(((3
إلــى اســتهداف طلبــة اجلامعــات الفلســطين ّية والنشــطاء السياس ـ ّيني واملجتمع ّيــن.
باسل برغوثي
طالــت هجمــة االحتــال خــال عــام  2020عشــرات الطلبــة مــن جامعــة بيرزيــت كان مــن بينهــم
الطالــب باســل البرغوثــي الــذي اعتقلتــه ق ـ ّوات االحتــال بتاريــخ  21أيــار  2020يف متــام الســاعة
ـرائيلي منــزل عائلــة البرغوثــي
اخلامســة صباح ـاً ،حيــث اقتحمــت ق ـ ّوة مــن جيــش االحتــال اإلسـ
ّ
وقامــت بكســر بــاب املنــزل .خــال عمل ّيــة االعتقــال تع ّمــدت قــ ّوات االحتــال معاملــة البرغوثــي
بطريقــة همج ّيــة حيــث تع ّمــدوا ضربــه بواســطة أرجلهــم وأعقــاب البنــادق علــى منطقــة الظهــر
والوجــه واألكتــاف .يقــول باســلّ « :
مت إعطائــي لباسـاً بلــون أبيــض وأزرق وهــو لبــاس الكورونــا ،ويأتــي
38. See also: Birzeit University, “Statement about the Israeli occupation’s arrest of Birzeit University students,
faculty members” (23 January 2020) available at: https://www.birzeit.edu/en/news/statement-about-israeli-occupations-arre...
39. Israel’s Designation of the Democratic progressive student Pole an “unlawful association” is another manifestation of its apartheid regime, Addameer Support and human rights association, published on Dec 8, 2020. Last
visited on: 10 Feb 2021. Available at: http://www.addameer.org/news/israel%E2%80%99s-designation-democratic-progressive-student-pole-%E2%80%9Cunlawful-association%E2%80%9D-another.
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أن اللبــاس كان قــد مت ـزّق نتيجــة للضــرب الــذي تع ّرضــت لــه».
مــع ق ّبعــة علــى الــرأس ّإل ّ
بعــد ســاعات عـ ّدة مــن االعتقــال وصــل باســل إلــى مركــز حتقيــق املســكوب ّية ،حيــث قبــع يف التحقيــق
مــا يزيــد عــن ثالثــن يوم ـاً تع ـ ّرض خاللهــا إلــى التعذيــب وســوء املعاملــة ،و ُمنــع مــن لقــاء احملامــي
ملؤسســة الضميــر أشــار البرغوثــي إلــى أ ّنــه قبــع يف زنزانــة بــاردة
ملــا يزيــد عــن أســبوعني .يف إفادتــه ّ
ج ـ ّداً ،وجدرانهــا مرشوشــة مبــادة خشــنة نافــرة جتعــل مــن الصعــب علــى املعتقــل أن يتّكــئ عليهــا،
وخــال فتــرة التحقيــق تع ـ ّرض البرغوثــي إلــى حتقيــق متواصــل لســاعات طويلــة جتــاوزت يف بعــض
األحيــان الـــ  24ســاعة ،ويف الكثيــر مــن األحيــان ّ
مت شــبحه لســاعات طويلــة علــى كرسـ ّـي التحقيــق،
حيــث وصلــت ســاعات الشــبح يف بعــض األحيــان إلــى  20ســاعة .هــذا وشــملت أســاليب التحقيــق
أن خــال فتــرة التحقيــق مــع البرغوثــي كان قــد
ـكري معــه .يُذكــر ّ
تهديــده باســتخدام التحقيــق العسـ ّ
أعلــن إضرابــه عــن الطعــام ملــا يزيــد عــن  10أ ّيــام؛ وذلــك نتيجـ ًة ملنعــه مــن لقــاء احملامــي ،وحرمانــه
مــن احلصــول علــى استشــارة قانون ّيــة ،وكان البرغوثــي قــد أضــرب أيض ـاً مل ـ ّدة يومــن عــن شــرب
امليــاه؛ األمــر الــذي تس ـ ّبب بفقدانــه الوعــي يف أحــد األ ّيــام.
طالبات جامعة بيرزيت في مرمى االعتقال
وباألخــص
شــهد عامــا  2019و 2020ارتفاعــاً يف اعتقــال قــ ّوات االحتــال الطالبــات اجلامع ّيــات
ّ
الطالبــات مــن جامعــة بيرزيــت ،وكان مــن بــن الطالبــات اللواتــي تع ّرضــن خــال هــذا العــام لالعتقــال:
ربــى عاصــي ،وإيليــاء أبــو حجلــة( ،((4وشــذى الطويــل ،وليــان كايد((4(،حيــث متحــورت لوائــح االتّهــام
ّ
الطلبـ ّـي النقابـ ّـي يف جامعــة بيرزيــت .وتنتهــك دولــة
ـاطهن
التــي ُق ّدمــت لهـ ّـن بشــكل أساسـ ّـي حــول نشـ
ّ
االحتــال مــن خــال هــذه املمارســات مختلــف قواعــد القانــون الدولـ ّـي التــي كفلــت لألفــراد احلــقّ يف
(((4
العمــل النقابـ ّـي ،وح ّر ّيــة الــرأي والتعبيــر ،واالنخــراط يف األحــزاب السياسـ ّية.
يف تاريــخ  2/11/2020اعتقلــت ق ـ ّوات االحتــال الطالبــة يف جامعــة بيرزيــت شــذى الطويــل عقــب
اقتحــام منزلهــا ،وخــال عمل ّيــة االعتقــال قامــت ق ـ ّوات االحتــال بالتنكيــل بالطالبــة شــذى ،حيــث
قامــت مج ّنــدات االحتــال بســحب شــذى مــن شــعرها ودفعهــا مــراراً ،وتع ّمــدوا إجالســها علــى أرض ّية
الخاص بها.https://www.addameer.org/ar/node/4349 :
 .40للمزيد حول الطالبة إيلياء أبو حجلة انظر البروفايل
ّ
خلفيــة
أن الئحــة االتّ هــام التــي تـ ّـم توجيههــا لهــا كانــت علــى
أن ليــان كايــد قــد أنهــت تعليمهــا مــن جامعــة بيرزيــت مؤخــراً ّإل ّ
 .41يذكــر ّ
ّ
ـاص بهــا:
نشــاطها الطالبـ ّـي فــي جامعــة بيرزيــت .للمزيــد حــول ليــان كايــد انظــر البروفايــل الخـ ّ
https://www.addameer.org/ar/prisoner/%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8
.%AF
42. See also: lawyers for Palestinian Human Rights, “LPHR and Addameer complaint to the UN Working Group
on Arbitrary Detention on the ongoing Israeli military detention of three female Palestinian students from Birzeit
University” (2 October 2020) available at: https://lphr.org.uk/latest-news/lphr-and-addameer-complaint-tothe-un-working-group-on-arbitrary-detention-on-the-ongoing-israeli-military-detention-of-three-female-palestinian-students-from-birzeit-university/

77

اجليــب العســكري أثنــاء النقــل ،وقامــت املج ّنــدات بدفــع شــذى لترتطــم بحائــط أثنــاء مشــيها حيــث
كانــت مغ ّمــاة العينــن ،وكذلــك االســتزهاء بهــا أكثــر مــن م ـ ّرة .بعــد ســاعات ع ـ ّدة نُقلــت شــذى إلــى
معبــار هشــارون لتقضــي مــا يزيــد عــن  10أ ّيــام يف ظــروف ال إنســان ّية ،فمنــذ أشــهر عـ ّدة ،تعمــد دولــة
االحتــال إلــى وضــع األســيرات يف معبــار هشــارون الــذي يفتقــر إلــى أبســط احلاجــات اإلنســان ّية ملـ ّدة
(((4
الصحـ ّـي لهـ ّـن.
بحجــة إجــراء احلجــر
ّ
تتــراوح مــا بــن  10-25يومـاً ّ
 .2أســامة علــي :طالــب توجيهــي يتقـ ّـدم المتحــان الثانوية العامــة قبيل اعتقاله،
لتظهــر نتيجــة نجاحــه وهو داخل أســوار معتقــات االحتالل
بتاريــخ  29/6/2020ويف متــام الســاعة الرابعــة صباح ـاً اقتحمــت ق ـ ّوات االحتــال منــزل أســامة
علــي حيــث ّ
ملؤسســة الضميــر،
مت تقييــده بقيــود بالســتيك ّية إلــى األمــام وتغميــة عينيــه .يف إفادتــه ّ
أشــار أســامة إلــى أ ّنــه مشــى مســافة طويلــة وهــو مك ّبــل ومغ ّمــى العينــن ،وتع ّمــدت قـ ّوات االحتــال
خــال هــذه الفتــرة شــتمه ،وش ـ ّده مــن شــعره ورقبتــه ،وحاولــوا تركــه يرتطــم بالشــوك واحلجــارة،
وقــام أحدهــم بضربــه علــى ظهــره بشــكل مؤلــم .قضــى أســامة مــا يزيــد عــن أســبوعني يف التحقيــق
يف مركــز بيتــح تكفــا ،وخــال هــذه الفتــرة تعـ ّرض أســامة للعديــد مــن أســاليب االحتــال الالإنســانية،
كالتحقيــق لســاعات متواصلــة ،والصــراخ ،والشــتم ،والتهديــد باعتقــال أفــراد العائلــة وإيذائهــم،
والتهديــد بهــدم منــزل العائلــة.
يذكــر أســامة أ ّنــه ُقبيــل اعتقالــه كان قــد مت ّكــن مــن االنتهــاء مــن تقــدمي امتحانــات الثانو ّيــة العا ّمــة ّإل
أ ّنــه لــم يتم ّكــن مــن االحتفــال بنجاحــه؛ بســبب تواجــده يف زنازيــن االحتــال حيــث وصلــه نبــأ جناحــه
يف الثانو ّيــة العا ّمــة أثنــاء تواجــده يف الزنازيــن .وال تشـ ّكل حالــة أســامة حالــة اســتثنائ ّية ،حيــث تعتقــل
ق ـ ّوات االحتــال ســنو ّياً عشــرات الطلبــة املدرس ـ ّيني أو اجلامع ّيــن ،وتنتهــك بذلــك املواثيــق الدول ّيــة
وأن عــدداً
التــي كفلــت احلــقّ يف التعليــم ،وتُعـ ّرض املســيرة التعليم ّيــة لهــؤالء الطلبــة للخطــر،
خاصــة ّ
ّ
ـص طلبــة املــدارس ،ال يعــودون
ال ميكــن االســتهانة بــه مــن الطلبــة الذيــن يتع ّرضــون لالعتقــال وباألخـ ّ
الســتكمال دراســتهم فــور اإلفــراج عنهــم.
معتقل من جديد
ٌ
 .3البروفيسور عماد البرغوثي
بتاريــخ  16/7/2020قامــت قـ ّوات االحتــال باعتقــال البروفيســور عمــاد البرغوثــي( 53( ((4عامـاً -بيــت رميــا)
وذلــك أثنــاء مــروره عــن حاجــز بلــدة عناتــا شــمال شــرق القــدس .وكمــا أفــادت زوجــة املعتقــل البرغوثــي
 .43للمزيد حول هذا الموضوع انظر فصل األسيرات من هذا التقرير.
 .44يعمــل البروفيســور عمــاد البرغوثــي محاضــراً فــي جامعــة القــدس فــي دائــرة الفيزيــاء ،ولــه العديــد مــن األبحــاث العلميــة التــي شــارك
فيهــا فــي العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة ،وكان قــد حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة يوتــا األمريكيــة عــام  1994فــي نظريــات
الفيزيــاء فــي بالزمــا الفضــاء ،إضافــة إلــى ذلــك كان األســير البرغوثــي قــد عمــل فــي وكالــة ناســا الفضائيــة أثنــاء دراســته للدكتــوراة ،وفــي
عــام  1988حصــل علــى شــهادة الماجســتير مــن الجامعــة األردنيــة فــي الفيزيــاء النوويــة.
للمزيد أنظر الرابط التاليhttps://bit.ly/3dgCBqI :
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ملؤسســة الضميــر ،فقــد قامــت دولــة االحتــال بتمديــد اعتقالــه م ـ ّرات ع ـ ّدة قبــل أن يقــوم قاضــي
ّ
ـرائيلي .اعترضت
احملكمــة العســكر ّية بإصــدار قــرار باإلفــراج عنــه بكفالــة قيمتها  10آالف شــيكل إسـ
ّ
النيابــة علــى قــرار القاضــي وطلبــت إمهالهــا حتــى نهايــة ذلــك اليــوم لغايــة الــر ّد علــى قــرار القاضــي،
إداري ملـ ّدة  4أشــهر.
ومــا إن انتهــى اليــوم حتــى كانــت النيابــة قــد أصــدرت بح ّقــه أمــر اعتقــال
ّ
اإلداري أشــارت نيابــة االحتــال إلــى ّأ ّن املعتقــل البرغوثــي هــو
خــال جلســة تثبيــت أمــر االعتقــال
ّ
ناشــط يف تنظيــم محظــور ،وأ ّنــه يشــارك يف لقــاءات تابعــة لهــذا التنظيــم ،ومتّهــم بالتحريــض علــى
مواقــع التواصــل االجتماعـ ّـي ،وعلــى إثــر ذلــك طلبــت النيابــة أن يتـ ّم تثبيــت املعتقــل علــى كامــل املـ ّدة.
أن احلديــث يــدور عــن عالــم وبروفيســور
حاولــت جهــة الدفــاع التصـ ّدي ال ّدعــاءات النيابــة ،والتوضيــح ّ
وأن قــرار
وأن هــذا هــو االعتقــال الثالــث لــهّ ،
فيزيــاء ،ومحاضــر يف جامعــة القــدس (أبــو ديــس)ّ ،
اإلداري جــاء عقــب فشــل النيابــة اإلســرائيل ّية يف إعــداد ملـ ّ
ـف ضـ ّد البرغوثــي.
االعتقــال
ّ
أن قــرار القاضــي جــاء معاكسـاً ،حيــث أشــار
ممــا حاولــت جهــة الدفــاع التطـ ُّرق إليــه ّإل ّ
علــى الرغــم ّ
ـأن للمعتقــل خطــورة مســتقبل ّية بــارزة ،وأ ّنــه لغايــات احلفــاظ علــى
القاضــي يف قــراره إلــى إميانــه بـ ّ
أمــن املنطقــة ومصلحــة اجلمهــور ،فإ ّنــه ال بـ ّد مــن اعتقــال البرغوثــي إدار ّيـاً .ويجــدر التنويــه يف هــذا
أن قـ ّوات االحتــال كانــت قــد اعتقلــت البرغوثــي ســابقاً خــال عــام  2015وعــام .2016
الســياق إلــى ّ
ـي ...خيــري
 .4اعتقــاالت علــى
ّ
خلفيــة التحريــض علــى مواقــع التواصــل االجتماعـ ّ
تجســد سياســة دائمــة
حنــون حالــة
ّ
تعتقــل قـ ّوات االحتــال ســنو ّياً عشــرات الفلســطين ّيني علــى خلف ّيــة التحريــض علــى مواقــع التواصــل
ـكري
االجتماعـ ّـي ،بحيــث تســتند دولــة االحتــال يف هــذا إلــى املــوا ّد  251و( 199ج) مــن األمــر العسـ ّ
املوحــدة) «يهــودا والســامرة» رقــم  1651للعــام  ((4(.2009حيــث وضعــت
تعليمــات األمــن (النســخة
ّ
هــذه النصــوص مفهومـاً واســعاً ملــا ميكــن اعتبــاره حتريضـاً؛ األمــر الــذي يو ّفــر غطــا ًء قانون ّيـاً لدولــة
االحتــال لتقــوم ســنو ّياً باعتقــال مــا يزيــد عــن  50شــخصاً ،وتوجيــه لوائــح اتّهــام ض ّدهــم تتض ّمــن
بنــود حتريــض ضــ ّد دولــة االحتــال ،أو رفــع شــعارات معاديــة لدولــة االحتــال .وكان مــن بــن
مؤسســة الضميــر خــال هــذا العــام حالــة خيــري حنــون.
احلــاالت الالفتــة التــي و ّثقتهــا ّ
بتاريــخ  2020\9\21ويف متــام الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد منتصــف الليــل ،اقتحمــت قـ ّوات كبيــرة
ـرائيلي منطقــة عنبتــا ،وقامــت بإطــاق كثيــف لقنابــل الغــاز والرصــاص،
مــن جيــش االحتــال اإلسـ
ّ
وك ّل ذلــك بهــدف مداهمــة منــزل املواطــن خيــري حنــون ( 64عامــاً  -طولكــرم) واعتقالــه .خــال
عمل ّيــة االعتقــال ،تع ّمــدت قـ ّوات االحتــال التعامــل مــع خيــري بطريقــة همج ّيــة وعنيفــة وصلــت إلــى
ح ـ ّد اعتقالــه مبالبــس النــوم وعــدم الســماح لــه بارتــداء مالبــس مناســبة .نُقــل خيــري إلــى مركــز
االجتماعــي وسياســات حكومــة االحتــال ....فيســبوك
خلفيــة التحريــض علــى مواقــع التواصــل
 .45للمزيــد انظــر «االعتقــاالت علــى
ّ
ّ
مؤسســة الضميــر ،انظــر الرابــط.https://bit.ly/2Qsw6sq :
نموذجــاً » ،ورقــة صــادرة عــن
ّ
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توقيــف داخــل إحــدى املســتوطنات ،وقامــت وحــدة شــرطة تابعــة حلــرس احلــدود بالتحقيــق معــه،
وبســبب تزامــن عمل ّيــة االعتقــال مــع فتــرة إغــاق شــامل ســادت مناطــق الداخــل احملتـ ّل ،لــم يتمكــن
طاقــم الضميــر مــن معرفــة مــكان تواجــد خيــري حنــون ّإل بعــد مــرور ثالثــة أ ّيــام ،حيــث تبـ ّـن مــن
خــال مكاملــة هاتف ّيــة أجراهــا خيــري للحصــول علــى استشــارة قانون ّيــة أ ّنــه موجــود يف ســجن عوفــر؛
الضــوء علــى قض ّيــة غايــة يف األهم ّيــة وهــي طبيعــة االنتهــاكات
األمــر الــذي مــن شــأنه أن يس ـلّط ّ
(((4
التــي ارتكبتهــا دولــة االحتــال بحــقّ املعتقلــن الفلســطين ّيني خــال فتــرة انتشــار فايــروس كورونــا .
كيدية
ادعاءات
ّ
ّ
بتاريــخ  24/9/2020مثُــل خيــري أمــام محكمــة ســالم العســكر ّية ،حيــث طلبــت النيابــة متديــد املعتقل
أن املعتقــل كبيــر يف السـ ّـن،
لغايــات تقــدمي الئحــة اتّهــام لــه ،وعلــى الرغــم مــن إشــارة جهــة الدفــاع إلــى ّ
ّ
ّ
أي خطــر
وأن التحقيــق معــه كان حــول منشــورات علــى مواقــع التواصــل االجتماعـ ّـي ،أي أنــه ال يشـكل ّ
أن محكمــة االحتــال وافقــت علــى متديــد املعتقــل  6أيــام لغايــة تقــدمي الئحــة اتّهــام لــه،
حقيقـ ّـي ّإل ّ
وبتاريــخ  29/9/2020ق ّدمــت نيابــة االحتــال الئحــة اتّهــام للمعتقــل خيــري حنــون تض ّمنــت بنديــن
أساسـ ّيني ،جوهرهمــا التحريــض علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ودعــم تنظيــم معـ ٍـاد.

توضح اعتداء قوات االحتالل
صورة من وكالة األنباء الفرنسية ّ
على خيري حنون في إحدى المسيرات

أن منشــورات املعتقــل علــى مواقــع التواصــل االجتماعـ ّـي كان مــن
يف الئحــة االتّهــام ّ
وضحــت النيابــة ّ
شــأنها أن تؤ ّثــر علــى الــرأي العــام ،وتضـ ّر بأمــن وســامة اجلمهــور ،واســتندت النيابــة يف الئحتهــا إلــى
ـأن هــذه املنشــورات مبجملهــا تعــود إلــى
عــدد األصدقــاء وعــدد املشــاهدين لهــذه املنشــورات ،علمـاً بـ ّ
عــام  ،2019أي قبــل عــام مــن تاريــخ اعتقــال خيــري .وتطــرح مثــل هــذه املمارســات تســاؤالت ع ـ ّدة،
أبرزهــا مــا هــو طبيعــة اخلطــر الــذي مــن املمكــن أن يتسـ ّبب بــه الشــخص نتيجــة لنشــره علــى مواقــع
التواصــل االجتماعـ ّـي؟ وكيــف ميكــن ملنشــورات تعــود إلــى عــام  2019أن تشــكل خطــراً بعــد مــرور عــام
أن عمل ّيــة اعتقــال خيــري جــاءت بشــكل
علــى نشــرها؟
ويتوجــب علينــا يف هــذا الســياق التنويــه إلــى ّ
ّ
ظل الكورونا
الخاص باألسرى في ّ
 .46للمزيد حول هذا الموضوع انظر الفصل
ّ
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أراض تابعــة لقــرى منطقــة طولكــرم،
أساسـ ّـي بعــد مشــاركته يف إحــدى املســيرات الرافضــة ملصــادرة ٍ
(((4
وانتشــار صــورة لــه تُظهــر أحــد جنــود االحتــال يــدوس علــى رأســه.
يف اجللســة ذاتهــا أصــدرت محكمــة االحتــال قرارهــا يف قض ّيــة خيــري حنــون ،حيــث حكمــت عليــه
بالســجن ملـ ّدة شــهر ،وبغرامــة مال ّيــة  1000شــيكل ،وثالثــة شــهور مــع وقــف التنفيــذ .ويأتــي اعتقــال
خيــري حنــون ليشــكل انتهــاكاً واضح ـاً حلقــوق الفلســطين ّيني يف التعبيــر عــن الــرأي ،حيــث تنتهــك
دولــة االحتــال مختلــف املواثيــق الدول ّيــة التــي كفلــت حــقّ املواطنــن يف التعبيــر عــن رأيهــم ،ومنهــا
ـاص باحلقــوق املدن ّيــة والسياسـ ّية .يُذكــر أ ّنــه ّ
مت اعتقــال خيــري
ـص املــا ّدة  19مــن العهــد الدولـ ّـي اخلـ ّ
نـ ّ
حنــون مطلــع عــام  ،2021وقضــى شــهراً آخــر يف ســجون االحتــال قبــل أن يتــ ّم اإلفــراج عنــه يف
شــباط .2021
الفلسطينيين...
الصحافيين
 . 5استهداف
ّ
ّ
ال تســتثني دولــة االحتــال الصحاف ّيــن مــن انتهاكاتهــا ،حيــث تقــوم دولــة االحتــال ســنو ّياً باســتهداف
الصحاف ّيــن مــن خــال اعتقالهــم ،أو االعتــداء عليهــم بالضــرب ،أو إطــاق الرصــاص عليهــم أثنــاء
تغطيــة اعتــداءات االحتــال علــى الفلســطين ّيني ،أو مــن خــال إغــاق صفحــات التواصــل االجتماعـ ّـي
اإلعالمــي ،وإبعــاد بعضهــم عــن مناطــق
اخلاصــة بهــم ،واحلــ ّد مــن إمكان ّيــة مشــاركة محتواهــم
ّ
ّ
ً
ّ
ســكناهم .ويف هــذا الســياق وثقــت وزارة اإلعــام الفلســطين ّية مــا يزيــد عــن  350انتهــاكا قامــت
ـرائيلي ضـ ّد الصحاف ّيــن الفلســطين ّيني خــال عــام ( ،2020((4ويف الســياق
بهــا قـ ّوات االحتــال اإلسـ
ّ
ـطيني للتنميــة واحل ّر ّيــات اإلعالم ّيــة «مــدى»  11حالــة اســتدعاء واســتجواب،
ذاتــه و ّثــق املركــز الفلسـ
ّ
و 13حالــة احتجــاز (غالب ـاً يتخلّلــه اســتجواب) ،و 16حالــة اعتقــال وتوقيــف وحتويــل إلــى االعتقــال
أن قـ ّوات االحتــال قامــت خــال هــذا العــام بإصــدار
اإلداري وجميعهــا كانــت لصحاف ّيــن ( .((4ويُذكــر ّ
ّ
إداري بحــقّ عــدد مــن الصحاف ّيــن ،كان منهــم :عامــر توفيــق أبــو هل ّيــل ،ومجاهــد
أوامــر اعتقــال
ّ
الســعدي ،ونضــال أبــو عكــر ،ومصعــب ســعيد ،وســامي العاصــي ،وع ـزّت الش ـنّار .هــذا واعتقلــت
قـ ّوات االحتــال كذلــك خــال عــام  2020الصحاف ّيــة بشــرى الطويــل ،وقامــت بإصــدار أمــر اعتقــال
إداري بحقّهــا(.((5
ّ

47. Israeli officer attacks Palestinian demonstrator kneels on his neck and prevents his evacuation at gunfire,
The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, published on Sep 24, 2020. Avail_able at:https://www.btselem.org/video/20200924_officer_attacks_demonstrator_and_kneels_on_his_neck
near_the_village_of_shufah#full.
اإلعالميــة خــال عــام  ،2020وزارة
والمؤسســات
ـطينيين
الصحفييــن الفلسـ
ـرائيلي بحـ ّـق
ـنوي النتهــاكات االحتــال اإلسـ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .48التقريــر السـ ّ
ّ
متوفــر عبــر الرابــط.https://www.minfo.ps/home/Details/10990 :
ّ
الفلســطينية ،منشــور بتاريــخ ،4/2/2021
اإلعــام
ّ
اإلعالمية «مدى» ،2020 ،ص.10
والحر ّيات
الفلسطيني للتنمية
اإلعالمية في فلسطين ،المركز
الحريات
 .49انتهاكات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخاص بها:
قضية األسيرة بشرى الطويل انظر البروفايل
 .50للمزيد حول
ّ
ّ
https://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9
.%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84
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 .6مدافعون عن حقوق اإلنسان يواجهون االحتالل
اســتم ّرت ســلطات االحتــال خــال عــام  2020باعتقــال الناشــطني واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان،
منســق حملــة مقاطعــة إســرائيل(((5محمود نواجعــة ،ففــي
حيــث قامــت خــال هــذا العــام باعتقــال ّ
ـرائيلي منــزل نواجعــة بعــد أن قامــت
تاريــخ  30/7/2020اقتحمــت ق ـ ّوة مــن جيــش االحتــال اإلسـ
ّ
بخلــع بــاب املنــزل ،وبعــد ســاعات عـ ّدة نُقــل نواجعــة إلــى مركــز حتقيــق اجللمــة ،حيــث قضــى نواجعــة
مــا يزيــد عــن أســبوعني ،تعــ ّرض خاللهــا للتحقيــق املصاحــب للشــتائم ،والصــراخ ،والشــبح علــى
كرسـ ّـي التحقيــق ،و ُمنــع مــن لقــاء محاميــه .ا ّدعــت نيابــة االحتــال بوجــود شــبهات تربــط املعتقــل
منظمــة غيــر مشــروعة ((5(،وعلــى الرغــم مــن إبقائهــا نواجعــة معتق ـ ً
باالنتمــاء إلــى ّ
ا ملــا يزيــد عــن
أي أد ّلــة حقيق ّيــة تربــط املعتقــل بإ ّدعاءاتهــا،
األســبوعني ّإل ّ
أن نيابــة االحتــال قــد فشــلت يف تقــدمي ّ
وأق ـ ّرت محكمــة االحتــال اإلفــراج عــن املعتقــل بتاريــخ .17/8/2020
وضمــن إطــار حملــة االحتــال يف اعتقــال الناشــطني واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ،قامــت قـ ّوات
مؤسســة الضميــر صــاح احل ّمــوري،
االحتــال بتاريــخ  30حزيــران  2020باعتقــال احملامــي يف ّ
صحـ ّـي يف منطقــة الشــيخ جـ ّراح يف مدينــة القــدس .نُقــل احل ّمــوري
وذلــك أثنــاء خروجــه مــن مركــز ّ
إلــى مركــز حتقيــق املســكوب ّية ،وقبــع هنــاك مــا يقــارب األســبوع قبــل أن تقــوم محكمــة االحتــال
باإلفــراج عنــه بتاريــخ  7متــوز  2020بشــروط تتض ّمــن منعــه مــن التواصــل مــع بعــض األشــخاص ملـ ّدة
 90يوم ـاً ،وكفالــة بقيمــة  2000شــيكل ،وكفالــة طــرف ثالــث بقيمــة  1000شــيكل.
عقــب اإلفــراج عــن صــاح مبــا يقــارب الشــهرين ،وبتاريــخ ّ 3/9/2020
مت اســتدعاء صــاح إلــى مركــز
حتقيــق املســكوب ّية ،حيــث ّ
مت تســليمه إشــعاراً بنيــة ســحب إقامتــه املقدس ـ ّية مــن قبــل وزيــر داخل ّيــة
االحتــال .وجــاء اإلشــعار الــذي اســتلمه احل ّمــوري با ّدعــاء أ ّنــه ناشــط يف تنظيــم محظــور مبوجــب
األوامــر العســكر ّية ،وأ ّنــه معتقــل ســابق مــ ّرات عــ ّدة علــى «مخالفــات أمن ّيــة» ((5(.وتشــ ّكل قض ّيــة
احل ّمــوري إحــدى الســوابق التــي تقــوم بهــا دولــة االحتــال مبحاولــة ســحب إقامــة أحــد املقدس ـ ّيني
أي ارتبــاط حقيقـ ّـي لــه بأعمــال عســكر ّية.
دون وجــود ّ
ـتيطاني
عالميــة االمتــداد تســعى إلــى مقاومــة االحتــال واالستعمار-االسـ
ـطينية المنشــأ
 .51حملــة مقاطعــة إســرائيل هــي حركــة فلسـ
ّ
ّ
ّ
لــكل الشــعب
ّ
حــق تقريــر المصيــر
وصــوال إلــى ّ
الحر ّيــة والعدالــة والمســاواة فــي فلســطين
واألبرتهايــد
اإلســرائيلي مــن أجــل تحقيــق ّ
ً
ّ
ـطيني فــي الوطــن والشــتات.
الفلسـ
ّ
.https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds
مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير
منســق حملــة المقاطعــة محمــود نواجعــة،
ّ
ـكرية تمـ ّـدد اعتقــال ّ
 .52للمزيــد انظــر محكمــة ســالم العسـ ّ
متوفــر عبــر الرابــط التالــي.https://bit.ly/33WJdoQ :
ّ
وحقــوق اإلنســان ،منشــور بتاريــخ  2آب .2020
الحموري انظر:
قضية صالح
 .53للمزيد حول
ّ
ّ
http://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8
..%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A
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اإلداري
·ختام خطيب سعافني ،ناشطة مجتمع ّية يف االعتقال
ّ

(((5

االسم :ختام خطيب سعافين
العمر 56 :عاماً

المنطقة :رام الله

االجتماعية :متزوجة
الحالة
ّ

الفلسطينية
المهنة :رئيسة اتّ حاد لجان المرأة
ّ
بتاريــخ  2/11/2020وفــي تمــام الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل ،اقتحمــت قـ ّـوات االحتــال منــزل الناشــطة

تعرضــت للتفتيــش الدقيــق
ختــام خطيــب ســعافين ،وقامــت باعتقالهــا .نُ قلــت ســعافين إلــى معتقــل عوفــر ،حيــث ّ
المحقــق لهــا الشــبهات وســألها بعــض األســئلة .فيمــا بعــد نُ قلــت
ّ
وجــه
قبــل أن تُ نقــل إلــى مكتــب التحقيــقْ ،
إذ ّ

ســعافين إلــى ســجن هشــارون ،وتــم إجــراء فحــص كورونــا لهــا وقبعــت هنــاك مــا يقــارب عشــرة ّأيــام فــي حجــر
صحـ ّـي وفــي ظــروف قاســية ،حيــث ُوضعــت فــي البدايــة فــي غرفــة تحتــوي علــى كاميــرات مراقبــة قبــل أن يتـ ّـم
ّ

يتعرضــن
ممــن يتـ ّـم وضعهــن فــي ســجن هشــارون
نقلهــا إلــى زنزانــة أخــرىُ .يذكــر ّ
ّ
أن ختــام وغيرهــا مــن األســيرات ّ

ـتمر.
لمضايقــات الســجناء
المدنييــن بشــكل مسـ ّ
ّ

إداري بحـ ّـق ختــام لمدة  6أشــهر تنتهي يوم ،1/5/2021
ـكري أمــر اعتقــال
ّ
بتاريــخ  ،8/11/2020أصــدر القائــد العسـ ّ
ـكري
تقنيــة الفيديــو ،حيــث ّادعــى القاضــي ّ
أن القائــد العسـ ّ
وعقــدت جلســة تثبيــت لألمــر يــوم  10/11/2020عبــر ّ
ُ

أصــدر أمــر االعتقــال اإلداري؛ كــون ختــام ناشــطة فــي تنظيــم محظــور ،وتشــكّ ل خطــراً علــى أمــن المنطقــةّ .ادعــى
ـتخباراتية لعــدم اإلضــرار بأمــن
ـواد االسـ
القاضــي خــال هــذه الجلســة أنّ ــه اقتنــع بعــدم
ّ
إمكانيــة الكشــف عــن المـ ّ
ّ

اإلداري هــو للحفــاظ علــى أمــن المنطقــة،
ـواد سـ ّـر ّية ،وأنّ ــه اقتنــع أن إصــدار أمــر االعتقــال
ّ
المنطقــة ،وأبقــى المـ ّ

جوهــري
اإلداري بشــكل غيــر
وأن إطــاق ســراح ســعافين سيشــكّ ل خطــراً ّ ،إل أنّ ــه ارتــأى تقصيــر أمــر االعتقــال
ّ
ّ
ّ
اإلداري هــو الطريقــة الوحيــدة لــدرء
أن االعتقــال
بادعــاء تشــديد الرقابــة
القضائيــة علــى اســتمرار اعتقالهــا .واختتــم ّ
ّ
ّ
ّ

جوهريــاً .
ـاء عليــه قـ ّـرر تقصيــر أمــر االعتقــال لشــهرين علــى ّأل يكــون هــذا التقصيــر
ّ
الخطــر النابــع مــن المعتقلــة ،وبنـ ً

ـكرية باالســتئناف
قــام محامــي
مؤسســة الضميــر باالســتئناف علــى قــرار التثبيــت ،وبالمقابــل ،قامــت النيابــة العسـ ّ
ّ
لمــدة شــهرين .صــدر قــرار المحكمــة فــي االســتئنافين يــوم
اإلداري
علــى قــرار القاضــي بتقصيــر أمــر االعتقــال
ّ
ّ

 ،20/12/2020وتـ ّـم رفــض اســتئناف المحامــي واســتئناف النيابــة ،لتُ بقــي المحكمــة علــى قرارهــا بتقصيــر أمــر

أن دولــة االحتــال كانــت قــد أصــدرت أمــر اعتقــال
االعتقــال
اإلداري الــذي ينتهــي فــي األول مــن شــهر آذارُ .يذكــر ّ
ّ
إداري جديــد بحـ ّـق الناشــطة ختــام لمـ ّـدة  4أشــهر ينتهــي بتاريــخ  30حزيــران  .2021وال بـ ّـد مــن اإلشــارة فــي هــذا
ّ

قــوات االحتــال بإصــدار أمــر
الســياق إلــى ّ
أن ســعافين كانــت قــد اعتُ قلــت ســابقاً خــال عــام  ،2017وقامــت ّ

اعتقــال اداري بحقهــا .

الخاص بها:
تفصيلية أكثر بخصوص الناشطة ختام خطيب سعافين انظر البروفايل
 .54لمعلومات
ّ
ّ
https://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8
.%A8
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العقوبات الجماعية

ـرائيلي سياســة العقوبــات اجلماع ّيــة
شــهد عــام  2020ارتفاعـاً يف اســتخدام ســلطات االحتــال اإلسـ
ّ
بحــقّ الفلســطين ّيني ،حيــث قامــت قـ ّوات االحتــال مبداهمــة العديــد مــن القــرى واملــدن الفلســطين ّية
بشــكل متكـ ّرر ،وقامــت باعتقــال عشــرات الفلســطين ّيني مــن هــذه القــرى ضمــن إطــار حمــات اعتقــال
جماع ّيــة ،وبــرزت أيض ـاً خــال هــذا العــام سياســة اعتقــال أكثــر مــن شــخص مــن العائلــة ذاتهــا ،أو
اعتقــال أحــد أفــراد العائلــة للضغــط علــى املواطنــن لتســليم أنفســهم .ولــم تغفــل دولــة االحتــال
أيضـاً سياســة هــدم املنــازل ،حيــث قامــت بهــدم منــازل  6أســرى خــال هــذا العــام ،مشـ ّرد ًة عشــرات
الفلســطين ّيني ،وأتــت عمل ّيــات الهــدم هــذه علــى الرغــم مــن جائحــة كورونــا والنــداءات الدول ّيــة
ـرائيلي بهــذه املمارســات قواعــد القانــون
واحملل ّيــة للبقــاء يف املنــازل .وتخالــف ســلطات االحتــال اإلسـ
ّ
اخلاصــة بحمايــة املدن ّيــن يف وقــت
ـص املــا ّدة  33مــن اتّفاق ّيــة جنيــف الرابعــة
ّ
ـص نـ ّ
الدولـ ّـي ،وباألخـ ّ
أي شــخص علــى مخالفــة لــم يرتكبهــا.
احلــرب التــي حتظــر معاقبــة ّ
الفلسطينية
المتكررة للقرى والمدن
 .1االقتحامات
ّ
ّ
يعبد
خــال شــهر أ ّيــار  2020اقتحمــت قـ ّوات االحتــال قريــة يعبــد (جنــوب غــرب مدينــة جنــن) عشــرات
الســن،
املــ ّرات ،وقامــت خاللهــا بحملــة اعتقــاالت جماع ّيــة ألهالــي البلــدة شــملت اعتقــال كبــار
ّ
واألطفــال والنســاء ،وتســليم العديــد مــن أهالــي القريــة اســتدعاءات ،وداهمــت عشــرات املنــازل،
وقامــت بالتحقيــق امليدانـ ّـي مــع العديــد مــن املواطنــن ون ّكلــت بهــم .وأتــت هــذه احلملــة عقــب ا ّدعــاء
دولــة االحتــال ارتبــاط أحــد أهالــي القريــة مبقتــل أحــد اجلنــود خــال عمل ّيــة اقتحــام ســابقة للقرية.
وطالــت عمل ّيــات االعتقــال مــا يزيــد عــن  50شــخصاً ،كان مــن بينهــم عائــات بأكملهــا تع ّرضــت
ـدي لقريــة
لالعتقــال أو االســتجواب ((5(.يقــول (ر،أب) مســؤول الشــؤون االجتماع ّيــة يف املجلــس البلـ ّ
يعبــد« :يف فجــر  12أيــار  2020قامــت ق ـ ّوات االحتــال باقتحــام منــازل املواطنــن يف قريــة يعبــد،
وقامــت باقتيــاد عــدد منهــم ملــكان مجهــول ،وحقّقــت معهــم ون ّكلــت بهــم مــن خــال تركهــم يف العــراء
لســاعات طويلــة حتــت أش ـ ّعة الشــمس قبــل أن تقــوم باعتقــال عــدد منهــم».
وجســدت عائلــة (ن،أب) مثــاالً ح ّي ـاً علــى سياســة العقوبــات اجلماع ّيــة ،حيــث اســتهدفت ســلطات
ّ
االحتــال علــى مــدار مــا يقــارب ثالثــن يومــاً أفــراد العائلــة كا ّفــة ،ســواء أكان ذلــك مــن خــال
االقتحامــات اليوم ّيــة ملنازلهــم ،أو اســتدعائهم ،أو تهديدهــم ،أو حتــى اعتقالهــم ،حيــث قامــت قــوات
مؤسســة الحــق منشــور بتاريــخ ،20/5/2020
الجماعيــة التــي يفرضهــا االحتــال علــى ســكّ ان بلــدة يعبــد،
 .55للمزيــد انظــر أيضــاً  :العقوبــات
ّ
ّ
متوفــر عبــر الرابط التالــي.https://www.alhaq.org/ar/monitoring-documentation/16882.html :
ّ
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توضح جزءاً من االعتقاالت التي طالت أهالي قرية يعبد
صورة ّ

االحتــال باعتقــال (ن،أب) ،وزوجتــه ،وابنتــه ،وجميــع أشـقّائه وأبنائهــم بعــد أن زعــم االحتــال ارتباط
املواطــن (ن) بعمل ّيــة قتــل أحــد اجلنــود اإلســرائيل ّيني ،وطــوال ثالثــن يومـاً تع ّرضــت زوجــة (ن) وابنتــه
إلــى االعتقــال واالســتدعاء املتك ـ ّرر بشــكل شــبه يومـ ّـي .وأشــارت ك ّل منهمــا إلــى أ ّنهــا قــد تع ّرضــت
ـدي.
خــال جلســات التحقيــق إلــى الشــتم ،والصــراخ ،ومحاولــة نــزع اعتــراف منهمــا حــول مقتــل اجلنـ ّ
توضــح هــذه املمارســات طبيعــة سياســة االحتــال القائمــة علــى معاقبــة الفلســطين ّيني جماع ّيــاً،
ّ
فطبيعــة التنكيــل واملداهمــات التــي عانــى منهــا أهــل منطقــة يعبــد لــم تقتصــر فقــط علــى املعتقــل
نفســه فقــط ،بــل امتـ ّدت لتشــمل أفــراد العائلــة كا ّفــة ،وسـ ّكان املنــازل احمليطــة .ولــم يقــف األمــر عنــد
هــذا احلـ ّد فقــط ،بــل إ ّنــه امتـ ّد ليشــمل إصــدار أمــر بإغــاق غرفــة يف منــزل املعتقــل (ن،أب) كجــزء
(((5
مــن العقوبــة التــي ُفرضــت عليــه.
كوبر
جســدت قريــة كوبــر مثــاالً آخــر علــى سياســة االحتــال
علــى مــدار الســنوات الثــاث املاضيــةّ ،
يف العقوبــات اجلماع ّيــة ،حيــث يتعــ ّرض ســ ّكان القريــة كا ّفــة بــن الفينــة واألخــرى إلــى انتهــاكات
االحتــال املتم ّثلــة يف االقتحامــات املتكـ ّررة ،ويف االعتقــاالت ،واالســتدعاءات لسـ ّكان القريــة وغيرهــا
مــن أشــكال فــرض العقوبــات اجلماع ّيــة عليهــم .وخــال شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام  2020قامــت
قـ ّوات االحتــال باســتهداف عائلــة (ز) علــى وجــه اخلصــوص ،حيــث قامــت بالتنكيــل بأفــراد العائلــة
بهــدف الضغــط علــى أحــد أفرادهــا لتســليم نفســه.
وبالطبــع لــم تقتصــر انتهــاكات االحتــال فقــط علــى عائلــة (ز)ّ ،
وإنــا طالــت أفــراد القريــة كا ّفــة،
حيــث وصــل عــدد املعتقلــن مــن قريــة كوبــر إلــى مــا يزيــد عــن  25شــخصاًّ ،
مت التحقيــق مــع غالب ّيتهــم

56. Statistics on punitive house demolitions, The Israeli Information Centre for Human Rights in the Occupied
Territories, published on 14 Dec 2020, last accessed on: 30 Dec 2020, available at: https://www.btselem.org/
punitive_demolitions/statistics.
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حــول معرفتهــم ب (ر ،ز) .ضمــن إطــار هــذه احلملــة ،واجهــت عائلــة (ز) اســتهدافاً مت ّثــل باعتقــال
عــدد مــن أفــراد العائلــة ،ومداهمــة منازلهــم بشــكل متكــ ّرر يف ســاعات متأخــرة مــن الليــل ،أو يف
ســاعات الفجــر األولــى ،وعمــدت قــ ّوات االحتــال خــال هــذه املداهمــات إلــى ترويــع العائــات
مــن خــال انتهــاج تفجيــر أبــواب املنــازل وحتطيــم املمتلــكات ،وصــوالً إلــى إطــاق الرصــاص داخــل
املنــازل ،واســتخدام الــكالب ملهاجمــة أفــراد املنــازل وإخافتهــم.
يقــول (ي،ز) وهــو أحــد أفــراد العائلــة الذيــن تع ّرضــوا النتهاكات ق ّوات االحتــال« :فجر 11/11/2020
قامــت قـ ّوات االحتــال باقتحــام منــزل العائلــة املكـ ّون مــن  4طوابــق مــن خــال تفجير الباب الرئيسـ ّـي
للبنــاء ،حيــث اقتحمــت الق ـ ّوات منــزل شــقيقي املريــض وغيــر القــادر علــى احلركــة بســبب إجرائــه
توجــه فــوراً إلــى غرفــة
عمل ّيــة جراح ّيــة مؤخّ ــراً .خــال عمل ّيــة االقتحــام صاحـ َ
ـب اجلنــود كلــب كبيــر ّ
شــقيقي وزوجتــه احلامــل .يف ظ ـ ّل عمل ّيــة االقتحــام وصــراخ اجلنــود اســتيقظت والدتنــا وحاولــت
أن جنــود االحتــال قامــوا باالعتــداء عليهــا
الذهــاب إلــى غرفــة شــقيقي املريــض ملســاعدته ّإل ّ
بدفعهــا وتهديدهــا بالســاح إن لــم تبتعــد» .يكمــل (ي) قائـ ً
ا« :فيمــا بعــد أخرجــوا النســاء واألطفــال
ووالدتــي مــن املنــزل وأبقــوا علــى شــقيقي املريــض ،وقامــوا بتفتيــش الغــرف وإطــاق مــا يزيــد عــن
أن
موجهــة إلــى اخلزائــن واجلــدران واألســ ّرة» .يُذكــر ّ
 20رصاصــة داخــل املنــزل ،جميعهــا كانــت ّ
االعتقــاالت شــملت اعتقــال زوجــة (ر ،ز) وابنــه األكبــر ،حيــث قامــت قــ ّوات االحتــال باعتقالهــم
والتنكيــل بهــم بهــدف الضغــط علــى (ر) لتســليم نفســه.
أن سياســة تدميــر املمتلــكات هــي إحــدى سياســات
وال بــ ّد يف هــذا الســياق مــن اإلشــارة إلــى ّ
مؤسســة
االحتــال الثابتــة ضمــن إطــار تطبيــق العقوبــات اجلماع ّيــة ضـ ّد الفلســطين ّيني ،حيــث تو ّثــق ّ
الضميــر ســنو ّياً عشــرات احلــاالت التــي تقــوم خاللهــا ق ـ ّوات االحتــال بتدميــر املمتلــكات ،وذلــك
مؤسســة الضميــر خــال العــام
بهــدف التنكيــل بالفلســطين ّيني ،والضغــط علــى املعتقلــن ،فقــد و ّثقــت ّ
املنصــرم عشــرات احلــاالت التــي قــام خاللهــا جنــود االحتــال بتخريــب األثــاث واملقاعــد ،وخلــع
خزائــن املطابــخ ،وإحــداث ثقــوب يف خزّانــات امليــاه ،وهــدم جــدران املنــازل وإحــداث ثقــوب فيهــا،
وغيرهــا مــن طــرق التدميــر واخلــراب ،ويصــل األمــر يف بعــض األحيــان إلــى إطــاق الرصــاص داخــل
املنــازل.
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 .2اعتقال أكثر من شخص من العائلة ذاتها
بــرزت خــال هــذا العــام إحــدى سياســات االحتــال يف اعتقــال أكثــر مــن شــخص مــن العائلــة ذاتهــا،
مؤسســة الضميــر عشــرات احلــاالت التــي ّ
مت فيهــا اعتقــال ع ـ ّدة أفــراد مــن العائلــة
حيــث و ّثقــت ّ
نفســها ،أو اعتقــال أفــراد مــن العائلــة للضغــط علــى معتقلــن آخريــن ،أو للضغــط علــى مواطنــن
لتســليم أنفســهم كمــا حصــل مــع عائلــة (ز) آنفــة الذكــر ،ومــن هــذه احلــاالت أيضـاً كانــت عائلــة (ق)

مــن منطقــة بيــت حلــم ،حيــث قامــت ق ـ ّوات االحتــال بتاريــخ  27/8/2020يف متــام الســاعة 3:30
فجــراً باقتحــام منــزل العائلــة ،إ ْذ اقتحــم مــا يزيــد عــن  30جند ّي ـاً املنــزل وقامــوا بتفتيشــه ســريعاً،
وبعــد مــا يقــارب النصــف ســاعة مــن العبــث مبحتويــات املنــزل ،قــام اجلنــود باعتقــال األشـقّاء األربعــة

مــن عائلــة (ق).

مــن احلــاالت األخــرى كانــت حالــة املواطــن

(أ ،ل) حيــث اقتحمــت قــ ّوات االحتــال منــزل
العائلــة الواقــع يف منطقــة املزرعــة الغربيــة بتاريــخ
 12/8/2020يف متــام الســاعة  3:30صباحــاً.

يقــول (أ)« :فــور دخــول قــ ّوات االحتــال إلــى
املنــزل بــدؤوا بالســؤال عــن ابنــي (خ) الــذي لــم
يتواجــد يف املنــزل حينهــا ...قــام اجلنــود بتفتيــش

املنــزل بطريقــة همج ّيــة ،وبعدهــا طلــب الضابــط

قوات االحتالل في
صور ّ
توضح الخراب الذي أحدثته ّ
المنازل في قرية كوبر

م ّنــي ومــن أفــراد العائلــة املتواجديــن يف املنــزل أن
يقومــوا باالتّصــال بابنــي (خ) ،وأبلغنــي بأ ّنــه ســيقوم باعتقالــي ح ّتــى يسـلّم ابنــي (خ) نفســه ،وبالفعــل
قامــوا بانزالــي إلــى الشــارع .حــاول أبنائــي (س) و(م) إقنــاع الضابــط باعتقالهــم بــد ًال م ّنــي بســبب
مرضــي ّإل أ ّنــه قــام باعتقــال ثالثتنــا .قــام اجلنــود بتكبيلنــا بكلبشــات بالســتيك ّية إلــى األمــام وصعدنــا

ـكري ،وبعــد تدخُّ ــل أحــد أفــراد العائلــة وإقناعــه الضابــط باإلفــراج ع ّنــا ،قامــت
إلــى اجليــب العسـ ّ
قـ ّوات االحتــال فعـ ً
ا باإلفــراج ع ّنــا شــريطة أن يقــوم (خ) بتســليم نفســه يف اليــوم التالــي ،وهــو مــا
حصــل بالفعــل».

وتع ّرضــت عائلــة (ع) إلــى حالــة مشــابهة حيــث قامــت قـ ّوات االحتــال باقتحــام منــزل العائلــة الواقــع
يف قريــة ديــر أبــو مشــعل بتاريــخ  ،2/9/2020وذلــك يف متــام الســاعة الرابعــة صباحـاً .يقــول (س،ع):
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«كان اقتحــام اجلنــود ملنزلنــا هــذه املــرة مختلف ـاً ،حيــث كان عــدد اجلنــود كبيــراً ،وكانــوا يتص ّرفــون
معنــا بطريقــة ّ
فظــة وهمج ّيــة ،منــذ أن دخلــوا املنــزل قامــوا بالهجــوم علـ ّـي وبطحونــي أرضـاً وانتشــروا
يف أنحــاء املنــزل ،وعندمــا وصلــوا غرفــة نــوم أبنائــي كان بحوزتهــم صــور البنــي (ي) ،ومــا إن دخلــوا
الغرفــة قامــوا بالهجــوم علــى ابنــي (ج)  17-عام ـاً -حيــث ضربــه أحــد اجلنــود علــى ظهــره برجلــه

ظا ّنـاً أ ّنــه (ي) كــون الشــبه بينهمــا كبيــراً جـ ّداً ،وبعدمــا اكتشــف اجلنــود أ ّنــه ليــس الشــخص املطلــوب
تركــوه.

ويكمــل (س،ع) قائـ ً
ا« :خــال عمل ّيــة املداهمــة ،قــام الضابــط بتهديــدي بأ ّنه ســيد ّمر املنزل وســيهدمه
فــوق رؤوســنا ،وأخبرنــي بأ ّنــه ســيعتقلني ويعتقــل ابنــي (م)  19-عام ـاً -إلــى حــن قيــام ابنــي اآلخــر
بتســليم نفســه ،وقامــت قـ ّوات االحتــال فعـ ً
ا بتكبيلــي وتغميــة عينـ ّـي ،و ّ
مت نقلــي إلــى حاجــز رنتيــس،

أن الســاعات التاليــة
حيــث تُركــت يف كرفــان لســاعات ع ـ ّدة قبــل أن يت ـ ّم إطــاق ســراحي» .يُذكــر ّ

لإلفــراج عــن الوالــد شــملت تع ّرضــه وتع ـ ّرض أحــد األبنــاء اآلخريــن إلــى تل ّقــي مكاملــات ع ـ ّدة مــن
ضابــط املنطقــة قــام خاللهــا األخيــر بتهديدهــم ،وطلــب منهــم تســليم أنفســهم مجـ ّدداً والضغــط علــى
(ي) لتســليم نفســهّ ،
وإل ســتقوم قـ ّوات االحتــال باقتحــام املنــزل مجـ ّدداً وتدميــر ممتلكاتهــم.
الفلسطينيين
 .3سياسة هدم منازل عائالت المعتقلين
ّ
تُعـ ّد سياســة هــدم منــازل الفلســطين ّيني إحــدى سياســات االحتــال القدميــة التــي تســتخدمها دولــة
االحتــال ملعاقبــة عائــات بأكملهــا علــى ارتــكاب أحــد أفرادهــا مخالفــة ،أو لتهديــده أمــن دولــة
االحتــال ،فط ّبقــت دولــة االحتــال هــذه السياســة ضمــن إطــار اعتقادهــا بأ ّنهــا قــادرة علــى فــرض

ألي فعــل
ـطيني مــن ّ
أن ارتكابــه ّ
ـطيني مــن خــال زرع خــوف عنــد ّ
أي فلسـ ّ
ردع عــام يف املجتمــع الفلسـ ّ
مــن هــذا القبيــل مــن شــأنه أن يــؤ ّدي إلــى هــدم منــزل عائلتــهّ ،إل أ ّنهــا خالل عــام  2005وعقب حتقيق
ـرائيلي أوقفــت اســتخدام هــذه السياســة ،حيــث أشــار التحقيــق
ـكري داخلـ ّـي يف اجليــش اإلسـ
عسـ ّ
ّ
أن اســتخدام هــذه السياســة لــم يح ّقــق الهــدف املرج ـ ّو بــردع الفلســطين ّيني ((5(.لــم
ـكري إلــى ّ
العسـ ّ

يســتم ّر وقــف اســتخدام هــدم منــازل الفلســطين ّيني لفتــرة طويلــة ،ففــي عــام  ،2014وعقــب حادثــة

اختطــاف وقتــل ثالثــة إســرائيل ّيني أعــادت دولــة االحتــال سياســة هــدم املنــازل ،حيــث أشــارت
احملكمــة العليــا اإلســرائيل ّية آنــذاك يف إحــدى جلســات االســتماع لقــرار هــدم جديــد إلــى أ ّنهــا لــم تكــن
57. Amos Harel, IDF Panel Recommends Ending Punitive House Demolitions for Terrorists’ Families, Haaretz,
published on 17 Feb 2005, Last accessed on 5 Sep 2020. Available at: https://www.haaretz.com/1.4749075.
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تنــوي باألســاس وقــف اســتخدام سياســة هــدم املنــازل بشــكل كامــل ،وأن التغ ّيــر يف الظــروف -املتم ّثــل
(((5
يف زيــادة الهجمــات -يدفــع للقــول إ ّنــه ال حاجــة لالســتمرار يف وقــف اســتخدام هــدم املنــازل.
خــال عــام  2020قامــت قـ ّوات االحتــال بهــدم منــازل  6أســرى فلســطين ّيني ،وهــم :وليــد حناتشــة
وقســام شــبلي (كوبــر) ويــزن مغامــس (بيرزيــت) حيــث اعتقلــت قـ ّوات االحتــال حناتشــة
(رام اهلل)ّ ،

ـكري أ ّدى إلــى مقتــل مســتوطنة
وشــبلي ومغامــس عــام  ،2019وا ّدعــت ارتبــاط ثالثتهــم بعمــل عسـ ّ

وجــرح آخريــن .تع ـ ّرض املعتقلــون خــال فتــرة التحقيــق إلــى أفظــع ممارســات االحتــال الهمج ّيــة
ـان مــن النــوم ،واســتخدام عائالتهــم للضغــط عليهــم ،واســتخدام التحقيــق
مــن ضـ ٍ
ـبح ،وحرمـ ّ
ـرب ،وشـ ٍ
أن دولــة االحتــال
ـكري ،وعلــى الرغــم مــن عــدم انتهــاء إجــراءات محاكمــة املعتقلــن الثالثــة ّإل ّ
العسـ ّ

كانــت قــد أصــدرت أمــر هــدم منازلهــم ،وباشــرت بــه قبــل ح ّتــى صــدور أحــكام نهائ ّيــة تؤ ّكــد إدانتهــم.

صورة من فضائية الميادين لبيت األسير وليد حناتشة بعد الهدم

هــذا وقامــت ق ـ ّوات االحتــال خــال هــذا العــام أيض ـاً بهــدم منــزل األســير أحمــد قنبــع (جنــن)،
ـأن هــذه املــرة هــي ليســت األولــى التــي تهــدم فيهــا منــزل قنبــع ،حيــث ت ّدعــي دولــة االحتــال
علمـاً بـ ّ
اشــتراك قنبــع بعمل ّيــة نفّذهــا الشــهيد أحمــد جـ ّرار أ ّدت إلــى مقتــل مســتوطن .وكذلــك هدمــت منــزل
األســير خليــل دويــكات (نابلــس) بعــد أن ا ّدعــت تنفيــذ دويــكات عمل ّيــة طعــن أ ّدت إلــى مقتــل حاخــام.
هــذا وأغلقــت دولــة االحتــال أيضـاً غرفــة يف منــزل األســير نظمــي أبــو بكــر (جنني)(((5بعــد أن زعمــت
ارتكابــه عمل ّيــة إلقــاء حجــر علــى رأس أحــد اجلنــود خــال عمل ّيــة اقتحــام لقريــة يعبــد؛ مــا تس ـ ّبب

58. Home demolition as collective punishment, the Israeli information Center for Human Rights in the Occupied
Territories, published on 11 November 2017, last accessed on 18 Nov 2020, available at: https://www.btselem.
org/punitive_demolitions.
59. Statistics on punitive house demolitions, The Israeli Information Centre for Human Rights in the Occupied
Territories, published on 14 Dec 2020, last accessed on: 30 Dec 2020, available at: https://www.btselem.org/
punitive_demolitions/statistics.
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مبقتلــه .وشـ ّردت دولــة االحتــال مــن خــال هــذه املمارســات  22شــخصاً مــن بينهــم  7قاصريــن،
حيــث تأتــي سياســة هــدم املنــازل ضمــن إطــار سياســة االحتــال يف معاقبــة عائــات بأكملهــا .وال بـ ّد
يف هــذا الســياق مــن الوقــوف علــى نقطــة غايــة يف األهم ّيــة وهــي عــدم وجــود معيــار ثابــت لقض ّيــة
هــدم املنــازل ،حيــث جنــد دولــة االحتــال تتّجــه يف بعــض األحيــان إلــى هــدم منــزل عائلــة بأكملهــا ،يف
حــن جندهــا يف أحيــان أخــرى تقـ ّر إغــاق غرفــة واحــدة أو أكثــر مــن غرفــة يف املنــزل عقوبـ ًة علــى
الفعــل املرتكــب.

(((6

وتقــوم ق ـ ّوات االحتــال مــن خــال عمل ّيــات الهــدم بتشــريد عشــرات العائــات الفلســطين ّية التــي
أي عمــل يخالــف أنظمــة االحتــال ،وتعاقبهــم فقــط علــى وجــود رابطــة عائل ّيــة تربطهــم
لــم ترتكــب ّ
مــع مرتكــب العمل ّيــة ،وهــي بذلــك تخالــف أبســط مبــادئ القانــون ،وتخالــف قواعــد القانــون الدولـ ّـي
نــص املــا ّدة  53مــن اتّفاق ّيــة جنيــف الرابعــة .هــذا وتتــرك عمل ّيــة هــدم
اإلنســاني وبشــكل
خــاص ّ
ّ
ّ
منــازل األســرى أثــراً وضغطـاً كبيــراً عليهــم ،حيــث تقــوم قـ ّوات االحتــال خــال فتــرات التحقيــق مــع
املعتقلــن بالضغــط عليهــم بهــذه الورقــة مــن خــال تكــرار تهديداتهــم بهــدم منــزل العائلــة ،وتعمــد إلــى
وأن مــا قــام بارتكابــه
إشــعار املعتقــل بشــكل متكـ ّرر بأ ّنــه الســبب الرئيســي وراء تشـتُّت أفــراد العائلــةّ ،
الرئيســي وراء هــدم منزلــه ،وضيــاع جهــد وذكريــات
مــن أفعــال مقاومــة لالحتــال هــي الســبب
ّ
ألي م ّنــا أن يتغاضــى عــن طبيعــة الضغــط النفسـ ّـي الشــديد الــذي مــن شــأنه أن
العائلــة .وال ميكــن ّ
خاصــة يف ظ ـ ّل فتــرة التحقيــق ،وانعزالــه عــن العالــم
تتركــه مثــل هــذه العبــارات يف نفــس املعتقــل،
ّ
اإلســرائيلي هــذه الورقــة وســيل ًة النتــزاع
اخلارجــي بشــكل كامــل .وعليــه قــد يســتخدم االحتــال
ّ
ّ
معلومــات مــن املعتقلــن.
ـرائيلي لــم تتو ّقــف خــال فتــرة
أن ق ـ ّوات االحتــال اإلسـ
وال ب ـ ّد مــن اإلشــارة يف هــذا الســياق إلــى ّ
ّ
قســام شــبلي
جائحــة كورونــا عــن هــدم منــازل األســرى الفلســطين ّيني ،حيــث جــاء هــدم منــزل األســير ّ
علــى ســبيل املثــال خــال أوج انتشــار فايــروس كورونــا يف األراضــي الفلســطين ّية ،وجتاهلــت دولــة
االحتــال بذلــك املناشــدات الدول ّيــة كا ّفــة التــي كانــت تدعــو املواطنــن للبقــاء يف منازلهــم ،حيــث
قامــت قـ ّوات االحتــال بتشــريد عائلــة بأكملهــا خــال جائحــة كورونــا لغايــات تطبيــق عقوبــة جماع ّيــة
قســام لــم يقتصــر فقــط
علــى عائلــة .و ّ
ممــا يجــدر ذكــره يف هــذا الســياق هــو أن هــدم منــزل األســير ّ
علــى اإلضــرار بالعائلــة نفســها ّ
وإنــا امت ـ ّد ليشــمل الس ـ ّكان املجاوريــن ،حيــث يقــع منــزل األســير
قســام يف الطابــق الثانــي ألحــد البيــوت العرب ّيــة القدميــة ،وأثنــاء عمل ّيــة هــدم املنــزل خلّفــت ق ـ ّوات
ّ
(((6
االحتــال خراب ـاً ال ميكــن جتاهلــه يف الطابــق األرضـ ّـي مــن املنــزل الــذي تقطنــه عائلــة أخــرى.
ـطينياً ضمــن إطــار معاقبــة العائــات ،وهجــرت دولــة االحتــال
 .60يذكــر أنّ ــه منــذ عــام  2016قامــت قـ ّـوات االحتــال بهــدم منــازل  63فلسـ
ّ
الجماعيــة،
يصعــد العقوبــات
بذلــك  287فلســطينياً مــن بينهــم  117قاصــراً  .للمزيــد انظــر فــي ظـ ّـل اســتمرار غيــاب المحاســبة االحتــال
ّ
ّ
متوفــر عبــر الرابــط التالــي:
ّ
القانونيــة ،منشــورة بتاريــخ حزيــران .2020
مركــز القــدس للمســاعدة
ّ
https://www.jlac.ps/userfiles/Impunity%20Reigns%20-%20%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7
.%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9.pdf
61. The High Court of Justice approved the punitive demolition of a home during the coronavirus pandemic:
HaMoked calls on the military not to implement this judgment at this time, as it could put the lives of the occupants and others in danger, published on 30/3/2020, last accessed on 4/4/2020, available at: http://www.
hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates2155.
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المقدسية
والمؤسسات
المقدسيون
يتعرض لها
 .4هجمات متكررة
ّ
ّ
ّ
ّ
كثيــراً ماحاولــت دولــة االحتــال طمــس هو ّيــة الفلســطين ّيني يف منطقــة القــدس ،وتضييــق اخلنــاق
عليهــم يوم ـاً بعــد اآلخــر بهــدف إخراجهــم مــن أرضهــم ،حيــث تشــمل هــذه املضايقــات النشــطاء،

املجتمعــي ،وغيرهــا العديــد مــن
واملؤسســات العاملــة يف اإلطــار
واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان،
ّ
ّ
الفئــات ،فتقــوم دولــة االحتــال باعتقــال العاملــن فيهــا ،أو مداهمــة منازلهــم بشــكل متكــ ّرر ،أو
بحجــة مخالفتهــا أنظمــة دولــة االحتــال ،فــكان منهــا ومثــا ًال عليهــا
محاولــة إغــاق هــذه
املؤسســات ّ
ّ

إغــاق دولــة االحتــال مكتــب مدير ّيــة التربيــة والتعليــم ،ومكتــب فضائ ّيــة فلســطني مل ـ ّدة  6أشــهر.
وتشــمل أيضـاً انتهــاكات االحتــال السـ ّكان املقدسـ ّيني فــا يــكاد يخلــو يــوم مــن مداهمــات االحتــال
إلحــدى قــرى القــدس ،أو اعتقــال أحــد املقدسـ ّيني ،حيــث شــهد النصــف األ ّول مــن العــام اعتقــال مــا
ـطيني ،مــن بينهــم مــا يزيــد عــن  150طفـ ً
أن بلدتــي
ا .وبشــكل عــام ميكــن القــول ّ
يزيــد عــن  700فلسـ ّ
العيســو ّية وســلوان همــا مــن أكثــر املناطــق التابعــة للقــدس التــي تتع ـ ّرض النتهــاكات االحتــال.

عدد االعتقاالت من منطقة القدس
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ـرائيلي لحقــوق اإلنســان فــي األراضــي
ـاوية ،تقريــر صــادر عــن مركــز المعلومــات اإلسـ
 .62أنظــر أيضــاً  :هنــا القــدس نهــب وعنــف فــي العيسـ ّ
ّ
متوفــر عبــر الرابــط التالــي:
ّ
المحتلّ ــة بيتســيلم ،2020
https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/202005_this_is_jerusalem_violence_and_dispos.session_in_al_esawiyah

93

متكرر
والمقدسيين بشكل
المؤسسات
استهداف
ّ
ّ
ّ
املؤسســات الفلســطين ّية العاملــة يف
منــذ عــام  2019ص ّعــدت دولــة االحتــال مــن سياســاتها جتــاه
ّ
مؤسســات
منطقــة القــدس ،حيــث أصــدر وزيــر األمــن الداخلـ ّـي خــال عــام  2019قــراراً بإغــاق ّ 5
املؤسســات خــال عــام  ،2020حيــث و ّثقــت
فلســطين ّية ملــدة  6أشــهر ،واســتم ّرت سياســة مالحقــة
ّ
املؤسســات لهجمــة مــن قبــل دولــة االحتــال تهــدف إلــى
مؤسســة الضميــر تعــ ُّرض العديــد مــن
ّ
ّ

املؤسســات بصبغــة «غيــر شــرع ّية» ،وتقــوم يف كثيــر مــن األحيــان باقتحــام مراكــز هــذه
صبــغ هــذه
ّ
املؤسســات أو مالحقــة العاملــن فيهــا وكان مــن بينهــا مركــز يبــوس الثقا ّ
يف((6(،ومعهــد إدوارد ســعيد
ّ

املوســيقي( ((6اللــذان اقتحمتهمــا ســلطات االحتــال بتاريــخ  .22/7/2020خــال عمل ّيــة
للتعليــم
ّ
للمؤسســتني ،وقامــت كذلــك
االقتحــام قامــت قـ ّوات االحتــال مبصــادرة أوراق وأجهــزة تعــود ملك ّيتهــا
ّ
املؤسســتني ،وبعــد التحقيــق معهمــا ألكثــر مــن  14ســاعةّ ،
مت إطــاق ســراحهما
باعتقــال مــدراء
ّ
بكفالــة ،مــع قــرار بإبعــاد مديــرة مركــز يبــوس عــن منطقــة املركــز مل ـ ّدة أســبوعني.

مــن احلــاالت التــي تبــرز طبيعــة مالحقــة االحتــال للمقدسـ ّيني هــي حالــة (ه،ح) حيــث تع ّرضــت (ه)
للمالحقــة منــذ ســنوات بســبب عملهــا ضمــن مشــروع مقدسـ ّـي ّ
مت إغالقــه يف عــام  2015العتبــاره
مشــروعاً خارجـاً عــن قوانــن دولــة االحتــال .طــوال هــذه الســنوات وح ّتــى عــام  2020قامــت قـ ّوات

االحتــال مبالحقــة (ه) مــراراً ،ويف  24/1/2020تع ّرضــت (ه) لالعتقــال عقــب اقتحــام قــ ّوات
االحتــال منزلهــا يف متــام الســاعة  12ليـ ً
ا .لــم يــدم اعتقــال (ه) فتــرة طويلــة حيــث أُفــرج عنهــا يف

اليــوم التالــي بشــرط اإلبعــاد عــن منطقــة البلــدة القدميــة يف القــدس وبكفالــة مال ّيــة .خــال العــام
تع ّرضــت (ه) لالعتقــال مجـ ّدداً مـ ّرات عـ ّدة وبحجــج مختلفــة ،و ّ
مت اســتدعاؤها للتحقيــق معهــا أكثــر
مــن مـ ّرة ،ومنعهــا مــن الســفر ،و ّ
مت اقتحــام منزلهــا والعبــث مبحتوياتــه .وتأتــي سياســة االحتــال هــذه

يف محاولــة إلبعــاد املقدس ـ ّيني عــن أرضهــم.

وتُعـ ّد حالــة املقدســي (د،غ) مــن احلــاالت البــارزة يف هــذا الســياق ،حيــث تعـ ّرض (د) لالعتقــال ســت
مـ ّرات آخرهــا كان بتاريــخ  ،22/7/2020حيــث تعـ ّرض (د) لالعتقــال مــن منزلــه بعــد اقتحــام قـ ّوات
االحتــال املنــزل وقيامهــم بتفتيــش املنــزل ومصــادرة أجهــزة حاســوب وتلفونــات ووثائــقّ .
مت احتجــاز
(د) ملــا يقــارب  12ســاعة يف مركبــة تابعــة للشــرطة اإلســرائيل ّية دون التحقيــق معــه ،أو عرضــه علــى

إبداعيــة ،تخلــق
وثقافيــة
وتأسســت عــام  .1955يقــوم المركــز بمشــاريع فنّ ّيــة
ـرقية
أهليــة فلسـ
 .63منظمــة
ّ
ّ
ّ
ـطينية مركزهــا القــدس الشـ ّ
ّ
ّ
مســاحة للتفاعــل ،ومشــاركة المواهــب والثقافــات.
تأسســت عــام  1993فــي مدينــة رام اللــه تحــت مظلّ ــة جامعــة بيرزيــت .ويمنــح هــذا المعهــد للطــاب
وطنيــة فلسـ
مؤسســة
.64
ـطينيةّ ،
ّ
ّ
ّ
ـيقية ،وإنتــاج األســطوانات والكتــب ،واالنضمــام للمســابقات علــى مســتوى العالــم.
فرصــة لتعلُّ ــم الموســيقى ،وتنظيــم األمســيات الموسـ ّ
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احملكمــة ليت ـ ّم نقلــه فيمــا بعــد إلــى مركــز الشــرطة يف جبــل أبــو غنيــم لغايــات التحقيــق معــه حــول

عملــه يف شــبكة فنــون القــدس( ((6وعملــه التط ّوعـ ّـي يف مراكــز مجتمع ّيــة أخــرىُ .عــرض (د) يف اليــوم

التالــي علــى محكمــة الصلــح يف القــدس لتمديــد توقيفــه لغايــات التحقيــق مل ـ ّدة  4أيــام ،وفيمــا بعــد
ّ
مت متديــده مجـ ّدداً ثالثــة أيــام أخــرى.
خــال جلســة التمديــد ،طلبــت الشــرطة متديــد املعتقــل  5أيــام با ّدعــاء ضبــط مــوا ّد يف منزلــه

أن هــذه املــوا ّد قدميــة،
ترتبــط باملخالفــات التــي اعتُقــل مــن أجلهــا ،ويف الســياق ذاتــه أشــار (د) إلــى ّ
أن احملكمــة لــم تكتــرث لذلــك وق ـ ّررت متديــد توقيفــه
واس ـتُخدمت ض ـ ّده يف اعتقالــه الســابقّ ،إل ّ

املوجهــة ضـ ّده تشـ ّكل
أن الشــبهات
علــى ذ ّمــة التحقيــق ح ّتــى تاريــخ  .28/7/2020وا ّدعــى القاضــي ّ
ّ
مضــي مــا يقــارب األســبوع علــى اعتقــال (د) أصــدرت محكمــة
خطــراً وتســتوجب اعتقالــه .بعــد
ّ

الصلــح قرارهــا باإلفــراج عــن املعتقــل بشــرط احلبــس املنزلـ ّـي ملـ ّدة  10أيــام ،ودفــع كفالــة مال ّيــة بقيمــة
 3000شــيكل وكفالــة شــخص ّية وكفالــة شــخصني إضاف ّيــن بقيمــة  5000شــيكل لــك ّل واحــدة ،وكذلــك

اشــترط قــرار احملكمــة عليــه عــدم التواصــل مــع أي شــخص مــن األشــخاص الذيــن ترتبــط قض ّيتهــم

بقض ّيتــه مل ـ ّدة شــهر.

(((6

املؤسســات املجتمع ّية والثقاف ّية
وتوضــح قض ّيــة اعتقــال (د،غ)  -مـ ّرات عـ ّدة ،-وغيــره مــن العاملني يف
ّ
ّ
املؤسســات الثقاف ّيــة والوطن ّيــة ،واســتهداف النشــطاء
اســتمرار هجمــة االحتــال يف التضييــق علــى
ّ
الفلســطيني يف القــدس احملتلّــة ،وذلــك مــن خــال
املقدســ ّيني يف محاولــة لقمــع وإنهــاء الوجــود
ّ
املؤسســات واعتقــال أعضائهــا واقتحامهــا وتدميــر مق ّراتهــا
أســاليب عــ ّدة تتض ّمــن جتــرمي عمــل
ّ
املؤسســات ،عــدا عــن
خاصــة بهــا ،وصــوالً إلصــدار قــرارات إغــاق بحــقّ هــذه
ومصــادرة وثائــق
ّ
ّ

اســتهداف دولــة االحتــال لعــدد مــن الشــخص ّيات البــارزة يف مدينــة القــدس ،منهــا محافــظ القــدس

عدنــان غيــث الــذي قامــت قـ ّوات االحتــال باعتقالــه واســتدعائه خــال العامــن املنصرمــن مــا يزيــد
عــن  15م ـ ّرة.

ـطيني /الحكواتــي ،المعمــل
ثقافيــة فــي القــدس :المســرح الوطنـ ّـي الفلسـ
 .65شــفق هــي «شــبكة فنــون القــدس ،وتضـ ّـم خمســة مراكــز
ّ
ّ
الفلســطيني ومركــز يبــوس الثقافــي .وتعمــل الشــبكة علــى
الوطنــي للموســيقى ،حــوش الفــن
للفــن المعاصــر ،معهــد إدوارد ســعيد
ّ
ّ
العامــة بمــا ينســجم مــع
والمؤسســية
الخاصــة
الفرديــة
مقرهــا القــدس ســعيا نحــو تحقيــق األهــداف
تعميــق التعــاون بيــن مراكــز
ّ
ّ
ّ
ّ
ثقافيــة ّ
ّ
العامــة لمدينــة القــدس».
الثقافيــة
ـتراتيجية
اإلسـ
ّ
ّ
ّ
 .66محكمــة الصلــح تقــرر االفــراج عــن المعتقــل (د،غ) بشــروط ،مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق االنســان ،منشــور بتاريــخ
 ،28/7/2020متوفــر عبــر الرابــط التالــي.https://bit.ly/3irJnek :
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األسيرات

ـرائيلي خــال عــام  2020باعتقــال  128سـ ّيدة فلســطين ّية ،وح ّتــى نهايــة
قامــت قـ ّوات االحتــال اإلسـ
ّ
شــهر كانــون األ ّول بلــغ عــدد األســيرات  37أســيرة ،مــن بينهــن مــا يزيــد عــن  13أســيرة أ ّم ،و 8أســيرات
اإلداري .وتقبــع جميــع األســيرات يف ســجن الدامــون الــذي
جريحــات ،وثــاث أســيرات يف االعتقــال
ّ
(((6
يفتقــر ألبســط مقوّمــات املعيشــة اإلنســانيّة  .ولــم تختلــف سياســات االحتــال هــذا العــام ع ّمــا
ســبق ،حيــث عانــت النســاء الفلســطين ّيات مــن اقتحــام منازلهــن يف ســاعات متأخــرة مــن الليــل ،أو
يف ســاعات الصبــاح الباكــر ،ونقلهــن إلــى مراكــز التحقيــق أو التوقيــف ،وتعريضهــن ملختلــف أشــكال
ـدي أو النفسـ ّـي ،واســتخدام
التعذيــب واملعاملــة الالإنســان ّية التــي تشــمل الضــرب ،أو الضغــط اجلسـ ّ
اإلســرائيلي خــال
وأطفالهــن ورقــ ًة للضغــط عليهــن .هــذا وقامــت قــ ّوات االحتــال
عائالتهــن
ّ
ّ
ّ
ـاطهن النقابـ ّـي يف اجلامعــات
هــذا العــام باعتقــال عــدد مــن الطالبــات اجلامع ّيــات علــى خلف ّيــة نشـ
ّ
الفلســطين ّية( .((6وتأتــي ممارســات االحتــال هــذه يف مجملهــا مخالفــ ًة ملبــادئ الشــرع ّية الدول ّيــة
حلقــوق اإلنســان ،ولنصــوص اتّفاق ّيــة جنيــف الرابعــة التــي تكفــل لألســرى أبســط احلقــوق اإلنســان ّية،
وكذلــك احلــال فإ ّنهــا تتنافــى مــع مــا أق ّرتــه اتّفاق ّيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة
أو العقوبــة القاســية ،أو الالإنســان ّية أو املهينــة ،وقواعــد األمم املتحــدة ملعاملــة الســجينات ،والتدابيــر
غيــر االحترازيــة للمجرمــات (قواعــد بانكــوك).
مروعة تطال األسيرات
عمليات اعتقال ّ
ّ
ال تســتثني قــوات االحتــال النســاء الفلســطين ّيات مــن عمل ّيــات االعتقــال ،فتقــوم أيضــاً باقتحــام
باعتقالهــن
منازلهــن لغايــات االعتقــال ،أو العبــث مبحتويــات املنــزل ،ويف أحيــان أخــرى تقــوم
ّ
ّ
علــى احلواجــز ،فتنتزعهـ ّـن مــن منازلهـ ّـن ومــن عائالتهـ ّـن ،وحتــرم أطفالهـ ّـن منهـ ّـن بطــرق وحش ـ ّية.
تســتذكر األســيرة (آ،خ) يف هــذا الســياق جتربتهــا حيــث اقتحمــت ق ـ ّوة مــن الشــرطة منزلهــا بتاريــخ
 ،17/2/2020وذلــك يف متــام الســاعة الرابعــة صباحـاً .خــال عمل ّيــة املداهمــة كان أفــراد الشــرطة
يصرخــون وه ّددوهــا أمــام أطفالهــا قائلــن »:ملــي عينــك مــن والدك أل ّنــه املــ ّرة اجلــاي اللــي راح
تشــوفيهم فيهــا رح يكونــوا صــاروا شــباب »...علــى الرغــم مــن هــذه املأســاة التــي عاشــتها األســيرة ّإل
مؤسســة الضميــر تفاصيــل حتضيرهــا حقيبــة مالبــس ألطفالهــا ح ّتــى
أ ّنهــا تذكــر يف إفادتهــا حملامــي ّ
خضــم هــذه اللحظــات األليمــة ،قــال لهــا أحــد أفــراد الشــرطة
ميكثــوا لــدى منــزل أحــد األقربــاء ،ويف ّ
«عبــي الشــنطة ،أنــت مطولــة عنــا» .وتهــدف جـ ّل هــذه التهديــدات إلــى بــثّ الرعــب يف نفــس األســيرة
ُقبيــل اعتقالهــا ،وكذلــك ترويــع أفــراد العائلــة كا ّفــة.
اســطبال للخيــول ومخزنــاً للتبــغ.
ً
البريطانــي
وتــم تأسيســه زمــن االنتــداب
أن ســجن الدامــون يقــع بالقــرب مــن مدينــة حيفــا،
 .67يذكــر ّ
ّ
ّ
مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق
للمزيــد حــول ســجن الدامــون انظــر تقريــر انتهــاكات األســرى واألســيرات لعــام ( 2019فلســطين:
ّ
اإلنســان.86-87 ،)2020 ،
تعرضــن لــه مــن انتهــاكات أنظــر فصــل طلبــة ..أســاتذة ...مدافعيــن
 .68للمزيــد حــول الطالبــات الالتــي تـ ّـم اعتقالهـ ّـن خــال عــام  2020ومــا ّ
عــن حقــوق اإلنســان.
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أسيرات في التحقيق
يخضــع عــدد كبيــر مــن األســيرات للتحقيــق يف أحــد مراكــز حتقيــق االحتــال األربعــة (اجللمــة،
عســقالن ،املســكوب ّية ،بيتــح تكفــا) ،وتقــوم ق ـ ّوات االحتــال باســتخدام مختلــف أســاليب التحقيــق
واجلســدي ،واملعاملــة الالإنســان ّية .ومــن احلــاالت التــي
النفســي،
معهــن التــي تشــمل الضغــط
ّ
ّ
ّ
تع ّرضــت للتحقيــق هــذا العــام األســيرة (إ،أ) التــي ّ
مت اعتقالهــا بتاريــخ  17/6/2020حيــث اقتحمــت
اخلاصــة منــزل األســيرة (إ،أ) الســاعة  2:30بعــد منتصــف الليــل ،وخــال عمل ّيــة االعتقــال
الق ـ ّوات
ّ
وضعــت قـ ّوات االحتــال العائلــة بأكملهــا يف إحــدى غــرف املنــزل ،وقامــت بتقييــد ابنهــا األصغــر الــذي
يبلــغ مــن العمــر  19عامـاً -حينهــا -و ّ
مت اقتيــاده أمامهــا وكأ ّنــه معتقــل ،ولكــن تبـ ّـن فيمــا بعــد إطــاق
أن املعتقلــة لــم تعــرف هــذه املعلومــة ّإل بعــد أن خرجــت مــن التحقيــق.
ســراحهّ ،إل ّ
تذكــر (إ،أ) أ ّنــه خــال عمل ّيــة االعتقــال قامــت ق ـ ّوات االحتــال بالعبــث مبحتويــات املنــزل .وتقــول:
«بعــد أن خرجــت مــن املنــزل ق ّيدونــي لألمــام بكلبشــات مــن حديــد وارتديــت كمامــة ،ومــا أن ركبــت
ـكري حتــى وضعــوا غطــاء علــى عينـ ّـي ،ونُقلــت مباشــرة إلــى مركــز حتقيــق املســكوب ّية،
اجليــب العسـ ّ
حيــث ّ
مت تفتيشــي تفتيشـاً عار ّيـاً ،وبعــد التفتيــش نُقلــت مباشــرة إلــى غرفــة التحقيــق ،حيــث اســتم ّر
التحقيــق معــي منــذ حلظــة وصولــي حتــى ســاعات الصبــاح مــن ذلــك اليــوم» .بعــد جلســة التحقيــق
مت وضــع األســيرة يف زنزانــة لتنــاول طعــام االفطــار ،ومــن ثـ ّم ّ
هــذهّ ،
متــت إعادتهــا إلى غرفــة التحقيق.
خــال األســبوعني األ ّولــن مــن التحقيــق تع ّرضــت (إ،أ) إلــى حتقيــق مســتم ّر دون اســتراحات حقيق ّيــة،
حيــث كانــت االســتراحة عشــر دقائــق ُتنــح لهــا لغايــات تنــاول الطعــام يف الزنزانــة ،ويف بعــض
األحيــان كان يتـ ّم تركهــا ملـ ّدة ســاعة.
كنــت أنــام وأنــا مرتديــة جاكيــت الشــاباص ،وأضــع فوقــي ّ
البطانيــات المتوافــرة ...كنــت أغلــق فتحــة
المرحــاض ألننــي كنــت أســمع صــوت الفئــران يصــدر منهــا ،وكنــت أرى فضالتهــا .اعتــدت أن أتــرك
الطعــام بعيـ ً
ـدا ع ّنــي حتــى تذهــب الفئــران إلــى الطعــام وال تقتــرب م ّنــي.
)إ،ا(

تصــف (إ،أ) ظــروف التحقيــق معهــا قائلـ ًة إ ّنهــا يف كثيــر مــن األحيــان كانــت تنــام علــى كرسـ ّـي التحقيــق
الــذي كانــت مق ّيــدة بــه طــوال الوقــت ،حيــث كان يت ـ ّم شــبحها مــن خــال تقييــد يديهــا إلــى كرســي
التحقيــق ّ
باتــاه اخللــف ،وكلّمــا كانــت حتــاول أن تطلــب الذهــاب إلــى احل ّمــام ،كانــوا يرفضــون طلبها.
خــال عمل ّيــة التحقيــق تذكــر األســيرة تع ّرضهــا للتهديــد ،والصــراخ ،ومنعهــا مــن النــوم لســاعات،
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إن أحــد
ووصــل األمــر يف إحــدى امل ـ ّرات إلــى اســتمرار التحقيــق معهــا  34ســاعة متواصلــة ،وتقــول ّ
احملقّقــن اعتــاد اســتخدام الفــاظ بذيئــة معهــا أثنــاء التحقيــق ،وشــتمها ووصفهــا بكلمــات نابيــة،
أن قــوات
وكثيــراً مــا كان يقتــرب منهــا ويبصــق عليهــا .وعلــى الرغــم مــن صعوبــة ك ّل هــذه األســاليب ّإل ّ
االحتــال لــم تكتــف بذلــكّ ،
وإنــا قامــت أيض ـاً مبواجهــة األســيرة بزوجهــا املعتقــل أيض ـاً ،واعتــاد
احملقّقــون حتقيــر ك ّل منهمــا أمــام اآلخــر للضغــط عليهمــا وكســرهما.
(ح،خ) أسيرة تعاني من ظروف تحقيق قاسية
اعتُقلــت األســيرة (ح،خ) يف  1/1/2020وذلــك علــى أحــد احلواجــز اإلســرائيل ّية ،حيــث نُقلــت األســيرة
إلــى بــرج عطــارة قضــاء رام اهلل و ّ
مت احتجازهــا مــا يقــارب  45دقيقــة بالقــرب مــن ح ّمــام البــرج،
أن املجنّــدة التــي كانــت تراقبهــا رفضــت
وعلــى الرغــم مــن طلبهــا املتكــ ّرر الســتخدام احل ّمــام ّإل ّ
الســماح لهــا باســتخدامه .تاليـاً لذلــكّ ،
مت تقييــد املعتقلــة بقيــود حديد ّيــة إلــى اخللــف ،ونُقلــت بجيــب
ـكري إلــى معتقــل عوفــر ،ومــن ث ـ ّم إلــى مركــز حتقيــق املســكوب ّية .فــور وصــول (ح،خ) إلــى مركــز
عسـ ّ
حتقيــق املســكوب ّية تعامــل احملقّقــون معهــا بعنــف ،فتذكــر أ ّنــه بعدمــا رفضــت اإلجابــة عــن أحــد
االســئلة قــام أحــد احملقّقــن بســحبها مــن يديهــا ،وأدخلهــا إلــى مكتــب حتقيــق ،وقــام بتقييــد يديهــا
علــى احلائــط بواســطة حلقــات مث ّبتــة بجــدار املكتــب ،وأبقــى عليهــا مشــبوحة بوضع ّيــة الوقــوف مــا
إن احمل ّقــق كان يجلــس علــى كرسـ ّـي يلعــب
يزيــد عــن ســاعتني ونصــف .خــال هــذه الفتــرة تقــول (ح) ّ
مبك ّعــب ،وكان يشــرب القهــوة ويدخّ ــن وهــو ينظــر إليهــا .ومنــذ حلظــة اعتقالهــا وح ّتــى هــذه اللحظــات
أي شــخص باســتخدام احل ّمــام علــى الرغــم مــن طلبهــا املتك ـ ّرر الســتخدامه؛ األمــر
لــم يســمح لهــا ّ
الــذي دفــع املعتقلــة إلــى التب ـ ّول يف مالبســها.
لــم تكتـ ِ
ـف قـ ّوات االحتــال بتــرك املعتقلــة لســاعات طويلــة دون اســتخدام احل ّمــام فقــط ،بــل حــاول
احمل ّقــق أن يعاملهــا بــازدراء لتب ّولهــا يف مالبســها .فبعدمــا قــام أحــد احملقّقــن بفـ ّ
ـك قيودهــا وإرســالها
إلــى زنزانــة لكــي ترتــاح رفــض طاقــم التحقيــق تزويــد املعتقلــة مبالبــس نظيفــة حتــى تتم ّكــن مــن
االســتحمام ،وعوضـاً عــن ذلــكّ ،
متــت إعادتهــا بعــد وقــت إلــى التحقيــق وهــي ترتــدي املالبــس ذاتهــا،
وتع ّرضــت للشــبح ســاعات ع ـ ّدة علــى كرسـ ّـي التحقيــق بتقييــد يديهــا إلــى اخللــف ،وتقييــد قدميهــا
بأرجــل الكرسـ ّـي.
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ظروف األسيرات
إنسانية
هشارون ،معبار بظروف غير
ّ

أن معبــار هشــارون هــو أحــد أبــرز
تبــدأ رحلــة معانــاة األســيرات منــذ اللحظــة األولــى العتقالهـ ّـنّ ،إل ّ
ّ
احملطــات التــي تشــكو جميــع األســيرات منــه ،حيــث تعانــي األســيرات يف معبــار هشــارون مــن الزنازيــن
القــذرة ،ومــن ســوء الطعــام الــذي يتـ ّم تقدميــه لهـ ّـن ،ومــن قــرب القســم الــذي يتـ ّم احتجازهــن فيــه مــن
قســم الســجناء املدن ّيــن الذكــور ،حيــث شــكت العديــد مــن األســيرات تع ّرضهــن للشــتم أو التح ـ ّرش
اللفظـ ّـي مــن قبــل هــؤالء الســجناء أثنــاء مرورهـ ّـن مــن أمــام القســم ،أو ح ّتــى أثنــاء البقــاء يف زنازينهـ ّـن.
بحجــة إبقائهـ ّـن يف احلجــر ملـ ّدة
وتنقــل ســلطات االحتــال اإلسـ
ـرائيلي األســيرات إلــى معبــار هشــارون ّ
ّ
 20 -12يومـاًّ ،إل أ ّنهــا خــال هــذه الفتــرة ال تقــوم مبراعــاة حقــوق األســيرات األساسـ ّية.
تقــول األســيرة (إ،أح) عــن ظــروف اعتقالهــا يف معبــار هشــارون« :كان هنــاك ضابــط يأتــي ويقــوم
بتهديدنــا بتقييدنــا باألســ ّرة ،ووضعنــا يف زنزانــة بكاميــرات للمراقبــة .كان بحوزتــي كمامــة ّ
مت
إعطائــي إياهــا منــذ  8أ ّيــام ،أي منــذ تاريــخ اعتقالــي ولكــن معــي يف الزنزانــة أســيرة أخــرى ال يوجــد
معهــا كمامــة ،وأســيرة أخــرى كانــت قــد أخــذت كمامــة مــن أحــد الســجناء املدن ّيــن ،وتكمــل(أ) قائلــة:
«تعطينــا إدارة الســجن كأسـاً حتتــوي علــى دواء تنظيــف لــأرض مـ ّرة ك ّل  3أو  4أ ّيــام ،وال يتـ ّم إجــراء
أي فحوصــات يوم ّيــة لنــا كفحــص للحــراراة أو غيــره» .وحــول شــكل ومســاحة الغرفــة تقــول (إ،أح)
ّ
إن مســاحة الغرفــة التــي أقامــت فيهــا كانــت  4*2.5متــرات وتقبــع فيهــا  3أســيرات ،ويوجــد فيهــا
ّ
ح ّمــام دون بــاب ،حيــث تضطـ ّر األســيرات عنــد حاجــة إحداهـ ّـن إلــى االســتحمام أن تقــوم األســيرتان
األخريــان بالوقــوف عنــد البــاب لســتر زميلتهمــا ،وتفتقــر الغرفــة إلــى التهويــة املناســبة حيــث يوجــد
يف الزنزانــة شـ ّباك ّإل أ ّنــه مغلــق .أ ّمــا فيمــا يتعلّــق بالفــورة فيتـ ّم الســماح لألســيرات باخلــروج ملـ ّدة
ســاعة يوم ّيـاًّ ،إل أ ّنــه يف حالــة وجــود أســيرة واحــدة يف الزنزانــة فقــد يتـ ّم تخفيــض الفــورة إلــى نصــف
ســاعة ،أو حتــى إلغاؤهــا يف بعــض األحيــان.
ويف الســياق ذاتــه تشــير األســيرة (ل ،ك) إلــى جتربتهــا يف معبــار هشــارون قائلــ ًة« :يف هشــارون
عليهــن ،وال يقــوم
اللفظــي باألســيرات ويصرخــون
كان هنــاك ســجناء مدن ّيــون يقومــون بالتحــ ّرش
ّ
ّ
بــأي تصــ ّرف لردعهــم» .وتكمــلُ « :وضعــت يف غرفــة كان فيهــا كاميــرات ،لــم يق ّدمــوا
الســجانون ّ
ّ
لــي مالبــس نظيفــة فاضطــررت إلــى أخــذ ثيــاب مــن ســجينة مدن ّيــة وقمــت بغســلها ،ولــم يز ّودونــي
مبناشــف بوتيــرة مناســبة أو معجــون أســنان أو فرشــاة ،واألغطيــة كانــت قــذرة وطلبــت غســلها أكثــر
مــن م ـ ّرة ّإل أ ّنهــم لــم يســتجيبوا لطلبــي.
وعاشــت األســيرة (ر،ع) جتربــة مماثلــة حيــث تقــول« :كنــت أخــرج للفــورة ملــ ّدة نصــف ســاعة أو
ســاعة ،وكانــوا يتأخّ ــرون يف تقــدمي وجبــات الطعــام واملــاء ،طلبــت مــراراً (شــامبو) حتــى أمت ّكــن مــن
االســتحمام ّإل أنهــم لــم يحضــروا لــي ...الغرفــة التــي أمكــث فيهــا هــي غرفــة تخلــو مــن وجــود مروحة
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أو أي ســبيل للتهويــة ،وعلــى الرغــم مــن أ ّننــا نطلــب تــرك بــاب الغرفــة مفتوحـاً ح ّتــى يتجـ ّدد الهــواء
ـدي كمامــة واحــدة وعلــى الرغــم مــن طلبــي تغييرهــا ّإل أ ّنهــم ح ّتــى
ّإل ّ
ـجانني يرفضــون ذلــك .لـ ّ
أن السـ ّ
اليــوم ،أي بعــد مــرور مــا يزيــد عــن أســبوعني مــن تاريــخ اعتقالــي -لــم يتـ ّم تزويــدي بأخــرى جديــدة».
بيئة السجن

تعيــش األســيرات يف ســجن الدامــون ظروفـاً صعبــة جـ ّداً ،حيــث تعانــي األســيرات مــن مرافــق الســجن
أن ســجن الدامــون قــد بُنــي زمــن االنتــداب البريطانـ ّـي
التالفــة واملهترئــة التــي تعــود إلــى حقيقــة هــي ّ
اســطب ً
ال للخيــول ،ومكانــاَ لتخزيــن التبــغ ،وبنــاء عليــه تعانــي األســيرات مــن الرطوبــة التــي تــأكل
جــدران زنازينهـ ّـن ،ويعانــن أيضـاً مــن الكاميــرات التــي تضعهــا إدارة الســجن يف ســاحته ،وحترمهـ ّـن
كاف .وال يقتصــر األمــر فقــط علــى ذلــكّ ،
بذلــك مــن التعـ ُّرض للشــمس بشــكل ٍ
وإنــا تعانــي األســيرات
أيضـاً مــن عــدم مالءمــة ســاحة الســجن لهـ ّـن ،حيــث ّ
مت دهــان الســاحة مبــا ّدة تتسـ ّبب بانزالقهـ ّـن عنــد
احلركــة عليهــا.
إن ظــروف املعيشــة يف ســجن
ممــا يؤ ّكــد مــا ســبق ،مــا أشــارت األســيرة (ش ،د) إليــه فتقــولّ :
و ّ
الدامــون بشــكل عــام صعبــة ،حيــث تعانــي األســيرات مــن إشــكال ّية الرطوبــة التــي تــأكل جــدران
أن اإلدارة يف ك ّل مــ ّرة
الزنازيــن ،وعلــى الرغــم مــن مطالبــات األســيرات املتكــ ّررة إلصالحهــاّ ،إل ّ
تقــوم بدهــان هــذه اجلــدران دون إيجــاد ح ـ ّل حقيقـ ّـي للمشــكلة ،هــذا عــدا عــن حاجــة األســيرات
إلــى فرشــات إضاف ّيــة ،ومعاناتهـ ّـن مــن ســاحة الســجن التــي تتس ـ ّبب بتزحلقهـ ّـن يف بعــض األحيــان.
وتعانــي األســيرات أيضـاً مــن وجــود احل ّمامــات خــارج الغــرف؛ األمــر الــذي يجعــل االســتحمام صعبـاً
عليهـ ّـن ،حيــث تضطـ ّر األســيرات إلــى التق ّيــد بســاعات الفــورة لالســتحمام مــع األخــذ بعــن االعتبــار
أن ســاعات الفــورة هــي فقــط  7ســاعات ،وتكــون متف ّرقــة خــال اليــوم ،مــا يصعــب علــى األســيرات
ّ
أن ّ
ينظمــن عمل ّيــة االســتحمام للجميــع.
الطعام

تشــكو األســيرات بشــكل عــام مــن ظــروف الســجن املختلفــة والتــي تشــمل املــوا ّد الغذائ ّيــة التــي يت ـ ّم
تزويــد األســيرات بهــا ،حيــث تقــوم إدارة الســجن بتقليــص املــوا ّد الغذائ ّيــة التــي يتــم إدخالهــا إلــى
الســجن ،وبالتــوازي تقــوم بتقليصــات يف املــوا ّد املوجــودة يف كانتينــا الســجن متّخــذة مــن توصيــات
إن مطبــخ الســجن يقــوم
جلنــة أردان أساسـاً لهــذه التقليصــات .تقــول األســيرة (م،أ) يف هــذا الســياق ّ
بتقليــص كم ّيــات اخلضــار والفواكــه الطبيع ّيــة واخلضــار والبقول ّيــات املثلّجــة ،وكمــا تشــير األســيرة
أن هــذا أصبــح يش ـ ّكل عبئ ـاً آخــر علــى األســيرات ،حيــث حتتــاج األســيرات إلــى شــراء
(ش،د) إلــى ّ
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شــح الســلّة الغذائ ّيــة التــي يتــ ّم تزويــد
العديــد مــن املنتجــات مــن خــال كانتينــا الســجن يف ظــ ّل ّ
األســيرات بهــا؛ مــا يثقلهـ ّـن اقتصاد ّي ـاً.
االقتحامات

ال تخلــو حيــاة األســيرات يف ســجن الدامــون مــن التضييقــات املعتــادة يف الســجون ،حيــث تقــوم قـ ّوات
االحتــال باقتحــام األقســام بهــدف التفتيشــات أو العبــث مبمتلــكات األســيرات ،وتضييــق اخلنــاق
عليهـ ّـن قــدر املســتطاع ،إذ تقــوم مبصــادرة ك ّل مــا تعـ ّده مخالفـاً ألنظمتهــا ،ومثــال ذلــك مــا حصــل مــع
أن هنــاك تفتيشـاً ســيت ّم
األســيرات بتاريــخ  10/11/2020حيــث أبلغــت إدارة الســجن مســؤولة القســم ّ
ـجانات إلــى ســاحة القســم ،بــدؤوا بتفتيــش غــرف األســيرات
ـجانون والسـ ّ
للقســم ،وفــوراً وصــل السـ ّ
أن الهــدف
أن هــذا التفتيــش هــو لعـ ّد قطــع املالبــس لــدى األســيراتّ ،إل أ ّنــه فيمــا بعــد تبـ ّـن ّ
بحجــة ّ
ّ
األساسـ ّـي مــن التفتيــش هــو البحــث عــن الكتــب التعليم ّيــة املوجــودة لــدى األســيرات.
ـجانون إلــى إخــراج ك ّل الكتــب والدفاتــر املوجــودة يف الغــرف،
خــال عمل ّيــة التفتيــش هــذه ،عمــد السـ ّ
وقامــت مبصــادرة عــدد كبيــر مــن الكتــب والدفاتــر التــي تعــود لألســيرات .تقــول األســيرة (ن،ع):
أن التفتيــش كان للبحــث عــن املــوا ّد التعليم ّيــة ،إذ إ ّنهــم أثنــاء التفتيــش كانــوا
«اتّضــح فيمــا بعــد ّ
يُخرجــون الكتــب والدفاتــر وك ّل مــا هــو ممنــوع مــن هــذه الكتــب ّ
متــت مصادرتــه .صــادروا الكثيــر
مــن الكتــب والدفاتــر ،مثـ ً
ـامي،
ا :كتــاب أفالطــون ،وكتــاب املاركسـ ّية اجلديــدة ،وكتــاب الفكــر االسـ ّ
وكتــب التوجيهــي جميعهــا ّ
متــت مصادرتهــا باســتثناء مادتــي الرياض ّيــات واللغــة العرب ّيــة ...وم ّنــي
شــخص ّياً ّ
أن
متــت مصــادرة  12دفتــراً مــن دفاتــري» .وتشــير األســيرة (ش،د) مــن جهــة آخــرى إلــى ّ
أن ك ّل شــيء تعليمـ ّـي ســواء أكان كتابـاً،
رســالة االحتــال كانــت واضحــة خــال هــذا التفتيــش ،وهــي ّ
متــت مصــادرة مــا يقــارب  70كتاب ـاً
أو دفتــراً لــن يبقــى داخــل الســجن ،وتقــول األســيرة (ا،أح) لقــد ّ
مــن غــرف األســيرات واملكتبــة.
الكورونا

أي معاييــر حقيق ّيــة
خــال الفتــرة األولــى لظهــور فايــروس كورونــا لــم تقــم ق ـ ّوات االحتــال باتّخــاذ ّ
ملواجهــة هــذه اجلائحــة ،فتقــول األســيرة (س،أ) خــال الفتــرة األولــى مــن انتشــار فايــروس كورونــا
اعتــادت اإلدارة تزويــد األســيرات بدلــو صغيــر مــن الكلــور ك ّل يــومّ ،إل أ ّنهــا مــع مــرور الوقــت قامــت
بتقليــص مــوا ّد التنظيــف ،وكذلــك قامــت اإلدارة بوضــع إعــان باللغــة العبر ّيــة عــن هــذا الفايــروسّ ،إل
أي شــخص لألســيرات بنشــرة باللغــة العرب ّيــة حــول هــذا املوضــوع .ومــن جهــة أخــرى
يتوجــه ّ
أ ّنــه لــم ّ
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تشــير األســيرة (خ،ج) إلــى أ ّنــه خــال الفتــرة األولــى قلّصــت اإلدارة فحــص الشــبابيك إلــى مـ ّرة واحــدة
ـجانني والض ّبــاط املوجوديــن يف الســجن ،وأ ّنــه
يوم ّي ـاً بــدالً مــن م ّرتــن ،وقامــت بتقليــص عــدد السـ ّ
خــال الفتــرة مــا بــن شــهر آذار وأ ّيــار ،اعتــادت اإلدارة أن تقــوم بتعقيــم أيــدي األبــواب واحل ّمامــات
دوري ،وكانــت تــز ّود األســيرات مبعقّمــات ،كالكلــور والصابــون يوم ّيـاً ،وقامــت بفحــص كورونــا
بشــكل
ّ
عشــوائ ّياً لعــدد مــن األســيرات .وتكمــل (خ) قائلــة ،فيمــا بعــد ،قامــت إدارة الســجن بإعــادة احلــال
ـجانني إلــى الســجن ،وعــادت إلــى إجــراء فحــص الشــبابيك
إلــى مجــراه ،حيــث أعــادت الض ّبــاط والسـ ّ
م ّرتــن يوم ّي ـاً ،وباعــدت مــا بــن فتــرات تعقيــم أيــدي األبــواب ،وقلّصــت مــن كم ّيــة مــوا ّد التنظيــف
التــي يتـ ّم منحهــا لألســيرات.
إن إدارة الســجن حال ّي ـاً تقــوم ك ّل أســبوعني بتعقيــم أيــدي
تقــول األســيرة (أ،ش) يف هــذا الســياقّ :
األبــواب مــ ّرة واحــدة ،وأ ّنهــم ال يحضــرون لألســيرات صابونــاً لليديــن ،وأحيانــاً يصــل األمــر إلــى
إن ك ّل أســيرة لديهــا كمامتــان مصنوعــة
عــدم تزويدهـ ّـن مبــا ّدة الكلــور .وتكمــل األســيرة (أ،ش) قائلــةّ :
ـلهن ،وهــذه الكمامــات هــي عبــارة عــن قطــع قماش ـ ّية مــن مالبــس
مــن قمــاش تقــوم األســيرات بغسـ ّ
الشــاباص وباللــون نفســه (اللــون البنــي) وعليهــا طبقــة واحــدة مــن القمــاش.
وتُظهــر هــذه املمارســات املختلفــة واملتم ّثلــة يف تقليــص إجــراءات الســامة والوقايــة طبيعــة االســتهتار
ـأي احتمــال مــن شــأنه أن ينقــل عــدوى
الــذي تتعامــل بــه دولــة االحتــال ،فــا تبــالِ دولــة االحتــال بـ ّ
ـجانني إلــى األســيرات ،وأبســط األمثلــة التــي ميكــن أن تُضــرب يف هــذا الســياق
الفايــروس مــن السـ ّ
هــو تع ـ ّرض  4أســيرات للحجــر عقــب مخالطتهـ ّـن أحــد املم ّرضــن يف عيــادة الســجن الــذي تبـ ّـن
فيمــا بعــد أ ّنــه مصــاب بفايــروس كورونــا ،وعلــى إثــر ذلــك ّ
مت حجــر األســيرات األربــع ملــا يقــارب
أن دولــة االحتــال كانــت قــد عزلــت األســيرات
األســبوعني((6(.وجتدر اإلشــارة يف هــذا الســياق إلــى ّ
عــن العالــم اخلارجـ ّـي خــال اجلــزء األكبــر مــن فتــرة جائحــة كورونــا ،حيــث منعــت زيــارات األهالــي
الســجون لفتــرة طويلــة ،ولــم يت ـ ّم الســماح لألســيرات باالتصــال بعائالتهـ ّـن ّإل م ـ ّرة واحــدة ،وذلــك
ضمــن إجــراءات مش ـ ّددة وصلــت إلــى منــع عــدد مــن األســيرات مــن إجــراء اتّصــال مــع عائالتهـ ّـن؛
مؤسســة الضميــر للتحــ ّرك قانون ّيــاً ،إلــى أن ّ
مت الســماح لهــؤالء األســيرات
األمــر الــذي اســتدعى ّ
(((7
باالتّصــال بعائالتهـ ّـن فيمــا بعــد.

الخاص بذلك من هذا التقرير.
قضية األسرى والكورونا انظر الفصل
 .69للمزيد حول
ّ
ّ
بعوائلهن .https://bit.ly/3uEcsJo
فلسطينيات من االتصال
 .70للمزيد انظر :االحتالل يمنع أسيرات
ّ
ّ
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مستمر
طب ّي
ّ
صح ّية صعبة وإهمال ّ
األسيرات يعانين من ظروف ّ
صح ّيــة صعبــة يعــود
تعانــي العديــد مــن األســيرات يف ســجون االحتــال اإلسـ
ـرائيلي مــن ظــروف ّ
ّ
بعضهــا إلــى إصابتهـ ّـن قبــل عمل ّيــة االعتقــال ،وبعضهــا إلــى إصابــات حصلــت أثنــاء عمل ّيــة االعتقــال
نفســها ،أو نتيجــة لإلهمــال الط ّبـ ّـي يف ســجون االحتــال .وتتع ـ ّدد األمثلــة التــي تشــير إلــى طبيعــة
ــي الــذي تعانــي األســيرات منــه ،ومثالــه األســيرة (ن،ف)( ((7التــي تعانــي مــن وضــع
اإلهمــال الط ّب ّ
الصح ّيــة.
صحـ ّـي يســتلزم إجراؤهــا صــورة طبق ّيــة ك ّل  6أشــهر لغايــات التأ ّكــد مــن اســتقرار حالتهــا
ّ
ّ
إن آخــر صــورة طبق ّيــة أُجريــت لهــا كانــت يف شــهر شــباط  ،2019وح ّتــى تاريــخ آخــر
تقــول (ن ،ف) ّ
زيــارة للمعتقلــة -أي حتّــى  22أيلــول  )2020لــم تقــم إدارة مصلحــة الســجون بإجــراء الفحــص
للمعتقلــة .وتُظهــر مثــل هــذه املمارســات طبيعــة اإلهمــال الــذي تلقــاه األســيرات يف الســجون ،فعلــى
الرغــم مــن حاجــة املعتقلــة لهــذه الفحوصــات ومطالبتهــا بهــا ّإل أ ّنهــا ال تتل ّقــى أ ّيــة اســتجابة.
هــذا وتتّخــذ إدارة الســجن سياســات أخــرى مــن شــأنها أن تُســهم يف اإلهمــال الط ّبـ ّـي ،ففــي بعــض
األحيــان مث ـ ً
ا ترفــض إدخــال أدويــة مــن اخلــارج إلــى األســيرات ،ويف الوقــت ذاتــه ال تقــوم بتوفيــر
صح ّيــة قبــل دخولهــا
األدويــة ذاتهــا لألســيرة ،فتقــول األســيرة (ر ،س) :إ ّنهــا كانــت تعانــي مــن مشــكلة ّ
أن إدارة الســجن رفضــت إدخــال الــدواء الــذي كانــت
إلــى الســجن وكانــت تتل ّقــى عالج ـاً مع ّين ـاًّ ،إل ّ
تأخــذه ،ورفضــت صرفــه لهــا مــن عيــادة الســجن ،واكتفــى األط ّبــاء بإعطائهــا دواء،أ ّكــدت (ر،س) أ ّنــه
وجتســد األســيرة (إ،أ) حالــة أخــرى مــن حــاالت اإلهمــال الط ّبـ ّـي يف الســجون ،حيــث
ال يفيدهــا .هــذا
ّ
صحـ ّـي يســتلزم عالج ـاً طبيع ّي ـاً ملنطقــة
اعتقلــت (إ،أ) بتاريــخ  17/6/2020وهــي تعانــي مــن وضــع ّ
الظهــرّ ،إل أ ّنهــا منــذ اعتقالهــا وحتّــى آخــر زيــارة ّ
متــت لهــا بتاريــخ  2/9/2020لــم تكــن تتلقّــى
عالجهــا الطبيعـ ّـي .إضافــة إلــى ذلــك ،فقــد أجــرت األســيرة (إ،أ) عمل ّيــة جراح ّيــة يف وقــت ســابق
العتقالهــا شــملت إزالــة الرحــم واملبايــض إثــر اكتشــاف خاليــا ســرطان ّية نشــطة ،وتتطلّــب العمل ّيــة
أن األســيرة أ ّكــدت أ ّنهــا حتّــى تاريــخ
العالج ّيــة تناولهــا دواء مع ّينــاً ملــ ّدة  8ســنوات متواصلــةّ ،إل ّ
أي بعــد مــا يقــارب ثالثــة أشــهر مــن اعتقالهــا ،لــم تز ّودهــا إدارة الســجن بهــذا الــدواء،
ّ 2/9/2020
وعلــى الرغــم مــن أ ّنهــا قــد أخــذت الــدواء معهــا أثنــاء االعتقــال ّإل أ ّنهــا لــم تتمكــن مــن إدخالــه إلــى
(((7
الســجن.
 .71اعتقلت (ن،ف) بتاريخ.5/9/2016 :
تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ ،7/1/2021
 .72انظــر أيضــاً  :فــي يــوم المــرأة العالمــي  43أســيرة فــي ســجون االحتــال ،منشــورة بتاريــخ ّ ،5/3/2020
متوفــر عبر الرابــط التالي.https://bit.ly/39HldZh :
ّ
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إنسانية
األسيرتان فدوى حمادة وجيهان حشيمة تواجهان ظروف عزل غير
ّ
خــال شــهر حزيــران  ،2020وعقــب مناوشــة مــا بــن إدارة ســجن الدامــون وبعــض األســيرات ،نُقلــت
األســيرتان فــدوى حمــادة وجيهــان حشــيمة إلــى عــزل ســجن اجللمــة عقوب ـ ًة لهـ ّـن ،حيــث وضعــت
دولــة االحتــال كال املعتقلتــن يف ظــروف عــزل قاســية جـ ّداً( .((7تقــول األســيرة فــدوى حمــادة :إ ّنهــا
تقبــع مــع األســيرة جيهــان حشــيمة يف الزنزانــة نفســها ،وهــي زنزانــة صغيــرة وعفنــة ال يوجــد فيهــا
ســوى ســريرين و(دوش) لالســتحمام لك ّنــه ال يعمــل ،وملــا يزيــد عــن أســبوعني ُحرمــت األســيرتان مــن
أي منهمــا مــن االســتحمام يف ظ ـ ّل ّ
تعطــل (الــدوش) املوجــود يف
اخلــروج إلــى الفــورة ،ولــم تتم ّكــن ّ
الغرفــة ،ويف ظ ـ ّل عــدم تزويدهمــا باألســاس مبالبــس للغيــار حيــث بقيــت كالهمــا باملالبــس ذاتهــا
(((7
التــي ارتدتاهــا مــن اليــوم األ ّول للعــزل.
وتقــول فــدوى« :قبعنــا يف غرفــة كان فيهــا كاميــرات للمراقبــة طــوال الوقــت وهــذا صعــب جــ ّداً،
وأن احل ّمــام ال بــاب لــه ّ
وانــا نصــف بــاب .كانــوا يحضــرون لنــا طعامـاً سـ ّيئاً جـ ّداً ،ويف بعــض
خاصـ ًة ّ
ّ
األحيــان ال يكــون مطه ـ ّواً بشــكل ٍ
كاف» .عــاوة علــى ذلــك لــم تقــم إدارة الســجن بتزويــد األســيرتني
بــأي مســتلزمات للغرفــة ،فعلــى الرغــم مــن تع ُّمــد اإلدارة وضعهمــا يف زنزانــة بــاردة جــ ّداً طــوال
ّ
اليــوم بســبب تشــغيل املك ّيــف فيهــا ّإل أ ّنهــم رفضــوا إغــاق املك ّيــف أو تزويدهمــا بأغطيــة ،واكتفــت
اإلدارة بإعطــاء ٍّ
كل منهمــا غطــا ًء صغيــراً غيــر نظيــف .هــذا ولــم حتتـ ِـو الغرفــة علــى تلفــاز أو راديــو،
أي اعتبــارات
ـراع دولــة االحتــال يف عزلهــا األســيرتني ّ
أو بالطــة ((7(،أو إبريــق لتســخني امليــاه .ولــم تـ ِ
جلائحــة كورونــا ،ففــي ظ ـ ّل نــداءات العالــم بأكملــه للمحافظــة علــى إجــراءات الســامة والوقايــة،
أي شــخص
والنظافــة ،تعنّتــت دولــة االحتــال بعزلهــا األســيرتني ،فلــم تز ّودهمــا بكمامــات ،ولــم يقــم ّ
بفحــص حرارتهمــا ،ولــم يتــم تزويدهمــا مبــوا ّد تنظيــف للغرفــة ّإل بعــد مضـ ّـي مــا يقــارب األســبوعني،
حيــث مت تزويدهمــا آنــذاك بكــوب واحــد مــن مــوا ّد التنظيــف .يُذكــر أ ّنــه طــوال فتــرة عــزل األســيرتني،
لــم تقــم إدارة الســجن بتوضيــح ســبب أو مـ ّدة العــزل الفعل ّيــة لألســيرتني ،حيــث ّ
مت عزلهمــا مــا يزيــد
عــن  70يوم ـاً يف هــذه الظــروف الصعبــة(.((7
جتــدر اإلشــارة إلــى أ ّنــه بتاريــخ ّ 10/11/2020
مت عــزل األســيرة فــدوى حمــادة مجـ ّدداً عقــب ا ّدعــاء
 .73يذكــر أنّ ــه قبــل نقلهمــا إلــى عــزل ســجن الجلمــة ،جــرى تقييــد األســيرتين للخلــف وعزلهـ ّـن فــي إحــدى زنازيــن ســجن الدامــون؛ األمــر الــذي
تسـ ّـبب لهمــا بــآالم فــي األيــدي واألصابــع.
مؤسســة الضميــر تتمكّ ــن مــن زيــارة األســيرة فــدوى حمــادة المعزولــة فــي عــزل الجلمــة بظــروف قاســية ،منشــور بتاريــخ  23حزيــران
.74
ّ
متوفــر عبــر الرابــط التالــي. https://bit.ly/3nLxL7i:
ّ
تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ  4كانــون الثانــي .2021
ّ ،2020
 .75أداة يستخدمها األسرى للطهي أو لتسخين الطعام.
عــدة لنقــل
مجــدداً إلــى ســجن الدامــون بتاريــخ  ،18/8/2020وذلــك عقــب تقديــم
تــم نقــل األســيرتين
مؤسســة الضميــر طلبــات ّ
ّ
ّ
ّ .76
مجــدداً إلــى ســجن الدامــون بعــد انتهــاء مــدة عزلهمــا .انظــر .https://bit.ly/3nFtwdp
األســيرتين
ّ
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مؤسســة
إحــدى
الســجانات ّ
ّ
أن األســيرة فــدوى قــد هاجمتهــا .أطلعــت األســيرة فــدوى محاميــة ّ
الضميــر علــى ظــروف عزلهــا قائل ـ ًةُ « :وضعــت يف غرفــة قــذرة تفــوح منهــا رائحــة املجــاري ،وتُركــت
أن الغرفــة بــاردة ...خــال األ ّيــام األولــى مــن العــزل،
أل ّيــام بــدون أغطيــة وحرامــات علــى الرغــم مــن ّ
ّ
مت ربطــي بســرير الغرفــة مــن منطقــة اليديــن والقدمــن ،أحيان ـاً كانــوا يف ّكــون قيــودي حتــى أمت ّكــن
مــن تنــاول الطعــام والذهــاب إلــى احل ّمــام ،ويف أحيــان أخــرى تركونــي أتبـ ّول يف مالبســي وأنــا مق ّيــدة
بالســرير.
ملف دائم يالحق األسيرات(...ش،ب) تبدأ عام  2020بأمر
اإلداري
االعتقال
ّ
ّ
حرية ألسابيع
إداري ،وتنهي العام بأمر
اعتقال
إداري آخر وما بينهما ّ
ّ
ّ
اإلداري دون
تعتقــل قـ ّوات االحتــال ســنو ّياً عــدداً مــن الفلســطين ّيات ،وتقــوم بوضعهـ ّـن يف االعتقــال
ّ
اعتقالهــن ،وبــرزت خــال هــذا العــام قض ّيــة
ضدهــن ،ودون حتديــد مــ ّدة
أي لوائــح اتّهــام
ّ
ّ
تقــدمي ّ
األســيرة (ش،ب) حيــث تع ّرضــت األســيرة لالعتقــال خــال متــوز  2019علــى يــد ق ـ ّوات االحتــال
ـرائيلي ،وأمضــت األســيرة عامـاً كامـ ً
اإلداري ،و ّ
مت اإلفــراج عنهــا يف متــوز ،2020
ا يف االعتقــال
اإلسـ
ّ
ّ
مضــي مــا يقــارب األربعــن يومــاً علــى تاريــخ اإلفــراج عــن (ش،ب) قامــت قــ ّوات االحتــال
وبعــد
ّ
باقتحــام منــزل عائلتهــا يف متــام الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد منتصــف الليــل بهــدف اعتقالهــا.
وتعاملــت ق ـ ّوات االحتــال بطريقــة همج ّيــة مــع املعتقلــة وعائلتهــا خــال عمل ّيــة االعتقــال ،فتقــول
(ش) :بعــد دخــول القــ ّوات إلــى املنــزل قــال أحدهــم لوالدهــا ال زال لديهــا شــهران يف االعتقــال
اإلداري مــن اعتقالهــا الســابق وعليهــا أن تكملهمــا ،وعندمــا دخلــت إلــى الغرفــة مــع مج ّنــدات لغايــات
ّ
تفتيشــها قامــوا بضربهــا علــى قدمهــا وإغــاق فمهــا حتــى ال تصــدر صوتـاً .وتكمــل (ش) مشــير ًة إلــى
ـرائيلي أصــدرت
أن قـ ّوات االحتــال اإلسـ
أن املج ّنــدات قمــن بتفتيشــها تفتيشـاً عاريـاً بالقـ ّوة .يُذكــر ّ
ّ
ّ
أمــراً باعتقــال (ش ،ب) إدار ّيــاً ملــ ّدة أربعــة أشــهر ،ومت جتديدهــا مــ ّرة أخــرى يف كانــون الثانــي
(.2021((7

ـاني ،انظــر فصــل االعتقــال
 .77للمزيــد حــول االعتقــال
ّ
اإلداري وانتهاكــه لمعاييــر القانــون الدولـ ّـي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولـ ّـي اإلنسـ ّ
اإلداري.
ّ
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اإلداري لتكميــم
تجســد اســتخدام االعتقــال
ختــام خطيــب ســعافين حالــة أخــرى
ّ
ّ
األفــواه
اإلداري هــذا العــام ،ففــي
لــم تكــن األســيرة (ش ،ب) هــي الوحيــدة التــي قبعــت حتــت االعتقــال
ّ
اإلســرائيلي
 2/11/2020ويف متــام الســاعة الثانيــة صباحــاً اقتحمــت قــ ّوة مــن جيــش االحتــال
ّ
إداري ملــ ّدة 6
منــزل الناشــطة املجتمع ّيــة ختــام خطيــب ســعافني ،وأصــدرت بحقّهــا أمــر اعتقــال
ّ
أشــهر ّ
أن اعتقــال ختــام إدار ّيـاً جــاء
مت فيمــا بعــد تقصيرهــا إلــى  4أشــهر((7(.وا ّدعت دولــة االحتــال ّ
اإلداري
وأن االعتقــال
لكونهــا ناشــطة يف تنظيــم محظــور ،وأ ّنهــا تش ـ ّكل خطــراً علــى أمــن املنطقــةّ ،
ّ
هــو الوســيلة الوحيــدة لــدرء هــذا اخلطــر.
أن ا ّدعــاءات النيابــة غيــر دقيقــة ،حيــث
أنكــرت ســعافني جــ ّل مــا ا ّدعتــه النيابــة ،وأ ّكــد احملامــي ّ
أي تنظيــم
ّ
ـوي ،واملجتمعـ ّـي وليســت يف إطــار ّ
إن أنشــطة ختــام جميعهــا تأتــي يف إطــار العمــل النسـ ّ
سياســي .وعلــى الرغــم مــن ك ّل مــا ّ
أن ذلــك لــم يُثــنِ القاضــي عــن موقفــه
متــت اإلشــارة إليــه ّإل ّ
ّ
باعتقــال ختــام إدار ّيــاً .وجــاء اعتقــال ســعافني ضمــن إطــار سلســلة كبيــرة مــن االعتقــاالت التــي
طالــت العديــد مــن الناشــطني واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان؛ بهــدف الضغــط عليهــم ،وتكميــم
اإلداري ميكــن
إن الطريقــة التــي تســتخدمها قـ ّوات االحتــال يف االعتقــال
أفواههــم .وميكــن القــول ّ
ّ
أن ترتقــي إلــى حـ ّد التعذيــب النفسـ ّـي ،حيــث تقــوم قـ ّوات االحتــال باعتقــال الفلســطين ّيني إلــى أجــل
أي لوائــح اتّهــام لهــم ((7(،وتخالــف دولــة االحتــال بهــذه املمارســات نصــوص
غيــر مسـ ّمى ،دون تقــدمي ّ
اخلاصــة بحمايــة املدن ّيــن .يُذكــر أ ّنــه منــذ بدايــة
املــوا ّد  66و  72و 78مــن اتّفاق ّيــة جنيــف الرابعــة
ّ
(((8
اإلداري.
عــام  2020قبعــت  4أســيرات يف االعتقــال
ّ

العامــة لالتّ حــاد العــام للمــرأة
ـطينية ،وعضــو األمانــة
أن ختــام خطيــب ســعافين تشــغل منصــب مديــر اتّ حــاد لجــان المــرأة الفلسـ
 .78يذكــر ّ
ّ
ّ
ـطينية.
الفلسـ
ّ
79. Urgent Call to the EU and Civil society on the Administrative detention of Palestinian human rights defender
(K,S), International Institute for Nonviolent Action, https://novact.org/2020/12/eng-campaign-urgent-call-to-civil-society-on-the-administrative-detention-of-palestinian-human-rights-defender-khitam-al-saafin/?lang=en.
قضية الناشطة ختام خطيب سعافين انظر فصل المدافعين عن حقوق اإلنسان من هذا التقرير.
 .80للمزيد حول
ّ
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األسرى األطفال

اإلســرائيلي مــن سياســاته املختلفــة ،التــي تنتهــك
يعانــي األطفــال املعتقلــون يف ســجون االحتــال
ّ
بشــكل صــارخ املعاييــر الدول ّيــة حلمايــة األطفــال احملرومــن مــن ح ّر ّيتهــم ،بــدءاً مــن احتجازهــم يف
ســجون تفتقــر إلــى أبســط احلاجــات اإلنســان ّية ،مــرواً بانتهــاك حقّهــم يف احلصــول علــى رعايــة ط ّب ّيــة
كافيــة ،وصــوالً إلــى حرمانهــم مــن احلــقّ يف التعليــم ،حيــث يحــرم االحتــال ســنو ّياً مــا يزيــد عــن 200
طفــل مــن حقّهــم يف التعليــم مــن خــال اعتقالهــم واســتهدافهم بشــكل متكـ ّرر ،وانتزاعهــم مــن مقاعــد
وزجهــم يف ســجون االحتــال املختلفــة .ويقبــع األســرى األشــبال يف ثالثــة ســجون
الدراســة
خاصتهــمّ ،
ّ
رئيسـ ّية ،وهــي :ســجن عوفــر ،وســجن مجـ ّدو ،وســجن الدامــون ،وتفتقــر هــذه الســجون يف الكثيــر مــن
األحيــان إلــى احلاجــات األساسـ ّية ملعيشــة األســرى ،وال يســلم األطفــال املوجــودون يف هــذه الســجون
مــن هجمــات االحتــال القمع ّيــة علــى األســرى ،حيــث تطــال هــذه القمعــات يف الكثيــر مــن األحيــان
األطفــال كمــا حصــل مطلــع عــام  2020مــع األشــبال يف ســجن عوفــر ،حيــث ّ
مت قمعهــم ونقلهــم إلــى
ســجن الدامــون ،وكذلــك مــا حصــل مــن قمــع خــال شــهري آذار وتشــرين األ ّول.
ـانية لألطفــال خــال عــام
زنازيــن ســجن الدامــون المهترئــة تشــهد معاملــة ال إنسـ ّ
2020
بتاريــخ  13كانــون الثانــي  2020قامــت قـ ّوات االحتــال بنقــل مــا يزيــد عــن  30طفـ ً
ا بشــكل مفاجــئ
مــن ســجن عوفــر إلــى ســجن الدامــون ،دون نقــل مم ّثلــي األشــبال معهــم ،أو ح ّتــى متكينهــم مــن أخــذ
مقتنياتهــم كا ّفــة .عقــب نقــل األشــبال إلــى ســجن الدامــونّ ،
مت وضعهــم يف قســم حتــت األرض أشــبه
بالقبــو ،ال تدخــل إليــه الشــمس ،ويفتقــر إلــى أبســط معاييــر املعيشــة اآلدم ّيــة ،كالتهويــة الطبيع ّيــة؛
األمــر الــذي تــرك الرطوبــة تــأكل معظــم جــدران الزنازيــن ،وجعــل رائحتهــا غيــر قابلــة لالحتمــال.
هــذا وافتقــرت زنازيــن األشــبال إلــى توافــر أغطيــة وفرشــات كافيــة ،وتع ّمــدت قـ ّوات االحتــال خــال
فتــرة اعتقــال األســرى األشــبال يف الدامــون الســماح لق ـ ّوات القمــع بالدخــول إلــى غــرف األطفــال
وتفتيشــها مـ ّرات عـ ّدة خــال اليــوم الواحــد ،وترويــع األطفــال بشــكل مســتم ّر.
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ظروف المعيشة

مؤسســة الضميــر مــن توثيــق الظــروف التــي ُوضــع فيهــا األطفــال يف ســجن الدامــون ،ووفقـاً
مت ّكنــت ّ
فــإن معظــم الغــرف التــي ُوضعــوا فيهــا متتلــئ بالصراصيــر واحلشــرات
ملــا أشــار إليــه األشــبال ّ
ـف دولــة االحتــال بحجــز األطفــال يف هــذه الظــروف القاســيةّ ،
والفئــران .ولــم تكتـ ِ
وإنــا امتـ ّد األمــر
إلــى حرمانهــم مــن أبســط حاجاتهــم ،فلــم تقــم اإلدارة بتزويــد األطفــال بفرشــات أو أغطيــة كافيــة،
حيــث روى العديــد مــن األطفــال حاجتهــم إلــى فتــح أغطيــة الفرشــات والنــوم بداخلهــا يف ظـ ّل البــرد
القــارس الــذي كانــوا يعيشــون فيــه لي ـ ً
ا ،واســتخدام الفرشــات ذاتهــا نهــاراً ســتاراً للح ّمــام؛ بســبب
عــدم وجــود أبــواب للح ّمامــات أو ألماكــن االســتحمام .يف ظـ ّل ك ّل هــذه الظــروف املعيشـ ّية الصعبــة،
أُصيــب العديــد مــن األطفــال بنــزالت البــرد الشــديدة ،والســعال ،واشــتكى عــدد كبيــر منهــم مــن
أوجــاع يف الصــدر ،ولــم تكتــرث اإلدارة لــك ّل مــا أصــاب األطفــال ،واكتفــت يف معظــم األحيــان بإعطــاء
األطفــال خافضـاً للحــرارة عوضـاً عــن تقــدمي العــاج الشــايف والــازم لهــم .هــذا وشــمل األمــر أيضـاً
إصابــة العديــد مــن األطفــال بأمــراض جلد ّيــة نتيج ـ ًة لنومهــم علــى فرشــات قــذرة ج ـ ّداً.
هــذا وتع ّمــدت قــ ّوات االحتــال اســتخدام قــ ّوات القمــع لترهيــب األطفــال ،حيــث ذكــر عــدد مــن
األطفــال اقتحــام قـ ّوات القمــع غرفهــم مـ ّرات عـ ّدة خــال اليــوم بهــدف التفتيــش ،وقــال األســير (م،ح)
إن ق ـ ّوات القمــع قامــت أيض ـاً بتفتيشــات
ملؤسســة الضميــر ّ
يف إفادتــه ّ
دور ّيــة لغــرف األطفــال مــ ّرات عــ ّدة خــال اليــوم علــى مــدار أ ّيــام
متواصلــة ،حيــث وصــل عــدد التفتيشــات يف بعــض األ ّيــام إلــى  6مــرات.
مؤسســة الضميــر علــى تفاصيــل احتجازهــم يف
وأطلــع الطفــل (ف ،ك) ّ
ســجن الدامــون ،وكيــف تعمــد قـ ّوات القمــع إلــى اقتحــام الغــرف بهــدف
خاصــة بعــد قيامهــم بإرجــاع بعــض الوجبــات والــدقّ
ترهيــب األطفــال
ّ
علــى أبــواب الزنازيــن احتجاجـاً علــى ظــروف احتجازهــم ،حيــث يقــول
(ف) إ ّنــه خــال إحــدى القمعــات قامــت قـ ّوات القمــع بضــرب عــدد مــن
األطفــال؛ مــا أ ّدى إلــى تع ـ ّرض أحدهــم إلــى إصابــة يف رأســه.
(م،ح) يروي جزءاً من تفاصيل معيشة األشبال
مؤسســة الضميــر لهــذه الهجمــة الشرســة علــى األطفــال املعتقلــن ،مت ّكنــت
ضمــن إطــار توثيــق ّ
املؤسســة علــى تفاصيــل
املؤسســة بتاريــخ  29/1/2020مــن زيــارة األســير (م،ح) ،الــذي أطلــع محامــي
ّ
ّ
إن األشــبال فــور وصولهــم ســجن الدامــون قامــوا
القمــع الــذي تع ـ ّرض لــه األشــبال ،فيقــول (م،ح)ّ :
باعــان إضــراب عــن الطعــام احتجاج ـاً علــى الظــروف املعيش ـ ّية التــي ُوضعــوا فيهــا ،ونقلهــم بهــذا
أن دولــة االحتــال لــم تكتــرث لهــذه
الشــكل املفاجــئ دون ح ّتــى التم ُّكــن مــن أخــذ مقنياتهــم كا ّفــةّ ،إل ّ
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االحتجاجــات ّ
وإنــا قابلتهــا بتواجــد قـ ّوات القمــع بشــكل دائــم يف الســجن ،حيــث تقــوم هــذه القـ ّوات
باقتحــام الغــرف بشــكل متك ـ ّرر ،وتتع ّمــد ضــرب األطفــال والتنكيــل بهــم ،وتقييدهــم لســاعات ،ويف
بعــض األحيــان متــادت لتقــوم مبصــادرة بعــض املقتنيــات املوجــودة يف غــرف األســرى .يــروي األســير
(م،ح) مــا شــهده قائــ ً
ا« :يف اليــوم الثالــث لوصــول األشــبال إلــى ســجن الدامــون اقتحمــت قــ ّوات
القمــع الســجن ،وقامــت مبصــادرة الفرشــات والثيــاب واحلرامــات والتلفزيونــات والد ّفايــات املوجــودة
يف الغــرف؛ األمــر الــذي تسـ ّبب بنــوم العديــد مــن األشــبال علــى أسـ ّرة حديد ّيــة أل ّيام دون فرشــات»(.((8
مؤسســة الضميــر أ ّنــه يف إحــدى املـ ّرات وجــد جميــع األطفــال املعتقلــن يف قســم 1
وأ ّكــد (م) حملامــي ّ
وأن مختلــف مــا مـ ّر بــه األســرى خــال
يف ســجن الدامــون مق ّيديــن بقيــود بالســتيك ّية داخــل الغــرفّ ،
هــذه الفتــرة تسـ ّبب بتــرك أثــر نفسـ ّـي كبيــر فيهــم.
الفورة

تض ّمنــت تضييقــات قــ ّوات االحتــال علــى األســرى األطفــال املســاحة الض ّيقــة التــي يحظــى بهــا
األطفــال للتن ّفــس ،وهــي ســاعات الفــورة ،حيــث قامــت قـ ّوات االحتــال بحرمــان األطفــال مــن اخلــروج
املخصصــة لذلــك
إلــى الفــورة أل ّيــام ع ـ ّدة ،وعنــد الســماح لهــم باخلــروج إلــى الفــورة كانــت املســاحة
ّ
ض ّيقــة جــ ّداً وال تتجــاوز مســاحتها  5أمتــار مر ّبعــة .واســتم ّرت قــ ّوات االحتــال بوتيــرة ترهيــب
األطفــال ح ّتــى أثنــاء هــذا الوقــت القصيــر الــذي يتم ّكــن األشــبال فيــه مــن اخلــروج إلــى الفــورة ،حيــث
أبقــت قـ ّوات االحتــال علــى قـ ّوات القمــع «اليمــاز» يف ســاحة الفــورة ،ومنعــت األســرى األطفــال مــن
أي نشــاط ثقــا ّ
يف خــال فتــرة الفــورة ،وكان تواجدهــم بشــكل أساسـ ّـي
ـأي نشــاط تعليمـ ّـي ،أو ّ
القيــام بـ ّ
لغايــات الضغــط علــى األطفــال ،وترهيبهــم علــى مــدار الســاعة.
الطعام

مؤسســة الضميــر ،أشــار العديــد مــن األســرى إلــى ســوء الطعــام املق ـ ّدم لهــم
مــن خــال مــا و ّثقتــه ّ
ك ّم ّيـ ًة ونوع ّيــة ،حيــث كانــت كم ّيــة الطعــام املق ّدمــة لألســرى قليلــة وغيــر كافيــة ،ويف كثيــر مــن األحيــان
كان الطعــام شــبه ن ّيــئ ،ح ّتــى وصــل يف بعــض األحيــان إلــى تزويدهــم بدجــاج غيــر مطهـ ّو بشــكل كامــل
وال زال عليــه بعــض الريــش .ولــم يقتصــر األمــر فقــط علــى الطعــام املقـ ّدم لهــم ،بــل شــمل امليــاه التــي
اضطـ ّر األشــبال إلــى شــربها ،حيــث أشــار عــدد منهــم إلــى لــون امليــاه املائــل لالصفــرار ،واضطرارهــم
أن
أي ســبيل آخــر .يُذكــر ّ
إلــى شــربها علــى الرغــم مــن إدراكهــم أ ّنهــا غيــر نظيفــة ،بســبب عــدم وجــود ّ
قـ ّوات االحتــال فرضــت علــى األشــبال عــدداً مــن العقوبــات كان مــن ضمنهــا حرمانهــم مــن اســتخدام
الكانتينــا ،وشــراء املنتجــات منهــا .وض ّيقــت هــذه احلركــة اخلنــاق علــى األطفــال ،ففــي ظ ـ ّل ســوء
(((8
الطعــام املقـ ّدم لهــم ،تصبــح الكانتينــا الســبيل الوحيــد للحصــول علــى طعــام طبيعـ ّـي.
.81يذكر ّأن األسير (م،ح) أشار إلى أنّ ه بعد مناوشات الحقة مع اإلدارة تمكّ ن األسرى من استرجاع جزء من هذه المستلزمات المصادرة.
مالية على بعض األشبال.
 .82شملت العقوبات أيضاً منع زيارات األهل لفترة من الزمن ،وفرض غرامات ّ
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المستمرة تجاه األطفال
تجسد سياسات االحتالل
صباح حالة
ّ
ّ
أيهم ّ
الفلسطينيين
ّ
ـرائيلي باعتقــال الطفــل أيهــم ص ّبــاح ( 14عامـاً-
بتاريــخ  18شــباط  2016قامــت قـ ّوات االحتــال اإلسـ
ّ
أن أيهــم وآخــر قامــا بعمل ّيــة طعــن يف متجــر «رامــي ليفــي» .خــال عمل ّيــة
بيتونيــا) عقــب ا ّدعائهــا ّ
اعتقــال أيهــم ص ّبــاح قامــت قـ ّوات االحتــال بإطــاق الرصــاص عليــه؛ األمــر الــذي تسـ ّبب باصابتــه
يف أكثــر مــن موضــع واســتلزم إجــراء عمل ّيــة جراح ّيــة لــه .وفيمــا بعــد ،أصــدرت محكمــة االحتــال
العســكر ّية حكمهــا يف قضيــة ص ّبــاح ،وحكمــت عليــه بالســجن  35عامـاً وبغرامــة مال ّيــة قيمتهــا مليــون
شــيكل.
لــم تكتـ ِ
ـف نيابــة االحتــال بهــذه الســنوات حكمـاً للطفــل أيهــم ص ّبــاح ،حيــث قامــت بتقــدمي اســتئناف
علــى قــرار احملكمــة ،وطالبــت يف اســتئنافها برفــع حكــم أيهــم مــن  35عام ـاً إلــى املؤ ّبــد وســنوات
إضاف ّيــة ،وبتاريــخ  16/1/2020قبلــت محكمــة االســتئناف العســكر ّية التابعــة لالحتــال اســتئناف
أن
نيابــة االحتــال ،وأق ـ ّرت رفــع العقوبــة بحــقّ أيهــم ص ّبــاح .وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الســياق إلــى ّ
نظــام احملاكــم العســكرية ال ينظــر إلــى عمــر املعتقلــن وقــت ارتكابهــم «للمخالفــة» ،ويأتــي هــذا بهــدف
أي اعتبــار لكونهــم أطفــاالً؛ األمــر الــذي
التم ّكــن مــن رفــع األحــكام الصــادرة بحقّهــم ،والتغاضــي عــن ّ
يوضــح طبيعــة السياســة العنصر ّيــة التــي تتعامــل بهــا دولــة االحتــال مــع األطفــال الفلســطين ّيني.
ّ
فايــروس كورونــا ال يســتثني األطفــال ...الطفــل محمــود الغليــظ  45يومــاً مــن
بحجــة اإلصابــة بفايــروس كورونــا
العزلــة ّ
ـرائيلي باقتحــام مخ ّيــم اجللــزون قضــاء رام اهلل
بتاريــخ  23/7/2020قامــت ق ـ ّوات االحتــال اإلسـ
ّ
فجــراً ،ووســط ترهيــب وتخويــف سـ ّكان املخ ّيــم كا ّفــة ،ووســط إطــاق كثيــف لقنابــل الغــاز والقنابــل
الصوت ّيــة ،واقتحــام املخ ّيــم ،قامــت ق ـ ّوات االحتــال باعتقــال الطفــل محمــود الغليــظ ،وذلــك بعــد
أن قامــت بخلــع بــاب املنــزل الرئيسـ ّـي والدخــول إليــه بشــكل همجـ ّـي ،حيــث قامــت بإفــزاع العائلــة
مؤسســة الضميــر مــع عائلــة الطفــل الغليــظ فقــد قامــت قـ ّوات
بأكملهــا وهــم نيــام .ووفقـاً ملــا و ّثقتــه ّ
االحتــال بالتحقيــق مــع الطفــل ميدان ّيـاً خــال عمل ّيــة اقتحــام املنــزل ،وذلــك وســط توجيــه الســاح
إليــه معظــم الوقــت ،وتع ّمــدت االعتــداء علــى الطفــل ،ووصــل األمــر إلــى ضــرب والــده بالبندق ّيــة علــى
منطقــة البطــن.
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بعــد اعتقــال الطفــل الغليــظ ّ
مت نقلــه إلــى مركــز توقيــف عســقالن ،وبعــد يومــن ُعــرض الطفــل الغليظ
علــى محكمــة االحتــال العســكر ّية التــي وافقــت علــى متديــد اعتقالــه أكثــر مــن مـ ّرة لغايــات التحقيــق،
أي حتقيــق بشــكل فعلـ ّـي بســبب حجــره.
علمـاً بأ ّنــه لــم يتعـ ّرض خــال الفتــرة األولــى لالعتقــال إلــى ّ
بتاريــخ  6/8/2020أعلنــت مصلحــة الســجون اإلســرائيل ّية إصابــة الطفــل الغليــظ بفايــروس كورونــا،
الصحـ ّـي .ويف ظـ ّل هــذه الظــروف،
وقـ ّررت نقلــه إلــى عــزل ســجن رميــون حتــى يقضــي فتــرة احلجــر
ّ
مؤسســة الضميــر باســتئناف ضـ ّد قــرار احملكمــة باالســتمرار بتوقيــف الغليــظ يف ظـ ّل إعــان
تق ّدمــت ّ
وضــح
إصابتــه بفايــروس كورونــا ،وعــدم التحقيــق معــه .وعقــدت اجللســة بتاريــخ  9/8/2020حيــث ّ
أن املعتقــل طفــل ،وأ ّنــه منــذ اللحظــة األولــى العتقالــه لــم
مؤسســة الضميــر خــال اجللســة ّ
محامــي ّ
تقــم قـ ّوات االحتــال بالتحقيــق معــه حــول أ ّيــة شــبهات ،ويف ظـ ّل ك ّل هــذه الظــروف ،طلــب احملامــي
اإلفــراج عنــه.
ـت يف القــرار إلــى حــن
ـكري قــراره يف اجللســة ذاتهــا ،بــل طلــب تأجيــل البـ ّ
لــم يُصــدر القاضــي العسـ ّ
حصولــه علــى إجابــة مــن نيابــة االحتــال
حــول ذلــك .ويف ظ ـ ّل تأكيــد النيابــة علــى
خطــورة الشــبهات التــي حتيــط بالطفــل
ـكري قــراره
الغليــظ ،أصــدر القاضــي العسـ ّ
يف اليــوم التالــي املوافــق ،10/8/2020
الــذي وافــق فيــه علــى االســتمرار بتمديــد
حجــز املعتقــل لغايــات التحقيــق معــه
مقتنعــاً بتبريــر النيابــة بهــذا اخلصــوص،
توضح الخراب الذي خلّ فته
صور من شقيقة الطفل محمود الغليظ ّ
وأن عــدم التحقيــق مــع املعتقــل هــو ناجــم
ّ
قوات االحتالل في منزلهم قبيل اعتقال محمود
عــن إصابتــه بفايــروس كورونــا.
اســتم ّر اعتقــال قـ ّوات االحتــال الطفــل الغليــظ مــا يزيــد عــن  40يومـاً ،خاللهــا اشــتكى الغليــظ مــن
الصح ّيــة التــي ُوضــع فيهــا ،حيــث تعـ ّرض الغليــظ طــوال فتــرة احتجــازه إلــى تعذيــب نفسـ ّـي
الظــروف
ّ
ـأي منظفــات أو معقّمــات ،أو
شــديد مت ّثــل بعزلــه منفــرداً ملــا يزيــد عــن  30يوم ـاً ،وعــدم تزويــده بـ ّ
ح ّتــى مالبــس تالئــم مقاســه .يقــول الطفــل محمــود الغليــظ يف هــذا الســياق« :كان لــدي يف الزنزانــة
أن مقاســها كان كبيــراً جـ ّداً؛ األمــر الــذي دفعنــي إلــى البقــاء مبالبســي».
بيجامــة واحــدة شــتو ّية ّإل ّ
أن قـ ّوات االحتــال قامــت بحرمانــه مــن اخلــروج إلــى الفــورة
مؤسســة الضميــر ّ
وأ ّكــد الغليــظ حملامــي ّ
أي أجهــزة أخــرى.
ملــا يزيــد عــن أســبوعنيّ ،
وأن الزنزانــة التــي يقبــع فيهــا ال يوجــد فيهــا تلفــاز أو ّ
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أن الطعــام الــذي كان يُقـ ّدم لــه كان سـ ّيئاً كم ّيـ ًة ونوع ّيــة ،حيــث تل ّقــى أكثــر
أ ّمــا الطعــام فأ ّكــد الغليــظ ّ
ـجانون يتع ّمــدون إزعاجــه عندمــا ينــام ّ
بالطــرق علــى بــاب
مــن مـ ّرة بعــض الفواكــه التالفــة .وكان السـ ّ
أن إصابــة الطفــل
ممــا جتــدر اإلشــارة إليــه يف هــذا الســياق هــو تأكيــد العائلــة علــى ّ
الزنزانــة .و ّ
الغليــظ بالفايــروس مــا كانــت ّإل نتيجــة اختالطــه مــع جنــود االحتــال ،حيــث أ ّكــدت والــدة املعتقــل
وأن العائلــة بأكملهــا قامــت بفحوصــات
صح ّيــة قبــل اعتقالــهّ ،
أ ّنــه لــم يكــن يشــكو مــن ّ
أي عــوارض ّ
أي احتمــال النتقــال الفايــروس
كورونــا ،وجــاءت نتائجهــا ســلب ّية؛ األمــر الــذي يؤ ّكــد أ ّنــه لــم يكــن هنــاك ّ
(((8
إلــى املعتقــل بعــد مــرور مــا يزيــد عــن أســبوعني مــن االعتقــال ّإل عــن طريــق قـ ّوات االحتــال.
بتاريــخ  1/9/2020ق ّدمــت نيابــة االحتــال الئحــة اتّهــام بحــقّ الطفــل محمــود الغليــظ ،وتك ّونــت
أساســي مــن خمســة بنــود ،جميعهــا تناولــت قض ّيــة حيــازة ألعــاب ت ّدعــي دولــة
الالئحــة بشــكل
ّ
االحتــال أ ّنهــا ألعــاب خطيــرة ،أو نشــر صــور علــى مواقــع التواصــل االجتماعـ ّـي مــع هــذه األلعــاب.
خــال جلســة احملكمــة التــي جــرت بتاريــخ  1/9/2020حــاول محامــي الضميــر دحــض ا ّدعــاءات
وأن جــزءاً مــن الصــور املشــار
النيابــة،
أي مــن هــذه الصــورّ ،
خاصــة ّ
وأن املعتقــل لــم يشــخّ ص نفســه يف ّ
ّ
ـإن إلصــاق هــذه اال ّدعــاءات باملتّهــم هــو أمــر
إليهــا يف الئحــة االتّهــام هــي لشــخص مل ّثــم ،وبالتالــي فـ ّ
أن وجــود مثــل هــذه الصــور ال يشـ ّكل يف
غيــر منطقـ ّـي .هــذا وحــاول محامــي
املؤسســة التأكيــد علــى ّ
ّ
وأن هــذه الصــور هــي أللعــاب.
أي خطــر،
خاصــة ّ
احلقيقــة ّ
ّ
أن حيــازة الطفــل األلعــاب وأخــذه لصــور معهــا
يف قــراره ،أشــار قاضــي االحتــال إلــى قناعتــه وإدراكــه ّ
أن الطفــل ســيقوم بارتــكاب
ألي شــخص ،وال يؤ ّكــد علــى ّ
بحـ ّد ذاتــه هــو أمــر فعل ّيـاً ال يشـ ّكل تهديــداً ّ
أن مجـ ّرد حيازتــه هــذه األلعــاب ،والتقــاط الصــور معهــا وميولــه لهــا ،هــو ّ
مؤشــر
أي عمــل عدوانـ ّـيّ ،إل ّ
ّ
ودليــل علــى وجــود خطــر .قـ ّرر القاضــي يف هــذه اجللســة ،االكتفــاء بفتــرة االعتقــال للطفــل الغليــظ
عقوبـ ًة علــى مــا ّ
مت تقدميــه ضـ ّده يف الئحــة االتّهــام ،وقـ ّرر اإلفــراج عنــه بكفالــة  1000شــيكل وكفالــة
أن ق ـ ّوات االحتــال قامــت يف وقــت الحــق باإلفــراج عــن الطفــل
طــرف ثالــث  5000شــيكل .يُذكــر ّ
الغليــظّ ،إل أ ّنــه يف مطلــع عــام  2021قامــت باعتقــال الطفــل الغليــظ مجـ ّدداً.
أن دولــة االحتــال أهملــت األســرى الفلســطين ّيني خــال
ويف هــذا الســياق ال ب ـ ّد مــن اإلشــارة إلــى ّ
جائحــة كورونــا ،حيــث جتاهلــت قــ ّوات االحتــال يف الكثيــر مــن األحيــان بروتوكــوالت احلجــر
الصحـ ّـي ،وبروتوكــوالت الوقايــة مــن انتشــار فايــروس كورونــا ،ولــم تقــم بتزويــد األســرى يف العديــد
ّ
ّ
مبنظفــات ومعقّمــات كافيــة ،ويشــير األســير (ر،ع) املوجــود
دوري ،أو
مــن الســجون بالكمامــات بشــكل
ّ
أن األســرى األطفــال يعتمــدون بشــكل أساسـ ّـي علــى كمامــات قماشـ ّية كانــوا قــد
يف ســجن مجـ ّدو إلــى ّ
تمــت آخــر زيــارة
 .83انظــر :الطفــل محمــود الغليــظ يعانــي مــن الكورونــا والتعذيــب النفسـ ّـي،
مؤسســة الضميــر ،صــادر بتاريــخ  11آب ّ .2020
ّ
متوفــر عبــر الرابــط التالــي .https://bit.ly/3csmYga
ّ
بتاريــخ .30/1/2021
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حصلــوا عليهــا منــذ فتــرة ،وأ ّنــه خــال فتــرة جائحــة كورونــا ،م ّكنــت إدارة مصلحــة الســجون األســرى
األطفــال يف ســجن مج ـ ّدو مــن التواصــل مــع ذويهــم مبعــدل م ـ ّرة ك ّل أســبوعني تقريب ـاً ،أ ّمــا زيــارات
الســجون فكانــت تت ـ ّم بصــورة غيــر منتظمــة مبعــدل م ـ ّرة ك ّل  4-5أشــهر.
عملية االعتقال والتحقيق
بحق األطفال خالل
إضاءة على ممارسات االحتالل ّ
ّ

تعمــد قـ ّوات االحتــال خــال عمل ّيــة اعتقــال األطفــال إلــى معاملتهــم علــى قــدم املســاواة مــع البالغــن،

أي مراعــاة العتبارهــم
حيــث تتع ّمــد تكبيلهــم بطــرق مؤملــة ،والتنكيــل بهــم أثنــاء عمل ّيــة االعتقــال دون ّ
خاصــة .ومــن احلــاالت التــي تع ّرضــت ملثــل هــذه املمارســات كانــت
قاصريــن وبحاجــة إلــى معاملــة
ّ

ملؤسســة الضميــر تفاصيــل عمل ّيــة اعتقالــه يــوم  .1/9/2020يقــول
حالــة الطفــل (ع ،ق) الــذي روى ّ
(ع)« :يف متــام الســاعة الثانيــة صباح ـاً وصلــت ق ـ ّوة مــن اجليــش وهــم مل ّثمــون إلــى منزلنــا ،كنــت

أن اجليــش يريدنــي .خــال عمل ّيــة االعتقــال قــام أحــد
نائمــا ًولكــن والدتــي قامــت بايقاظــي وإبالغــي ّ
اجلنــود بدفعــي ّ
باتــاه احلائــط ،وقــام الضابــط بالتحقيــق معــي ميدان ّيـاً ملـ ّدة ســاعتني تقريبـاً قبــل أن
يتـ ّم تقييــدي بكلبشــات بالســتيك ّية إلــى األمــام وتغميــة عينــي ...لــم يســمح لــي اجلنــود بــوداع أهلــي،

وال أعلــم فيمــا إذا أبلغــوا أهلــي إلــى أيــن ســيقتادونني».

عقــب اعتقــال (ع ،ق) ّ
مت نقلــه إلــى أحــد معســكرات االحتــال حيــث أشــار الطفــل إلــى تع ّرضــه إلــى
تفتيــش عـ ٍـار ،وتعاملــت ق ـ ّوات االحتــال معــه بفظاظــة ،حيــث تع ّمــدوا تشــغيل مك ّيــف الهــواء علــى
درجــة حــرارة بــاردة أثنــاء تفتيشــه ،عــدا عــن تركــه يف العــراء ملــا يقــارب الســاعتني وهــو جالــس

علــى كرسـ ّـي .خضــع (ع) لتحقيــق اســتم ّر ملــا يزيــد عــن أســبوعني يف مركــز حتقيــق اجللمــة ،تعـ ّرض
خاللهــا إلــى الشــبح علــى كرسـ ّـي التحقيــق ،والصــراخ ،وتهديــده مــراراً باعتقــال أحــد أفــراد العائلــة أو
ح ّتــى أصدقائــه ،إضافــة إلــى نقلــه إلــى قســم العصافيــر .يذكــر الطفــل (ع) تفاصيــل مكوثــه يف مركــز
حتقيــق اجللمــة قائ ـ ً
ا :إ ّنــه تن ّقــل طــوال فتــرة التحقيــق مــا بــن  4زنازيــن كان منهــا زنازيــن صغيــرة

أن جميــع الزنازيــن كانــت حتتــوي علــى إضــاءة قو ّيــة بشــكل شــبه دائــم ،وعلــى
وأخــرى أكبــر حجمـاًّ ،إل ّ
تكييــف بــارد دائمـاً.
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جداً يعيش فيها األطفال
سيئة ّ
زنازين ّ

بتاريــخ  17/8/2020اعتقلــت قـ ّوات االحتــال الطفــل (ع ،ق) وخــال عمل ّيــة اعتقالــه ،تع ّمــد اجلنــود
إزالــة الكمامــة عــن وجهــه ،علم ـاً بأ ّنهــم لــم يكونــوا يرتــدون كمامــات .احتُجــز (ع) يف مركــز توقيــف
حـ ّوارة ملــا يزيــد عــن أســبوعني قبــع خاللهــا يف زنازيــن إضاءتهــا صفــراء قو ّيــة ،ويف ظــروف معيشـ ّية

ملؤسســة الضميــر يــروي (ع) تفاصيــل
سـ ّيئة تشــمل وجــود فئــران وصراصيــر يف الزنازيــن .يف إفادتــه ّ
هــذه الزنزانــة قائـ ً
الضــوء املوجــود يف الغرفــة
ا« :ك ّنــا دائمـاً نحــاول وضــع قطــع مــن مالبســنا علــى َّ
ح ّتــى نخ ّفــف مــن ق ّوتــه ،فقــد كان مزعج ـاً ج ـ ّداً ..وخــال فتــرة احتجــازي يف هــذه الغرفــة ســمحوا
لــي باالســتحمام فقــط ثــاث م ـ ّرات خــال مــا يزيــد عــن أســبوعني ،وعلــى الرغــم مــن أ ّنهــم كانــوا
يعطوننــي مالبــس ومنشــفة عندمــا أســتح ّم ّإل أ ّنهــم كانــوا يتع ّمــدون عرقلــة تزويــدي بالصابــون ،ولــم

يتــم تزويــدي بفرشــاة أســنان ،ويف إحــدى األ ّيــام أعطونــي واحــدة ّإل أ ّنهــا كانــت مســتعملة».
الصح ّية ليست عائقاً أمام ممارسات االحتالل
الظروف
ّ

ـرائيلي يف الكثيــر مــن األحيــان باعتقــال الفلســطين ّيني علــى الرغــم مــن
تقــوم ق ـ ّوات االحتــال اإلسـ
ّ
مؤسســة
ّ
أي ظــروف ّ
صح ّيــة يعانــون منهــا ،وشــملت ممارســات االحتــال هــذه األطفــال ،حيــث و ّثقــت ّ
ممــن يعانــون مــن
الضميــر خــال عــام  2020قيــام دولــة االحتــال باعتقــال عــدد مــن األطفــال ّ
صح ّيــة مختلفــة .وكان منهــم الطفــل أمــل نخلــة حيــث قامــت قـ ّوات االحتــال باعتقــال الطفــل
أوضــاع ّ

ملؤسســة الضميــر تفاصيــل
نخلــة بتاريــخ  2/11/2020وذلــك عــن حاجــز عطــارة .روى الطفــل نخلــة ّ
اعتقالــه ،فيقــول« :كانــت الســاعة تقريبــاً  9مســا ًء ،وعندمــا وصلــت حاجــز عطــارة قامــت قــ ّوات
االحتــال بإنزالــي مــن املركبــة ،وبــدؤوا فــوراً بضربــي علــى منطقــة الرجلــن باســتخدام البنــادق،
بعدهــا أخذونــي ّ
باتــاه إحــدى مركبــات االحتــال وكانــوا طــوال الوقــت يتع ّمــدون دفعــي وضربــي

بالبنــادق ...عقــب ذلــك نُقلــت إلــى معســكر بالقــرب مــن منطقــة روابــي ،وعلــى الرغــم مــن أ ّننــي طلبــت
مــن أحــد جنــود االحتــال فـ ّ
ـك قيــودي ألنهــا كانــت تؤملنــي جـ ّداًّ ،إل أ ّنــه لــم يقــم بتلبيــة طلبــي ّإل بعــد
ـت علــى ورقــة تثبــت عــدم تع ّرضــي للتعذيــب».
أن و ّقعـ ُ

ُ
اضطــ ّر لالنتظــار مــا
بعــد مــا يقــارب الســاعتني ،نُقــل نخلــة إلــى مركــز توقيــف عتصيــون حيــث

الصحـ ّـي علــى األرجــح -؛
يقــارب أربــع ســاعات ح ّتــى يقـ ّرر املركــز رفــض اســتقباله  -بســبب وضعــه
ّ
األمــر الــذي دفــع قـ ّوات االحتــال إلــى نقــل نخلــة مجـ ّدداً يف مركبــة عســكر ّية .خــال عمل ّيــة النقــل،
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أن التكييــف بــارد ج ـ ّداً ،وأخبــر جنــود
شــعر أمــل بضيــق يف النفــس بســبب لبــس الكمامــة ،وشــعر ّ
صحـ ّـي حــرجّ ،إل أ ّنهــم رفضــوا أن يخفّضــوا مــن حـ ّدة بــرودة التكييــف.
االحتــال أ ّنــه يعانــي مــن وضــع ّ
خــال األ ّيــام التاليــة ّ
مت نقــل الطفــل نخلــة مــراراً بــن مراكــز توقيــف ع ـ ّدة وســجون ،شــملت :مركــز
عتصيــون ،والرملــة ،ومجــ ّدو وخــال عمل ّيــات النقــل ،ن ّكلــت قــ ّوات االحتــال بالطفــل نخلــة علــى

الصحـ ّـي ،حيــث كان يعانــي نخلــة مــن الوهــن العضلـ ّـي الشــديد( ((8الــذي يس ـ ّبب
الرغــم مــن وضعــه
ّ
ـص عضــات التن ّفــس والبلــع.
حــدوث نوبــات مــن الضعــف يف العضــات ،وباألخـ ّ

(((8

بتاريــخ  10/11/2020ق ّدمــت نيابــة االحتــال الئحــة اتّهــام بحقّ الطفل نخلــة ،وبتاريخ 24/11/2020
أن نيابــة
قــ ّررت محكمــة االحتــال العســكر ّية اإلفــراج عــن املعتقــل بكفالــة  3000شــيكلّ ،إل ّ

االحتــال اعترضــت علــى قــرار احملكمــة ،وفيمــا بعــد ق ّدمــت اســتئنافاً علــى هــذا القــرار .خــال
أجــل القاضــي إصــدار القــرار
جلســة االســتئناف التــي ُعقــدت بتاريــخ  29تشــرين الثانــي ّ 2020

وطلــب احلصــول علــى تقريــر ضابــط الســلوك .بتاريــخ  10/12/2020وبعــد مــرور مــا يقــارب 40
يومـاً مــن االعتقــال ،أصــدرت محكمــة االســتئناف العســكر ّية قرارهــا برفــض اســتئناف النيابــة الــذي
ّ
الصحـ ّـي وصغــر س ـنّه .خــال هــذه
مت تقدميــه ،وأق ـ ّرت اإلفــراج عــن الطفــل نخلــة نظــراً لوضعــه
ّ

اجللســة حاولــت النيابــة عرقلــة قــرار اإلفــراج عــن الطفــل نخلــة ،فقامــت بطلــب متديــد توقيفــه 72
أن احملكمــة رفضــت ذلــك،
ســاعة لغايــات فحــص إمكان ّيــة إصــدار أمــر اعتقــال
إداري بحقّــهّ ،إل ّ
ّ
وأق ـ ّرت اإلفــراج عنــه.

ولــم يكــن الطفــل أمــل نخلــة هــو احلالــة الوحيــدة التــي تشــهد ممارســات كهــذه ،حيــث تعــ ّرض
الطفــل محمــد مقبــل ( 16عامــاً ،العــروب) خــال عمل ّيــة االعتقــال ،للضــرب املبــرح ،ففــي تاريــخ

 29/11/2020ويف متــام الســاعة التاســعة صباح ـاً ،قامــت ق ـ ّوات االحتــال باعتقــال الطفــل مقبــل
واعتــدت عليــه بالضــرب املبــرح باســتخدام أعقــاب البنــادق؛ األمــر الــذي تسـ ّبب بإصابتــه يف كســور
يف الفـ ّ
متوجهـاً لشــراء
ـك والوجــه ((8(.فيقــول الطفــل محمــد مقبــل :خــال ذلــك اليــوم كان قــد خــرج
ّ

ـاري ،قامــت قـ ّوات االحتــال بإطــاق قنابــل الغــاز؛
وجبــة فالفــل وح ّمــص وأثنــاء وقوفــه يف احملـ ّل التجـ ّ
 .84للمزيد حول هذا المرض انظر الرابط التالي. https://msdmnls.co/3sTleC5:
ـطينيين :االحتــال يعيــد اعتقــال الطفليــن الغليــظ ونخلــة ويصــدر أمــراً باالعتقــال اإلداري بحـ ّـق
ـتمر لألطفــال الفلسـ
ٍ
 .85فــي اسـ
ّ
ـتهداف مسـ ّ
تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ  5شــباط .2021
الطفــل نخلــة،
مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان ،منشــور بتاريــخ  1شــباط ّ ،2021
ّ
ـكرية فــي معســكر عوفــر تفــرج عــن الطفــل
ّ
متوفــر عبــر الرابــط التالــي .https://bit.ly/2MP7hFd :انظــر أيضــاً  :محكمــة االســتئناف العسـ ّ
تمــت آخــر زيــارة بتاريــخ 1
المعتقــل أمــل نخلــة،
مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان ،منشــور بتاريــخ  10كانــون أول ّ ،2020
ّ
متوفــر عبــر الرابــط التالــي.https://bit.ly/2N7Lmcr :
ّ
شــباط .2020
86. Israeli forces break Palestinian boy’s jaw during arrest, Defense for children international, published on 8
Dec, 2020. Last visited on: Feb 5, 2020. Available at:
https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_break_palestinian_boys_jaw_during_arrest.
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أن أحــد جنــود االحتــال قــام بإمســاكه
مــا دفعــه للهــرب مــع َمــن كان هنــاك مــن األشــخاصّ ،إل ّ
ـاص علــى اجلهــة اليســرى مــن الفـ ّ
ـك -عنــد
واالعتــداء عليــه بالضــرب باســتخدام بندق ّيتــه ،وبشــكل خـ ّ

األذن.-

(((8

مؤسســة الضميــر ،فقــد تل ّقــى والــد الطفــل مقبــل
ووفقـاً ملــا و ّثقتــه ّ
يف يــوم  30/11/2020مكاملــة هاتف ّيــة مــن مستشــفى هداســا

يطلبــون منــه احلضــور مــن أجــل التوقيــع علــى تصريــح إلجــراء
أن ابنــه حضــر إلــى
عمل ّيــة جراح ّيــة البنــه ،حيــث أُبلــغ الوالــد ّ
املشــفى وهــو يعانــي مــن  4كســور يف الفـ ّ
ـفلي ،ورضــوض
ـك السـ ّ
يف أنحــاء جســده كا ّفــة ،ويف  2/12/2020أُجريــت لــه العمل ّيــة

أن قــ ّوات االحتــال
اجلراح ّيــة ،وأخبــر الطفــل محمــد والــده ّ
مــن حلظــات االعتقــال األولــى قامــت باالعتــداء عليــه بالضــرب

باســتخدام األيــدي واألرجــل وأعقــاب البنــادق.

صورة من الحركة العالمية للدفاع عن االطفال
مقيد أثناء تواجده في المشفى
للطفل مقبل وهو
ّ

مؤسســة الضميــر مــن إجرائهــا أشــار
وخــال زيــارة مت ّكنــت ّ
الطفــل محمــد مقبــل إلــى أ ّنــه خــال فتــرة مكوثــه يف املشــفى ،قبــع حتــت حراســة مشـ ّددة ،و ّ
مت تكبيلــه

بكلبشــات حديد ّيــة يف اليديــن والرجلــن معظــم الوقــت ،حيــث تع ّمــدت قـ ّوات االحتــال اإلبقــاء عليــه
مك ّب ـ ً
ا ،وعقــب انتهــاء العمل ّيــة اجلراح ّيــة اســتيقظ ليجــد ف ّكــه مر ّبط ـاً ،علم ـاً بأ ّنــه لــم يت ـ ّم إبالغــه

أن قـ ّوات االحتــال أفرجــت عــن الطفــل
ـأي مــن هــذه التفاصيــل الط ّب ّيــة .يُذكــر ّ
قبــل إجــراء العمل ّيــة بـ ّ
مقبــل يف وقــت الحــق بعــد اشــتراطها إيــداع كفالــة شــخص ّية وكفالــة طــرف ثالــث.
 36ساعة من العذاب يعيشها الطفل (س،ج)

بتاريــخ  19/10/2020قامــت قـ ّوات االحتــال باقتحــام مخ ّيــم العــروب حيــث يســكن الطفــل (س،ج)

وقامــت باقتحــام منزلــه بطريقــة همج ّيــة وعنيفــة ،خــال عمل ّيــة االعتقــال تع ّمــدت ق ـ ّوات االحتــال
دفــع املعتقــل وســحبه بــن الفينــة واألخــرى بطريقــة مؤملــة ،علمـاً بأ ّنــه كان قــد أجــرى عمل ّيــة جراح ّيــة
تعرض له الطفل مقبل انظر:
 .87للمزيد حول ما ّ
Occupation routine: Soldiers assault 16-year-old at al-Arrub R.C, break his jaw and arrest him for 26 days, The
Israeli Information Center for human rights in the Occupoed Territories, published in 21 March 2021. Available
_through:https://www.btselem.org/routine_founded_on_violence/20210324_soldiers_assault_16_year_old_at
al_arrub_rc_and_arrest_him_for_26_days.
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قبــل  5أ ّيــام مــن االعتقــال ،وأبلــغ قــ ّوات االحتــال بذلــك .يقــول (س،ج)ّ « :
مت نقلــي إلــى مركــز

ـمنتي وأنــا مغ ّمــى العينــن ومك ّبــل اليديــن ملــا يزيــد
عتصيــون حيــث أجلســوني يف العــراء علــى حجــر إسـ ّ

ـدي بضربــي
ـدي وبــدأ بالتحقيــق معــي ،وفيمــا بعــد بــدأ اجلنـ ّ
عــن ســاعة ونصــف ...وبعدهــا حضــر جنـ ّ
بقدميــه علــى مــكان العمل ّيــة اجلراح ّيــة التــي كنــت قــد أجريتهــا ،وكأ ّنــه ال يعلــم أ ّننــي قــد أجريــت

عمل ّيــة جراح ّيــة ،واســتم ّر يف الضــرب مــا يقــارب عشــر دقائــق؛ األمــر الــذي دفعنــي لشــرح املوضــوع
ـدي ّإل أن أزال الض ّمــادة الط ّب ّيــة املوجــودة علــى
مجـ ّدداً حيــث أريتــه مــكان العمل ّيــة ،فمــا كان مــن اجلنـ ّ
اجلــرح وبــدأ بالضغــط علــى مــكان العمل ّيــة وعــاد لضربــي مجـ ّدداً».

بعدمــا ن ّكلــت قـ ّوات االحتــال بالطفــل (س،ج) ،بتركــه جالسـاً يف العــراء ملــدة  36ســاعة .خــال هــذه

الســاعات الطويلــة ،تع ّمــدت حرمــان الطفــل (س) مــن الطعــام ،ولــم تقــ ّدم لــه امليــاه ســوى مــ ّرات
معــدودة .يقــول الطفــل (س) يف هــذا الســياق« :لــم يســمحوا لــي طــوال  36ســاعة باســتخدام احل ّمــام
أن املعتقــل (س) خــال
ســوى ثــاث م ـ ّرات ،علم ـاً بأ ّننــي طلبــت اســتخدامه أكثــر مــن م ـ ّرة « .يُذكــر ّ

ـأن الق َُطــب الط ّب ّيــة ليســت يف مكانهــا الصحيــح،
عمل ّيــة الضــرب واالعتــداء عليــه كان قــد شــعر بـ ّ
خاصــة وأ ّنهــا قطــب علــى شــكل كبســات وليســت مخيطــة بخيــط ط ّبـ ّـي وهــو بالفعــل مــا حصــل ،حيــث
ّ
ّ
أن القطــب الط ّب ّيــة بحاجــة إلــى تعديــل ح ّتــى
مت نقــل (س) فيمــا بعــد إلــى إحــدى املستشــفيات وتبـ ّـن ّ
تعــود لشــكلها الطبيعـ ّـي ،حيــث إ ّنهــا كانــت قــد «التــوت» نتيجــة للضــرب الــذي تعـ ّرض لــه املعتقــل.
اإلداري
أطفال في االعتقال
ّ
اســتم ّرت ق ـ ّوات االحتــال خــال هــذا العــام باعتقــال عشــرات األطفــال ،وقامــت بإصــدار أوامــر
إداري بحــقّ عــدد منهــم ،وكان مــن بينهــم الطفــل ســليمان قطــش ( 17عام ـاً -يبــرود) الــذي
اعتقــال
ّ

قامــت ق ـ ّوات االحتــال باعتقالــه بتاريــخ  16/12/2019وح ّتــى نهايــة عــام  2020اســتم ّرت ق ـ ّوات
االحتــال باعتقالــه إدار ّيـاً حيــث ّ
اإلداري مــا يزيــد عــن ثــاث مـ ّرات خــال هــذه
مت جتديــد اعتقالــه
ّ
اإلداري خــال
الفتــرة .إضافــة إلــى الطفــل قطــش ،فقــد قبــع الطفــل ســليمان أبــو غــوش يف االعتقــال
ّ

إداري
هــذا العــام ،حيــث اعتقلتــه قـ ّوات االحتــال بتاريــخ  ،5/9/2019وأصــدرت بح ّقـ ّه أمــر اعتقــال
ّ
ملـ ّدة  4أشــهر واســتم ّر حتــى مطلــع عــام  ((8(.2020وتنتهــك دولــة االحتــال يف اســتخدامها لالعتقــال
أن اعتقــال األطفــال
اإلداري بحــقّ األطفــال العديــد مــن نصــوص املواثيــق الدول ّيــة التــي أ ّكــدت علــى ّ
ّ
أن ســليمان قــد تعـ ّـرض لالعتقــال مجـ ّـدداً بتاريــخ  .21/10/2020للمزيــد حــول حالــة ســليمان أبــو غــوش انظــرhttps://bit. :
 .88يذكــر ّ
.ly/3cUl8ol
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أن طبيعــة االعتقــاالت
يجــب أن يكــون ألقصــر فتــرة ممكنــة ،وأن يكــون املــاذ األخيــر للــدولّ ،إل ّ
اإلداري لفتــرات غيــر معلومــة مــا هــو ّإل
املتك ـ ّررة لألطفــال الفلســطين ّيني ،ووضعهــم يف االعتقــال
ّ

تأكيــد علــى هــذه االنتهــاكات للمواثيــق الدول ّيــة.

اإلداري
فعليــة مــا بيــن اعتقاليــن ...فيصــل العــروج مــن االعتقــال
حر ّيــة
ّ
ّ
خمســة ّأيــام ّ

إداري آخــر بفــارق ّأيــام معــدودة
إلــى اعتقــال
ّ

بتاريــخ  25/4/2020قامــت قــ ّوات االحتــال باعتقــال الطفــل فيصــل العــروج ،الــذي كان قــد ّ
مت
أن هــذا
ملؤسســة الضميــر أشــار العــروج إلــى ّ
اإلفــراج عنــه قبــل  20يومـاً مــن هــذا التاريــخ .يف إفادتــه ّ
االعتقــال هــو االعتقــال الثانــي لــه ،وأنــه قــد ّ
مت اإلفــراج عنــه قبــل  20يومـاً مــن تاريــخ اعتقالــهّ ،إل
أ ّنــه وبســبب ظــروف انتشــار فايــروس كورونــا فقــد ّ
مت حجــره ملـ ّدة  15يومـاً فــور اإلفــراج عنــه ،وعليــه

ملؤسســة الضميــر تفاصيــل اعتقالــه
يتنســم ح ّر ّيتــه ســوى خمســة أ ّيــام فعل ّيــة .روى فيصــل ّ
فإ ّنــه لــم ّ
قائــ ً
أن والــدي اســتيقظ علــى
ا« :وصلــت قــ ّوة مــن اجليــش إلــى منــزل أهلــي ،وعلــى الرغــم مــن ّ
صوتهــم وحــاول فتــح بــاب املنــزل ّإل أ ّنهــم رفضــوا ذلــك وقامــوا بخلــع البــاب ...بعدمــا دخــل اجلنــود
توجهــوا إلــى غرفتــي وقامــوا بســحبي مباشــرة إلــى اخلــارج دون ح ّتــى منحــي أ ّيــة فرصــة
إلــى املنــزل ّ
ألبـ ّدل مالبســي ،حيــث كنــت أرتــدي مالبــس النــوم» .ويكمــل قائـ ً
ا« :بعــد خروجــي مــن البيــت وضعــوا
مت تقييــدي بقيــود بالســتيك ّية إلــى اخللــف ،و ّ
لــي كمامــة و ّ
مت نقلــي إلــى معســكر لالحتــال وتُركــت فيــه
أي
واقفـاً لســاعات عـ ّدة وأنــا مغ ّمــى العينــن ومق ّيــد اليديــن ،ولــم يســمحوا لــي بشــرب املــاء أو تنــاول ّ
شــيء ،ولــم يســمحوا لــي باســتخدام احل ّمــام علــى الرغــم مــن أ ّننــي طلبــت ذلــك».

أن املعتقــل كان قــد ّ
مت نقلــه إلــى مركــز حتقيــق اجللمــة ،حيــث بقــي مــا يزيــد عــن أســبوعني
يُذكــر ّ
الصحـ ّـي والتحقيــق ،وطــوال هــذه الفتــرة ّ
مت احتجــازه يف زنزانــة صغيــرة ال حتتــوي
لغايــات احلجــر
ّ

أي مصــدر للتهويــة الطبيع ّيــة ،وإضاءتهــا صفــراء خافتــة ،وفيهــا فرشــة بالســتيك ّية ،ولــم يكــن األكل
ّ
كافيـاً أو ج ّيــداً نوعـاً وك ّمـاً ،ولــم يُســمح لــه باالســتحمام ملــا يقــارب  17يومـاً ،ولــم يتـ ّم إعطــاؤه ثيابـاً
ـاص
للغيــار .وبشــكل عــام ميكــن النظــر إلــى جـ ّل هــذه املمارســات وتنافيهــا مــع الظــرف الراهــن اخلـ ّ
بانتشــار فايــروس كورونــا ،فعلــى الرغــم مــن أهم ّيــة االســتحمام والتعقيــم بشــكل دائــم ،جتاهلــت قـ ّوات
االحتــال يف الكثيــر مــن األحيــان حاجــة األســرى للتعقيــم ،واالســتحمام ،ومتكينهــم مــن احلصــول
ّ
ـخصي.
واملنظفــات ســواء أكانــت هــذه املــوا ّد للغرفــة أو حتــى الســتخدامهم الشـ
علــى املعقّمــات
ّ
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االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات
·علــى الرغــم مــن انتشــار جائحــة كورونــا خــال عــام  ،2020إال أن دولــة االحتــال لــم تتوقــف
عــن ممارســاتها جتــاه الفلســطينيني ،حيــث اعتقلــت قــوات االحتــال خــال هــذا العــام مئــات
الفلســطينيني ،وقامــت بوضعهــم يف ســجون تفتقــر إلــى أبســط مقومــات احليــاة اآلدميــة ،ولــم
ـراع يف كثيــر مــن األحيــان معاييــر النظافــة ،والتعقييــم الالزمــة للحــد مــن انتشــار فايــروس
تـ ِ

كورونــا ،معرض ـ َة بذلــك مئــات األســرى خلطــر االصابــة بهــذا الفايــروس.

ـدي والنفسـ ّـي ،واســتخدام
·اســتم ّرت دولة االحتالل خالل عام  2020مبمارســة التعذيب اجلسـ ّ
ّ
واحلاطــة للكرامــة اإلنســان ّية ضـ ّد األســرى الفلســطين ّيني؛ بهــدف
أســاليب املعاملــة الالإنســان ّية

كســرهم حيــث تُســتخدم هــذه األســاليب بــدءاً مــن اللحظــات األولــى لعمل ّيــة االعتقــال ،مــروراً
بالتحقيــق والنقــل إلــى احملاكــم ،وصــوالً إلــى ســجون االحتــال التــي تشــهد انتهــاكات مر ّوعــة

حلقــوق الفلســطين ّيني.

·عمــدت دولــة االحتــال خــال هــذا العــام إلــى االســتمرار يف انتهــاك حــقّ الفلســطين ّيني يف
التعبيــر عــن الــرأي ،وذلــك مــن خــال اعتقــال عشــرات الفلســطين ّيني علــى خلف ّيــة منشــوراتهم
علــى مواقــع التواصــل االجتماعـ ّـي ،واعتبــار هــذه املنشــورات مــن قبيــل التحريــض علــى دولــة
االحتــال.

ـرائيلي خالل عام  2020مئات األســرى الفلســطين ّيني ،ووضعتهم
·اعتقلت ق ّوات االحتالل اإلسـ
ّ
اإلداري الــذي ينتهــك أبســط ضمانــات احملاكمــة العادلــة التــي تشــمل احلــقّ يف
يف االعتقــال
ّ
ِ
تكتــف دولــة
قانونــي .ولــم
املوجهــة إلــى الشــخص ،واحلــقّ يف إعــداد دفــاع
معرفــة التهمــة
ّ
ّ

االحتــال فقــط بهــذا بــل اســتم ّرت خــال هــذا العــام يف حتويــل عشــرات األســرى مــن االعتقــال
اإلداري ،أو
اإلداري إلــى االعتقــال علــى خلف ّيــة قضايــا بعــد قضائهــم شــهوراً يف االعتقــال
ّ
ّ
اإلداري بعــد قضائهــم ســنوات يف الســجن علــى خلف ّيــة أحــكام صــادرة
حتويلهــم إلــى االعتقــال
ّ
بحقّهــم.

·لــم تســتثنِ دولــة االحتــال مــن اعتقاالتهــا طلبــة املــدارس ،واجلامعــات ،حيــث ص ّعــدت خــال
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هــذا العــام مــن سياســاتها يف اعتقــال طلبــة اجلامعــات الفلســطين ّية ،ال بــل متــادت يف هــذا

ّ
موســعة يف ذلــك
املجــال مــن خــال إعالنهــا أحــد األطــر
الطلب ّيــة علــى أ ّنــه تنظيــم محظــورّ ،

مــن نطــاق انتهاكهــا حلــقّ الطلبــة الفلســطين ّيني يف املشــاركة يف احليــاة السياســ ّية ،والعمــل
النقابــي .هــذا وشــملت هــذه االنتهــاكات أيضــاً عــدداً مــن املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان
ّ
واملؤسســات العاملــة يف هــذا املجــال ،وجـ ّل ذلــك يأتــي بهــدف تضييــق اخلنــاق أكثــر وأكثــر علــى
ّ
الفلســطين ّيني.

·ال تفــ ّرق دولــة االحتــال يف تطبيقهــا سياســة العقوبــات اجلماع ّيــة مــا بــن الفلســطين ّيني
ســواء أكانــوا صغــاراً أم كبــاراً ،فخــال عــام  2020قامــت ق ـ ّوات االحتــال باعتقــال عشــرات
الفلســطين ّيني بهــدف الضغــط علــى آخريــن لتســليم أنفســهم ،أو بهــدف الضغــط علــى معتقلــن

يف مراكــز التحقيــق ،وكذلــك اســتم ّرت دولــة االحتــال خــال هــذا العــام يف معاقبــة عائــات
فلســطين ّية بأكملهــا مــن خــال هــدم منــازل  6أســرى فلســطين ّيني ،وتشــريد عائالتهــم يف ظ ـ ّل
جائحــة كورونــا.

ـرائيلي خــال عــام  2020يف حتريضــه ضـ ّد الفلســطين ّيني وضـ ّد األســرى
·اســتم ّر الشــارع اإلسـ
ّ
أي قــرار قضائـ ّـي يصــدر
ـاص ،وذلــك مــن خــال التحريــض املتزايــد واالحتجــاج علــى ّ
بشــكل خـ ّ
فلســطيني مرتبــط
ال يشــمل أحكامــاً مرتفعــة ضــ ّد الفلســطين ّيني ،أو ال يرفــض هــدم منــزل
ّ
ـكري ،وغيرهــا مــن القــرارات.
بعمــل عسـ ّ
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التوصيات
مؤسســة الضميــر بضــرورة مالحقــة االحتــال على جرائمه بحقّ الشــعب الفلســطيني،
·توصــي ّ
مبــا يشــمل املالحقــة علــى جرائــم التعذيــب التــي يت ـ ّم ارتكابهــا ،واإلعدامــات خــارج نطــاق
ـري لألســرى وحرمانهــم مــن ضمانــات احملاكمــة
ـفي والنقــل القسـ ّ
القانــون ،واالحتجــاز التعسـ ّ
العادلــة ،واعتقالهــم إدار ّيـاً دون متكينهــم مــن معرفــة التّهمــة املوجهــة إليهــم أو مـ ّدة العقوبــة،
واحتجــاز جثامــن شــهداء احلركــة األســيرة ،ومعاقبــة الفلســطين ّيني جماع ّيـاً.
مؤسســة الضميــر املجتمــع الدولـ ّـي بضــرورة الضغــط علــى دولــة االحتــال لإلفــراج
·توصــي ّ
ـص األســرى كبــار السـ ّـن،
الكامــل عــن جميــع األســرى واملعتقلــن يف ســجون االحتــال ،وباألخـ ّ
واملرضــى ،والنســاء واألطفــال يف ظ ـ ّل انتشــار فايــروس كورونــا ،وكذلــك الضغــط علــى دولــة
املخصصــة لألســرى التــي أق ّرتهــا
االحتــال لتنفيــذ التزاماتهــا بتوفيــر املســاحة الدنيــا
ّ
محكمــة االحتــال ،وحتســن ظــروف مراكــز االحتجــاز والتوقيــف التــي تفتقــر إلــى أبســط
معاييــر احليــاة اآلدم ّيــة.
واملؤسســات الدول ّيــة ذات العالقــة
بالص ّحــة
ـاص املعنـ ّـي
ّ
مؤسســة الضميــر املقـ ِّرر اخلـ ّ
ّ
·توصــي ّ
الصح ّيــة لألســرى
بضــرورة الضغــط علــى دولــة االحتــال لتنفيــذ التزاماتهــا بتوفيــر الرعايــة
ّ
املرضــى يف ظـ ّل سياســة اإلهمــال الط ّبـ ّـي التــي تتع ّمدهــا دولــة االحتــال ،التــي تتسـ ّبب ســنو ّياً
بســقوط عــدد مــن الشــهداء يف صفــوف احلركــة األســيرة.
مؤسســة الضميــر اللجنــة الدول ّيــة للصليــب األحمــر بضــرورة اضطالعهــا بدورهــا
·توصــي ّ
والتمســك بحقّهــا يف تنفيــذ زيــارات فجائ ّيــة للســجون
اخلاصــة بحمايــة املعتقلــن،
ومه ّماتهــا
ّ
ُّ
ّ
واالطــاع علــى أحوالهــم وظــروف احتجازهــم مبــا يشــمل الدخــول إلــى
ومراكــز التوقيــف،
األقســام والغــرف ،واالجتمــاع املنفــرد مــع األســرى واملعتقلــن وســماع شــكواهم ،ومطالبــة
ـوري علــى الوفــاء بالتزاماتهــا كونهــا قـ ّو ًة حاجــزة
مدير ّيــة مصلحــة الســجون بالعمــل اجلــا ّد والفـ ّ
ـاني.
مبوجــب القانــون الدولـ ّـي اإلنسـ ّ
واملؤسســات احلقوق ّيــة احمللّ ّيــة بضــرورة
مؤسســة الضميــر هيئــة شــؤون األســرى
ّ
·توصــي ّ
تكثيــف اجلهــود وتوحيدهــا لفضــح جرائــم دولــة االحتــال ،ومصلحــة الســجون ،ويف تقــدمي
الشــكاوى احمللّ ّيــة والدول ّيــة؛ بهــدف مســاءلة االحتــال علــى أعمالــه ،وضــرورة توحيــد
ـطيني حــول قض ّيــة األســرى واملعتقلــن الفلســطين ّيني يف
اخلطــاب القانونـ ّـي واحلقوقـ ّـي الفلسـ ّ
ســجون االحتــال ،والدعــوة إلــى مقاطعــة احملاكــم العســكر ّية.
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مؤسســة الضميــر األســرى واملعتقلــن بضــرورة توثيــق االعتــداءات التــي يتع ّرضــون
·توصــي ّ
املؤسســات احلقوق ّيــة الفلســطين ّية والدول ّيــة؛ بهــدف تفعيل أدوات مســاءلة
لهــا ،وإيصالهــا إلــى
ّ
االحتــال ومحاســبته علــى جرائمــه ،وفضــح طبيعــة املعاملــة العنصر ّيــة التــي تتعامــل بهــا دولــة
ـاص ،وطبيعــة التحريــض الــذي
االحتــال مــع الفلســطين ّيني بشــكل عــام ومــع األســرى بشــكل خـ ّ
أي أســير
ميارســه الشــارع
اإلســرائيلي لتضييــق اخلنــاق علــى األســرى ،كالتحريــض ضــ ّد ّ
ّ
يتم ّكــن مــن اســتكمال دراســته يف الســجن ،وصــوالً إلــى التحريــض علــى عــدم تطعيــم األســرى.

128

مالحق
ملحق رقم ()1

وجههــا «اخلبيــر النفسـ ّـي» للمعتقلــن ،شــرط أن تكــون مــن نــوع االختيــار مــن
بعــض األســئلة التــي ّ
متعـ ّـدد:
 1 .أنا دكتور يف علم النفس وقد درست يف جامعة )1( :تل أبيب ( )2رهط ( )3العبر ّية.
ولدي أطفال عددهم )1( :اثنان ( )2ثالثة ( )3أربعة.
2 .2أنا متز ّوج منذ فترة طويلة،
ّ
3 .3أنا عمري 40 )1( :عاماً (50 )2عاماً (60 )3عاماً.
4 .4املهاجــم الــذي أطلــق النــار كان يقــف بجانــب حائــط ارتفاعــه ( )1متــر ( )2متــران ( )3ثالثــة
أمتــار.
ّ
متقطعاً.
5 .5املهاجم أطلق الرصاص )1( :فرد ّياً ( )2أتوماتيك ّياً ()3
6 .6إذا كنــت أنــت تريــد تنفيــذ هجــوم مــن نقطــة مقابــل بيــت إيــل ،هــل تقــوم بالهــرب مــن الشــارع
«الفالنــي» أم «الفالنــي»؟
7 .7املهاجم يف مكان العمل ّية نسي )1( :دخانه ( )2مشط رصاص ( )3شنطة.
ّ 8 .8
مت إطالق النار يف تاريخ  ---عند بيت إيل على ( )1س ّيارة ( )2جيب ( )3باص.
9 .9املهاجــم أطلــق النــار ّ
باتــاه آل ّيــة مع ّينــة ،واإلصابــة كانــت )1( :يف املق ّدمــة ( )2يف اجلهــة اليمنــى
( )3يف اجلهــة اليســرى.
1010املهاجم أطلق النار باستخدام )1( :كالشينكوف ( )2إم  )3( 16مسدس.
1111إذا أطلق النار من منطقة البيرة على ســيارة يف شــارع قرب بيت إيل ،أين تكون إصابة الســيارة؟
األمامي.
( )1اجلهة اليمنى للس ّيارة ( )2اجلهة املقابلة للبيرة ( )3يف الزجاج
ّ
1212ما هو لون الس ّيارة التي أطلق النار عليها؟ ( )1أحمر ( )2أبيض ( )3أزرق.
1313خارطــة فيهــا  3خيــارات ،مــا الطريــق املثلــى النســحاب من ّفــذ إطــاق النــار؟ (ّ )1
باتــاه البيــوت
باتــاه اجلبــل (ّ )3
القريبــة (ّ )2
باتــاه الشــارع الرئيسـ ّـي.
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1414إذا كان هنــاك شــخص يريــد إطــاق النــار وهــو يف املنطقــة الفالن ّيــة «صــورة للمنطقــة» مــا املــكان
األنســب الــذي يختــاره؟ ( )1قــرب ســور ( )2قــرب شــجرة ( )3قــرب تلّــة.
1515الشــخص الــذي أطلــق النــار يف املنطقــة (الفالن ّيــة) يف شــهر  12/2019علــى آل ّيــه عســكر ّية،
أطلــق 10 )1( :رصاصــات ( 20 )2رصاصــة ( 30 )3رصاصــة.
1616هــل ســمعت عــن عمل ّيــة حدثــت قــرب بيــت إيــل؟ هــل ن ّفــذ العمل ّيــة )1( :شــخص ( )2شــخصان
( 3 )3أشــخاص؟
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ملحــق رقــم ( :)2قائمــة المضربيــن عــن الطعــام خــال عــام  2020وفقــاً لتوثيقــات

مؤسســة الضميــر

االسم

العمر

المنطقة

تاريخ بدء
االضراب

سبب االضراب

تاريخ انتهاء
االضراب

سامي جنازرة

47

مخيم الفوار /الخليل

11/5/2020

االعتقال االداري

2/6/2020

عدي شحادة

24

مخيم الدهيشة /بيت
لحم

23/6/2020

االعتقال االداري

22/7/2020

ابراهيم
غنيمات

40

صوريف -الخليل

24/6/2020

االعتقال االداري

22/7/2020

ماهر عبد
اللطيف حسن
األخرس

49

سيلة الظهر  -جنين

27/7/2020

االعتقال نفسه

6/11/2020

فادي غنيمات

40

صوريف -الخليل

24/6/2020

االعتقال اإلداري

22/7/2020

حازم
القواسمة

55

الخليل

2/4/2020

اعتراضاً على عزل
عمر خرواط وحاتم
القواسمة

أحمد الجعبري

الخليل

2/4/2020

اعتراضاً على عزل
عمر خرواط وحاتم
القواسمة

إياد األطرش

الخليل

2/4/2020

اعتراضاً على عزل
عمر خرواط وحاتم
القواسمة

محمد رفاية

الخليل

2/4/2020

اعتراضاً على عزل
عمر خرواط وحاتم
القواسمة

سالم رجوب

الخليل

2/4/2020

اعتراضاً على عزل
عمر خرواط وحاتم
القواسمة
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جهاد أبو ظاهر

33

غزة

2/4/2020

اعتراضاً على عزل
عمر خرواط وحاتم
القواسمة

أمير المقيد

35

غزة

2/4/2020

اعتراضاً على عزل
عمر خرواط وحاتم
القواسمة

القدس

2/4/2020

اعتراضاً على عزل
عمر خرواط وحاتم
القواسمة

أريحا

2/4/2020

اعتراضاً على عزل
عمر خرواط وحاتم
القواسمة

نابلس

2/4/2020

اعتراضاً على عزل
عمر خرواط وحاتم
القواسمة

مراد
فشافشة

31

جبع

11/5/2020

االعتقال االداري

محمود
السعدي

40

مخيم جنين

20/10/2020

اإلعتقال اإلداري

31/10/2020

محمد أبو
الرب

41

قباطية قضاء جنين

13/7/2020

تضامن مع األسير
كمال أبو وعر

23/7/2020

جنين

13/7/2020

تضامن مع األسير
كمال أبو وعر

23/7/2020

خليل أبو عرام

54

يطا -الخليل

2/8/2020

لقاء ابنه المعتقل

6/8/2020

مهند العزة

44

مخيم العزة  -بيت
لحم

5/8/2020

تضامن مع األسير
خليل أبو عرام

6/8/2020

يعقوب حسين

26

مخيم الجلزون  -رام
الله

5/2/2020

الغاء العزل

17/2/2020

موسى حسن
زهران

53

دير أبو مشعل  -رام
الله

16/8/2020

االعتقال اإلداري

30/8/2020

محمد الهلسة

عطية عوض

36

ابراهيم خنفه

مراد أبو الرب
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عبد الرحمن
شعيبات

بيت ساحور

20/8/2020

االعتقال االداري

22/9/2020

31

رنتيس رام الله

5/8/2020

االعتقال االداري

31/8/2020

مصطفى
الحسنات

22

الدهيشة

24/8/2020

االعتقال االداري

رامز اللحام

23

الدهيشة

24/8/2020

االعتقال االداري

يزن بلعاوي

22

الدهيشة

24/8/2020

االعتقال االداري

معتصم
سمارة

42

طولكرم

27/8/2020

االعتقال االداري

2/9/2020

حمدي قرعان

44

22/8/2020

احتجاجاً على عزل
وائل الجاغوب

24/8/2020

حسام الرزة

62

نابلس

30/8/2020

احتجاجاً على
االعتقال

عبد الله صبح

19

برقين /جنين

27/8/2020

طلب لنقله إلى
عوفر

جبريل زبيدي

34

جنين

17/12/2020

االعتقال االداري

محمد وهدان

31/8/2020
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االسم :ليان نزار أحمد كايد
تاريخ الميالد26/4/1998 :
العنوان :نابلس -سبسطية
المهنة :خريجة علم اجتماع من جامعة بيرزيت
تاريخ االعتقال8/6/2020 :

االعتقال
اعتُقلــت ليــان صبــاح يــوم  8/6/2020أثنــاء مرورهــا عــن حاجــز زعتــرة العســكري .حيــث أوقــف
جيــش االحتــال ســيارة والدتهــا التــي كانــت تقلهــا وبعــد أن طلبــوا هويتهــا أنزلوهــا مــن الســيارة
وقامــوا بتفتيشــها ميدانيـاً .ويف األثنــاء حتـ ّدث إليهــا هاتفيـاً ضابــط الشــاباك وأبلغهــا أنهــا موقوفــة.
قــام جنــود االحتــال بتقييــد يديهــا لألمــام وقدميهــا بقيــود حديديــة ،وأجلســوها علــى كرســي يف
اخلــارج ،ليتــم نقلهــا إلــى معســكر قريــب إلجــراء الفحــص الطبــي ،وهنــاك لــم يكــن أي مترجــم أثنــاء
ســؤالها عــن وضعهــا الصحــي .بعــد االنتهــاء مــن األســئلة الطبيــة نُقلــت مجــدداً إلــى احلاجــز ،حيــث
قــدم لهــا اجلنــود الطعــام واملــاء إال أنهــم رفضــوا إزالــة القيــود عــن يديهــا ســواء أثنــاء الطعــام أو
الذهــاب إلــى احلمــام .نقلــت يف البوســطة مــن احلاجــز إلــى ســجن هشــارون حيــث ســافرت ملــدة
ثــاث ســاعات حرمــت خاللهــا مــن شــرب املــاء بحجــة أنــه «ال يوجــد».
عانــت ليــان يف ســجن هشــارون مــن ظــروف قاســية ،حيــث قبعــت يف قســم للعــزل يحــوي ســجناء
أمنيــن ومدنيــن ،وعانــت بســبب وجــود الســجناء املدنيــن ،حيــث كانــوا يســببون إزعاجـاً كبيــراً مــن
خــال الصــراخ الدائــم والتكســير ،وتعرضــت للشــتم علــى مــدار  4أيــام وعلــى مســمع مــن الســجانني
دون أن مينعــوا ذلــك.
ُوضعــت ليــان يف غرفــة مليئــة بالكاميــرات يف أول يومــن ،ومــن ثــم نقلــت لغرفــة أخــرى .لــم يُوفــر لهــا
مالبــس جديــدة ونظيفــة ،ممــا اضطرهــا ألخــذ مالبــس مــن ســجينة مدنيــة وغســلها إلعــادة ارتدائهــا.
عانــت أيض ـاً مــن رداءة البطانيــات وطلبــت غســلها أكثــر مــن مــرة إال أن إدارة الســجن لــم تســتجب،
كمــا أن الطعــام كان رديء ك ّمـاً ونوعـاً ،واحلمــام مكشــوف مــن األعلــى وال يوجــد لــه بــاب.
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االستجواب
تعرضــت ليــان لالســتجواب مرتــن ،حيــث نُقلــت مــن هشــارون إلــى ســجن عوفــر لالســتجواب ،وكانــت
تخــرج منــذ الصبــاح الباكــر وتعــود مســا ًء ،يف رحلــة طويلــة ومرهقــة وهــي مقيــدة يف البوســطة .جــرى
اســتجوابها يف املرتــن وهــي مق ّيــدة لألمــام ،ومتحــور االســتجواب حــول العمــل الطالبــي والنقابــي يف
اجلامعــة .ويف إحــدى املــرات ُوضعــت ليــان يف زنزانــة لسـ ٍ
ـاعات طويلــة بعــد اســتجوابها ،وعلــى الرغــم
مــن طلبهــا املتكــرر باحلصــول علــى مــاء للشــرب وباســتخدام احلمــام ،إال أنــه لــم يُســمح لهــا ذلــك.
وأخيــراً بعــد أن ُســمح لهــا باســتخدام احلمــام ،لــم تســمح املجنــدة بإزالــة القيــود عــن يديهــا.
بعــد انتهــاء االســتجواب األخيــر ،وأثنــاء محاولــة ليــان الصعــود إلــى البوســطة لتُنقــل مجــدداً لســجن
هشــارون ،تعثــرت وســقطت أرضــاً بســبب قيــود القدمــن ،ولــم يقــم أي مــن اجلنــود واملجنــدات
مبحاولــة رفعهــا وإمنــا قامــوا بالضحــك واالســتهزاء بهــا.
الوضع القانوني
ُعرضــت ليــان علــى محكمــة عوفــر العســكرية يعــد يومــن مــن اعتقالهــا ،لتقــوم بتمديــد اعتقالهــا ملــدة
 5أيــام ،مــن ثــم جــرى متديــد اعتقالهــا مــر ًة أخــرى ملــدة  4أيــام لتقــدمي الئحــة اتهــام بحقهــا .ويف يــوم
ُ ،18/6/2020قدمــت الئحــة اتهــام تتضمــن بنــود تتعلــق بعملهــا الطالبــي والنقابــي داخــل اجلامعــة،
وحتملهــا مســؤولية يف تنظيــم «محظــور» وقيامهــا بنشــاطات اجتماعيــة وثقافيــة ،باإلضافــة إلــى
اتهامهــا بإلقــاء احلجــارة.
بتاريــخ  ،21/3/2021حكمــت محكمــة عوفــر العســكرية علــى ليان بالســجن ملــدة  16شــهراً فعليـاً و12
شــهراً مــع وقــف التنفيــذ ملــدة  5ســنوات ،باإلضافــة إلــى غرامــة بقيمــة  6000شــيقل.
ويف قــرار احلكــم ،استشــهد القاضــي العســكري بحكــم ســابق حملكمــة االســتئناف العســكرية الــذي
يفيــد بأنــه ال يجــوز االســتخفاف يف األذرع الطالبيــة للتنظيمــات احملظــورة ،يف إشــارة إلــى مالحقــة
الطــاب الذيــن ينتمــون للكتــل الطالبيــة يف اجلامعــات باعتبارهــم يشــكلون خطــراً علــى «األمــن».
العمل الطالبي واعتقال الطالبات
بشــكل متواصــل ،حيــث تســتدعي
تالحــق ســلطات االحتــال الطالبــات والطــاب الفلســطينيني
ٍ
عــدداً منهــم ،وتعتقــل عــدداً آخــر ،يف محاولــة لتصويــر العمــل الطالبــي بالعمــل اخلطيــر علــى «أمــن
املنطقــة» .يقبــع يف ســجون االحتــال حاليــاً  5أســيرات طالبــات إحداهــن طالبــة دراســات عليــا،
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مــن أصــل  41أســيرة تقبعــن يف ســجن الدامــون ويف التحقيــق .وهــؤالء األســيرات اخلمــس حتاكمــن
بتهـ ٍـم تتعلــق بعملهــن الطالبــي والنقابــي داخــل اجلامعــة .حيــث تتهــم ســلطات االحتــال الطالبــات
ـس بأمــن املنطقــة ،وال زالــت ثــاث منهــن تقبعــن يف
باملشــاركة يف أنشــطة طالبيــة تدعــي أنهــا متـ ّ
ســجن الدامــون بانتظــار صــدور قــرار احلكــم بحقهــن ،فيمــا تقضــي أخــرى فتــرة حكمهــا البالغــة 16
شــهراً ،وإحداهــن تتعــرض للتحقيــق يف مركــز حتقيــق بيتــح تكفــا وممنوعــة مــن لقــاء محاميهــا.
إن مالحقــة ســلطات االحتــال للطالبــات علــى خلفيــة نشــاطهن الطالبــي والنقابــي يظهــر الوجــه
احلقيقــي لدولــة االحتــال التــي تدعــي الدميقراطيــة ويف الوقــت نفســه متنــع وتقمــع أي محاولــة
مــن الطلبــة ملمارســة احلقــوق األساســية كاحلــق يف حريــة الــرأي والتعبيــر واملشــاركة يف احليــاة
السياســية.
ـكل ممنهــج تســعى إلــى قمع الطلبــة وترهيبهم
إن هــذه املمارســات التــي ترتكبهــا ســلطات االحتــال بشـ ٍ
لثنيهــم عــن ممارســة حقهــم األساســي مبمارســة العمــل النقابــي والطالبي وحقهم باالنتماء السياســي
وحريــة الــرأي والتعبيــر احملميــن مبوجب املواثيــق الدولية.
إن احلــق يف تكويــن واالنضمــام للجمعيــات حــق أساســي .ويفســر بأنــه حق الفــرد يف تكوين جمعيــة
أو منظمــة مع أشــخاص يتفقون معه يف الــرأي أو يف االنضمــام إلــى جمعيــة قائمــة ســابقاً .ويف
الوقــت ذاتــه ،يشــكل هــذا احلــق أيضــاً احلــق اجلماعــي للجمعيــات يف القيــام بأنشــطة لتحقيــق
مصالــح مشــتركة ألعضائهــا أو األشــخاص أو اجلماعــات أو املواضيــع التــي تعمــل حولهــا ((8(.كمــا
ويجــب أن ميــارس احلــق يف حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن اجلمعيــات واالنضمــام إليهــا دون أن
يُفــرض عليــه قيــود إال مــا يجيــزه القانــون الدولــي ،وخاصــة القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان(.((9
ـكل متواصــل
وبينمــا تكفــل االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة هــذا احلــق ،تنتهكــه ســلطات االحتــال بشـ ٍ
حيــث حتــرم العديــد مــن الطلبــة حريتهــم بحجــة ممارســة نشــاطات طالبيــة ونقابيــة.
طالبة متفوقة ُحرمت من فرحة التخرج
ليــان هــي االبنــة الوســطى لعائلــة تتكــون مــن أبويــن وأخويــن وثالثــة شــقيقات ،وهــي طالبــة متفوقــة
علــى الصعيــد األكادميــي ،حصلــت علــى معــدل  96يف الثانويــة العامــة لتلتحــق يف جامعــة بيرزيــت
تخصــص علــم االجتمــاع ،ولــم تعــزل نفســها عــن محيطهــا االجتماعــي ،فهــي الشــابة املفعمــة باحليــاة،
 .89مرفــت رشــماوي-منظمة العفــو الدوليــة ،حريــة تأســيس الجمعيــات التجمــع الســلمي فــي القانــون الدولــي ،المجلــة االلكترونيــة عــدد
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 .90المرجع السابق.
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دائمــة االبتســامة ،تســاعد كل مــن حولهــا .اعتُقلــت ليــان بعــد انهائهــا متطلبــات التخــرج ،وقبــل أن
حتتفــل مــع أحبائهــا بتخ ّرجهــا مــن اجلامعــة ،ودون أن حتصــل علــى الشــهادة التــي تلخّ ــص مشــوار 4
ســنوات يف اجلامعــة .ليــان الشــابة الطموحــة ز ُّجــت يف ســجون االحتــال دون االحتفــال بنجاحهــا،
وبانتظــار قــرار احلكــم الــذي ســيصدر بحقهــا بادعــاء مشــاركتها يف العمــل الطالبــي والنقابــي.
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تاريخ االعتقال1/7/2020 :
الحالة القانونية :حكم بالسجن  11شهراً

االعتقال واالستجواب
اعتُقلــت إيليــاء يــوم  1/7/2020بعــد اقتحــام منزلهــا الكائــن يف الطيــرة ،حيــث طلبــت القــوة املقتحمــة
هويتهــا وبعــد التعــرف عليهــا أبلغهــا الضابــط أنهــا سـتُنقل إلــى عوفــر .نقلوهــا مــن منزلهــا ووضعوهــا
يف اجليــب العســكري وقامــوا بتعصيــب عينيهــا بكمامــة طبيــة ،ووضعــوا كمامــة أخــرى علــى أنفهــا
وفمهــا .وصلــوا بهــا إلــى ســجن عوفــر حيــث ُوضعــت يف غرفــة ملــدة ســاعة ونصــف علــى األرض،
طلبــت كرســي لتجلــس عليــه إال أنــه لــم يتــم االســتجابة لطلبهــا .أخرجوهــا الحقـاً إلــى غرفــة قــرب
بــرج املراقبــة ملــدة  4ســاعات يف ظــل حــرارة الطقــس املرتفعــة.
نُقلــت الحقـاً بعــد تفتيشــها إلــى االســتجواب ،وكانــت مقيــدة القدمــن حيــث كادت تقــع علــى وجههــا،
وضعوهــا يف غرفــة صغيــرة ال حتــوي نوافــذ ،وفيهــا ضــوء أبيــض قــوي جــداً ،ال حتــوي حمامــاً،
ورفضــوا إزالــة القيــود مــن قدميهــا .تعرضــت لالســتجواب مــن قبــل احملقــق حــول عملهــا الطالبــي
والنقابــي داخــل اجلامعــة ،واســتمر االســتجواب ملــا يقــارب الســاعة والنصــف ،ثــم عــادت لالســتجواب
مــر ًة أخــرى بادعــاء وجــود أســئلة جديــدة .بعــد انهــاء االســتجواب ،نقلــت بواســطة البوســطة إلــى
وســئلت أســئلة طبيــة حــول وضعهــا الصحــي ،ثــم نقلــت إلــى ســجن هشــارون بعــد رحلــة
مركــز طبــي ُ
مــن املعانــاة اســتمرت  7ســاعات.
يف ســجن هشــارون ،تعرضــت هــي وأســيرات أخريــات للتهديــد مــن قبــل ضابــط بتقييدهــم باألسـ ّرة،
ووضعهــم بغرفــة فيهــا كاميــرات للمراقبــة .حرمــت ايليــاء مــن املالبــس أثنــاء وجودهــا يف هشــارون،
حيــث لــم يقومــوا بإعطائهــا مالبــس للغيــار .كمــا وتعرضــت للشــتم واملضايقــة مــن قبــل ســجناء
مدنيــن يقبعــون يف القســم ذاتــه.
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الوضع القانوني
ُعرضــت ايليــاء علــى محكمــة عوفــر العســكرية التــي قامــت بتمديــد توقيفهــا ،ثــم قدمــت بحقهــا
الئحــة اتهــام تتضمــن بنــود تتعلــق بعملهــا الطالبــي والنقابــي داخــل اجلامعــة ،ومســؤوليتها يف اللجنــة
األكادمييــة ،باإلضافــة إلــى االنتمــاء لتنظيــم محظــور وضــرب احلجــارة .بعــد مــا يقــارب  6أشــهر مــن
اعتقالهــا ،حكمــت محكمــة عوفــر العســكرية علــى الطالبــة إيليــاء بالســجن ملــدة  11شــهراً ســجنا فعليـاً
وغرامــة بقيمــة  1500شــيقل .كمــا ُحكمــت بــــ 10أشــهر ســجن مــع وقــف التنفيــذ ملــدة  5ســنوات علــى
تهمــة االنتمــاء لتنظيــم محظــور ،و 4أشــهر ملــدة  5ســنوات علــى املشــاركة يف مســيرات ،و 12شــهراً
ملــدة  5ســنوات علــى ضــرب احلجــارة ،وبالتالــي هنــاك مــدة وقــف تنفيــذ مختلفــة لــكل بنــد يف الئحــة
االتهــام .يف جلســة احملكمــة ،ذكــر االدعــاء العســكري لقبــول الصفقــة أنــه مت التوصــل للصفقــة التــي
تقتضــي باعتقــال ايليــاء ملــدة  11شــهراً بســبب فتــرة انتمائهــا القصيــرة ،وماضيهــا النظيــف ،باإلضافــة
إلــى وجــود صعوبــة يف البينــات ،وهــذه الصعوبــة تشــير إلــى التعذيــب الــذي مــورس بحــق الشــهود يف
ملــف إيليــاء ،مــع العلــم أن االدعــاء العســكري ال يذكــر نهائيـاً موضــوع التعذيــب وإمنــا يكتفــي باالدعــاء
«صعوبــة يف البينــات» .يذكــر بأنــه قــد مت اطــاق ســراح ايليــاء يف أيــار .2021
البينات»
جريمة التعذيب و«صعوبة في ّ
تعــرض عــدد مــن املعتقلــن للتعذيــب اجلســدي والنفســي الشــديدين أثنــاء التحقيــق ضمــن حملــة
اعتقــاالت بــدأت يف شــهر آب  ،2019ومــن ضمــن املعتقلــن طلبــة جامعيــن تعرضــوا للتعذيــب و ُقــدم
الحق ـاً بحقهــم لوائــح اتهــام تتعلــق بعملهــم الطالبــي والنقابــي داخــل اجلامعــة .لقــد كان ملمارســة
التعذيــب أن انتــزع محققــو االحتــال االعترافــات مــن املعتقلــن حتــت التعذيــب والضغــط واالكــراه،
وهــذه االعترافــات التــي انتُزعــت بشــكل غيــر قانونــي ،اسـتُخدمت ملالحقــة واعتقــال وإدانــة معتقلــن
آخريــن مــن بينهــم الطالبــة إيليــاء.
كمــا تعمــل ســلطات االحتــال بشــكل تكاملــي للتغطيــة علــى جرائــم التعذيــب التــي ارتُكبــت بحــق
املعتقلــن يف مراكــز التحقيــق ،بــد ًء مــن منــع املعتقلــن مــن لقــاء محاميهــم ملنــع احملامــن مــن رصــد
وتوثيــق آثــار التعذيــب ،مــروراً بإخفــاء أقــوال املعتقلــن حــول تعرضهــم للتعذيــب مــن بروتوكــوالت
جلســات احملاكمــة كمــا حــدث مــع األســيرة ميــس أبــو غــوش ،وصــوالً إلــى اإلصــرار علــى عــدم ذكــر أي
شــيء يتعلــق يف التعذيــب الــذي مــورس يف قــرارات حكــم احملاكــم العســكرية كمــا حصــل مــع األســير
خالــد قعــد والطالبــة إيليــاء أبــو حجلــة .حيــث تصــر النيابــة العســكرية علــى جملــة «وجــود صعوبــة يف
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البينــات» يف إشــارة إلــى أن أقــوال الشــهود يف ملــف إيليــاء انتزعــت بشــكل غيــر قانونــي ولكــن ترفــض
بشــكل قاطــع اإلشــارة إلــى التعذيــب ،وذلــك يف محاولــة للتنصــل مــن املســؤولية القانونيــة املترتبــة علــى
احملققــن الذيــن مارســوا جرميــة التعذيــب.
إن مبــدأ عــدم قانونيــة نــزع االعترافــات حتــت التعذيــب مــن املعتقلــن هــو مبــدأ قانونــي راســخ يف
األنظمــة القانونيــة املختلفــة ويف االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة ،حيــث ال يجــوز إجبــار أي شــخص
علــى االدالء بأقــوال باإلكــراه ودون رضــاه وحتــت التعذيــب ،ويف حــال انتزعــت األقــوال بهــذه الوســائل
غيــر القانونيــة ،فإنهــا تكــون باطلــة وال يجــوز اســتخدامها ضــد املعتقــل أو ضــد معتقــل آخــر.
كمــا وتؤكــد اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى فــرض إجــراءات جزائيــة بحــق من ميــارس أو يأمر مبمارســة
التعذيــب أو املعاملــة الالإنســانية ،ومبالحقــة مرتكبــي هــذه اجلرائــم وتقدميهــم للمحاكمــة ((9(،ومــع
محــاوالت ســلطات االحتــال إخفــاء جرائــم التعذيــب بكافــة الطــرق ،فإنهــا تك ـ ّرس اعتبــار النظــام
القضائــي العســكري جــزء مــن نظــام الفصــل العنصــري اإلســرائيلي ،ويســتدعي إجــراء محاكمــة
دوليــة عــن خروقــات وجرائــم هــذا النظــام.
محاكمة إيلياء...ومبدأ عدم رجعية القوانين
إن القاعــدة العامــة أن القانــون أو التشــريع اجلديــد ال يســري علــى الوقائــع التــي حدثــت قبــل صدوره،
وإمنــا علــى مــا يصــدر مــن أفعــال بعــد صــدور التشــريع خاصــة إذا لــم يكــن ملصلحــة املتهــم .وعلــى
الرغــم مــن هــذا املبــدأ القانونــي ،إال أن ســلطات االحتــال تواصــل خرقهــا للمبــادئ القانونيــة العامليــة
يف إطــار إحــكام ســيطرتها علــى الشــعب الفلســطيني.
حاكمــت احملكمــة العســكرية الطالبــة إيليــاء علــى انضمامهــا للقطــب الطالبــي الدميقراطــي التقدمــي
يف جامعــة بيرزيــت ،باعتبــاره محظــور وغيــر قانونــي ،حيــث أصــدر القائــد العســكري قــراراً باعتبــار
القطــب الطالبــي محظــوراً ،مــع العلــم أن إيليــاء اعتُقلــت قبــل إصــدار هــذا القــرار بشــهر ونصــف،
ونشــاطها املدعــى بــه يف الئحــة االتهــام مــورس قبــل إعــان حظــر القطــب الطالبــي ،ممــا يشــير إلــى
أن ســلطات االحتــال قامــت مبحاكمــة إيليــاء وفق ـاً لتشــريع الحــق ضاربــة بعــرض احلائــط مبــدأ
عــدم رجعيــة القوانــن ،حيــث لــم تكــن النشــاطات التــي ميارســها الطلبــة يف إطــار القطــب الطالبــي
مج ّرمــة بحــد ذاتهــا قبــل هــذا اإلعــان ،وإمنــا كان يتــم محاكمــة الطلبــة بتهمــة العمــل يف إطــار
القطــب الطالبــي باعتبــاره ذراعـاً طالبيـاً للجبهــة الشــعبية احملظــورة ،أي كان يجــب أن يتــم الربــط
بــن القطــب الطالبــي وتنظيــم اجلبهــة الشــعبية لتتــم إدانــة املعتقــل .أمــا حاليـاً وبعــد إعالنــه تنظيــم
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محظــور بحــد ذاتــه ،فلــم يعــد حاجــة لربــط القطــب الطالبــي بتنظيــم اجلبهــة الشــعبية ،وأصبــح
االنتمــاء للقطــب الطالبــي جرميــة يُحاكــم الطلبــة عليهــا أمــام محاكــم عســكرية يف مخالفــة صارخــة
حلــق الطلبــة بالعمــل الطالبــي والنقابــي واالنتمــاء السياســي.
طالبة قانون شاهدة على انتهاكه
إيليــاء هــي االبنــة األكبــر لعائلــة تتكــون مــن  3أشــخاص ،وهــي طالبــة قانــون يف ســنتها األخيــرة
بجامعــة بيرزيــت ،متفوقــة علــى الصعيــد األكادميــي ،حيــث حافظــت علــى مرتبــة الشــرف منــذ
التحاقهــا باجلامعــة ،حرمهــا االحتــال وعائلتهــا مــن فرحــة التخــرج ،وعلــى الرغــم مــن احملــاوالت
العديــدة إلدخــال الكتــب اجلامعيــة لهــا ملواصلــة دراســتها ،إال أن إدارة الســجون مــا زالــت متنــع ذلــك.
عائلــة إيليــاء كبقيــة األســيرات منقطعــة عــن التواصــل معهــا ،فلــم تزرهــا إال والدتهــا وملرتــن فقــط
منــذ اعتقالهــا ،آخرهــا قبــل  5أشــهر ،وذلــك نتيجــة إلجــراءات االحتــال التعســفية بحجــة جائحــة
كورونــا.
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