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Ëó≤J

ي�صّل§  التي   ،“ kاإن�صانا  âاأول�ص” �صل�صلة  من  الرابع  كتاب¬  لل≥ّراء  الزيتونة  مركز  ي≥ّدم 

ال�صوء من خÓلها على ا÷وانÖ املîتلفة ملعاناة ال�صعÖ الفل�صطيني.  

Œربة  الإ�رشاFيلي“  الحتÓل  �صجون  يف  الفل�صطيني  الأ�صري  ”معاناة  كتاب  يتناول 

اأم  اأم املëاكمة  اأبعادها; �صواء من حيX åرو± العت≥ال  الفل�صطينيÚ بكاaة  الأ�رشى 

 ≥ëار�ص ب“ التي  ال≥انونية  التعذيÖ والنتهاكات  ال�صوء على موVصو´  ويل≥ي  الأ�رش. 

الأ�صري الفل�صطيني. 

والأn�رشr عند الحتÓل �صيا�صة ‡نهجة، ل تراعي aرقاk بÚ رجل اأو امراأة، وبÚ را�صد 

اأو قا�رش، وبÚ معاaى اأو مري�ص، ويمُعتدى بها على �رشيëة وا�صعة من ال�صعÖ الفل�صطيني 

، ومن ⁄ ي≥�صR pهرة �صباب¬ يف  pقد اأمُ�رش ¬Fرش ‚د اأن اأحد اأقربا�Dمن ⁄ يوa ;¬اإن ⁄ يكن كل

Xلمات ال�صجون و–X âلº ال�صّجانÚ، ‚د√ قد ق�صى طفولت¬ اأو �صباب¬ اأو �صيîوخت¬ 

يف انتظار غالm قد ل يعود من غياهÖ ال�صجون. 

م�صهد   ºه بل  ال�صجون;  يف  مود´  كبري  عدد  جمرد  لي�صوا  الفل�صطينيون  والأ�رشى 

والÓاإن�صانية،   Öوالتعذي والتنكيل  والإهانة  العن�رشية  اأ�صنا±  جنبات¬  كل  يف  تتج�صد 

 âويف الوق .ºه≤ëب ،
ّ
التي يار�صها الحتÓل الإ�رشاFيلي، الذي يدعي التë�رشّ والرقي

نف�ص¬ ي�صعى الحتÓل اإىل التعتيº على ق�صيتهº، ملا تنطوي علي¬ ‡ار�صات¬ من انتهاكات 

وجراºF اإن�صانية تنايف كل ال≥وانÚ والأعرا± واملبادÇ. و‡ا يزيد الوVصع اإيÓماk اأن¬ يف 

‚د√  وحريت¬،  كرامت¬  و�صيانة  الإن�صان  بë≥و¥  اأجمع  العا⁄  aي¬  ينادي  الذي   âالوق

.ºملعاناته kول يل≥ي بال ،Úأ�رشى الفل�صطينيÓل çدëي¨�ّص الطر± عما ي

املعاناة  aين≥ل   ،“ kاإن�صانا  âاأول�ص” �صل�صلة   Öكت  èنه على  الكتاب  هذا  وي�صري 

 موKّ≤، م�صتعيناk ببع�ص ال≥�ص�ص 
ّ
 منهجي

ّ
باأ�صلوب يîاطÖ الع≥ل وال≥لÖ يف اإطار علمي

وال�صور، لت≥ّرب اإىل ال≥ارÇ ب�صورة اأوVصí ما يعاني¬ ال�صعÖ الفل�صطيني –â الحتÓل 

الإ�رشاFيلي. 
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áeó≤e

ال�صجون  م�صلëة  عام  مدير   ،Benny Kaniak كنيا∑  بيني   íت�رشي يكن   ⁄

الإ�رشاFيلية، لوRير الداخلية اآيف ديîرت Avraham Dichter، باأن ال�صجون الإ�رشاFيلية 

، ت�رشيëاk مفاجÄاk اأو حتى 
1
اأبيها، وهنا∑ VصاF≥ة اRدحام متزايدة aيها مليÄة عن بكرة 

ت�رشيëاk مãرياk لÓنتبا√ اأو ا÷دل. aالأn�رشr عند الحتÓل �صيا�صة ‡نهجة مãل كل ال�صيا�صات 

الأخرى، يعتدي بها على �رشيëة وا�صعة من ال�صعÖ الفل�صطيني اإن ⁄ يكن كل¬، aمن 

، ومن ⁄ ي≥�صR pهرة �صباب¬ يف Xلمات ال�صجون  pراد اأ�رشت¬ قد اأمُ�رشaرش ‚د اأن اأحد اأ�Dيو ⁄

يف  و�صيîوخت¬  و�صباب¬  طفولت¬  ق�صى  قد  ‚د√   ،Öالتعذي يف   Ú≤≤ëامل اأيدي   â–و

انتظار غالm قد ل يعود من غياهÖ ال�صجون. 

ي≥ارب  ما   Úالفل�صطيني من  وaيها  الإ�رشاFيلية  ال�صجون  ت�صي≤  ل  كي∞  بل 

منذ   Úالفل�صطيني من  اعت≥ل  من  عدد  بل≠  وقد  ت�صي≤  ل  وكي∞  اأ�صري?  اآل±   10
األ∞ aل�صطيني، اأي ما ي≥ارب ربع عدد الفل�صطينيÚ? وكي∞   750 1967 حوا› 

يزيد?.  اأو   kعاما  20 منذ  هنا∑  يزال  ما  ت�صي≤ ويف جنباتها من  ل 
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الو�صاFل،  ا�صتنفدت �صلطات الحتÓل يف تعذيÖ الأ�رشى واإهانتهº كاaة  ل≥د 

aهاهي   .ºصموده� نز´  اأو   Úالفل�صطيني الأ�رشى  عزية  ك�رش  يف   íتنج اأن  دون 

كلمات عميد الأ�رشى الفل�صطينيÚ ال�صاب≤ �صعيد العتبة دويكات، الذي ق�صى يف 

رê عن¬ يف اأواخر اآب/ اأغ�صط�ص 2008، والذي  rقبل اأن يمُف kمن 31 عاما Ìالأ�رش اأك

a≥د والد√ على اإKر �صكتة قلبية اأ�صيÖ بها الأخري اإKر Rيارت¬ لبن¬ من �صوء ما راأى 

من اأوVصاع¬ يف الأ�رش; ها هي كلمات¬، ت�صع �صموداk وعزية و�صباk عند دخول¬ عام¬ 

:
2
الـ 29 يف الأ�رش

 kصفة اإن�صانية، وقد اأكون مكابرا� Öتتعبني هذ√ الرحلة الطويلة مع اأن التع ⁄

ال�صجن،  من   âتعب  âاإذا كنa ن�صبية،  م�صاألة   Öالتع لكن  ذلك،  اأنكرت  لو 

aهذا ل يعني اأÊ تعبâ من حمل ق�صيتي وقناعاتي التي قادتني اإىل ال�صجن. 

اÿيارات،  من  الكãري  ‰لك  ك�صعÖ ل  نëن  لأكمل،  الطاقة  اأملك   âلR ل 

امل�صاألة هي اأن نكون اأو ل نكون، aاإما اأن تكمل بنف�ص الروì، واإما اأن ت�ص≥§ 

وتنتهي كاإن�صان وك≥�صية.

واأVصا± �صعيد اأن ”من عا�ص Œربة ال�صجن يدر∑ كº هي طويلة وقا�صية، لكن¬ 

يدر∑ اأن¬ ل مكان لÓ�صت�صÓم“; aال�صورة الكاملة هي �صورة ذات وجهÚ: ”حالة 

وح�صية و�صادية وقمع يج�صدها ال�صّجان، وحالة �صمود وبطولة يج�صدها الأ�صري 

كمناVصل،  هويت¬  وي�صون  كاإن�صان،  ب≥اء√  يëفظ  اأن  ا�صتطا´  الذي  الفل�صطيني، 

 .
ويواج¬ هذ√ الظرو± ويëّولها اإىل مدر�صة Kورية ح≥ي≥ية“3

fiكومون  ب�رش   ºهa و�صÓبة  وبطولة  �صمود  من  اأبدوا  مهما  الأ�رشى  لكن 

ل  انتهاكات،  من   ºه≤ëب الحتÓل  �صلطات  “ار�ص¬  وما   ،ºوكرامته  ºباإن�صانيته

ي�صكل a≥§ انتهاكاk للمواKي≤ وال≥وانÚ الدولية، بل ‡ار�صات تتëدى املîيلة الب�رشية 
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يف ما –اول aرVص¬ من ”aنون“ التعذيÖ وال≥�صوة 

وا�صت¨Óل امل�صاعر الإن�صانية لأق�صى حّد. ي�صا± 

الذي  والدو›  العربي  ال�صكوت  كل¬  هذا  اإىل 

الأ�رشى  Œربة  من  يجعل  ‡ا   ;ºمبعاناته يëي§ 

الإ�رشاFيلي،  الحتÓل  �صجون  يف   Úالفل�صطيني

Œربة معاناة يجÖ ت�صلي§ ال�صوء عليها، و‡ار�صة 

احتÓلية اإ�رشاFيلية يجÖ عدم ال�صكوت عنها، بل 

ووقفها.

�صجون  يف   Úالفل�صطيني الأ�رشى  معاناة  تناول  اإىل  الدرا�صة  هذ√  و�صت�صعى 

الحتÓل، واملمار�صات املîتلفة ل�صلطات الحتÓل بهذا ال�صاأن، بال�صتناد اإىل ما 

هو متوaر من ت≥ارير ح≥وقية دولية وعربية ومن �صهادات الأ�رشى. مع الإ�صارة اإىل 

اأن �صلطات الحتÓل –ر�ص ب�صدة على التعتيº على هذا املجال، ملا تنطوي علي¬ 

.Çوالأعرا± واملباد Úتنايف كل ال≥وان ºFار�صاتها من انتهاكات اإن�صانية، وجرا‡

�صجون  يف   Úالفل�صطيني الأ�رشى  معاناة  تناول  اإىل  الدرا�صة  هذ√  و�صت�صعى 

باإغرا¥  ن≥وم  لو  الأa�صل  من  �صيكون 

اأمكن، مبا  لو   âاملي البëر  هوDلء الأ�رشى يف 

 kصاVفاîان Ìاأن [اأن¬ توجد] هنا∑ الن≥طة الأك

يف العا⁄.

 íيلي يف ت�رشيFير الن≥ل الإ�رشاRي¨ادور ليبمان، وaاأ 

على راديو ”اإ�رشاFيل“، 2003/7/7.
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»FÉ°üMEGh »JÉeƒ∏©e ó«¡“ :k ’hCG

واملëررين  الأ�رشى  �صوDون  وRارة  اأ�صدرت¬  الذي  الإح�صاFي،  الت≥رير  اأ�صار 

�صنة  منذ   âاعت≥ل قد  الحتÓل  قوات  اأن  اإىل   ،2008 اأبريل  ني�صان/  يف  الفل�صطينية 

1967 وحتى ني�صان/ اأبريل 2008، حوا› 750 األ∞ مواطن aل�صطيني، اأي ما ي≥ارب 
من  ال¨ربية وقطا´ غزة; وكان  ال�صفة  امل≥يمÚ يف  ال�صكان  اإجما› عدد  من   % 25
 .2000/9/28 األفاk، اعت≥لوا خÓل انتفاVصة الأق�صى التي بداأت يف   65 بينهº حوا› 

كما نّب¬ الت≥رير اإىل اأن معدل العت≥الت ارتفع خÓل ال�صنوات الأخرية ب�صكل يدعو 

 Úب بÚ �صنتي 2005 و2006، و34.2  % لل≥ل≤، حيå بل¨â ن�صبة الرتفا´ 62.2 %

.
4 �صنتي 2006 و2007

يف   Úالفل�صطيني  Úاملعت≥ل عدد  بل≠  a≥د  الفل�صطينية،  الأ�رشى  وRارة   Öص�ëوب

ال�صجون الإ�رشاFيلية حتى ني�صان/ اأبريل 2008 حوا› 9,750 معت≥ـkÓ، موRعـÚ علـى 

ال�صبع،  وبÄر  وريون،  نفëة،  اأبرRها:  توقي∞;  ومركز   kÓ≤ومعت  kصجنا�  25 من   Ìاأك
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 ،Ö≤والن وه�صارون،  وجلبو´،  والرملة،  و�صطة،   ،Ëوهدار وع�ص≥Óن،  واإي�صل، 

 .
6
وجمدو، وعوaر

hóL∫ (1): اJQفOóY ´É حä’É ا’àYقÉ∫ الæ°ùوjة5

ó©e∫ حä’É ا’àYقÉ∫ ال»وe»ةحä’É ا’àYقÉ∫الæ°ùة

20053,4959.5

20065,67115.5

20077,61220.8

2007-2005 ∫ÉقàY’ا ä’Éح

ول تبل≠ ن�صبة املëكومÚ من بÚ هوDلء الأ�رشى �صوى 46.2% )4,505 اأ�رشى(، 

اأما الباقون aاإما موقوaون بن�صبة 42.5 % )4,145 اأ�صرياk( اأو معت≥لون اإداريون بن�صبة 

بع�ص   Öح�ص الأ�رشى  توRيع   )2( ا÷دول  ويظهر   .
7
معت≥ل(  1,100)  % 11.3

 ،ºا◊ك ونو´  الجتماعية،  وا◊الة  واملنط≥ة،  ا÷ن�ص،  مãل  املîتارة،  املوD�رشات 

واملدة التي اأم�صوها يف العت≥ال حتى ني�صان/ اأبريل 2008. 
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¢ùæ÷ا Ö°ùëH iöSC’ع اjRوJ

اإناçذكور

9,65397

JوjRع ا’Ö°ùëH iöSC اæŸطقة

ال≥د�ص وaل�صطينيو 1948املëاaظات ا÷نوبية )قطا´ غزة(املëاaظات ال�صمالية

8,030920800

JوjRع ا’Ö°ùëH iöSC ا◊Éلة ا’YÉªàL»ة

متزوêاأعزب

7,0202,730

ºµ◊و´ اf Ö°ùëH iöSC’ع اjRوJ

معت≥ل اإداري )بدون تهمة(موقو±fiكوم

4,5054,1451,100

Égو°†eCا »àال IóŸا Ö°ùëH iöSC’ع اjRوJ

kمن 25 عاما Ìاأكk15-25 عاماk8 �صنوات اأو اأقل8-15 عاما
132492589,230

يف   ºعليه م�صى  قد   kاأ�صريا  250 الـ  يفو¥   kعددا اأن   ،)2( ا÷دول  من   Úويتب

عدد  هو  ا◊ال  بطبيعة   Rالأبر  ºالرق لكن   .kعاما  15 من   Ìاأك الإ�رشاFيلية  ال�صجون 

�صّعدت   åحي  ،kاأ�صريا  9,250 الـ  ي≥ارب  والذي  الأق�صى،  انتفاVصة  بعد   Úاملعت≥ل

من   2000 �صبتمب  اأيلول/  يف  الأق�صى  انتفاVصة  اندل´  بعد  الحتÓل  قوات 

 íصVب�صكل وا Rوكان ذلك يب ،Úالفل�صطيني ≥ëية بFاعت≥التها التع�صفية والع�صوا

8 2008 πjôHCا /¿É°ù«f ≈àح IQÉàîŸا äاöTDوŸا ¢†©H Ö°ùëH iöSC’ع اjRوJ :(2) ∫hóL
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اأ�صابيع  غ�صون  يف  وهبو•  �صعود   Úب الأ�رشى  اأرقام  يف  ال�رشيع  الت¨ري  خÓل  من 

 Úالفرتة ب الحتÓل خÓل  قوات   âاعت≥ل a≥د  ذات¬،  ال�صيا¥  اأحياناk. ويف  اأيام  اأو 

 Gilad §يلي جلعاد �صاليF2006/9/28 و2007/9/28 )اأي بعد اأ�رش ا÷ندي الإ�رشا
، خرê بع�صهº بعد �صاعات اأو اأيام من 

9
Shalit( ما يزيد عن Kمانية اآل± aل�صطيني

العت≥ال، وما Rال البع�ص الآخر رهن العت≥ال. والرقº الأخري رقº كبري، ودليل 

واVصí على ما “ار�ص¬ �صلطات الحتÓل الإ�رشاFيلية من –كº مطل≤ وا�صتبداد يف 

اأي�صاk يف  ا�صتîفا± واإ�صاءة يف معاملتهº، وهو ما �صÔا√  الفل�صطينيÚ، ومن  حياة 

وXرو±   ،ºوتعذيبه  ،Úالفل�صطيني لÓأ�رشى  الإ�رشاFيلية  ال�صلطات  معاملة  كيفية 

احتجاRهº، والتë≥ي≤ معهº، واعت≥الهº; حيå يتعّرVص 99 % من الأ�رشى لل�رشب 

.
10

والتعذيÖ، بë�صÖ ت≥رير وRارة الأ�رشى الفل�صطينية

2008 πjôHCا /¿É°ù«f ≈àح ¢ùæ÷ا Ö°ùëH iöSC’ع اjRوJ

ذكور: 9,653

97 :çاإنا

9,6539,653

2008 πjôHCا /¿É°ù«f ≈àطقة حæŸا Ö°ùëH iöSC’ع اjRوJ

املëاaظات ال�صمالية: 8,030

ال≥د�ص وaل�صطينيو 1948: 800املëاaظات ا÷نوبية )قطا´ غزة(: 920

8,030
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2008 πjôHCا /¿É°ù«f ≈àة ح«YÉªàL’لة اÉ◊ا Ö°ùëH iöSC’ع اjRوJ

اأعزب: 7,020
2,730 :êمتزو

2008 πjôHCا /¿É°ù«f ≈àح ºµ◊و´ اf Ö°ùëH iöSC’ع اjRوJ

fiكوم: 4,505موقو±: 4,145

معت≥ل اإداري )بدون تهمة(: 1,100

الن�صاء   ºفيهa الرجال،  اأو   Úامل≥اوم على  الفل�صطينيون  الأ�رشى  ي≥ت�رش  ول 

والأطفال واملرVصى، وaيهº النواب والوRراء، وaيهº العّمال والطÓب والطالبات 

�صف≥ة  اأي  من  Œعل  هذ√،  التع�صفي  العت≥ال  �صيا�صة  املناRل.  وربات  والأمهات 

اأن  ا÷لية واملوDملة، هي  اإن ا◊≥ي≥ة   åصكلية. حي� اأ�رشى جمرد �صف≥ة   ìرشا� ¥Óاإط

الظا⁄ متëكمة يف  باحتÓلها  تزال  ما  aاإنها  اأ�رشى،  اأaرجâ عن  ”اإ�رشاFيل“ مهما 
ل≤ اأو قانون  اأراVصي الفل�صطينيÚ ومت�صلطة عليهº، ول يردعها ح≤ اأو عر± اأو خمُ

 ºلهRيف اأي ◊ظة، من منا ،Úات والآل± من الفل�صطينيÄعن اأن ت≥وم باعت≥ال امل

اأو من مكاتبهº اأو حتى وهº يف طري≥هº اإىل املدار�ص اأو ا÷امعات، متى �صاءت، 

واأن ت¨يبهº يف �صجونها ال≥ا�صية اأياماk و�صهوراk و�صنيناk دون اأن تتعرVص مل�صاءلة دولية 

 kيلياFاإ�رشا  kجنديا الفل�صطينية  امل≥اومة  تاأ�رش  عندما  اأما  انت≥اد.  حتى  ول  تفتي�ص  ول 

خÓل تواجد√ يف مناط≤ fiتلة )وهو ح≤ قانوÊ و�رشعي(، ي�صèّ العا⁄ بالنت≥ادات 

وال�صتنكارات واملطالبات العاجلة باإطÓ¥ �رشاح¬!.
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1948 Üôق∏و¿ ‘ حà©Ÿاh iöSC’ا

على الرغº من اأن اأغلÖ الإح�صاFيات والأرقام املتوaرة عن الأ�رشى الفل�صطينيÚ يف �صجون الحتÓل، 

يعود اأولها اإىل عام a ،1967اإن الروايات والوKاF≤ ت�صري اإىل اأن الع�صابات ال�صهيونية خÓل حرب 1948 

 .ºمن قراه ºوتهجريه ºبعد طرده ºالذين األ≥ي ال≥ب�ص عليه ،Úمع�صكرات اعت≥ال لل�صكان املدني âاأقام

هذ√ املع�صكرات كانâ ت�صب¬ املع�صكرات الناRية خÓل ا◊رب العاملية الãانية، وaيها كانâ تتºّ عمليات 

التعذيÖ والت�صفية للكãري من الأ�رشى الفل�صطينيÚ، كما ّ” لح≥اk التكتº على وجود وم�صري اأغلبهº اإن 

.ºيكن كله ⁄

عي�صى  الت�رشيعي،  املجل�ص  يف  الأ�رشى  ÷نة  وم≥رر  الفل�صطيني،   ÖFللنا حديãة  درا�صة   âتناول وقد 

قراقع، هذ√ الفرتة امل¨يبة من تاريخ ا◊ركة الفل�صطينية الأ�صرية، بل وامل¨يبة من رواية حرب 1948 ككل 

 David Ben-Gurion اأحياناk، وما ارتكa Öيها من جراºF حرب واإبادة. a≥د ذكر ديفيد بن جوريون 

يف مذكرات¬ اأن عدد الأ�رشى الفل�صطينيÚ والعرب يف حرب 1948 بل≠ ت�صعة اآل± معت≥ل، والعت≥اد اأن 

الرقº كان اأكب بكãري.

�رشaند  بينها  من  اعت≥ال،  مع�صكرات  خم�صة  يف  ذاتها،  الدرا�صة   Öص�ëب حينها،  الأ�رشى  واحتجز 

وعتليâ، ويف �صجون ورKها الحتÓل الإ�رشاFيلي عن النتداب البيطاÊ، كما كانâ ت≥ام مع�صكرات 

اعت≥ال ميدانية اأو موDقتة يف ال≥رى العربية التي طرد ال�صكان منها. 

وكانâ عمليات العت≥ال متëللة من اأي التزام اإن�صاÊ اأو قانوŒ Êا√ ح≥و¥ الأ�رشى، وكان الأ�رشى 

ي�صت¨لون يف اأعمال �صîرة، كما كانوا يعاملون معاملة مهينة وقا�صية. وكانâ الن�صاء تتعرVصن لÓغت�صاب، 

اإعدام  بعمليات  الأ�رشى  من  التîل�ص   ºّيت كان  كما  العت≥ال.  بعد  ا÷�صدية  وامل�صاي≥ة   ،Æامل�صا و�رشقة 

جماعية، وكل¬ بë�صÖ ال�صهادات املوK≥ة وروايات �صهود العيان. 

 وكالة الأنباء الفل�صطينية )وaا(، 2008/5/3.
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جنود الحتÓل يعت≥لون اأحد ال�صباب 

يف  ال¨ربية،  ال�صفة  جنوب  يطا  بلدة  من 

عمليات  اإحدى  خÓل   ,2004/2/11

التوغل هنا∑. 

على   Úالفل�صطيني  Úاملعت≥ل من  جمموعة 

 âكبل وقد  غزة،  ل≥طا´  الإ�رشاFيلية  ا◊دود 

 ºاعت≥اله  ” اأن  بعد   ºاأعينه  âوع�صب  ºاأيديه

واإخراجهº من ال≥طا´ من قبل قوات الحتÓل 

يف 2008/4/15.
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ÊƒfÉb ó«¡“ :k É«fÉK

 The Universal Declaration of الإن�صان  ◊≥و¥  العاملي  الإعÓن  حدد 

 íي�صل ما  الأ�صا�صية،  مواد√  من   mخم�ص يف   1948 �صنة  ال�صادر   Human Rights
الأ�رشى  مع  التعامل  انتهاكها يف   Rيجو ل  عامة  اإن�صانية   Çمباد اأن¬  على  ب¬  للتعري∞ 

مهما كانâ الظرو±. وهذ√ املبادÇ هي: 

Vص اأي اإن�صان للتعذيÖ ول للع≥وبات اأو املعامÓت ال≥ا�صية اأو الوح�صية اأو  s1. ل يمُعر
ا◊§ من الكرامة )املادة 5(.

2. كل النا�ص �صوا�صية اأمام ال≥انون، ولهº ا◊≤ يف التمتع بëماية متكاÄaة من دون اأية 
تفرقة )املادة 7(.

3.  ل يجوR ال≥ب�ص على اأي اإن�صان اأو حجز√ اأو نفي¬ تع�صفاk )املادة 9(.
اأمام  ق�صيت¬  تمُنظر  اأن  يف  الآخرين  مع  التامة  امل�صاواة  قدم  على  ا◊≤  اإن�صان  لكل   .4

fiكمة م�صت≥لة نزيهة نظراk عادلk علنياk )املادة 10(.
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5. كل �صî�ص متهº بجرية يمُعّد بريÄاk اإىل اأن تãبâ اإدانت¬ قانوناk )املادة 11(. 

 International (1966) ا�ص با◊≥و¥ املدنية وال�صيا�صيةÿواأكد العهد الدو› ا

Covenant on Civil and Political Rights هذ√ ا◊≥و¥ )املواد 7 و9 و10 و26(، 

 Úاملادت kاملادة 14، وانظر اأي�صا( çكما اأ�صار اإىل وجوب مراعاة �ص¨ر �صّن الأحدا

.)Convention on the Rights of the Child 37 و40 من اتفاقية ح≥و¥ الطفل

وقد كانâ ح≥و¥ الأ�رشى وكيفية معاملتهº وŒرË التعذيÖ والعت≥ال التع�صفي 

اأو اأخذ الرهاFن، حتى يف Rمن ا◊رب، موVصوعاk حر�صâ على تناول¬ العديد من 

اتفاقية  التفاقيات  هذ√   Rواأبر اÿا�صة.  الدولية  واملواKي≤  واملعاهدات  التفاقيات 

جني∞ الãالãة The Third Geneva Convention اÿا�صة مبعامÓت اأ�رشى ا◊رب، 

 Úماية املدنيëا�صة بÿا The Fourth Geneva Convention واتفاقية جني∞ الرابعة

اأو  ال≥ا�صية  املعاملة  التعذيÖ وغري√ من Vرشوب  يف Rمن ا◊رب، واتفاقية مناه�صة 

 The Convention against Torture and Other  (1984) املهينة  اأو  الÓاإن�صانية 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، ومنظومة ا◊دود 

 The Standard Minimum Rules for the (1955) الدنيا لإجراءات معاملة الأ�رشى

 The Basic Principles (1990) معاملة الأ�رشى Çومباد ،Treatment of Prisoner

لزمة بجميع هذ√ التفاقيات; اإما  for the Treatment of Prisoners. و”اإ�رشاFيل“ ممُ

بnل ا÷معية العامة لÓأ· املتëدة.  pة من ق sر≤ لكونها طرaاa kيها، اأو لكونها ممُ

تعّد اتفاقية جني∞ الãالãة ب�صاأن معاملة اأ�رشى ا◊رب، املوDرخة يف 1949/8/12، 

املرجعية الرFي�صية بî�صو�ص ال�رشو• التي يفرVصها ال≥انون الدو› ل�صمان ح≥و¥ 

اأ�رشى ا◊رب، ومعاملتهº معاملة كرية يف Xرو± اإن�صانية. وتتëدç بنود التفاقية 

وا◊ماية،  الطبية،  والرعاية  الطعام،  و�رشو•   ،Êاملبا وحالة  الأ�رشى،  Xرو±  عن 



21 äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

من  fiددة  حالت  وتراعي  لÓأ�رشى،  والذهنية  البدنية  والأن�صطة  واÿدمات، 

 çدëالع�صكرية. كما تت  Öالرت الدين وذوي  الأ�رشى كالن�صاء والأطفال ورجال 

 ،êارÿمع ا ºقاتهÓاملالية وع ºيارات ومكاتبات الأ�رشى، واإيراداتهR التفاقية عن

وfiاكماتهº... اإلخ.

وتنطب≤ هذ√ التفاقية على اأع�صاء ا÷ي�ص اأو ا÷ماعات امل�صلëة، الذين ي≥عون 

Œاهلها  يكن  ل  عدة   kح≥وقا ا◊رب  لأ�رشى  اأن  على  وتن�ّص  العدو،  قب�صة  يف 

باإن�صانيتهº وكرامتهº، وا◊≤  الFÓ≥ة  الإن�صانية  باملعاملة  ا◊≤  اأبرRها:  باأي حال; 

 The International Red الدو›  الأحمر   Öوال�صلي  ºهFاأقربا مع  بالتوا�صل 

Cross، وبتل≥ي الر�صاFل والرRم، وا◊≤ بالحتفا® مبÓب�صهº واأواÊ الطعام اÿا�صة 
الطعام  من  الكاaية  بالكميات   ºتزويده  ºّيت باأن  وا◊≤  اÿا�صة،   ºوحاجياته ºبه

 kاأن يتل≥وا اأجرا Öية، ويجëال�ص ºحالته Öص�ëمة بRÓياب وبالعناية الطبية الãوال

اأن¬ يجÖ اإطÓ¥ �رشاحهº يف اأ�رش´  عن اأي عمل ي≥ومون ب¬. كما تن�ص التفاقّية 

وقâ، عند توق∞ الأعمال العداFية اأو النزا´. ول يجÖ على الدول التي –تجز 

 ±Óîمعلومات ب اأية  اإعطاء  على  الأ�رشى  ”اأ�رشى حرب“ اأن: Œب  ب�صفة  اأ�رشى 

اأ�صماFهº واأعمارهº ورتبهº واأرقام خدمتهº، اأو –رمهº من متعل≥اتهº الãمينة اأو 

لp ا�صتÓم(، اأو “يز بÚ الأ�رشى  rص� nو pب ºرشورة تزويدهV وذلك مع kقتاDاإل مو( ºن≥وده

على اأي اأ�صا�ص، با�صتãناء ال�صëة اأو ا÷ن�ص اأو العمر اأو الرتبة الع�صكرية اأو املوDهÓت 

الخت�صا�صية، اأو Œبهº على ال≥يام باأعمال ع�صكرية اأو اأعمال خطرية اأو مهينة اأو 

م�رشة بال�صëة. 

الرهاFن  اأخذ  والأماكن،  الأوقات  جميع  يف  التفاقية،  من   3  ºرق املادة  و“نع 

اأو العتداء على ا◊ّريات وال�صÓمة البدنية، مبا يف ذلك التعذيÖ واملعاملة ال≥ا�صية 

اإجراء  والعتداء على الكرامة ال�صî�صية واإ�صدار الأحكام وتنفيذ الع≥وبات دون 
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fiاكمة �صاب≥ة اأمام fiكمة قانونية، تكفل جميع ال�صمانات ال≥�صاFية الRÓمة، لكل 

امل�صلëة  ال≥وات  اأaراد  العداFية“، مبن يف ذلك  ”الأعمال  ي�صرت∑ مبا�رشة يف  من ⁄ 

اأو  املرVص   Öب�صب ال≥تل  عن  العاجزون  والأ�صîا�ص   ،ºتهëاأ�صل  ºعنه األ≥وا  الذين 

الحتجاR اأو لأي �صبÖ اآخر.

اأن   Öيجa العداFية“  ”الأعمال  يف  �صاركوا  الذين  حتى  اأن¬  التفاقية  وت�صي∞ 

بالدولة  امل�صلëة  ال≥وات  يف  ال�صارية   íFواللوا  Úلل≥وان  ºاكمتهfi عند  يî�صعوا 

الأ�صا�صية  ال�صمانات  توaري  ومع   ،Öوالرت الولء   ±Óاخت مراعاة  مع  ا◊اجزة، 

املتعار± عليها من حيå ال�صت≥Óل وعدم التëيز. ولÓأ�صري ا◊≤ يف ا◊�صول على 

fiام دaا´، وا�صتدعاء �صهود، ويمُبلs≠ املتهº وfiامي¬ قبل املëاكمة مبدة منا�صبة ب�صëيفة 

والع≥وبات  aردية،  اأaعال  عن  ا÷ماعية  الع≥وبات  التفاقية  –ظر  كما  التهام. 

 Öصوء النهار، وبوج¬ عام، اأي نو´ من التعذيV البدنية، وا◊ب�ص يف مبان ل يدخلها

اأو ال≥�صوة.

وتعطي اتفاقية جني∞ الرابعة اÿا�صة بëماية املدنيÚ، ا◊≤ يف املعاملة الإن�صانية 

 ،ºو‡تلكاته  ºكرامته احرتام  على  وتن�ّص   ،Úللمدني الأوقات،  كل  يف  الFÓ≥ة، 

اأو اإجبارهº على الإدلء  و“نع ا�صتîدامهº كدرو´ ب�رشية اأو احتجاRهº كرهاFن 

ال≥انونية  املëاكمة  Vصمانات  من   √Óاأع ذكر  ما  التفاقية  توDكد  كما  مبعلومات. 

ال�صليمة. 

ول Œيز اتفاقية مناه�صة التعذيÖ وغري√ من Vرشوب املعاملة ال≥ا�صية اأو الÓاإن�صانية 

اأو املهينة )1984( اأي تبير للتعذيÖ، بëجة Xرو± ا�صتãناFية، حتى لو كانâ حالة 

حرب اأو تهديد با◊رب اأو حالة طوارÇ اأو تهديد لÓ�صت≥رار الداخلي، ول بذريعة 

الأوامر الإدارية ال�صادرة عن �صلطة عامة اأو موXفÚ اأعلى رتبة. وتمُعرu± التفاقية 

يف هذا الإطار، التعذيÖ، على اأن¬:
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‹hóو¿ الfÉالقh »∏«FاöSE’و¿ اfÉالق

 kاÄبجرية يعتب بري ºص مته�îن العاملي ◊≥و¥ الإن�صان )1948( اأن ”كل �صÓين�ّص الإع Úيف ح

“ )املادة a ،)11اإن ال≥انون الإ�رشاFيلي بعد 60 عاماk ل يجد حرجاk يف اأن  kاإدانت¬ قانونا âبãاإىل اأن ت

:kين�ّص على العك�ص “اما

اأن  ال�رشوري  من  لي�ص  ”اإرهابي“ )...(   ºتنظي �صî�ص ع�صو يف  اأي  اعت≥ال  لأجل 

يكون هذا ال�صî�ص قد اأ�صهº ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش يف الأعمال ال≥تالية )...( وعلى 

هذا الأ�صا�ص يتºّ تعري∞ اأي �صî�ص على اأن¬ ”م≥اتل غري �رشعي“ )...( πµ°û«°Sh اÓWEق 

.¢ùµ©ال âبãj ⁄ ÉŸÉW ,لةhóال øeCا ≈∏Y kاôطN ∫ÉقàY’ا øe ¬احöS

 HCJ 3261/ 08” ال≥�صية:  الإ�رشاFيلية يف  املëكمة  اأقرت¬  ال�رشعي“ الذي  غري  ”امل≥اتل   ºمن حك  21 الف≥رة    

 .“Anonymous vs. The State of Israel

Valentina Azarov, Israeli High Court of Justice’s “Unlawful Combatants” Judgment 
Allows Harmful Detention Legislation in Through the Back Door, Alternative 
Information Center (AIC), 7/7/2008.

 kعمدا ≥ëيل ،kكان اأم ع≥ليا kعن¬ اأ⁄ اأو عذاب �صديد، ج�صديا èاأي عمل ينت

على   ،åالK �صî�ص  من  اأو  ال�صî�ص،  هذا  من  ا◊�صول  ب≥�صد  ما  ب�صî�ص 

معلومات اأو على اعرتا±، اأو معاقبت¬ على عمل ارتكب¬ اأو ي�صتب¬ يف اأن¬ ارتكب¬ 

هو اأو �صî�ص Kالå، اأو تîويف¬ اأو اإرغام¬ هو اأو اأي �صî�ص Kالå - اأو عندما 

 kاأيا اأو العذاب لأي �صبÖ من الأ�صباب ي≥وم على التمييز  يلë≤ مãل هذا الأ⁄ 

كان نوع¬، اأو يëرVص علي¬ اأو يواa≤ علي¬ اأو ي�صكâ عن¬ موX∞ ر�صمي اأو اأي 

�صî�ص اآخر يت�رش± ب�صفت¬ الر�صمية. 
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اأو  قانونية  ع≥وبات  عن   §≤a  Åالنا�ص العذاب  اأو  ”الأ⁄  التعري∞  وت�صتãني من 

املRÓم لهذ√ الع≥وبات اأو الذي يكون نتيجة عرVصية لهااملRÓم لهذ√ الع≥وبات اأو الذي يكون نتيجة عرVصية لها“.

... ويوم الأحد، 2006/8/20، اختطفâ �صلطات الحتÓل اأمÚ عام املجل�ص الÉ°Sôلة 226

 kديوقراطيا Úبîع عدد النواب املنتaي، ‡ا رfiمود الرfi .الت�رشيعي الفل�صطيني، د

وقد   .30 اإىل  املاVصي  ال�صهر  املëتلة، خÓل  ال≥وة  ”اإ�رشاFيل“،   ºاختطفته والذين 

الداخلية]  الإ�رشاFيلية  [ال�صتîبارات   âبي  Úال�ص مبراa≥ة  الحتÓل،  قوات   âقام

مبëا�رشة د. الرfiي يف منزل¬ يف البرية يف ال�صفة ال¨ربية، وذلك يف وVصí النهار، 

واختطفت¬ اأمام اأعR Úوجت¬ واأطفال¬ الأربعة. ويعد د. الرfiي امل�صوDول الرابع من 

حيå الرتبة الر�صمية يف املجل�ص الت�رشيعي الفل�صطيني، وم�صوDول عن العديد من 

امللفات الإدارية والعملية. وتاأتي هذ√ العملية بعد يوم واحد a≥§ على اختطا± 

منزل¬  من   kاأي�صا ال�صاعر،  نا�رش  د.  الرتبية،  الفل�صطيني ووRير  الوRراء  رFي�ص   ÖFنا

يف رام اˆ. وخÓل اختطا± د. ال�صاعر، “fi âّا�رشة منزل¬ ونادو√ عب مكبات 
ذ اإىل جهة ⁄ يتºّ الإعÓن عنها.  pم، واأمُخÓصت�ص�Óال�صوت ل

... وهذ√ الر�صالة هي متابعة لـ 261 ر�صالة اأخرى كنا اأر�صلناها لكº ب�صاأن الأRمة 

 ºFب�صكل اأ�صا�صي ا÷را ≥Kتلة )...(، وهي توëصي الفل�صطينية املVامل�صتمرة يف الأرا

اأيلول/  منذ  الفل�صطيني   Öال�صع  ≥ëب الحتÓل  قوات  ترتكبها  التي  الإ�رشاFيلية 

�صبتمب 2000. وهنا مرة اأخرى، نعيد ونوDكد، اأن¬ يتوجfi Öا�صبة ”اإ�رشاFيل“، ال≥وة 

املëتلة، وfiاكمة مرتكبي هذ√ ا÷راºF الكãرية، جراºF ا◊رب، واإرهاب الدولة، 
والنتهاكات امل�صتمرة املتعمدة واملنتظمة ◊≥و¥ ال�صعÖ الفل�صطيني.

املتëدة ورFي�ص جمل�ص الأمن، 2006/8/21.  ر�صالة من رياVص من�صور )املراقÖ العام لفل�صطÚ يف الأ· املتëدة(، اإىل اأمÚ عام الأ· 
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امللفات الإدارية والعملية. وتاأتي هذ√ العملية بعد يوم واحد a≥§ على اختطا± 

امللفات الإدارية والعملية. وتاأتي هذ√ العملية بعد يوم واحد a≥§ على اختطا± 

منزل¬  من   kاأي�صا ال�صاعر،  نا�رش  د.  الرتبية،  الفل�صطيني ووRير  الوRراء  رFي�ص   ÖFنا

منزل¬  من   kاأي�صا ال�صاعر،  نا�رش  د.  الرتبية،  الفل�صطيني ووRير  الوRراء  رFي�ص   ÖFنا

يف رام اˆ. وخÓل اختطا± د. ال�صاعر، “fi âّا�رشة منزل¬ ونادو√ عب مكبات 

يف رام اˆ. وخÓل اختطا± د. ال�صاعر، “fi âّا�رشة منزل¬ ونادو√ عب مكبات 
ذ اإىل جهة ⁄ يتºّ الإعÓن عنها.  pم، واأمُخÓصت�ص�Óال�صوت ل

واختطفت¬ اأمام اأعR Úوجت¬ واأطفال¬ الأربعة. ويعد د. الرfiي امل�صوDول الرابع من 

حيå الرتبة الر�صمية يف املجل�ص الت�رشيعي الفل�صطيني، وم�صوDول عن العديد من 

حيå الرتبة الر�صمية يف املجل�ص الت�رشيعي الفل�صطيني، وم�صوDول عن العديد من 

امللفات الإدارية والعملية. وتاأتي هذ√ العملية بعد يوم واحد a≥§ على اختطا± 

ذ اإىل جهة ⁄ يتºّ الإعÓن عنها.  pم، واأمُخÓصت�ص�Óال�صوت ل

ذ اإىل جهة ⁄ يتºّ الإعÓن عنها.  pم، واأمُخÓصت�ص�Óال�صوت ل
... وهذ√ الر�صالة هي متابعة لـ 

... وهذ√ الر�صالة هي متابعة لـ 

 ºFب�صكل اأ�صا�صي ا÷را ≥Kتلة )...(، وهي توëصي الفل�صطينية املVامل�صتمرة يف الأرا

 ºFب�صكل اأ�صا�صي ا÷را ≥Kتلة )...(، وهي توëصي الفل�صطينية املVامل�صتمرة يف الأرا

اأيلول/  منذ  الفل�صطيني   Öال�صع  ≥ëب الحتÓل  قوات  ترتكبها  التي  الإ�رشاFيلية 

اأيلول/  منذ  الفل�صطيني   Öال�صع  ≥ëب الحتÓل  قوات  ترتكبها  التي  الإ�رشاFيلية 

�صبتمب 2000

املëتلة، وfiاكمة مرتكبي هذ√ ا÷راºF الكãرية، جراºF ا◊رب، واإرهاب الدولة، 

املëتلة، وfiاكمة مرتكبي هذ√ ا÷راºF الكãرية، جراºF ا◊رب، واإرهاب الدولة، 
والنتهاكات امل�صتمرة املتعمدة واملنتظمة ◊≥و¥ ال�صعÖ الفل�صطيني.

والنتهاكات امل�صتمرة املتعمدة واملنتظمة ◊≥و¥ ال�صعÖ الفل�صطيني.
ر�صالة من رياVص من�صور )املراقÖ العام لفل�صطÚ يف الأ· املتëدة(، اإىل اأمÚ عام الأ· 

  ر�صالة من رياVص من�صور )املراقÖ العام لفل�صطÚ يف الأ· املتëدة(، اإىل اأمÚ عام الأ· 

امللفات الإدارية والعملية. وتاأتي هذ√ العملية بعد يوم واحد a≥§ على اختطا± 

امللفات الإدارية والعملية. وتاأتي هذ√ العملية بعد يوم واحد a≥§ على اختطا± 

منزل¬  من   kاأي�صا ال�صاعر،  نا�رش  د.  الرتبية،  الفل�صطيني ووRير  الوRراء  رFي�ص   ÖFنا

منزل¬  من   kاأي�صا ال�صاعر،  نا�رش  د.  الرتبية،  الفل�صطيني ووRير  الوRراء  رFي�ص   ÖFنا

يف رام اˆ. وخÓل اختطا± د. ال�صاعر، “fi âّا�رشة منزل¬ ونادو√ عب مكبات 

يف رام اˆ. وخÓل اختطا± د. ال�صاعر، “fi âّا�رشة منزل¬ ونادو√ عب مكبات 
ذ اإىل جهة ⁄ يتºّ الإعÓن عنها.  pم، واأمُخÓصت�ص�Óال�صوت ل

ذ اإىل جهة ⁄ يتºّ الإعÓن عنها.  pم، واأمُخÓصت�ص�Óال�صوت ل
... وهذ√ الر�صالة هي متابعة لـ 

 ºFب�صكل اأ�صا�صي ا÷را ≥Kتلة )...(، وهي توëصي الفل�صطينية املVامل�صتمرة يف الأرا

 ºFب�صكل اأ�صا�صي ا÷را ≥Kتلة )...(، وهي توëصي الفل�صطينية املVامل�صتمرة يف الأرا

اأيلول/  منذ  الفل�صطيني   Öال�صع  ≥ëب الحتÓل  قوات  ترتكبها  التي  الإ�رشاFيلية 

اأيلول/  منذ  الفل�صطيني   Öال�صع  ≥ëب الحتÓل  قوات  ترتكبها  التي  الإ�رشاFيلية 

�صبتمب 

املëتلة، وfiاكمة مرتكبي هذ√ ا÷راºF الكãرية، جراºF ا◊رب، واإرهاب الدولة، 

املëتلة، وfiاكمة مرتكبي هذ√ ا÷راºF الكãرية، جراºF ا◊رب، واإرهاب الدولة، 
والنتهاكات امل�صتمرة املتعمدة واملنتظمة ◊≥و¥ ال�صعÖ الفل�صطيني.

والنتهاكات امل�صتمرة املتعمدة واملنتظمة ◊≥و¥ ال�صعÖ الفل�صطيني.



25 äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

ورمبا تكون ”اإ�رشاFيل“ الطر± الوحيد يف هذ√ التفاقية الذي يبر التعذيÖ يف 

قوانين¬ الداخلية، يف حÚ تن�ّص التفاقية بوVصوì على اأن ”ت�صمن كل دولة طر± اأن 

تكون جميع اأعمال التعذيÖ جراºF مبوجÖ قانونها ا÷ناFي، وينطب≤ الأمر ذات¬ على 

 kاDوعلى قيام¬ باأي عمل اآخر ي�صكل تواطو Öاولة ملمار�صة التعذيfi ص باأية�îقيام اأي �ص

 Öصو�ص حالت التعذي�îت بÓكما تت�صمن التفاقية تف�صي .“Öوم�صاركة يف التعذي

 ،Öالتعذي “ار�ص  التي  الأطرا±،  الدول  م�صاءلة  ووجوب  الدول،  يف   çد– التي 

والتë≥ي≤ بهذا اÿ�صو�ص. 

 ºرق املتëدة  الأ·  وKي≥ة  حددت  a≥د  الأ�رش،  وبيÄة  بظرو±  يتعـل≤  aيما   kاأي�صا

وتبنتها  الأ�رشى“،  ملعاملة  الدنيا  ”ا◊دود  ت�صكل  معايري  A/CONF/611 جمموعة 
بو�صعهº من  ما  بذل كل  الأع�صاء  الدول  يتوجÖ على   åيë1955/8/30، ب منذ 

اإذ يجدر عدم   ،çالأحدا Úامل�صجون Äaة  بداية  املعايري  لتطبي≥ها. وت�صتãني  ا÷هود 

اعت≥الهº يف ال�صجون. وتن≥�صº التفاقية اإىل جزاأين; الأول عام يجÖ مراعات¬ يف 

الأول يف حالت fiددة،   Öاإىل جان اعتبار√   Öيج والãاÊ خا�ص  الأحوال،  كل 

وييز مkÓã بÚ املعت≥لÚ املëكومÚ واملعت≥لÚ الذين ⁄ تتfi ºّاكمتهº بعد، اأو يتناول 

 .Úاأو املجان kصى ع≥لياVاملر Úم�صاألة املعت≥ل

وتت�صمن الف≥رة الأوىل من الوKي≥ة، ح≥وقاk عامة، تن�ّص يف اأولها على مبداأ عدم 

التمييز، وعلى Vرشورة احرتام اآراء املعت≥لÚ ومعت≥داتهº الدينية، ºّK –دد يف a≥رات 

بناء على   ºصله�a رشورةV صمنهاV ومن ،Úاملعت≥ل بت�صجيل  يتعل≤  Kانوية م�صت≥لة ما 

ا÷ن�ص وال�صن وال�صجّل ا÷ناFي و�صبÖ العت≥ال، مãل a�صل الإناç عن الذكور، 

والأحداç عن البال¨Ú، واملعت≥لÚ املãبتة تهمتهº واملëكومÚ عن املعت≥لÚ الذين 

 .ºFية اأو جراFجنا ºبته Úمدنية عن املعت≥ل íبجن Úاكموا بعد، واملعت≥لëي ⁄
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اأما بالن�صبة لÓإقامة، aتن�ّص التفاقية على اأن تمُراعى يف اأماكن الإقامة الظرو± 

والتدÄaة  والإVصاءة  الأرVصية  وم�صاحة  الهواء  كمية  مãل  بالبناء،  املتعل≥ة  املناخية 

والتهوFة وكذلك ال�صبابيك; وال�رشو• ال�صëية كتلك املتعل≥ة بالنظاaة من اإمدادات 

اإىل  بالإVصاaة  وال�صتëمام،  امليا√  دورات  خا�صة  الكايف،  وبالعدد  جيدة،  �صëية 

توaري م�صتلزمات النظاaة ال�صî�صية والعناية باملظهر.

لÓأ�رشى  املنا�صبة  املÓب�ص   Úتاأم مãل; Vرشورة  اأخرى   kرشوطا� التفاقية  وت�صي∞ 

sة، ووجوب توaري الطعام الكايف وال�صëي  pتها، وكذلك اأغطية الأ�رشaوالعناية بنظا

 Úللمعت≥ل  ìال�صما وVرشورة   ،kماFدا ال�رشب  وميا√  املعتادة،  الأوقات  يف  وا÷يد 

الطبية  توaري اÿدمات  يومياk، ووجوب  �صاعة  الأقل  الطل≤، على  للهواء  بالتعرVص 

اأو  املجهزة   ≥aاملرا اإىل  flت�صة  طبية  لرعاية  يëتاجون  ‡ن  املرVصى  ون≥ل  لÓأ�رشى، 

امل�صت�صفيات املدنية، وVرشورة توaري م�صتلزمات ما قبل الولدة وما بعدها يف اأماكن 

اعت≥ال الن�صاء.

الداخلية  الع≥وبات   Úوقوان النظام  بî�صو�ص   kموادا الوKي≥ة  وتت�صمن  كما 

لل�صجون، وبî�صو�ص الزيارات والتوا�صل مع العا⁄ اÿارجي، وح≤ املعت≥لÚ يف 

متابعة درا�صتهº، والطÓ´ على الكتÖ والأخبار وامل�صتجدات. وقد اأعادت الأ· 

املتëدة تاأكيد املذكور اأعÓ√ يف قرار ا÷معية العامة A/45/49 ال�صادر �صنة 1990، 

حÚ اأقرت قاFمة من 11 بنداÿ k�صa âيها املبادÇ الأ�صا�صية ملعاملة الأ�رشى معاملة 

اإن�صانية لF≥ة، –رتم ح≥و¥ الإن�صان دون “ييز، خا�صة تلك املëددة يف الإعÓن 

لي�ص  ال�صجن  اأن  تاأكيد  هو  هذا،  من  الأ�صا�صي  والهد±  الإن�صان،  العاملي ◊≥و¥ 

، وaر�صة  kÓعa اأخطاأوا املجرمÚ ‡ن  لتاأهيل  بل مدر�صة   ،Öللتعذي  kاأو مركزا  kع≥ابا

جديدة لهº للعودة اإىل ا◊ياة. اأما ال�صجون الإ�رشاFيلية aهي قبور لÓأحياء، يمُزa êّيها 
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لوق∞  الحتÓل  �صيا�صات  من  �صيا�صة  لاإن�صانية، وهي  بو�صاFل  ويعذبون  الأبرياء، 

الأراVصي  يف  والتو�صعية  ال�صتيطانية  املمار�صات  تواج¬  التي  الفل�صطينية  امل≥اومة 

الفل�صطينية املëتلة، ول≥تل الأمل يف م�صت≥بل ال�صعÖ الفل�صطيني، اإذ ي≥�صي �صباب¬ 

اأو   kمري�صا اإما   ،Úح بعد   ،ºاأحده  êرîلي ال�صجون،   Öغياه يف   ºاأعماره Rهرة 

 .ºاأو غري متعل kعاجزا

و”اإ�رشاFيل“ على الرغº من كونها طرaاk يف التفاقيات املذكورة اأعÓ√، بالإVصاaة 

الرهاFن  واأخذ   Öالتعذي  ËرŒ ناحية  من  خا�صة  �صلة،  ذات  اأخرى  لتفاقيات 

ومعاملة الأ�رشى، اأو معاملة الن�صاء والأطفال معاملة خا�صة، اإل اأنها ا�صتمرت منذ 

 ،íصVاaو èو‡نه ºFب�صكل دا Úلها يف انتها∑ ح≥و¥ الأ�رشى الفل�صطينيÓبداية احت

التعذيÖ ا÷�صدي والنف�صي والإهانات  اإىل  اإVصاaة  الإن�صانية،  اأب�ص§ ا◊≥و¥  ي�ّص 

fiاولة  وكذلك  والتع�صفية،  الع�صواFية  العت≥ال  حمÓت  واإىل  لÓأ�رشى،  املتعمدة 

 íتنف�ص ما   kغالبا والتي  املجال،  هذا  يف  “ار�صها  التي  واملمار�صات   ≥Fا◊≥ا اإخفاء 

.
11

)Knesset âيلي )الكني�صFن≥ا�صها يف البملان الإ�رشا ºّعندما يت

اأن  من  الحتÓل،  �صجون  الفل�صطينيÚ يف  الأ�رشى  واقع  الإ�صكالية، يف  وتنبع 

الفل�صطينيÚ ح≥وقاk واVصëة، ول ت�صنفهº يف  �صلطات الحتÓل ل “نí الأ�رشى 

 ºاكëاكموا يف املëاأن ي Öاإن كانوا اأ�رشى حرب، وج ºهa ،اتÄاأي من هذ√ الف

الع�صكرية، وهو ما يë�صل من الناحية ال�صكلية لكن ال≥وانÚ التي يëاكمون على 

اأ�صا�صها تت�صº بالع�صواFية والتمييز اإىل حدx كبري. اأما الإ�صكالية الأكب aتنبع من كون 

اأغلبهº مدنيÚ، وبالتا› يجÖ اأن ي�صنفوا Vصمن ”الرهاFن“ وهو ما يعّد جرية حرب 

بكل الأحوال، اأو Vصمن املëتجزين املدنيÚ، الذين يتوجÖ على �صلطات الحتÓل 

يف هذ√ ا◊الة حمايتهº، ل اعت≥الهº وتعذيبهº وfiاكمتهº والتë≥ي≤ معهº. لكن، 
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من ا÷لي اأن �صلطات الحتÓل تنتهك يف ا◊التÚ ح≥و¥ الأ�رشى الأ�صا�صية، �صواء 

كانوا مدنيÚ اأم نا�صطÚ يف العمل الع�صكري امل≥اوم.

وترa�ص ال�صلطات الإ�رشاFيلية تطبي≤ ن�صو�ص ال≥انون الدو› aيما يتعل≤ بë≥و¥ 

كما   .Öالتعذي وق∞  اأو  والأ�رش،   Rالحتجا Xرو±  اأو  واملëاكمات،   ،Úاملعت≥ل

تذهÖ اأحياناk اإىل حّد تعري�ص املëامÚ ونا�صطي ح≥و¥ الإن�صان يف هذا املجال اإىل 

العت≥ال اأو ت≥ييد حرية حركتهº; �صواء داخل ال�صفة وال≥طا´ اأم من واإىل البÓد; 

خا�صة  العام  الراأي  اإىل  �صجونها  يف   Úالفل�صطيني الأ�رشى  مل∞   êرîي ل   åيëب

العاملي.
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 “1391” …öùال øé°ùال

ال�صجن 1391، ال≥ريÖ من اÿ§ الأخ�رش، flتل∞ عن غري√ من ال�صجون aهو لي�ص مبكان معّر± 

على اÿراfi ”ّ .§Fو√ عن ال�صور ا÷وية، واإRالة لaتة الطر¥ املرقمة، جّراء قول ا◊كومة الإ�رشاFيلية باأن 

التكّتº وال�رشيّة Vرشوري ”ملنع اإ◊ا¥ ال�رشر باأمن الدولة“. 

⁄ يفë�ص اأو يفّت�ص ال�صجن الإ�رشFيلي 1391 مطل≥اk من قبل هيÄة م�صت≥لة، مãل هيÄة ال�صليÖ الأحمر 

fiاولت  من   ºوبالرغ لكن،   .Öال¨ي  ºعل يف   lغام�ص  lل¨ز ال�صجن  هذا  يف   çدëي ما  ويعتب  الدو›. 

ا◊كومة لفرVص تعتيº اإعÓمي، ّ” ت�رشيÖ معلومات حول اأحداç مرعبة جرت يف هذا ال�صجن على 

 Öالتعذي ت�صتمل على  التë≥ي≤   Öاأ�صالي اأن  اإىل  ت�صري  املتوaرة  ال≥ليلة  املعلومات  الزمان.  مدى ع≥دm من 

ذلك  يف   Ú≤ال�صاب  Úاملعت≥ل من  عدد  بها  اأدىل  التي  وال�صهادت  روتيني،  وب�صكل  وا÷�صدي  النف�صي 

ال�صجن تفرتVص باأن ال�صجن مزدحº باملعت≥لÚ. ولكن ل اأحد، با�صتãناء عدد قليل من الر�صميÚ من قادة 

الأمن وا◊كومة الإ�رشاFيلية، يعرaون كº عدد املëتجزين يف �صجن 1391 ال�رشي. 

 وت≥ول املëامية الإ�رشاFيلية ليÄا ت�صيمل Leah Tsemel: ”اأي �صî�ص يدخل هذا ال�صجن يîتفي، 

ومن املëتمل لÓأبد“.

كما اأن¬ من غري الواVصí اإذا ما كان �صجن 1391 هو ال�صجن ال�رشي الوحيد يف ”اإ�رشاFيل“، ومن �صب¬ 

املوDكد اأن¬ لي�ص كذلك; aالعديد من املعت≥لÚ الذين كان من املعلوم اأنهº كانوا يëتجزون يف �صجن �رشّي، 

اأaادوا باأنهº كانوا قادرين على �صما´ �صوت اأمواê البëر، و�صجن 1391 يبعد كãرياk عن البëر. اآخرين 

اأaادوا باأنهº كانوا قادرين على �صما´ طاFراتm ت≥لع اأو اأ�صوات اإطÓ¥ نار، رمبا يكون م�صدرها قاعدة 

نة ع�صكرياk كانâ قد �صيدت  ع�صكرية. يوجد هنا∑ حوا› 70 بناية )وهي عبارة عن مراكز للبولي�ص fi�صّ

يف عهد النتداب البيطاÊ لفل�صطÚ( ويكن للعديد منها اأن ي�صتîدم دون اإKارة اأي �صبهات حول¬.

 جوناKان كو∑، �صور لÓإرهاب ال�صهيوÊ داخل ال�صجون..  ال�صجن ال�رشي ”1391“ مãالk، املركز الفل�صطيني 

لÓإعÓم، ن≥kÓ عن جريدة عا⁄ ال�صيا�صة، aرن�صا، ت�رشين الãاÊ/ نوaمب 2003، انظر:

http://palestine-info.com/arabic/terror/articles/sjoon.htm
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ô°SC’G ±hôXh áªcÉëŸGh ∫É≤àY’G äÉ«ã«M :k ÉãdÉK

 ،Úالفل�صطيني Úاملعت≥ل ≥ëياتها الأوىل انتهاكات بãت�صهد عملية العت≥ال منذ حي

 kياFع�صوا اأو  الع�صكرية،  الأوامر  من  ملجموعة   kا≤aو  Úالفل�صطيني اعت≥ال   ºّيت  åحي

 Úددة اإىل املعت≥لfi توجي¬ تهمة ºّل يت kدون اأي مذكرات توقي∞ اأو مبرات، وغالبا

 ºاأي اعرتا± منه ا�صت�صدار  التë≥ي≤ معهº وتعذيبهº بهد±  ºّK يجري   ،Úaواملوقو

 âّ“ وال�ص¨§، مبا ⁄ يرتكبو√. ويف حال Öالتعذي â– ،±على العرتا ºاأو اإجباره

fiاكمتهa ،ºاإن هذ√ املëاكمة تتºّ يف fiاكº ع�صكرية اإ�رشاFيلية يرتاأ�صها اإما قاVصm واحد 

اأو KÓKة ق�صاة اإ�رشاFيليÚ يتºّ تعيينهº من قبل ا÷ي�ص، وغالباk ما يكون اKنان منهº ذوي 

خلفية قانونية Vصعيفة. ول تراعي املëاكº الع�صكرية الإ�رشاFيلية اأ�صول املëاكمة العادلة 

املن�صو�ص عليها قانونياk ودولياk، والتي –فظ لÓأ�رشى ح≥هº يف امل�صاواة اأمام ال≥انون، 

.13
واملãول اأمام fiكمة flت�صة وم�صت≥لة وحيادية ومن�صاأة بëكº ال≥انون

 Öللتعـذيـ التعـرVص   Öـاإلـى جـانa التـوقي∞ والعت≥ـال،  يتعل≤ مبـراكز  اأمـا aيمـا 

 Úاإن الأ�رشى الفل�صطينيa ;اتRوالعتداءات ا÷�صدية املتكررة والإهانات وال�صتفزا
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اأم  وال¨ر±،  الأبنية   åحي من  �صواء   ،kجدا وقا�صية  لاإن�صانية  Xرو±  يف  يëيون 

وكذلك  للمرVصى،  الRÓمة  الطبية  العناية  توaري  اأم  والطعام،  وال�صëة  النظاaة 

التوا�صل مع الأهل... اإلخ، وغريها ‡ا �صيتناول¬ هذا الف�صل.

1. ا’àYقÉ∫ الù©à°ف«:
واVصëة  اأ�صباب  اإبداء  ودون  م�صب≤،  اإنذار  دون  عادة  العت≥الت  جميع   ºّتت

للبيوت،  واقتëامات  مداهمة  عمليات  الأحيان   ºمعظ يف  وت�صاحبها  لÓعت≥ال، 

وتفتي�صات عارية، يتa ºّيها اأي�صاk ال�ص¨§ على املعت≥لÚ عب اأaراد اأ�رشهº من Rوجات 

 åيëب الفجر،  قبيل  اأو  الليل  منت�ص∞  مبعظمها يف  العمليات  هذ√   ºّوتت واأطفال. 

 ºلهRيف منا Úالآمن Úالعت≥ال، ترويع املزيد من الفل�صطيني Öها اإىل جانaيكون هد

واأحياFهº. ي≥ول fiمود كÓب )23 عاماk، نابل�ص(:

اعت≥لتني قوات الحتÓل ال�صاعة الãانية بعد منت�ص∞ الليل; حيå قاموا 

¥pp ب�صورة وح�صية على باب املنزل a≥مâ بفتí الباب، [وبعد ذلك[  rر
nبالط

اأمرونا باÿروê جميعاk من املنزل، ‡ا اأKار الرعÖ يف نفو�ص الأطفال، و⁄ 

 Êوبعدها اعت≥لو kدقي≥ا kقاموا بتفتي�ص املنزل تفتي�صا ºّK ،ذلك Öصب� Êبوîي

اأنا واإخواÊ، حيå قيدوا اأيدينا للîل∞ ب≥يود بÓ�صتيكية وع�صبوا اأعيننا، 

اإىل بيتí تكفا للتë≥ي≤  اأخذونا[  اأن  الع�صكري، و[بعد   Öواأخذونا با÷ي

قاموا بتفتي�صي تفتي�صاk عارياk، واأخذوÊ اإىل غرaة التë≥ي≤، واأجل�صوÊ على 

كر�صي، وقيدوا يدي ورجلي للîل∞، وال≥يود مربوطة ب�صÓ�صل بكر�صي 

مãبâ بالأرVص، وهذ√ الوVصعية موDملة جداk للظهر حيå ح≥≥وا معي من 

.
14

�صاعات الظهرية حتى منت�ص∞ الليل، واأنا م�صبوì على الكر�صي

وغالباk ما تتºّ عمليات العت≥ال التع�صفي خÓل الجتياحات ب�صكل جماعي; 

 ºاأعماره ìالذين ترتاو ،Úاملناداة عب مكبات ال�صوت ÷ميع الفل�صطيني ºّتت åحي
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 ،kجميعا  ºباعت≥اله وت≥وم  معينة  لن≥طة  با◊�صور   ºوتاأمره  ،kعاما  45-15  Úب ما 

الذهاب  الطعام ومن  rنnعون من  ، ويمُ mصب¬ عار�  kتفتي�صا اأو   kعاريا kتفتي�صا اإما  ويفت�صون 

 ºاأب�صع املمار�صات; بهد± اإذلله ºصدهV لÓص، ويار�ص جنود الحتVاإىل املرحا

: kÓFويروي الأ�صري اأحمد خالد ا÷يو�صي ق�صة اعت≥ال¬ قا .ºوتعذيبه

دخلâ ال≥وات اÿا�صة ”الإ�رشاFيلية“، واحتلfl âيº طولكرم بتاريخ 

الأرVص  على  واأجل�صونا  الأونروا،   Öمكت اإىل  واأخذتنا   ،2002/3/8

وëa�صوا هوياتنا، واعت≥لونا و⁄ يîبونا ب�صبÖ العت≥ال، و⁄ يظهروا لنا 

اأمر العت≥ال. )وقد( قاموا بت≥ييد اأيدينا ب≥يود بÓ�صتيكية للîل∞، وع�صبوا 

برودة   ºرغ الأرVص  على  باÿارê ‚ل�ص  طويلة  ل�صاعات  واأب≥ونا  اأعيننا، 

اأو aرا�ص لل�صباì، وكانوا ي≥ومون بالعتداء  الط≥�ص، وب≥ينا بدون غطاء 

على اأي �صî�ص يëاول اأن يëر∑ ج�صد√ على الأرVص، ومنعونا من ق�صاء 

التبول يف مÓب�صنا. و)عندما( طلبâ من ا÷ندي  اإىل  حاجتنا واVصطررنا 

اأن يîف∞ ال≥يود لأنها �صديدة وتوDملني و�صببâ انتفاخاk واحمراراk باليدين 

واأوجاعاk ل –تمل، ا�صتجاب بركÓت و�صتاºF قذرة، وم�صكني واأنا م≥يد 

اإىل  اأدى  ‡ا  ج�صدي   â– تك�رش  الذي   êالزجا من  كومة  على   Êورما

املنهك  الهزيل  اأنëاء ج�صدي  بال¨ة وجروì يف جميع  اإ�صابات   çحدو

.
15

من البودة وال≥يود

كما تب≥ي ال�صلطات الإ�رشاFيلية املÄات من املعت≥لÚ الفل�صطينيfi Úتجزين عندها 

 ºعنه  êتفر وقد  تهمة،  اأي  توجي¬  ودون  للمëاكمة،   ºت≥ديه دون  طويلة  لفرتة 

ين�ّص   åحي التع�صفي،  العت≥ال  عن   ºصهVتعو اأن  ودون  ا�صتجواب،  دون   kلح≥ا

اأنها يف  ، كما 
16 kتع�صفيا kال≥انون الدو› على وجوب التعوي�ص ملن اعت≥لوا اعت≥ال

امل≥ابل قد تب≥يهfi ºتجزين. 
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 kل�صطينياa kÓل تعت≥ل كهÓقوات الحت

 º◊ âعلى ن≥طة عبور ”جيلو“ يف مدينة بي

يف ال�صفة ال¨ربية، يف 2004/10/15; ملنع¬ 

الأق�صى  امل�صجد  يف  لل�صÓة  الذهاب  من 

خÓل اليوم الأول من �صهر رم�صان. 

 Úاملعت≥ل من  جمموعة  اقتياد 

الفل�صطينيÚ يف flيº رía جنوبي 

قطا´ غزة يف 2004/5/19.
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اأKناء  التع�صفية  العت≥الت  وترية   âارتفع a≥د  ا◊≥وقية  الت≥ارير   Öص�ëوب

النتفاVصة الفل�صطينية الأوىل )1993-1987( ºّK انتفاVصة الأق�صى )2005-2000(. 

�صنة  خÓل   ”ّ اأن¬   Amnesty International الدولية  العفو  ملنظمة  ت≥رير  وذكر 

الكãريون منهº لفرتات طويلة  األفي aل�صطيني، احتجز  يزيد عن  2001 اعت≥ال ما 
.

17
ºاأو ذويه ºاميهëبالت�صال مب ºله íارجي، ودون اأن ي�صمÿمبعزل عن العا⁄ ا

الجتياحات  من  العديد   2002 العام  a�صهد  التالية;  الأعوام  يف  الأمر  وتكرر 

ملدن ال�صفة ال¨ربية، اعت≥ل خÓل الفرتة الأوىل منها )2002/3/17-2002/2/27( 

 .
18 kصا�îص�  135 با�صتãناء  ذلك  بعد   kجميعا  ºعنه  êرaاأ aل�صطيني   2,500 حوا› 

ل خÓل ربيع العام 2002 ما يزيد عن 15 األ∞  p≤ُص�صة ال�صمري اأن¬ اعتم�Dوذكر ت≥رير ملو

ال≥رى  من  الكãري  اأن  اأaادوا  عيان  �صهود  واأن  الذكور،  من   ºغالبيته aل�صطيني 

 ºاأن اعت≥لته 15 بعد  الـ  اأaرغâ كاaة من الذكور aو¥ �صن  ال�صكانية  والتجمعات 

.
19

قوات الحتÓل

اأما خÓل �صنة a ،2003ذكر ت≥رير منظمة العفو الدولية ال�صنوي اأن¬ ّ” اأي�صاk اعت≥ال 

 ºمعظمه عن   êرaُاأم  ºّK ال≥ا�رشين،  من  املÄات   ºيهa مبن   ،Úالفل�صطيني من  الآل± 

، وبë�صÖ الت≥ارير بل¨â العت≥الت 
20

لح≥اk بدون تهمة، واأحياناk دون ا�صتجواب

يف هذا العام ذروتها يف الفرتة ما بÚ 2003/3/29 و2003/4/11، حيå اعت≥ل aيها 

. وبë�صÖ ت≥رير منظمة العفو الدولية اأي�صاa ،k≥د اعت≥ل 
21

اأكÌ من �صتة اآل± �صî�ص

 ºاأغلبه عن   êرaواأ  ،Úالفل�صطيني اآل±  و2005/5/23   2004/5/23 الفرتة  خÓل 

بارتكاب  aل�صطيني  اآل±  KÓKة  من   Ìاأك  ºاته ولكن  تهمة،   ºاإليه توج¬  اأن  دون 

; ‡ا يرّجí اأن ”الأغلبية“ التي اأaرê عنها تتجاوR الب�صعة اآل±.
22

جراºF اأمنية

اأيلول/ �صبتمب 2006 واأيلول/ �صبتمب 2007، �صجلâ وRارة الأ�رشى   Úوما ب

 ºّK ل�صاعات،  حتى  اأو  fiدودة  لأيام   kاأي�صا الآل±  اعت≥ال  الفل�صطينية  واملëررين 

o
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 kاأ�صريا  5,564 توقي∞  ا�صتمرار  اإىل  واأ�صارت  تهمة،  اأي  توجي¬  الإaراê عنهº دون 

. وهذا يوDكد 
23 kاإداريا kÓ≤ة اإىل 950 معتaصاVاكمة حتى تاريخ 2007/9/28، اإfi دون

وبë≥و¥  ا◊رية،  يف  ا◊≤  ومنها  الإن�صانية  با◊≥و¥  الإ�رشاFيلي  ال�صتهتار  مدى 

حتى  اأن¬  ت≥اريرها  اأحد  يف  الدولية  العفو  منظمة  ذكرت   åحي  ;kديدا– الأ�رشى 

الذين ما Rالوا رهن العت≥ال aهfi ºتجزون ”من دون تهمة، اأو غالباk مبوجÖ اأوامر 

اأن  قوية على  ”اأدلة  اأن هنا∑  اعت≥ال اإدارية يكن Œديدها اإىل ما لنهاية“. م�صيفة 

 ºله ìومن دون ال�صما ،ºتجزين اعت≥لوا ب�صورة تع�صفية“ من دون تهëاأغلبية امل

.
24

ºا´ عنهaللد Úامëبالت�صال مب

“ار�ص¬  الذي  التع�صفي  العت≥ال  بî�صو�ص   √Óاأع املذكورة  الأرقام   âولي�ص

يار�ص¬  ‡ا  بكãري  اأقل  بالتاأكيد  وهي  املوK≥ة،  الأدلة  بع�ص  اإل  الحتÓل،  �صلطات 

وت�صكل  يومي،  ب�صكل  التع�صفية  العت≥الت  تتكرر   åحي الواقع.  يف  الحتÓل 

جزءاk اأ�صا�صياk من �صيا�صة الع≥اب ا÷ماعي، التي ينتهجها الحتÓل الإ�رشاFيلي Vصّد 

ال�صعÖ الفل�صطيني. 

اb .CواÚf اàYقUÉN ∫É°ة hاfÉb” äÉcÉ¡àfوf»ة“: 

التع�صفية  العت≥الت  جمال  يف  الإ�رشاFيلية  الحتÓل  ب�صلطات  الأمر  و�صل 

الرغº من  قانونية“، على  ”�رشعية  اإعطاFها �صفة  اإىل fiاولة  الإدارية  والعت≥الت 

تناق�صها الواVصí وا÷لي مع املبادÇ ال≥انونية، �صواء املëلية اأم الدولية، وانتهاكها 

الفاVصí ◊≥و¥ الأ�رشى.

الع�صكرية  الأوامر  من  الفل�صطينية جمموعة  املناط≤  الحتÓل يف  قوات  وتطب≤ 

العت≥ال،  يî�ص  وaيما   .Úالفل�صطيني حياة  يف   ºكëالت بها  –اول  التي  ا÷اFرة، 

يكن لل�صلطات الإ�رشاFيلية مبوجÖ هذ√ الأوامر اعت≥ال اأي aل�صطيني دون اإبÓغ¬ 
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مبëامي¬،  الل≥اء  من  املعت≥ل  منع  ويكن   . mصVقا على  عرVص¬  اأو  اعت≥ال¬،   Öصب� عن 

 .Rالحتجا مكان  اأو  العت≥ال   Öصب� عن  املعت≥ل  عاFلة   ÆÓباإب ا÷ي�ص  ممُ  nزrيمُل ول 

وي�صمí الأمر الع�صكري الإ�رشاFيلي رقº 1500 )ال�صادر يف 2002/4/15( للجي�ص 

 ºقبل جلبه ،Úامëية املDبرو ºله ìدون ال�صما ،kطوال 18 يوما Úاملعت≥ل Rباحتجا”
 .

25“Úامëديد اأمر منع م≥ابلة املŒ ¬يكن ، mصVول اأمام قاãللم

–ويل   ºيت ما   kالبا¨a الفرتة،  هذ√  على  التوقي∞  مدة  اقت�صار  يعني  ل  هذا  لكن 

املوقوÚa بعدها اإما اإىل العت≥ال الإداري التع�صفي، الذي قد يمُجدد اإىل ما ل نهاية، 

اأو اإىل انتظار املëاكمة، التي قد تاأتي وقد ل تاأتي; حيå اإن مدة التوقي∞ بانتظار 

 180 اإىل  بالفل�صطينيÚ، قد تطول  الإ�رشاFيلية اÿا�صة   Úال≥وان  Öص�ëاكمة، بëامل

يوماk. كما حدد الأمر الع�صكري رقº 1530 مدة اإجراء املëاكمة بعامÚ، وقبل هذا 

. ول تلتزم ال�صلطات الإ�رشاFيلية يف 
26

الأمر كانâ مدة املëاكمة مفتوحة وغري fiددة

ال¨الÖ حتى باملهل الزمنية املذكورة اأعÓ√، وقلما تفتí –≥ي≥ات يف هذ√ املواVصيع 

اأو ت≥بل العرتاVصات اأو املراجعات، وبل¨â انتهاكاتها يف هذا املجال حّداk �صارت 

aي¬ النتهاكات هي العر±. 

 Úها بال≥وانaفاîها وا�صتãل عبÓصلطات الحت� âويف منت�ص∞ �صنة 2008، تابع

ل≥انون  املتكرر  ا�صتîدامها  قوانينها وت�رشيعاتها، مع  الإن�صان يف  الدولية وح≥و¥ 

غري   kÓم≥ات الأ�رشى  من   kاأيا اعتبارها  عند  نها،  uكn يمُ والذي  �رشعي“،  غري  الـ”م≥اتل 

غري  لفرتة   √Rاحتجا aيمكن  معاملت¬;  يف  قانون  اأو  عر±  اأي   RاوŒ من   ،kرشعيا�

من  اأو   Úامل≥اوم  ،kالأخري –ديدا ال≥انون  وي�صتهد±   . kÓãم fiدودة ودون fiاكمة 

ي�صاركون يف اأعمال امل≥اومة Vصّد الحتÓل، و‡ن ل تنجí �صلطات الحتÓل يف 

اإىل  ال≥انون  هذا  مãل  خÓل  من  aت�صعى  العرتا±;  على   Öالتعذي  â–  ºاإرغامه

 ،
27

التëلل من تبعات اتفاقية جني∞ الãالãة، التي تن�ّص على اعتبارهº اأ�رشى حرب
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 IõZ …OÉ«°U √ÉŒÉH ¬fاÒf ≥∏طj ∫Óàا’ح

º¡æe 26 πقà©jh

حا�رشت  الإ�رشاFيلية  الزوار¥  ...اإن 

كانوا  من  واأجبت  ال�صيادين،  قوارب 

وال≥فز   ºب�صهÓم خلع  على  متنها  على 

 ºعليه تعتدي  اأن  قبل  وذلك  امليا√،  يف 

الزوار¥   Ïم على   ºوت≥تاده بال�رشب، 

ا◊ربية.

 جريدة ال¨ó، عّمان،2008/5/28.

 Úaاöüال øe kاOóY πقà©J ∫Óàا’ح äواb

º¡والeCا QOÉ°üJh ة«Hô¨ال†°فة ال ‘

مب�صادرة  الحتÓل  قوات   âوقام  ...

يف   ،kاaرشا�  14 من  �صيكل   ÚيÓم KÓKة 

.ºباعت≥ال خم�صة منه âقام Úح

 موقع عرب 48، 2008/2/12.

 ÜÓW  øe  kÓفW  12  πقàYا  ∫Óàا’ح

 Üö†لÉH º¡«∏Y ióàYاh ¢SQاóŸا

املدر�صة  نف�ص  من  العروب   ºيfl من   ...

 ºواحد لدى خروجه âوال�ص∞، يف وق

من املدر�صة، بعد ت≥ديهº لمتëانهº يوم 

الأربعاء املاVصي... 

 جريدة ا◊»IÉ ا÷Iójó، رام اˆ، 2008/5/27.

 QRh 3اFÉf 44h Aبù∏a kÉ°ط»é°S ‘ kÉ«æو¿ 

æ©Whة   IÒطN HÉ°Sقة   ‘  ∫Óàا’ح

ل∏ÁóوôbاW»ة

ال�رشعية  ‡ãلي  عدد  اأن  اإىل   kم�صريا  ...

الآن  الحتÓل  �صجون  يف   Úتطفîامل

و�صل اإىل 47، وكان العدد و�صل اإىل 56 

 êرaاأ الحتÓل،  �صجون  يف   kيراRوو  kباFنا

.ºعن عدد منه

  جريدة الôاjة، قطر، 2008/7/5.

kاóحCا »æãà°ùJ ’ Oو«b

38
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ويف  الع�رشات،  اعت≥ال   ºّيت امل�صاء  يف 

ال�صباì يتºّ اإطÓ¥ �رشاì املÄات، وما املانع 

 kماFودا  ،Öين�ص ل  الأ�رشى“  ”منبع  طاملا 

ير�صëون  ‡ن  الع�رشات  اعت≥ال  يكن 

هنا∑  كان  واإذا  الفوري.   êراaإÓل  kلح≥ا

داFماk مر�صëون لÓإaراê، األ يعني هذا اأن 

هوDلء هº ‡ن كان يكن الإaراê عنهº قبل 

ذلك?.

 ،Öين�ص ل  منبع   :Úالفل�صطيني الأ�رشى   

.2007/11/22 ،¢ùJQBÉg تتاحية جريدةaا

منذ  اإداري  اعت≥ال  قرار   170
مطلع ال�صهر ...

 جريدة اè«∏ÿ، الإمارات، 2008/2/24.

2008 ôjاÈa /•Éب°T

 Úمواطن  103 اعت≥ال  اÿليل: 

 15  ºبينه املاVصي  مار�ص  اآذار/  خÓل 

... kو22 طالبا kمري�صا

 جريدة ا’ΩÉjC، رام اˆ،، 2008/4/3.

2008 ¢SQÉe /QاPBا

2008 πjôHCا /¿É°ù«f

 363 يعت≥ل  الحتÓل  جي�ص 

aل�صطينياk ال�صهر املاVصي ...

 جريدة الà°SóوQ، عّمان، 2008/5/4. 

اjÉe /QÉjCو 2008

 312  âاعت≥ل الحتÓل  �صلطات 

 17 ºل ال�صهر ا÷اري بينهÓخ kمواطنا

... kÓطف

.2008/5/19 ،Iójó÷ا IÉ«◊39  ا
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 ،Úامل≥اتل ºاأ�رشى ا◊رب ويف طليعته ºمن ه ìصوVمع اأن التفاقية الأخرية –دد بو

و”اإ�رشاFيل“ طر± يف هذ√ التفاقية وملزمة بها. 

 ،Úيلية املوجودة يف التعامل مع الفل�صطينيFدر الإ�صارة هنا اإىل العن�رشية الإ�رشاŒو

املواطن  باعت≥ال   íي�صم الإ�رشاFيلي ل  aال≥انون  التمييز يف قوانÚ العت≥ال;  ومنها 

موD�ص�صة   Öص�ëوب  .kÓãم  mصVقا على  عرVص¬  دون  �صاعة   24 من   Ìلأك الإ�رشاFيلي 

ال�صمري، aاإن¬ ”يكن لأّي قاVصm ع�صكري اإ�رشاFيلي احتجاR الفل�صطيني بدون fiاكمة 

لKÓãة  املدة  هذ√  “ديد  ويكن  متوا�صل،  ب�صكل  ذلك  يكن   ⁄ واإن   ،kيوما  90 ملدة 

اأ�صهر اإVصاaية باأمر من امل�صت�صار ال≥�صاFي الإ�رشاFيلي للمناط≤ الفل�صطينية اأو باأمر من 

 Rيلي احتجاFنا± ع�صكرية“، بينما ينع ال≥انون الإ�رشاÄكمة ا�صتfi ع�صكري يف mصVقا

املواطن الإ�رشاFيلي من دون توجي¬ تهمة اإلي¬ ملدة تزيد عن 15 يوماk، يكن “ديدها 

a≥§ ملدة 15 يوماk اإVصاaية. كما ينع املعت≥ل الفل�صطيني من اللت≥اء مبëامي¬ مدة 60 

يوماk من تاريخ العت≥ال، اأما املواطن الإ�رشاFيلي Óa ي�صمí مبنع¬ من اللت≥اء مبëامي¬ 

.
28 kملدة تزيد عن 15 يوما

:∫ÉقàY’اh ∞«bوàال ±hôظ .Ü

املعت≥ل  ح≥و¥  تنتهك  التي  املمار�صات  من  العديد  العت≥ال  عملية   ≥aترا

ر اأعÓ√ من اعت≥ال ع�صواFي ل توVصa íي¬ التهمة  pك الفل�صطيني، بالإVصاaة اإىل ما ذمُ

التع�صفية  العت≥الت  اأقلها  لي�ص  وح≥وقية،  قانونية  انتهاكات  ومن  للمعت≥ل، 

ا÷ماعية، والتفتي�صات العارية، واملمار�صات املهينة، ومداهمات املناRل وا�صتîدام 

اأaراد الأ�رشة كو�صيلة Vص¨§.

وي�ص∞ ت≥رير ملوD�ص�صة ال�صمري عملية العت≥ال ”العادية“ كالتا›:
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يتºّ عند العت≥ال ت≥ييد يدي املعت≥ل ب≥يود بÓ�صتيكية وتع�صيÖ عيني¬، 

 ≥aاعت≥ال¬ اأو عن ا÷هة التي �صين≥ل اإليها. وترتا Öاإخبار√ عن �صب ºّول يت

 Úعملية العت≥ال بالعن∞ ا÷�صدي واإهانة املعت≥ل، واأكد العديد من املعت≥ل

واغت�صاب.  قتل  ملëاولت  تعرVصوا   ºاأنه  ºبال≥�ص م�صفوعة  �صهادات  يف 

 ºاأعينه  âكان بينما   ،[êالدر]  êالأدرا اإىل   ºعهaد كãرية  اأحيان  يف  وّ” 

التي   ،Öالتعذي ‡ار�صات  من  العديد   Öجان اإىل  هذا  لي�ص≥طوا.  مع�صوبة 

اقرتaها ا÷نود الإ�رشاFيليون بë≥هº. وكãرياk ما اأجب املعت≥لون على التعري 

اأمام ا÷ميع عند اعت≥الهº، كما اأجب ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي الفل�صطينيÚ على 

.
29

âلبي âت املداهمة من بيÓمëعندما قام ب ،ºب�صهÓخلع م

 Úللمعت≥ل قانونية  ح≥و¥  اأي  الحتÓل  �صلطات  عند   kعلياa تنعدم  وتكاد 

الإجراءات  تتكون   åحي العت≥ال;  عملية   ºتنظ التي  تلك  aيها  مبا   ،Úالفل�صطيني

 Öالواج والظرو±  العت≥ال  عملية  تتناول   ،kاإجراء  114 من  لÓعت≥ال  التنظيمية 

توaريها للمعت≥لÚ. وتكمن املفارقة يف اأن وRير الداخلية هو امل�صوDول عن اإ�صدار مãل 

هذ√ الإجراءات اأو تعديلها، ول ت≥يد√ يف هذا اأية قوانÚ اأو تعليمات تكفل ح≥و¥ 

 Rنع احتجا“ åيëب ;Rرو± الحتجاX هذ√ الإجراءات “ºتنّظ” ، kÓãمa .
30

Úاملعت≥ل

وعرVصها  اأمتار،  خم�صة  عن  طولها  يزيد  ل  واحدة  غرaة  يف   kÓ≤معت  20 من   Ìاأك

اأربعة اأمتار، وارتفاعها KÓKة اأمتار، اأو اأن يكون ال�ص≥∞ مفتوحاk. بينما ا◊ّد الأدنى 

.
31

!
2
للم�صاحة املعطاة لل�صجÚ الواحد يف اأمريكا واأوروبا يف امل≥ابل هو 10.5 م

وت≥وم قوات جي�ص الحتÓل غالباk بن≥ل املعت≥لÚ اإىل خارê مناط≤ ا◊كº الذاتي 

الفل�صطيني، وهذا يمُ�صّكل اأي�صاfl kالفة لل≥انون الدو›، وجرية حرب مبوجÖ املادة 

47 من اتفاقية جني∞ الرابعة، التي تن�ّص على اأن¬ ”يجÖ احتجاR املتهمÚ من املناط≤ 
الأحكام  �صدور  حالة  ويف  املëتلة،  الأراVصي  Vصمن  ت≥ع  �صجون  داخل  املëتلة 
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ي≥وم  اإ�رشاFيلي  جندي 

 Úعيني اأحد املعت≥ل Öبع�ص

اأحد  خÓل   Úالفل�صطيني

القـتـëـامـات الإ�صـراFيلية 

ال�صفة  يف  نابل�ص  ملدينة 

ال¨ربية يف 2006/4/11.

كل  –كيان  نظرتان 

وجهي   Úب  ،±Óالخت

ال�صëية وا÷Óد. اأخذت 

 ºال�صورة يف �صجن ريوني

اأبيÖ يف  تل  �صمال �رش¥ 

 .2004/6/30
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املëتلة“.  الأراVصي  ي≥�صوا fiكوميتهº داخل �صجون ت≥ع يف  اأن   Öيجa ;ºه≤ëب

داخل  اإ�رشاFيلية  ع�صكرية  اعت≥ال  مراكز  خم�صة  يوجد  اأن¬  اإىل  هنا  الإ�صارة  وŒدر 

املناط≤ الفل�صطينية املëتلة، و�صجن ع�صكري واحد a≥§، من اأ�صل ما ي≥ارب 27 

مركز اعت≥ال لحتجاR الفل�صطينيÚ، واأربعة مراكز –≥ي≤. والأرقام املذكورة هي 

التë≥ي≤ وال�صجون ال�رشية،   ≥aالعديد من مرا للمراa≤ املعروaة a≥§; حيå هنا∑ 

”اإ�رشاFيل“ بوجود   âaيها. وقد اعرتa التي –�صل التي ي�صعÖ تîيل النتهاكات 

.
32 kال�صجن ال�رشي 1391(، بينما ما يزال موقع¬ جمهول( ≥aاأحد هذ√ املرا

هذ√  اأحوال  �صوء   Öب�صب التوقي∞  مراكز  يف  الفل�صطينيون  املعت≥لون   Êويعا

اأم  ال≥ا�رشين،  البال¨Ú عن  ال�صديد وعدم a�صل  �صواء من حيå الRدحام  املراكز، 

من حيå �صوء التجهيزات، خا�صة اأماكن النوم والفر�ص; حيå يفرت�ص املوقوaون 

الأرVص، اأو ينامون على aر�صات اإ�صفنجية رقي≥ة جداk. كما ويتعرVص املعت≥لون خÓل 

اأحياناk، ويف≥د  قا�صية ووح�صية ومذلة  تعذيÖ ج�صدي ونف�صي   Öي≤ لأ�صالي≤ëالت

 .Öي≤ نتيجة لهذ√ الأ�صالي≤ëيف اأقبية الت ºناء وجودهKاأ ºحياته Úالعديد من املعت≥ل

 ºاكëيف امل Úية لإدانة املعت≥لaاأدلة كا Öالتعذي â– ´زnتrات التي تمُنaوتعّد العرتا

م ال≥وانÚ الإ�رشاFيلية يف هذا املجال و�صاFل التعذيÖ، بل تن�ّص  uر
الإ�رشاFيلية، ول Œمُ

على جواR ا�صتîدام بع�صها. 

:…QاOE’ا ∫ÉقàY’ا .ê

 Rاحتجا ºّعلى العت≥ال التع�صفي، اإذ يت kصارخا� kيعّد العت≥ال الإداري ‰وذجا

ال�صî�ص ملدة �صتة اأ�صهر قابلة للتجديد دون توجي¬ تهمة، ودون املãول اأمام fiكمة، 

التي   Çاملباد  Öح�ص  kتع�صفيا  kاعت≥ال ويجعل¬  العت≥ال  هذا  ب≥انونية  يîل  ما  وهو 

.kي≤ الدولية التي ذكرت �صاب≥اKعليها املوا â ن�صّ
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 ،Çا´ والطوارaوي�صتند هذا الأ�صلوب يف العت≥ال اإىل املادة 111 من اأنظمة الد

، وا�صتمرت �صلطات 
التي aرVصتها ال�صلطات البيطانية يف اأيلول/ �صبتمب 1945 33

يتعل≤   kع�صكريا kقرارا  12 بـ  بل عزRتها  قيامها،  منذ  بتطبي≥ها  الإ�رشاFيلية  الحتÓل 

 ،1229  ،378  ،161  ،115 الأرقام:  ذات  ال≥رارات  وهي  الإداري،  بالعت≥ال 

1236، 1254، 1270، 1281، 1283، 1299، و1331.

وRادت هذ√ ال≥رارات من ا�صتîدام العت≥ال الإداري، وجعلت¬ من �صÓحيات 

اأوامر  اإ�صدار  �صÓحية  بع�صها  اأعطى  كما  ال≥�صاء.  اإىل  العودة  دون  الدaا´  وRير 

املنط≥ة، وبذلك  قاFد  تاأكيدها من  قبل  �صاعة   96 ملدة   Úالع�صكري لل≥ادة  العت≥ال 

اأ�صبí الأمر معل≥اk باأيدي Vصبا• برتÖ اأقل; ‡ا يزيد من احتمالية التع�ص∞ يف مãل 

هذ√ العت≥الت. 

ال≥رارات   âاأعط a≥د  الإداري;  العت≥ال  لإجراءات  ت�صهيلها  على  وعÓوة 

خÓل  من  وذلك  ق�صوى،  مدة  –ديد  دون  العت≥ال  با�صتمرار  ا◊≤  الع�صكرية 

ال�صماì بتجديد√ ملدة �صتة اأ�صهر اأخرى عند النتهاء من aرتة العت≥ال الأوىل، وقد 

 ،1970 �صنة  ال�صادر   378  ºالع�صكري رق لل≥رار   kا�صتنادا لعدة مرات  التجديد   ºّيت

والذي يجيز التجديد للمعت≥ل الإداري لفرتات متتابعة اإذا ”كان ل≥اFد املنط≥ة اأ�صا�ص 

يدعو اإىل العت≥اد ع�صية انتهاء مفعول )العت≥ال الإداري(، باأن اأ�صباباk تتعل≤ باأمن 

 .
املنط≥ة اأو �صÓمة ا÷مهور ت�صتدعي حجز ال�صî�ص املعت≥ل“34

وقد ÷اأت ال�صلطات الإ�رشاFيلية اأكÌ من مرة لتمديد aرتة العت≥ال الإداري 

ال�صادر   1281  ºرق الع�صكري  ال≥رار  على   kبناء اأ�صهر،  �صتة  من   kبدل �صنة  ملدة 

الأ�رشى  بع�ص  اأن  الفل�صطيني  الأ�صري  لنادي  ت≥رير  وذكر   .
351989/8/1 بتاريخ 

الأ�صري   ºومنه مرات،  خم�ص  من   Ìلأك الإداري  العت≥ال   ºله د  uد جمُ قد 
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الإداري اأجمد وراد املعت≥ل منذ �صنة 2002، والأ�صري �صليº ط¬ املعت≥ل اإدارياk منذ 

اأما   ،kصهرا�  57 ملدة   kاإداريا اعت≥ل  الذي  عرة  اأبو  fiمد  والأ�صري   ،
362001/8/16

الذي  حرب،  خالد  وليد  aهو  املرات  من  عدد  اأكب   kاإداريا اعت≥ل  الذي  الأ�صري 

.
37

67 �صهراk يف العت≥ال الإداري ق�صى 

وليد  اعت≥ل   kÓãمa  ;íصVوا  Öصب� دون  تع�صفي،  اعت≥ال  الإداري  والعت≥ال 

 Öالطبي عند   ،2002/5/19 يف  اˆ  رام  مدينة  و�صكان   1969 مواليد  من  حنات�صة 

يف ال≥د�ص، وهو للعلº متزوê من م≥د�صية ولكن¬ ل يلك ت�رشيëاk لدخول مدينة 

لهوية  وحياRت¬   ،íت�رشي دون  املدينة  دخول¬  حول  مع¬  التë≥ي≤  وجرى  ال≥د�ص، 

 ،Úمعت≥ل اأو  مطاردين  اأ�صîا�ص  مع  عÓقات¬  موVصو´  يف  مع¬   ≥ u≤ حمُ  ºّK مزورة، 

ولكن fiاVرش التë≥ي≤ كلها كانâ عامة ول تدور حول �صبهة اأو تهمة fiددة. و⁄ 

 ،íاأو دخول ال≥د�ص دون ت�رشي تتfi ºّاكمة وليد على flالفة حياRة هوية مزورة، 

بل �صدر Vصّد√ اأمر اعت≥ال اإداري ملدة �صتة �صهور، ين�ّص على كون¬ ”ن�صي§ جبهة 

�صعبية، ي�صكل خطورة على اأمن املنط≥ة“. 

يوم  اإىل  املل∞  تاأجيل  ت≥رر   ،2002/12/23 يوم  ال≥انونية  الرقابة  جل�صة  ويف 

2003/2/26، وبالتا› اإب≥اء وليد معت≥kÓ ◊ينها. ويف جل�صة 2003/2/26 ⁄ يë�رش 
�رشية“   ºته” على  الإداري  العت≥ال  ملفات  يف   ºالته )تبنى  املîابرات  مندوب 

ي≥دمها عادة جهاR املîابرات، ول يلك املتهº اأو املëامي ح≤ الطÓ´ عليها(، 

ولكن ال≥اVصي قرر اأن ل حاجة ◊�صور√; لأن املواد ال�رشية واVصëة، وّ” تãبيâ اأمر 

 ،íنا±، اإل اأن الأمر ⁄ ينجÄمن ح�صول وليد على قرار ا�صت ºالعت≥ال. وعلى الرغ

وّ” “ديد قرار اعت≥ال¬ جمدداk ملدة اأربعة اأ�صهر با◊جة نف�صها، ºّK ملرة اأخرى ملدة KÓKة 

املعت≥ل  املوجودة يف مل∞  ال�رشية  ”املواد  باأن  املرة  ال≥اVصي يف هذ√  ونّو√  �صهور، 



46äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

وذكر  عاد  ال≥اVصي  لكن  اآخرين“.   Úبن�صيط لذاتها، ولكن¬ مرتب§  لي�صâ خطرية 

يف جل�صة ال�صتÄنا± التالية )ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2003( اأن ”قرار العت≥ال Vصّد 

وليد نابع من ن�صا• خطري fiدد قام ب¬، واأن ن�صاط¬ كان ملدة طويلة، واأن¬ ⁄ ي¨ري من 

ذلك خÓل اعت≥ال¬“. 

وتكررت ا◊الة مع وليد حتى �صدور ال≥رار الإداري ال�صابع بë≥¬، اأي�صاk ملدة 

املرة  ال�صتÄنا± هذ√  2004/10/10. وعندما حاول وليد  اإVصاaية يف  �صهور  KÓKة 

 ،Æيف الدما Êي، وا�صتبا√ اإ�صابتها بورم �رشطاëوجت¬ ال�صR صعVخطورة و Öب�صب

و⁄  لزوجت¬،  ال�صëي  الوVصع  من   ºاأه  êارÿا يف  اÿطري  الوVصع  باأن  ال≥رار  جاء 

ي�صمí ل¬ حتى بالإقامة ا÷بية معها يف املنزل. وّ” لح≥اk “ديد الأمر يف 2004/12/5 

للمرة الãامنة، وهذ√ املرة لي�ص ب�صبÖ خطورت¬ اأو ن�صاط¬، ولكن ”ب�صبÖ الأوVصا´ 

غري امل�صت≥رة يف اÿارê، خا�صة عدم الوVصوì مبا يتعل≤ بال�صلطة الفل�صطينية، ... 

.
38

!“√Rال�صتمرار يف احتجا Öة من ال�صعFاأية ت¨يريات طار çولكن اإذا ⁄ –د

وتلجاأ �صلطات الحتÓل الإ�رشاFيلي اإىل العت≥ال الإداري خا�صة يف حال عدم 

ال≥درة على توجي¬ اأي تهº ح≥ي≥ية لÓأ�صري، وكذلك ت�صتîدم¬ كو�صيلة Vص¨§ Vصّد 

اأKناء  ب�صيء  يعرتaوا   ⁄ الذين  والإ�صÓمية،  الوطنية  الف�صاFل  يف  البارRة  ”ال≥يادات 
، اأو ل�صتهدا± النÖî الجتماعية، كرجال ال�صيا�صة واأع�صاء املجل�ص 

التë≥ي≤“39

اأع�صاء  اإىل   kو�صول ،Úوالأكاديي والعلماء  الجتماعي،  العمل  ونا�صطي  الت�رشيعي 

ومعلمي  ا÷امعات  طÓب  واإىل  املëلية،  والهيÄات  والنوادي  البلديات  جمال�ص 

املدار�ص والأطباء واملهند�صÚ، وغريهº من الفاعلÚ يف املجتمع الفل�صطيني، و‡ن 

 .
40

ي�صعÖ توجي¬ اأي اتهام اإليهº اأو اإKبات¬

اأعمال  تزايد  مـع  تزداد  الإداري  العت≥ـال  ا�صتîـدام  اأن حمى   íصـVالوا ومـن 
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الأوىل  النتفاVصة  aرتة  العت≥الت  هذ√  وترية   âارتفع a≥د  الفل�صطينية;  امل≥اومة 

)1987-1993(، حتى اإن ال�صلطات ال�صهيونية اaتتâë معت≥ل اأن�صار 3 ال�صëراوي 

يف الن≥Ö; ل�صتيعاب الأعداد الكبرية للمعت≥لÚ الإداريÚ يف تلك الفرتة. 

وخÓل انتفاVصة الأق�صى، ارتفع عدد العت≥الت الإدارية من 70 خÓل العام 

. وقد ا�صتمرت العت≥الت 
، اإىل ما يزيد عن 1,900 خÓل العام 2002 42

41 2001
، خا�صة بعد 

43 kدود 1,000 اإىل 1,500 معت≥ل اإداري �صنوياëب Ú◊الإدارية منذ ذلك ا

aوR حما�ص يف النتîابات الت�رشيعية والبلدية، وبعد ح�صمها الع�صكري يف غزة. 

واأaادت املëكمة الع�صكرية الإ�رشاFيلية اأن عدد ال≥رارات الإدارية ال�صادرة يف العام 

2007 بل≠ 3,101 قراراk باعت≥ال اأو بتمديد اعت≥ال، طال بع�صها اأع�صاء يف املجل�ص 
ت≥دير   Öص�ëب  ،“¥Óالإط على  الأعلى   ºالرق” وهو   ،Ú≤صاب� ووRراء  الت�رشيعي 

الباحå يف �صوDون الأ�رشى الفل�صطينيa ÚوDاد اÿف�ص; حيå قّدر عدد هذ√ ال≥رارات 

. كما بل≠ جممو´ قرارات العت≥ال الإدارية، منذ 
44kيف �صنة 2006 بـ 2,850 قرارا

.
45

اندل´ انتفاVصة الأق�صى وحتى اأواFل �صنة 2008، قرابة 18 األ∞ قرار

وعلى الرغº من �صماì ال≥انون الإ�رشاFيلي للمعت≥ل بالطعن ب≥رار اعت≥ال¬ الإداري 

اأمام قاVصm ع�صكري، اإل اأن الإجراءات املتبعة يف اأKناء املëاكمة –ول دون –≥ي≤ 

العدل وت�رش´ العت≥ال بدلk من منع¬، وتتناaى كلياk مع املعايري الدولية للمëاكمات، 

وخ�صو�صاk مبداأ البنود ال�رشية يف املëاكمات الع�صكرية، الذي يëرم املتهº وfiامي¬ 

من الإطÓ´ على بنود اتهام املعت≥ل، aكي∞ ملëامm اأن يطعن يف اعت≥ال موكل¬، واأن 

يطالÖ بباءت¬ اإذا كان ل يلك ا◊≤ مبعرaة لëFة الإتهام ملوكل¬?.

 Öجوان  Öاأ�صع بالÓا�صت≥رار،  ال�صعور  جراء  النف�صي  العذاب   Öجان ويب≥ى 

يدري  ل  معت≥ل  جمرد   âل�ص  âاأنa الحتÓل،  �صلطات  عند  الإداري  العت≥ال 
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�صبÖ اعت≥ال¬، لكنك معت≥ل رمبا اإىل ما لنهاية. aاأ�صهر العت≥ال ال≥ليلة التي ين�ّص 

اإىل   kعلياa “تد  قد  اأ�صهر،  ال�صتة   Rتتجاو اأن  يكن  ل  والتي  الإداري،  ال≥رار  عليها 

 ;kصلفا� يëدد√  اأن  لأحد  يكن  ل   Úاملدت  Úب الفار¥  وهذا  و�صنوات.  ”قرارات“ 
aهو رهن لع�صواFية قرارات التجديد عند �صلطات الحتÓل وكÌتها، وهو الفار¥ 

الذي يعك�ص اأي�صاk معاناةk اإVصاaية على املعت≥لÚ وعلى عاÓFتهa .ºريوي �صليº اأبو 

هوا�ص:

مع نهاية عام 1994، كنâ على موعد مع نهاية مدة الKÓãة اأ�صهر، التي 

 Úمة املعت≥لFين�ّص عليها قرار اعت≥ا› الإداري. اأقبل حار�ص ال�صجن مع قا

الذين يجÖ اإطÓ¥ �رشاحهº اليوم، بينما كنâ نف�صي م�ص¨ولk يف ال�صتëمام 

وتبديل Kيابي والتجهز لهذا اليوم، وºّK لودا´ ال�صجن وباقي الأ�رشى; واإذ 

ب�صدي≥ي يناديني: ”خذ وقتك يف ال�صتëمام وتبديل الãياب“. و�صعرت 

ب¨�صة كبرية يف حل≥ي ومرارة يف نف�صي، وانتظرت مدة طويلة من ºّK يف 

ال�صتëمام. �صتبداأ اإذن جمدداŒ kربة العت≥ال، ولن اأعر± اإىل متى �صاأXل 

 âاأن مدة اعت≥ا› ا÷ديدة خم�صة اأ�صهر. طلب âaويف امل�صاء عر ...kÓ≤معت

الأقل،  على  التë≥ي≤ وfiاكمتي  اإكمال  اأو  �رشاحي   ¥Óاإط  ÚولDامل�صو من 

لكن طلبي ذهÖ دون جدوى. 

 Êتنتظر )ا◊امل(  الطري≤، وكانR âوجتي  تنتظرÊ على  عاFلتي   âكان

 âكان åاإىل حي ºرشاحه� ¥Óيف املنزل. وعندما و�صل املعت≥لون، الذين ّ” اإط

العاÓFت تنتظر، و⁄ اأكن معهº، بكâ والدتي كãرياk وحملوها اإىل املنزل، اأما 

.
46

Rوجتي a≥د a≥دت وعيها عندما علمâ باÿب
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?»HCا ìاöS قÓWEا ≈∏Y ÊóYÉ°ùj øe ...ºcوLQCا

يف  الإداري  املعت≥ل  ابنة  دلي�صة،  جمد 

ال�صجون الإ�رشاFيلية، خالد دلي�صة

ا�صمي جمد، وعمري اليوم 10 �صنوات. عندما كنâ يف اÿام�صة 

من عمري، اأخذوا والدي اإىل العت≥ال الإداري. قالوا › حينها اأن¬ 

 âحينها اأن هذ√ الأ�صهر ال�ص ºو⁄ اأعل .§≤a صيعت≥ل ملدة �صتة اأ�صهر�

�صيتºّ “ديدها... واأ�صعÖ ما يف هذا التمديد اأن¬ كل �صتة �صهر، ‚هز 

اأنف�صنا اأنا واأخواتي، ونرتدي اأa�صل Kيابنا وننتظر... وننتظر، ولكن¬ 

?“، aت≥ول ”لأنهº جددوا اعت≥ال¬  pل ياأتي. ون�صاأل اأمي: ”ملاذا ⁄ ياأت

”هذا �صوDال  اإىل املنزل?“. وŒيبنا  ”اإذاk متى �صيعود  اإVصاaية“. ونظل ن�صاأل  اأ�صهر  ل�صتة 

�صعÖ جداk، واأنا ل اأعلa .º≥§ لو اأÊ اأ�صتطيع اأن اأعلº متى �صيعود“. وننتظر �صتة اأ�صهر 

اأخرى... و�صتة اأ�صهر اأخرى... ول نعلº متى �صتنتهي هذ√ ا◊الة ال�صعبة واملوDملة. ل≥د 

Kياب جديدة ول حلويات ول  �صيء، ل  يفرحني  يعد   ⁄ ،Êصاعدو�  ºاأرجوك  ،âتعب

لي�صمني،  اإلي¬  بëاجة  اأنا   ºك بجانبي،  اأبي  يكون  اأن  هو  اأريد√  ما  املÓهي. كل  حتى 

ويëملني، ويتكلº عني للنا�ص، واأن اأم�صي مع¬ اإىل املدر�صة كما جميع اأ�صدقاFي. اأ“نى 

كعاFلة،  �صعيدين  نعي�ص  كنا   ،Êصاعدو�  ºاأرجوك بابا“.  ”بابا،  اأنادي¬:  اأن  اأ�صتطيع  لو 

ولكننا اليوم حزينÚ. اإذاk من... من �صي�صاعدÊ حتى ن�صبí جمدداk �صعيدين كعاFلة? من 

ي�صتطيع اأن يجيÖ على �صوDالنا ال�صعÖ ”متى �صيعود اأبي للمنزل?“.

  Administrative detention: Despair, uncertainty and lack of due process, 
Amnesty International, Report on Israel/Occupied Territories, 30/4/1997.
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2. اªcÉëŸة:
يف حÚ يفرتVص اأن تكون املëكمة مرحلة تبيان ا◊≤ والفي�صل يف �صëة التهمة 

املوجهة للمعت≥ل، ت¨دو مرحلة املëاكمة بالن�صبة للمعت≥لÚ الفل�صطينيÚ جمرد جزء 

التمييز  aيها  ما   Rواأبر  ،kم�صب≥ا fi�صومة  نتيجتها  الطويلة،  العذاب  رحلة  من  اآخر 

والع�صواFية املتعمدة، �صواء من حيå ال≥وانÚ ا÷اFرة اأم من حيå املماطلة اأم من 

حيå التهº امللف≥ة اأم ÷ان التë≥ي≤ واإمكانية ال�صتÄنا± ال�صورية، يف رحلة معاناة 

تراa≤ املعت≥لÚ، حتى يف حيãيات ن≥لهº من مراكز التوقي∞ والعت≥ال اإىل املëاكمة 

وبالعك�ص. 

 ºّيت ، حتى من 
47

الإ�رشاFيلية الع�صكرية   ºاكëللم الفل�صطينيون  املعت≥لون  م  sويمُ≥د

 .
48

ÚيليFال�صري مع اإ�رشا çوادëاعت≥ال¬ على خلفية ق�صايا مدنية ك

وقبل املëاكمة، يتعرVص املعت≥ل للتعذيÖ ال�صديد يف اأقبية التë≥ي≤، وتوج¬ ل¬ 

العديد من التهº يف لëFة تعدها املîابرات الإ�رشاFيلية، aاإن ⁄ يعرت± يتºّ اإبÓغ¬ 

اأقل،  ببع�صها وق�صاء fiكومية  يتºّ تîيري√ بÚ العرتا±  الإداري، واإل  بالعت≥ال 

 Úمُ البع�ص ب sري nîُعلى هذا الأ�صا�ص. كما يم ºاكëكمة، ويëاإقرارها كلها بامل ºّاأو يت

.
49

الإبعاد اإىل خارê الأراVصي الفل�صطينية، وبÚ الب≥اء يف ال�صجون الإ�رشاFيلية

كذريعة   ºوالته الإجراءات  من  العديد  الإ�رشاFيلي  الحتÓل  �صلطات  وتعتمد 

 ºالعل حمل   kÓãم  tتعدa ال�صورية،  fiاكمها  لت�صيري  وكمادة   ،Úالفل�صطيني لعت≥ال 

بعد  الحتÓل  جنود  ي�صعها  التي  وا◊جارة  النفايات  واإRالة  تهمة،  الفل�صطيني 

ينتمي ملنظمة  ل�صî�ص  ال≥هوة   Ëت≥د اأي�صاk، وكذلك  تهمة  الطرقات  م¨ادرتهº يف 

تعّدها �صلطات الحتÓل غري �رشعية )مع الإ�صارة اإىل اأن ال�صلطات الإ�رشاFيلية تعّد 

 .
50

جميع املنظمات الفل�صطينية غري �رشعية(
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وتب≥ى هنا∑ داFماk ذريعة ”املل∞ ال�رشي“ و”الأ�صباب الأمنية“، التي ت�صتîدمها 

�صلطات الحتÓل متى �صاءت; لعت≥ال من اأرادت عب العت≥ال الإداري، والذي 

قد يدد لعدد غري fiدود من املرات. 

مãل  لإ�صدار  تع≥د  التي   ºاكëامل يف  واVصëة  الإداري  العت≥ال  مهزلة  وتبدو 

تهمة  aيها   ¬ sج nتمُو املëاكº، ول  الأهل من ح�صور هذ√  نع  يمُ  åالأحكام; حي هذ√ 

تnفى بـ:”املل∞ ال�رشي“ Óa يدري الأ�صري على ماذا يëاكº?! ول  rيمُك واVصëة، بل 

اأن ي�صدر قرار العت≥ال الإداري يعرVص  يدري املëامي عن ماذا يرتاaع?!. وبعد 

التي  املëكمة  املعت≥ل، ولكن  لÓإaراê عن  اأو  لإقرار√  اإما  ال≥رار على fiكمة  هذا 

ا�صتÄناaات  ال≥�صية   Öي�صاح وقد  عادة،   ºا◊ك  âبãت  “âبيãالت ”fiكمة  تدعى 

قرارات  اإن   åحي ذاتها،  النتيجة  تعطي  باملë�صلة  هي  والتي  للمدة،  تîفي�ص  اأو 

 .
العت≥ال الإداري Œدد عادة بالتهمة ذاتها ”املل∞ ال�رشي“51

ويتºّ اأحياناk –ويل بع�ص الأ�رشى ‡ن اأنهوا fiكومياتهº اإىل العت≥ال الإداري، 

وتهياأ  ون�ص∞  �صنوات   Êماãال  ºحك اأنهى  الذي  اÿواجة،  �صكري  الأ�صري  مãل 

 íوكذلك الأ�صري �صال .kرية، واإذ ب¬ يجد نف�ص¬ اأ�صري العت≥ال الإداري 18 �صهراëلل

الإداري،  العت≥ال  اإىل  ل  uو حمُ  ºّK �صنوات،  اÿم�ص   ºحك اأنهى  الذي  العاروري، 

الإداري  العت≥ال  اإىل  بعدها  ل  uو حمُ  ºّK بتهمة جديدة،   kجمددا ºذلك حوك بعد   ºّK

بعد   ºّK  ،2007/3/11 يف  عن¬   êويمُفر  kعاما  15 جمموع¬  ما  ليم�صي  اأخرى،  مرة 

 ºّK ¬عن êوهنا∑ من الأ�رشى من يمُفر .kاإداريا kاأمُعيد اعت≥ال¬ اعت≥ال §≤a ة �صهورKÓK

يمُعاد اعت≥ال¬ يف اليوم ذات¬، مãل الأ�صري عبد الهادي ط¬، الذي اعت≥ل على الطري≤ 

ال�صلطات  اإ�رشاFيلي. و“ار�ص  اأقرب حاجز ع�صكري  اإىل  مبجرد خروج¬ وو�صول¬ 

 åحي ،ºوذويه الأ�رشى  على  النف�صية  ا◊رب  من  كنو´  ال�صيا�صة  هذ√  الإ�رشاFيلية 
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دمُ aيهº �صعوراk من الÓا�صت≥رار والنتظار الداºF، وتف≥دهº الأمل عندما يكون  pتمُوج

 .
52

قد تب≥ى لل≥اء �صاعات اأو ◊ظات قليلة

قوانينها  يف  والتمييز  العن�رشية  الحتÓل  �صلطات  “ار�ص  العت≥ال،  يف  وكما 

ويف fiاكماتها، حيå تتفاوت الأحكام للتهمة نف�صها بÚ املعت≥لÚ الفل�صطينيÚ اأو 

لân الطفلة الفل�صطينية  p≤ُاعتم kÓãمa .املبكر êراaوكذلك يف اإمكانية الإ ،ÚيليFالإ�رشا

اأحد  �ص≥ي≥تها مبëاولة طعن   âقام اأن  بعد  اÿليل  مدينة  من   kعاما  14 الـ  ابنة  �صناء 

امل�صتوطنÚ ب�صكÚ. وعلى الرغº من اأن �صناء ⁄ تكن تعر± �صبÖ اعت≥الها اإل اأنها 

nº عليها بال�صجن aعلياk ملدة عام،  pك حوكمâ بتهمة التîطي§ لطعن م�صتوطن، وحمُ

ر �صنها ول ◊≥ي≥ة اأنها ⁄ ت≥º بطعن اأي م�صتوطن، مع  n̈ pكمة �صëدون اأن تراعي امل

 Öغري �رشعي وم¨ت�ص ºم≥ي )اأي  م�صتوطن  الأخري هو  اأن  اإىل  هنا  الإ�صارة  Vرشورة 

º على امل�صتوطن ناحوم )37 عاماk( ب�صتة  pك لأرVص يف منط≥ة fiتلة(. ويف امل≥ابل، حمُ

اأ�صهر من اÿدمة املدنية وغرامة مالية، بعد اإدانت¬ ب�رشب طفل aل�صطيني، يبل≠ من 

.
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العمر 11 عاماk، حتى املوت، باإaادة �صهود عيان!

وبë�صÖ درا�صة م≥ارنة للفرتة ما بÚ 1987 واآذار/ مار�ص 2001، مع مراجعة 

 ،Úالذاتي على اأيدي امل�صتوطن ºيف مناط≤ ا◊ك kل�صطينياa 119 ل، لـrقت n119 ق�صية
من Vصمنهº 23 طفâ– kÓ �صن الـ 17، اأمُدين aيها 22 م�صتوطناk بجرية ال≥تل، و�صتة 

بال≥تل غري العمد، و�صبعة بالت�صبÖ يف املوت، واKنان باإطÓ¥ النار يف مناط≤ �صكنية 

وحياRة اأ�صلëة بدون تراخي�ص، وّ” اإغÓ¥ 39 ملفاk دون اتîاذ اأية اإجراءات قانونية. 

و�صهدت الفرتة ذاتها م≥تل 115 اإ�رشاFيلياk على اأيدي aل�صطينيÚ يف املناط≤ املëتلة، 

التهمة  ت�ص≥§  موDبدة، و⁄   kاأحكاما  kل�صطينياa  33 وتل≥ى  ملفات،   10 اإل  ي¨ل≤  و⁄ 

 âوقام ح≤،   Öصاح� اأو  نف�ص  عن  دaا´  حالة  يف  اأن¬  باعتبار  aل�صطيني  اأي  عن 
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قوات الحتÓل ب≥تل 15 م�صتب¬ بهº قبل اأن ي≥دموا للمëاكمة، بل وقامâ قوات 

.
54 kقها كلياÓاأو باإغ Úل الـ 22 املدانRل بهدم مناÓالحت

 kغالبا ºله íي�صم Óa ،امون العديد من ال�صعوبات يف هذا املجالëويواج¬ امل

بزيارة ال�صجون اأو دخولها. كما تبR م�صكلة قلة عدد املëامÚ املتوaرين للدaا´ عن 

املعت≥لÚ الفل�صطينيÚ، يف Xل الزيادة الهاFلة يف اأعداد املعت≥لÚ، ويواجهون خÓل 

عملية املراaعة العديد من ال�صعوبات، اأولها ع�صواFية ال≥وانÚ الع�صكرية الإ�رشاFيلية، 

وكذلك الإجراءات ال≥انونية. كما ل يتºّ اإبÆÓ املëامÚ مبوعد ا÷ل�صات يف الكãري 

من الأحيان، وتزداد مهمتهº �صعوبة مع العرتاaات املنتزعة –â ال�ص¨§ وامللفات 

 kغالبا ºله íي�صم Óa ،امون العديد من ال�صعوبات يف هذا املجالëويواج¬ امل

 íصVذيني. وكان من الواDولكن هذا �صيو ،kاأ�صتطيع الب≥اء �صامتا Êي≥ول باأ kبيانا Êاأعطو

 ، kÓãاأتذكر م .kاأخرى مكتوبة هنا∑، والتي ل اأ�صتطيع تذكرها جميعها حاليا kاأن هنا∑ ح≥وقا

 Êدام ال≥وة والإجبار، واأîا�صت ºله ≥ëل ي ºويف اأنه ،kيل، ويف الب≥اء �صامتاãح≥ي يف التم

اأمتلك ا◊≤ يف النوم والأكل... اإلخ. ⁄ يطب≥وا اأياk من هذا; وعندما اعرتVصâ اأمام املëكمة 

يف كي�صون ب�صبÖ و�صاFل التعذيÖ، اأجاب ال≥اVصي اأن¬ �صينظر يف الأمر. وعندما عدت اإىل 

 âصاأل� Êباأ âاأقول ذلك، واأجب اأن   âفîa ?ول، �صكوت عناDامل�صو ÖFال�صجن �صاألني نا

 ≥ëاأ�صت  Êلأ Êاأن ي�رشبو  ºالأحوال عليه واأنهº بكل  لهذا،  ياأب¬  اأن¬ ل  a≥ال ›   ،âواأجب

هذا... وعندما كنâ يف جمدو، وRارÊ اأحدهº، ي≥ول باأن¬ من وRارة العدل، وكان ي�صجل 

وياأخذ مÓحظات، وعندما حدKت¬ عن اأ�صاليÖ التë≥ي≤، قال ›: وكي∞ اإذاk تتوقع اأن يكون 

التë≥ي≤ الع�صكري?.

عبد ا◊ليº عز الدين، اعت≥ل يف 2005/10/27.

 Ticking Bombs, Public Committee against Torture in Israel (PCATI), May 2007, 

see: http://www.stoptorture.org.il/files/1405%B15%D.pdf 
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 ºا يجعل من مهمته‡ ،kيلية اأو تلف≥ها اأحياناFالإ�رشا ºاكëال�رشية، التي تعتمد عليها امل

.
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�صب¬ م�صتëيلة يف الدaا´ عن املعت≥لÚ اأو دح�ص التهامات

:öSC’ا ±hô3. ظ
عدم   Öب�صب قا�صية،   kاaروX الحتÓل  �صجون  يف  الفل�صطينيون  الأ�رشى  يعي�ص 

اإدارة ال�صجون  توaري ال�رشو• الإن�صانية املنا�صبة يف املعت≥Óت، وب�صبÖ انتهاكات 

امل�صتمرة لل≥وانÚ واملعاهدات الدولية املتعل≥ة بظرو± الأ�رش وال�صجون. وتتعمد 

�صلطات الحتÓل ‡ار�صة مãل هذ√ النتهاكات والتجاوRات امل�صتمرة بë≤ الأ�رشى 

الفل�صطينيÚ; لتجعل من تفا�صيل حياتهº اليومية يف املعت≥Óت �صل�صلة متوا�صلة من 

العذاب واملعاناة، aبدءاk باأبنية ال�صجون وfiيطها، وال¨ر± ال�صي≥ة التي تفت≥د للتهوFة 

والنور، وا÷دران الو�صîة اأو ال�ص≥و± املت≥�رشة، والرطوبة والعفن، وانعدام ال�رشو• 

يتل≥ونها  التي  املتعجرaة  املعاملة  اإىل  بالإVصاaة  الطعام.  ورداءة  والنظاaة،  ال�صëية 

 kÓص�a ،Úاملعت≥ل اأي معاناة ‡كنة ◊ياة  اإVصاaة  الذين يëاولون   ،Úال�صجان من قبل 

ح≥و¥  من  الأ�رشى  حرمان  وكذلك  ال�صنو±.  ب�صتى  ار�ص  يمُ الذي   Öالتعذي عن 

جوهرية، ويف طليعتها ا◊≤ يف الرعاية ال�صëية، وعدم توaري اÿدمات الطبية، بل 

والإهمال الطبي امل≥�صود الذي و�صل ب�صلطات الحتÓل اإىل جعل بع�ص الأ�رشى 

 ;kاأي�صا اأ�صا�صية  اأخرى  اإىل ذلك حرمانهº من ح≥و¥  ح≥ول Œارب طبية. ي�صا± 

الدينية، وحرمانهº ‡ا هو جوهري  ال�صعاFر  التعليº، وا◊≤ يف ‡ار�صة  كا◊≤ يف 

 ،ºتهÓFاأم مع عا Úامëارجي، �صواء مع املÿوهو التوا�صل مع العا⁄ ا ،ºواأه Ìاأك

بالزيارات وباملرا�صلة. 

:
56

هذا هو ما يعّب عن¬ الأ�صري و�صام رaيدي اإذ ي≥ول يف اإحدى ر�صاFل¬
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 واأنا ⁄ اأعاقÖ مرة واحدة a≥§، بل اأعاقÖ ب�صكل متوا�صل وم�صتمر: 

اآخر،   kÓ≤معت ع�رش  خم�صة  مع  aيها،  هواء  ل  Rنزانة  يف  اأح�رش  عندما 

اأي  اإيجاد  اأ�صتطيع  ا�صتëمام واحد; وعندما ل  ومرحاVص واحد ومكان 

اأهلي  [روDية[  اأ�صتطيع Rيارة  الكتابة; وعندما ل  اأو  لل≥راءة   Öمكان منا�ص

واإخوتي  والدتي  وحال  �صëة  عن  نف�صي  اأ�صاأل  وعندما  واأ�صدقاFي; 

.kاأ�صتطيع اأن اأعر± جوابا Óa واأخواتي

 ºتلفة تو�صيفات اتف≤ عليها معظîجوانبها امل ºربة تر�صŒ اإن املعاناة يف الأ�رش

الإ�رشاFيلية هي  aال�صجون   ;ºربتهŒ عن åا◊دي ا�صتطاعوا  املëررين ‡ن  الأ�رشى 

تدخلها  ول  وعفنة  رطبة  aال¨ر±  العادية،  ا◊ياة  م≥ومات  aي¬  يوجد  ”ل  مكان 

”نëاول  يوDكل،  ال�صم�ص، وذلك لإغÓ¥ ال�صبابيك باألواì حديدية“، والطعام ل 

ا�صت�صìÓ بع�ص¬، واإعادة طهي¬ مرة اأخرى حتى يكون �صا◊اk لÓأكل، وب≥ية الأكل 

. اإن¬ عذاب ت�صبí تفا�صيل¬ ”حياة روتينية 
ل ن�صتعمل¬ لوجود ال�رشا�صري داخل¬“57

ل تت¨ري“:

الزنزانة بëج2x2 º مرت مربع، ويوجد aيها مرحاVص، وهو عبارة عن 

كريهة  راëFة  من¬   åوتنبع وال≥اذورات   ñبالأو�صا مليÄة  بالأرVص  aتëة 

جداk... اأنام على aر�صة على الأرVص، والفر�صة ذات راëFة كريهة وو�صîة 

يوجد  ول  وخ�صنة  غام≤  رمادي  لونها  ا◊يطان  بالرطوبة...  ومليÄة 

 Úان sال�صج معاملة   ...Úللعين  èمزع  âباه اأ�صفر  لون¬  وال�صوء  �صبابيك، 

.Rوال�صتفزا ºFوال�صتا ñمي ال�رشاFدا ºقا�صية و�صعبة، وه

الأ�رشى   Úاأع  Öتع�صي مع  املرتاa≥ة  الداFمة،  التفتي�ص  اإجراءات  اإىل  بالإVصاaة   

كفرVص  الأ�رشى،  حياة  تفا�صيل  اأد¥  يف  حتى   âالتعن ويظهر   ،
58

ºاأيديه وت≥ييد 

من   ºحرمانه اأو   ،ºوت¨ريه  Úال�صجان اأحد  مع  كÓمية  م�صادة  اإKر   ºعليه الع≥وبة 
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اإكمال درا�صتهº لأ�صباب تاaهة اأو ت¨رË الأ�رشى ملجرد اإعادتهº وجبات الطعام غري 

ال�صا◊ة لÓأكل. بل يتوجÖ على الأ�رشى كي يتمكنوا من ا◊Óقة ت≥دË طلÖ قبل 

 .
59

اأ�صبو´، وهو طلlÖ من املëتمل اأن يمُرa�ص

:±ô¨الh ة«æHC’ا .Cا

على  موRعة   ،kمركزا  26  kحاليا املعروaة  الإ�رشاFيلية  العت≥ال  مراكز  عدد  يبل≠ 

:
60

النëو التا›

1. مراكز التë≥ي≤: ع�ص≥Óن، وامل�صكوبية، وا÷لمة، وبتاì تكفا. 
 .Úوعت�صيون، وبنيام ،º2. مراكز التوقي∞: �صا⁄، وحوارة، وقدومي

3. ال�صجون: عوaر، والن≥Ö، وجمدو، ونفëة، وريون، وع�ص≥Óن املركزي، 
نيت�صان،  والرملة  للن�صاء،  وتلموند   ،Ú¨للبال  Ëوهدار لÓأ�صبال،  وه�صارون 

والرملة اأيالون، وم�صفى �صجن الرملة، و�صطة، وجلبو´، والدامون، وكفار 

يونا، وبÄر ال�صبع، ب≥�صمي¬; اإي�صل واأوها› كيدار.

الRÓمة  الإن�صانية  لل�رشو•  كلها،  يكن   ⁄ اإن  معظمها،  الأبنية يف  وتفت≥د هذ√ 

لكي تكون مكاناk مFÓماk لÓحتجاR، وهي ل تتواa≤ مع املعايري الدولية املوVصوعة 

:åصو�ص الأ�رش، من حي�îب

 kيف مناط≤ اأخرى غري املناط≤ التي اأخذوا منها، وغالبا Úكونها –تجز املعت≥ل 

خارê مناط≤ ا◊كº الذاتي.

 موا�صفات البناء; aال¨ر± �ص¨رية مكتظة، غري مطلية جيداk، ورطبة، وا÷دران 

 ìبالألوا ال�صبابيك   ¥Óواإغ بل  ال�صëية،  التهوFة  غياب  مع  وو�صîة،  عفنة 

ا◊ديدية. 
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ال¨رaة  aر�صات يف   10 اأمتار، يوجد   4 × اأمتار   4 ال¨رaة  ، م�صاحة  kÓ≤12 معت ال¨رaة كنا  يف 

 èة كريهة، جزء من الفر�صات عليها غطاء وجزء [اآخر] الإ�صفنëFزقة ولها را‡ kصعها �صيء جداVو

[aيها] Xاهر، وaر�صة واحدة عليها عفن ولونها اأ�صود اأ�صود. لكل معت≥ل حرام [هو ال¨طاء الذي 
 Íة مل�صاء ومدهونة ولكن ال�ص≥∞ معطaحيطان ال¨ر .§≤a ناء النوم] واحدKاأ ي�صتîدم للتدÄaة 

[اأ�صاب¬ العفن]، يوجد Vصوء واحد و�صبا∑ م�صاحت¬ ت≥ريباk 1.5 اأو 1.1 م2 يوجد علي¬ ق�صبان حديد 
 êرîن ìللفورة مرة واحدة ملدة �صاعة، ويف ال�صبا êرîية. نaوالتهوية غري كا ،êجاR و�صبك

a≥§ ملدة 10 دقاF≤، ويجÖ اأن ن�صتîدم ا◊مام كلنا çÓK مرات a≥§ باليوم، واأحياناk ل يرVصى 

ا÷نود باإخراجنا اأكÌ من çÓK مرات aن�صطر لعملها ب≥نينة يف ال¨رaة.

  موقع موD�ص�صة ال�صمري لرعاية الأ�صري وح≥و¥ الإن�صان )ال�صمري(، ا◊رية ملنال ونور، انظر: 

http://www.addameer.org/ara/resources/reports/publicDefender html

 ن≥�ص aادì، واأحياناk متعمد يف اÿدمات والتجهيزات الأ�صا�صية يف ال¨ر± 

لروDية  )�صاحة  كالفورة  ال�صجون  يف  اأو  ال�صتëمام،  واأماكن  كاملراحي�ص 

 kÓãال�صجن م اإدارة  اأن  ا�صتîدامها لدرجة  اإمكانية  ال�صم�ص والرياVصة(، ويف 

. ومkÓã يف �صجن 
61

!§≤a ددةfi دام املراحي�ص يف اأوقاتîتلزم الأ�رشى با�صت

 ìقد جمرد  وهو  واحد،  هو  واملرحاVص  ال�صتëمام  مكان  aاإن  الدامون، 

بالأرVص، تنبعå من¬ رواíF كريهة، وتنت�رش ا◊�رشات حول¬ ب�صكل كبري; الأمر 

الذي �صّبÖ العديد من الأمراVص ا÷لدية للمعت≥لÚ. واأما الفورة هنا∑، aهي 

�صاحة �ص¨رية ل تت�صع لـ 10 اأ�صîا�ص، يîرê اإليها نزلء حوا› خم�ص غر± 

يف وقâ واحد، Óa ي�صتطيع املعت≥لون امل�صي حتى من �صدة الزحام; اأVص∞ اإىل 

 kيها، اأما �صتاءa صةVيكن ‡ار�صة اأي “رين اأو ريا Óa صVة بالأغراÄهذا اأنها ملي

.
62

aهي مك�صوaة ول ت≥ي من البد اأو املطر
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 وجود ا◊�رشات وال�رشا�صري وا÷رذان، واأحياناk الع≥ارب داخل غر± الأ�رشى 

 Ö≤اعي يف �صجن النaوجود الأ kبل واأي�صا ;ºواأماكن نومه ºحاجياته Úوب

ال�صëراوي. وعلى الرغº من قيام الأ�رشى باإبÆÓ م�صوDو› ال�صجن عن وجود 

باأي   º≤ت �صجون الحتÓل ⁄  �صلطات  اأن  اإل  الكاFنات مع خطورتها،  هذ√ 

 .
63

اإجراء ب�صاأنها

ال�صëراوي     Ö≤الن معت≥ل  يف  الأ�رشى  كتعرVص  ال�صعبة،  ا÷وية  الظرو±   

بيÄات  با�صطنا´   kاأحيانا �صلطات الحتÓل  . وت≥وم 
64kال�صديدة جدا للëرارة 

�صديدة  اأو  البودة  �صديدة  الأ�رشى، ك¨ر±  معاناة  لزيادة  طبيعية  مناخية غري 

 ºّK التكيي∞ )حرارة �صديدة  املفاجÅ عب  ت¨يري ا÷و  ا◊رارة، و“ار�ص عملية 

برودة �صديدة( كاإحدى و�صاFل التعذيÖ بë≤ الأ�رشى.

Ü. ال¶hô± الë°ü»ة hا’ÉªgE∫ الطب«:

يعاÊ الأ�رشى الفل�صطينيون يف املعت≥Óت الإ�رشاFيلية، من اأمراVص وم�صاكل �صëية 

تلîي�ص  ويكن  املعت≥Óت.  يف  يعي�صونها  التي  املاأ�صاوية  الظرو±   Öب�صب flتلفة، 

الظرو± ال�صëية كما يلي:

 �صوء الطعام املمُ≥ّدم لÓأ�رشى، من حيå الكمية والنوعية. وكذلك عدم مراعاة 

 kÓãم Úصى، امل�صابVية. كما ل يمُراعى الأ�رشى املرFت¬، ون≥�ص قيمت¬ ال¨ذاaنظا

بال�ص¨§ اأو ال≥لÖ اأو ال�صكري. وغالباk ما يكون الطعام غري �صالí لÓأكل، ‡ا 

 Úية من الكانتFوعلى �رشاء املواد ال¨ذا ،ºعتماد على اأهلهÓي�صطر الأ�رشى ل

 Öاملادية. كما اأن¬ من ال�صع ºمن �صعوبة اأحواله ºدكان ال�صجن(، على الرغ(

 íلكون ا◊�صول على ت�صاري ºية لهFاأها› الأ�رشى اإح�صار املواد ال¨ذا على 

الزيارة اأ�صkÓ عملية مع≥دة، ويëرم الأهل ب�صببها من روDية ذويهº من الأ�رشى 
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 ºّK ا◊واجز  عب  املواد  هذ√  مãل  “رير  aاإن  وبالتا›  الأحيان،  من  الكãري  يف 

. ولي�صâ حال ميا√ ال�رشب 
65kأ�رشى داخل مراكز العت≥ال �صيزيدها تع≥يداÓل

باأa�صل، اإذ ل يتº توaريها داFماk، واإن توaرت aهي غالباk غري نظيفة; aي�ص∞ 

املعت≥لون يف �صجن الدامون ميا√ ال�رشب التي ت≥دم لهº باأن لونها ي�صب¬ لون 

على  قما�ص  قطعة  بت�صفيتها عن طري≤ وVصع  ي≥ومون   ºهa وبالتا›   ،Öا◊لي

 .
66

ا◊نفية، ويتجمع يف ال≥طعة، بعد اإRالتها، الرمل وا◊�صى وال�صداأ

املعدة  واأمراVص  الدم،  وa≥ر  الت¨ذية  �صوء  اأمراVص  انت�صار  اإىل  هذا  ويوDدي 

 .
67

Úاملعت≥ل Úوالإم�صا∑ ب

انت�صار  اإىل  يوDدي  ‡ا  طويلة;  لفرتات  ال�صتëمام  من  وا◊رمان  النظاaة،  قلة   

النفايات  باإRالة   íيمُ�صم ل  اأن¬  اإىل  بالإVصاaة   .
68

ا÷لدية والأمراVص  الأوبÄة، 

 ،
69

بانتظام، بينما تعاÊ اأق�صام ال�صجون من م�صاكل داFمة يف �صبكة املجاري

وانت�صار ا◊�رشات، ورa�ص اإدارة ال�صجون اإح�صار مبيدات ح�رشية، ‡ا يزيد 

.
70

يف انت�صارها وتاأKريها ال�صلبي

 الن≥�ص الكبري يف الألب�صة والأغطية، وتاأخري ا�صتÓم م�صتë≥ات الأ�رشى، التي 

وعدم   .
71

ºذووه ير�صلها  اأو  الفل�صطينية  الأ�رشى  �صوDون  وRارة   ºله تر�صلها 

تاأمÚ م�صتلزمات العناية ال�صî�صية والنظاaة لهº، لدرجة اأن بع�صهº ي�صون 

التë≥ي≤.  اأو  العت≥ال  اأKناء   ºاإ�صابته نتيجة  بالدم  امللطîة   ºب�صهÓمب  kصهورا�

وي�صمل الن≥�ص يف م�صتلزمات النظاaة الأ�صياء اليومية الأ�صا�صية كال�صابون; ‡ا 

ي�صطر الأ�رشى جمدداk اىل العتماد على الكانتÚ ل�رشاء اأدوات التنظي∞، مع ما 

.
72

ºتهÓFصايف ي≥ع على كاهل الأ�رشى وعاVء مادي اإÖيتبع ذلك من ع

 ا◊رمان من النوم، اإما ب�صبX Öرو± الزنزانة ال≥ا�صية اأو عدم توaري aر�صات، 

يف  ال�صجن   Öب�صب اأو  والعفن،  بالرطوبة  مليÄة  اأو  مت�صîة  aر�صات   Ëت≥د اأو 
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≈°VôŸا iöSC’ا Öjò©J øe ó¡°ûe

دخلâ يف غيبوبة ملدة خم�صة اأيام، ويف اليوم ال�صاد�ص دخلâ ال≥وات اÿا�صة م�صاءk واختطفتني من 

اأخرى  باأجهزة  الأجهزة  ا�صتبدلوا  امل�صت�صفى  باب  الطبية، وعند  بالأجهزة   kمربوطا  âالإنعا�ص. كن غرaة 

ماذا حدç ◊ظتها،  اأعر±  بعدها، و⁄  [ب�صيء]  اأ�صعر   ⁄ لأنني  غيبوبة،  لهº، وعندها دخلâ يف  تابعة 

وعندما ا�صتي≥ظâ وجدت نف�صي مب�صت�صفى بيلن�صون. ب≥يâ هنا∑ مدة 25 يوماk، ون≥لوÊ خÓلها للتë≥ي≤ 

يف بتاì تكفا، وعندما تدهور وVصعي ال�صëي اأعادوÊ اإىل بيلن�صون، ºّK اإىل م�صت�صفى �صجن الرملة، وهنا∑ 

تدهور وVصعي ال�صëي كãرياk، ودخلâ يف غيبوبة Kالãة من قلة الهتمام مبا يëدç ›، واإهمال وVصعي 

لآخر  م�صت�صفى  من  ن≥لي  وا�صتمروا يف  ب�صلة.  لل�صëة   âّ“ ل  وم�صت�صفيات �صëية  مراكز  ال�صëي يف 

بدون اأي �صبÖ، و⁄ اأتل≤s خÓلها اأي عêÓ، وكانوا a≥§ يراقبون حالتي عن بعد، مع ال≥ليل من امل�صادات 

ا◊يوية. )...( ن≥لوÊ اإىل العزل يف �صجن الرملة، وقطعوا عني وقتها امل�صادات ا◊يوية، التي ⁄ يكن لها 

 ،êÓب�صكل �صب¬ كامل من الع kÓة اأ�صهر مهمKÓK يف م�صت�صفى �صجن الرملة ما ي≥ارب âذلك النفع، وب≥ي

 ،‹ Öاملنا�ص êÓالع Ëتي، وعدم ت≥دëل�ص ºعلى اإهماله kة يف امل�صت�صفى، احتجاجاaعني ◊ر¥ ال¨رaا د‡

وعندها ّ” ن≥لي اإىل �صجن هدارË يف �صهر كانون الأول/ دي�صمب 2004.

[ما Rلâ] اأعاÊ من اإ�صابة �صديدة باليد الي�رشى; حيå ّ” قطع اإ�صبعÚ من يدي، وباقي الأ�صابع �صب¬ 
م�صلولة ول اأ�صتطيع حراكها، وهي بëاجة ما�صة لعêÓ طبيعي. ويوجد اإ�صابة برجلي الي�رشى، ونتيجة 

الإ�صابة، وقâ اقتëام غرaة امل�صت�صفى يف املرة الأوىل، ّ” اإRالة الطëال من ج�صمي، و اإRالة KÓKة اأربا´ 

املعدة، وّ” اإRالة اأربعة �صنتيمرتات من البنكريا�ص. ويوجد اإ�صابات بال¨ة يف ج�صمي، وخ�صو�صاk يف الكلية 

اأتل≥ى اأي عêÓ منا�صÖ، ويوجد ‡اطلة واإهمال �صديد من قبل  الي�رشى، واأعاÊ من اأوجا´ �صديدة ول 

الطبيÖ، الذي ي�صار∑ يف تعذيبنا النف�صي وا÷�صدي!.

الأ�صري عãمان اإبراهيº يون�ص

 �صهادات اأ�رشى تعرVصوا للتعذيÖ الوح�صي خÓل التë≥ي≤ اأو العت≥ال، 2005/11/29، موقع �صابرون، انظر:

www.sabiroon.org
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 Öب�صب النوم  من  املعت≥ل  يëرم  ما   kوغالبا العزل.  حالت  مãل  Vصي≥ة  RناRين 

التë≥ي≤ املتوا�صل، الذي قد ي�صتمر لأكÌ من 20 �صاعة متوا�صلة، يتناوب aيها 

 .
73

¬aصعاVاد√ تركيز√ واإ≤aون على املعت≥ل ل≤≤ëامل

والعÓجات  الأدوية  توaري  وعدم  الطبي،  والإهمال   êÓالع من  ا◊رمان   

. على 
74

)Acamol الأكامول kغالبا( kماFصى، بل الكتفاء بامل�صكنات داVللمر

اإ�صابات تعرVص لها  اأن عدداk ل ي�صتهان ب¬ من املعت≥لÚ يعاÊ من  الرغº من 

 .
75

خÓل عملية العت≥ال اأو من اأمراVص مزمنة

ول يتºّ عزل املعت≥لÚ الذين يëملون اأمراVصاk معدية اإل بعد م�صي Rمن طويل 

على اكت�صا± املرVص، ول يتوaر ‡رVص اأو ل يë�رش اإل نادراk اأي�صاk، وغالباk ما 

ي≥وم اأحد الأ�رشى بدور املمرVص. اأما الأ�صعa ،Öهو قيام اإدارة ال�صجن بفرVص 

ع≥وبات على الأ�رشى املرVصى دون مراعاة وVصعهº، بل تعتمد حرمانهº من 

الأ�رشى  لها  يتعرVص  التي  الع≥وبات  ومن  التاأديبية!  الع≥وبات  كاأحد  الدواء 

الأهل،  Rيارة  من   ºالأ�صباب، وحرمانه لأتف¬  املالية  ال¨رامات   kاأي�صا املرVصى 

RاFدة  عناية  اإىل  عادة  يëتاجون  الذين  املرVصى،   ºوه النفرادي،  والعزل 

.
76

ورعاية خا�صة

وتنت�رش عادة الأمراVص التالية ب�صكل كبري بÚ �صفو± الأ�رشى:

وبرودتها،  الزناRين  رطوبة  عن   èتنت التي  ال�صدرية،  والأRمات  اللتهابات   

ون≥�ص الأغطية املتوaرة لÓأ�رشى، ورداءة نوعية الفرا�ص الذي ي�صتîدمون¬.

وا÷رذان،  ا◊�رشات  وانت�صار  الزناRين،  قذارة  عن  الناŒة  ا÷لدية  الأمراVص   

وقلة امليا√ ومنع الأ�رشى من ال�صتëمام.

 اأمراVص العيون: مãل Vصع∞ ال≥رنية، وا�صتمرار نزول الدمو´ ب�صبV Öصع∞ 
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الإنارة والب≥اء ملدة طويلة يف �صجون مظلمة –â الأرVص. 

 قرحة املعدة والبوا�صري، وانتفاñ البطن ب�صبÖ رداءة الطعام و�صوء الت¨ذية وقلة 

ال�صواFل.

وحرمان  والرطوبة،  الRدحام،   Öب�صب ال�صتاء،  بف�صل  املرتبطة  الأمراVص   

املعت≥لÚ من التعرVص لل�صم�ص والهواء الن≥ي، ون≥�ص املÓب�ص والأغطية. 

قبل العت≥ال، وب≥اFها دون  بالر�صا�ص  الإ�صابة  الناŒة عن  املزمنة  الأمراVص   

عêÓ اأو رعاية �صëية.

 الإ�صابات والأمراVص الناŒة عن التعذيÖ واملمار�صات ال≥معية، كالربو واأمراVص 

”الر�ص   Öب�صب البعيد;  املدى  بالأورام اÿبيãة على  الإ�صابة  ، واحتمال 
77

الرFة

بال¨اR، وال≥نابل ال�صوتية، والإ�صعاعات الناŒة عن اأجهزة الت�صوي�ص على الت�صالت 

.
79

، اإVصاaة اإىل امل�صكÓت ا÷ن�صية وVصع∞ اÿ�صوبة
املنت�رشة يف املعت≥Óت“78

 الأمراVص النف�صية والع�صبية الناŒة عن ‡ار�صات ا÷نود واإدارة ال�صجون.

الأ�صا�صية من  لي�ص جمرد �صلطة احتÓل تتجاهل م�صوDولياتها  aما ن�صف¬ هنا هو 

رعاية لÓأ�رشى، وتاأمÚ ملعا�صهº واحتياجاتهº، وتوaري العناية الطبية الRÓمة لهº، اأو 

�صلطة احتÓل تت�صبÖ خÓل الأ�رش باأمراVص واإ�صابات جديدة للمعت≥لÚ، بل هي 

اأي�صاk �صلطة احتÓل ل تتور´ عن اعتماد الإهمال الطبي بë≤ الأ�رشى ك�صيا�صة. 

تعرaها  الن�صاء، ل  اأو  الأطفال   ≥ëب الرحمة  تعر±  التي ل  الحتÓل،  وق�صوة 

اأي�صاk بë≤ املرVصى، aم�صت�صفى �صجن الرملة تنطب≤ علي¬ كل املوا�صفات الأ�صا�صية 

الطعام،  ورداءة  التهوFة،  انعدام  وهي:  العت≥ال،  ومراكز  ال�صجون  يف  املنت�رشة 

 Öيتوج بال�صبك ا◊ديدي، والتي  امل¨طاة  والرطوبة وا◊رارة، والنظاaة، والفورة 

للتفتي�ص  الدرê، واÿ�صو´  اإليها �صعود KÓKة طواب≤ على  للو�صول  املري�ص  على 

 .!kونزول kصعودا�
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قلة قليلة من الأ�رشى املرVصى هº من يتمكنون من دخول هذ√ امل�صت�صفى بعد 

‡اطلة واإهمال متعمدين; يف امل�صت�صفى KماÊ غر± وحجمها 4 اأمتار x 4 اأمتار، 

ويف كل غرaة �صتة اأ�رّشة اأو اأربعة، بع�صها مكون من طاب≥Ú! وعندما يë�رش معت≥ل 

اأرVصي يواج¬ بîيار ال�رشير املرتفع  اآخر لإجراء عملية، ول يتوaر �رشير  من �صجن 

اأورا¥  التوقيع على  لÖ من¬  rيمُط  ،Öيار الأ�صعÿاأو، وهو ا اأو بالنوم على الأرVص، 

بتاأجيل العملية ملوعد اآخر قد ياأتي وقد ل ياأتي. 

يف  والأرجل  الأيدي  مكبلو   ºوه  ،ºاكëامل ◊�صور  املرVصى  املعت≥لون  وين≥ل 

من   kبدل اأيام،  KÓKة  اإىل   Úيوم ت�صت¨ر¥  رحلة  يف  التهوFة،  عدية  �صëن  �صيارت 

ّملÚ باأمراVص اأخرى ب�صبÖ الظرو± ال�صيÄة.  �صيارات ال�صعا±، ويعودون غالباfi kمُ

 ºنادرة، على الرغ mاإىل امل�صت�صفى اإل يف اأحيان êارÿباإدخال الأطباء من ا íول ي�صم

 .
80

من الطلبات الكãرية التي يت≥دم بها الأ�رشى ولكنها ترa�ص

 kاأ�صريا  40 بـ   ºيمُ≥ّدر عدده والأ�رشى املرVصى يف م�صت�صفى �صجن الرملة، الذين 

 ºاآذار/ مار�ص 2008(، يو�صفون بال�صهداء مع وق∞ التنفيذ، ل�صدة �صعوبة حالته(

. منهº مkÓã الأ�صري من�صور موقدي 
81

ودقة وVصعهº والظرو± املعي�صية ال≥ا�صية هنا∑

من �صكان الزاوية يف مدينة �صلفيâ، الذي اأ�صيÖ عند اعت≥ال¬ بçÓã ر�صا�صات يف 

 Rا÷ها ºب�صلل ن�صفي، ومعظ Öاله�صمي ب�صكل كبري واأ�صي √Rت�رشر جهاa ،¬بطن

اله�صمي لدي¬ م�صنو´ من البÓ�صتيك )كي�ص للبول واآخر للباR، ومعدة بÓ�صتيكية، 

واأمعاء من البÓ�صتيك ويتëر∑ على عربة نتيجة ال�صلل الن�صفي(. مãل¬ مãل الأ�صري ربيع 

 Öالر�صا�صات التي اأ�صي Öمن اأجل ق�صاء حاجت¬ ب�صب kمل اأكيا�صاëحرب، الذي ي

 âاهلŒانة، وãب�صلل يف رجلي¬، ويف تهتك منط≥ة امل âبها عند اعت≥ال¬، والتي ت�صبب

علي¬   âوحكم ،êارÿا للعêÓ يف   êروÿبا املتكررة  مطالب¬  الحتÓل  �صلطات 
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. ويعاÊ الأ�صري �صا⁄ ال�صاعر من قطا´ غزة، من وجود مرVص 
82

Úبال�صجن ملدة عام

 Öالتعامل مع¬ اإل بعد اأربع �صنوات من اعت≥ال¬ كان يطال ºيت ⁄ ،ÚتFيف الر Êرشطا�

aيها على الدوام بعناية طبية; اإذ كان ي�صكو من الأ⁄. وبعد هذ√ املدة الطويلة كان 

اإمكانية  الي�رشى وهنا∑ خطورة من  رFت¬  اأدى ل�صتÄ�صال  ا�صتفëل، ‡ا  قد  املرVص 

انت�صار املرVص يف رFت¬ اليمنى وب≥ية ا÷�صº. اأما الأ�صري fiمد غوادرة من جنa Úعانى 

من التهابات حادة يف aم¬ ويف املناط≤ ا◊�صا�صة من ج�صم¬، و⁄ يعالè ‡ا Rاد حالت¬ 

.
83 kاÄصي�a kاÄوانعك�ص ذلك على ب�رش√ الذي �صار ي�صع∞ �صي ،kصوءا�

املعاناة ذاتها –كيها اأي�صاŒ kربة املعت≥ل ناجي اأبو نعمة، املوجود يف م�صت�صفى 

الظهر،  اأ�صفل  يف  اعت≥ال¬،  اأKناء  يف  النار  ا÷نود  علي¬  اأطل≤  والذي  الرملة،  �صجن 

‡ا ت�صبÖ ل¬ يف حدوç عجز جن�صي، وتعطلâ امل�صالك البولية اإKر ذلك، ولكن 

، حيå يتبول عن طري≤ كي�ص، واأنبوب بÓ�صتيكي  m±الذي ياأخذ√ غري كا êÓالع

 ⁄ kبت¨يري√ �صهريا Öهذا الكي�ص الذي اأو�صى الطبي .âت¬ طوال الوق≤aيع يب≥ى برaر

يت¨ري منذ اعت≥ال¬ )اأكÌ من �صنة(; ‡ا �صبÖ لناجي اللتهابات. وبالرغº من �صعوبة 

 .
84

مâ ل¬ لëFة اتهام، وهو الآن قيد اإجراءات املëاكمة! uد قمُد≤a ،يëصع¬ ال�صVو

وهذ√ كلها لي�صâ اإل �صور قليلة من ع�رشات ال�صور الأخرى، بل مÄات ال�صور 

عدد  يمُ≥ّدر  اإذ  الأحيان.  من  الكãري  يف  اإي�صالها   Öي�صع التي  املوجودة،  الأخرى 

اأخرى  ت≥ديرات   Öص�ëوب  ،
85

مري�ص اأ�صري   1,200 على  يزيد  مبا  املرVصى  الأ�رشى 

 êÓاجة اإىل عمليات جراحية وعëب ºمن 500 منه Ìاأك ،
86

ي�صل عددهº اإىل 1,500 

عاجل، و155 يعانون من اأمراVص مزمنة وخطرية، كال≥لÖ وال�رشطان وال�صكري 

 .
87

والف�صل الكلوي وغريها ‡ا يلزم¬ رعاية خا�صة

ال≥مع  و‡ار�صة   ،ºله ال�صëية  الرعاية  وغياب  لÓأ�رشى،  الطبي  الإهمال  واأدى 
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ا÷�صدي والنف�صي بë≤ الأ�رشى املرVصى، منذ احتÓل ال�صفة ال¨ربية وقطا´ غزة 

 .
88kاإىل ا�صت�صهاد 48 اأ�صريا

وaيما يلي تلîي�ص لأبرR اأ�صكال الإهمال الطبي، و�صوء الرعاية ال�صëية، التي 

يتعرVص لها الأ�رشى الفل�صطينيون يف املعت≥Óت الإ�رشاFيلية، ح�صÖ الت≥ارير ال�صادرة 

عن املنظمات ا◊≥وقية، التي تمُعنى ب�صوDون الأ�رشى:

 الن≥�ص يف كمية الدواء امل≥دم لÓأ�رشى و�صوء نوعيت¬; اإذ ي≥دم اأطباء ال�صجن يف 

كãري من الأحوال الأدوية امل�صكنة a≥§، ب¨�ص النظر عن ا◊الة املرVصية. حتى 

اإن بع�ص الأدوية التي تمُ≥ّدم للمرVصى، ت�صاع∞ من �صوء حالتهº ال�صëية; ‡ا 

.
89

يدaعهº لÓ�صت¨ناء عنها

 املماطلة يف ت≥دË العêÓ لÓأ�رشى املرVصى، والتاأخري يف ن≥ل ا◊الت الطارFة 

ت�صتدعي  التي  املرVصية  للëالت  الأطباء  و�صول  وتاأخر   ،
90

للم�صت�صفيات

اإدارة ال�صجون ل تتوانى عن املماطلة  ح�صور الطبيÖ للمعت≥Óت. حتى اإن 

املرVصية  ا◊الة   ºتفاق اإىل  تاأخريها  يوDدي  التي  ا÷راحية،  العمليات  باإجراء 

لÓأ�صري، اأو الت≥ليل من aر�صة ال�صفاء.

 اإلزام اأهل الأ�صري بدaع تكالي∞ العêÓ، ورa�ص العêÓ واإجراء العمليات يف 

، خaÓاk للمادة 30 من اتفاقية جني∞ الرابعة، التي تن�ص 
91

حالة ارتفا´ تكلفتها

.
على وجوب ”اأن تتëمل الدولة ا◊اجزة م�صاري∞ العêÓ لÓأ�رشى“92

 kاaÓخ ،
93

 عدم وجود اأطباء م≥يمÚ اأو عيادات متî�ص�صة يف مراكز العت≥ال

ملا ت�صرتط¬ املوا�صفات الدولية. 

 العتداء على الأ�رشى املرVصى وتفتي�ص غرaهº، وVرشبهº على اأ�رّشة امل�صت�صفى، 

ا÷رحى،  بالأ�رشى  والتنكيل   .
94

للم�صت�صفى ال�صجن  من   ºن≥له وخÓل 
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انتزا´ العرتاaات منهV â– ºص¨§  والتë≥ي≤ معهº قبل عÓجهº; بهد± 

الأ⁄.

.
95

ºله êÓري العaات معينة م≥ابل توaاعرتا Ëصى على ت≥دVم�صاومة املر 

وتتعدى ‡ار�صات الحتÓل يف ا÷انÖ ال�صëي، ق�صوة الإهمال الطبي املتعمد، 

املواKي≤   kاأي�صا يîال∞  ما  وهو  طبية،  Œارب  كë≥ل  الأ�رشى  ا�صتîدام  اإىل  لت�صل 

كبار  بع�ص  عن¬   íالت�رشي من  يîجل   ⁄ ما  وهو   .
96

والإن�صانية الدولية  والأعرا± 

ورFي�صة ÷نة  الإ�رشاFيلي،   âالكني�ص مãل ع�صو  الحتÓل،  �صلطات  امل�صوDولÚ يف 

العلوم البملانية الإ�رشاFيلية �صاب≥اk، داليا ايت�صك Dalia Itzik، عندما �رشحâ عن 

الأ�رشى  على   kصنويا� الطبي Œري  الختبار   â– لأدوية خطرية األ∞ Œربة  وجود 

الفل�صطينيÚ والعرب. م�صيفة اأن¬ يف حياRة مكتبها األ∞ ت�رشيí منف�صل من وRارة 

ال�صëة الإ�رشاFيلية ل�رشكات الأدوية الإ�رشاFيلية الكبى; لإجراء األ∞ Œربة دواFية 

لفتات  اأمي   âوك�صف الإ�رشاFيلية.  ال�صجون  داخل  وعرب   Úل�صطينيa اأ�رشى  على 

Amy Laftat، رFي�صة �صعبة الأدوية يف وRارة ال�صëة الإ�رشاFيلية، حينها اأي�صاk، عن 
Rيادة �صنوية قدرها 15 % يف الت�رشيëات التي “نëها الوRارة �صنوياk; لإجراء Œارب 

 .
97

الأدوية على الفل�صطينيÚ والعرب يف �صجون الحتÓل

واإن لكل ما ذكر اأعÓ√ من ‡ار�صات بل �صيا�صات م≥�صودة، اآKاراk خطرية على 

التëرر،  بعد  ما  اإىل  ال�صجون  يف  ي≥�صونها  التي  الفرتة   Rتتجاو الأ�رشى،  �صëة 

بعد   ºاتهaو يف   Öال�صب الأحيان  من  الكãري  يف  وتكون   .ºحياته طيلة   ºه≤aوترا

اأن الأ�رش عند �صلطات الحتÓل لي�ص   kكد جمدداDا يو‡ ;
98

خروجهº من املعت≥Óت

اإل و�صيلة من و�صاFل الع≥اب ا÷ماعي لل�صعÖ الفل�صطيني، و‡ار�صة من ‡ار�صات 

التكب والظلº، الذي يار�ص¬ الحتÓل بهد± قمع ال�صعÖ الفل�صطيني، وقتل طاقات¬ 

وقدرات¬، خا�صة يف Äaة ال�صباب.
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aـ≥ـ§  الو�صـيـلـة  بـهـذ√ 

ي�صتطيعون التوا�صل.

aـي  الـ�صـورة  اأمُخـذت 

الـواقـع  جـلـبـو´  �صـــجـن 

يف  الـعـفـولـة  مـدينـة  �رشقي 

.2006/3/5

:»LQÉÿا ⁄É©ال øY ∫õ©ال .ê

 Öل ا÷انÓ¨ل على ا�صتÓلية، –ر�ص �صلطات الحتÓكما يف كل ‡ار�صاتها الحت

النف�صي ال�صعوري عند الفل�صطينيÚ، لتزيد بذلك من معاناتهº قدر امل�صتطا´. وهذا 

التي  املîتلفة،  النواحي  من خÓل   Úالفل�صطيني الأ�رشى  ق�صية  اأي�صاk يف  “ار�ص¬  ما 

الأهل  �صواء  اÿارجي،  املëي§  عن  الإمكان  قدر  الأ�رشى  لعزل  بوا�صطتها  ت�صعى 

اأم املëامÚ. و–رم ال�صلطات الإ�رشاFيلية بداية املعت≥ل من ا◊≤ باإبÆÓ الأهل aور 

 Öراد ال�صعaالعت≥ال اأو عند النت≥ال من مركز –≥ي≤ لآخر; ‡ا يرت∑ العديد من اأ

الفل�صطيني جمهو› امل�صري، خا�صة مع وجود ال�صجون ومراكز العت≥ال ال�رشية. 

aرتة  خÓل  خا�صة   ،ºبه واللت≥اء   ºله  Úامëامل Rيارة  من  املعت≥لون  ويمëُرم 

التë≥ي≤، وهي اأخطر مراحل العت≥ال، بë�صÖ ت≥رير ملوD�ص�صة ال�صمري ا◊≥وقية، 

نظراk للعزل النف�صي، الذي تفرVص¬ �صلطات الحتÓل على املعت≥ل خÓل هذ√ الفرتة 

وال≥ل≤، خا�صة من  بالوحدة  �صعور√  والزيادة من   ،kومعنويا kنف�صيا  ¬aصعاVاإ بهد± 
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يف  املعت≥ل  اأن  بادعاء   kاأحيانا الحتÓل  �صلطات  ت≥وم  كما  الأوىل.  للمرة  يعت≥لون 

.
99

جل�صة –≥ي≤، اأو ن≥ل ملكان اآخر; ملنع املëامي من اللت≥اء ب¬

ول ت�صمí �صلطات الحتÓل للمعت≥لÚ الفل�صطينيÚ با�صتîدام الهات∞، حتى 

يف ا◊الت ا◊رجة كموت اأحد اأaراد عاFلة املعت≥ل اأو خطورة حالت¬ ال�صëية، يف 

اأحياناk كذلك �صلطات الحتÓل  حÚ ت�صمí للجناFيÚ الإ�رشاFيليÚ بذلك. و“نع 

املعت≥لÚ الفل�صطينيÚ من مطالعة الكتÖ اأو و�صاFل العÓم املîتلفة; بهد± Rيادة 

.
100

عزلتهº عن العا⁄ اÿارجي

يمُعاÊ منها الأ�رشى مãل  الع≥اب ا÷ماعي  العاÓFت، a�صيا�صة من  اأما Rيارات 

 Öمبوج  ºهDواأ�صدقاو  ºاأهله  ºيزوره اأن   Úللمعت≥ل  ≥ëي  Úح aفي   .ºتهÓFعا

Rيارات   1996 �صنة   âمنع الحتÓل  �صلطات  aاإن  الدولية،  والأعرا±   Úال≥وان

 ،êوالزو والأم،  )الأب،  الأوىل;  الدرجة  من  الأقارب  Äaة  با�صتãناء   ،Úاملعت≥ل

دون   ºه ‡ن  والبنة(،  والبن،  وا÷دة،  وا÷د،   ،âوالأخ  ،ñوالأ والزوجة، 

بعد  اإل  الزيارة  امل�صتãناة ل يكنها  الفÄة  العمر. وهذ√  من   46 الـ  aو¥  اأو   16 الـ 

الحتÓل يف  �صلطات  وتتع�ص∞  الحتÓل.  �صلطات  من   íت�صاري ا◊�صول على 

بذريعة  ال�ص¨ار   ºهFاأبنا Rيارة  من   kاأحيانا الأ�رشى  يمëُرم   kÓãمa  ;íالت�صاري اإعطاء 

املوDبد،  بال�صجن  واملëكوم  ال≥وا�صمي،  عامر  الأ�صري  اإن  بل   ،
اأمنية“101 ”اأ�صباب 

اإدارة  اأبل¨ت¬  اأن  بعد   ،kعاما  18 ملدة  تزور√   âلX اأن  بعد  والدت¬  Rيارة  من  م  pر حمُ

 íالت�صاري كاaة  الحتÓل  �صلطات   â¨األ وقد   .
102

اأم¬“!  âلي�ص” اأنها  ال�صجن 

 kجمددا األ¨تها  كما   ;2000 �صبتمب  اأيلول/  اأواخر  الأق�صى  انتفاVصة   ¥Óانط  nدrي nبمُع

�صلطات  وتعتمد  غزة.  قطا´  على  حما�ص  �صيطرة  بعد  غزة  قطا´  اأها›  لكاaة 

وتفرVص¬  لÓأ�رشى،  التاأديبية“  ”الع≥وبات  كاأحد  الزيارة  من  ا◊رمان  الحتÓل 

الأول/  ت�رشين  اأرقام   Öص�ëوب تاaهة.  ولأ�صباب   kتع�صفا الأحيان  من  العديد  يف 
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 ºهFيارة اأبناR رومون منfi من 65% من ذوي الأ�رشى Ìاإن اأكa ،2007 اأكتوبر

.
103

aرادى اأو جماعات

وتت�صدد �صلطات الحتÓل اأي�صاk يف امل�صموì اإح�صار√ واملمنو´ من قبل ذوي 

الأ�رشى لأبناFهº، وتتعامل مع املوVصو´ بع�صواFية وتع�ص∞، هدaهما اإVصفاء املزيد 

من ال�صعوبات على حياة الأ�رشى. 

وهنا∑ بيÄة قا�صية –كº اأجواء الزيارة التي يëظى بها املعت≥لون، aالزيارات التي 

بnل  pظات الأخرية من قëالأحمر الدو› قد تمُل¨ى يف الل Öة ال�صليÄتنظمها عادة هي

aا�صل،  Rجاجي  حاجز  وعب   ،kجدا مزدحمة  غرaة  يف   ºوتت الحتÓل،  �صلطات 

يجعل عملية التوا�صل بال¨ة ال�صعوبة، حيå تنتهي مدة الزيارة غالباk دون اأن يتمكن 

الأم   Úب ا÷�صدي  التوا�صل  اأما   .kعلياa  ºذويه مع  والتوا�صل   åا◊دي من  الأ�رشى 

وابنها، اأو الأب واأولد√، اأو الزوê وRوجت¬، a¨الباk م�صتëيل.

ب�صعة  متباعدة  الأحوال  اأa�صل  يف  وتكون   ،ºمنتظ ب�صكل  الزيارات   ºّتت ول 

 .kيوما  15 كل   ≥ëت�صت الإ�رشاFيلي  ال≥انون   Öح�ص اأنها  من   ºالرغ على  �صهور، 

ويعاÊ اأها› الأ�رشى كãرياk خÓل الزيارة، خا�صة من �صوء املعاملة والإذلل املتعمد 

.
104

ºهFية اأبناDعلى العودة دون رو kوالنتظار ل�صاعات، ويرغمون اأحيانا

:iôNCا äÉcÉ¡àfاh حقوق .O

الأ�رشى، وق�صوة  انتهاكات بë≥و¥  اأعÓ√ من  ما ذكر  الرغº من ج�صامة  على 

 ºمبعظمه ºل حرمان الأ�رشى -وهãهنا∑ املزيد، م kماFيونها، يب≥ى داëالظرو± التي ي

 kاأحيانا ºمُ لبع�صهí nم rويمُ�ص .ºيف اإكمال تعليمه ºمن ال�صباب عند العت≥ال- من ح≥ه

لكن a≥§ يف ا÷امعة املفتوحة، و–دد لهº الخت�صا�صات امل�صموحة. كما يëرم 
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تعليمي خا�ص  نظام  �صجون الحتÓل من وجود  الفل�صطينيون يف  الأطفال  حتى 

اإدارات  بهº، با�صتãناء �صجن تلموند; حيå يعتمد لهº املنهاê الإ�رشاFيلي! وت≥ّيد 

 .
105

ال�صجون وقâ الدرا�صة، وتعتمد منع املعت≥لÚ من الدرا�صة كاأحد الع≥وبات

و‡ار�صة  العبادة  يف   Úالفل�صطيني  Úاملعت≥ل ح≤  الحتÓل  �صلطات  تنتهك  كما 

 Úللمعت≥ل لل�صÓة   kومكانا يهودي   mدين  nرجل توaر   Úح ويف  الدينية،   ºرهFصعا�

اليهود، aاإنها ل تî�ص�ص اأي مكان للم�صلÚ امل�صلمÚ اأو امل�صيëيÚ، ول اأي رجل 

. وقد اأ�صار وRير �صوDون الأ�رشى واملëررين الفل�صطينيÚ اأ�رش± العجرمي، 
106

دين

يف �صبا•/ aباير 2008، اإىل اأن م�صلëة ال�صجون الإ�رشاFيلية تفرVص ال¨رامات على 

لعّد  الأق�صام  بدخول  امل�صلëة  قيام  خÓل  ال�صÓة  يوDدون  وا  دمُ pج ومُ ما  اإذا  الأ�رشى 

 .
107

الأ�رشى

وم�صادرة  لل¨ر±  ال�صتفزاRية  التفتي�صات  باإجراء  ال�صجون  �صلطات  وت≥وم 

والفردية  ا÷ماعية  الع≥وبات  aرVص  �صيا�صة   èوتنته بالأ�رشى،  اÿا�صة  الأغراVص 

عليهº; كال¨رامات املالية، وا◊رمان من Rيارة الأها›، والعزل يف RناRين انفرادية، 

 .
108

وكذلك الن≥ل التع�صفي اإىل �صجون اأخرى لأتف¬ الأ�صباب

اأVص∞ اإىل هذا عملية الن≥ل من �صجن لآخر اأو من ال�صجن للمëكمة، aهذ√ رحلة 

م�صت≥لة من املعاناة، ت�صي≤ يف و�صفها هذ√ الكلمات، وتلî�صها كلمة ”البو�صطة“ 

[ا◊اaلة[; aهي ”ل ت�صلí لن≥ل ا◊يوانات“، والكرا�صي aيها �صبك من حديد، ل 
، يف 

109
الطري≤ بãبات، وغالباk ما ي≥ع على الأرVص طيلة  الأ�صري من ا÷لو�ص  ن  uك “مُ

 .
رحلة ي�صفها اأحد الأ�رشى بـ”a�صëة املوت“110

كما يتعرVص املعت≥لون للتفتي�ص العاري اأحياناk عند طلÖ اÿروê لزيارة املëامي، 

اأو لزيارة الأهل، اأو عند التوج¬ للعيادة، وكذلك املëاكمة. ويتº يف بع�ص ال�صجون 
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 kعلى الوقو± عاريا Úعند ن≥ل¬ من ال�صجن واإلي¬، ويجب ال�صج kتفتي�ص املعت≥ل عاريا

.
111

¬FÓمR اأمام ال�رشطة وبع�ص من

ÿ�صî�صة   kم�رشوعا الأخرية  ال�صنوات  يف  الحتÓل  �صلطات   âãëب وقد 

 kصوقا�” الفل�صطينيون  الأ�رشى   íي�صب  åيëب لعتماد√;   kحاليا وت�ص¨§  ال�صجون، 

املادية  لÓ�صتفادة  ال�رشكات،  عليها  تتناa�ص  الحتÓل،  دولة  داخل  اقت�صادية“ 

منها   ºحاجياته Öاأغل ل�رشاء  الأ�رشى  ي�صطر  التي  الكانتينات،  �صواء عب  ال�صîمة 

على الرغº من اأ�صعارها املرتفعة، ب�صبÖ �صوء اÿدمات، التي هي اأ�صا�صاk م�صوDولية 

 “ìوكذلك ”جني الأربا .ºمن اإدخال ا◊اجيات له ºمنع اأهاليه Öالإدارة، وب�صب

عب ال¨رامات املالية الع�صواFية، ويف ا◊التÚ يكون الهد± ا�صتنزا± موارد الأ�رشى 

وذويهº املالية. 

اأما الهد± الأكب ل�صلطات الحتÓل من وراء خ�صî�صة ال�صجون، aهو التن�صل 

ل  التي  الواهية  ا◊جة  ، وهي 
112

Úالفل�صطيني الأ�رشى  ال≥انونية Œا√  امل�صوDولية  من 

 kل( �صتظل دوماÓي≤ الدولية، كونها )اأي �صلطات الحتKواملوا Úال≥وان kÓررها اأ�ص“

امل�صوDول الرFي�ص عن معاناة ال�صعÖ الفل�صطيني، ومن Vصمن¬ الأ�رشى الفل�صطينيون 

اإذ  نفيها;  الحتÓل  �صلطات  ت�صتطيع  لن  التي  التهمة  الحتÓل، وهي  �صجون  يف 

اإنها �صيا�صة منتهجة وهد±، لي�ص ب¨ريÖ على احتÓل خارê عن ال≥انون. كما اأن 

م�صوDولية Vصمان ح≥و¥ الإن�صان يف الأراVصي املëتلة ت≥ع، بë�صÖ ال≥انون الدو›، 

على عات≤ �صلطات الحتÓل، ب¨�ص النظر عن ال�صمâ الدو› ال�صاFد وامل�صتنكر 

Œا√ كل ما ترتكب¬ من انتهاكات.
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Öjò©àdG :k É©HGQ

املمار�صات  اأ�صد  من  والعت≥ال  التë≥ي≤  اأKناء  الأ�رشى  Vصّد   Öالتعذي ‡ار�صة  تعّد 

خطورة، واأكÌها تناق�صاk مع ا◊≥و¥ الأ�صا�صية لÓإن�صان، ومع ال≥رارات والتفاقيات 

منع  Vرشورة  على  الدولية  واملعاهدات  التفاقيات  من  الكãري  اأكدت  وقد  الدولية. 

من  كل  fiاكمة   ÖŒو بل  ال≥انون،  علي¬   Öيعاق  kجرما واعتبار√  لÓأ�رشى،   Öالتعذي

يرتكÖ اأعمال التعذيa ;ÖالتعذيÖ ل تبر√ ”الأوامر“.

 Öت�صلي يف   kمهما  kصببا�  Öالتعذي لفكرة  ال�صعبي  ال≥بول  aيمُعّد  ”اإ�رشاFيل“،  يف  اأما 

موق∞ ا◊كومة الإ�رشاFيلية Vصّد التëركات املناوFة ل¬; اإذ حظي التعذيÖ بتاأييد كبري 

لدى الراأي العام الإ�رشاFيلي منذ بدء الحتÓل لأراVصي ال�صفة وغزة، بëجة الدaا´ 

عن اأمن ”اإ�رشاFيل“ ومواطنيها، وfiاربة ”الإرهاب“. وقد اأ�صبí الراأي العام الإ�رشاFيلي 

دs الفل�صطينيون واللبنانيون، و�صواهº من  اأكÌ ت�صدداk يف الفرتة 1993-1999; حيå عمُ

.
113

Öللتعذي Úايا م≥بولëصV ،ÚيليFالرعايا غري الإ�رشا
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ويروي الأ�صري لوDي الأ�ص≥ر )28 عاماk( عّما تعرVص ل¬ من تعذيÖ يف ال�صجون 

حتى  اÿل∞  اإىل  Xهري  وKني  التë≥ي≤  كر�صي  على  وVصعي   ”ّ” اأن¬  الإ�رشاFيلية، 

و�صل راأ�صي اإىل م�صتوى ال≥دمÚ من اÿل∞. قام Vصاب§ املîابرات بال�ص¨§ على 

من¬“. و⁄  انتز´  اأن¬  بظهري  الãالãة ك�رش Xهري و�صعرت  ال�ص¨طة  �صدري، ويف 

اأ�صبí لوDي م�صلولk، وa≥د ال≥درة  يكن اإح�صا�ص لوDي خاطÄاa ،kمنذ تلك اللëظة 

على التëكº يف جزF¬ ال�صفلي، مبا يف ذلك التëكº برجل¬ الي�رشى “اماk وبعملية 

يف  بوVصع¬   kلح≥ا الإ�رشاFيلية  ال�صلطات   âقام  ،Öالتعذي Œربة  ولتكتمل  التبول. 

العزل، وهو امل�صلول العاجز عن ا◊ركة اأو التبول اأو امل�صي، ملدة 21 يوماk، وكانوا 

يرa�صون ت≥دË اأي م�صاعدة ل¬ اأو اأي معاون اأو حتى اأي �صكل من العناية الطبية; 

 .
114

لدرجة اأنهº ⁄ ي�صمëوا ل¬ بجلÖ كر�صي متëر∑ اإىل الزنزانة النفرادية

 Committee against  Öالتعذي ملناه�صة  املتëدة  الأ·  ÷نة   âقام وقد 

اإىل  الإ�رشاFيلية  ال�صلطات  نظر   âبلف  2001 نوaمب   /Êاãال ت�رشين  يف   Torture

 kاëصVوا kاإن¬ ي�صكل انتهاكا  åحي ;
115 kقاÓاإط Öدام التعذيîاأن¬ ل يكن تبير ا�صت

�صلطات  اأن  اإل  الرابعة.  جني∞  اتفاقية  بنود  من  و147   ،146  ،32  ،31 للمواد 

حتى  اأم  املمار�صات  عب  �صواء  اÿا�صة،  قوانينها   çداëا�صت على  ت�رش  الحتÓل 

 kعن�رشيا  kييزا“ وتت�صمن   ،Öالتعذي  íتبي التي  املëددة،  الإ�رشاFيلية   Úال≥وان عب 

الهوية  بطاقات  يëملون  الذين  اأولÄك  حتى   ،Úالفل�صطيني الأ�رشى  Vصّد   kاëصVوا

الإ�رشاFيلية، ‡ن يفرتVص اأنهº ”مواطنون اإ�رشاFيليون“. 

 ºمنظ ب�صكل   Öالتعذي “ار�ص  الإ�رشاFيلية  الأمنية  ال�صلطات  اإن  ال≥ول  ويكن 

ا�صتîدم  a≥د  غزة.  وقطا´  ال¨ربية  ال�صفة  احتÓل  منذ  الأ�رشى،   ≥ëب وم�صتمر 
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التë≥ي≤;  اأKناء  يف   ºعليه وال�ص¨§   ،Úاملعت≥ل اعرتاaات  على  للë�صول   Öالتعذي

على  ال�ص¨§   âحاول التي  ا◊≥وقية،  املوD�ص�صات   êلحتجا داFمة  مادة  جعل¬  ‡ا 

”اإ�رشاFيل“ لت¨يري �صيا�صة التعذيÖ ال≥معية ولكن دون جدوى.

 âبعد اأن اأعط ،Êيار�ص ب�صكل قانو Öالتعذي íعندما اأ�صب kداد الأمر �صوءاRوا

 Moshe مو�صي¬ لنداو  ال�صاب≤  العليا  املëكمة  ق�صاة  كبري  برFا�صة  ”لنداو“،  ÷نة 

 Úب ال�صاFد  ”الراأي  اأن:  معلنة   ،Öالتعذي لعمليات  ال�رشعية   1987 عام   ،Landau

جميع املعنيÚ بهذا املوVصو´ ت≥ريباk، هو اأن¬ ل يكن تفادي اللجوء اإىل درجة من 

 âواأو�ص .
116“ mمبزاولة ن�صا• اإرهابي معاد Úال�ص¨§ ا÷�صدي يف ا�صتجواب املتهم

النف�صي، ودرجة  ال�صع§  با�صتîدام  العام  الأمن   Rها÷ ìال�صما ”بوجوب  اللجنة 

 ،Úالأمني  Úاملعت≥ل ا�صتجواب]  [اأKناء  با�صتجواب  ا÷�صدي،  ال�ص¨§  من  معتدلة 

ما  وهو   .
117“Úاملعت≥ل هوDلء   Öب�صب اأمني  تهديد  وجود  اaرتVص  اإذا   kوخ�صو�صا

í مبوجب¬ ÷هاR الأمن العام  pم اأطل≥â علي¬ اللجنة مفهوم ”ال≥نبلة املوقوتة“، الذي �صمُ

مبمار�صة ال�ص¨§ النف�صي وا÷�صدي على من يمُعت≥د اأنهº ي�صكلون ”قنبلة موقوتة، قد 

.“ºتنفجر يف النا�ص وتهدد حياته

وال≥رارات  الع�صكرية،  الأوامر  من  لرRمة  البداية  جمرد  لنداو  ÷نة  قرار  كان 

الفرتة  يف   kوخ�صو�صا الأ�رشى،  Vصّد   Öالتعذي مبمار�صة   âëصم� التي  ال≥�صاFية، 

اإ�رشاFيلي  �صعبي  ب≥بول   âحظي التي  ال≥رارات،  هذ√   âكان وقد   .1999-1993

كبري، �صبباk يف اRدياد التعذيÖ وانت�صار√ يف ال�صجون الإ�رشاFيلية يف الفرتة امل�صار 

ا�صتدت   ،Öالتعذي ا�صتîدام  يف  الوا�صع  النت�صار  هذا  مواجهة  ويف   .kاآنفا اإليها 

 ;
118 kودوليا  kلياfi ال≥معية  و‡ار�صاتها  الإ�رشاFيلية،  للëكومة  املناوFة  التëركات 
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QÉæلÉH »µال

 âكان ابر�ص،  ا�صم¬  اإ�رشاFيلي   ≥≤fi

املهمة الوحيدة ل¬ ال�رشب، وح�صÖ �صهادة 

اأن¬ �صيë�رش   Êهدد” Ú≤اأحد الأ�رشى ال�صاب

اأمامي.  ي�صاجعهن  واأن  واأمي  �ص≥ي≥اتي 

ر�صالة  املë≥≥ون  اأملى علي  الليلة  تلك  ويف 

 âار، الر�صالة كانëم على النتRوكاأنني عا

موجهة اإىل Rوجتي، ºّK حملوÊ يف �صيارة، 

و�صلنا  حتى  ي�رشبونني  اأخذوا  الطري≤  ويف 

Rنزانة،  يف   Êاأدخلوa للجي�ص  مع�صكر  اإىل 

الكي  وا�صتîدموا  بطني،  على   ÊرشبوVو

 âص≥ط� حتى  راأ�صي  على   ÊرشبوVو بالنار، 

ما  كل  على  �صاأوقع   âوقل الأرVص،  على 

من   Ìاأك احتمل  اأن  اأ�صتطع   ⁄ تريدون، 

ذلك“.

ال†Y Üö∏≈ ا’AÉ°†YC الSÉæà°∏»ة

 ≥≤fi بnل  pق من  ا�صتجوب  الأ�رشى  اأحد 

وعل≥¬  بهراوة،  Vرشب¬  الذي  جفيل،  يدعى 

ب�صلك كهرباFي على   kاأي�صا بال�ص≥∞، وVرشب¬ 

الوعي،  ”a≥دت  ي≥ول  ا÷ن�صية.   ¬Fاأع�صا

كل¬  ج�صمي  اأن  وجدت   âا�صتي≥ظ وعندما 

على   Êواأجل�صو غرaة  اإىل   Êاأدخلو  ،Óمبل

 âكان التي  الأغÓل  على  ودا�صوا  كر�صي، 

رجلي م≥يدة بها“.

êöûال ‘ è∏ãال Iôc ∫ÉNOEا

م�صمرة  مب�صطرة  Vرشب  باأن¬  قال  الأ�رشى  اأحد 

على  Vرشب¬   ≥≤ëامل واأن  م�صامري(،  aيها   âبãم )اأي 

عين¬، وكذلك اأدخلوا كرة الãلè يف �رشج¬.
ó«Yا¿ الâjÈµ اà°ûŸ©∏ة

 ،kياFكهربا kصدي تياراV دمواîاأ�صري قال ”ا�صت

عيدان  ي≥ربون  كانوا  بالهراوات.   ÊرشبوVو

الكبيâ امل�صتعلة من �صفتي“.

ÜÓµلÉc ìÉبæال

�صعر√،  الإ�رشاFيليون  املë≥≥ون  حل≤ 

انتزعو√  الذي  ال�صعر  كمية  اأحد   ºيعل ل  كي 

باأ�صابعهº. وجعلوا من¬ ت�صلية; حيå ربطوا 

 ،Öذن �صكل  على  حبل  من  ب≥طعة  �رشوال¬ 

 ìوالنبا ،¬aاأطرا واأرغمو√ على الزح∞ على 

 Úب اÿبز  بفتات  ل¬  رموا   ºّK كالكÓب، 

aكي¬.

.2008/6/12 ،Iójó÷ا IÉ«◊ا  
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البناد¥ والهراوات وبالأيدي  باأع≥اب  اأنëاء ج�صمي  ّ” Vرشبي على جميع  اعت≥ا›  خÓل 

والأرجل، واأنا م≥يد اليدين اإىل اÿل∞ بال≥يود البÓ�صتيكية ومع�صوب العينÚ... وكان ا÷نود 

يتفننون يف Vرشبي... حيå كان ا÷نود يبعدون م�صاaة ºّK ي≥فزون على بطني... وقد قام عدد 

 ...Úمنط≥ة الظهر واليدين والرجل kر على ج�صمي، وخ�صو�صاFمن ا÷نود باإطفاء اأع≥اب ال�صجا

وّ” وVصعي يف مكان قريÖ جداk من م�صجل كبري وVصºî و�صوت¬ عالm جداk... ⁄ اأ�صتطع –مل 

�صوت¬ aاأ�صابني دوار �صديد يف راأ�صي، وقام ا÷نود بال¨ناء والرق�ص والعمل على Vرشبي على كل 

 ºي≥وم اأحده åيëو�ص اأ�صابعي; بDل ذلك. وقاموا باإجباري على الوقو± على روÓج�صمي خ

اأرVصاk، وينهال ا÷نود علي  اأ�صفل رجلي حتى يطرحني  بال�صلو• على  aي�رشبني  بëركة رامبو 

 çص عدة اأمتار; ‡ا اأحدVي على الأر uقام ا÷نود بجر ºّK ...اء ج�صميëبال�رشب على جميع اأن

التë≥ي≤ قام املë≥≤ يف �صجن امل�صكوبية،  اأنëاء ج�صمي. واأKناء  جروحاk ورVصوVصاk يف جميع 

ويدعى �صادي، بال�ص¨§ على حنجرتي بوا�صطة اإ�صبع اإبهام¬، وقال › اعرت± واإل املوت.

الأ�صري خليل عبد ال¨ني قطا�ص

www.ppsmo.org :2005/262، 2005/7/20، انظر ºت≥رير نادي الأ�صري الفل�صطيني رق  

äÉ°ùeوŸا ±ôZ

اعت≥ا›  ”بعد  الأ�صريات  اإحدى   âقال

معت≥Óت،  موم�صات  aيها  غرaة  اإىل   âاأدخل

اللواتي هاجمنني وVرشبنني ب≥وة حتى a≥دت 

الوعي. ل≥د مزقن مÓب�صي اأمام رجال ال�رشطة 

وب≥يâ عارية، وكنâ اآنذا∑ حامkÓ يف ال�صهر 

 .kطبيبا  âطلب  ،kدما انز±  وبداأت   ،Êاãال

�صيجيء   Úتتكلم عندما   :‹ قالوا  املë≥≥ون 

.“Öالطبي

êöûال ‘ …QÉf QÉ«Y ∫ÉNOEا

موكل¬  عن  قال  الأ�رشى  اأحد  fiامي 

لذلك  ونتيجة  ال�صديد،   Öللتعذي ”تعرVص 
مع¬  a≥د  ب�صكل  وع≥ل¬  ج�صد√  يف   Öاأ�صي

وعي¬، واأ�صيÖ بîلل يف ع≥ل¬، وحتى الآن 

ب  uذ ⁄ يعد اإىل كامل قوا√. الأ�صري املذكور عمُ

واأدخلوا  امل�صتعلة،  بال�صجاFر  الكي  بوا�صطة 

عياراk نارياk يف قفا√، وحدç ذلك يف معت≥ل 

امل�صكوبية“.

.2008/6/12 ،Iójó÷ا IÉ«◊ا  
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 ،1999 �صبتمب  اأيلول/  يف  الإ�رشاFيلية،  العليا  العدل  fiكمة  اإ�صدار  اإىل  اأدى  ‡ا 

قانونية  غري   Úالفل�صطيني Vصّد  امل�صتîدمة  التë≥ي≤   Öاأ�صالي من   kجزءا باأن   kحكما

 Öالإ�صارات اإىل وجود التعذي âمن هذا ال≥رار، ب≥ي ºومردودة. لكن، وعلى الرغ

و‡ار�صت¬ كãرية. وجاء يف ت≥رير لنادي الأ�صـري الفل�صطيني حـول اأوVصا´ الأ�رشى 

ت�رش±  يف  النطـا¥  وا�صع   kتدهورا �صهد  الأخـÓقي  ”امل�صتـوى  اأن   2003 �صنة 

ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي، واإدارة ال�صجون واملÚ≤≤ë مع الأ�رشى الفل�صطينيÚ“. وذكر 

fiرمة  بو�صاFل   Öللتعذي تعرVصوا  اعت≥لوا  الذين  الأ�رشى  من   % 95” اأن  الت≥رير 

.
119“ kدوليا

بتاريخ  الفل�صطينية،  واملëررين  الأ�رشى  �صوDون  لوRارة  اإح�صاFية  واأوردت 

ار�ص بë≤ الأ�رشى; اإذ يتعرVص  2007/9/28، اأهº اأ�صكال التعذيÖ الروتيني، الذي يمُ
99 % من الأ�رشى لل�رشب، ويوVصع 60 % منهº يف ÓKجات خا�صة يف a�صل ال�صتاء، 
aيما يتعرVص 89 % من الأ�رشى لل�صبí الطويل، اإVصاaة اإىل اإجبار حوا› 42 % على 

.
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الوقو± ملدة طويلة، قد ت�صل اإىل عدة اأيام ح�صÖ هذ√ الإح�صاFية

◊≥و¥  الإ�رشاFيلي  املعلومات  مركز  اأ�صدرها  م�صرتكة  درا�صة  اأكدت  كما 

 The Israeli Information Center for  )ºتلة )بت�صيلëصي املVالإن�صان يف الأرا

Human Rights in the Occupied Territories (B’tselem) وهموكيد – مركز 

 ،HaMoked-Center for the Defence of the Individual ا´ عن الفردaالد

باأن  الأخرية  ال�صنوات  يف   kر�صميا  âaاعرت ”اإ�رشاFيل“  اأن   ،2007 مايو  اأيار/  يف 

Shabak( يتبعون و�صاFل –≥ي≤  fi≥≥ي جهاR الأمن العام واملîابرات )ال�صابا∑ 

ا◊الت  يف   Úالفل�صطيني  Úاملعت≥ل البدV “Êصّد  ”ال�ص¨§  وي�صتعملون  ”�صاذة“، 
 Ma’ariv معاري∞  جريدة  ن�رشت  كما   .

موقوتة“121 ”قنبلة  aيها   ºتعّده التي 

العام  الأمن   Rجها fi≥≥ي  من  KÓKة  مع  م≥ابلة  اإطار  يف   ،2004 يوليو   /Rو“ يف 
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اليدوية  الو�صاFل  ”جميع  ي�صتîدم  الإ�رشاFيلي  العام  الأمن   Rجها اأن  الإ�رشاFيلي، 

وتوDكد√  اأكدت¬  ما  وهو   .
ال�رشب“122 ول¨اية  وال�صد  الهز  من  واملمكنة،  املîفية 

اأو  لÓأ�رش  تعرVصوا   Úل�صطينيa من  والعرتاaات   íالت�صاري مÄات  بل  ع�رشات، 

التë≥ي≤.

 ≥ëب املبا�رشة  الإهانة  لتمار�ص  ا÷�صدي   Öالتعذي الحتÓل  ‡ار�صات  وتعدت 

الأ�رشى الفل�صطينيÚ، وامل�ص بكرامتهº، بدءاk من ال�رشاñ والب�ص≤ وال�صتº، والتهديد 

باغت�صاب الزوجة اأو الأم اأو الأخâ و�صولk اإىل التفتي�ص العاري والعتداء ا÷ن�صي. 

ومن الأمãلة الأخرى على هذ√ املمار�صات �صهادتان، aيما يلي الأوىل لÓأ�صرية مها 

عواد:

عند و�صو› اإىل توقي∞ حوارة، ركلني اأحد ا÷نود برجل¬ و�صال الدم من 

aمي، وهددÊ جندي اآخر باغت�صابي... الزنزانة التي احتجزت aيها بدت 

مهجورة، والفر�صة كانâ مبلّلة ومت�صîة، واملاء غري متوaر، .... وعندما 

.
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طلبâ ماء، قام اأحد ا÷نود بالتبول يف قنينة، واأتاÊ بها اأ�رشبها

والãانية لÓأ�صري يا�رش الدي�صي:

عندما ت�صنى › –ريك الع�صبة، راأيâ ب�صعوبة اأنني يف اإحدى ال¨ر± 

 âا�صتطعa ،ة الزراعيةKمن مبنى الإغا kمن ال�صبا∑ جزءا âاملدر�صية، وراأي

–ديد املكان، aهي مدر�صة Kانوية احتلها ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي، وجعل منها 

يتمكنوا  كي   Úاملعت≥ل قيود  aّك  ا÷نود  رa�ص  واآليات¬...  ÷نود√   kمركزا

من ق�صاء حاجتهº، وا�صتعاVصوا عن ذلك بفك قيد معت≥ل واحد، وكلف¬ 

ا÷نود بال≥يام بذلك نيابة عن باقي املعت≥لÚ; حيå كان علي¬ اأن يفك اأRرار 

البناطيل، وعمل اأكÌ من ذلك اإىل اأن يفرÆ املعت≥ل من التبول... وكنا ما 

.
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ي≥ارب 100 معت≥ل، وكان يتV ºرشب اأي معت≥ل يتفو√ بكلمة
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كرامة  تنتهك  التي  الإجراءات  من  العديد  اإىل  ا◊≥وقية  الت≥ارير  اأ�صارت  وقد 

انتفاVصة  خÓل  اعت≥لوا  الذين  الأ�رشى،   ºمعظ قّدم  وقد   ،Úالفل�صطيني الأ�رشى 

الأق�صى بÚ عامي 2000 و2007 �صهادات حية للمنظمات ا◊≥وقية عن الإهانات 

اأKناء العت≥ال وقبل التë≥ي≤، وعن و�صاFل التعذيÖ املîتلفة  التي تعرVصوا لها يف 

التي تتبعها �صلطات الحتÓل بë≤ املعت≥لÚ، واأبرRها:

1. التëر�ص ا÷ن�صي، والتهديد بالغت�صاب.

2. ال�رشب ال�صديد بالأيدي والأرجل واأع≥اب البناد¥.

3. ا�صتîدام املعت≥لÚ دروعاk ب�رشية.

.ºب�صهÓعلى التعري من م Ú4. اإجبار املعت≥ل

من  كنو´  وحركاتها،  ا◊يوانات  اأ�صوات  ت≥ليد  على   Úاملعت≥ل اإجبار   .5
الإهانة.

6. توقي∞ املعت≥لÚ يف العراء �صيفاk و�صتاءk ل�صاعات طويلة.

.ºبعد اإل≥اء ال≥ب�ص عليه Ú7. الدو�ص على املعت≥ل

.
125

8. ال�صتاºF البذيÄة واملهينة

9. تعري�ص املعت≥لÚ للهز ال�صديد.

10. ال�صبí وتوقي∞ املعت≥لÚ باأوVصا´ �صعبة، اأو اإجبارهº على جلو�ص ال≥رa�صاء 
على روDو�ص اأ�صابعهº )جلو�ص ال�ص¨§(.

11. ال�صد املفر• لÓأ�صفاد.

12. ا◊رمان من النوم لفرتات طويلة.

13. ت¨طية الراأ�ص ب¨طاء قذر.
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�صاخبة  ملو�صي≥ى   Úاملعت≥ل 14. اإ�صما´ 
.

126kجدا

من  املعت≥ل،  على  النف�صي  15. ال�ص¨§ 
 çدëل¬ بالت ìل اإيهام¬ بال�صماÓخ

، ºّK منع املëامي من م≥ابلت¬  mامfi مع

.kلأن¬ ‡نو´ اأمنيا

العت≥ال،  غر±  يف  العمÓء  Rر´   .16
نف�صية،  ل�ص¨و•  الأ�رشى  وتعري�ص 

ي�صمى  aيما  flتلفة   Rابتزا  Öواأ�صالي

بـ”غر± الع�صاaري“.

.
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17. اإطفاء ال�صجاFر يف ج�صº الأ�رشى

ا◊مام  با�صتîدام   ìال�صما 18. عدم 
لفرتات طويلة.

19. التهديد با�صت�صدار قرارات ع�صكرية 
املوت،  حتى  املعت≥ل   Öتعذي Œيز 

من  وغريها  عاFلت¬،   âبي هدم  اأو 

اأنوا´ التهديد128; كنو´ من ال�ص¨§ 

النف�صي على املعت≥ل.

الكهرباFية  لل�صدمة  الأ�صري  20.تعري�ص 
.

129
حتى a≥دان الوعي

�صاخبة  ملو�صي≥ى   Úاملعت≥ل . اإ�صما´ 

من  املعت≥ل،  على  النف�صي  . ال�ص¨§ 

 çدëل¬ بالت ìل اإيهام¬ بال�صماÓخ

، ºّK منع املëامي من م≥ابلت¬  mامfi مع

العت≥ال،  غر±  يف  العمÓء  Rر´   .

نف�صية،  ل�ص¨و•  الأ�رشى  وتعري�ص 

ي�صمى  aيما  flتلفة   Rابتزا  Öواأ�صالي

ا◊مام  با�صتîدام   ìال�صما . عدم 

. التهديد با�صت�صدار قرارات ع�صكرية 

املوت،  حتى  املعت≥ل   Öتعذي Œيز 

من  وغريها  عاFلت¬،   âبي هدم  اأو 

; كنو´ من ال�ص¨§ 

الكهرباFية  لل�صدمة  الأ�صري  .تعري�ص 

اأ�صعد  لÓأ�صري  �صورة 

ا�صت�صهد  الذي  ال�صوا، 

بـتـاريـخ  الأ�صــر  aـي 

اأن  بعد   ،1988/8/16
املعت≥ل  قاFد  علي¬  اأطل≤ 

 )Öالـنــ≥ــ )اأنـ�صــار3، 

خÓل  قريبة،  م�صاaة  ومن  مبا�رشة  ا◊ي  الر�صا�ص 

على  ال�صجناء  نظم¬  الذي   êالحتجا يف  م�صاركت¬ 

ب�صام  الأ�صري  مع¬  ا�صت�صهد  وقد  العت≥ال.  Xرو± 

 kÓ≤معت ÚمانK من ا�صت�صهاد ºال�صمودي، وعلى الرغ

عدد  [يفو¥  التاريخ،  ذا∑  وحتى   1967 �صنة  منذ 

اأن  اإل   ،[k190 �صهيدا الـ  اليوم  �صهداء ا◊ركة الأ�صرية 

ا�صت�صهاد املعت≥لÚ اأ�صعد ال�صوا وب�صام ال�صمودي هو 

الأبرR، ويعّد الأول من حيå كيفية ال�صت�صهاد، aهي 

 ¥Óيها معت≥لون جراء اإطa املرة الأوىل التي ي�صت�صهد

 .ºالر�صا�ص ا◊ي عليه

و�صاد± وقو´ هذ√ ا◊ادKة مع وجود مندوب 

Rيارة  يف  كان  الذي  الدو›،  الأحمر   Öال�صلي

.!kاÄللمعت≥ل، وراأى كل �صيء لكن¬ ⁄ يفعل �صي

  وكالة قد�ص نâ لÓأنباء، غزة، 2007/8/16. 
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املعت≥Óت  يف  الأ�رشى  ل¬  يتعرVص  ‡ا   kجزءا اإل   kصاب≥ا� املذكورة   Öالأ�صالي وما 

الإ�رشاFيلية، وهذ√ الأمãلة كلها مبنية على �صهادات املعت≥لÚ، وعلى الت≥ارير الدولية 

لها  يتعرVص  التي  والإهانة  التنكيل   Öاأ�صالي من   kجديدا  kاأ�صلوبا يوم  كل  –مل  التي 

الأ�رشى. وقد ذكر ت≥رير اأعّد√ مركز بت�صيلº الإ�رشاFيلي يف حزيران/ يونيو 1998 اأن 

”fi≥≥ي ال�صابا∑ ي�صتîدمون اأKناء التë≥ي≤ وال�صتجواب للمعت≥لÚ الفل�صطينيÚ اأكÌ من 105 
 kل�صطينياa kاأن 138 اأ�صريا Úارة الأ�رشى الفل�صطينيRكما اأكدت و .

130“Öو�صيلة تعذي

ا�صت�صهدوا –â التعذيÖ اأو نتيجة ال≥تل املبا�رش، وقد كان اآخرهº حتى اإعداد هذ√ 

2007/10/22 يف  بn بعيار ناري بتاريخ  p ال�صهيد fiمد الأ�ص≥ر، الذي Vرشمُ الدرا�صة 

.
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Ö≤معت≥ل الن
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اh ...ÈcCاh ...ô¨°UCاWC`````و∫

اù∏a Úé°S ÈcC°ط»RhÉŒ ø°ùe »æ ال` 80   øY êاôaE’ا  ¢†aôJ “π«FاöSEا”
 kاأم�صى منها اآخر 26 عاما ،kعمر√ الـ 80 عاما RاوŒ ،الأ�صري ال�صيخ �صامي يون�ص ...

اأ�صيÖ يف املاVصي بجلطة   åية �صعبة; حيëصا´ �صVاأو يف ال�صجن. وهو يعاÊ من 

املفا�صل  يف  التهابات  من   Êويعا الأمعاء،  يف  ورم  لإRالة  عملية  ل¬   âواأجري قلبية، 

الإ�رشاFيلي  العام  الأمن   Rجها قبل  من  مواa≥ة  وجود   ºورغ  ...Úوالعين  Úوالأذن

اأن ال�صلطات الإ�رشاFيلية ترa�ص ذلك  اإل   ،k70 عاما بالإaراê عن¬ عندما ي�صبí عمر√ 

حتى اليوم.

 جريدة القSó¢ ال©Hô«، لندن، 2008/6/7.

 kÉeوj 40 √ôªY ع«°VQ ...⁄É©ال ‘ Ò°SCا ô¨°UCا

دn قبل 40 يوماk من اأم¬ الأ�صرية aاطمة  pل الرVصيع يو�ص∞ الز¥ )40 يوماk( ... الأ�صري الطفل ومُ

الز¥ 42 عاماk من حي ال�صجاعية ب¨زة... وبالإVصاaة لÓأ�صري الطفل يو�ص∞ الز¥ aاإن هنا∑ اأ�صرية 

طفلة تبل≠ من العمر �صنة و�صبعة اأ�صهر، وهي غادة اأبو عمر، ابنة الأ�صرية خولة Rيتاوي املëكومة 

 .Úمدة �صنت

 جريدة الب»É¿، دبي )الإمارات(، 2008/3/17.

»ª«ªàال ΩÓحCاh Qاõf “øjóHDوŸا” øjÒ°SCÓل ò«فæàال ∞bh عe êاhR ...?ïjQÉàطبة ‘ الN ∫و``````````````WCا

عاماk حتى   15 منها  ق�صى   kعاما  99 [مدة ع≥وبت¬  التميمي  نزار  الأ�صريان  يوا�صل 

ني�صان/ اأبريل 2008]، وخطيبت¬ اأحÓم التميمي [مدة ع≥وبتها 16 موDبداk، اأي 1,584 

الل≥اء  انتظار ◊ظة  وال�صنوات يف  الأيام  �صبعة حتى حين¬]، يف عد  منها   âق�ص kعاما

flاو±  و�ص§  جمهول  م�صت≥بل  اإىل  “�صي  خطبتهما  اأن  [ل]�صّيما  يجمعهما،  الذي 

 ¥Óاإط اأمام   ≥aالأ ان�صداد  Xل  يف  التاريخ،  يف  خطبة  اأطول  اإىل  تتëول  اأن  ذويهما 

�رشاì الأ�رشى [“âّ اÿطبة يف 2005/5/19 يف قريتهما، وّ” توRيع ا◊لوى، بë�صور 

.[ kالأهل، وب¨يابهما طبعا

.2008/4/18  ،è«∏ÿا 

اأ�صيÖ يف املاVصي بجلطة   åية �صعبة; حيëصا´ �صVاأو يف ال�صجن. وهو يعاÊ من 

املفا�صل  يف  التهابات  من   Êويعا الأمعاء،  يف  ورم  لإRالة  عملية  ل¬   âواأجري قلبية، 

الإ�رشاFيلي  العام  الأمن   Rجها قبل  من  مواa≥ة  وجود   ºورغ  ...Úوالعين  Úوالأذن

بالإaراê عن¬ عندما ي�صبí عمر√ 

حتى اليوم.

ني�صان/ اأبريل 

�صبعة حتى حين¬ منها   âق�ص kعاما

يجمعهما،  الذي 

 ¥Óاإط اأمام   ≥aالأ ان�صداد  Xل  يف  التاريخ،  يف  خطبة  اأطول  اإىل  تتëول  اأن  ذويهما 

�رشاì الأ�رشى 

kالأهل، وب¨يابهما طبعا

�رشاì الأ�رشى 

kالأهل، وب¨يابهما طبعا

�رشاì الأ�رشى 
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132∫ÓàM’G ¿ƒé°S ‘ äÉ«æ«£°ù∏ØdG äGÒ°SC’G :k É°ùeÉN

ت�صري الإح�صاFيات الت≥ريبية اإىل اأن ”اإ�رشاFيل“ اعت≥لâ منذ بدء الحتÓل ما ي≥ارب 

 Öص�ëوب �صن.  وكبريات  وقا�رشات  اأمهات  بينهن   ،
133

aل�صطينية امراأة  اآل±   10
aاإن   ;2008/3/8 الفل�صطينية، ن�رشت يف  اإح�صاFية لوRارة �صوDون الأ�رشى واملëررين 

عدد  اأن  الإح�صاFية  وذكرت  الأق�صى.  انتفاVصة  خÓل  اعت≥لن  اأ�صرية   720 حوا› 

و45  fiكومة،  اأ�صرية   51 منهن   ;102 هو  العت≥ال  رهن  يزلن  ما  اللواتي  الأ�صريات 

. ول –ظى الن�صاء الأ�صريات باأي 
134

موقوaة، و�صâ اأ�صريات رهن العت≥ال الإداري

بـ”عذاب   Úظëي لعلهن  بل  الدولية،  املواKي≤  عليها  تن�ص  كالتي  خا�صة“،  ”معاملة 
للجنود   åباأي حدي الإدلء   âص�aر عندما  اأنها  الأ�صريات  اإحدى  وتروي  خا�ص“. 

 Úëت�صم âاإن كن âاأن xصاألوها: ”اأي اأم� ºّK ،ي≤، اغت�صبوا ابنتها اأمام عينيها≤ëل التÓخ

 .
باغت�صاب ابنتك م≥ابل عدم الإدلء باأي معلومات?“135
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وبداأت قوات الحتÓل الإ�رشاFيلي �صيا�صة اعت≥ال الن�صاء يف ال�صفة ال¨ربية وقطا´ 

1968-1976، وaرتة  اأقل من عام على احتÓلها، وقد �صهدت ال�صنوات  غزة بعد 

الن�صاء الفل�صطينيات   ≥ëت العت≥ال بÓاأكب حم  1993-1987 النتفاVصة الأوىل 

.
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على يد ال≥وات الإ�رشاFيلية

املجالت  املجال، كما يف كل  �صلطات الحتÓل يف هذا  و⁄ تîلمُ ‡ار�صات 

الإن�صان، ومع  اأب�ص§ ح≥و¥  مع  تتعارVص  التي  الكãرية،  النتهاكات  من  الأخرى 

كاaة ال≥وانÚ والأعرا± الدولية، خا�صة تلك التي تدعو اإىل التعامل مع الأ�صريات 

اعت≥الهن  واأمهات وRوجات. aظرو±  ن�صاء  تن�صجº مع كونهن  بطري≥ة خا�صة، 

الأ�رشى،  كاaة  Xرو±  ت¨ّل∞  التي  ذاتها،  واملعاناة  بال≥�صوة  م¨لفة  ومعاملتهّن 

ون�صي∞ اإىل ما �صب≤ بهذا اÿ�صو�ص: 

 البتعاد عن الأبناء والزوê والبيâ وa≥دان الإح�صا�ص بالأمومة ب�صبÖ البعد 

عن الأبناء.

.
137

 منع Rيارة الأها› لÓأ�صريات اأو الت�صيي≤ يف اإجراءاتها

 âعن �ص ºحرمان الأ�صريات من الل≥اء املبا�رش مع اأطفالهن، الذين تزيد اأعماره 

، مع ما يëمل 
138

بالزيارة والتëدç من خل∞ ا◊واجز �صنوات، والكتفاء 

هذا الإجراء من اأ⁄ يف نفو�ص الأمهات الأ�صريات يفو¥ اأي ت�صور.

من  عاÓFت  –رم  وبذلك   ،
139

الأ�رشى اأRواجهن  Rيارة  من  الأ�صريات  منع   

الجتما´ ل�صنوات طويلة، خaÓاk ملا ن�صâ علي¬ املادة 82 من معاهدة جني∞ 

الرابعة من Vرشورة جمع ”اأaراد العاFلة الواحدة املعت≥لÚ كلما اأمكن يف املبنى 

)مع(   Úاملعت≥ل ب≥ية  منف�صل عن  اإقامة  لهº مكان  ”يî�ص�ص  اأن  نف�ص¬“ على 

 .
توaري الت�صهيÓت الRÓمة لهº للمعي�صة يف حياة عاFلية“140
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قام ا÷نود برaع aر�صة ال�رشير، الذي كانâ تنام علي¬ اأختي ال�ص¨رية، وهي ناFمة عليها، ونف�صوها 

مني  طلبوا  الف�صاد.   âالبي وعاKوا يف  والأبواب،  اÿزاFن  ك�رشوا  مفزوعة.  الأرVص  على  لت≥ع   kصاVاأر

اإىل   Êال≥يود يف يدي ورجلي، واأخذو aاأخذتها، وذهبâ معهº. وVصعوا  الأغراVص،  اآخذ بع�ص  اأن 

ق�صº ال�رشطة املوجود يف منط≥تنا. دخلâ مع �رشطية لتفتي�ص عارm [لت≥وم بتفتي�صي واأنا عارية]، وهذا، 

بى ›، aاأنا aتاة fiرتمة وfiاaظة وخجولة جداk، لكن ⁄ يكن › اأية مفر...  �صكل ال�صدمة الأوىل والكمُ

نمُ≥لâ بعدها اإىل ا÷لمة، وaت�صâ مرة اأخرى تفتي�صاk عارياk، دخلâ اإىل غرaة التë≥ي≥ات من جديد، 

واأجل�صوÊ بطري≥ة مهينة على كر�صي ل يتëر∑. رجلي بالأرVص ويدي اإىل اÿل∞... جرى تهديدي 

الذي جعلني  [الأمر]  بوالدتي  وتهديدي  ال�صجن...  اإىل  الرجال  اأحد  باإدخال  وقاموا  بالغت�صاب، 

اأوقع على ورقة بي�صاء معرتaة غ�صباk عني باأÊ مدانة بهذ√ ال≥�صية. 

الأ�صرية املëررة ت¨ريد �صعدي

 �صوت ا◊≤ وا◊رية، 2008/1/18.

 êالزو Rيارة  عند  اأو  الأهل،  Rيارة  عند  الأ�صريات  للن�صاء  العاري  التفتي�ص   

الإجراء  هذا  خÓل  من  الأ�صريات  كرامة  واإهانة  اإذلل  وfiاولة   ،ºاكëللم

.
141

Êاإن�صاÓال

 العتداء على �رش± وكرامة الأ�صريات من خÓل ال�صتاºF البذيÄة، والتëر�ص 

باأج�صادهن، والتهديد بالغت�صاب، واقتëام غر± الأ�صريات دون �صاب≤ اإنذار 

�صجون الحتÓل  الأمر بجÓدي  . وقد و�صل 
142

الرجال  Úال�صجان قبل  من 

اإىل خلع مناديل الأ�صريات، و“زي≤ جÓبيبهن يف �صجن تلموند، كما اأaادت 

.
143

الأ�صريات ملëامي نادي الأ�صري الفل�صطيني

الأ�صريات  اأق�صام  من  قريبة  باأق�صام  جناFيات  يهوديات  �صجينات  وجود   

اليهوديات  ا÷ناFيات  ‡ار�صة  اإىل  يوDدي  ‡ا  ال�صيا�صيات،  الفل�صطينيات 

.
144

العتداءات امل�صتمرة بë≤ الأ�صريات
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ي�صعن  ومن  ا◊وامل،  الأ�صريات  معاناة  الأ�صريات  معاناة  Vصمن   Rتب كذلك 

:íاأولدهن داخل ال�صجون. ت≥ول الأ�صرية �صمر �صبي

اأقاربي  اأم اأخرى، وبë�صور اأحد  اأن اأVصع مولودي الأول كاأي  اأ“نى 

اإىل جانبي، ولكن م�صيÄة اˆ وقدر√ aو¥ كل �صيء، و�صاأ–مل �صعوبات 

الولدة واآKارها النف�صية من اأجل حياة طفلي، الذي �صاأ�صمي¬ ”براء“ ولكني 

اإن¬ �صي�صطر للعي�ص يف غر± رطبة، تنعدم   åصو�ص حيات¬; حي�îقل≥ة ب

aيها التهوية، ومليÄة با◊�رشات، ول يتوaر aيها اأي من احتياجات الطفل 

.
145

الأ�صا�صية

ين�ص  الإ�رشاFيلي  ال≥انون  اأن  الرVصع،  الأ�صريات واأطفالهن  يزيد من معاناة  و‡ا 

 ،
146

Êاãال ºعن الأطفال الذين يولدون يف ال�صجن عندما يبل¨ون عامه êراaعلى الإ

وهذ√ املعاناة تعي�صها كل الأ�صريات املرVصعات وعاÓFتهن عند بلوÆ اأطفالهن لهذ√ 

ال�صن... حيå تتجلى املفارقات، وتîتل§ امل�صاعر، بa Úرì الأهل مبîرê الطفل 

اإىل ا◊ياة الطبيعية، وحزنهº وحزن الأ�صرية لف≥دان طفلها وابتعاد√ عن اأح�صانها. 

وما اأ�صعÖ غربة الأم عن اأطفالها: ”اأولدي ⁄ يعرaونني... ل≥د �صمëوا › بل≥اء 

اأولدي بعد 3 �صنوات من العت≥ال... كان الل≥اء fiزناk وموDملاa ...kعندما راآÊ ابني 

ل¬،  اأح�رشتها  التي  بالهدايا  اأغري¬  اأن   âبالبكاء... حاول بداأت   ...Öتركني وذه

.
ولكن¬ ⁄ يعرaني... ⁄ اأ�صتطع اأن اأحت�صن اأولدي ب�صبÖ العزل البÓ�صتيكي“147
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IÒ°SC’ا ICاôŸا IÉfÉ©e øe ó¡°ûe

 ≥aيف الآونة الأخرية، و âت و�ص§ اأق�صى الظرو± التي تفاقمÓ≤يف �صجن تلموند ي≥بع 110 معت

Rريبة   íي�صل والذي ل   ،Ëال≥د املعت≥ل  واقع  اأ�صkÓ من  معاناتنا   ºال�صجن. رغ لإدارة   èط§ مبمfl

للëيوانات ولكن الأوVصا´ يف a�صل ال�صتاء تزداد �صعوبة يف اأجواء البد ال�صديد وال≥ار�ص، الذي 

كان يëرمنا النوم. aالبد يجتاì ال�صجن، والإدارة رa�صâ ال�صماì لنا ب�رشاء دaايات، بدعوى اأن 

الكهرباء يف ال�صجن ل تتëمل ال�ص¨و•. والأ�صد مرارة اأن ا◊�رشات تنت�رش ب�صكل ل يع≥ل، �صواء يف 

ا÷دران ال≥دية اأو ا◊مامات، وترa�ص الإدارة تزويدنا باملبيدات لت≥ا�صمنا ا◊�رشات حياتنا. اأما يف 

 Öلت¨مر ال�صاحة وال¨ر±; ‡ا ي�صب ≥aاإن امليا√ تتدa ‹ي¬ م�صار±، وبالتاa اإن¬ ل يوجدa 11 ºرق [ºال≥�ص]
معاناة بال¨ة لÓأ�صريات. 

النواaذ  ëaتى  املعاناة،  اأ�صكال  واجهنا كل  معت≥Óت،   âص� مع  اأعي�ص يف غرaة �ص¨رية   âكن

م¨ل≥ة با◊ديد، ول نعر± Vصوء ال�صم�ص، ول يوجد تهوية بينما تفوì منها رواíF املوت واملرVص، 

وتتعرVص   .kونوعا  kكما ورديء  �صيء  aهو   ;ºال�ص �صوى  ال�صفة  هذ√  من  يëمل  ل  الطعام   )...(

الأ�صريات ل�صتى اأ�صنا± ال�ص¨§ وال�صتفزاR والع≥وبات; aمعاملة ال�صجانÚ �صيÄة جداk، ويتعمدون 

 ºالده عمليات  يف  [تكمن]  املعاناة  قمة  ولكن  وال�صîرية.  وال�صتهزاء  الأ�صريات   Rا�صتفزا  kدوما

والتفتي�ص والتي تزايدت موDخراk، وما ي≥ل≤ الأ�صريات اأن عمليات التفتي�ص تنفذ يف �صاعات الليل 

وي≥ومون  ال¨ر±،  ي≥تëمون  الذين  ال�صجانون،  وينت�رش  ال�صتنفار،  الإدارة  تعلن   åحي الأخرية، 

باأعمال التفتي�ص بطري≥ة غري اإن�صانية كع≥اب وانت≥ام. وال�صكل الآخر من النت≥ام هو اأ�صلوب aرVص 

الع≥وبات وال¨رامة املالية ومنع الزيارات والفورة; aدوماk نفاجاأ باختÓ¥ م�صكلة من قبل الإدارة، 

تنتهي بفرVص غرامة مالية على الأ�صرية، اإVصاaة للعزل ومنع الزيارات دون �صبÖ، وهذا يãري اأجواء 

الرعÖ وال≥ل≤ لÓأ�صريات. 

الأ�صرية املëررة رانيا ذياب

  الأ�صرية ذياب: aرحتنا من≥و�صة مادام هنا∑ اأ�رشى، قل≥يلية، ن≥kÓ عن موقع �صابرون، 2008/2/20.
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148∫ÓàM’G ¿ƒé°S ‘ iô°SC’G ∫ÉØWC’G :k É°SOÉ°S

 Öصور املعاناة لل�صع� Rاأبر تعّد معاناة الأطفال الأ�رشى يف املعت≥Óت الإ�رشاFيلية من 

 ºهFاآبا  Úب�صكل طبيعي ب ºرم اأطفال بعمر الزهور من ‡ار�صة حياتهëُاإذ يم الفل�صطيني; 

واأمهاتهº وعاÓFتهº، ويزجون يف معت≥Óت قمعية ت¨يÖ عنها اأدنى ال�رشو• الإن�صانية، 

 íوت�صب ،Åaلة الداFالعا âعن بي kلء الأطفال بعيداDلهو kذاÓالزنزانة ال�صي≥ة املنتنة م íت�صبa

ل�صاحات   kÓددة، بديfi اأوقات اإليها يف   êروÿأطفال باÓل í nيمُ�صم التي  ال�صجن،  �صاحة 

املدار�ص! وي�صبí التعامل اليومي مع �صجانÚ ق�صاة ل يعرaون الرحمة، بديkÓ للعÖ مع 

الأتراب من الأقارب والأ�صدقاء وا÷ريان. 

وخaÓاk ملا ن�صâ علي¬ املادة 1 من اتفاقية ح≥و¥ الطفل بتعري∞ الطفل قانوناk يف هذا 

املجال بال≥ا�رش، الذي ⁄ يبل≠ الـ 18 من العمرa ،149≥د عّد ال≥رار الع�صكري الإ�رشاFيلي 

 ،
150“èصVنا اإن�صان  ال�صاد�صة ع�رشة هو   Rيتجاو الذي  الفل�صطيني  ”الطفل  اأن   132  ºرق

واملمار�صات  العت≥الت،  من  ملزيد  الحتÓل  ل≥وات   kوا�صعا الباب   íتa الذي  الأمر 

.Úال≥ا�رشين الفل�صطيني ≥ëال≥معية ب
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وقد اعتمدت قوات الحتÓل الإ�رشاFيلي، منذ احتÓلها لل�صفة ال¨ربية وقطا´ 

 Úالفل�صطيني Úصّد امل≥اتلV §¨صV غزة �صنة 1967 �صيا�صة اعت≥ال الأطفال كاأ�صلوب

النتفاVصة   ¥Óانط الأ�صلوب حتى  ا�صتîدام هذا  وا�صتمرت يف   .âالوق يف ذلك 

Œا√  الإ�رشاFيلية  ال�صيا�صة  يف   kت¨يريا �صهدت  التي   ،1987 �صنة  الأوىل  الفل�صطينية 

ال�صعبية،  التظاهرات  يف   Úامل�صارك الأطفال  اعت≥ال   íاأ�صب اإذ  الأطفال;  اعت≥ال 

ن�صبة  ي�صكلون  الأطفال   íواأ�صب الحتÓل،  ل≥وات   kيوميا  kاaهد ا◊جارة،  ورمي 

.âمنذ ذلك الوق Úكبرية من املعت≥ل

ومع انطÓ¥ انتفاVصة الأق�صى يف اأيلول/ �صبتمب2000، اRدادت ن�صبة الأطفال 

الذين يتعرVصون لÓعت≥ال ب�صكل كبري; aبل≠ عدد من اعت≥لوا ‡ن هº دون الـ 18 من 

 kÓ335 طف ºمن �صبعة اآل± طفل، ما يزال منه Ìالعمر حتى اأواخر �صنة 2007 اأك

معت≥لÚ يف ال�صجون الإ�رشاFيلية، ويتوRعون مبعظمهº على �صجون: تلموند والرملة 

.
151

)ق�صº ه�صارون( وعوaر والن≥Ö وجمدو

 kÓاكمة، و155 طفëون بانتظار املaموقو kÓالأطفال الأ�رشى 175 طف Úومن ب

fiكومون ملمُدد flتلفة، و�صتة اأطفال من الأ�رشى معت≥لون اإدارياk دون تهمة، وهنا∑ 

 .
152

اأكÌ من 500 اأ�صري اعت≥لوا وهº قا�رشون، وŒاوRوا �صن الـ 18 داخل ال�صجن

الأ�رشى  �صوDون  لوRارة  اإح�صاFية  اأaادت  a≥د  الأحكام;  لطبيعة  بالن�صبة  اأما 

اأ�صهر  عدة   Úب  ìترتاو بال�صجن   kاأحكاما ي≥�صون  الأ�رشى  الأطفال  اأن  الفل�صطينية 

 çÓK الفعلي عن ºرتة �صجنهa تزيد Úكومëواأن 15 % من الأطفال امل ،kو20 عاما

 ºوهي ا◊ك ،kعاما  20 اإىل   âبينها و�صل aعلي  �صجن   ºرتة حكa واأعلى  �صنوات. 

اتهمت¬  الذي   ،)kعاما  17( نابل�ص  من  النادي  مهدي  الأ�صري  الفتى   ≥ëب ال�صادر 

.
153

ÚيليFاولة قتل اإ�رشاëكمة مبëامل
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كان الفتى Rياد حمايل )16 عاماk( يرŒ∞ خوaاk من �رشخات املë≥≤ الإ�رشاFيلي، الذي اأمر√ بîلع 

مÓب�ص¬ عندما كان وحيداk يف �صجن عوaر، ورغº مرور �صهرين على الطفل Rياد، ما Rالâ �رشخات 

ال�صاب§ تراa≥¬ ليل نهار، وترتدد يف اأذني¬.

 .kيجد√ نفعا ⁄ kاÄما يدور حول¬! بكى، تو�صل، لكن �صي Öياد ⁄ ي�صتوعR ال�صاب§، لكن ñرش�

اأن  تريد  طري≥ة  باأية  قرر   ºّK  kجيدا بها  “عن  الطويلة،  الع�صا  هذ√  ”اأترى   kم≥ه≥ها ال�صاب§  قال 

اغت�صبك، بالطري≥ة العادية اأم بهذ√ الع�صا“. aما كان من Rياد اإل اأن انهار اأرVصاk، و⁄ يعد يدري ما 

 âاء ج�صم¬، وكانëاأن يجرى من حول¬، ولكن¬ يتذكر اأن ال�رشبات واللكمات كانâ ت�صيÖ كل 

�صورة Rميل¬، الذي اعت≥ل مع¬ وتعرVص للتعذيÖ وa≥د جزءاk من اأذن¬، ل تفارق¬. 

www.pnn.ps:ارة الأ�رشى الفل�صطينية، 2007/11/21، انظرRت≥رير �صادر عن و  

وخaÓاk ملا تن�ّص علي¬ اتفاقية ح≥و¥ الطفل من Vرشورة معاملة الأطفال الأ�رشى 

بطري≥ة تراعي احتياجاتهº و�صّنهa ،ºاإن �صلطات الحتÓل ل تاأخذ بعÚ العتبار 

احتياجات flتلفة، ومن وVصع  الأ�رشى، وما يرتتÖ علي¬ من  الأطفال  �صّن  حداKة 

الأ�رشى  معاناة  مع  الأطفال  الأ�رشى  معاناة  بهذا  وتت�صاب¬  ونف�صي flتل∞.  عمري 

اأن¬  كما  املعت≥Óت.  يف  يعي�صونها  التي  والظرو±  املمار�صات  ناحية  من   Ú¨البال

اأو ي�صجن الأطفال   ،çوالأحدا Ú¨البال Úالف�صل ب ºري من الأحيان ل يتãيف الك

.
154

ÚيليFالإ�رشا ÚيFا÷نا çالفل�صطينيون مع الأحدا

من  الكبار  ل¬  يتعرVص  ملا  الأطفال  يتعرVص   Úح  ،Öاأ�صع املعاناة  هذ√  وت¨دو 

تعذيÖ ومن اإهانات flتلفة متعمدة، لعل اأكÌها �صوءاk من حيå النعكا�صات على 

.
155

الأطفال معاناة التëر�ص ا÷ن�صي، والتهديد بالغت�صاب، والتفتي�صات العارية

و‡ا يجدر ذكر√ يف ال�صيا¥، منع الأطفال الأ�رشى من التعليº ومتابعة الدرا�صة; 
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حتى  ر�صمي  ب�صكل  الدرا�صة  من  الأ�رشى  الأطفال  “نع  ال�صجون  اإدارة   âلX اإذ 

�صنة 1997، يف الوقâ الذي كانâ ت�صمa íي¬ بالتعليº ”للجانÚë الأحداç من 

العاملية  ا◊ركة  مار�صتها  التي  ال�ص¨و•  اأKمرت  اأن  بعد  وذلك   .
156“ÚيليFالإ�رشا

تل  املركزية يف  املëكمة  من  قرار  با�صت�صدار   Úل�صطa aر´  الأطفال/  للدaا´ عن 

الأ�رشى   Úالفل�صطيني الأطفال   ≥ëب ي≥ر   ،1996 نوaمب   /Êاãال ت�رشين  يف   Öاأبي

بالتعليº. وبالرغº من هذا ال≥رار، a≥د Xلâ اإدارة ال�صجون الإ�رشاFيلية “ار�ص منع 

 ،Öل م�صادرة الكتÓب�صتى الطر¥، من خ ºيف التعلي ºالأطفال الأ�رشى من ح≥ه

.
157

ºر�ص التعليa والت�صيي≤ على

كما يعاÊ الأطفال اأي�صاk، �صوا�صية مع غريهº من الأ�رشى، من Xرو± الأ�رش ال�صعبة، 

ومنها الRدحام يف ال¨ر±، و”قذارة ال¨ر±، وبرودتها ال�صديدة، وقلة امليا√، واملنع 

من ال�صتëمام“158. وب�صكل عام aاإن الطعام امل≥دم لÓأ�رشى الأطفال �صيء جداk وغري 

، كما –رم اإدارة ال�صجون الأطفال الأ�رشى من العناية الطبية الRÓمة159. m±كا

ولعل اأ�صواأ ما يف الأمر يف معاناة الأطفال الأ�رشى، هو لي�ص كل ما �صب≤، بل كل 

الأ�رش.  تراa≥هº طيلة حياتهº، وبعد خروجهº من  انعكا�صات  ما يرتتÖ علي¬ من 

ëaياة الأ�رشى الأطفال aعلياk معرVصة لÓنهيار والتدمري النف�صي، بفعل الإجراءات 

 ºري من الأطفال الأ�رشى بعد خروجهãك Êرتة العت≥ال. ويعاa لÓخ ºه≤ëاملتبعة ب

من الأ�رش ب�صبÖ ذكرياتهº مع التعذيÖ وال≥مع، ويرa�صون العودة للمدار�ص، وهو 

ما توDكد√ املëامية ال�صويدية بريجيتا الف�صرتوم، التي قالâ يف ت≥رير موK≤ قدمت¬ اإىل 

 kصاVيل يعانون اأمراFا◊كومة ال�صويدية ”اإن جميع الأطفال الذين يعت≥لون لدى اإ�رشا

�صاهدت¬  ”ما  اإن  قاFلة،   âaصاVواأ املعت≥Óت“،  بعد خروجهº من  نف�صية وج�صدية 

اأطفال   ≥ëيل بFاإ�رشا اأنوا´ التعذيÖ والإرهاب، التي “ار�صها  و�صمعت¬ من ب�صاعة 

اأبرياء، تعجز الكلمات عن و�صف¬“160. 
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الفتى الفل�صطيني Rياد ال�صالودي، 

قوات  Vرشبت¬  اأن  بعد   ،kعاما  15
من   ºمنعه حاول  عندما  الحتÓل 

اعت≥ال¬   ”ّ وقد  اأخي¬.  بزوجة  امل�صا�ص 

 ºاته ºK ،ي≤ مع¬ ملدة ت�صعة اأيام≤ëوالت

بـ ”اإهانة جندي“!. 

 ال�صورة يف 2003/1/7.

الفتى الفل�صطيني Rياد ال�صالودي، 

قوات  Vرشبت¬  اأن  بعد   ،kعاما  

من   ºمنعه حاول  عندما  الحتÓل 

اعت≥ال¬   ”ّ وقد  اأخي¬.  بزوجة  امل�صا�ص 

 ºاته ºK ،ي≤ مع¬ ملدة ت�صعة اأيام≤ëوالت

اإ�صـــراFــيــلـيــون  جــنــود 

خÓل   Úل�صطينيa aتية  يعت≥لون 

اأحد توغÓت قوات الحتÓل، 

ال�صفة  يف  نابل�ص،  مدينة  يف 

ال¨ربية يف 2007/12/25.
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 IQÉjõdG øe ¿ÉeôM :iô°SC’G äÓFÉY :k É©HÉ°S

óª©àe ±Gó¡à°SGh

لل�ص¨§ عليهº، خا�صة   ºوذويه Úاملعت≥ل اأهل  با�صت¨Óل  �صلطات الحتÓل  ت≥وم 

اللجنة  ن�رشت  وقد  ال�صّن.  يف  والكبار  الأطفال  اأو  والزوجات،  كالأمهات  الن�صاء; 

 Public Committee against Torture ”اإ�رشاFيل“  يف   Öالتعذي ملناه�صة  العامة 

ا�صتîدام  عاFلية:  ”�صوDون  بعنوان:   kت≥ريرا  2008 �صنة  اأواFل   in Israel (PCATI)
ال�صابا∑“،  بnل  pق التë≥ي≤ معهº من  العاFلة كو�صيلة Vص¨§ على املعت≥لÚ ا÷اري  اأaراد 

التë≥ي≤  خÓل   Úامل�صتبه ذوي  aيها  م  pدîُا�صتم لة،  مف�صّ حالت   âص� aي¬  و�رشدت 

يمُعت≥لون aعلياk دون تهº تذكر، ويعذبون  ب�صكل مرaوVص; ويف بع�ص الأحيان كانوا 

لل�ص¨§ على اأقرباFهº املعت≥لÚ قيد التë≥ي≤. ومن ا◊الت املوKDرة التي ذكرها الت≥رير، 

اعت≥ال رجل وRوجت¬ و�صجنهما مطولâ– k التعذيÖ ا÷�صماÊ ال�صديد، وا�صتîدام 
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والديهما.  على  لل�ص¨§  ال�صابا∑  بيد  كرهاFن  �صنة(  ون�ص∞   ،Úصنت�( طفلتيهما 

كما روى معت≥ل اآخر اأن املë≥≤ اأبل¨¬ باعت≥ال والد√ وقال ل¬ ”�صنميâ والدتك، 

و�صنعت≥ل �ص≥ي≥تك ابنة 18 عاماk ون¨ت�صبها، و�صنعت≥ل والد∑، ونهدم بيتكº اإذا ⁄ 

 .
تتعاون معنا“161

 Rجها يف  ل�صبا•  مبا�رشة  اعرتاaات  ت�صمن   kت≥ريرا الإ�رشاFيلي  التلفزيون   åوب

ال�صابا∑ حول كيفية تعذيÖ املعت≥لÚ الفل�صطينيÚ يف اأقبية التë≥ي≤، وال�ص¨§ على 

.
162

Úات �رشيعة من املعت≥لaصول على اعرتا�ëلل ºواأبناء اأ�رشه ºلهFعوا

وعلى الرغº من اأن �صلطات الحتÓل هي امل�صوDولة بë�صÖ ال≥انون الدو› عن 

Vصمان و�صول كل مواطن من املناط≤ الفل�صطينية اإىل ذوي¬ املعت≥لÚ يف �صجونها; 

aاإن ال�صليÖ الأحمر هو من ي≥وم بذلك حالياk، وVصمن ما ي�صتطيع¬ aعلياk ملواجهة 

العواF≤ املîتلفة، التي تفرVصها �صلطات الحتÓل يف هذا املجال، �صواء من ع≥وبات 

و�صعوبات  املتكررة،  والتفتي�صات   íالت�صاري اإ�صدار  يف  التع�ص∞  اأم  الزيارة  منع 

الطري≤، ومن املمار�صات الإذللية التي قد يتعرVص لها اأها› الأ�رشى يف هذا املجال 

 .
163

مãل التفتي�ص العاري، خا�صة للن�صاء

كل هذا يت�صبÖ باملزيد من املعاناة لزوجات الأ�رشى مkÓã، كزوجة الأ�صري راFد 

وعن  �صنوات(،   7( وRينة  �صنوات(   9( وليد  طفليها  عن  –كي  التي  ال�رشكجي، 

 :¬Fالأب واأبنا Úمة لك�رش ا÷ليد، الذي �صنعت¬ �صنوات الأ�رش ال�صبع بFاولتها الداfi

 ºأولد، واأخبهÓالهدايا والألعاب ل Öلأن اأجل kماFاأ�صعر با◊زن واأنا م�صطرة دا”
 kرغما ¬Fالأب واأبنا Úجوة كبرية بa ∑اأن ت�صعر اأن هنا mهو قا�ص ºك ;ºاأنها من والده

عنهº. اأرى ال¨ربة يف عيون اأبناFي وهº يتëدKون اإىل والدهº، وي≥تلني �صمت¬، وهو 

 ºالأولد ه اأحياناk يكون  اأن¬  . كما 
ماذا يëدKهº، ومباذا?“164 يدري عن  حاFر ل 
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يف   Úالفل�صطيني الأ�رشى  قريبات 

 ،ºصوره� يëملن  الحتÓل،  �صجون 

اأمام   ºرشاحه�  ¥Óباإط للمناداة  ويعت�صمن 

الدو› يف مدينة  الأحمر   Öال�صلي  Öمكت

غزة يف 2007/4/9. 

باإRالة  ت≥وم  اإ�رشاFيلية  جراaة 

اأحد  عماد عكوبة،  منزل  ركام 

 âاأن قام بعد  امل≥اومة،  قيادات 

املنزل  وتفجري  الأخري  باعت≥ال 

اأجبت  وقد   .âبالدينامي

على  عكوبة  الحتÓل  قوات 

عندما  والدت¬،  عب  ال�صت�صÓم 

 kجيبا  20 بëوا›  حا�رشت، 

م�صـلـëـة  واآلـيـات   kع�صـكريا

الذي ي≥ع يف  املنزل   ،Úتaوجرا

مدينة نابل�ص يف ال�صفة ال¨ربية. اأمُخذت ال�صورة يف 2004/1/23، وّ” العت≥ال يف 2004/1/22.

باإRالة  ت≥وم  اإ�رشاFيلية  جراaة 

اأحد  عماد عكوبة،  منزل  ركام 

 âاأن قام بعد  امل≥اومة،  قيادات 

املنزل  وتفجري  الأخري  باعت≥ال 

اأجبت  وقد   .âبالدينامي

على  عكوبة  الحتÓل  قوات 

عندما  والدت¬،  عب  ال�صت�صÓم 

 kجيبا  

م�صـلـëـة  واآلـيـات   kع�صـكريا

الذي ي≥ع يف  املنزل   ،Úتaوجرا

، وّ” العت≥ال يف  مدينة نابل�ص يف ال�صفة ال¨ربية. اأمُخذت ال�صورة يف 
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 íا◊�صول على ت�رشي åاملعت≥ل واأهل¬، من حي Úصلة الو�صل الوحيدة املمكنة ب�

اإ�رشاFيلي; ‡ا يل≥ي على كاهلهº م�صوDوليات اأكب منهº، كما يف حالة الطفلÚ �صبين 

:
165

ي )13 �صنة(، حيå –كي والدتهما nد )10 �صنوات( وعمُ

⁄ اأياأ�ص من املوVصو´، وت≥ريباk كل اأ�صبو´ اأقدم اأنا وRوجي طلباk لزيارة 

 kاÄصي� اأaعل   ⁄  Êاإ ملاذا،  اأعر±  ل   .“ kاأمنيا  Úنوع‡”  kماFدا ا÷واب  اأبناFنا. 

Vصّد الأمن. اأعت≥د اأننا نعاقÖ ب�صبÖ اأبناFنا، واأنهº يعاقبون اأبناءنا ليزيدوا 

اأبناFي معل≥ة يف كل مكان على جدران  من معاناتهº ومعاناتنا... �صور 

.ºمعه çواأ–د ºاأق∞ اأمام �صوره kواأحيانا ،âالبي

ما يعوVصني اأحياناk ويîف∞ اآلمي اأن اKنÚ من اأطفا›، عدي و�صبين، 

 Öيذه kواأحيانا kي عدي و�صبين معاÓطف Öيذه .ºهFي≥ومون بزيارة اأ�ص≥ا

اأحدهما. ي≥ومان بالزيارة KÓKة مرات يف ال�صهر، مرتان اإىل �صجن نفëة 

وي�صÓن  �صهلة،   âلي�ص Rيارتهما  aاإن  ذلك  مع   .Ö≤الن �صجن  اإىل  ومرة 

 ºة اأيام درا�صية يف كل �صهر، واأ�صمعهKÓK رشون�îوي ،Úمنهك âاإىل البي

والعودة   kمبكرا النهوVص  وعن  املره≤،  الطويل  ال�صفر  عن  يتëدKون 

 Rل تتجاو] kق�صرية جدا Úيارة املعت≥لR اإنa ومع كل هذ√ املعاناة .kمتاأخرا

الـ 45 دقي≥ة، ويف�صل بÚ املعت≥لÚ والزوار عاRل Rجاجي، وغر± الزيارة 

 .ºر على طفولتهKDوهذا يو ،Úحزين ºهa kجدا Öمزدحمة[ والتوا�صل �صع

.ºملها اأطفال يف جيلهëولية اأكب واأ�صد من اأن يتDهذ√ م�صوa
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اأ�صري aل�صطيني يعان≤ والدت¬ بعيد 

الحتÓل  �صجون  من  عن¬   êراaالإ

 º◊  âبي اإىل  وو�صول¬  الإ�رشاFيلي 

يف ال�صفة ال¨ربية يف 2004/1/29.

 âالدهي�صة يف بي ºيfl د للتو اإىلFالعا Úظات الل≥اء الأوىل لأحد الأ�رشى الفل�صطيني◊

◊º يف ال�صفة ال¨ربية، بعد الإaراê عن¬ من �صجون الحتÓل يف 2003/6/3. 

.2003/6/3 ،Rرويرت 

 âالدهي�صة يف بي ºيfl د للتو اإىلFالعا Úظات الل≥اء الأوىل لأحد الأ�رشى الفل�صطيني◊
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∫OÉÑàdG äÉ«∏ªYh ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG iô°SC’G :k ÉæeÉK

لطاملا �صعى الحتÓل الإ�رشاFيلي اإىل ا�صتîدام الأ�رشى الفل�صطينيÚ كورقة Vص¨§ 

 kيعمد اأحيانا åصات، حيVوكذلك ورقة �صيا�صية للمفاو ،Úالفل�صطيني Úعلى امل≥اوم

اإىل اإطÓ¥ �رشاì ب�صع مÄات من الأ�رشى كـ”بادرة ح�صن نية“، مع اأن¬ يعت≥ل املÄات من 

الفل�صطينيÚ �صهرياk، اأو متى �صاء يف Xل ما يار�ص¬ من تع�ص∞ وا�صتبداد.

الحتÓل،  و�صلطات   Úالفل�صطيني  Úامل≥اوم  Úب الأ�رشى  تبادل  �صف≥ات  ولعل 

كانâ الباب الوحيد املمكن اإىل ا◊رية للعديد من املعت≥لÚ الفل�صطينيÚ يف ال�صجون 

اأ�رش  اإىل  تلجاأ  العربية،  الفل�صطينية، وكذلك  الف�صاFل   âلX ،لهذا  .kتع�صفا الإ�رشاFيلية 

 .Úباأ�رشاها املدني ºلتبادله ;âما ا�صتطاع ÚيليFجنود اإ�رشا

 1968/7/23 يف   âكان واأولها،  الفل�صطينية،  ال�صاحة  على  ال�صف≥ات  هذ√  اأ�صهر 

اإ�رشاFيلية متجهة  ال�صعبية لتëرير aل�صطÚ طاFرة  اأن اختط∞ م≥اتلون من ا÷بهة  بعد 
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ال�صف≥ة حينها عب   â“و .Öراك  100 من   Ìاأك بداخلها   ،Öاأبي تل  اإىل  روما  من 

ال�صليÖ الأحمر الدو›، واأaرê مبوجبها عن 37 اأ�صرياa kل�صطينياk من ذوي الأحكام 

 .
166

العالية

 íتa بÚ حركة   ،1983/11/23 التي جرت يف  aهي  ال�صف≥ات;  هذ√   Rاأبر اأما 

و�صلطات الحتÓل، حيå اأطل≥â ”اإ�رشاFيل“ مبوجبها �رشاì كاaة معت≥لي معت≥ل 

اأن�صار يف ا÷نوب اللبناÊ )هذا املعت≥ل دمرت¬ قوات الحتÓل الإ�رشاFيلي “اماk، قبيل 

ان�صëابها من لبنان �صنة 2000(، وبل≠ عددهº 4,700 معت≥ل aل�صطيني ولبناÊ، وعن 

 ،ÚيليFعن �صتة جنود اإ�رشا íتa حركة êراaيلية، م≥ابل اإFمن ال�صجون الإ�رشا k65 اأ�صريا
.

167
اأ�رشتهº يف منط≥ة بëمدون اللبنانية خÓل الجتياì الإ�رشاFيلي للبنان

 ،Úال≥يادي Úعن الأ�رشى الفل�صطيني êراaإÓوتعّد �صف≥ات التبادل الأمل الوحيد ل

 âë‚ اإن¬ عندماa ،الفل�صطيني. لهذا Öكوميات العالية من ال�صعëوعن ذوي امل

KÓKة a�صاFل aل�صطينية، وهي حركة حما�ص، واألوية النا�رش �صìÓ الدين، وجي�ص 

، عاد الأمل اإىل 
الإ�صÓم، باأ�رش ا÷ندي الإ�رشاFيلي جلعاد �صالي§ يف 2006/6/25 168

نفو�ص الآل± من الأ�رشى وذويهº با◊رية. وقد حاولâ �صلطات الحتÓل –وما 

تزال- ب�صتى الو�صاFل ا�صرتداد ا÷ندي املاأ�صور، a≥امâ بعمليات ع�صكرية وا�صعة 

 .
1692008/6/25 حتى   kل�صطينياa  kصهيدا�  1,374 ح�صيلتها   âكان غزة،  قطا´  يف 

 ÚولDي�ص بلدية وم�صوFور kباFونا kيراRليل 28-2006/6/29 باعت≥ال 64 و âكما قام

 ìرشا� ¥Óاآخرين من حما�ص يف ال�صفة ال¨ربية; بهد± اإيجاد املزيد من ال�ص¨§ لإط

يف  املëتلة.  املناط≤  يف  تواجد√  خÓل   pاأمُ�رش الذي  الواحد،  ا÷ندي  وهو  �صالي§، 

حÚ –تجز قوات الحتÓل يف �صجونها الآل± من املدنيÚ الفل�صطينيÚ، الذين 

.
170

ºلهRاختطفوا من منا



105 äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

 ¥Óاإط على  امل�رشية،  الو�صاطة  عب  البداية،  منذ   â≤aوا الف�صاFل   âوكان

ال�صجون  داخل  aل�صطيني  اأ�صري   1,400 حوا›  عن   êراaالإ م≥ابل  ا÷ندي   ìرشا�

من   18 الـ  دون  ‡ن  الأ�رشى  والأطفال  الأ�صريات  كاaة   ºصمنهV من  الإ�رشاFيلية، 

 .
172

، وركزت يف مطلبها على اإطÓ¥ �رشاì قياديÚ وfiكومÚ باملوDبدات
171

العمر

لكن ال�صلطات الإ�رشاFيلية Xلâ حتى تاريخ اإعداد هذ√ الدرا�صة )اأواخر 2008(، 

“اطل يف ال�صف≥ة، وترa�ص الإaراê عن العديد من املعت≥لÚ ال≥ياديÚ، و“ار�ص يف 

خÓل ‡اطلتها املزيد من العتداءات –â ذريعة ”ح≥ها يف الرد“; aربطâ ق�صية 

معب رía وح�صار قطا´ غزة، باإطÓ¥ �رشاì ا÷ندي. كما قامâ باعت≥ال اأكÌ من 

30 حالة  2007/9/29، مبعدل حوا›  اأ�رش ا÷ندي ول¨اية  ت�صعة اآل± مواطن منذ 

 .
173 kاعت≥ال يوميا

ال�صورة ب≥لº الأ�صري fiمد الركوعي، ر�صمها يف 

تعني حتمية  وهي   ،1981/10/8 بتاريخ  ع�ص≥Óن 

 ºيfl ابن  هو  الركوعي  والأ�صري  لÓأ�رشى.  ا◊رية 

ال�صاطÅ يف غزة، وهو اأحد الأ�رشى الذين –رروا 

اللوحة  1985، وهذ√  �صنة  التبادل  aعkÓ يف عملية 

املëررين  الأ�رشى  ” تكبريها وتوRيعها على كاaة 

Vصمن �صف≥ة التبادل تلك.
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(¿B’ا ¤E2006 ا) »æ«ط°ù∏الف »©jöûàال ¢ù∏éŸا ¢ù«FQ

∂jhóال õjõY Qوàcóال ÖFÉæال Ò°SC’ا

رFي�ص  رابع  هو  الجتماعية.  عÓقات¬   Öوت�صع والهدوء،  الداFمة،  ابت�صامت¬  هو  ييز√  ما   ºاأه 

للمجل�ص الت�رشيعي واأحد قيادات حركة حما�ص. حا�صل على �صهادة 

يف  بن�صلفانيا  جامعة  من   Êوالعمرا الإقليمي  التîطي§  يف  دكتورا√ 

ولية aيÓدلفيا بالوليات املتëدة، وعلى çÓK �صهادات ماج�صتري; 

 êطي§ الإقليمي وا◊�رشي، ومتزوîطي§ املدن، والتîيف الرتبية، وت

ول¬ من الأولد �صبعة. 

تعرVص لÓعت≥ال يف �صجون الحتÓل الإ�رشاFيلي خم�ص مرات، 

وبعد  الإ‚ليزية.  بالل¨ة  املبعدين   ºبا�ص الناط≤  كان   åحي  ;1992 �صنة  الزهور   êمر اإىل  اإبعاد√  وّ” 

عودت¬، وقبل انتîاب¬ يف �صنة 2006 للمجل�ص الت�رشيعي، اختار دويك العمل الرتبوي والأكاديي.

واإىل جانÖ كون¬ رFي�ص املجل�ص الت�رشيعي الفل�صطيني، aاإن د. الدويك هو رFي�ص اللجنة الرتبوية 

النجاì، وع�صو  العلمي يف جامعة   åëالب اأن¬ ع�صو ÷نة  كما  اÿريية.  املوD�ص�صات  من  لعدد  العليا 

منتÖî ملجل�ص كلية الآداب �صاب≥اk، وع�صو �صياغة اأنظمة جمل�ص ا–اد الطلبة، وع�صو منتÖî لن≥ابة 

العاملÚ يف ا÷امعة، واأمÚ �رشها. ول¬ العديد من املوDلفات، لعل اأبرRها كتاب ”املجتمع الفل�صطيني“. 

وهو موD�ص�ص ق�صº ا÷¨راaيا يف جامعة النجاì الوطنية بنابل�ص، الذي راأ�ص¬ ل�صنوات طويلة، واأ�رش± 

العامة، يف  العÓقات  اأي�صاk ي�ص¨ل من�صÖ مدير  العديد من ر�صاFل املاج�صتري والدكتورا√. وهو  على 

جمعية اأ�صدقاء املري�ص يف نابل�ص.

اختطفâ �صلطات الحتÓل الإ�رشاFيلي ”رFي�ص املجل�ص الت�رشيعي الفل�صطيني“، يف 2006/1/29، 

 .¬aاختطا âاد اأن 20 اآلية ع�صكرية حا�رشت املنزل وقaي�ص مكتب¬ قد اأFمن منزل¬ يف رام اˆ. وكان ر

وما يزال د. الدويك يف العت≥ال حتى �صدور هذا الكتاب.

öSC’و√ ‘ اLh

�صنة  الزهور   êمر اإىل  اإبعاد√  وّ” 
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ا’Ò°SC حeÓ°S ø°ùة

 ،1994 �صنة  �صÓمة  ح�صن  اعت≥ل 

مرة،   48 املوDبد  بال�صجن   kحكما وي≥�صي 

 ،k20 عاما اإىل  بالإVصاaة 

 1,175 جمموع¬  مبا 

عاماk. وقد وVصع �صÓمة 

العزل  يف  اعت≥ال¬  منذ 

�صجن  يف  النفرادي 

 ºّK  ،ÚيFا÷نا لليهود 

�صجون.  عدة  اإىل  نمُ≥ل 

وكان غالباk يف العزل، حيå تت�صدد �صلطات 

مع  وتوا�صل¬  اعت≥ال¬  يف   kرياãك الحتÓل 

 ;Úالفل�صطيني الأ�رشى  اأو   Úامëوامل اأهل¬ 

اإليهº خبات¬ يف  ين≥ل  اأن  ”تî�صى“ من  اإذ 

العمل امل≥اوم.

الإ�رشاFيلي   âالكني�ص يف  قانون  �صدر 

بعدم الإaراê عن¬ اأو مبادلت¬ باأي اإ�رشاFيلي، 

 âراء نف�ص¬. كما طالبRي�ص الوFولو كان ر

 Öب�صب لتëاكم¬  الأمريكية;  ال�صلطات  ب¬ 

يëملون  ‡ن  KÓKة  م≥تل  عن  ”م�صوDوليت¬“ 
العمليات  اإحدى  يف  الأمريكية  ا÷ن�صية 

 kوردا  .1996 �صنة  ال≥د�ص  ال�صت�صهادية يف 

 ،Öغال اˆ  ”قدر  �صÓمة:  ي≥ول  هذا  على 

 .Êال�صهيو الكيان  يف  اأو  اأمريكا  يف   lصواء�

يهمنا  ول  باإرادتنا  اخرتنا√  الطري≤  وهذا 

ل  �صيان   Êال�صهيو والعدو  aاأمريكا  اأحد; 

aر¥ بينهما“.
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وبعد   ،2004/6/6 يف 

ويف  اعت≥ال¬،  من   Úعام

ذكرى ميÓد√ الـ 45، �صدر 

على  الإ�رشاFيلي    ºا◊ك

البغوKي،  مروان   ÖFالنا

”aتí“ يف  �رش حركة   Úاأم

بال�صجن  ال¨ربية،  ال�صفة 

مرات  خم�ص  املوDبد 

 .kعاما  40 اإىل  بالإVصاaة 

وذلك بتهمة امل�صوDولية عن كتاÖF �صهداء الأق�صى، 

ا÷ناì الع�صكري ◊ركة ”aتí“، والت�صبÖ يف قتل 

.ÚيليFعدد من الإ�رشا

وامتنع البغوKي عن تعيfi Úامm للدaا´ عن¬ اأمام 

املëكمة، معلناk عدم اعرتاa¬ بها، وطاعناk يف �رشعية 

fiاكمت¬. و‡ا جاء يف املراaعة ال�صيا�صية التي قدمها 

البغوKي اأمام ق�صاة املëكمة ”اأنا ل اأريد اأن اأ�صمع ما 

 .kوت¬; لأنني اأعر± اأن ال≥رار جاهز عملياÓتريدون ت

اأنتº جمرد اأداة ÷هة �صيا�صية ر�صمية، هي نف�صها التي 

اإىل املëكمة  اأنظر  اأنا  اأبناء �صعبي. وبالتا›،  ت�رشب 

اأتعذب  اأنا  الحتÓل...  �صلطات  �صنتها  كمعركة 

aل�صطيني  اأ�صري  اآل±   10 هنا∑  لكن  Rنزانة،  يف 

مãلي يتعذبون، لن اآب¬ اأو اكرتç لكa ،ºيوم حريتي 

وحرية اأ�رشانا هي يوم حرية �صعبي. وهذ√ النتفاVصة 

يجÖ اأن ت�صتمر اإىل اأن يزول الحتÓل... aم≥اومة 

الحتÓل واجÖ على كل aل�صطيني، ولنا كل ا◊≤ 

يف اأن ن≥اوم¬ كما قاومت¬ كل �صعوب العا⁄“.

وذلك بتهمة امل�صوDولية عن كتاÖF �صهداء الأق�صى، وكان غالباk يف العزل، حيå تت�صدد �صلطات 
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äاó©°S óªحCا Ò°SC’ا

ال�صعبية  للجبهة  ا◊ا›  العام   Úالأم هو  �صعدات  اأحمد 

لتëرير aل�صطÚ، ّ” اختيار√ اأميناk عاماk للجبهة بعد اأمينها العام 

الإ�رشاFيلية  ال≥وات  اغتالت¬  الذي  م�صطفى،  علي  اأبو  ال�صاب≤، 

ب�صاروخÚ ا�صتهدaا مكتب¬ يف مدينة رام اˆ املëتلة.

وّ”  �صعدات،  الفل�صطينية  ال�صلطة  flابرات   âاختطف

 âات اإىل اأن قامaي�ص الفل�صطيني يا�رش عرFيف م≥ر الر √Rاحتجا

بت�صليمها  مطالبة  عرaات  م≥ر  مبëا�رشة  الإ�رشاFيلية  ال≥وات 

�صعدات واأربعة من رaاق¬، بذريعة اتهامهº بالوقو± وراء اغتيال وRير ال�صياحة الإ�رشاFيلي رحبعام 

FRيفي Rehavam Zeevi. وّ” ع≥د �صف≥ة لفك ا◊�صار عن م≥ر عرaات، لكنها ت�صمنâ ال≥يام 

.Úوبريطاني Úحرا�صة رجال اأمن اأمريكي â– ا الفل�صطينيëاق¬ يف �صجن اأريaب�صجن �صعدات ور

اأريëا، وبعد خم�ص  الأمريكيون والبيطانيون من �صجن  املراقبون   Öëان�ص  2006/3/14 يف 

دقاF≤ دخلâ قوة ع�صكرية اإ�رشاFيلية اإىل مدينة اأريëا، وحا�رشت ال�صجن وبداأت بهدم اأجزاء من¬. 

بعد ح�صار دام 11 �صاعة ّ” اختطا± �صعدات وجمموعة 

من املطلوبÚ الفل�صطينيÚ من قبل قوات الحتÓل.

الكتاب، رهن  وما يزال �صعدات، حتى �صدور هذا 

كان  ع�صكرية،  fiاكمة  جل�صات  عدة  بعد  العت≥ال، 

اآخرها جل�صة بتاريخ 2008/9/25، وّ” aيها Œديد اعت≥ال¬ 

حتى منت�ص∞ ت�رشين الãاÊ/ نوaمب.

�صعدات واأربعة من رaاق¬، بذريعة اتهامهº بالوقو± وراء اغتيال وRير ال�صياحة الإ�رشاFيلي رحبعام 
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»KوZÈاˆ ال óبY Ò°SC’ا

اˆ  الأ�صري عبد   ºحوك ،ºته  109  ºت�ص اتهام  بëFÓة 

 67 بـ  علي¬   ºوحك ال≥�ّصام،   ÖFكتا اإىل  املنتمي  البغوKي 

حكº �صجن موDبد. 

 ºيفه اأن¬ ل  لل≥�صاة  البغوKي  قال   ،ºا◊ك ورداk على 

كي∞ يجرون ل¬ fiاكمة وهو واق∞ على اأرVص اأجداد√، 

وكي∞ يعاقÖ ال≥اتل ال�صëية; ”قتلنا بعد اأن قتلتº وaجرنا 

بعد اأن aّجر”“.

1972 لأ�رشة  �صنة   âالكوي مواليد  والبغوKي هو من 

ال¨ربية، ول¬ من  ال�صفة  بلدت¬ بيâ ريا يف رام اˆ يف  اإىل  1996 مع Rوجت¬  aل�صطينية، وعاد يف 

الأطفال KÓKة. 

اعت≥ل يف اآذار/ مار�ص 2003 بعد مطاردة دامâ �صنتÚ، وهدمâ �صلطات الحتÓل منزل¬.

لأق�صى  اعت≥ال¬  منذ  البغوKي  ويتعرVص 

الإجراءات الع≥ابية، وخا�صة العزل. aبعد التë≥ي≤ 

يف  �صارمة  رقابة   â– هيلكدار  لعزل  ن≥ل  مع¬ 

ن≥ل   ºّK للمراقبة،  كامريات  aيها   âصعVو Rنزانة 

 åحي لع�ص≥Óن;   kواأخريا عامري،  ييجال  لعزل 

اإدارة  وترa�ص  عام،  منذ  انفرادية  Rنزانة  يف  ي≥بع 

ت≥يد  اأنها  كما  بزيارت¬،  لعاFلت¬   ìال�صما ال�صجون 

Rيارة املëامÚ ل¬.





111 äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

á“ÉN

Œربة الأ�رشى الفل�صطينيÚ يف �صجون الحتÓل ككل Œارب الت�صëية وال�صمود، 

ل تîلو من الأ⁄ واملعاناة. هي �صورة اأخرى من �صور الحتÓل الإ�رشاFيلي، الذي ما 

. هذا الحتÓل الذي �ص≥طâ اأمام ‡ار�صات¬ العن�رشية 
ّ
Rال قاFماk يدعي التë�رشّ والرقي

والÓاإن�صانية كل قد�صية لÓإن�صانية، و�صهدت معت≥Óت¬ �صهادة ل جمال لل�صك aيها على 

 “من ”التف kرشباV والإهانة Öاختيار و�صيلة التعذي íت¬، ي�صبÓ≤هنا∑ يف معتa .ذلك

 kاaهد ، kاأم ابنة kاأم ابنا kÓاأم طف kكان اأم اأما kم�صاعر الأ�صري وكرامت¬، اأبا íو”التلوين“، وت�صب

 .“Ú≤≤ëللم Æراa الإهانة ”ت�صلية وملء íد ذات¬، وت�صبëب

املîتلفة،  حكايت¬   mكفرد  ºمنه لكل  واأرقام...  aاأرقام  الفل�صطينيون،  الأ�رشى  اأما 

و”ح�صت¬“ من املعاناة والأ⁄ وق�صوة الحتÓل. هº مبجموعهº لي�صوا جمرد ”العدد“ 

 ºيهa الآباء والأبناء والأهل مبن ºمبجموعه ºص¨§ �صيا�صية; هV ورقة ºالذي يجعل منه

 ،kو�صنينا  kصهورا� الحتÓل  �صجون  Xلمات  يف  ويعذبون  ي¨يبون  والأطفال.  الن�صاء 
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 ºكوا ب�صهاداتهëالنتظار والبعد; لي ºويعودون بعد ذلك –اإن عادوا- لأهل اأتعبه

عن Xلº الحتÓل ولاإن�صانيت¬، وليãبتوا مبا تب≥ى من اأيامهº اأنهº لي�صوا جمرد اأرقام 

 ºب�صموده ºالفل�صطيني كل¬; واأنه Öصاروا ال�صع� ºتهÌبك ºاأنه ول ق�ص�ص، بل 

ي�صكلون امل�صت≥بل والأمل وا◊رية، وكل ما ي�صعى الحتÓل ل≥تل¬ ب�صتى الو�صاFل 

وال�صيا�صات املمكنة، ويف طليعتها �صيا�صة الأ�رش.

ب≥ي  طاملا  التبادل،  �صف≥ات  تنهيها  ل  Œربة  هي   Úالفل�صطيني الأ�رشى  وŒربة 

ويطل≤   ºيعت≥له  ،ºوحياته  Úالفل�صطيني من  الآل±  حرية  على  يعتدي  الحتÓل 

�رشاحهº متى �صاء. هي Œربة ل تنتهي اإل بانتهاء الحتÓل، ومبعاقبت¬ على ما يار�ص¬ 

من جراºF حرب، وجراºF بë≤ الن�صانية. لهذا كل¬ يëر�ص الحتÓل الإ�رشاFيلي 

وعلى  و�صجون¬،  معت≥Óت¬  يف   Úالفل�صطيني الأ�رشى  مبل∞  املëي§   âال�صم على 

ال�صمâ اÿطوة الأوىل يف  ي≥ا�صون¬. ولهذا كل¬... ي¨دو ك�رش  اإRاء كل ما   ºالتكت

 .ºطري≤ حريته
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اأ�صري aل�صطيني ينظر من خÓل ناaذة البا�ص خÓل 

 êراaالإ قبيل  الإ�رشاFيلي،  كت�صعوت  �صجن  م¨ادرت¬ 

aيما  اآخرين  اأ�صري   400 2005/6/2 مع حوا›  عن¬ يف 

للرFي�ص  اإيجابي“   íتلمي” الحتÓل  �صلطات  اأ�صمت¬ 

.“Úاملعتدل” ºمود عبا�ص، ولدعfi الفل�صطيني

.2005/6/2 ،Rرويرت   
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الإن�صان، انظر:
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 جريدة الöûق، قطر، 2008/6/18.
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2007/9/29، انظر:
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