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مفصل حول االعتقاالت وأوضـاع األسرى
تقرير
َّ
خالل العام 2018

مقدمة
املؤسسة الدّول ّية لل ّتضامن مع األسرى «تضامن»
تواصل ّ
ومركز أسرى فلسطني للدّراسات إصداراتهم منذ عام
 2013عن حالة االعتقال يف فلسطني احملت ّلة ،إذ يسعى
كي الوعي وسلب
االحتالل
اإلسرائيلي لتكريس حالة ّ
ّ

اإلرادة ودفع ال ّثمن وزرع اخلوف ح ّتى خيضع ّ
الشعب
الفلسطيين ويستسلم له.
إ ّننا ومن خالل إصدارنا تقريراً سنو ّياً يو ّثق حاالت
ويبني االنتهاكات احلقوق ّية والقانون ّية ّ
االعتقال ّ
حبق
األسرى فإ ّننا نسعى أن يكون هذا ال ّتقرير مرجعاً وشاهداً
على جرائم االحتالل اإلسرائيلي.
السنويّة إىل اجلهات احلقوق ّية والقانون ّية واحلكومات
ونأمل إىل تصل هذه التقارير ّ
والربملانات ّ
خمتص ومهت ّم بنشر قضية األسرى وال ّتضامن معها بلغات متعدّدة.
ولكل
ّ
ومؤسسات وهيئات تعمل بإخالص وج ّد ألجل
كما ونثمن جهود العاملني من أفراد
ّ
ّ
ونؤكد على االستمرار يف فضح
أسرانا ،ويف مقدّمتهم هيئة شؤون األسرى واحمل ّررين،
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املؤسسات
االنتهاكات اإلسرائيل ّية والعمل على نشر قضية األسرى وإيصاهلا لكافة ّ
وأقسامها وجمالسها وال سيما جملس حقوق اإلنسان.
وسوف تبذل املؤسسة كامل جهدها من أجل رفع قضايا قانون ّية عرب حمامني متضامنني
ضد األشخاص الذين مارسوا ال ّتعذيب واالنتهاكات الالإنسانية حبق لألطفال وال ّنساء
واملرضى.
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َّ
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توطئة
ُ
سلطات االحتالل خالل العام 2018م سياسة االعتقاالت ،ا ّليت غدت ظاهرة
واصلت
اجلماعي حملاربة ّ
الشعب الفلسطي ّ
ين؛
يوم ّية ،وأداة من أدوات القمع ،ووسيلة للعقاب
ّ

ُسجل فيه حاالت اعتقال.
مير يوم ّإال وي َّ
إذ ال ُّ

عمل ّيات االعتقال املستم ّرة تع ّد استنزافاً بشر ّياً ّ
للشعب

ين ا ّلذي َ
ذاق مرارة األسر منه ما يقارب املليون فلسطي ّ
الفلسطي ّ
ين
ُ
حاالت االعتقال ألبنائه وبناته
بفئاته وشرائحه كا ّفة ،وبلغت
منذ عام 2000م وح ّتى اليوم ( )113ألف حالة اعتقال ،حيث

مل يكن يف سجون االحتالل سوى  700أسري فقط قبل اندالع
انتفاضة األقصى.
بأن عمل ّيات االعتقاالت املستم ّرة ستؤدّي إىل ردع ّ
يعتقد االحتالل ّ
الشعب الفلسطي ّ
ين،
ومنعه من االستمرار يف املطالبة حبقوقه ا ّليت ُسلبت ،وأرضه ا ّليت اح ُتلت ،ومقدّساته

أن ال ّتاريخ أثبت ّ
ا ّليت ُصودرتّ ،إال ّ
السياسة مل ُتفلح يف ثين الفلسطين ّيني عن
بأن هذه ّ

االستمرار يف مقاومة االحتالل ّ
بكل الوسائل مهما بلغت ال ّتضحيات.

االعتقاالت كما ّ
طالت شرائح اجملتمع الفلسطي ّ
ْ
ين كا ّفة؛ مبا فيها
كل عام
الس ّن ،وال ّناشطني احلقوق ّيني،
األطفال وال ّنساء
واحملررين ،واملرضى ،واملُعاقني ،وكبار ّ
َّ
شريعي ،وقادة الفصائل ،وغريهم ،وقد
والص ّيادين ،ون ّواب اجمللس ال ّت
واإلعالم ّينيّ ،
ّ
شهد العام 2018م ( )5700حالة اعتقال من مدن وقرى وأحياء ّ
الض ّفة الغرب ّية
والقدس احملت ّل َتني ،وكذلك من قطاع غ ّزة.
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113,000
حالة اعتقال
منذ عام 2000م

مؤسساته األمن ّية والعسكريّة والسياس ّية واإلعالم ّية
كما واصل االحتالل بكا ّفة ّ

عسف ّية وأشكال االنتهاك وال ّتضييق،
َ
احلرب ض ّد األسرى واستهدافهم بالقرارات ال ّت ّ
وحرمانهم من ِّ
كل مقومات احلياة ،ومنع العالج وال ّزيارات عنهم ،واقتحام غرفهم
ّ
بالضرب ،وعزهلم يف ظروف قاسية ،وفرض األحكام
وأقسامهم واالعتداء عليهم
االنتقامية حب ّقهم.
ُ
ُت ُّ
املخالفات اجلسيمة ألحكام ا ّتفاقية جنيف ال ّرابعة لعام 1949م من جرائم
عد هذه

احلرب واجلرائم ض ّد اإلنسان ّية؛ َ
األساسي للمحكمة اجلنائ ّية
وفق ما أق ّره نظام روما
ّ
السابعة واملادّة ال ّثامنة منه .
الدّول ّية بـ(الهاي)،
ّ
وخاصة يف مادّته ّ

املوسع نرصد عمل ّيات االعتقال ومستجدّات األسرى خالل العام .2018
يف هذا ال ّتقرير َّ

7

مفصل حول االعتقاالت وأوضـاع األسرى
تقرير
َّ
خالل العام 2018

إحصائية محدثة باألسرى
ّ
في سجون االحتالل
ح ّتى نهاية عام  2018بلغ عدد األسرى في سجون االحتالل

6,000

أسير

َ
فلسطيني ،مو ّزعِ ين على  23سجنًا ومعتق ً
ومركز توقيف وتحقيق.
ال
ّ

من بينهم

775
5,000

أسير من القدس
وأراضي الـ 48

أسير من
الضفة الغربية
المحتلة

305
25
أسيرًا من العرب من
جنسيات مختلفة،
معظمهم يحملون
الجنسيّة األردنيّة

8

أسير من قطاع غزة
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توزيع األسرى حسب

الوضع القانوني

3,750

أسيرًا محكومًا

من بينهم

15-10
سنة
513

أسيرًا

253

أسيرًا

بالسجن
محكومين
ّ
المؤبَّد مدى الحياة

يقضون أحكامًا
بالسجن تتراوح ما
ّ
بين  15-10سنة.

<15
سنة

10-5
سنوات

1,442

أسيرًا

يقضون أحكامًا
بالسجن تزيد عن
ّ
 15سنة

397

أسيرًا
ّ
بحقهم
صدرت
أحكام تتراوح ما
بين  10-5سنوات.
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1,616

ّ
أقل من 5
الفعلي
بالسجن
أسيرًا يقضون أحكامًا
ّ
ّ

سنوات

447

472

331

أسيرًا يقضون أحكامًا
لمدة
الفعلي
بالسجن
ّ
ّ
ّ
تتراوح من شهر إلى
ّ
أقل من سنة

سيرًا يقضون أحكامًا
لمدة تتراوح
بالسجن
ّ
ّ
ما بين عام إلى عامين

أحكامـــًا
يقضـــون
ـدة تت ــراوح
بالس ــجن لم ـ ّ
ّ
مـــا بيـــن عاميـــن إلـــى
 3أعـــوام

366
أسيرًا يقضون أحكامًا
ما بين ثالث إلى خمس
سنوات

1,800
موقوف

10
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توزيع األسرى حسب

الفئات

54

أسيرة في سجون االحتالل من بينهن:

فتاتان قاصرتان ما دون ّ
الثامنة عشرة من عمريهما.

29

أسيرة

2

أسيرتان

250

طف ً
ال

8

فعلي بأحكام مختلفة ،وأقدم
محكومات بشكل
ّ
األسيرات ياسمين شعبان ،وهي معتقلة منذ كانون
األوّ ل /نوفمبر 2014م ،ومحكومة  5سنوات ،بينما
ّ
أعالهن حكمًا األسيرة (شروق دويات)؛ وهي محكومة
لمدة  16عام ،ومعتقلة منذ عام 2015م.
بالسجن
ّ
ّ

ّ
إحداهن ال ّنائبة في المجلس
في االعتقال اإلداري
شريعي (خالدة جرار).
ال ّت
ّ

لم تتجاوز أعمارهم ّ
الثامنة عشرة ،بينهم
محكومون ،والباقي موقوفون ينتظرون المحاكمة،
اإلداري.
وطفالن يخضعان لالعتقال
ّ

150

الفلسطيني5 ،
شريعي
من نوّ اب المجلس ال ّت
ّ
ّ
اإلداري ،و  2يخضعون ألحكام
يخضعون لالعتقال
ّ

منهم

نوّ اب

مرتفعة.

50

مـــن محـــرَّري صفقـــة وفـــاء األحـــرار أعـــاد االحتـــالل
اختطافهـــم مـــرّة أخـــرى.

22

صحفيًّا معتقلون

أسيرًا

صحفيًّا
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1,100

أسير مريض في سجون االحتالل من بينهم:

27
أسيرًا

يعانون من
السرطان
ّ

33
معاقًا

حركيًّا ونفسيًّا
في سجون
االحتالل

17
أسيرًا

4

أسرى

مصابون بشلل
نصفي يتنقلون
ّ
على كراسي
متحرّكة

12

مقيمون بشكل
دائم فيما يُسمى
بــ(مستشفى الرّملة)
أصحاب أخطر
األمراض والجرحى
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عدد َمن نطلق عليهم عمداء األسرى 47
السجون ،من بينهم:
 20عامًا في ّ

أسيرًا ،وهم َمن أمضوا أكثر من

األسير نائل البرغوثي
أقدم األسرى الفلسطينيّين

37

عامًا

نائل
األسير
يعد
ّ
البرغوثي أقدم األسرى
على
الفلسطينيّين
اإلطالق ،حيث اعتقل
عام  1978وأفرج عنه
في صفقة شاليط عام
 ،2011بعد أن أمضى 33
ثم أعيد اعتقاله
عامًا،
ّ
عام  2014وال يزال في
األسر.

األسيرين كريم
وماهر يونس
عمداء األسرى الفلسطينيّين

35

عامًا

فيعد
أما األسير كريم يونس
ّ
ّ
عميد األسرى الفلسطينيّين،
ثم
حيث اعتقل عام ّ ،1983
اعتقل ابن عمه األسير ماهر
يونس بعده بأسبوعين ،وقد
أمضيا ح ّتى اآلن  35عامًا
في األسر ولم تشملهما
صفقة شاليط أل ّنهما من
األراضي المحت ّلة عام .1948

27

أسيرًا من القدامى؛

أي المعتقلون منذ ما قبل ا ّتفاق واسلو في 1994م ،وقد رفض االحتالل إطالق
الدفعة الرّابعة من صفقة إحياء المفاوضات أواخر 2013م،
سراحهم ضمن ّ
وجميعهم مضى على اعتقالهم ما يزيد على ربع قرن.
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شهداء
الحركة األسيرة

73

أسيرًا
ُ
استشهدوا نتيجة
ال ّتعذيب

7

أسرى
بعدما أصيبوا بأعيرة ناريّة
استشهدوا وهم داخل
المعتقالت

14

عدد شهداء الحركة األسيرة
منذ عام  1967منهم:

62

أسيرًا
ّ
ّي
ب
الط
اإلهمال
نتيجة
ّ

217

75

شهيدًا

أسيرًا
نتيجة القتل العمد بعد
االعتقال مباشرة
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أو ً
ال :االعتقاالت
ّ
ّ
ّولي على جمموعة من القواعد
أكد القانون الد ّ
ّ
الس ّكان املدن ّيني ،وضمان حقوق
والضمانات حلماية ّ
احملتجزين وأوضاعهم ،وألزم دولة االحتالل باإليفاء
بالتزاماتها يف تعاملها مع األسرى واملعتقلني احملتجزين
لديها مبا يُلزم احتجازهم داخل املناطق احملت ّلة وحيفظ
الص ّح ّية
حقوقهم وكرامتهم اإلنسان ّية يف تل ّقي ال ّرعاية ّ
ّ
الالزمة والغذاء املناسب ،ومتكني عائالتهم من زيارتهم
اإلنساني الدّائم معهم ،ومنع ال ّتعذيب وسوء
وال ّتواصل
ّ
في ،وكذلك
املعاملة ،وعدم تعريضهم لالعتقال ال ّت ّ
عس ّ

اإلداري وفقاً
ّ
حظر االستخدام املطلق ألوامر االعتقال

للمادّة ( )78من ا ّتفاقية جنيف ال ّرابعة.
وتش ّكل عمل ّيات االعتقال اليوم ّية ا ّليت تن ّفذها ق ّوات
االحتالل ِّ
حبق الفلسطين ّيني انتهاكاً صارخاً لقواعد
اإلنساني؛ أل ّنها تت ّم بطرائق غري قانون ّية،
ّولي
ّ
القانون الد ّ

اجلماعي
ودون مس ّوغ مقنع ،وأصبحت جزءاً من العقاب
ّ
ّ
للشعب الفلسطي ّ
ين.
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5,700
حالة اعتقال
خالل عام 2018م

وبلغت حاالت االعتقال خالل العام 2018م
ما يقارب ( )5700حالة اعتقال طالت
ّ
الشرائح والفئات كا ّفة ،وقد تع ّرض
مجيع املعتقلني لشكل أو أكثر من أشكال
ّ
فسي ،واإليذاء
ال ّتعذيب
اجلسدي أو ال ّن ّ
ّ
املعنوي واإلهانة أمام العائلة ،فيما الغالب ّية
منهم تع ّرضوا ألكثر من شكل من أشكال
ال ّتعذيب.

980

حالة اعتقال
بين األطفال القاصرين

وهو ما ي ُّ
ّولي
ُعد انتهاكاً للقانون الد ّ
اإلنساني وفقاً ملا جاء يف ا ّتفاق ّيات جنيف
ّ
األربع والربوتوكول اإلضا ّ
يف األوّل لعام
تتضمن هذه اال ّتفاق ّيات
1977م ،حيث
ّ
عدداً من املوا ّد ا ّليت حتظر ال ّتعذيب

172

حالة اعتقال
بين ال ّنساء والفتيات

ّ
واحلاطة
واملعاملة القاسية أو الالإنسان ّية
قطعي ،وعلى رأسها املادة
بالكرامة بشكل
ّ
( )3املشرتكة بني ا ّتفاق ّيات جنيف األربع،

واملادّة ( )12من ا ّت َ ّ
فاقييت جنيف األوىل
وال ّثانية ،واملادّتان ( 17و )18من اال ّتفاق ّية
اخلاصة بأسرى احلرب.
ال ّثالثة
ّ
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هذا وبلغت حاالت االعتقال بني األطفال القاصرين ما دون ال ّثامنة عشرة ( )980حالة
اعتقال ،منهم ( )16طف ً
ال مل تتجاوز أعمارهم العاشرة ،وفى سابقة خطرية احتجز

االحتالل ّ
الطفل (ضرغام كرم مسودة) ا ّلذي مل يتجاوز عمره ( 3سنوات) فقط ،يف
البلدة القدمية باخلليل ون ّكلوا به دون سببّ ،
والطفل املريض (أمري فادي كفاية)
حي أ ّم ّ
الس ّك ّ
ري.
الشرايط بـ (رام اهلل) ،وهو يعاني من مرض ّ
( 10أعوام) من ّ

نص املادّة رقم ( )1من (ا ّتفاق ّية حقوق ّ
الطفل) ا ّليت ُتع ّرف
وذلك فيه تعارض مع ّ
ّ
الطفل بأنه ّ
اجلزائي اإلسرائيلي ا ّلذي
كل إنسان مل يبلغ ال ّثامنة عشرة ،ومع القانون
ّ
يع ّرف ّ
اإلسرائيلي بأ ّنه شخص دون ّ
سن ال ّثامنة عشرة ،إضافة إىل خرق املادّة
(الطفل)
ّ
قانوني ّ
 16من اال ّتفاقية نفسها( :ال جيوز أن جيري ّ
للطفل
في أو غري
أي تع ّرض ّ
ّ
تعس ّ

اخلاصة أو أُسرته أو منزله أو مراسالته ،وال ّ
قانوني بشرفه
مساس غري
أي
يف حياته
ّ
ّ
ٍ
أو مسعته[ .و] ّ
ُّ
احلق يف أن حيميه القانون من مثل هذا ال ّتع ّرض أو املساس).
للطفل
اإلسرائيلي بهذه القوانني الدّول ّية ،وهي ق ّررت منذ العام
ولكن ال تلتزم سلطات االحتالل
ّ

 1967عدم خضوع األسرى واملعتقلني الفلسطين ّيني ال ّتفاقية جنيف ال ّثالثة ،على ال ّرغم
من توقيعها عليها ،األمر ا ّلذي جعل األسرى واملعتقلني حتت سياط القرارات العسكريّة

َ
ا ّليت ال ختضع إىل ّ
ضوابط أو معايري دول ّية.
أي
بينما بلغت حاالت االعتقال بني ال ّنساء والفتيات ( )172حالة ،بينهن جرحيات وقاصرات
وحماضرات جامع ّيات وصحف ّيات.
وأمهات أسرى وشقيقاتهم ،وشهداء
ومس ّناتّ ،
ِ
كما اعتقل االحتالل ( )145مواطناً مريضاً؛ بعضهم يعاني من إعاقات نفس ّية وجسديّة،

منهم ّ
الشيخ (علي مصطفى حنون) عمره  53عاماً ،من رام اهلل ،وهو كفيف ال يرى،

19

مفصل حول االعتقاالت وأوضـاع األسرى
تقرير
َّ
خالل العام 2018

ّ
َرت يف
والشاب املريض (سامح عبد الغين) عمره  22عاماً ،من طولكرم ،وهو يعاني من ب ْ ٍ

ساقه اليمنى بسبب إصابته مبرض نادر ،باإلضافة إىل معاناته من مشاكل يف القلب،

ّ
ميمي)  19عاماً من رام اهلل ،وهو ويعاني من إعاقة ذهن ّية،
والشاب (مصطفى صاحل ال ّت ّ

ّ
والشاب (هشام
حممد غنيم)  18عاماً من بلدة اخلضر جنوب بيت حلم ،وهو من ذوي
ّ
اخلاصة.
االحتياجات
ّ
وقد طالت االعتقاالت خالل العام املاضي العديد من املس ّنني؛ أبرزهم احلاج (علي
العشائري البارزين يف ّ
ّ
الض ّفة الغرب ّية،
مصطفى الوحش)  92عاماً ،أحد رجاالت اإلصالح

ّ
واملسن (إلياس حسني ربيع)  74عاماً من القدس احملت ّلة.

كذلك واصلت حماكم االحتالل وبأوامر من املخابرات إصدار أوامر إداريّة ّ
حبق
األسرى ،حيث أصدر االحتالل خالل عام 2018م ( )920قراراً إدار ّياً ما بني جديد

شريعي.
وجتديد ،طالت ال ّنساء واألطفال ون ّواب اجمللس ال ّت
ّ

ومن بني حاالت االعتقال ( )1300حالة اعتقال استهدفت األسرى احمل ّررين ،و( )11حالة
وحماضرين يف اجلامعات ،أبرزهم احملاضر اجلامعي يف جامعة
اعتقال ألكادمي ّيني
ِ
والقيادي يف محاس؛ د.مصطفى ّ
ّ
ال ّنجاح
الشنار  55عاماً من مدينة نابلس.
االعتقال على خلف ّية الكتابة على الفيسبوك
واصلت سلطات االحتالل مالحقتها للفلسطين ّيني بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات

السياق قرابة ()500
مواقع ال ّتواصل
االجتماعي خصوصاً (الفيسبوك) ،واعتقلت يف هذا ّ
ّ

ين منذ تشرين ّ
فلسطي ّ
ووجهت هلم تهمة ال ّتحريض على شبكات
األول /أكتوبر 2015مّ ،

االجتماعي.
ال ّتواصل
ّ
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خاصة ُتسمى (وحدة سايرب العرب ّية) لرصد
وكان االحتالل قد أنشأ وحدة إلكرتون ّية ّ
شبكات ال ّتواصل االجتماعي ومتابعتها ،وتسجيل ّ
كل ما ينشره ّ
الش ّبان الفلسطين ّيون

على موقع (الفيسبوك) ،واعترب متجيد ّ
الشهداء وإعادة نشر وصاياهم ،أو فضح جزء
من جرائم االحتالل عرب فيديوهات ُتظهر االعتداء على ّ
الشعب الفلسطي ّ
ين ،أو الدّعوة

الستمرار املقاومة ،أو ح ّتى استخدام كلمات بعينها ،اعتربها مبثابة حتريض ض ّد
االحتالل ،فيقوم باعتقاهلم وال ّز ّج بهم خلف القضبان ،وإصدار أحكام خمتلفة حب ّقهم.

وخالل عام 2018م وصلت حاالت االعتقال على خلف ّية الكتابة على مواقع ال ّتواصل
ووجهت حماكم
( )54حالة اعتقال؛ بينهم نساء وأطفال ،غالبيتهم من القدس احملت ّلةّ ،

االحتالل لوائح ا ّتهام لبعضهم ،وصدرت حب ّقهم أحكام خمتلفة تراوحت ما بني عدّة
أشهر وعدّة سنوات ،بتهمة ال ّتحريض ،بينما ّ
ّ
اإلداري)
مت حتويل آخرين إىل (االعتقال
لبضعة شهور دون حماكمة ،واشرتطت على غالب ّيتهم قبل إطالق سراحهم االمتناع
عن استخدام (الفيسبوك) لفرتات تصل إىل عدّة أشهر جبانب الغرامة املال ّية أو احلبس
املنزلي ،ملنعهم من الكتابة على ذلك املوقع.
ّ

وتقدّم ال ّنيابة العسكريّة للمحكمة َّ
متضمناً العشرات من
ملف األسري امل ّتهم بال ّتحريض
ّ
األوراق ا ّليت قامت بطباعتها عن صفحته ّ
الشخص ّية ،وتدّعي بأ ّنها عبارات حتريض ّية
ودليل على استعداد هذا ّ
الشخص للمساس بأمن االحتالل ،وتطالب احملكمة بإصدار
عقوبة قاسية حب ّقه؛ أل ّنه ِّ
يشكل خطراً يف حال مل َّ
يتلق عقوبة ردع ّية.

ويُع ّد اعتقال الفلسطين ّيني على خلف ّية ال ّتعبري عن ال ّرأي خمالف ًة لكا ّفة املواثيق الدّول ّية
واال ّتفاق ّيات واملعاهدات ا ّليت تتيح لإلنسان حريّة ال ّتعبري عن رأيه ومعتقداته ّ
بأي طريقة

األوروبي
العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 1966م ،وامليثاق
يراها مناسبة ،ومنها اإلعالن
ّ
ّ

حلقوق اإلنسان سنة 1950م.
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جدول ِّ
ح توزيع حاالت االعتقاالت خالل العام 2018
يوضح
يوض

22

م

الفئة

العدد

1

إمجالي االعتقاالت
ّ

5700

2

من القدس

1800

3

من اخلليل

900

4

من قطاع غ ّزة

214

5

أطفال

980

6

نساء

175

7

مرضى

150

8

ن ّواب

9

أكادمي ّيون

10

حمررون من سجون االحتالل
َّ

1300

11

قرارات إداريّة

920

12

أحكام مؤبّد

4

13

شهداء للحركة األسرية

5

7
11

مالحظات

بينهم  14قاصر
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مالحظة:
عد ٌد كبري من املواطنني ا ّلذين ّ
مت اعتقاهلم يُطلق
سراحهم بعد ال ّتحقيق معهم لساعات أو أيّام ،بينما
السجون واملُعتقالت ،وعدد
يت ّم حتويل جزء منهم إىل ّ
ّ
اإلداري دون تهمة.
من هؤالء خيضعون لالعتقال
سلطات االحتالل صادرت من األسرى واملعتقلني

الفلسطين ّيني كا ّف َة حقوقهم اإلنسان ّية ا ّليت كفلتها
هلم اال ّتفاق ّيات واملواثيق الدّول ّية كا ّفة ،وفـرضت

حتد صارخ
السجن حيا ًة ال تطاق ،يف
عليهم داخل ّ
ٍّ
ّولي وأمام مرأى ومسمع من العامل أمجع،
للقانون الد ّ

فأمعنت يف إجراءاتها القمع ّية وخطواتها ال ّتعسف ّية

وقوانينها اجملحفة ،فمن ال ّتنكيل ّ
والضرب وال ّتعذيب
والعزل االنفرادي ،إىل فرض ال ّتفتيش العاري ومنع
زيارات األهل ،واحلرمان من العالج واإلهمال ّ
ب،
الط ّ ّ

وال ّتعليم وليس انتها ًء باالقتحامات واملداهمات
واستخدام الق ّوة املفرطة وفرض الغرامات املال ّية.
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مقارنة بني االعتقاالت خالل العام  2017والعام 2018

24

م

الفئة

2017

2018

1

إمجالي االعتقاالت
ّ

6500

5700

2

من القدس

2200

1800

3

من اخلليل

1400

900

4

من قطاع غ ّزة

118

214

5

أطفال

1600

980

6

نساء

170

175

7

مرضى

185

150

8

أكادمي ّيون

14

11

9

حمررون من سجون االحتالل
َّ

1500

1200

10

ن ّواب

14

7

11

قرارات إداريّة

1086

920

12

أحكام مؤبَّد

15

4

13

شهداء للحركة األسرية

3

5

مالحظات
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ثانيًا :اعتقال األطفال
املعطيات اإلحصائ ّية ّ
تؤكد ّ
أن أعداد املعتقلني من
األطفال مبختلف املراحل العمريّة قد ارتفع بشكل
مضطرد وبوترية متصاعدة منذ العام 2011م ،وارتفع
أكثر منذ اندالع (انتفاضة القدس) ،وأن شهادات
األطفال املعتقلني تكشف حجم االنتهاكات واجلرائم
ا ّليت ار ُتكبت حب ّقهم ،فيما ّ
تؤكد الوقائع كا ّفة على
ّ
اإلسرائيلي لألطفال الفلسطين ّيني
أن االستهداف
ّ

خاصة ّ
أن
يندرج يف إطار سياسة ُمَنهجة ورمس ّيةّ ،
سلطات االحتالل ال تلتزم بالقوانني الدّول ّية ،وهي

ا ّليت ق ّررت منذ العام  1967عدم خضوع األسرى

واملعتقلني الفلسطين ّيني ال ّتفاقية جنيف ال ّثالثة،
على ال ّرغم من توقيعها عليها ،األمر ا ّلذي جعل
األسرى واملعتقلني حتت سياط القرارات العسكريّة
ا ّليت ال ختضع إىل ّ
أي ضوابط أو معايري دول ّية.
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وخالل العام املاضي واصل االحتالل استهداف األطفال القاصرين من اجلنسني
باالعتقال واالستدعاء ،وفرض األحكام والغرامات املال ّية الباهظة ،ويقبع حالياً يف
سجون االحتالل ( )250طف ً
موزعني بني سجين(جمدو) و(عوفر) ،إضافة إىل وجود
ال
ِ
عدد يف مراكز ال ّتوقيف وال ّتحقيق ،وجزء آخر من أطفال القدس حتتجزهم يف مراكز
ألن أعمارهم ّ
خاصة؛ ّ
تقل عن  14عام.
ّ

980
حالة اعتقال
بين األطفال
القاصرين
خالل عام
2018م

ويبدأ

ال ّتعذيب

وال ّتنكيل

باألطفال منذ ال ّلحظة األوىل
من اعتقاهلم بطريقة وحش ّية،
واقتيادهم من منازهلم يف
ّ
متأخرة من ال ّليل ،أو
ساعات
اختطافهم خالل عودتهم من
املدارس ،أو ال ّلهو قرب املنازل

ألشكال من ال ّتنكيل واإلهانة مبا فيها ّ
الضرب
وعلى احلواجز ،ويتع ّرضون خالل االعتقال
ٍ

املربح ،وتوجيه ّ
الشتائم واأللفاظ البذيئة حب ّقهم ،وتهديدهم وترهيبهم ،واستخدام
املتوحشة.
الكالب البوليس ّية
ّ
ورصد ال ّتقرير وقوع ( )980حالة اعتقال استهدفت األطفال القاصرين ،بينهم جرحى

أطلقت عليهم النار قبل اعتقاهلم ،ومرضى ومعاقني ،وقاصرين مل تتجاوز أعمارهم 12

عاماً ،بل وصل األمر العتقال طفل يف ّ
سن  3سنوات فقط.
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األمر العسكري رقم  ،132الصادر يف  24أيلول/سبتمرب  ،1967والذي يع ّرف «الطفل»
نص املادة رقم
الفلسطيين بأنه شخص دون سن السادسة عشرة ،وذلك يف تعارض مع ّ
« »1من «اتفاقية حقوق الطفل» اليت ُتع ّرف الطفل بأنه ّ
كل إنسان مل يبلغ الثامنة

عشرة ،ومع القانون اجلزائي اإلسرائيلي الذي يع ّرف «الطفل» اإلسرائيلي بأنه شخص
دون سن الثامنة عشرة .
ّ
اإلداري
وواصل االحتالل فرض االعتقال
واألحكام املرتفعة ّ
حبق األسرى األطفال ،إضافة
إىل فرض غرامات مال ّية باهظة مرافقة لألحكام،
وذلك إلرهاق كاهل ذويهم ورفع ضريبة
مشاركة أبنائهم يف مقاومة االحتالل.
وأصدرت حمكمة (عوفر) العسكريّة حكماً
الفعلي ملدّة  35عاماً
ّ
بالسجن
حبق
قاسياً ّ
ّ
الفتى اجلريح األسري (أيهم باسم صباح) 16

عاماً من بيتونيا ،وغرامة مال ّية قيمتها (مليون

شيكل) ،وكان قد اعتقل يف شباط /فرباير
 ،2016ومل يكن يتجاوز عمره 14عاماً فقط
حينها بعد إطالق ال ّنار عليه وإصابته جبراح
متوسطة يف كتفه األمين وقدمه اليسرى ،وقد
ّ
تس ّببت إصابته بقطع شريان يف يده ،وخضع إثر
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عامًا سجن

أيهم باسم صباح

16

عامًا

ذلك لعمل ّية جراح ّية لزراعة شريان له.
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بينما أقدمت ق ّوات االحتالل على اعتقال عدد من القاصرين ا ّلذين مل تتجاوز أعمارهم
 12عاماً ،ومنهم:

ّ
الطفل (زيد طه 6 ،سنوات) من اخلليل،
اعتقله االحتالل واحتجزه بالق ّوة

وقد احتجزته ق ّوات االحتالل على

خروجه ل ّلعب مع أقاربه يف منطقة

مدينة اخلليل خالل عودته من املدرسة.

قريبة من بيته.

ّ
الطفل (حممد أبو رميلة 9 ،سنوات)،
ّ
مت احتجازه على حاجز قرب املسجد

ّ
عسكري ،أثناء
ملدّة ساعة عند حاجز

ّ
الطفالن ّ
الشقيقان (حامت أبو رميلة
 8سنوات ،وأمري أبو رميلة  10سنوات)،
بعد اقتحام منزهلم يف بيت حنينا
مشال القدس.
ّ
الطفل (عمر ربيع أبو عياش 8 ،سنوات)
بعد مالحقته على مدخل بيت أمر
مشال اخلليل.
ّ
الطفل (سامر حسني النهنوش8 ،
سنوات) من اخلليل.
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ّ
ّ
(عدي وليد أبو حتة 9 ،سنوات)،
الطفل
ّ
عسكري يف البلدة القدمية من
حاجز

األقصى.
ّ
حممد قنيب 9 ،أعوام)،
الطفل(أنس
ّ

بعد اقتحام منزل عائلته يف البلدة
القدمية يف اخلليل.
ّ
(حممد مأمون قاطش9 ،
الطفل
ّ

أعوام) من عزون شرق قلقيل ّية خالل
ال ّلهو أمام منزل عائلته ،بعد االعتداء
عليه ّ
بالضرب.

ّ
الطفل (أنس موسى اهليموني9 ،

ّ
الطفل (عمر احلسيين 9 ،سنوات) من

حي العني ببلدة سلوان
سنوات) يف ّ

القدس.

جنوب املسجد األقصى.
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ّ
الطفل (أمري فادي كفاية 10 ،أعوام)
حي أ ّم ّ
الشرايط برام اهلل ،وهو يعاني
من ّ

الس ّك ّ
ري.
من مرض ّ

ّ
الطفل (عبد القادر عمر عواد 10 ،أعوام)
من ضاحية شويكه مشال طولكرم.
ّ
الطفل (هيثم شادي عبيد 11 ،عاماً)،
من العيسوية بالقدس.
ّ
الطفل (فراس يعقوب النتشة 12 ،عاماً)
من البلدة القدمية من اخلليل.
ّ
الطفل (رامي منر التميمي 12 ،عاماً)

ّ
الطفل (خضري يونس عوض 12 ،عاماً)
من بلدة بيت أمر باخلليل.
ّ
الطالبني (أمري ويعقوب إدريس12 ،
عاماً) من مدرسة اخلليل يف البلدة
القدمية.
ّ
حممد عبيات12 ،
الطفل (إبراهيم
ّ

عاماً) من حمافظة بيت حلم.

ّ
الطفل (صالح فؤاد صباح 12 ،عاماً) من
بلدة تقوع جنوب شرق بيت حلم.

من رام اهلل.
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اعتقال األطفال الجرحى
مل يتو ّرع االحتالل عن اعتقال أطفال

الساق على مدخل بلدة (بيت
احلي يف ّ
ّ

جرحى مصابني بال ّرصاص؛ إذ اعتقل ()9

عينون) باخلليل .

أطفال خالل العام املاضي بعد إطالق ال ّنار

عليهم وإصابتهم جبراح خمتلفة ،وقام

التميمي 15 ،عاماً) من رام اهلل ،اع ُتقل

بنقلهم إىل ال ّتحقيق مباشرة قبل نقلهم

وهو مصاب برصاصة معدن ّية مغلفة

ابتزازهم لتقديم معلومات مقابل العالج

كبري يف مججمته ،وخضع إثرها لعدّة

للعالج ،كما شارك أط ّباء االحتالل يف
والدّواء ،ومن األطفال الذين أُصيبوا و ّ
مت

اعتقاهلم:
ّ
الطفل (أمحد زقزوق 14 ،عاماً) أُصيب
احلي على حاجز زعرتة
بال ّرصاص
ّ
جنوب نابلس.
ّ
الطفل (حممد فرحان احلج15 ،

احلي على
عاماً) أُصيب بال ّرصاص
ّ
حاجز زعرتة جنوب نابلس.

ّ
الطفل (أمحد عيسى شاللدة16 ،
عاماً) اِع ُتقل بعد إصابته بال ّرصاص
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ّ
الطفل اجلريح (حممد فضل

ّ
باملطاط يف رأسه ،أدّت إىل ته ّتك

عمل ّيات جراح ّية.
الفتى (حممد سامل ديب 17 ،عاماً)
من خم ّيم جباليا مشال القطاع ،قال
للمحامي :إ ّنه اعتقل بعد إطالق جنود

االحتالل ال ّرصاص عليه وإصابته بعدّة
َ
أماكن يف جسده ،خالل مشاركته
السلم ّية يف مسريات العودة على
ّ

احلدود ّ
الشرق ّية لقطاع غ ّزة.

المؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى «تضامن»

ّ
بحق األطفال
الغرامات المال ّية
السنوات األخرية من فرض الغرامات املال ّية
ص ّعدت احملاكم العسكريّة اإلسرائيل ّية يف ّ

ومعتمدة ،األمر ا ّلذي
مربجمة
الباهظة على األسرى األطفال ،وذلك ضمن سياسة
َ
َ
يشكل عبئاً على ذويهم يف ّ
ِّ
ظل األوضاع االقتصاديّة املتدهورة يف األراضي الفلسطين ّية

احملت ّلة.

وأصبحت ساحات احملاكم اإلسرائيل ّية وسيلة عقاب جديد على األطفال وذويهم ،وش ّكلت
متعمد لرفع فاتورة مشاركة هؤالء
حالة من االبتزاز ونهب أموال األسرى وذويهم؛ بشكل ّ
األطفال يف مقاومة االحتالل.
الفعلي أو اإلفراج بدون سجن من فرض غرامه مال ّية ترتاوح
بالسجن
وال يكاد خيلو حك ٌم ّ
ّ
خاصة فرضت مبالغ ضخمة وصلت
ما بني  300دوالر إىل  1000دوالر ،ويف حاالت ّ
إىل  100ألف دوالر على بعض األطفال حبجة دفعها

كتعويض للمستوطن ا ّلذي ي ّتهم االحتالل ّ
الطفل
اإلسرائيلي خرقاً إضاف ّياً
ليسجل االحتالل
بطعنه،
ّ
ّ
ال ّتفاق ّية جنيف ال ّرابعة من خالل املوا ّد ( ،124 ،107
.)143 ،125
ووصلت الغرامات املال ّية ا ّليت فرضت على األطفال يف
حمكمة عوفر فقط خالل العام  2018إىل ( 997ألف
شيكل)؛ أي ما يعادل ( 270ألف دوالر).

997
ألف دوالر

الغرامات الماليّة ا ّلتي
فرضت على األطفال
خالل العام 2018

33

مفصل حول االعتقاالت وأوضـاع األسرى
تقرير
َّ
خالل العام 2018

ّ
بحق األطفال
متعددة
انتهاكات
ّ
املنزلي ّ
حبق األطفال وحتديداً املقدس ّيني؛ حيث
واصل االحتالل فرض عقوبة احلبس
ّ

املنزلي ّ
حبق قاصرين مقدس ّيني منذ مطلع العام
أصدر ما يزيد عن  95قراراً باحلبس
ّ
الظاهرة بفرض أحكام من قبل احملكمة تقضي مبكوث ّ
 ،2018وتتم ّثل تلك ّ
الطفل
فرتات حمدّدة داخل البيت ،ومنعه من اخلروج من البيت
ح ّتى للعالج أو الدّراسة.
إبعاد  31طف ً
ال عن منازهلم إىل منازل أقارب هلم يف
مناطق بعيدة عن منزل العائلة ،كعقوبة من االحتالل.
استمرار اعتقال األطفال على خلف ّية ال ّنشر على موقع
(الفيسبوك) ،باعتبار أ ّنه حتريض على االحتالل ،حيث
اعتقل االحتالل  12طف ً
حبجة ال ّتحريض على
ال
ّ
(الفيسبوك).
ُتع ّرض أقسام األطفال يف عوفر وجمدو إىل اقتحامات
اخلاصة.
مستم ّرة واعتداءات من قبل الوحدات
ّ
السجون إذ ُي َع ُّد
حرمان األطفال
ّ
وخاصة الفتيات من إكمال دراستهم األساس ّية داخل ّ
ذلك خمالفاً ملا جاءت به املادّة  38من اال ّتفاق ّية ال ّثالثة عام .1949
حرمان العشرات من األطفال من زيارة ذويهم باحلجج األمن ّية الواهية ،وهو خرق
واضح للمادّة  14من ا ّتفاقية جنيف ال ّثالثة لعام .1949
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منع العالج عن األطفال املرضى وا ّلذي يعاني بعضهم من آالم مستم ّرة دون تقديم ّ
أي
تنص عليه املادّتان ( 91و )92من ا ّتفاقية جنيف
أدوية أو رعاية ط ّب ّية هلم ،خبالف ما ُّ
حق العالج وال ّرعاية ّ
ال ّرابعة ،ا ّليت كفلت ّ
الط ّب ّية.

95

قرارًا بالحبس
ّ
بحق
المنزلي
ّ
قاصرين
مقدس ّيين

شهادات ألطفال قاصرين تع ّرضوا لل ّتعذيب وال ّتنكيل
ّ
الطفل األسري(داوود عبد اهلل 16 ،عاماً) من خم ّيم عسكر يف نابلس ،قال بأنه تع ّرض
ّ
في على يد ق ّوات االحتالل خالل اعتقاله بالقرب من مستوطنة
للضرب بشكل ّ
تعس ّ
(ألون موريه)؛ حيث هامجه عدد من اجلنود ،وقاموا ببطحه وج ّره على أرض مليئة
باحلجارة واألشواك ،مس ّببني له ال ّرضوض والكدمات يف جسده ،واستم ّروا بضربه
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ببساطريهم العسكريّة ال ّثقيلة وأعقاب بنادقهم على خمتلف أحناء جسدهُ ،نقل بعدها
إىل مركز حتقيق (اريئيل) الستجوابه ،ومن َث ّم إىل قسم األسرى األشبال يف (جمدو).
الفتى األسري (مراد شرايعة 17،عاماً) من خم ّيم بالطة يف نابلس ،أفاد ّ
بأن أربعة من
جنود االحتالل هامجوه لي ً
ال بالقرب من بلدة حوارة ،وقاموا بطرحه أرضاً وانهالوا عليه
ّ
بالضرب وال ّلكمات على خمتلف أحناء جسده وسحبوه على األرض ،ومن ث ّم نقلوه إىل
مركز حتقيق (اريئيل) ،الستجوابه وبعدها إىل معتقل (جمدو).
الفتى األسري(ليث مهداوي 17 ،عاماً) من طولكرم ،قال ّ
بأن ق ّوات االحتالل قامت
باعتقاله عقب اقتحام منزل عائلته لي ً
حي ّ
الشويكة ،حيث هامجه أحد اجلنود
ال يف ّ
وقام بضربه على خاصرته مس ّبباً له األوجاع ،ث ّم ّ
مت تقييد يديه بقيود بالستيك ّية
مشدَّدة س ّببت له األمل ،وعصب عينيه بقطعة قماش ،ومن ث ّم نقلوه إىل زنازين معتقل
(اجللم) لل ّتحقيق معه ،واستم ّر ال ّتحقيق معه أسبوعني ،وأجربوه على ال ّتوقيع على
أوراق بال ّلغة العربيّة ،قبل أن يت ّم نقله إىل قسم األشبال بسجن جمدو.
الفتى (حممد منصور 16 ،عاماً) ،من سكان بيت حلم ،قال بأ ّنه اعتقل يف ساعات
الفجر وهو نائم ،بعد اقتحام منزل ذويه ،وتع ّرض ّ
للضرب منذ ال ّلحظات األوىل
لالعتقال ،وحتديداً على رجله ا ّليت تؤمله حيث كان يعاني من آالم فيها ،وقد أبلغ
اجلنود بذلك مّا جعلهم ّ
يركزون ّ
الضرب عليها ،وسبب له آالم شديدة ال تطاق ،ورغم
صراخه استم ّروا يف ضربه.
36
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وأضاف بأ ّنه ُنقل إىل ال ّتحقيق وقام احمل ّققون بضربه وشبحه ،وهدّدوه باعتقال عائلته،
مّا اضطره إىل االعرتاف بأ ّنه قام بإلقاء حجارة على دوريات االحتالل حتت ال ّتعذيب
والضرب ّ
ّ
والرتهيب ا ّلذي تع ّرض له خالل ال ّتحقيق.
ّ
الطفل (رياض العمور 15 ،عاماً) ،من بلدة تقوع قضاء بيت حلم ،أفاد بأ ّنه تع ّرض

ّ
والصفع فور وصوله مركز توقيف (عتصيون) لل ّتحقيق معه ،وعلى ال ّرغم
للضرب ّ
قدميه قبل االعتقال ،وازدادت
الص ّح ّية له؛ إذ يعاني من آالم وأوجاع يف َ
من سوء احلالة ّ

الضرب وال ّتنكيلّ ،إال أ ّنه مل يسلم من همج ّية ّ
نتيجة ّ
املربح وال ّتنكيل به ،ومل
الضرب ِّ
يكتفوا بذلك ،فقام أحد اجلنود بدفعه بق ّوة مّا أدّى إىل سقوطه على األرض وهو

ٌ
ّ
أشكال متعدّدة من ال ّتعذيب إلجباره على
س حب ّقه
ومور َ
يتأملُ ،ح ِّقق معه لعدّة ساعاتِ ،
االعرتاف بإلقاء حجارة على دوريّات االحتالل ،ومن ث ّم ّ
مت نقله إىل قسم األطفال

بسجن عوفر.
الطفل (أنس ّ
الشريف 15 ،عاماً) من خم ّيم العروب يف اخلليل ،قال :إ ّنه اعتقل خالل
شهر رمضان بعد اقتحام منزل والده يف ساعات الفجر وتفتيش املنزل ،قبل أن يقوم
 10من جنود االحتالل مبهامجته وضربه بأعقاب بنادقهم على صدره ورأسه ،وركله
ّ
العسكري ونقلوه إىل أحد املستوطنات
بـأحذيتهم العسكريّة ،ث ّم نقلوه إىل (اجليب)
الساعة ال ّثاني َة عشر َة لي ً
ال ،أي حنو  24ساعة
القريبة من اخلليل ،وبقي صائماً ح ّتى ّ

كاملة ،ورفضوا أن يقدِّموا له املاء أو ّ
الطعام رغم علمهم بأ ّنه صائم ،إىل أن َّ
مت نقله يف
اليوم ال ّتالي إىل معتقل (عوفر) ،وهناك تناول ّ
الطعام بعد مرور ما يزيد على  30ساعة
على صيامه.
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حممد 15 ،عاماً) من مدينة جنني،
الطفالن (أمحد زقزوق 15 ،عاماً)
و(حممد احلج ّ
ّ

ُ
ّ
العسكري،
االحتالل اعتقلهما بالقرب من حاجز زعرتة
أفادا يف شهادتهما للمحام َيني:
احلي ،بعد أن تركهم اجلنود ينزفون لفرتة ليست قصرية
بعد إصابتهما بال ّرصاص
ّ
قبل أن يقدّموا هلم اإلسعافات األولية ،ويت ّم نقلهم إىل املشفى ،وخالل وجودهم على
والسب بأقذر ّ
الشتائم من قبل
األرض وفى سيارة اإلسعاف أيضاً تع ّرضوا إىل اإلهانات ّ

اجلنود واملستوطنني ،وأفاد ّ
الطفل (زقزوق) ّ
بأن االحتالل قام بنقله إىل سجن عوفر
قبل أن يُنهي عالجه؛ إذ ال يزال يشتكي من آالم حادّة يف قدمه ،وقد ماطلت إدارة معتقل
(عوفر) يف توفري العناية ّ
الط ّب ّية ّ
الالزمة له ،و ّ
مت نقل األسري(احلج حممد) إىل معتقل

(جميدو) أيضاً قبل االنتهاء من عالجه.

ّ
الطفل
املقدسي األسري(حممد أبو ناب 15 ،سنة) قال بأ ّنه تع ّرض لالعتقال بعد أن
ّ
هامجه عدد من اجلنود وانهالوا عليه ّ
بالضرب على بطنه ورأسه ،واقتادوه بعدها إىل
ّ
العسكري ونقلوه إىل مركز توقيف وحتقيق املسكوبية ،حيث تع ّرض هناك
(اجليب)
العتداءات ومعاملة مهينة من قبل احمل ّققني ّ
والض ّباط ،وأجربوه على ال ّركوع على
األرض ومسح الغرف وتنظيفها ،ومعاقبته ّ
بالضرب بالعصا على خمتلف أحناء جسده،
وشتمه واالستهزاء به.
ّ
الطفل األسري (أمحد ّ
الشاللدة 15 ،عاماً) ّ
أكد بأ ّنه أصيب بكسر يف ساقه اليمنى بعدما
للسقوط أثناء مطاردة جنود االحتالل له خالل عمل ّية اعتقاله يف أواخر كانون
تع ّرض ّ

ال ّثاني /يناير ،وقد ُنقل إىل مستشفى (هداسا عني كارم) ومكث فيه ملدّة يوم ،ث ّم جرى
يراع االحتالل إصابته ،وتع ّرض لتحقيق
نقله إىل مركز توقيف وحتقيق (عتصيون) ومل ِ
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لعدّة أيام ،و ّ
مت ضربه بقسوة ،وهدّده احمل ّققون بضربه على ساقه املكسورة إذا مل يقدم
اعرتافات بأنه ألقى حجارة على دوريّات اجليش ،وبعد أسبوع ُن ِق َل إىل معتقل (عوفر).
ٍ
الفتى األسري (فيصل ّ
الشاعر 16 ،عاماً) قال بأ ّنه تع ّرض لالعتقال بعد اقتحام منزل
ذويه من بلدة تقوع يف بيت حلم ،رغم أ ّنه تع ّرض إلصابة يف ساقه اليسرى قبل ثالثة

أيّام من اعتقاله ،ونقل إىل التحقيق يف ظروف صعبة ،وتع ّرض للضرب خالل ّ
الطريق،
ضربات على قدمه املصابة.
وخضع لتحقيق استم ّر ملدّة ( )15يوماً ،وكان يت ّلقى
ٍ

(حممد سامل ديب 17،عاماً) من خم ّيم جباليا مشال القطاع ،قال
الفتى األسري
ّ
للمحامي بأ ّنه تع ّرض ملعاملة قاسية أثناء اعتقاله ،بعد إطالق جنود االحتالل
السلم ّية يف مسريات
ال ّرصاص عليه ،وإصابته بعدّة أماكن يف جسده ،خالل مشاركته ّ
العودة على احلدود ّ
الشرق ّية لقطاع غ ّزة.
الص ّح ّي وإصابته مل يسلم من اخلضوع لل ّتحقيق
وأضاف الفتى (ديب) ورغم سوء وضعه ّ
عدّة م ّرات يف مركز توقيف (عسقالن) ،تع ّرض خالهلا لعدّة أشكال من ال ّتعذيب ،ومكث
داخل ال ّزنازين  15يوماً ،قبل نقله إىل معتقل (جمدو).
الفتى (إبراهيم فروخ 17،عاماً) من بلدة العيسويّة بالقدس ،قال بأ ّنه ّ
مت اعتقاله من
وتعمد أن حيشره يف أحد
وسط بلدته بعد أن اقرتب منه (جيب) عسكري لالحتاللّ ،
اجلدران ،ويضغط على جسده الصغري بـ(اجليب) حبيث ال يستطيع احلراك ،ثم نزل
اجلنود وقاموا باعتقاله ،وفوراً انهالوا عليه بالضرب الشديد بأيديهم وأرجلهم وباخلوذ
العسكرية اليت يلبسونها على خمتلف أحناء جسده.
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واستطرد الفتى (الفروخ) ّ
بأن اجلنود قاموا بعد ضربه بق ّوة( ،بسحله) على األرض دون
بزجه بـ(اجليب) العسكري ،و ُنقل بعدها
رمحة أو شفقة أو مراعاة لصغر سنه ،وقاموا ّ
إىل مركز شرطة بريد القدس للتحقيق معه ،حيث تع ّرض هناك جلوالت عنيفة من

التحقيق ،وحرم من ال ّنوم والطعام ودخول احلمام لوقت طويل قبل أن يتم نقله إىل
قسم األسرى األشبال يف (جمدو).
ّ
الطفل (حممد صبيح 15 ،عاماً) من بلدة اخلضر أفاد يف شهادته ّ
أن قوة من جيش
االحتالل اعتقلته فجراً ،و ّ
مت تكبي ُله وتعصيب عينيه ،وإلقاؤه على أرض ّية اآللية
العسكرية ،ومن ثم قام أكثر من جندي بضربه وركله بأقدامهم على أحناء جسده
كا ّفة ،واستمروا بضربه حتى وصوله إىل ما يسمى حاجز الـ( )DCOيف بيت حلم ،حيث
تركوه منذ ساعات الفجر وحتى الساعة السادسة صباحاً يف الربد القارس قبل نقله
إىل معتقل (عتصيون) ،وبدت عليه آثار الضرب واضحة ،وخدوش على يده اليسرى.
الفتى (سعيد ناجح عبد الرمحن 17 ،عاماً) من سلفيت ،قال ّ
بأن ق ّوة من جيش

االحتالل اقتحمت منزل عائلته بعد منتصف ال ّليل ،واعتدت عليه ّ
املربح
بالضرب ِّ

مقيد ،وأقدمت على
على أحناء جسده كا ّفة ،مستخدمني أقدامهم واهلراوات وهو َّ
ّ
رشه َ
ووالده بغاز الفلفل قبل اعتقاله ،وقد تس ّبب الضرب بتورم وازرقاق يف عدة أحناء يف
جسده وانتفاخها ،كذلك تع ّرض لالختناق ج ّراء ّ
رشه بغاز الفلفل.
هذه ّ
الشهادات تكشف عن جزء بسيط مّا يتع ّرض له األطفال األسرى خالل االعتقال

همجي وضغط ابتزاز وتعذيب ،وعلى ال ّرغم من ّ
أن اال ّتفاقيات
وال ّتحقيق ،من اعتقال
ّ
الدّول ّية حلقوق اإلنسان ،وحتديداً ا ّتفاقية حقوق ّ
الطفل ،شدّدت على ضرورة توفري
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احلماية لألطفالّ ،إال ّ
اإلسرائيلي جعلت من تعذيب األطفال
سلطات االحتالل
أن
ّ
ِ
الفلسطين ّيني واعتقاهلم املالذ األوّل ،وأذاقتهم أصناف العذاب واملعاملة القاسية واملهينة

من ضرب وشبح وحرمان من ال ّنوم ومن ّ
الطعام ،وتهديد وشتائم.
ّ
وتؤكد اإلحصائ ّيات ّ
أن  % 99من
األطفال ا ّلذين ّ
مت اعتقاهلم يتع ّرضون
إىل أساليب متعددة من ال ّتعذيب
وال ّتنكيل

واإلهانة،

منذ

حلظة

اعتقاهلم ،حيث تبدأ باستخدام الضرب
ربح ،وتوجيه الشتائم واأللفاظ
امل ّ
البذيئة حبقهم ،وتهديدهم وترهيبهم،
املتوحشة،
واستخدام الكالب البوليسية
ّ
وانتزاع االعرتافات منهم حتت الضغط

% 99

من األطفال يتع ّرضون
إلى أساليب متعددة
من ال ّتعذيب وال ّتنكيل
واإلهانة

والتهديد ،وإبقائهم دون طعام أو شراب
لفرتة طويلة.
رغم أن مجيع اال ّتفاق ّيات الدّول ّية شدّدت على ضرورة محاية األطفال يف مجيع دول العامل،

وخاصة الذين يعيشون حتت وقع احلروب وال ّنزاعاتّ ،إال ّ
أن االحتالل يضرب بعرض
احلائط ّ
كل نصوص وقيم حقوق اإلنسان اليت أق ّرتها اال ّتفاق ّيات الدّول ّية حلماية حقوق
األسرى القاصرين ،وجتريم من يقدم على مارسة ال ّتعذيب حبقهم ،وذلك مبواصلة
ال ّتعذيب وال ّتنكيل ضد األسرى الفلسطين ّيني األطفال.
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ثالثًا :اعتقال ال ّنساء
واصلت ق ّوات االحتالل استهداف النساء والفتيات
الفلسطين ّيات باالعتقال واالستدعاءات ،واألحكام
تستثن القاصرات منهن ،وكبريات السن،
املرتفعة ومل
ِ
واملريضات ،وقريبات ّ
الشهداء واألسرى ،وال ّناشطات،

والصحف ّيات ،وكذلك األسريات احمل ّررات ،حيث
ّ
رصد املركز اعتقال ( )175امرأة وفتاة ،وذلك
لعدّة أهداف ،أبرزها حتقيق حالة من ال ّردع القاسي،
وفرض سياسة األمر الواقع للحيلولة دون مشاركة
عنصر ال ّنساء يف أيّة نشاطات سلم ّية أو مقاومة أو
جمتمع ّية داعمة لشؤون القض ّية الفلسطين ّية ،ورفض
والسياسات اإلسرائيل ّية ّ
حبق املواطنني
االستيطانّ ،
ّ
وحبق املقدّسات اإلسالم ّية ،وكذلك
الفلسطين ّيني،
االجتماعي من خالل استهداف
الصدع
خلق حالة من ّ
ّ

شرحية واسعة من أهالي األسرى ّ
والشهداء.
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كما ضاعفت ق ّوات االحتالل من
استهدافها لفئة اجلامع ّيات واألكادمي ّيات
اإلعالمي مبختلف
والعامالت يف اجملال
ّ
حفي إىل
صنوفه؛ ابتداء من العمل ّ
الص ّ

طوعي ،يف
والبحثي أو ال ّت
األدبي
العمل
ّ
ّ
ّ
حماولة منها حملاربة حالة الوعي اآلخذة
بال ّتصاعد يف صفوف أبناء اجملتمع
الفلسطي ّ
ين بال ّتحديد العنصر ال ّن ّ
سوي.
كذلك اع ُتقلت الفتاة ّ
الرتكية (إيربو
أوزكان) ،خالل سفرها من مطار (بن
غوريون).
وهذه

175
حالة اعتقال

بين ال ّنساء والفتيات
خالل عام

2018م

الفلسطين ّيات خيالف اتفاقية مناهضة التعذيب
اليت حظرت املعاملة غري اإلنسانية واحلاطة
بالكرامة ،والسيما اتفاقية القضاء على مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة ،وقرار جملس األمن
 ،1325بشأن تنظيم معاملة النساء والفتيات أثناء
االستجواب واالحتجاز ،وتنظيم حياتهم داخل
السجون.
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ّ
الشقيقتان (أسيل؛ 14عاماً ،ونسرين؛  15عاماً) ،جنلتا
األسري(بسام أبو عكر) ،وذلك بعد اقتحام منزله يف خم ّيم
ّ
ّ
سراحهن بعد ساعات.
عايدة مشال بيت حلم ،وأطلق
الفتاة (صابرين سند17 ،عاماً) من بيت حلم.
الفتاة (رنني عمرية18 ،عاماً) خالل مواجهات يف اخلان

بلغت حاالت االعتقال
بني القاصرات
األمحر شرق القدس.

14

حالة دون عمر
ال ّثامنة عشرة سنة،

ّ
ومنهن:

ّ
الطفلة (تسنيم باسم معتوق 15 ،عاماً) من العيزرية قضاء
القدس ،اليت اعتقلت إلجبار شقيقها على تسليم نفسه
لالحتالل حيث تدّعي سلطات االحتالل أ ّنه مطلوب هلم،
وأطلق سراحها بعد أن قام شقيقها بالفعل بتسليم نفسه
خشية على شقيقته .
ّ
الطفلة (يامسني أمين كنعان 16 ،عاماً) من بيت حلم،
واعتقلت خالل مواجهات مع االحتالل.
ّ
الطفلة (رزان مسلم أبو سل 13 ،عاماً) ،من خم ّيم العروب
مبدينة اخلليل ،جرى اعتقاهلا برفقة شقيقتها قرب احلرم
اإلبراهيمي ،وأطلق سراحها بعد شهر من اعتقاهلا.
ّ
الطفلة (مي بسام عسيلة14 ،عاماً) من خم ّيم شعفاط.
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ّ
الطفلة (سارة نظمي مشاسنة14 ،عاماً) ،وهي شقيقة
ّ
الشهيد (حممد مشاسنة)ّ ،
مت اعتقاهلا برفقة والدتها من
بلدة قطنة غرب القدس.
ّ
الطفلة (رهف الرجب14 ،عاماً) أثناء ذهابها إىل مدرستها
اإلبراهيمي.
قرب احلرم
ّ
الفتاة (آيات ذياب مصلح17،عاماً) من رام اهلل.

وكذلك مشلت االعتقاالت

7

حمررات تع ّرضن لالعتقال سابقاً ،من
أسريات َّ

ّ
ّ
ّ
واعتقاهلن
منازهلن
اإلسرائيلي أو اقتحام
استدعائهن ملقابلة جهاز املخابرات
خالل
ّ
لي ً
ال ،ومنهن:
األسرية احمل ّررة (يامسني أبو سرور 21 ،عاماً) ،من خم ّيم عايدة مشال بيت حلم ،حيث
تع ّرضت خالل  2018لالعتقال  3م ّرات ،وأمضت يف سجون االحتالل  10أشهر.
األسرية احمل ّررة (خولة زيتاوي) من بلدة مجاعني قضاء نابلس ،اعتقلت خالل زيارة
شقيقها األسري (عبد اهلل زيتاوي) يف سجن ال ّنقب ،وأطلق سراحها بعد  3أيام من
ال ّتحقيق.
األسرية احمل ّررة (صباح
حممد فرعون 34 ،عاماً) من القدس ،وهى أ ّم ألربعة أطفال،
ّ

وكانت قد أمضت عاماً ونصف عام يف االعتقال اإلداري قبل إطالق سراحها يف تشرين
ال ّثاني /ديسمرب من العام املاضي ،وأعيد اعتقاهلا ،وأُفرج عنها بعد  3أيام من االعتقال.
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احملررة (سندس مسري عبيد 18 ،عاماً) من قرية العيساوية بالقدس احملت ّلة،
األسرية َّ
حمررة ،قضت  5أشهر يف سجون االحتالل ،وأعيد اعتقاهلا.
وهي َّ
احملررة (فداء
األسرية
حممد إخليل 23 ،عاماً) ،من مدينة اخلليل ،أُعيد اعتقاهلا،
ّ
َّ
وصدر حبقها قرار اعتقال ّ
إداري.
احملررة وال ّناشطة (وفاء عيسى أبو مجعة 38 ،عاماً) من مدينة القدس احملت ّلة،
األسرية َّ
أُعيد اعتقاهلا وأُفرج عنها بعد أسبوع بكفالة طرف ثالث.
األسرية
احملررة (هبة حممد أبو جاجة) من بيت حلم ،وكانت قد أمضت  4شهور،
َّ
وأُعيد اعتقاهلا.

اعتقال الجريحات
املقدس ّية (خولة صبيح 43 ،عاماً) من القدس ،اعتقلت بتاريخ  2018/4/28بعد إطالق
حي شعفاط يف مدينة القدس،
ال ّنار عليها وإصابتها جبراح
ّ
متوسطة يف القدمني يف ّ
وقد أفرج عنها بعد أسبوع دون ال ّنظر يف القض ّية.
(فاطمة عبد الرمحن أبو سباع 38 ،عاماً) من مدينة دورا باخلليل ،اليت اعتقلت بعد
متوجهة
اإلبراهيمي ا ّلذي كانت
إطالق النار عليها وإصابتها جبراح قرب احلرم
ّ
ّ
حبجة حماولة تنفيذ عمل ّية طعن ،ونقلها إىل سجن ال ّرملة ،حيث حتتجز
لزيارتهّ ،
السجينات اجلنائ ّيات.
هناك قرب ّ
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اعتقال أهالي األسرى والشهداء
كما عمدت سلطات االحتالل
عمل ّيات

ال ّتنغيص

كاأل ّم

وال ّزوجة

تشديد
وال ّتنكيل بعائالت األسرى
ّ
والشهداء من خالل استهداف
أحد أفراد أسرهم ،وحتديداً
النساء،

واالبنة واألخت ،وذلك يف إطار
ّ
ّ
عليهن ،أو
الضغط وال ّتضييق

ابتزازهن؛ لتسليم أحد أفراد العائلة لق ّوات االحتالل ا ّليت تدّعي ّ
ّ
أن الفرد مطلوب
بهدف

ملخابراتها ،ومثال ذلك:

بالسجن (30
الس ّيدة (زهرة اشتيه 80 ،عاماً) ،وهي والدة األسري (جواد اشتيه) احملكوم ّ

عاماً) ،خالل زيارتها له يف سجن جلبوع ،وأُطلق سراحها بعد التحقيق.

والدة األسري (أمحد الشنا) من قطاع غ ّزة ،و ّ
مت اعتقاهلا على حاجز بيت حانون (إيرز)
بعد عودتها من زيارة جنلها األسري يف سجن (رميون).
والدة وشقيقة الفتى (عبد الرمحن أبو مجل) من قرية جبل املكب ،ا ّلذي اس ُتشهد بعد
أسبوع من إصابته برصاص االحتالل.
أربع س ّيدات من عائلة املطارد (أشرف نعالوة) ا ّل ّ
ذي ن ّفذ عمل ّية (بركان)؛ اعتقلت
والدته (وفاء حممود مهداوي 54 ،عاماً) وال تزال معتقلة ،كذلك اع ُتقلت شقيقاته
ال ّثالث (سندس ،وهنادي ،واحملاضرة اجلامعية فريوز).
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الس ّيدة (إسالم عبيات) من بيت حلم ،وهي زوجة األسري (عبد اهلل عبيات) خالل زيارتها
ّ
لزوجها يف عوفر.
الس ّيدة (سوزان أبو غنام)؛ وهي والدة ّ
(حممد أبو غ ّنام) ،بعد اقتحام منزهلا يف
الشهيد
ّ
ّ
بلدة ّ
بالسجن ملدّة 11
الطور وتفتيشه ،ومصادرة بعض املمتلكات ،وصدر حب ّقها حكم ّ

شهراً بتهمة ال ّتحريض على الفيسبوك.

الس ّيدة (دينا سعيد الكرمي 38 ،عاماً) من اخلليل ،وهي زوجة ّ
الشهيد (نشأت الكرمي)،
ّ
وال تزال موقوفة.
الس ّيدة (ريم اهليموني) من اخلليل؛ ّ
حسان) لتسليم
للضغط على زوجها (لؤي مسري ّ
ّ
نفسه لالحتالل.
الس ّيدة (رسيلة مشاسنة) ،والدة ّ
(حممد مشاسنة) وابنتاها (فاطمة وسارة) من
الشهيد
ّ
ّ
بلدة قطنة مشال غربي القدس.
الس ّيدة (ابتسام عبيد) من قرية العيساويّة؛ وهي والدة الفتى األسري (نايف وسيم
ّ
عبيد).
الس ّيدة (نيفني صالح 34 ،عاماً) ،زوجة األسري (عبد املنعم صالح) ،بعد مداهمة
اعتقال ّ
منزهلا يف بلدة اخلضر جنوب بيت حلم.
ّ
احملتل ،وهي والدة
الس ّيدة (معزوزة أبو جودة 53 ،عاماً) ،من قرية كسيفة يف ال ّنقب
ّ

املنزلي ،وأبعدتها إىل ّ
الض ّفة
األسري (خالد أبو جودة) ،وح ّولتها احملكمة إىل احلبس
ّ

الغرب ّية عرب حاجز مشعة قرب ّ
الظاهريّة جنوب اخلليل.
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الس ّيدة (صفاء سامي عطاطرة) من بلدة (يعبد) جنوبي مدينة جنني ،وهي زوجة
ّ

األسري (ماجد نزار) خالل زيارته يف سجن ال ّنقب.

شرقي بيت حلم؛ هي والدة
الس ّيدة (سعاد عبد اهلل البدن 50 ،عاماً) من بلدة تقوع
ّ
ّ

بالسجن املؤبَّد و 14عاماً ،وشقيقه
ريين
ّ
األس َ
(حممد سامل البدن 29 ،عاماً) ،حمكوم ّ

األسري (حممود البدن) وهو ال يزال موقوفاً ،وأُفرج عنها بعد اعتقال دام  3أيام.

شرقي بيت حلم ،وهي والدة
الس ّيدة (كاملة موسى البدن 49 ،عاماً) من بلدة تقوع
ّ
ّ

األسري (زيد طالب البدن 25 ،عاماً) ،وهو معتقل منذ تشرين ال ّثاني /نوفمرب2017م
وال يزال موقوفاً ،وقد أفرج عنها بعد اعتقال دام  3أيام.
الفتاة (حنان ردايدة) شقيقة األسري (مجال ردايدة) ،من بلدة العبيديّة شرق بيت حلم
خالل زيارتها له يف سجن ال ّنقب.
(حممد صالح الدّين) من بلدة حزما مشال شرق القدس احملت ّلة
اعتقال والدة األسري
ّ
بعد اقتحام منزهلا.

احلاجة املس ّنة (زهريّة اشتية)  80عام ،والدة األسري (جواد اشتية) من بلدة تل
اعتقال
ّ
قضاء نابلس خالل زيارتها له يف معتقل (جلبوع).
فيما استدعت خمابرات االحتالل لل ّتحقيق زوجة األسري (عدي سنقرط) ،ووالدة

رئيس جملس ّ
الطلبة يف جامعة بري زيت األسري (عمر كسواني).
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والصحف ّيات إىل
بينما أقدمت ق ّوات االحتالل على اعتقال عدد من ال ّناشطات ّ
ّ
منهن:
وحماضرات أكادمي ّيات،
جانب طالبات جامع ّيات
ِ
احملاضرة اجلامعية (فريوز نعالوة) من مدينة نابلس.
الكاتبة والباحثة (إسراء خضر الفى 34 ،عاماً) ،من بلدة صوريف قضاء اخلليل.
احملاضرة اجلامع ّية (سونيا احلموري 40 ،عاماً) ،من مدينة اخلليل.
الصحف ّية (ملى خاطر،
الكاتبة ّ
ِّ
حمللة
 42عاماً) من اخلليل،
سياس ّية وإعالم ّية وكاتبة يف
والسياسة.
جما َلي األدب ّ
ال ّناشطة (سندس العزة22 ،

عاماً) ،من اخلليل ،وهي ناشطة
يف

جمموعة

(شباب

ضد

االستيطان).
الصحف ّية (رائدة سعيد) ،اعتقلتها ق ّوات االحتالل من داخل ساحات املسجد
املصورة ّ
ِّ

األقصى.

ال ّناشطة الفرنس ّية (دنيا شتيوي)ّ ،
مت اعتقاهلا من منزهلا يف مدينة نابلس.
الصحف ّية (منال اجلعربي) ،و ّ
اإلبراهيمي يف
مت اعتقاهلا على حاجز يف حميط احلرم
ّ
ّ

مدينة اخلليل خالل عملها يف توثيق جرائم االحتالل ،حيث تعمل باحث ًة يف مركز
معلومات (بتسيلم).
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ال ّناشطة احلقوق ّية (منال دعنا) وسط مدينة اخلليل ،وتعمل أيضاً
اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف
باحثة ميدان ّية يف مركز املعلومات
ّ
األراضي احملت ّلة (بتسيلم).
السعيدة يف
ال ّناشطة (صفاء أكرم أبو حسني) رئيسة مجع ّية البيوت ّ
مدينة اخلليل.
ّ
احملرر (عاصم
الطالبة يف جامعة بري زيت (آيات دحادحة) ،زوجة األسري َّ

الربغوثي)؛ شقيق ّ
الربغوثي) ،وأطلق سراحها بعد
الشهيد (صاحل
ّ
ّ
يومني من ال ّتحقيق.
َ

ِّ
بحق أسيرات
أحكام
وأصدرت حماكم االحتالل العسكريّة خالل العام  2018العديد من
األحكام القاسية ِّ
حبق أسريات فلسطين ّيات كاآلتي:
أصدرت حمكمة سامل العسكريّة حكماً على األسرية (آسيا سليمان
الفعلي ملدّة  42شهراً ،وهي معتقلة منذ
بالسجن
الكعابنة 40 ،عاماً) من نابلسّ ،
ّ
 ،2017/4/24ومتزوّجة ولديها  9أبناء.
أصدرت حمكمة عوفر العسكريّة حكماً على األسرية ّ
ميمي17 ،عاماً)،
الطفلة (عهد ال ّت ّ
بالسجن ملدّة مثانية شهور ،وأمضت حمكوم ّيتها وحت ّررت.
من رام اهلل ّ
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األسرية (فدوى نزيه محادة 31 ،عاماً) من مدينة القدس احملت ّلة ،صدر ِّ
حبقها حكم
الفعلي مدّة  10سنوات ،وغرامة مال ّية قيمتها  30ألف شيكل ،وهي
بالسجن
يقضي ّ
ّ
معتقلة منذ تاريخ  ،2017/8/12وهي أم خلمسة من األطفال.
الفعلي ملدة  10سنوات ّ
حبق
بالسجن
أصدرت احملكمة املركزيّة يف القدس حكماً قاسياً ّ
ّ

حبجة تنفيذ عمل ّية دهس ،وهي
األسرية (أماني خالد حشيم 31 ،عاماً) ،من القدسّ ،
أم لطفلني.
معتقلة منذ  ،2016/12/13وهي ٌّ
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األسرية (بيان حسني فرعون 24 ،عاماً) ،من س ّكان العيزريّة ،قضاء مدينة القدس ،صدر
بالسجن  40شهراً ،وهي معتقلة منذ تاريخ  ،2017/3/11وهي خطيبة
حب ّقها حكم ّ
الفعلي ملدّة  6سنوات.
بالسجن
األسري (أمحد ع ّزام) ا ّلذي يقضي حكماً ّ
ّ
الفعلي ملدّة عامني ونصف ّ
حبق األسرية
بالسجن
أصدرت حمكمة عوفر العسكريّة حكماً ّ
ّ

(إسراء مسيح ّ
بدوي جابر 19 ،عاماً) ،من اخلليل ،إضافة إىل غرامة مال ّية بقيمة أل َفي
شيكل ،وهي معتقلة منذ  ،2017/2/11بزعم حيازتها سكيناً.
الفعلي ملدّة  11شهراً ّ
بالسجن
حبق األسرية
أصدرت حمكمة االحتالل يف القدس حكماً ّ
ّ

(سوزان إمساعيل أبو غنام 39 ،عاماً) من القدس القدمية ،وكانت اعتقلت بتاريخ
االجتماعي،
 2018/8/5بعد اقتحام منزهلا ،وا ّتهمت بال ّتحريض عرب موقع ال ّتواصل
ّ

وهي والدة ّ
الشهيد (حممد أبو غ ّنام 17،عاماً) ا ّلذي ارتقى شهيداً برصاص االحتالل
يف ّ
متوز /يوليو من العام2017م.
بالسجن على ّ
الطالبة يف ك ّل ّية اإلعالم يف
أصدرت حمكمة سامل العسكريّة حكماً ّ
بالسجن سبعة أشهر ،وغرامة مال ّية
جامعة ال ّنجاح (عال مرشود 21 ،عاماً) ،من نابلس ّ
قدرها  3000شيكل إثر نشاطها نشاطها ّ
بي يف جامعة ال ّنجاح.
الط ّال ّ
بالسجن 4
األسرية (ابتهال بريوش 18 ،عاماً) من اخلليل ،صدر يف ح ّقها حكم ّ

أشهر ،وكفالة مال ّية بقيمة ( )4000شيكل ،و ّ
مت اعتقاهلا بعد قيام أحد املستوطنني
ّ
خضوري ال ّتقنية فرع العروب ،وأمضت حمكوم ّيتها
باستفزازها ورفيقاتها أمام جامعة
وحتررت.
َّ
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أصدر ّ
بالسجن ملدّة
حبق األسرية (يامسني عبد ال ّرمحن أبو سرور 20 ،عاماً) ،حكم ّ
االجتماعي (فيسبوك) ،وقد أفرج
سبعة أشهر؛ بتهمة ال ّتحريض عرب مواقع ال ّتواصل
ّ
عنها بعد أن انتهت.
األسرية (إسراء زياد العيدة 22 ،عاماً) من اخلليل ،صدر يف ِّ
بالسجن  7أشهر
حقها حكم ّ

إضافة إىل غرامة مال ّية بقيمة  4آالف شيكل ،وأفرج عنها بعد انتهاء احلكم.

أصدرت حماكم االحتالل ِّ
حبق األسرية (بتول خالد ال ّرحمي 25 ،عاماً) من مدينة رام

الفعلي ملدّة  29شهراً ،وهي معتقلة منذ تاريخ .2017/3/12
بالسجن
اهلل ،حكماً ّ
ّ

أصدر يف ّ
الفعلي ملدّة 33
بالسجن
حق األسرية (أمينة عوده حممود) من القدس ،حكم ّ
ّ

شهراً ،وهي معتقلة منذ تاريخ  ،2017/12/4وتقبع يف سجن الدّامون أيضاً.

أسيرات مريضات
َ
أمراض خمتلفة ،منذ ما قبل االعتقال ،أو بسبب اإلهمال
يعاني عدد من األسريات من
ّ
ّ
وبعضهن بسبب اإلصابة وقت االعتقال ،وقد تراجعت خالل العام
ب أثناء االعتقال،
الط ّ ّ
ّ
ومنهن:
عسف ّية،
املاضي ّ
السياسة ال ّت ّ
صحة العديد من األسريات نتيجة هذه ّ
األسرية (إسراء رياض جعابيص 35 ،عاماً) من القدس ،طرأ تدهور على وضعها
الص ّح ّي ،فأصبح جلدها مييل ل ّلون ّ ّ
تقرح وجفاف يف حروقها،
ّ
البين ،إضافة لوجود آثار ُّ
أدت إىل حدوث ُّ
تشققات جلديّة هلا ،حتتاج لسلسلة من العمل ّيات املستعجلة ،متاطل
السجون يف إجرائها ،مّا يعرض حياتها للخطر .وهي معتقلة منذ تاريخ
إدارة ّ
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 ،2015/10/11أصيبت حبروق
السمع وال ّنظر
حاسة ّ
بالغة أ ّثرت يف ّ
ّ
والش ّم ،كما بُرتت  8من أصابع
يديها ،وتقضي حكماً
بالسجن
ّ
الفعلي مدّة  11عاماً ،وأجريت
هلا عمل ّيات وظيف ّية ،وال تزال
حباجة إىل عمل ّيات أخرى ،وهي أم
لطفل بعمر العشر سنوات ،يُدعى
معتصماً ،وهي األخطر يف احلاالت
املرض ّية يف صفوف األسريات.
األسرية (سوزان العويوي40 ،

عاماً) ،من مدينة اخلليل؛ حيث
َّ
ومكثف يف
قاس
تع ّرضت لتحقيق ٍ
وتسبب ال ّتحقيق
معتقل عسقالن،
َّ
الص ّح ّي؛
املك ّثف برتدّي وضعها ّ
حيث أُصيبت بأوجاع شديدة يف
ال ِكلى ،وهي متزوّجة وهلا ثالثة
أبناء ،اعتقلت يف .2018/6/5
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أصيبت بحروق بالغة ّأثرت
السمع وال ّنظر
حاسة
في
ّ
ّ
ّ
م
والش ّ

ُبترت 8

من أصابع يديها

بالســـجن
تقضـــي حكمـــًا
ّ

مـــدة 11
الفعلـــي
ّ

عامـــًا
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األسرية (نسرين حسن أبو كميل 43 ،عاماً) من
مدينة غ ّزة ،وهي تعاني من وجود ُّ
متزق يف عصب اإلبهام
ّ
انتفاخات يف يدها ،وذلك جراء حدوث
ُسبب هلا
والكف ي ِّ
ٍ
طب يف وضع اجلبس على يدها بعد وقوعها يف
خطأ ّ ّ

الس ّك ّ
ري ،وهناك
السجن ،كما أ ّنها تشتكي من مرض ّ
ّ
خت ّوفات من برت يف أصابع قدمها بعد ظهور بقع داكنة
الس ّك ّ
ري إىل مستويات
حتت أظافر قدميها ،بسبب ارتفاع ّ
عالية ج ّداً.

األسرية (حلوة سليم محامرة 26 ،عاماً) من بلدة
حوسان قضاء بيت حلم ،صدر يف ِّ
بالسجن
حقها حكم ّ
ملدّة  5سنوات ومثانية شهور ،تعاني من آثار إصابتها يف
اجلانب األسري من جسدها؛ وقد تع ّرضت هلا أثناء اعتقاهلا عام  ،2015وعلى إثرها
مت استئصال جزء من الكبد والبنكرياس ّ
َّ
والطحال واألمعاء ،وخالل العام  2018وقعت

طبيعي.
األسرية عن (الربش) وأُصيبت بالكسر ،وهي حباجة جللسات عالج
ّ

أم لثالث بنات،
األسرية (غدير يوسف األطرش 23 ،عاماً) من مدينة اخلليل ،وهي ٌّ
اعتقلت بتاريخ  ،2016/8/9بعد ادّعاء جنوده ن ّيتها تنفيذ عمل ّية طعن ،وتعاني من
نفسي ،وبعد عزهلا
صح ّية ونفس ّية صعبة ،وحتتاج إىل متابعة مستم ّرة وتأهيل
ظروف ّ
ّ

انفراد ّياً ازدادت حالتها ال ّنفس ّية صعوبة ،وصارت تتل ّقى ِّ
مهدئات ،وقد تع ّرضت عدّة

ُ
م ّرات لالعتداء ّ
نفسي
ويرفض االحتالل توفري طبيب
الس ّجانات،
بالضرب من ِق َبل ّ
ّ
ملتابعة حالتها.

57

مفصل حول االعتقاالت وأوضـاع األسرى
تقرير
َّ
خالل العام 2018

حممد حشيمة 36 ،عاماً) من س ّكان قرية العيسويّة ،اعتقلت يف
األسرية (جيهان
ّ
 ،2016/12/30بعد إصابتها بثالث رصاصات يف ساقها اليسرى ،وصفت حالتها يف
باملتوسطة ،وخضعت لعمل ّية جراح ّية ،و ّ
مت زراعة بالتني يف قدمها ،واستخدمت
حينها
ّ
الكرسي املتح ّرك عدّة شهور؛ إذ كانت ال تستطيع املشي ،وأصدرت حمكمة االحتالل يف
ّ
أم لثالثة أطفال ،ورغم مرور عامني على
بالسجن
الفعلي ملدّة  4سنوات وهي ٌّ
ح ّقها حكماً ّ
ّ

وخاصة يف فصل ّ
الشتاء،
إصابتها ّإال أ ّنها ال تزال تعاني من آثار اإلصابة ،وتشعر بأمل،
ّ
كما أ ّنها تعاني من ارتفاع يف الكولسرتول ومشاكل
يف الغدّة الدّرق ّية ،وضعف يف ال ّنظر ،وتتجاهل إدارة
السجون حالتها.
ّ

وبهذا يضرب االحتالل بعرض احلائط خالل اإلهمال
الطب تنتهك إسرائيل مواد اتفاقييت جنيف الثالثة
والرابعة يف املواد ( 29و 30و )31من اتفاقية جنيف
الثالثة ،املادتني ( 91و )92من اتفاقية جنيف الرابعة،
واليت كفلت حق العالج والرعاية الطبية ،وتوفري
األدوية املناسبة لألسرى املرضى ،وإجراء الفحوصات
الطبية الدورية.
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أوضاع األسيرات المعيش ّية
تتع ّرض األسريات حلملة قمع ّ
السماح ّ
ّ
هلن
منظمة ،وحرمان من
حقوقهن كا ّفة ،كعدم ّ
باحلصول على العالج ّ
خاصة يف ِّ
ظل ارتفاع
الالزم والفحوصات ال ّتشخيص ّية الدّوريّةّ ،

أعداد األسريات املريضات أو اجلرحيات ال ّلواتي تع ّرضن لإلصابة وقت االعتقال ،وال تزال
السجن أحياناً،
السجون متارس سياسة اقتحام الغرف وساحة الفورة مبرافقة مدير ّ
إدارة ّ

إضافة إىل فرض أحكام مرتفعة وردع ّية مرفقة بغرامات مال ّية باهظة يف ّ
حق األسريات.
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وأمضت األسريات خالل العام املاضي أوضاعاً صعبة للغاية أثناء
ّ
السجن ال ّتضييق
تواجدهن يف سجن هشارون؛ حيث ّ
تعمدت إدارة ّ

ّ
ّ
السفر بـ(البوسطة) ،ا ّلذي يستم ّر حنو
عليهن
وإذالهلن من خالل ّ
 12ساعة ،يف ظروف صعبة وسط حرمان من اصطحاب املاء ّ
والطعام
ّ
تقييدهن باأليدي واألرجل ،إضافة إىل وضع كامريات يف
بال ّتزامن مع
قسم األسريات ملراقبة حت ّركاتهم ،مّا يُعترب انتهاكاً للخصوص ّية.
احتجت األسريات على وضع الكامريات ،وامتنعن عن اخلروج
وقد
ّ

للفورة ملدّة  55يوماً مبا ّ
فيهن األسريات املريضات واجلرحيات ،مّا أدّى

ّ
منهن.
الص ّح ّية للعديد
إىل تدهور األوضاع ّ
وعمد االحتالل ّ
ّ
ونقلهن
مؤخراً إىل إغالق قسم ال ّنساء بسجن هشارون،
مجعياً إىل سجن الدّامون يف قسم جديد ي ّتسع لنحو  100أسريةّ ،
لكن
ّ
نقلهن،
السجون ال تزال حتتجز مقتنيات األسريات ال ّلواتي جرى
إدارة ّ
خاصة ّ
هلن ،مثل
وال تستجيب ملطلب األسريات بإحضار احتياجات ّ
وسائل تدفئة ومالبس وأغطية لل ّتدفئة ،وأدوية ،وغريها.
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رابعًا :اعتقاالت القدس

تب ّوأت القدس املدينة األوىل يف عدد حاالت االعتقاالت
خالل العام املاضي ،حيث وصلت حاالت االعتقال بني
املقدس ّيني حنو ( )1800حالة اعتقال من بينهم ()450

طف ً
الس ّن جتاوزت
ال ،و( )74امرأة وفتاة ،و( )22من كبار ّ
املقدسي املب َعد (أمحد عطون).
أعمارهم  55عاماً ،وال ّنائب
ّ

و ِّ
تشكل االعتقاالت من القدس ثلث نسبة االعتقاالت
ا ّليت جرت يف ِّ
كل أحناء األراضي احملت ّلة خالل العام،

تستثن
وطالت شرائح اجملتمع املقدسي كا ّفة ،ومل
ِ
الس ّن واألسرى احمل ّررين
ال ّنسا َء
والفتيات واملرضى وكبار ّ
ِ

وال ّنواب وقيادات العمل الوط ّ
ين.

1,800
450
74
22

حالة اعتقال
بين المقدس ّيين

طف ً
ال

امرأة وفتاة
الس ّ
ن
من كبار ّ
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واعتقل االحتالل حمافظ القدس (عدنان غيث) ،يف بلدة بيت حنينا مشال القدس أكثر
من م ّرة ،فيما اعتقلت شرطة االحتالل كذلك زوجته بعد اقتحام منزهلما يف القدس،
ومدير نادي األسري بالقدس (ناصر قوس) ،وأمني س ّر حركة فتح بالقدس (شادي مطور)،
املقدسي (أمحد عطون) عقب اقتحام منزله
واعتقلت (نسرين دويات)؛ وهي زوجة ال ّنائب
ّ

يف قرية صور باهر جنوب القدس ،وقد أفرج عنها بعد ال ّتحقيق لساعات.

حممد
املقدسي املب َعد عن مدينة القدس (أمحد
فيما أعاد االحتالل اعتقال ال ّنائب
ّ
ّ
عطون 52 ،عاماً) بعد اقتحام املنزل ا ّلذي يقيم به يف البرية منذ إبعاده عن مدينة القدس،
وسحب بطاقته املقدس ّية قبل  8سنوات.

حمافظ القدس عدنان غيث أثناء اعتقاله
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ُ
االحتالل باالعتقال العشرات من األطفال ا ّلذين ال تتجاوز أعمارهم
وقد استهدف
ال ّثانية عشرة فقط ،وهناك أطفال ّ
مت اعتقاهلم ال تتجاوز أعمارهم  10سنوات ،ومن
بينهم ّ
الطفالن الشقيقان (حامت أبو رميلة 8 ،سنوات ،وأمري أبو رميلة 10 ،سنوات) بعد

والطفل (عمر احلسيين 9 ،سنوات)ّ ،
اقتحام منزهلم يف بيت حنينا مشال القدسّ ،
والطفل
(حممد أبو رميلة 9 ،سنوات) ّ
مت احتجازه على حاجز قرب املسجد األقصى.
وال يكتفي االحتالل بأوامر االعتقال
ألطفال القدسّ ،
إمنا يستهدفهم بعد
املنزلي،
إطالق سراحهم بقرارات احلبس
ّ
وكذلك فرض عقوبة اإلبعاد عن
املنازل ،والغرامات املال ّية الباهظة على

معظم األطفال ا ّلذين ّ
مت عرضهم على

احملاكم؛ سواء صدرت يف حقهم أحكام
الفعلي أو غرامة مال ّية فقط
بالسجن
ّ
ّ
مقابل إطالق سراحهم.
وقد أصدر االحتالل حنو  100قرار
املنزلي خالل العام ،2018
باحلبس
ّ
وهذه القرارات ُت َع ُّد بدي ً
السجن،
ال عن ّ
وتهدف إىل اإلقامة املنزل ّية ،وتقييد ح ّريّة
خاصة.
األشخاص واألطفال ّ

100

المنزلي
قرار بالحبس
ّ

خالل عام

2018م
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املنزلي ،مكوث ّ
الطفل فرتات حمدَّدة داخل البيت ،وبتعهّد أحد أفراد
ويعين احلبس
ّ
سجانني ومراقبني على
األسرة ،مّا حي ّول البيوت إىل سجون ،وجيعل من اآلباء ّ
واألمهات ّ

أبنائهم ،ويدفعهم ملنعهم من اخلروج من البيت ح ّتى للعالج أو الدّراسة تنفيذاً والتزاماً

مبا أق ّرته احملكمة اإلسرائيل ّية.
وي ُّ
تعسف ّياً وال أخالق ّياً ،وخمالفاً لقواعد القانون الدولي اإلنساني
ُعد احلبس
املنزلي إجرا ًء ّ
ّ
ولكل املواثيق واألعراف الدّول ّية ،ويف مقدّمتها ا ّتفاقية حقوق ّ
ّ
الطفل لعام
وأحكامه،
 1989وبروتوكوالتها االختياريّة ،وا ّتفاق ّيات جنيف األربع لعام  1949وبروتوكوالها

اإلضاف ّيان لعام 1977م؛ إذ يش ّكل عقوبة مجاع ّية لألسرة مبجموع أفرادها؛ فتضط ّر أن
َتبقى يف حالة استنفار دائم ،حريص ًة على محاية ابنها من خطر تبعات جتاوزه ّ
للشروط
املفروضة.
استم ّرت االعتقاالت مبدينة القدس يف تصاعد بعد اهل ّبة ّ
الشعب ّية ا ّليت شهدتها املدينة
السادس من
رفضاً لقرار ال ّرئيس
األمريكي املشؤوم باعتبار القدس عاصمة (إلسرائيل) يف ّ
ّ
السفارة األمريك ّية من ِّ
تل ال ّربيع
كانون األوّل /ديسمرب  ،2017وكذلك بعد قرار نقل ّ

إىل القدس باعتبارها عاصمة للكيان يف أيّار /مايو.
كما ّ
األراضي ا ّلذين
محالت اعتقال ملنع املقدس ّيني من مواجهة مساسرة
شن االحتالل
ّ
ِ

يبيعون املنازل للمستوطنني ،وتو ّزعت االعتقاالت على قرى وبلدات ومناحي مدينة
القدس كا ّفة ،بينما احتلت العيسويّة ال ّنصيب األكرب من عمل ّيات االعتقال ووصلت

إىل ( )600حالة اعتقال ،وتالها منطقة شعفاط؛ ووصلت حاالت االعتقال منها ()310

حالة ،ث ّم سلوان ( )240حالة ،ومن القدس القدمية ( )225حالة ،ومن املسجد األقصى
( )140حالة اعتقال.
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عمل ّيات االعتقال

600

العيسو ّية

310

شعفاط

240

سلوان

225

القدس القديمة

140

المسجد األقصى

كما

واصل

االحتالل

استهداف

املقدس ّيات املرابطات يف املسجد األقصى؛
ّ
منهن خالل العام،
فقام باعتقال العديد
ّ
والغرامات املال ّي َة ،وأحياناً اإلبعاد عن املنزل،
املنزلي
عليهن احلبس
وفرض االحتالل
ّ
ِ
واحلرمان من دخول املسجد األقصى لفرتات خمتلفة.
حيث اعتقل املرابطة واحمل ّررة (هنادي احللواني) بعد اقتحام منزهلا ،كما استدعى
َسا ِدنة املسجد األقصى (جنوى الشخشري) لل ّتحقيق ،واحلارسة (بيان ّ
الشيخ) ،وأطلق
سراحها بشرط إبعادها عن املسجد األقصى ملدّة ثالثة أيّام ،واملقدس ّية (مساح غ ّزاوي)
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وأبعدها عن املسجد األقصى  15يوماً،
كما استدعيت لل ّتحقيق املرابطة
(خدجية صويص) وحرمتها من ال ّتواجد
قرب املسجد األقصى ،إضافة إىل اعتقال
املرابطة (آية أبو ناب) من باب ّ
حطة ،فيما
استدعيت لل ّتحقيق املع ّلمة يف املسجد
حلواني).
األقصى (هنادي
ّ
يف حني مل تسلم املس ّنات من االعتقاالت؛ إذ اعتقلت املس ّنة (فرحة عبد دعنا 67 ،عاماً)،
من القدس القدمية ،واملقدس ّية املس ّنة (نفيسة خويص 66 ،عاماً) ،وأطلق سراحها بعد
ال ّتحقيق بشرط اإلبعاد عن املسجد األقصى ملدّة أسبوعني.
ُجهت
فيما أعاد اعتقال األسرية احمل ّررة وال ّناشطة (وفاء عيسى أبو مجعة 38 ،عاماً) ،وو ِّ
االجتماعي (الفيس بوك) ،وأفرج عنها بعد
هلا تهمة ال ّتحريض على موقع ال ّتواصل
ّ
أسبوع من اعتقاهلا بكفالة طرف ثالث.
كذلك اعتقلت اجلرحية (خولة صبيح 43 ،عاماً) بعد إطالق ال ّنار عليها وإصابتها
متوسطة يف القدمني يف حي شعفاط مبدينة القدس.
جبراح
ّ
بينما ارتقى خالل العام  2018األسري
املقدسي (عزيز موسى عويسات 53 ،عاماً) ،من
ّ

اهلمجي ا ّلذي تع ّرض له يف سجن إيشل من ِق َب ِل الوحدات
جبل املكرب ،نتيجة االعتداء
ّ
اخلاصة ،مّا أدَّى إلصابته بنزيف يف الدّماغ ،وعلى إثرها نقل إىل مستشفى ال ّرملة،
ّ

68

المؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى «تضامن»

صحته ،وأصيب جبلطة قلب ّية حادّة ،ونقل إىل العناية املك ّثفة يف مشفى
وهناك تراجعت ّ
(اساف هاروفيه) ،وهناك ارتقى شهيداً ،وال يزال االحتالل حيتجز جثمانه ح ّتى ال ّلحظة،
ويرفض تسليمه لذويه.
أصغرهن ّ
ّ
الطفلتان (مي
وقد واصل االحتالل استهداف الفتيات القاصرات باالعتقال؛
حبجة حيازة س ّكني وزجاجة غازّ ،
والطفلة
بسام عسيلة 14 ،عاماً) من خم ّيم شعفاطّ ،
احلاجة (رسيلة مشاسنه) من بلدة
(سارة نظمي مشاسنه 14 ،عاماً) ،واعتقلت مع والدتها
ّ
قطنه.
فيما اعتقل ّ
الطفلة (تسنيم باسم معتوق 15 ،عاماً) من العيزريّة؛ إلجبار شقيقها على
تسليم نفسه لالحتالل؛ إذ تدّعي سلطات االحتالل أ ّنه مطلوب هلم ،وأُطلق سراحها بعد
أن قام شقيقها بالفعل بتسليم نفسه خشي ًة على شقيقته.
ووجهت هلا
كما أعيد اعتقال األسرية احمل ّررة وال ّناشطة (وفاء أبو مجعة 38 ،عاماً)ّ ،
تهمة ال ّتحريض على (الفيس بوك) ،وأفرج عنها بعد أسبوع من اعتقاهلا ،بينما اعتقلت
حبجة اإلقامة يف القدس
(ابتسام عبيد 35 ،عاماً) ،وأصدر قرار بإبعادها عن القدس ّ
قانوني ،علماً بأ ّنها متزوّجة من
بشكل غري
مقدسي ،وتقيم هناك منذ  16عاماً.
ّ
ّ
فيما اعتقلت ق ّوات االحتالل ّ
املقدسي
اب
(حممد فتحي أبو احلمص 27،عاماً) من
الش ّ
ّ
ّ

مغلف ّ
معدني َّ
باملطاط يف ظهره ،دون مراعاة إلصابته
بلدة العيسويّة بعد إصابته بعيار
ّ
ونقله إىل ال ّتحقيق يف املسكوب ّية.
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خامسًا :أحكام المؤ َّبد
خالل العام املاضي أصدرت حماكم االحتالل
بالسجن املؤبَّد مدى احلياة ِّ
حبق أربعة أسرى
أحكاماً ّ

فلسطين ّيني ،ا ّتهمتهم باملشاركة يف عمل ّيات أدّت إىل
مقتل مستوطنني أو جنود.
وبهذه األحكام اجلديدة ارتفع عدد األسرى احملكومني
باملؤبَّد يف سجون االحتالل ح ّتى نهاية  2018إىل
( )514من األسرى ،فيما حيدِّد االحتالل احلكم
ّ
عسكري) ،على
بالسجن ملدّة  99عام (مؤبّد
املؤبَّد ّ
ّ
كل من يثبت بأ ّنه َّ
نفذ عمل ّية قتل فيها مستوطن أو
ّ
جندي ،وكذلك على املسؤولني عن توجيه العمل ّيات

ّ
يهودي.
االستشهاديّة ا ّليت أدّت إىل قتل

مّا خيالف َّ
كل قوانني العامل ا ّليت َت ُع ُّد املؤبَّد 25
عاماً ،فيما يتضاعف هذا احلكم بعدد اجلنود أو

املستوطنني ا ّلذين يقتلون على يد األسري.
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ّ
بحقهم أحكام مؤ ّبدة
األسرى ا ّلذين صدرت
(حممد يوسف أبو الرب 20 ،عاماً) ،من بلدة قباطية يف حمافظة جنني ،اعتقل
األسري
ّ
اخلاصة بعد إطالق ال ّنار عليه دون إصابته،
بتاريخ  2017/10/6خالل كمني للق ّوات
ّ
َ
داخل األراضي
ووجهت له خمابرات االحتالل تهمه قتل مستوطن يف كفر قاسم
َّ
بالسجن املؤبَّد،
احملت ّلة عام  ،1948وأصدرت يف ح ّقه حمكمة ال ّل ّد العسكريّة حكماً ّ
إضافة إىل غرامة مال ّية كبرية ج ّداً بقيمة  258ألف شيكل ،وقامت بهدم منزل عائلته.
األسري (يوسف خالد كميل 21 ،عاماً) ،من بلدة قباطية يف حمافظة جنني ،اعتقل
ووجهت له خمابرات االحتالل
بتاريخ  2017/10/6خالل كمني للق ّوات
ّ
اخلاصةّ ،
بالسجن املؤبَّد،
تهمة قتل مستوطن ،وأصدرت يف ح ّقه حمكمة ال ّل ّد العسكريّة حكم ّ
إضافة إىل غرام ٍة مال ّية كبرية ج ّداً بقيمة  258ألف شيكل .وقامت ق ّوات االحتالل

514

عدد األسرى
المحكومين بالمؤ َّبد
خالل عام 2018م
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بإغالق غرفتني من منزل عائلة األسري بعد تكسري واجهة إحدى الغرف بسكب الباطون
داخلهما بالكامل.
(حممد سامي العزة 23 ،عاماً) ،من مدينة بيت حلم ،اعتقل بتاريخ
األسري
ّ

ّ
العسكري حلركة
القسام اجلناح
 ،2016/4/21وا ّتهمه االحتالل باالنتماء لكتائب ّ

محاس ،واملشاركة مع ّ
الشهيد (عبد احلميد أبو سرور) ،بزرع عبوة ناسفة يف حافلة
للمستوطنني بالقدس يف شهر نيسان /إبريل عام  ،2016وا ّليت أدّت إىل إصابة 20

مستوطناً جبروح خمتلفة ،واملشاركة يف العديد من العمل ّيات يف منطقة بيت حلم
منها عمل ّيات إطالق نار ،وعمل ّيات تفجري عبوات ناسفة بدوريّات االحتالل ،وقد أصدرت

بالسجن املؤبَّد.
حمكمة االحتالل يف ح ّقه حكماً ّ

حي احلليصة يف حيفا بالدّاخل
ّ
األسري(حممد يوسف شناوي 22 ،عاماً) ،من س ّكان ّ
ّ
احملتل ،اعتقل بتاريخ  ،2017/1/3وأدانته نيابة

االحتالل بتهمة بإطالق ال ّنار عدّة م ّرات؛ األمر ا ّلذي
متوسطة
أدّى ملقتل مستوطن وإصابة آخر جبراح
ّ

يف حاد َثني منفص َلني يف حيفا على خلف ّية قوم ّية،

وأصدرت يف ح ّقه احملكمة املركزيّة يف حيفا حكماً
بالسجن املؤبَّد باإلضافة إىل  22عاماً.
ّ
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سادسًا :اعتقال ال ّن ّواب
بأن عام  2018من ّ
ميكن القول ّ
أقل األعوام ا ّليت
شريعي الفلسطي ّ
ين
تع ّرض فيها ن ّواب اجمللس ال ّت
ّ
لالعتقال ،منذ أن بدء االحتالل حبملته ّ
الشرسة
ض ّد ال ّن ّواب املنتخ َبني عام 2007؛ حيث رصدت سبع
حاالت اعتقال لل ّن ّواب فقط ،أُفرج عن اثنني منهم

مت ُ
بعد ساعات من ال ّتحقيق ،بينما ّ
نقل اآلخرين إىل
السجون،
ّ
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صدرت يف ّ
قرارات اعتقال ّ
إداري ،وهم:
حق بعضهم
ِ

ال ّنائب املب َعد أمحد عطون
أعادت ق ّوات االحتالل يف تشرين
ال ّثاني /نوفمرب اعتقال ال ّنائب
املقدسي املب َعد عن مدينة القدس
ّ
حممد عطون 52 ،عاماً)
(أمحد
ّ

بعد اقتحام املنزل ا ّلذي يقيم به
ميض على
منذ إبعاده يف البرية ،ومل ِ

ّ
اإلداري.
حت ّرره من آخر اعتقال سوى  8شهور فقط ،أمضى خالله  11شهراً يف االعتقال
ال ّنائب (عطون) اع ُتقل أكثر من م ّرة ،وأمضى  12عاماً يف سجون االحتالل ،وكانت
سلطات االحتالل قد قامت عام  2010بسحب بطاقته املقدس ّية ،ومنعه من دخول مسقط
رأسه مدينة القدس بشكل كامل ،منذ ذلك الوقت يقيم يف البرية ،وأصدرت يف ح ّقه
حمكمة االحتالل يف عوفر قرار اعتقال إداري ملدّة  6شهور.

ال ّنائب ناصر عبد اجلواد
اإلسرائيلي اعتقال ال ّنائب يف اجمللس
يف كانون ال ّثاني /يناير أعادت ق ّوات االحتالل
ّ

شريعي الفلسطي ّ
ين الدّكتور (ناصر عبد اهلل عبد اجلواد 50 ،عاماً) ،من منزله يف
ال ّت
ّ
بلدة دير بلوط قضاء سلفيت ّ
بالض ّفة الغرب ّية بعد اقتحامه وتفتيشه ،وأصدرت يف ح ّقه
إداري ،و ّ
قرار اعتقال ّ
مت ال ّتجديد له م ّرتني.
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ال ّنائب (عبد اجلواد) كان قد اعتقل عدّة م ّرات لدى االحتالل ،وأمضى خالهلا 16
عاماً ،من بينها  12عاماً متواصلة منذ عام  ،1993استطاع خالهلا احلصول على درجة

استثنائي
السجن ،وبشكل
الدّكتوراه من اجلامعة األمريك ّية ،ا ّليت انتسب هلا من داخل ّ
ّ
مهرب َ
وخاص ّ
ّ
السجن يف جمدو.
متت مناقشة ال ّرسالة على هاتف
داخل ّ
خلوي َّ
ٍّ

ال ّنائب حممد أبو جحيشه

شريعي
يف تشرين ال ّثاني /نوفمرب اقتحمت قوات االحتالل منزل ال ّنائب يف اجمللس ال ّت
ّ
(حممد مطلق أبو جحيشه 63 ،عاماً) ،يف بلدة (اذنا) غرب اخلليل ،وقامت بإعادة اعتقاله،
ّ
اإلداري ،وكان قد اعتقل
حبجة ال ّتفتيش ،وح ّولته إىل االعتقال
بعد حتطيم حمتوياته ّ
سابقاً عدّة مرات وأمضى ما يقارب  10سنوات يف سجون االحتالل ،وهو أحد ُم ْب َع ِدي مرج

ال ّزهور عام .1992

ال ّنائب حممد ّ
الطل
يف كانون األول /ديسمرب أعادت سلطات االحتالل اعتقال ال ّنائب (حممد إمساعيل

الطل 51 ،عاماً) ،من بلدة ّ
الظاهريّة جنوب اخلليل بعد اقتحام منزله ،وكان قد أُطلق
سراحه يف تشرين األول /أكتوبر  2017بعد أن أمضى  7شهور يف سجون االحتالل ،وبلغ
جمموع ما أمضاه متن ّق ً
السجون  11عاماً.
ال بني ّ
(حممد الطل) من ّ
تضخم يف جمرى املرارة وقرحة يف اإلثين عشر،
ويعاني ال ّنائب األسري
ّ
كري ّ
الس ّ
والضغط املزمنني ،ومشاكل يف القلب.
إضافة إىل إصابته مبرض ّ
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ال ّنائب ياسر منصور
يف كانون األوّل /ديسمرب
أعادت

ق ّوات

االحتالل

اعتقال ال ّنائب يف اجمللس
شريعي
ال ّت
ّ

(ياسر

داوود

سليمان منصور 48 ،عاماً)
من مدينة نابلس ،بعد

اقتحام منزله وتفتيشه،
وكان قد اعتقل عدّة م ّرات
أمضى خالهلا ما يزيد على
 10سنوات كان آخرها اعتقاله عام  2014ملدّة عامني حتت االعتقال اإلداري.

ال ّنائب إبراهيم أبو سامل
يف حزيران /يونيو اقتحمت ق ّوات االحتالل منزل ال ّنائب يف اجمللس ال ّتشريعي

الفلسطيين عن دائرة القدس(إبراهيم سعيد أبو سامل 70 ،عاماً) يف بلدة بري نباال

مشال غرب القدس ،وقامت باعتقاله بعد تفتيش املنزل ،و ُنقل إىل مركز توقيف
املسكوبية؛ حيث ّ
مت ال ّتحقيق معه ألكثر من  5ساعات قبل إطالق سراحه.
ال ّنائب (أبوسامل) أحد مب َعدي مرج ال ّزهور عام  ،1992اعتقل عدّة مرات لدى االحتالل،
السجون.
وأمضى ما يزيد عن  10سنوات يف ّ
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ال ّنائب عمر عبد الرازق

يف كانون ال ّثاني /يناير قامت ق ّوات االحتالل بإعادة اختطاف ال ّنائب يف اجمللس

ال ّتشريعي الفلسطيين عن حمافظة سلفيت (عمر حممود عبد الرازق 53 ،عاماً) ،بعد

ميض على إطالق سراحه سوى شهرين فقط.
اقتحام منزله ،ومل ِ
خمابرات االحتالل ح ّققت مع ال ّنائب (عبد الرازق) لعدّة ساعات ث ّم أطلقت سراحه،

وكان قد اع ُتقل سابقاً  7مرات ،وأمضى ما يزيد  7سنوات يف سجون االحتالل.

وبهذا؛ ّ
القانوني للوزراء والن ّواب يع ّد انتهاكاً صارخاً للمواثيق
إن االختطاف غري
ّ
نص املادّة  147بند ( )7من ا ّتفاق ّية جنيف ال ّرابعة لعام 1949
واألعراف الدّول ّية حسب ّ
أو ً
شريعي ووزراء خيالف أحكام ونصوص اال ّتفاق ّية اإلسرائيل ّية
ال ،واختطافهم ن ّواباً يف ال ّت
ّ

الفلسطين ّية املرحل ّية – حول ّ
الض ّفة الغرب ّية وقطاع غ ّزة – يف  / 28أيلول  ،1955انظر
الفصل األوّل من اال ّتفاق ّية.

هذا إضافة إىل اقتحام منازل عدد من ال ّن ّواب ،واعتقال أقارب هلم ،وال ّتحقيق
معهم ميدان ّياً داخل املنزل ،وتوجيه تهديدات هلم؛ إذ ال جيوز إخضاع ال ّن ّواب

ِّ
حبقهم املشروع يف إزالة االحتالل
والوزراء لل ّتحقيق وال ّتعذيب؛ ألنهم ينادون

احلق ّ
ين ،وكذلك استنتاجاً
رعي ّ
ّ
ّ
للشعب الفلسطي ّ
بيعي
استناداً إىل
والش ّ
الط ّ

لقرارات جملس األمن .1405 – 1403 – 1402 – 1397 – 425 – 338 – 242
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اقتحام منزل ال ّنائب أنور ال ّزبون
يف آذار /مارس قامت ق ّوات االحتالل ،باقتحام منزل ال ّنائب يف اجمللس التشريعي

الفلسطيين من حمافظة بيت حلم (أنور حممد الزبون 50 ،عاماً) وأجرت عمل ّيات

خت ُّل بأمن دولة االحتالل وفق ما
تفتيش واسعة به ،وهدّدته من مغبة القيام بأي أعمال ُ ِ
قاله ضابط االحتالل له.

ال ّنائب (الزبون) هو أسري حم ّرر كان اعتقل عدة مرات لدى االحتالل ،أمضى خالهلا
ما يزيد عن  6سنواتُّ ،
ّ
اخلريي فيها.
ويعد أحد وجهاء مدينة بيت حلم وأحد رواد العمل

اقتحام منزل ال ّنائب خالد طافش
يف آذار /مارس اقتحمت ق ّوات االحتالل منزل ال ّنائب يف اجمللس ال ّتشريعي الفلسطيين
(خالد إبراهيم طافش 48 ،عاماً) ،يف حمافظة بيت حلم ،وأجرت عمل ّيات تفتيش
واسعة به ،وهدّدته من مغ ّبة القيام ّ
خت ُّل بأمن دولة االحتالل وفق ما قاله
بأي أعمال ُ ِ

حبجة أ ّنها ُتستخدم
ضابط االحتالل له ،وصادرت مبلغاً مال ّياً قدره  1800شيكلّ ،
لدعم (اإلرهاب).

ويع ّد ال ّنائب (طافش) أحد قيادات احلركة اإلسالم ّية يف حمافظة بيت حلم وأحد

املبعدين ملرج ال ّزهور ،وهو أسري سابق اع ُتقل عدّة مرات.

اقتحام منزل ال ّنائب نزار رمضان
يف أيّار /مايو اقتحمت ق ّوة كبرية من جيش االحتالل يرافقها ضابط خمابرات منزل

ال ّنائب يف اجمللس ال ّتشريعي عن حمافظة اخلليل (نزار عبد العزيز رمضان 58 ،عاماً)،
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وقامت بتفتيشه وال ّتحقيق معه وعدد من أفراد أسرته ميدان ّياً حول ارتباطهم حبركة
محاس ،وهدّدهم باالعتقال يف حال شاركوا يف ّ
أي فعال ّيات ض ّد االحتالل.
ال ّنائب (رمضان) كان قد اع ُتقل سابقاً عدّة مرات ،وأمضى ما يزيد عن  10سنوات يف
سجون االحتالل ،جزء منها يف االعتقال اإلداري ،وهو يعاني من عدة أمراض مزمنة،
السكريّ ،
الضغط ومشاكل يف القلب.
منها ّ

اقتحام منزل ال ّنائب فتحي القرعاوي واعتقال جنله

يف حزيران /يونيو اقتحمت ق ّوات االحتالل منزل ال ّنائب يف اجمللس ال ّتشريعي
الفلسطيين (فتحي القرعاوي) يف خميم نور مشس شرق طولكرم ،وقامت بتفتيشه

احملرر (محزة 31 ،عاماً).
وأعادت اعتقال جنله األسري َّ

اقتحام منزل ال ّنائب حممد بدر واعتقاله زوجته

يف آب /أغسطس اقتحمت سلطات االحتالل منزل ال ّنائب يف اجمللس ال ّتشريعي

الفلسطي ّ
ين عن حمافظة اخلليل (حممد ماهر بدر 61 ،عاماً) ،وقامت بتفتيشه وقلب
حمتوياته ،وأبلغته باعتقال زوجته الس ّيدة (سائدة بدر) دون إبداء األسباب ،وال تزال
موقوفة.
حمرر كان قد أمضى ما يزيد عن  13عاماً يف سجون االحتالل
وال ّنائب (بدر)؛ أسري َّ
معظمها كانت حتت االعتقال اإلداري ،وقد أصيب خالل اعتقاالته بعدّة أمراض منها
ارتفاع يف ضغط الدّم املزمن ومشاكل يف الربوستات.
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سابعًا :شهداء الحركة
األسيرة
خالل عام  2018ارتفعت قائمة شهداء احلركة
األسرية يف سجون االحتالل إىل ( )217شهيداً ،بعد
ارتقاء  5شهداء جدد يضافون إىل قوائم ّ
الشرف
والبطولة ،وليبقوا شهوداً على جرائم االحتالل
واستهتاره حبياة اإلنسان الفلسطيين ،وهم:

217

شهداء الحركة األسيرة
خالل عام

2018م
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الشهيد ياسني السراديح
بتاريخ  2018/2/22أقدمت ق ّوات االحتالل على
ارتكاب جرمية جديدة باعتقال ّ
الشاب (ياسني عمر
السراديح 33 ،عاماً) من مدينة أرحيا بعد اقتحام
ّ
ّ
ربح،
منزله ،ومن ث ّم االعتداء عليه
بالضرب امل ّ
وإطالق نار عليه بشكل مباشر من مسافة قريبة ج ّداً
دون أن يش ّكل خطراً على االحتالل ،ث ّم قام عدد من
اجلنود باالعتداء عليه م ّرة أخرى ّ
بالضرب اهلمجي
يف مكان اإلصابة ويف املناطق العلويّة من اجلسد،
األمر الذي أدى إىل إصابته حباله إغماء ُنقل على إثرها إىل جهة جمهولة ،وأعلن
االحتالل بعد  4ساعات من اعتقاله عن استشهاده.
الشهيد (السراديح) مل يكن يعاني من أي أمراض قبل اعتقاله ،وقد ارتقى نتيجة
إطالق ال ّنار عليه واالعتداء عليه ّ
بالضرب ،األمر الذي كشفته كامريات املراقبة
حيمل االحتالل املسؤول ّية الكاملة عن استشهاده.
املث ّبتة بالقرب من منزله ،ما ّ

ّ
الشهيد حممد عنرب
يف  2018/4/8أعلن االحتالل عن ارتقاء األسري اجلريح (حممد صبحي عنرب46 ،

عاماً) من خميم طولكرم ،يف مستشفى (مائري) يف كفار سابا متأثراً جبروحه اليت
أصيب بها حني اعتقاله قبل  6أيام من استشهاده.
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األسري(عنرب) كان قد أصيب جبراح
خطرية بتاريخ  2018/4/2بعد إطالق
ال ّنار عليه من قبل جنود االحتالل على
حاجز جبارة جنوبي طولكرم واعتقاله
ح ّياً ،ونقله إىل مستشفى (مائري)؛ حيث
مكث أسبوع يف العناية املكثفة حتت
أجهزة ال ّتنفس االصطناعي إىل أن ارتقى
شهيداً.

ّ
الشهيد حممد مرشود

الصليب األمحر َ
ُ
نبأ ارتقاء األسري اجلريح (حممد
بتاريخ  2018/4/8أبلغ
االحتالل ّ
عبد الكريم مرشود 30 ،عاماً) من خميم بالطة شرق مدينة نابلس ،متأثراً باجلراح
اليت أصيب بها يف اليوم
السابق نتيجة إطالق ال ّنار
ّ
عليه من قبل املستوطنني
شرق القدس.
وكانت ق ّوات االحتالل قد
اعتقلت اجلريح (مرشود) بعد
إطالق ال ّنار عليه وإصابته
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جبراح خطرة قرب مستوطنة (معاليه أدوميم) شرق القدس ،ونقلته إىل مستشفى
(هداسا عني كارم) حتت العناية املك ّثفة ،إىل أن ارتقى شهيداً متأ ّثراً جبروحه صباح
اليوم ال ّتالي.

ّ
الشهيد عزيز عويسات

بتاريخ  2018/5/2تع ّر َ
ض األسري املقدسي (عزيز

موسى عويسات 53 ،عاماً) ،من جبل املكرب يف
القدس ،إىل اعتداء همجي يف سجن إيشل على يد
السجون باهلراوات
الوحدات
ّ
اخلاصة ال ّتابعة إلدارة ّ

وال ّركالت ،وقد ُضرب أكثر من مرة على رأسه
ورقبته وبطنه ،ما أدى إىل إصابته بانهيار أجهزة

اجلسم كا ّفةُّ ،
وتهتك يف ال ّرئتني ونزيف داخلي
نتيجة ّ
الضرب عليهما بق ّوة ،ونزيف يف الدّماغ ،وقد

دخل يف غيبوبة حادّة ،و ّ
مت نقله إىل مستشفى ال ّرملة.
وتعمد اإلهمال ّ
حي ،أصيب
الطب حلالته تراجع وضعه ّ
نتيجة االستهتار حبياته ُّ
الص ّ

جبلطة قلب ّية حادّة ،وأجريت له عمل ّية (قلب مفتوح) ،واستم ّر ّ
الرتاجع على وضعه
حي ،و ّ
مت نقله إىل العناية املك ّثفة يف مشفى (اساف هروفيه) ،ووُضع حتت أجهزة
ّ
الص ّ

َ
إطالق سراحه بشكل مبكر إلكمال عالجه يف
التن ّفس االصطناعي ،ورفض االحتالل
أن روحه ّ
السجون ،وق ّرر له جلس ًة لل ّنظر يف ّ
الطلبّ ،إال ّ
الطاهرة فاضت إىل ربّها
خارج ّ
قبل موعد اجللسة ،فارتقى شهيداً يف العشرين من أيار /مايو.
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األسري ّ
الشهيد «عويسات» اع ُتقل بتاريخ  ،2014/3/8وا ّتهمه االحتالل بال ّتخطيط
ميض
لتنفيذ عمليات ختريب ّية وأصدر حب ّقه حكماً بالسجن الفعلي ملدّة  30عام ،مل ِ

متعمد،
السجن ،بشكل
ّ
منها سوى  4أعوام حتى تع ّرض لعلم ّية اغتيال واضحة داخل ّ
وذلك باالعتداء الوحشي ا ّلذي تع ّرض له يف سجن إيشل.

الشهيد حممد اخلطيب
اخلاصة
 2018/9/18اعتقلت ق ّوات االحتالل
ّ
ّ
الشاب (حممد زغلول اخلطيب ،ال ّرمياوي 24
عاماً) من بيت رميا مشال غرب رام اهلل بعد اقتحام
منزله ،ونقلته إىل مستوطنة (حلميش) ،وقامت
باالعتداء عليه ّ
ربح واهلمجي بالعصي
بالضرب امل ّ
وأعقاب البنادق ،وبعد ساعتني على اعتقاله أعلنت
سلطات االحتالل عن استشهاده.
ض ّ
وقد أظهرت نتائج عمل ّية ال ّتشريح بشكل واضح تع ّر َ
الشهيد الرمياوي لالعتداء
ّ
والضرب ،حيث ظهرت الكدمات على صدره وفخذه األمين ،وعلى أماكن خمتلفة من
أن طبيعة عمل ّية اقتحام منزل ّ
جسده ،كما أظهر ال ّتشريح ّ
الشهيد وعملية االعتقال

الوحش ّية أ ّثرت يف عمل أجهزة جسده ،ومن َث َّم كانت سبباً رئيس ّياً يف استشهاده.

ونتيجة مارسات االحتالل القمع ّية يف ّ
حق األسرى فإن الباب ال يزال مفتوحاً الرتقاء
شهداء جدد ،وخاصة مع وجود العشرات من األسرى املرضى حبالة صحية سيئة ،بينهم
 170حالة مرض ّية مصنفة خطرة ،ونطالب بتشكيل جلنة حتقيق دول ّية يف ظروف
السجون وداخلها.
استشهاد األسرى خارج ّ
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ثامنًا :العزل االنفرادي
تتن ّوع أساليب االحتالل يف قهر األسرى وإذالهلم
وحتطيم معنويّاتهم وحماولة كسر إرادتهم ،وإحلاق
األذى ال ّنفسي واملعنوي واجلسدي بهم ،وأبرزها العزل
االنفرادي الذي يع ّد أقسى أنواع العقاب؛ حيث يت ّم
احتجاز املعتقل لفرتات طويلة بشكل منفرد داخل
زنزانة معتمة ض ّيقة تفتقر إىل أدنى مق ّومات احلياة،

منتهكة بذلك املادّتني ( )98 - 82من ا ّتفاق ّية

جنيف ال ّثالثة لعام  ،1949واملادّتني ()126 - 117

من ا ّتفاقية جنيف ال ّرابعة لعام  ،1949وخالل العام
املاضي استم ّرت سلطات االحتالل يف عزل  8أسرى يف
ظروف قاسية لفرتات خمتلفة وهم:

8

أسرى في العزل اإلفرادي
خالل عام

2018م
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األسري عماد عبد العزيز البطران 44 ،عاماً
من اخلليل ،وهو معتقل إداري منذ كانون ال ّثاني /يناير ،وجدّد له  3مرات متتالية،
وقام االحتالل بعزله منذ شهور ،يف ظروف قاسية داخل زنزانة ض ّيقة كريهة ال ّرائحة
ال تدخلها أش ّعة ّ
الصحي ،حيث يعاني من
الشمس ،األمر الذي أدّى إىل تدهور وضعه ّ

ماسة إلجراء عمل ّية جراح ّية بأسرع وقت مكن ،غري
وجود حصى يف املرارة ،وهو حباجة ّ
ّ
أن إدارة املعتقل متاطل بتحويله وعالجه.

إبراهيم عبد اهلل العروج 35 ،عاماً
من قرية العروج شرق بيت حلم ،وهو أقدم أسري إداري يف سجون االحتالل ،معتقل منذ
 ،2016/1/25وجدد له اإلداري  10م ّرات متتالية ،و ُنقل إىل العزل االنفرادي بسجن
الساحة اليوم ّية
جمدو منذ عام ،ويتع ّرض ملعاملة قاسية ،وال تقوم اإلدارة بإخراجه إىل ّ

أو ما يسمى (الفورة) إال بعد تقييد يديه ورجليه ،وخالل الفورة ُت ّ
فك قيوده وضمن
الساعة جيب أن يقضي احتياجاته اليوم ّية مثل غسيل مالبسه ،و ُتق ّيد يداه ورجاله
هذه ّ
ك ّلما ُنقل من غرفة العزل وإليها ،وعند ذهابه إىل العيادة ،باإلضافة إىل تنفيذ محالت
تفتيش قمع ّية لزنزانته ،واليت يتخ ّللها عبث وختريب باملقتنيات وقلبها رأساً على عقب.

األسري وائل نبيل نعريات 43 ،عاماً
بالسجن ملدة  25عاماً،
من بلدة ميثلون قضاء جنني ،معتقل منذ عام  ،2004وحمكوم ّ
السبع بنقله إىل قسم العزل بسجن (إيشل) أواخر تشرين األوّل/
قامت إدارة سجن بئر ّ
الصحي،
أكتوبر ،ومنعته من تناول الدّواء
السكري حيث تراجع وضعه ّ
ّ
اخلاص مبرض ّ
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ويعيش يف زنزانة ض ّيقة ال يوجد فيها ّ
أي تهوية ،والفرشة اليت ينام عليها رطبة وقذرة،
ويسمح له باخلروج إىل ساحة الفورة مدّة ساعة واحدة يوم ّياً.

األسري أشرف عيسى أبو سرور 38 ،عاماً
بالسجن
من سكان خم ّيم عايدة ،قضاء بيت حلم ،معتقل منذ عام  ،2001وحمكوم ّ
املؤبّد ،قامت إدارة سجن جمدو بعزله منذ عام ،وقد تع ّرض عام  2015العتدا ٍء على يد
السبع ،وهناك ضربوه على رأسه ،واعتدوا عليه بالعصي واأليدي
ضباط إدارة سجن بئر ّ
واألرجل.

األسري حممد جودت الشاويش 28 ،عاماً
بالسجن ملدّة  5سنوات ،ثم عادت
من القدس ،معتقل منذ عام ُ ،2012
وحكم عليه ّ
ال ختريب ّياً
حبجة أ ّنه ميارس عم ً
السبع ،وأضافت له  22شهراً ّ
حمكمة االحتالل يف بئر ّ
السجن ،وقامت بعزله.
من داخل ّ

األسري عماد راجح سرحان 38 ،عاماً
من مدينة حيفا مشال فلسطني احملت ّلة عام  ،48معتقل منذ عام  ،2002ويقضي حكماً
بالسجن املؤبَّد مدى احلياة باإلضافة إىل عشر سنوات ،وتع ّرض للعزل ملدّة  4سنوات
ّ

عام  ،2008وخاض إضراباً عن ّ
الطعام إلخراجه من العزل ،وأعاد االحتالل خالل العام
حبجة ّ
أن لديه مل ّفاً سر ّياً ،وأنه
املاضي عزله مرة أخرى يف سجن جمدو بظروف صعبة ّ
السجانني.
يش ّكل خطراً على أمن ّ
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الشرباتي 31 ،عاماً
األسري أمحد نافذ ّ
بالسجن
من اخلليل معتقل منذ عام  ،2004وحمكوم ّ

ملدة  40عاماًّ ،
مت نقله إىل زنازين معتقل هداريم قبل
شهرين ،بعد ا ّتهامه حبيازة هاتف داخل املعتقل .

األسري الفتى أيسر حممد العامر 17 ،عاماً
من خميم جنني ،اِع ُتقل يف حزيران /يونيو من العام

 ،2018و ّنقل من قسم األشبال بسجن جمدو إىل زنازين

العزل كعقاب ملدة شهرين ،بعد اقتحام قسم  2وإخراجه
بالقوة.
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تاسعًا :تراجع أوضاع
األسرى الصح ّية
ال تزال حياة األسرى يف سجون االحتالل مع ّرضة

للخطر ّ
الشديد؛ نتيجة استمرار االحتالل يف
الطب حبقهم ،وعدم تقديم رعاية
سياسة اإلهمال
ّ
طب ّية حقيق ّية ،أو إجراء عمل ّيات جراح ّية ضروريّة
يتعمد االحتالل إهمال عالجهم من
لألسرى ،حيث ّ
أجل تغلغل األمراض يف أجسادهم ،وتركهم عرضه
للموت أو األمراض املستعصية ،وهو خرق فاضح ملوا ّد
ا ّتفاقي ّ
يت جنيف ال ّثالثة وال ّرابعة يف املوا ّد ( 29و30

و )31من ا ّتفاقية جنيف ال ّثالثة ،واملادّتني ( 91و)92

من ا ّتفاق ّية جنيف ال ّرابعة ،ا ّليت كفلت ّ
حق العالج

وال ّرعاية ّ
الط ّب ّية ،وتوفري األدوية املناسبة لألسرى
املرضى ،وإجراء الفحوصات ّ
الط ّب ّية الدّوريّة.
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وخالل العام  2018استم ّرت معاناة األسرى نتيجة هذه السياسة ،األمر الذي أدى إىل
صحة العشرات من األسرى ،وبعضهم وصلت أوضاعهم إىل ح ّد اخلطورة القصوى.
تراجع ّ

وأبرز هؤالء األسرى:
األسري الشيخ مجال محامرة 52 ،عاماً
من بيت حلم ،يعاني من ظروف صح ّية س ّيئة منذ شهور ،حيث يشتكي من وجود كتلة
على صدره ُتس ّبب له آالماً حادّة ،ويعاني من ضعف يف عضلة القلب وانسداد ّ
الشرايني،
ومنذ فرتة أٌجريت له فحوصات طب ّية ،غري ّ
الصحي برتاجع مستمر ،وهو
أن وضعه ّ
حباجة إىل إجراء عمل ّية قسطرة بأسرع وقت مكن ،واالحتالل مياطل بإجراء العمل ّية
له وتقديم العالج ّ
الالزم.

األسري حممد الوني 26 ،عاماً
من جنني ،يعاني من آالم حادّة يف ال ّرأس ،وضيق بال ّتنفس ،ورضوض يف مجيع أحناء
همجي ودون
جسده ،وكسر باألنف ،وخلل يف شبك ّية العني ،وذلك بعد تع ّرضه العتداء
ّ
السجانني خالل وجوده يف قسم املعبار يف معتقل (ال ّرملة) ،وقد أعيد إىل
ربر من قبل
ّ
م ّ
الصحية ،واكتفت إدارة
معتقل (ال ّنقب) ،دون أن يُقدّم له أي عالج حقيقي حلالته ّ
الصح ّية يف تراجع مستمر.
املعتقل بإعطائه قطرة للعني فقط وحالته ّ
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األسري إبراهيم غنيمات  40عاماً
من اخلليلي ،يعاني من ضعف يف عضلة القلب ،وآالم وتعب مستمر ،وذلك بعد
صمامات يف القلب ،وقد
تع ّرضه جللطة قلب ّية منذ شهرين تقريباً ،أدّت إىل إغالق ثالثة ّ
ماطلت عيادة معتقل (رميون) يف عالجه يف البداية ،ومن ث ّم قامت بنقله إىل مستشفى
الصح ّية حتتاج إىل متابعة مستمرة.
(سوروكا) لتل ّقي العالج ،وحالته ّ

األسري خري أبو رجيلة 41 ،عاماً
من رام اهلل ،يعاني من آالم شديدة يف منطقة الكلى ،وذلك بسبب تناوله مياهاً ملوث ًة
خالل احتجازه مبركز توقيف (اجللمة) أثناء فرتة استجوابه ،وعقب نقله إىل معتقل
الصح ّية ،مّا
(عوفر) ،مل تأبه إدارة املعتقل مبا يعانيه األسري من أوجاع وأهملت حالته ّ
الصحي.
أدى إىل تراجع وضعه ّ

األسري علي حنون 22 ،عاماً
سرطان يف الغدد ال ّلمفاوية ،وكان يتل ّقى العالج قبل
من مدينة قلقيلية ،يعاني من
ٍ
الصح ّيةّ ،
اعتقاله ،لكن منذ اعتقاله مل َ
يتلق ّ
ومثة خطورة
أي عالج حقيقي حلالته ّ

الص ّحي له.
تتعمد إدارة معتقل (جمدو) إهمال الوضع ّ
على حياته ،حيث ّ

األسري املصاب أمحد دعيسات 28 ،عاماً
من بلدة بين نعيم شرقي حمافظة اخلليل ،ال يزال يشتكي من آثار إصابته بعدّة طلقات
ناريّة يف فخده األمين ،وقد جرى نقله ّ
مؤخراً إىل عيادة معتقل (ال ّرملة) ،وهو حباجة
حي.
إىل متابعة طب ّية لوضعه ّ
الص ّ
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األسري حممود عطا اهلل
حي بشكل واضح ،حيث يعاني من جرثومة يف
من مدينة نابلس،
تراجع وضعه ّ
َ
الص ّ

املعدة منذ فرتة طويلة ،وهو حباجة إىل إجراء فحوصات طب ّية عاجلة ،غري ّ
أن إدارة

املعتقل متاطل بنقله إىل املستشفى إضافة إىل ال ّتنكيل به عرب عزله انفراد ّياً.

األسري اجلريح صاحل الربغوثي 52 ،عاماً
من بلدة كوبر مشال غرب رام اهلل ،أصيب برصاص االحتالل خالل اقتحام بلدة كوبر
برام اهلل ،و ّ
مت اعتقاله و ُترك ينزف لفرتة طويلة دون إسعافه ،األمر الذي أدّى إىل عدم
السيطرة على حالته بعد نقله إىل مستشفى (بيلنسون)؛ حيث قام األط ّباء هناك ببرت
ّ
السكري قبل االعتقال ،وقام بإبالغ
ساقه اليسرى من األسفل ،وهو يعاني من مرض ّ
اجلنود الذين اعتقلوه بذلك.

األسري عمر أمحد كراكره 33 ،عاماً
من خميم عايدة يف حمافظة بيت حلم ،يعاني من ظروف صح ّية ونفس ّية سيئة ،وذلك
بعد تع ّرضه لتعذيب عنيف جسدي ونفسي على يد احمل ّققني يف معتقل (املسكوبية)،
والذي كان يستم ّر يف بعض األيام إىل  22ساعة متواصلة ،حيث يت ّم إجباره على تناول

ّ
الطعام داخل غرفة ال ّتحقيق ،ويرافق ذلك إبقاؤه مق ّيد اليدين والقدمني ومكب ً
ال

بكرسي من حديد ،إضافة إىل حرمانه من ال ّنوم.
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األسري عمر سالمة 55 ،عاماً
من مدينة رام اهلل ،يعاني من التهابات حادّة يف الربوستات ،كما أ ّنه يعاني من مرض
الصحي ،غري ّ
ّ
السجن
والسكري ،وهو حباجة إىل متابعة طب ّية لوضعه ّ
أن إدارة ّ
الضغط ّ
الص ّح ّي يف ّ
الشهور األخرية.
ال تسعى لوضع ح ّد ملعاناته ،ما أدى إىل تراجع وضعه ّ

األسري جنيب مفارجة 33 ،عاماً

من بلدة بيت لقيا قضاء رام اهلل ،يعاني من فتق يف عضالت بطنه ،وقد أُجريت له صور

خمتص ّ
الصحي ،وحتديد موعد
أش ّعة ،لك ّنه حباجة إىل طبيب
لالطالع على وضعه ّ
ّ
السجون يف إجراء العمل ّية له ،وال تقدّم
لعمل ّية جراح ّية بأسرع ما ُميكن ،ومتاطل إدارة ّ
الصح ّية.
له سوى املس ّكنات ،وأدى ذلك إىل تدهور حالته ّ
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األسري املريض حممد سعيد بشارات 33 ،عاماً

الصحي وبعد الفحص ّ
تبني بأ ّنه يعاني من فشل كلوي
من بلدة طمون ،تدهور وضعه ّ
كامل ،إضافة إىل ضغط الدم ،والتهابات شديدة ،و ُنقل أكثر من م ّرة إىل مستشفى

الصح ّيةّ ،
وأكد األطباء هناك ّ
بأن حالته
(اساف هروفيه) لل ّتدهور احلا ّد يف حالته ّ
صعبة للغاية ،وأ ّنه حيتاج إىل زراعة كلية .واستع ّد ذووه لتوفري متربع ،بينما متاطل
سلطات االحتالل يف دراسة األمر واملوافقة عليه ،ما يش ّكل خطورة على حياته ،ويرفض
االحتالل إطالق سراحه رغم أ ّنه مل َ
يتبق من حمكوم ّيته سوى  9شهور بعد أن أمضى
السجون.
 17عاماً يف ّ
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األسري ياسر ربايعة 44 ،عاماً
حي بشكل واضح ،و ُنقل إىل مشفى (سوروكا)؛
من س ّكان بيت حلم ،تراجع وضعه ّ
الص ّ
السرطان يف القولون ،ويعاني أيضاً من مرض الكبد الوبائي،
حيث يعاني من مرض ّ
الصحي جراء ماطلة إدارة معتقالت
وخيضع للعالج الكيماوي ،وقد تفاقم وضعه ّ
االحتالل يف تقديم العالج ّ
الالزم له.

األسري رجائي عبد القادر 35 ،عاماً
بالسجن ملدّة ( )45شهراً ،يعاني من ورم سرطاني يف الكبد والرئة،
من رام اهلل ،واحملكوم ّ
السجن ،ورغم ذلك ترفض سلطات
وتع ّد حالته من أصعب احلاالت املرض ّية يف ّ
االحتالل إطالق سراحه ،رغم أ ّنه مل يتبق له سوى عدّة أشهر ،وفى نفس الوقت ال ُتقدم

ّ
ومؤخراً فقط بدأ بتلقي جلسات عالج كيميائ ّية ،وهو مق ّيد
له رعاية طب ّية مناسبة،
الصحي ،ويشتكي
اليدين وال ّرجلني ملدة مثاني ساعات ،ويف اآلونة األخرية تراجع وضعه ّ
السمع وال ّنظر ،واضطرابات
من آالم يف املعدة واألمعاء ،وتلف يف األسنان ،وضعف يف ّ

يف ال ّنوم.

األسري ياسر ياسني الطروة 21 ،عاماً
من اخلليل ،يعاني من وضع صحي صعب ،فقد أُصيب بسبع رصاصات أثناء اعتقاله،
وعلى إثرها مت استئصال إحدى الكليتني واملرارة ،وال يزال يشتكي من وجود رصاصة يف
رجله اليمنى ،وهو حباجة إىل متابعة طب ّية فائقة ال تتوافر يف سجون االحتالل ،كما

بالسجن الفعلي ملدّة  17عاماً.
أصدر االحتالل يف ح ّقه حكم ّ
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األسري وليد املساملة 43 ،عاماً
بالسجن مدى احلياة ،وهو معتقل منذ عام
ونتيجة اإلهمال الطب نقل األسري احملكوم ّ
الصحي؛ إذ
2002م إىل مستشفى (سوروكا) اإلسرائيلي بعد تدهور طرأ على وضعه ّ
ظهرت عليه أعراض مت ّثلت بالتهابات حادّة يف ال ّلسان واحللق وارتفاع يف احلرارة.

األسري أمحد الزغاري 47 ،عاماً

من مدينة بيت حلم ،والذي يعاني من ش ّد وتش ّنجات يف ظهره وخاصرته وأسفل بطنه،
ويف كثري من األحيان ال يستطيع احلركة من شدّة األمل ،وقد خسر من وزنه يف

الفرتة األخرية  12كغ ،وراجع عيادة املعتقل أكثر من مرة ،لك ّنها اكتفت بإعطائه
تبني أ ّنه يعاني من جرثومة ،و ّ
مس ّكنات لآلالم ،وبعد أن أُجريت له فحوصات ّ
مت إعطاؤه
مضا ّداً حيو ّياً ،لكن مل يطرأ ّ
حتسن على حالة األسري.
أي ّ

األسري جواد اشتية 43 ،عاماً

من قرية تل يف حمافظة نابلسّ ،
حي ،فهو يعاني من مشاكل يف
مؤخراً تردّى وضعه ّ
الص ّ

السجن أكثر من م ّرة ،وأُجريت له فحوصات
القرن ّية منذ العام  ،2003وقد راجع عيادة ّ
طب ّية ،من أجل اخلضوع لعمل ّية جراح ّية بأسرع وقت مكنّ ،
لكن إدارة معتقل (جلبوع)
ما زالت متاطل يف حتويله إلجراء العمل ّية مّا قد يفقده البصر.

102

المؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى «تضامن»

األسري يسري عطية املصري 33 ،عاماً
حي
ال يزال األسري يسري عطية املصري من قطاع غزة يعاني من تدهور وضعه ّ
الص ّ
الصعب أص ً
السرطان يف الكبد بشكل متقدّم ،إضافة إىل
ّ
ال ،حيث يعانى من مرض ّ
ّ
ّ
تضخم يف الغدّة النخام ّية يف
بتضخم يف الغدّة ال ّليمفاوية ،كما يعاني من
إصابته

ال ّدماغ ،ويشكو من هزال ودوخة وصداع بشكل دائم ،كما يعاني من مشكلة يف القلب،
السجون ّ
أي عالجات مناسبة.
وآالم يف ّ
الصدر وضيق يف ال ّتنفس ،وال تقدّم له إدارة ّ

األسري فؤاد حجازي الشوبكي 76 ،عاماً

تستم ّر معاناة أكرب األسرى س ّناً؛ واملعتقل منذ عام  ،2006يعاني فؤاد من عدّة أمراض

السكري ّ
والضغط والبواسري ومشاكل بالبول ومشاكل يف
نظراً لكرب س ّنه ،منها ّ
ال ّنظر ،وضعف الدّم ،وقد ُنقل إىل مستشفى ال ّرملة أكثر من م ّرة ،لك ّنه ال يتل ّقى
عالجاً مناسباً ،وقد ّ
تبني مؤخراً بأ ّنه مصاب بكتلة سرطان ّية يف الكلى.
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األسرية املقدس ّية اجلرحية إسراء رياض جعابيص 32 ،عاماً

من س ّكان حي جبل املكرب ،اعتقلت قبل  3أعوام بعد أن أطلق االحتالل ال ّنار عليها ،مّا
تس ّبب هلا حبروق بنسبة  % 60من الدرجة األوىل والثالثة يف منطقة الوجه واليدين
ّ
والظهر والصدر ،إضافة إىل برت  8من أصابعها ،وحتتاج إىل عدّة عمل ّيات جراح ّية
ووظيف ّية بشكل عاجل ،واالحتالل مياطل يف إجرائها منذ فرتة طويلة ،األمر الذي أدّى

بالسجن ملدّة  11عاماً.
إىل تراجع وضعها ّ
الصحي ،وهي حمكومة ّ

األسري نزار شحادة 50 ،عاماً

وتبني ّ
الصحي ،و ُنقل إىل مشفى برزياليّ ،
أن لديه
من حمافظة اخلليل ،تراجع وضعه ّ
مشاكل يف القلب ،فخضع لعمل ّية قسطرة يف القلب ،ثم أعيد إىل سجن (عسقالن)،
السجون.
وهو حيتاج إىل متابعة صح ّية مستم ّرة ال تتو ّفر يف ّ

األسري أشرف غامن 27 ،عاماً
من بلدة دير الغصون قضاء طولكرم ،وهو يعاني من القولون العصب ،ويصاب أحياناً
بنوبات مغص حادة ،ولغاية ال ّلحظة مل َّ
يتلق األسري ّ
أي عالج ومل جت َر له أيّة فحوصات
طب ّية.

األسري قتيبة مسلم 48 ،عاماً
من قرية تلفيت جنوبي شرق نابلس ،يعاني من ارتفاع يف ضغط الدّم ونسبة
الكوليسرتول ،ومن أوجاع دائمة يف ّ
الصحي يف اآلونة األخرية،
الظهر ،وقد تفاقم وضعه ّ
فأصبح يعاني من مشاكل حادّة بالكلى نتيجة اإلهمال ّ
الطب الذي تع ّرض له ،حيث
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الصحية كما جيب،
تتعمد إدارة معتقل (جلبوع) إهماله طب ّياً بعدم تشخيص حالته ّ
ّ
إذ يت ّم من فرتة إىل أخرى تبديل العالج الذي يقدم له ،فأصبح يشعر بأنه حقل جتارب
السجن.
بني أيدي أطباء ّ

األسري جماهد جراب 29 ،عاماً

الصحي مؤخراً؛ إذ يعاني من ديسكات يف ظهره ،ويت ّم
من طولكرم ،تراجع وضعه ّ
إجراء جلسات عالج طبيعي له يف عيادة معتقل (إيشل) ،ويرفض األسري تل ّقي العالج
يف اآلونة األخرية ج ّراء املعاناة اليت يتعرض هلا أثناء نقله مبا يسمى (البوسطة)،
وهو حباجة إىل حتويله إىل طبيب عظام خمتصّ ،
لكن إدارة املعتقل متاطل وتس ّوف يف

حتويله ،وتكتفي بإعطائه مس ّكنات.

األسري حممد حممود براش 40 ،عاماً
بالسجن املؤبّد  3مرات ،ويتنقل على
من رام اهلل معتقل منذ عام  ،2003وحمكوم ّ
كرسي متح ّركُّ ،
الصعبة يف سجون االحتالل ،وهو يعاني
ويعد من احلاالت املرض ّية ّ

والسمع ،ودوخة مستم ّرة ونقل إىل مستشفى ال ّرملة
من مشاكل متعدّدة يف ال ّنظر ّ

العديد من امل ّرات للعالج ،ولكن مل يُقدّم له عالج مناسب ،مّا أدّى إىل تراجع وضعه

الصحي بشكل واضح ،وبدأ يعاني من ازدياد يف د ّقات القلب وارتفاع يف ّ
والسكر،
ّ
الضغط ّ
كما ّ
أن قدمه املبتورة أُصيبت بالتهابات وتق ّرحات حادة وخطرية ،نتيجة وجود شظايا

فيها ،وهو حباجة إلجراء عملية تنظيفات ّ
للشظايا حتى يتم ّكن من تركيب الطرف

الصناعي الذي حيتاجه.
ّ
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عاشرًا :القرارات اإلدار ّية
الصوريّة يف
واصلت حماكم االحتالل العسكريّة ّ
حمكميت (عوفر وسامل) خالل العام  2018إصدار
قرارات االعتقال اإلداري سواء لألسرى اجلدد ،أو
قرارات جتديد إداري للمعتقلني لفرتات جديدة،
حيث أصدرت خالل العام ( )920قراراً إدار ّياً غالب ّيتها
جتديد اعتقال ،وهو مبثابة انتهاك حل ّريّة املعتقل
ويعد احتجازه واعتقاله احتجازاً
اإلداري وكرامتهُّ ،
تعسف ّياً لعدم وجود تهمة حمدّدة ،أو عدم حماكمته
ّ
حماكمة عادلة وفق األصول والقواعد القانون ّية
نص املادّة ( )9من العهد
الدّول ّية ،وهو ما خيالف ّ
اخلاص باحلقوق
ّولي
ّ
ّولي املذكور (العهد الد ّ
الد ّ
املدن ّية والسياس ّية).
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920

قرارًا إدار ّيًا

خالل عام

2018م

أن القرارات اليت صدرت عام  2018تش ّكل تراجعاً
ورغم ّ
أن هذا ال يعين ّ
بنسبة  % 13عن عام ّ ،2017إال ّ
أن
السياسة القمع ّية
االحتالل تراجع عن استخدام هذه ّ

اليت ختالف ّ
كل املعايري اليت وضعها القانون الدولي

وحتجم من تطبيق هذا ال ّنوع
للح ّد من استخدامه،
ّ
من االعتقال ،وتشرتط استخدامه يف أضيق احلدود،
ّ
ولكن طبيعة األوضاع امليدان ّية يف الض ّفة الغرب ّية هي
اليت حتكم ارتفاع أو اخنفاض عدد املعتقلني اإلداريّني.

وقد بلغت أعداد القرارات اليت صدرت للم ّرة األوىل ّ
حبق األسرى خالل العام ( )381قراراً،

علماً بأن غالب ّيتهم ّ
مت التجديد هلم خالل العام نفسه مل ّرات أخرى ،ومعظمهم أسرى

حمررون أمضوا سنوات يف سجون االحتالل وأُعيد اعتقاهلم م ّرة أخرى.
َّ

بينما بلغ عدد قرارات ال ّتجديد اإلداري لفرتات اعتقال ّية جديدة ( )539قراراً ،ومتتد
مابني شهرين إىل  6شهور ،ووصلت إىل ( )10م ّرات لعميد األسرى اإلداريّني (إبراهيم
عبد اهلل العروج 35 ،سنة) من قرية العروج شرق بيت حلم ،وآخرين ُجدّد هلم مل ّرة خامسة
وسادسة.
وكان توزيع القرارات اإلداريّة خالل العام على ال ّنحو ال ّتالي :يف شهر كانون ال ّثاني/
يناير أصدر االحتالل ( )100قرار ّ
إداري ،ويف شباط /فرباير أصدر ( )71قراراً ،بينما يف
آذار /مارس أصدر ( )94قراراً ،ويف إبريل /نيسان أصدرت حماكم االحتالل ( )74قراراً،
بينما يف أيار /مايو ارتفعت أعداد القرارات بشكل الفت ،ووصلت إىل ( )122قراراً إدار ّياً،
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ويف حزيران /يونيو ( )44قراراً ،بينما يف متوز /يوليو
أصدرت ( )80قراراً ،ويف آب /أغسطس ( )85قراراً ،ويف
أيلول سبتمرب  100وقرارين ،ويف تشرين األول /أكتوبر
( )40قراراً ،ويف تشرين ال ّثاني /نوفمرب ( )47قراراً ،ويف
كانون األول /ديسمرب ( )61قراراً.

251
قرارًا إدار ّيًا

النسبة العليا في
مدينة الخليل

واحتلت مدينة اخلليل كالعادة النسبة العليا يف القرارات اإلداريّة ،حيث بلغت ()251

قراراً إدار ّياً ،بنسبة  % 25من القرارات اإلداريّة اليت صدرت خالل العام  ،2018تلتها
مدينة رام اهلل ،ثم بيت حلم.
أقدم األسرى اإلدار ّيين
ومع نهاية العام  2018يكون األسري (إبراهيم عبد اهلل العروج 35 ،سنة) من بيت حلم
قد أ ّ
ّ
الصوريّة
مت عامه ال ّثالث يف االعتقال
اإلداري ،بعد أن جدّدت له حماكم االحتالل ّ
اإلداري للم ّرة العاشرة على ال ّتوالي ،وي ُّ
ُعد أقدم أسري ّ
ّ
إداري يف سجون االحتالل.
عميد األسرى اإلداريّني األسري (العروج) مل يكتف االحتالل باعتقاله منذ  3سنوات دون
تهمة ،بل أقدم على نقله إىل العزل االنفرادي بسجن (جمدو) بأوامر من املخابرات منذ
حبجة أ ّنه يشكل خطراً على االحتالل.
بداية العام ّ
أعادت ق ّوات االحتالل اعتقال األسري احمل ّرر (إبراهيم العروج) بعد اقتحام منزله بتاريخ
قاس ج ّداً ،ورغم ذلك مل تستطع خمابرات االحتالل إثبات
 ،2016/1/25وخضع لتحقيق ٍ

أي تهمة عليه رغم ال ّتعذيب الذي تع ّرض لهّ ،
ّ
والضغط عليه باعتقال زوجته وشقيقيه،
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لذلك ّ
ّ
ّ
لإلداري
اإلداري ،وال يزال حتى إعداد ال ّتقرير خيضع
مت حتويله إىل االعتقال
حبجة ّ
أن له مل ّفاً سر ّياً ال يُسمح ألحد باالطالع عليه.
ّ

واألسري (العروج) هو أسري حم ّرر اعتقل عدّة مرات لدى االحتالل ،وأمضى ما يقارب 10

السجون ،وكان االحتالل قد اعتقل زوجته (رابعة العروج) بعد اعتقاله بعدّة
سنوات يف ّ

أيام لـ ( )20يوماً تقريباً يف مركز حتقيق املسكوب ّية ،تع ّرضت خالهلا للتحقيق املتواصل

من أجل ّ
الضغط عليه.

ويعاني األسري (إبراهيم العروج) من ظروف صعبة يف العزل االنفرادي ،حيث ال يسمح له
باخلروج إىل ساحة الفورة ّإال م ّرة يوم ّياً ملدة ساعة؛ وهو مق ّيد اليدين وال ّرجلني ،كما
اخلاصة القمع ّية بتفتيش زنزانته يوم ّياً ،وقلبها رأساً على عقب ،كذلك
تقوم الوحدات
ّ

حيرمه االحتالل من زيارة ذويه.
كما يعتقل االحتالل شقيقه (إمساعيل 33 ،عاماً) منذ آذار /مارس  ،2014وأصدر حب ّقه
بالسجن ملدّة  7سنوات ونصف ،وخيضع للعزل االنفرادي يف سجن رميون ،منذ
حكماً ّ

بداية العام  ،2018ومنوع من زيارة ذويه.

مقاطعة المحاكم اإلدارية
نتيجة تصاعد سياسة االعتقال اإلداري ّ
حبق األسرى ق ّرر األسرى اإلداريّون البالغ

عددهم حنو ( )450معتق ً
ال إدار ّياً يف اخلامس عشر من شباط /فرباير مقاطعة حماكم
االحتالل اإلداريّة بكا ّفة أنواعها ،وس ّرب األسرى رسالة من داخل السجون أوضحوا فيها
سبب ال ّلجوء هلذه اخلطوة جاء فيها:
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«ال ّ
شك ّ
أن جرائم االحتالل فيما خيص خمالفة القانون الدولي وحقوق اإلنسان ليس
قانوني مزيف جيعل
بستار
هلا حدود ،بل تعدّت ذلك األمر عرب الزمن ،فيتم تغليفها
ّ
ٍ

مجيع املخالفات قابلة للقوانني وأصحاب احلقوق ّ
ومنظماته الدولية؛ ولن يكون هنالك

أحد أكرب على فضح ذلك من الذين يكتوون بناره ،وأكرب دليل على ذلك االعتقال
اإلداري”.
كما ّ
أن هذا النوع من االعتقال نوع من أنواع ال ّتعذيب ال ّنفسي والعقوبة القاسية دون
ّ
نصت على:
ونص املادّة ( )5من اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ا ّليت ّ
أي تهمة ،ويتنافى ّ
ّ
ّ
احلاطة بالكرام».
«ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو
كما ّ
خمتصة هو انتهاك
أن عدم عرض املعتقل اإلداري على جلنة إداريّة أو حمكمة
ّ
نصت
لنص املادّة ( )10من اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ا ّليت ّ
ملبدأ ال ّتقاضي وانتهاك ّ
ّ
امة مع اآلخرين ّ
احلق يف أن تنظر قض ّيته حمكمة
على« :لكل إنسان على قدم املساواة ال ّت ّ
مستق ّلة وحمايدة نظراً منصفاً وعلن ّياً للفصل يف حقوقه والتزاماته ،ويف أيّة تهمة
جزائ ّية وُجهت إليه».

ّة لالحتالل هي:
اإلدارية
ولعل أبرز األسباب ملقاطعة احملاكم اإلدار ّي
الس ّري ،واليت تصل لسنوات طويلة وملرات
العدد الكبري من املعتقلني اإلداريّني بامللف ّ
ّ
عديدة ،مع عدم صدور ّ
اإلداري ،ورغم عدد احلاالت وتكرارها
أي تهمة ضد هذا املعتقل
واملدة اليت يقضيها املعتقل اإلداري تدل بوضوح على شبهة يف أغلب األحيان.
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أي دور يف ّ
عزل احملامني عن أداء ّ
الس ّري؛ إذ ال يستطيع
ظل وجود ما يسمى بامللف ّ
احملامي معرفة ال ّتهمة احلقيق ّية وكيف ّية الدّفاع عن املعتقل.
تنقسم جلسات احملكمة يف ّ
ظل امللف السري إىل جلسيت مداولة؛ إحداها علنية حبضور
ربر
القاضي واملدّعي العام ،واألخرى س ّريّة فقط بني املدعي العام والقاضي ،حيث ال م ّ
إال ّ
تبين وجهة نظر املدعي العام ،وليس العدالة.
بضغط الشاباك يف ّ
كل املرات ،يكون السبب املباشر لالعتقال هو حرص مسؤول
الشاباك على مستقبله امله ّ
ين؛ ما يعين وجود منفعة أو مض ّرة شخص ّية لضابط
الشاباك يف التعامل مع املل ّفات.
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السابقة؛ مبعنى ّ
أن مجيع بروتوكوالت االعتقال اإلداري
حماسبة األسري على مل ّفاته ّ
تتضمن اشتداد القضاة ،ويف كافة احملاكم ويف مجيع مستوياتها مبا يف ذلك احملكمة
ّ
ّ
وكأن هذا امللف ال يغلق لألسري حتى نهاية حياته أو زوال االحتالل.
العليا،
انعدام األحداث األمنية يف مناطق سكن األسرى ،أو تفاوتها من منطقة ألخرى ،أو على
حبجة أحداث
مستوى الوطن وأحياناً تدوم فرتات طويلة ،ورغم ذلك تطال اإلداري ّ
املنطقة.
إن أفعال االحتالل وخططه ال تتو ّقف حبدود أو مس ّوغات ،لكن ما يثبت أن ضباط
الشاباك يكونون سبباً يف تشكيل أعمال وهم ّية القتياد ّ
كل ما يريدونه من الشباب،
وبذلك ال توجد ّ
حساسة ضدهم ،ويقومون حبملة أمن ّية من االعتقال
أي نشاطات ّ
اإلداري ،هم َمن ّ
خطط هلا وه ّيأ األجواء لتنفيذها دون ّ
أي سبب لالعتقال.
إعادة األسرى لالعتقال اإلداري بعد فرتة قصرية ج ّداً ،كما حدث يف األعوام األخرية؛
فال يبقى األسري خارج األسر ّإال أيّاماً معدودات ،ويتم إعادة اعتقاله إدارياً ،ومن أوّل
متديد يبدأ بستة أشهر ،أهلذا احلد تصل خطورة األسري ،أم ّ
أن اإلفراج عن األسري ما
كان جيب أن يكون؟!! وهذا دليل على عدم استئناف هذا االعتقال ّ
ألي مادة قانونية.
بناء على ما تقدم ق ّررنا حنن -األسرى اإلداريّون -يف سجون االحتالل فضح هذه
السياسة ّ
والتوجه -ونعين كل املخلصني من أبناء شعبنا وأحرار العامل -لوضع
الظاملة،
ّ
ّ
الصهيونية ومقاطعة هذه احملاكم لالحتالل بكافة مستوياتها؛
ح ّد هلذه اجلرمية ّ
بدءاً من يوم غد اخلامس عشر من شباط /فرباير.
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مجريات المقاطعة
بدأ األسرى اإلداريّون باالمتناع عن املثول أمام احملاكم اإلداريّة منذ  ،2018/2/15وبعد
السجون بتهديدهم مبنعهم من املثول أمام
مرور أسبوعني على املقاطعة بدأت إدارة ّ
حماكم االستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم اإلداريّة ،وذلك من

الضغط عليهم لتعليق هذا ال ّنوع من االحتجاج ،بينما ّ
أجل ّ
أكد األسرى بأنهم ماضون
رغم تهديدات االحتالل.
السجون قد التقت خالهلا مع قيادة
وبعد مرور شهر ونصف على املقاطعة ،كانت إدارة ّ
األسرى اإلداريّني مرتني ،وبد ً
ال من االستجابة إىل مطالبهم جلأت إىل ال ّتهديد والوعيد
بفرض عقوبات عليهم وإجبارهم على املثول أمام احملاكم.
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السابع عشر منه يوم األسري الفلسطيين،
ومع دخول شهر نيسان /إبريل والذي يصادف ّ
ق ّرر األسرى تصعيد احتجاجاتهم ،وذلك استغال ً
ال حلالة ال ّتضامن اليت تتصاعد خالل
الشهر ،والفعال ّيات املتزايدة اليت ّ
هذا ّ
تنظم إسناداً لألسرى ،وتسليط اإلعالم ّ
الضوء على
قضيتهم ،وذلك مبقاطعة العيادات وال ّتوقف عن تناول األدوية ،والدّخول يف إضرابات
متقطعة عن ّ
ّ
الطعام.
تهديد األسرى بال ّتصعيد دفع م ّثل االستخبارات يف سجون االحتالل إىل اجللوس مع
اللجنة املم ّثلة للمعتقلني اإلداريّني يف سجن (عوفر) ،نتج عنه موافقة األسرى على طلب
م ّثل االستخبارات بإعطائهم فرصة لالطالع على املستوى السياسي لقضية املعتقلني
اإلداريّني ،لذلك ّ
موسع يضم جلنة األسرى
مت تأجيل ال ّتصعيد ،على أن يُعقد اجتماع ّ
السجون لبحث ّ
ملف
اإلداريّني ،وم ّثلني عن الشاباك واجليش اإلسرائيلي وإدارة مصلحة ّ
األسرى اإلداريّني بشكل كامل ،مع استمرار املقاطعة.
السجون لشهور يف تنفيذ وعدها ببحث ّ
اإلداريّ ،
ّ
وسن
ملف االعتقال
وقد ماطلت إدارة ّ
قوانني جديدة للتعامل مع اإلداريني ،ويف العاشر من أيلول /سبتمرب أعلن األسرى
اإلداريّون عن ن ّيتهم تعليق خطوة مقاطعة احملاكم ،وذلك بهدف إعطاء الوقت الكايف
النضالي لدراسة القرارات الصادرة عن احملاكم بدرجاتها
ل ّلجنة اخلاصة بإدارة الربنامج
ّ
حيال األسرى اإلداريّني ،وفحص مدى التزام احملكمة بالوعود اليت جاء بها مثلو جهاز
االستخبارات ،وبناء على نتائج التقييم خالل فرتة ال ّتعليق سيتم اإلعالن عن موقف
اللجنة القادم.
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ورغم مقاطعة األسرى اإلداريّني للمحاكم ،وعدم املثول أمامها ّإال ّ
أن حماكم االحتالل
واصلت إصدار األوامر اإلدارية ّ
حبق األسرى ،حيث أصدرت منذ قرار املقاطعة يف اخلامس
عشر من شباط /فرباير املاضي ح ّتى توقف املقاطعة ( )590قراراً إدار ّياً معظمها جتديد
إداري ،مّا يؤكد ّ
ّ
أن هذه احملاكم بأنها صوريّة وغري حقيقية ،وحماكم شكل ّية تأمتر
بأوامر املخابرات.

ّة خالل  2018طالت ك ً
ال من:
اإلدارية
وأبرز القرارات اإلدار ّي
ال ّنائبة يف اجمللس ال ّتشريعي
(خالدة كنعان جرار 53 ،عاماً)
ّ
اإلداري
من رام اهلل؛ حيث جدّد هلا
 4مرات متتالية ،وهي معتقلة منذ
.2017/7/2
ال ّنائب املقدسي (أمحد حممد عطون،
 52عاماً) صدر يف حقه قرار اعتقال
ّ
إداري جديد بعد إعادة اعتقاله.

ال ّنائبة يف اجمللس ال ّتشريعي خالدة كنعان

القيادي (رزق الرجوب 52 ،عاماً) من اخلليل ،حيث نكث االحتالل اال ّتفاق الذي أجراه
معه بعد خوضه إضراباً عن الطعام م ّرتني بعد اعتقاله ،وجدّد له اإلداري للم ّرة ال ّثانية

رغم وعوده بعدم ال ّتجديد.
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األسري املقعد (عدنان ياسني محارشة 50 ،عاماً) من جنني ،دون مراعاة لظروفه
اخلاصة؛ حيث إنه ال يقوى على الوقوف على قدميه دون مساعدة أحد ،ويتنقل على
كرسي متحرك.
األسري الصحفي مدير مركز أسرى فلسطني للدّراسات (أسامة حسني شاهني35 ،

عاماً) ،من اخلليل صدر يف حقه قرار ّ
وجدِّد له مرتان.
إداري ُ

مدير مركز أسرى فلسطني للدّراسات أسامة حسني شاهني
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السياسي (هشام الشرباتي) من اخلليل ،صدر يف حقه قرار اعتقال ّ
وجدد
إداريُ ،
احمللل ّ
له مرتان.
ّ
الشيخ (مازن مجال النتشة 46 ،عاماً) من اخلليلُ ،جدِّد له  5مرات.
القيادي (عبد الباسط احلاج 45 ،عاماً) من مدينة جننيُ ،جدّد له للم ّرة الثانية.
القيادي (عايد حممد دودين 51 ،عاماً) من اخلليل ،جدّد له  5مرات متتالية ،وكان
أمضى ما يزيد على  18عاماً يف سجون االحتالل ،معظمها يف االعتقال اإلداري.
أحد أبطال معركة األمعاء اخلاوية (أمين علي طبيش 36 ،عاماً) من اخلليل ،جدّد له
للمرة اخلامسة على التوالي.
القيادي (نادر صوافطة 43 ،عاماً) ،من مدينة طوباس ،جدد له  4مرات.
األسرية (خدجية جربيل ربعي 33 ،عاماً) من اخلليل ،جدد هلا  3مرات.
األسرية (فداء حممد إخليل 23 ،عاماً) من اخلليل ،صدر يف حقها قرار اعتقال ّ
إداري
ملدة  6شهور.
القيادي يف محاس الشيخ (عبد اخلالق حسن النتشة 61 ،عاماً) من اخلليل ،وجدّد له
 4مرات.
القيادي يف محاس الشيخ (شاكر حسن عماره 55 ،عاماً) ،من أرحيا ،وجدّد له  5مرات.
القيادي يف محاس (رأفت ناصيف 52 ،عاماً) من طولكرم ،فرض عليه اإلداري ،وكان
أمضى ما يزيد على  16عاماً يف سجون االحتالل.
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يف آذار /مارس من العام املاضي صوتت جلنة العالقات اخلارج ّية يف جملس ّ
الشيوخ
اإلسباني باإلمجاع على مترير قانون قدمته عضوة جملس الشيوخ السيدة (سارا فيال)

عضوة حزب (بودميوس) اليساريّ ،
حيث إسرائيل على وقف االعتقاالت اإلدارية ،وعدم
اعتقال األطفال الفلسطين ّيني.
ّ
وحث القرار إسبانيا اليت أصبحت عضواً يف جملس حقوق اإلنسان ال ّتابع لألمم املتحدة،
ّ
بالضغط على دولة االحتالل؛ كي حترتم القرارات واملعاهدات الدولية املختصة بالطفولة

وتن ّفذها ،وأن يقدم إىل العدالة من ال يلتزم بهذه املعاهدات ،وحتدث كذلك القرار عن
حقوق اإلنسان ّ
للشعب الفلسطيين حتت االحتالل ،وكيف ُتغتصب حقوقه يومياً.

أسرى خاضوا إضرابات ضد اإلداري

األسري القيادي رزق الرجوب
أعادت ق ّوات االحتالل اعتقال
الشيخ (رزق عبد اهلل الرجوب60 ،

عاماً) من حمافظة اخلليل بتاريخ
 ،2017/12/6ومل ميض على إطالق
سراحه من االعتقال الذي سبقه
سوى أسبوع واحد ،وحاول االحتالل
ّ
الضغط عليه للموافقة على اإلبعاد
السودان أو اعتقاله إدار ّياً.
لدولة ّ
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بداية العام  2018ق ّرر األسري (الرجوب) خوض إضراب عن الطعام استمر ملدة 25

يوماً متتالية ،إىل أن توصل ال ّتفاق مع االحتالل على حتويل ملفه لقضية ،ويف حال

مل يثبت يف ح ّقه شيء يطلق سراحه ،ورفض فكرة اإلبعاد ،وقد نكث بوعده لألسري وقام
بإصدار قرار اعتقال إداري يف حقه ملدة  6شهور ،األمر الذي دفعه للعودة مرة أخرى
لإلضراب الذي استمر  10أيام متتالية ،وعلق إضرابه الثاني بعد تل ّقي وعد آخر بعدم
جتديد اإلداري له ملرة ثانية.
عاد االحتالل ونكث وعده مرة ثانية لألسري (الرجوب) وجدد له اإلداري لفرتة ثانية
لستة أشهر ،األمر الذي دفعه إىل العودة لإلضراب للمرة الثالثة يف العام نفسه ،وقد
استم ّر  24يوماً ،علق بعدها إضرابه بعد التوصل التفاق مع إدارة السجون على متديد
االعتقال اإلداري له ملرة واحدة ملدة  4شهور على أن تكون األخرية ،وبعدها يطلق سراحه،
وبذلك يكون أمضى  16شهراً يف اإلداري دون تهمه.
صحة األسري (الرجوب) إىل حد كبري خالل اإلضراب ،ونقص وزنه ما
وقد تراجعت ّ
يزيد عن  10كيلو جرام ،واشتكى من آالم حادّة يف كل أحناء جسده ،إضافة إىل دوخة
مستم ّرة ،وال يستطيع احلركة ،إضافة إىل معاناته من مشكلة (فقر الدم)؛ علماً بأ ّنه
السجون
السجون ،حيث بلغ جمموع ما أمضاه يف ّ
أمضى ما يزيد على ثلث عمره داخل ّ
 23عاماً.
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األسري صدام عوض

حمرر أعيد اعتقاله
األسري (صدام على عياد عوض 28 ،عاماً) ،من اخلليل ،أسري
َّ

ميض على إطالق سراحه من آخر اعتقال سوى 4شهور ،كان
بتاريخ  ،2018/3/12ومل ِ

قد أمضى خالله  4سنوات متتالية ،وأصدر يف حقه بعد أسبوع من اعتقاله قرار اعتقال
ّ
إداري ملدة  6شهور.
يف آب /أغسطس من نفس العام ق ّرر األسري (عوض) خوض إضراب عن ّ
الطعام للمطالبة
بإنهاء اعتقاله اإلداري ،واستم ّر إضرابه عشرة أيام ،ووعدته إدارة السجن بعدم ال ّتجديد
له ملرة ثانية يف حال ع ّلق إضرابه ،لكنها أخلفت وعدها ،وجددت اإلداري له ملرة ثالثة

ملدة  6شهور ،فعاد يف تشرين الثاني /أكتوبر م ّرة أخرى لإلضراب عن الطعام ،حيث

تراجعت حالته الصح ّية نتيجة اإلضراب ،وبدأ يعاني من ا ُ
هلزال وعدم القدرة على

احلركة ،وآالم يف خمتلف أحناء جسده.
بعد  21يوماً ع ّلق األسري إضرابه بعد تل ّقي وعود جديدة بعدم ال ّتجديد له مرة أخرى،
علماً بأ ّنه أسري حمرر كان قد اعتقل  7سنوات لدى االحتالل.

األسري إمساعيل عليان

األسري (إمساعيل خليل عليان 27 ،عاماً) من سكان مدينة بيت حلم ،اعتقل بتاريخ
 ،2017/11/1وبعد أيّام أُصدر يف ح ّقه أمر ّ
إداري مدّته س ّتة أشهر ،وحني انتهت مدّته
ُجدد له األمر اإلداري مرة ثانية ملدة ستة أشهر أخرى.
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قرر األسري الدخول يف إضراب عن الطعام مفتوح ضد اعتقاله اإلداري ،واستم ّر إضرابه

 3أسابيع ،وعلق اإلضراب بعد ال ّتوصل التفاق مع االحتالل على عدم ال ّتجديد له مرة
أخرى.
وهو متزوج وأب لطفل ،وأسري سابق اعتقل  3مرات ،وأمضى ما يزيد على  6سنوات يف
السجون ،وهو أحد ّ
الشبان ال ّناشطني يف العمل ال ّتطوعي.
ّ

األسري عباس أبو عليا

األسري (عباس عبد اهلادي أبو عليا 22 ،عاماً) من رام اهلل ،اعتقل يف  19متوز /يوليو

وجدّد له اإلداري ثالث مرات ،لذلك ق ّرر
 ،2017وصدر يف ح ّقه قرار اعتقال إداريُ ،
خوض إضراب عن ّ
الطعام يف سجن (النقب الصحراوي).

وقد ع ّلق األسري (أبو عليا) إضرابه الذي استم ّر  10أيام بعد ال ّتوصل ال ّتفاق مع إدارة
سجون االحتالل يقضي بتثبيت اعتقاله اإلداري  6شهور ،وعدم ال ّتجديد له ملرة أخرى،

وهو أسري حم ّرر أمضى سنوات يف اعتقاالت سابقة.

األسري خالد البطاط

األسري (خالد علي البطاط 47 ،عاماً) ،من بلدة ّ
الظاهرية يف اخلليل ،اعتقل بتاريخ

 ،2018/7/5وأصدرت يف ح ّقه حمكمة (عوفر) قرار اعتقال إداري ملدّة  4شهور ،ما دفعه
خلوض إضراب مفتوح احتجاجاً على حتويله لإلداري بشكل تعسفي.

واستم ّر إضراب األسري (البطاط)  21يوماً متتالية ،وع ّلق إضرابه بعد أن ّ
مت التوافق
على إطالق سراحه بعد انتهاء مدّة اإلداري  4شهور ،وقد أطلق سراحه بالفعل.
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األسري حسن شوكه
األسري (حسن حسنني شوكة 30 ،عاماً) من مدينة بيت حلم؛ أسري حمرر ،كان قد
ميض
أمضى  10سنوات يف سجون االحتالل ،وأعيد اعتقاله بتاريخ  ،2017/9/29ومل ِ
على حت ّرره من سجون االحتالل سوى شهر واحد فقط ،و ّ
مت حتويله إىل االعتقال
حبجة وجود ملف س ّري له.
اإلداري ّ
وفور حتويله إىل اإلداري أعلن الدّخول يف إضراب عن الطعام مفتوح استم ّر ملدة ()35

الصادر
يوماً ،وع ّلقه بعد أن استجابت سلطات االحتالل ملطلبه بإلغاء االعتقال اإلداري ّ

بالسجن ملدة  6شهور ،وحني انتهت
يف ح ّقه ،وإصدار الئحة ا ّتهام له؛ حيث حكم عليه ّ
رفض االحتالل اإلفراج عنه وأعاده م ّرة أخرى إىل االعتقال اإلداري.
عاد األسري (شوكة) وأعلن يف اليوم نفسه الدّخول يف إضراب عن الطعام مفتوح مل ّرة

ثانية استمر  62يوماً ،وقد ع ّلق إضرابه ،وبعد توصل حماميته ال ّتفاق مكتوب يقضي
بتجديد اإلداري ملدة شهرين ّ
مت اإلفراج عنه.
وخالل اإلضراب طرأ تراجع كبري على صحة األسري (شوكة) ،وفقد حنو  25كيلو
جراماً من وزنه ،وعانى من آالم يف عينيه وظهره ،ودوخة مستمرة ،وتعرضت حياته
للخطر الشديد.

األسري ضرار أبو منشار
حمرر أمضى يف
األسري (ضرار حممد ربيع أبو منشار 40 ،عاماً) ،من اخلليل ،أسري َّ
سجون االحتالل ما يزيد على  8سنوات ،أعيد اعتقاله بتاريخ  2017/6/9بعد اقتحام
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منزله ،وأُصدر يف ح ّقه قرار إداري ملدة  6شهور ،وقبل أن تنتهي ّ
مت ال ّتجديد له لفرتة
ثانية ثم ملرة ثالثة.
ق ّرر األسري خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله اإلداري
دون تهمة استمر  18يوماً ،وع ّلق إضرابه بعد أن توصل التفاق مع إدارة السجون على

جتديد اإلداري له ملرة واحدة فقط بعد الفرتة احلالية ،وإصدار جوهري حبقه.
خالل اإلضراب تراجعت حالته الصحية ،وعاني من هبوط يف الوزن ،ومن آالم يف
املفاصل ،وهزال عام وأمل باخلاصرتني ،وأوجاع بالكلى ،وهو أب ألربعة أبناء.

األسري أنس شديد

األسري (أنس إبراهيم شديد 22 ،عاماً) ،من اخلليل ،أسري حمرر أعيد اعتقاله بتاريخ
 ،2017/6/14وصدر يف حقه قرار اعتقال إداري ملدة  6أشهر ،وجدّد له االعتقال ملرتني
متتاليتني.
خاض األسري (شديد) إضراباً عن
الطعام ض ّد اعتقاله اإلداري يف
صحته
حزيران /يونيو ،وتراجعت ّ
بشكل خطري ،وعانى آالماً شديدة
يف الرأس ودوخة مستمرة وعدم
ا ّتزان وهزال يف جسده ،وفق َد من
وزنه  20كغم.
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توصل بعدها التفاق مع االحتالل بتجديد اإلداري له
استمر إضراب (شديد)  22يوماًّ ،
مرة واحدة وإطالق سراحه.
وكان (شديد) قد خاض إضراباً عن الطعام يف اعتقال سابق عام  2016ملدة  88يوماً
متتالية؛ احتجاجاً على اعتقاله اإلداري ،وتع ّرضت حياته للخطر الشديد يف حينه،
ونقل إىل مستشفى خارج السجون ،ووُضع يف العناية املك ّثفة.

األسري باسم عبيدو

األسري (باسم عبيدو 47 ،عاماً) من اخلليل؛ أب لستة أبناء ،وأسري حم ّرر كان قد قضى
حنو  8سنوات يف سجون االحتالل ،وأعاد االحتالل اعتقاله بتاريخ  ،2018/5/30وأصدر
يف حقه أمر اعتقال إداري  4شهور.
أعلن األسري (عبيدو) عن خوض إضراب مفتوح عن الطعام استم ّر ملدة  19يوماً ،ع ّلق
بعدها اإلضراب بعد أن وافقت إدارة السجون على جتديد االعتقال اإلداري له مرة
إضاف ّية واحدة فقط ،ويطلق سراحه بعدها.

األسري حممود عياد

األسري (حممود كريم عياد 33 ،عاماً) املشهور بلقب (املرابط) من بيت حلم؛
أسري سابق ،وقد أمضى ما جمموعه  6سنوات يف سجن االحتالل ،أعيد اعتقاله يف
 ،2017/3/5وأصدرت حمكمة عوفر العسكرية يف حقه قراراً إدارياً ملدة  6أشهر بدون
تهمه ،وجدّد له  3مرات متتالية.
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ق ّرر األسري (عياد) الدخول يف إضراب مفتوح احتجاجاً على سياسة االعتقال اإلداري،

وع ّلق إضرابه بعد  21يوماً ،بعد استجابة االحتالل ملطالبه بعدم ال ّتجديد له مرة
أخرى.

األسري عيسى عوض

األسري (عيسى علي عوض 30 ،عاماً) من اخلليل ،اعتقل يف شهر نيسان /إبريل من
وجدّد له  3مرات ،فقرر الدخول يف إضراب
العام  ،2017وفرض عليه االعتقال اإلداريُ ،

عن الطعام احتجاجاً على سياسة االعتقال اإلداري يف ح ّقه ،ومت عزله يف زنازين سجن

عوفر.
تراجعت صحة األسري (عوض) نتيجة اإلضراب ،وعانى من دوخة مستمرة وهزال يف
جسمه ،وآالم شديدة يف خاصرته ،وع ّلق إضرابه بعد  25يوماً بعد أن وافق االحتالل
على إصدار قرار جوهري يف ح ّقه ،حبيث يطلق سراحه بعد انتهاء فرتة اإلداري األخرية.

األسري إسالم اجلواريش

األسري (إسالم جواريش 29 ،عاماً) من بيت حلم ،معتقل منذ  ،2017/2/2وصدر يف ح ّقه

إداري ،وجدّد له  3مرات ،لذا أعلن عن خوض إضراب عن ّ
قرار اعتقال ّ
الطعام مفتوح
استمر ملدة  25يوماً ،وع ّلق إضرابه بعد أن وافق االحتالل على إصدار قرار جوهري يف
حقه ،حبيث يطلق سراحه بعد انتهاء فرتة اإلداري األخرية.
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األسري عمر أبو شخيدم

األسري(عمر دياب أبو شخيدم 37 ،عاماً) من مدينة اخلليل؛ أسري حم ّرر ،كان قد
أمضى عدة أعوام يف سجون االحتالل ،وأعيد اعتقاله بتاريخ  ،2017/12/26وصدر يف
ح ّقه قرار اعتقال إداري ملدة  6أشهر ،وقبل أن تنتهي بأسبوع جدّد له اإلداري ملرة ثانية
لستة أشهر جديدة.
خاض األسري إضراباً عن الطعام مفتوحاً استم ّر ملدة أسبوع ،وع ّلق إضرابه بعد ال ّتوصل
إىل ا ّتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله اإلداري.

األسري سامي جنازره
األسري (سامي حممد شعبان
جنازرة 45 ،عاماً) ،من خميم
الفوار جنوب مدينة اخلليل؛
أسري حمرر كان قد اعتقل
أكثر من عشر سنوات على عدة
فرتات ،وأعاد االحتالل اعتقاله
بتاريخ  ،2017/12/13وأصدر يف
حقه أمر اعتقال إداري ملدة أربعة
أشهر ،وقبل أن تنتهي بأيام قليلة
جدّد له اإلداري للم ّرة الثانية،
فقرر الدخول يف إضراب مفتوح
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عن الطعام احتجاجاً على جتديد اإلداري وقامت إدارة السجون بنقله من سجن عوفر
إىل ال ّزنازين.
ع ّلق األسري إضرابه الذي استم ّر  32يوماً بعد ال ّتوصل ال ّتفاق يقضي بتجديد االعتقال
اإلداري له ملدّة  3شهور ملرة ثالثة وأخرية ،حبيث يت ّم اإلفراج عنه.
صحة األسري (جنازره) بشكل واضح خالل اإلضراب ،هبط وزنه بشكل كبري
وتراجعت ّ

جداً ،وعانى من دوخة وآالم يف الرأس والكلى ،وأوجاع يف كا ّفة أحناء اجلسم ،وازداد

وضعه سوءاً نتيجة ظروف العزل القاسية يف سجن عوفر ،وكان قد خاض إضراباً آخر
ملدّة  70يوماً يف اعتقال سابق.

األسري سليم ال ّرجوب

األسري (سليم يوسف ال ّرجوب 35 ،عاماً) ،من مدينة اخلليل ،وهو أسري سابق أمضى ما

جمموعه  4سنوات يف سجون االحتالل ،أُعيد اعتقاله فى  ،2018/1/2وبعد أسبوع صدر
يف ح ّقه قرار اعتقال
ّ
إداري ملدّة  6شهور ،وقبل
أن ينهي مدّة اعتقاله
بيومني جدّدت حكومة
ّ
اإلداري
االحتالل له
للم ّرة الثانية لس ّتة
أشهر جديدة.
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ق ّرر األسري خوض إضراب عن ّ
الطعام يف شهر متوز /يوليو ،واستم ّر ملدّة  10أيّام تل ّقى
جوهري يف ح ّقه ،وإطالق سراحه فور انتهاء مدّته اإلداريّة ،إ ّ
ّ
ال
أمر
خالهلا وعداً بإصدار ٍ
ّ
أن االحتالل نكث بوعده ورفض إطالق سراحه ،وجدّد اإلداري له ملدّة  6شهور مل ّرة ثالثة،
األمر الذي دفعه لإلعالن عن العودة لإلضراب املفتوح عن الطعام م ّرة أخرى.
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حادي عشر :االنتهاكات
التي تع ّرض
لها
الصحف ّيون
ّ
الدولي رقم ( )2222اخلاص
رغم قرار جملس األمن
ّ
للصحف ّيني خالل تأدية عملهم ،واصل
بتوفري احلماية ّ
االحتالل خالل العام  2018استهداف الصحف ّيني
الفلسطين ّيني باالعتقاالت واالستدعاءات ،أو احلجز
لساعات وإصدار أحكام يف ح ّقهم ،ومصادره معدّاتهم،
ومنعهم من العمل ،حيث رصد ال ّتقرير ( )165حالة
اعتقال واستدعاء واعتداء على صحف ّيني خالل
العام.
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وواصل االحتالل ّ
الضغط على إدارة موقع

165

(فيسبوك) الستمرار إغالق العشرات من
اخلاصة بعدد من صحف ّيني
احلسابات
ّ

حالة اعتقال واستدعاء

حبجة
ونشطاء فلسطين ّيني دون سابق إنذار ّ

واعتداء على صحف ّيين
خالل العام خالل عام

2018م

ال ّتحريض ،وذلك ترمجة للقرار الذي
اإلسرائيلي ،والذي
صادق عليه الكنيست
ّ

يسمح للمحاكم اإلسرائيل ّية بإزالة مضامني من شبكة ال ّتواصل االجتماعي وحذفها،
واليت تعدّها إسرائيل حتريض ّية ،كما سيسمح للشرطة اعتقال صاحب املنشورات وتقدميه
للمحاكمة.

ّ
الصحفيين
اعتقاالت
بحق ّ
اعتقال مدير قناة القدس يف الضفة
الغربية الصحفي (عالء حسن الرمياوي)،
وإضرابه عن ّ
الطعام ملدة ثالثة أسابيع،
احتجاجاً على اعتقاله بسبب عمله
الصحفي،
ّ

وإطالق

سراحه

بشرط

دفع كفالة مال ّية بقيمة عشرة آالف
شيكل ،وعدم مغادرة مكان سكنه ،ومنعه من
مارسة عمله الصحفي مدة شهرين.
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اعتقال ثالثة صحف ّيني عاملني يف فضائ ّية القدس ّ
بالضفة ،وهم (حممد سامي
علوان ،وقتيبة محدان ،وحسين اجناص) من رام اهلل ،وإطالق سراحهم بعد  10أيام من
االعتقال بكفالة مال ّية بقيمة  5000شيكل.
الصحف ّية (إسراء خضر اليف غنيمات 35 ،عاماً) من منزهلا يف بلدة
اعتقال الكاتبة ّ
صوريف مشال اخلليل ،وتوجيه االحتالل هلا تهمة ال ّتحريض عرب كتابات صحف ّية.
الصحف ّية (منال اجلعربي) يف
اعتقال ّ
منطقة باب ال ّزاوية وسط اخلليل.
اعتقال الصحف ّية (سوزان العويوي) من
اخلليل ،ومتديد اعتقاهلا عدّة مرات ،وهي
عضو جملس بلدي.
استدعاء الصحف ّية (دياال جوحيان)
للتحقيق معها يف مركز توقيف (القشلة)

الصحف ّية منال اجلعربي
اعتقال ّ

بالقدس القدمية ،بعد منعها من مارسة
موجهة هلا تهمة (اإلخالل بالنظام العام) ،وعرقلة عمل شرطي.
مهامهاّ ،
الصحفي (أسامة حسني شاهني 35 ،عاماً) من اخلليل وحتويله إىل االعتقال
اعتقال ّ
اإلداري.
الصحفي (حممد أنور منى 36 ،عاماً) من مدينة نابلس ،وهو مدير إذاعة
اعتقال ّ
(هوانا نابلس) ،وذلك بعد مداهمة منزله ،وإصدار قرار اعتقال إداري حب ّقه.
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اعتقال مراسل فضائية ( )TRTالرتك ّية يف ّ
الضفة الغربية (إبراهيم الرنتيسي) ،بعد
اقتحام منزله يف رام اهلل.
الصحفي (علي دار علي) مراسل
اعتقال ّ
تلفزيون فلسطني ،واإلفراج عنه بكفالة
مال ّية  800دوالر.
اعتقال مصور وكالة وفا (بهاء نصر)
خالل تغطيته قيام االحتالل بتجريف
أراض زراع ّية للمواطنني.
ٍ
الصحفي علي دار علي
اعتقال ّ

اعتقال مصور وكالة وفا بهاء نصر
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اعتقال الطالبة يف كلية اإلعالم يف جامعة ال ّنجاح الوطن ّية (عال مرشود 21،عاماً)
بالسجن ملدّة 7
من نابلس ،بعد استدعائها للمقابلة يف معسكر حوارة ،واحلكم عليها ّ

شهور ،أمضتها ثم حت ّررت.
الصحفي (نادر بيربس) من منزله يف مدينة القدس ،واالعتداء عليه ّ
بالضرب،
اعتقال ّ

واقتياده إىل مركز شرطة املسكوبية ،حيث ُح ّقق معه حوالي  8ساعات قبل إطالق
سراحه.
اعتقال الصحفي (ياسر أجمد العرابيد 25 ،عاماً) ،من رام اهلل ،وهو يعمل يف إذاعة
صوت احلريّة.
الصحفي (أمحد أجمد العرابيد) من رام اهلل ،وهو يعمل يف إذاعة صوت احلرية.
اعتقال ّ
الصحفي (بالل الطويل 25 ،عاماً) من اخلليل ،ومصادرة جهاز احلاسوب
اعتقال املص ّور ّ
اخلاص به ،وإطالق سراحه بعد  17يوماً من ال ّتحقيق يف معسكر توقيف (عتصيون).
الصحفي (عبد احملسن شاللدة 26 ،عاماً) من اخلليل ،وهو يعمل مراس ً
ال
اعتقال ّ
واملؤسسات الصحف ّية.
لشبكة القدس اإلخبارية ،وعدد من املواقع اإلعالم ّية
ّ
الصحفي (أمحد فتحي اخلطيب 30 ،عاماً) من رام اهلل ونقله إىل سجن عوفر،
اعتقال ّ
وإصدار حمكمة االحتالل قرار اعتقال إداري يف ح ّقه ملدّة  6شهور ،وهو يعمل مص ّوراً
لفضائ ّية األقصى.
الصحفي (مصعب مخيس قفيشة 26 ،عاماً) من مدينة اخلليل بعد اقتحام
اعتقال ّ
منزله وحتطيم حمتوياته ،واإلفراج عنه بعد شهر من ال ّتحقيق ،وهو يعمل يف راديو
(علم) ومراس ً
ال لبعض الوكاالت.
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الصحفي (نضال نعيم أبوعكر) من بيت حلم ،وهو مدير إذاعة احلريّة ،وحتويله
اعتقال ّ
إىل االعتقال اإلداري.
الصحفي (بكر عبد احلق) مراسل تلفزيون فلسطني يف نابلس؛ أثناء مروره على
اعتقال ّ
معرب الكرامة ،وذلك بعد استالمه جائزة ّ
الشباب العربي املتم ّيز يف اجملال اإلعالمي
يف القاهرة.
حنو ح ّر،
الصحفي (موسى صالح مسحان) من رام اهلل ،وهو
اعتقال ّ
ّ
صحفي يعمل على ٍ

وحتويله إىل االعتقال اإلداري.

الصحفي (حممود منر عصيدة) من ّ
تل قضاء نابلس وال ّتحقيق معه ،وإطالق
اعتقال ّ
سراحه بعد أسبوع من االعتقال.
الصحفي (ثائر شريتح) مدير دائرة اإلعالم يف هيئة شؤون األسرى من رام اهلل.
اعتقال ّ
الصحفي (سامح مناصرة) من منزله يف عزبة اجلراد شرق طولكرم.
اعتقال ّ
جاع ّية من منزله يف دير جرير شرق رام اهلل.
اعتقال ّ
الصحفي حسني ِش ِ
الصحفي (حسن شعالن) من داخل احملكمة (املركزية) يف
اعتقال شرطة االحتالل ّ
حيفا خالل تغطيته حملكمة االستئناف ّ
للشيخ (رائد صالح) ،واقتياده إىل غرفة منعزلة،
واالعتداء عليه ّ
بالضرب ،واإلفراج عنه الحقاً.

136

المؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى «تضامن»

مؤسسات إعالم ّية
إغالق
ّ
إغالق قناة القدس الفضائ ّية
بأوامر مباشرة من وزير األمن
اإلسرائيلي (أفيغدور ليربمان)،
ومنعها من العمل داخل األراضي
احملت ّلة عام  1948ومدينة

القدس ،ومنع ال ّتعامل معها
من قبل ّ
الشركات اليت تقدم

ووجهت هلا
خدمات إعالم ّيةّ ،
تهديداً صرحياً يف حال قدّمت
خدمات للفضائ ّية.

وقفة تضامنية مع إغالق قناة القدس الفضائ ّية

إغالق مطبعة (مؤسسة إيليا) لإلعالم ّ
الشبابي.
إغالق موقع (قناة فلسطني) اليوم اإلخباريّة ،وموقع (الرسالة لإلعالم) ،ووكالة (ال ّرأي
الفلسطين ّية).
اقتحمت القوات اإلسرائيل ّية مطبعة (ذوقان) شرق مدينة نابلس ،واعتقلت صاحبها

احملاضر يف كل ّية علم النفس يف جامعة ال ّنجاح الوطن ّية؛ الدّكتور غسان ذوقان.

اقتحمت ق ّوات االحتالل مطبعة (املناهل) يف منطقة بالطة البلد شرقي مدينة نابلس،
وف ّككت وصادرت معدات (مطبعة املناهل) وأجهزتها ،وخلعت األبواب وعبثت مبحتوياتها
قبل االستيالء على كامل املعدات.
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حبجة عدم ّ
الرتخيص ،وهي
حي سلوان يف القدس ّ
هدمت شرطة االحتالل مطبع ًة يف ّ

مقامة منذ عشر سنوات ،وتقوم على مساحة  30مرتاً مربعاً.
اقتحام مقر وكالة األنباء
واملعلومات الفلسطين ّية (وفا) يف
مدينة رام اهلل ،واحتجاز موظفيها،
واستهدافهم بقنابل الغاز املسيل
للدّموع ،ومنع مص ّوريها من تأدية
واجبهم املهين.

ّولي؛
يشار اىل أن قمع احل ّريّات وح ّريّة ال ّتعبري خيالف القرار  1738جمللس األمن الد ّ
إذ يـشري إىل ا ّتفاق ّيـات جنيـف ،وخاصـّة ا ّتفاقيـّة جنيف ال ّثالثة املؤ ّرخة  12آب/أغسطس
 1949بشأن معاملة أسـرى احلـرب ،والربوتوكـولني اإلضـافيني املـؤرخني  8حزيـران/

وخاصـة املـادّة  79مـن الربوتوكـول اإلضـا ّ
يف األول املتعلـّق حبمايـة
يونيـو ،1977
ّ
ـصحف ّيني.
ال ّ
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احتجاز صحف ّيين
الشرطة اإلسرائيل ّية مدير مؤسسة (إيليا) لإلعالم ّ
احتجزت ّ
الشبابي يف مدينة القدس
الصحفي أمحد الصفدي بصورة احرتازيّة لساعات عدّة ،ملنعه من تغطية دخول
املستوطنني األقصى .
الصحف ّيني (حسن شعالن) و (إياد اهلشلمون) خالل تغطيته األحداث ،ثم
احتجاز ّ
اإلفراج عنهما.
الصحف ّيني (عمر العمور وعماد جربين) قرب بلدة تقوع جنوب
احتجاز ق ّوات االحتالل ّ

شرق بيت حلم ،واقتيادهما إىل ال ّتحقيق قبل إخالء سبيلهما.

الصحفي (قاسم بكري) حم ّرر موقع (عرب )48عدّة ساعات ،إثر مشاركته يف
احتجاز ّ
تظاهرة ض ّد (قانون القوم ّية) شرق مدينة عكا ،وإطالق سراحه بشروط.
احتجاز مراسلة تلفزيون فلسطني (كريستني ريناوي) أثناء تغطيتها قمع املص ّلني
قرب باب األسباط يف مدينة القدس.
احتجاز(رأفت أبو عايش) ،مراسل موقع (عرب  )48ست ساعات ،وحتويله إىل احلبس
املنزلي مخسة أيام ،أثناء تغطيته تظاهرة احتجاج للطالب العرب يف جامعة بئر السبع.
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ثاني عشر :قرارات
وقوانين
عنصر ّية
واصلت سلطات االحتالل خالل العام  2018حربها
ال ّتشريع ّية والقانون ّية على األسرى بهدف خنقهم
وتشديد القمع حبقهم ،ومصادرة حقوقهم رمس ّياً،
ووصمهم باإلرهاب.
وشهد العام املنصرم حماوالت حثيثة من االحتالل
للمساس باملكانة القانون ّية والسياس ّية لألسرى
واإلساءة إىل هويّتهم ال ّنضال ّية وكفاحهم املشروع،
مبا خيدم رواية االحتالل ال ّرامية إىل تقدميهم

للعامل على أ ّنهم جمرمون وقتلة وإرهابيون ،وأياديهم
ملطخة بالدّماء ،وال يستح ّقون احلياة ،وليسوا
مناضلني ومقاومني يدافعون عن حقوق شعبهم
ضمن مقاومة ش ّرعها القانون الدولي.
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كما تسابق أعضاء الكنيست املتط ّرفني بني احلني واآلخر القرتاح مشاريع وطرح قوانني
عنصريّة تستهدف حقوق األسرى وتقدميها للكنيست إلقرارها واملصادقة عليها ،فتصبح
قابلة للتنفيذ من أعلى سلطة تشريع ّية لدى االحتالل ،وذلك لفرض مزيد من ال ّتضييق
على األسرى يف سجون االحتالل ،ضاربة بعرض احلائط كل األعراف وال ّتشريعات
الدّول ّية ومبادئ حقوق اإلنسان.
رصد التقرير خالل  2018طرح ومناقشة العديد من القوانني ال ّتعسف ّية اليت تستهدف
أوضاع األسرى وحقوقهم ،وقد ّ
متت املوافقة على بعضها بينما ال يزال االحتالل يدرس

األخرى وهي:
قانون إعدام األسرى
رغم ّ
توجهاً عامل ّياً حنو إلغاء عقوبة اإلعدام ،وإلغاء ( )106دول العقوبة بالكامل
أن هناك ّ
من ال ّتشريعات واملمارسة ،إضافة لـ  40دولة ألغت العقوبة من املمارسة وبقيت بال ّتشريعات،
ّإال ّ
أن االحتالل يسعى بكل ق ّوة إلقرار هذه العقوبة على األسرى الفلسطين ّيني وتطبيقها.

طرح مشروع القانون بفرض عقوبة اإلعدام على أسرى فلسطين ّيني بداية األمر من قبل
حزب إسرائيل (بيتنا اليميين) املتط ّرف يف العام ْ ،2015
لكن مل يؤيّده سوى احلزب الذي
تقدم به ،بينما عارضته مجيع األحزاب األخرى.
ويف عام ُ 2016قدّم للكنيست من قبل احلزب املتط ّرف نفسه ،وقد ّ
مت تشكيل جلنة وزاريّة

مص ّغرة لبحث املشروع قبل طرحه على الكنيست للمصادقة عليه ،وحني أصبح (أفغيدور
ليربمان) وزيراً للجيش ،أعاد طرح القانون م ّرة أخرى يف أيّار /مايو  ،2016وحشد له
142

المؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى «تضامن»

49 / 52
العديد من األنصار من أعضاء الكنيست
املتط ّرفني.
يف تشرين األوّل /أكتوبر من العام

 52عضوًا في الكنيست أ ّيد
قانون تنفيذ عقوبة اإلعدام
مقابل معارضة  49عضوًا
خالل عام

2018م

 2017قدّم عضو الكنيست (روبرت
إليطوف) من حزب (إسرائيل بيتنا) ،مشروع القانون مرة أخرى ،ووُضع يف مسار سريع
لل ّتصويت عليه يف ال ّلجنة الوزاريّة للتشريع ،وفى نهاية العام نفسه هدد (ليربمان)
بال ّتصويت على (قانون إعدام األسرى الفلسطين ّيني).
وفى كانون ال ّثاني /يناير من العام  2018صادق الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة
ال ّتمهيديّة على مشروع القانون العنصري الذي يسمح بتنفيذ عقوبة اإلعدام حبق
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األسرى الفلسطين ّيني الذين شاركوا يف قتل إسرائيل ّيني ،وقد أيّده  52عضواً يف الكنيست
مقابل معارضة  49عضواً.
ومينح مشروع القانون حماكم االحتالل العسكريّة صالح ّية فرض عقوبة اإلعدام على
األسرى الفلسطين ّيني بأغلبية قاضيني ،وليس كما هو متبع بإمجاع كامل طاقم
القضاة.
وبعد املصادقة على مقرتح القانون بالقراءة األوىل ،سيتم طرح مشروع القانون خالل
تعديالت عليه بنا ًء على
الفرتة املقبلة للتصويت عليه بالقراءة ال ّثانية ،وسيتم إدخال
ٍ
مشورة أصحاب االختصاص ،ليتبع ذلك ال ّتصويت عليه بالقراءة ال ّثالثة بعد األخذ

باالعتبار ال ّتعديالت ،قبل أن يدخل ح ّيز ال ّتنفيذ بعد سلسلة إجراءات شكل ّية.
ويف تشرين ال ّثاني /نوفمرب من العام نفسه صادق رئيس حكومة االحتالل (بنيامني

نتنياهو) خالل اجتماع لقادة األحزاب املتشدّدة دين ّياً
واملشاركة يف ائتالفه احلكومي
ِ
على دفع مقرتح قانون إعدام األسرى الفلسطين ّيني استجابة لطلب رئيس حزب (البيت
اليهودي)(نفتالي بينت).
إضافة إىل حتقيق ال ّردع الذي يريده االحتالل من خالل إقرار هذا القانونّ ،إال أنه يهدف

أيضاً بشكل أساسي إىل املساس مبكانة األسرى القانون ّية ،واإلساءة إىل هويتهم ال ّنضال ّية،
مبا خيدم احملاوالت اإلسرائيل ّية ال ّرامية إىل تقدميهم للعامل على أ ّنهم جمرمون وقتلة
وإرهاب ّيون وأياديهم ملطخة بالدّماء ،وجيب قتلهم ،وليسوا مناضلني ومقاومني يدافعون
عن حقوق شعبهم ،وهذا يعين جتريم النضال الوطين الفلسطيين ،ومساساً خطرياً
مبشروع ّية كفاح الشعب الفلسطيين ومقاومته لالحتالل.
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مشروع قانون خصم ال ّرواتب التي تدفعها السلطة لألسرى
من أموال ّ
الضرائب
واستمراراً لسياسات العقوبات اجلماع ّية اليت تنتهجها إسرائيل ض ّد آالف األسرى الذين
يقبعون داخل سجونها ،صادقت اهليئة العامة للكنيست ،يف شهر متوز /يوليو بالقراءتني
خمصصات ذوي ّ
الشهداء
ينص على جتميد دفع قيمة
ّ
ال ّثانية وال ّثالثة ،على مشروع قانون ّ
واألسرى واجلرحى الفلسطين ّيني ،وذلك من خالل خصم هذه املخصصات من أموال
ّ
الضرائب اليت تنقلها إسرائيل إىل اجلانب الفلسطيين.
وينص القانون الذي أُ ِقر بصورة نهائ ّية مبوافقة  87نائباً ومعارضة  15نائباً على
ّ
السلطة الفلسطين ّية لألسرى وذويهم من عائدات
خصم قيمة املبالغ اليت تدفعها ّ
ّ
الضرائب اليت جتبيها سلطات االحتالل ،وجتميدها يف صندوق خاص.
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وينص القانون على أ ّنه يف كل عام سيقدّم وزير األمن إىل الكابينيت تقريراً يوجز
ّ
فيه حتويل األموال من السلطة الفلسطين ّية إىل األسرى وذويهم ،وسيت ّم خصم قيمة

املبلغ -الذي سيقسم على  12دفعة شهر ّياً -من عائدات ّ
الضرائب اليت جتبيها سلطات

السلطة الفلسطين ّية ،وكانت وزارة أمن االحتالل قد ادّعت سابقاً ّ
أن
االحتالل حلساب ّ

السلطة الفلسطين ّية تدفع مبلغ  1.2مليار شيكل سنو ّياً لعائالت ّ
الشهداء واألسرى.
ّ
قانون يحرم األسرى من ال ّزيارات

صادق كنيست االحتالل يف تشرين األول /أكتوبر -بالقراءة التمهيديّة -على مشروع
ينص على حرمان األسرى الذين ينتمون
السجون) ،الذي ّ
قانون (تعديل أنظمة سلطة ّ
خاصة أسرى
إىل الفصائل الفلسطين ّية اليت حتتجز رهائن إسرائيل ّيني من ال ّزياراتّ ،
حركة محاس.
ولقد مت حتديد ذلك يف اتفاقية جنيف الثالثة لعام  1949يف املادة(  ،)71ويف املادة ()116

من اتفاقية جنيف الرابعة ،كما توضح قواعد األمم املتحدة الدنيا ملعاملة السجناء يف
املادتني(  37و )92أنه حيق لألسري أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خالل
املراسالت أو من خالل استقباله للزيارات،
ويسعى مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست املتط ّرف عن حزب الليكود (أورن

حازان) إىل منع ال ّزيارات العائل ّية لألسرى ،و ّ
مت استثناء حظر ال ّزيارات للمحامني أو
الصليب األمحر الدّولي ،بعد أن كانت هذه ّ
الشروط مدرجة يف نص مشروع
املندوبني عن ّ
القانون الذي حظي مبصادقة ال ّلجنة الوزاريّة للتشريعات.
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وقد اعتدى املتط ّرف (حازان)
العام املاضي على حافلة
عائالت األسرى من غ ّزة،
كانوا يف طريقهم لزيارة
أبنائهم األسرى يف سجون
ووجه هلم ّ
الشتائم
االحتاللّ ،
وال ّتهديدات.
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تحول لعالج األسرى
قانون تجميد األموال التي
ّ
رغم ّ
أن كافة القوانني احلقوق ّية أوصت اجلهات اآلسرة بضرورة توفري العالج الالزم
لألسرى ،بل وأجربتهم على إجراء فحوصات دوريّة من أجل الكشف عن األمراض مب ّكراً
وعالجهاّ ،إال ّ
أن االحتالل يضرب بعرض احلائط كل تلك القوانني وال ّنصوص ،وميارس
سياسة إهمال طب واضحة ّ
الصح ّية ،بل
حبق األسرى ،وحيرمهم من العالج واملتابعة ّ
السياسة اإلجرام ّية ،فأق ّر قانوناً يقضي بتجميد األموال اليت
أراد مؤخراً أن يش ّرع هذه ّ
السجون
ُحت ّول لعالج أسرى فلسطين ّيني اعتقلوا بعد إصابتهم ،وكذلك األسرى يف ّ
السجون.
اليت تديرها مصلحة ّ
وقدّم القانون عضو الكنيست املتط ّرف (عنات بركو) ،بدعم من وزير األمن الداخلي
(جلعاد أردان) ،خالل اجللسة األسبوع ّية للحكومة اإلسرائيل ّية ،اليت اعتمدت القرار
بأغلب ّية ،األمر الذي سيحرم األسرى من القدر البسيط من العالج والعمل ّيات اجلراح ّية
السجون لألسرى؛ مّا يعرض حياتهم للخطر ّ
الشديد.
اليت جتريها إدارة ّ
مشروع قانون يمنع اإلفراج المبكر عن األسرى الفلسطين ّيين
صادقت ال ّلجنة الوزاريّة لشؤون ال ّتشريع يف كنيست االحتالل على مشروع قانون مينع
اإلفراج املب ّكر عن األسرى الفلسطين ّيني ،وصادق عليه الكنيست فيما بعد بالقراءة األوىل.
وقد تقدّم مبشروع القانون عضو الكنيست املتط ّرف (عوديد فورر) من حزب (إسرائيل
الصادر
بيتنا) ،ويقضي القانون مبنع اإلفراج املب ّكر أو اختصار ثلث مدّة احلكم (الشليش) ّ
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ّ
حبق أسرى فلسطين ّيني .أو
ثل َثي املدة؛ تنظر (حماكم
الشليش) يف التماس يقدّمه
األسري خلفض ال ّثلث من
مدّة اعتقاله ،فإما أن توافق
احملكمة على طلب األسري
ويفرج عنه ،أو ترفضه فيكمل
باقي حمكوم ّيته ،ويف البداية
ُّ
السجناء اليهود فقطّ ،
لكن إسرائيل ومن منطلق حماولتها
اختذ هذا القانون ملصلحة ّ
إظهار(دميقراطيتها) طب ّقت القانون أيضاً على األسرى الفلسطينيني ،وعادت وأق ّرت
وقفها.
استثناء األسرى األمن ّيين الفلسطين ّيين من قرار زيادة
المخصصة للمعتقل
المساحة
ّ
يف حزيران /يونيو من  2017ردّت احملكمة العليا اإلسرائيل ّية على طلب تقدّمت به
السجون ،فهو ال يالئم البشرّ ،
وإن «املساحة
مجع ّيات حقوق ّية للح ّد من االكتظاظ يف ّ
املخصصة للمعتقل تتناقض مع القانون الدّولي حلقوق اإلنسان ،وقانون أساس كرامة
ّ
املخصصة للمعتقل
اإلنسان وح ّريته” ،وذلك بوضع حد أدنى من املعايري للمساحة
ّ
الواحد ،وأن تكون  4أمتار مربّعة.
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وقد وافقت احملكمة على ّ
املخصصة ّ
لكل
الطلب ،وألزمت احلكومة بتوسيع معدل املساحة
ّ
سجني حتى آذار /مارس  ،2018من ثالثة أمتار مربّعة إىل أربعة أمتار ونصف مرت مربع،
وهذا يشمل كا ّفة املعتقلني لدى االحتالل مبا فيهم الفلسطين ّيني.
هذا القرار مل يعجب قادة االحتالل ،فقد سعى وزير األمن الدّاخلي اإلسرائيلي (جلعاد
إردان)ّ ،
السجون باستثناء آالف األسرى واملعتقلني
لسن (قانون جديد) يسمح ملديريّة ّ
الفلسطين ّيني من دائرة تنفيذ هذا األمر القضائي وحرمانهم من االستفادة منه ،وتنفيذه
على فئة (معتقلني جنائ ّيني) فقط.
وحتجج (إردان) يف اعرتاضه :إن (األسرى الفلسطين ّيني) لن يعودوا إىل اجملتمع
ّ
اإلسرائيلي ،ومن َث َّم ال طائل من (إعادة ال ّتأهيل) عرب تأمني ظروف إنسان ّية مالئمة
املخصصة ّ
لكل أسري ،كما ادّعى بأنه «ليس من
لذلك داخل املعتقالت ،وتوسيع املساحة
ّ
املمكن تنفيذ ذلك األمر القضائي يف حدود امليزان ّيات احلال ّية والوقت املتاح».
و اقرتح (إردان) لتوسيع جمال املعيشة يف ال ّزنازين واألقسام األمن ّية نقل عدد كبري من
األسرى األمن ّيني إىل االعتقال يف اخليام.
وفى شهر تشرين ال ّثاني /نوفمرب من العام  2018صادق الكنيست بالقراءتني ال ّثانية
والثالثة على تعديل القانون الستثناء األسرى األمن ّيني الفلسطين ّيني من االستفادة
السجناء اجلنائ ّيني فقط ،ولتطبيق هذا القرار
من قانون توسيع املساحة واقتصاره على ّ
فع ً
ال ،أطلق االحتالل سراح  1000أسري جنائي يهودي ،ومل تطل هذه اإلفراجات أ ّياً من
األسرى الفلسطين ّيني األمن ّيني.
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100

أسير جنائي يهودي
أطلق االحتالل سراحهم

0

أسير فلسطيني أمني

حظر اإلفراج عن األسرى مقابل جثث الجنود اإلسرائيل ّيين
اخلاصة بال ّتشريعات بالقراءات الثالث قانوناً يقضي حبظر
صادقت جلنة الكنيست
ّ
اإلفراج عن األسرى الفلسطين ّيني ،مقابل جثث اجلنود اإلسرائيل ّيني احملتجزين يف غزة
يف ّ
أي صفقة تبادل،
الصهيوني مبنح العفو أو حتديد
وعلى إثر هذا القانون ق ّيدت صالح ّية رئيس الكيان ّ

حمكوم ّية أسرى أُدينوا بتنفيذ عمل ّيات ضد أهداف صهيون ّية وحمكوم عليهم باملؤبّد،

الصالح ّية إىل احملاكم ،وهو ما يصعب عمل ّيات ال ّتفاوض على صفقات تبادل
ونقل هذه ّ
أسرى قادمة.
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ثالث عشر :ال ّتنكيل
باألسرى
صادرت سلطات االحتالل من األسرى واملعتقلني

الفلسطين ّيني كا ّفة حقوقهم اإلنسان ّية اليت

كفلتها هلم كافة اال ّتفاق ّيات واملواثيق الدّول ّية،

وفـرضت عليهم داخل السجن حيا ًة ال تطاق يف

حتد صارخ للقانون الدّولي ،وأمام مرأى ومسمع من
ٍّ
العامل أمجع أمعنت يف إجراءاتها القمع ّية وخطواتها

ال ّتعسف ّية وقوانينها اجملحفة ،فمن ال ّتنكيل ّ
والضرب
وال ّتعذيب والعزل االنفرادي إىل فرض ال ّتفتيش
العاري ومنع زيارات األهل ،واحلرمان من العالج

واإلهمال ّ
الطب وال ّتعليم ،وليس انتها ًء باالقتحامات
واملداهمات واستخدام الق ّوة املفرطة وفرض الغرامات
السياسات خمالف ًة للفصل ال ّثاني
املال ّية؛ إذ ُت َع ُّد هذه ّ

من ا ّتفاق ّية جنيف ال ّثالثة املوا ّد  25،26،27املتع ّلقة

باملأكل وامللبس واملأوى ،واملادّة  38من اال ّتفاق ّية

احلق يف ال ّتع ّلم وال ّثقافة ّ
نفسها بشأن ّ
والرتفيه.
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كما يش ّكل العزل انتهاكاً للمادّتني  82،98من ا ّتفاقية جنيف ال ّثالثة  1949وللمادّتني
خاصة ّ
أن االحتالل يقوم بعزل األسرى
 117و 126من ا ّتفاقية جنيف ال ّرابعة لعام ّ ،1949
فسي وال ّتعذيب ّ
كنوع من ّ
للضغط عليهم وإضعاف ق ّوتهم.
الضغط ال ّن ّ

185

عملية اقتحام
خالل عام

2018م

وواصل االحتالل خالل العام  2018من عمليات ال ّتنكيل
السجون واألقسام ،واستهدفت سجون
والقمع واقتحام ّ
بعينها على حنو ملحوظ ،حيث رصد ال ّتقرير ()185
عملية اقتحام خالل العام ،بنسبة ارتفاع بلغت % 26

عن العام  2017والذي شهد ( )145عمل ّية اقتحام.
ربر االعتداء عليهم
وتعمد االحتالل إهانة األسرى واستفزازهم على حنو مقصود ،لكي ي ّ
ّ
يف حال اعرتضوا على مارسات االحتالل ،كما عمد إىل خلق حالة من ال ّتوتر وعدم
السجون مبمارسة سياسة التن ّقالت الفرديّة واجلماع ّية اليت طالت
االستقرار يف معظم ّ
أقساماً بكاملها ،وعمد أيضاً إىل إجراء ال ّتفتيشات واالقتحامات ال ّليل ّية.
وخالل العام أصدر وزير األمن الدّاخلي لالحتالل (جلعاد إردان) قراراً بتشكيل جلنة
خاصة لفحص ظروف اعتقال األسرى حمدّداً مهمتها بتشديد ظروف اعتقاهلم حتى
ّ
السجون سنوات طويلة،
احل ّد األدنى واصفاً إياهم (باإلرهاب ّيني) ،ومهدّداً بإبقائهم يف ّ
األمر الذي انعكس سلباً على وضع األسرى ،فقد ُشهد املزيد من عمليات ال ّتضييق والقمع
السجون ،واالعتداء على األسرى ،وال ّتنكيل بهم ،ومصادرة حقوقهم وإجنازاتهم،
واقتحام ّ
ونقل العشرات من األسرى إىل زنازين العزل االنفرادي كعقاب هلم.
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ورافق معظم عمل ّيات االقتحام عقوبات ُفرضت على األسرى ،منها غرامات مالية ُختصم
السجن ،وسحب األجهزة الكهربائ ّية ،أو إغالق األقسام وحتويلها
من حساباتهم يف مقصف ّ
إىل عزل.
اعتداء على األسرى
احتجاجاً على عمل ّيات القمع وال ّتفتيش العاري قام األسري (وائل ال ّنتشه) بضرب
ضابط سجن نفحة ،وقامت ق ّوات القمع باالعتداء عليه ّ
بالضرب وعزله انفراد ّياً،
وفرض عدّة عقوبات يف ح ّقه ،منها حرمانه من ال ّزيارة وغرامة مال ّية ،وتقييده من يديه
السرير مدّة أسبوع.
بالسالسل يف ّ
ورجليه ّ
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إصابة سبعة أسرى برضوض وخدوش خالل نقلهم بعربة البوسطة من حمكمة سامل
العسكريّة إىل معتقل (جمدو) بعد أن اصطدم سائق س ّيارة (البوسطة) بس ّيارة أخرى،
جتر هلم
مّا أدّى إلصابتهم برضوض وآالم شديدة يف خمتلف أحناء أجسادهم ،ومل ِ

السجن ،واكتفت بإعطائهم مس ّكناً
إدارة جمدو َّ
أي فحوصات ط ّب ّية عند وصوهلم ّ

فقط.
اخلاصة اعتدت ّ
املربح على األسري (عماد جعيدي 30 ،عاماً) ،من
الوحدات
ّ
بالضرب ِّ

السجن ،األمر ا ّلذي تس ّبب
س ّكان مدينة قلقيل ّية يف سجن ال ّنقب أثناء نقله إىل عيادة ّ
يف إحداث ُّ
السجن بعد أن أقدم األسرى على إغالق األقسام احتجاجاً على
توتر داخل ّ

االعتداء ا ّلذي تع ّرض له زميلهم.

اخلاصة تعتدي على  3أسرى ّ
املربح داخل (البوسطة) خالل عمل ّية
الوحدات
ّ
بالضرب ِّ

نقلهم من معتقل (جمدو) إىل حمكمة (سامل) العسكريّة ،و ّ
مت نقلهم إىل إحدى
املستشفيات للعالج.
وحدة (ال ّنحشون) القمع ّية تعتدي َّ
(حممد درويش عيسى،
املربح على األسري
ّ
بالضرب ِّ

 18عاماً) من القدس خالل جلسة حماكمته.

اخلاصة قسم ( )11بسجن نفحة ،واعتدت على
يف أيّام عيد الفطر اقتحمت الق ّوات
ّ
األسرى وأصابت بعضهم برضوض خالل حماولتها عزل أحد األسرى ،وصادرت األدوات
الكهربائ ّية من الغرف.
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االعتداء على األسرى يف قسم ( )15مبعتقل (عوفر) ّ
بالضرب املربح ،وإصابة عدد منهم
بالسجن  20عاماً ،أصيب
بكدمات ،منهم األسري
ّ
(حممد زغلول) من رام اهلل احملكوم ّ
جبرح أسفل عينه ،وكدمات يف أحناء متف ّرقة من جسده.
ال ّتنكيل باألسري (عمر
حممد شحادة 26 ،عاماً) من اخلليل بعد استدعائه لدى
ّ
خمابرات االحتالل يف (عتصيون)؛ حيث انهالوا عليه ّ
املربح على أحناء جسده
بالضرب ِّ
بالعصي واألرجل ،وتركوه ملقى على األرض لساعات يف الربد القارس وهو مق ّيد
ّ
تنص
اليدين ،وهو ما يتنافى مع املادّة  31من ا ّتفاق ّية جنيف ال ّرابعة لعام  ،1949ا ّليت ّ

معنوي إزاء األشخاص احملم ّيني ،خصوصاً
ّ
على« :حيظر مارسة ّ
بدني أو
أي إكراه ّ

بهدف احلصول على معلومات منهم أو من غريهم».
متنوعة
عقوبات
ّ
فرضت إدارة سجن رميون عدّة عقوبات على األسرى ،منها سحب املرواح واملطابخ
الساعة  12ح ّتى
ليلي لألقسام من ّ
الدّاخلية من األقسام ،وفرض برنامج تفتيش ّ
احتج أسرى املعتقل على هذا القرار ،وقاموا بإرجاع وجبتني من
الساعة  2صباحاً ،وقد َّ
ّ
ّ
الطعام ،ورفض اخلروج إىل الزيارة.

عقوبات يف ّ
حق األسريات مت ّثلت يف حرمان عدد ّ
الساخنة،
منهن من ال ّزيارة ،وقطع املياه ّ

وتقليص عدد القنوات العرب ّية ،كما ُق ّلصت الوجبات الرئيسة ،إضافة إىل اخلضار حيث

ك ّن حيصلن على أربعة أنواع من اخلضار يوم ّياً ،وحال ّياً حيصلن عليها َّ
ُ
كل ثالثة أيّام،
كما ّ
ّ
حاجتهن.
الوجبات صغرية ج ّداً ،وال تكفي
أن
ِ
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حرمان  7أسرى يف سجن نفحة من زيارة ذويهم ملدّة عامني كاملني ،وذلك بسبب
اعرتاضهم على مارسات االحتالل خالل ال ّزيارة .
فرض عقوبات على األسرى بسجن (عسقالن)؛ مت ّثلت بإغالق قسم ( ،)3وحرمان
الشمس ،وال ّتأخري يف توزيع وجبات ّ
األسرى من اخلروج إىل ساحة الفورة ورؤية ّ
الطعام
اخلاصة باألسرى ،وحرمان األسرى املرضى من اخلروج إىل عيادة املعتقل.
ّ
عقوبة يف ّ
حق س ّتة أسرى يف سجن عسقالن بالعزل يف ال ّزنازين بعد اقتحام قسم
األمن ّيني وختريب أغراض األسرى وحرمانهم من زيارة ذويهم ملدّة شهر ،وفرض غرامة
حق ّ
مال ّية يصل مقدراها إىل  300شيقل يف ّ
كل أسري ،ومنعهم من اخلروج إىل ساحة
اخلارجي.
الفورة ،وسحب األدوات الكهربائ ّية من القسم لعزهلم عن العامل
ّ
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نقلت إدارة سجن إيشل مثانية أسرى من قسم ( )5إىل زنازين منفردة يف معتقالت
جمسمات
متف ّرقة ،منها زنازين (ال ّنقب ورامون ونفحة)؛ بزعم قيامهم بصناعة
ّ
كرتون ّية غري مسموح بها.
عقوبات جديدة فرضتها إدارة سجن هداريم؛ مت ّثلت يف عزل مخسة أسرى يف زنازين
ّ
االنفرادي ،وإغالق املطبخ واملقصف ،وال ّتهديد بتحويل غرف املعتقل إىل زنازين
العزل
انفرادي ،وبسحب مجيع الكراسي ّ
ّ
السماح
عزل
والطاوالت من ساحة الفورة ،وعدم ّ
(دق ّ
يسمى بالفحص األمين ّ
الشبابيك)،
لألسرى باخلروج من غرفهم عند قيامها مبا ّ
السابق.
األمر ا ّلذي مل يكن قائماً يف ّ
منع إدخال ّ
أي كتب تعليم ّية خالل زيارات األهل ،وإلغاء مجيع املشرتيات للموا ّد
اجملمدة.
الغذائ ّية ّ
عقوبات يف ّ
حق األشبال يف سجن جمدو؛ مت ّثلت يف منع ال ّزيارات واملقصف والفورة،
وذلك بعد االعتداء عليهم ّ
ورشهم بالغاز ،وعزل  7منهم يف ال ّزنازين بعد ختريب
أغراضهم ّ
الشخص ّية.
اقتحام قسم ( )5بسجن رميون ،وفرض عقوبات على األسرى مت ّثلت يف سحب كا ّفة
األجهزة الكهربائية من القسم.
السجون
عقوبة حبرمان األسرى من مشاهدة مباريات كأس العامل يف العديد من ّ
بإغالق بعض الفضائ ّيات.
السجون.
منع إدخال األشياء ا ّليت ُتستخدم لصناعة احللويّات داخل ّ
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مصادرة  3آالف كتاب من مكتبة سجن هداريم ،وا ّليت استطاع األسرى جتميعها عرب
حبجة ّ
السجن
السنني ،إضافة إىل مصادرة الدّفاتر
ّ
اخلاصة باألسرى؛ ّ
أن إدارة ّ
عشرات ّ
السجن بعلم اإلدارة وموافقتها
مل تصدر إذناً ّ
خاصاً بالدّراسة وال ّتعليم ،رغم أ ّنها وصلت ّ

الصليب األمحر أو عن طريق ال ّزيارات.
السجون؛ ّ
إما عن طريق ّ
وحسب قوانني إدارة ّ
اقتحام أقسام األسرى وغرفهم يف هداريم ،ومصادرة ( )1800كتاب ،مجيعها كتب
السياس ّية أو العسكريّة ا ّليت يزعم االحتالل
علم ّية وثقافة ّ
عامة ،ال عالقة هلا باجلوانب ّ
أ ّنها منوعة.
تركيب أجهزة تشويش مالصقة لغرف األسرى يف سجن إيشل.
اقتحامات ونقل
جون واألقسام،
للسجون
للس
عمليات
العشرات من عمل ّي
اخلاصةة
اخلاص
ذت وحدات االحتالل
نفذت
ن ّف
ّ
ات االقتحام ّ
ِ
رة يف ّ
ات االقتحام:
عمليات
هر نفسه ،ومن أبرز عمل ّي
عملي
الشهر
الش
متكررة
ات متك ّر
متكر
لعمليات
جون لعمل ّي
لعملي
السجون
الس
وتعرضت
وتع ّر
ضت بعض ّ
اقتحام قسم ( )10بسجن إيشل بطريقة وحش ّية واستفزازيّة ،وإجبار األسرى على

اخلروج يف ّ
ظل الربد القارس لسبع ساعات متتالية ،علماً ّ
بأن ثلثهم مرضى.

اقتحام سجن عسقالن عدّة م ّرات ،وحتطيم أغراض األسرى وال ّتنكيل بهم ،ونقل 54

أسرياً إىل سجن (أوهلى كيدار) بذريعة إجراء ال ّتفتيشات.

اخلاصة قسم ( )3ا ّلذي يض ّم عدداً
وفى هداريم اقتحمت العشرات من عناصر الق ّوات
ّ
اخلاصة باألسرى.
من قيادات احلركة األسرية ،وصادرت الدّفاتر
ّ
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نقل كا ّفة أسرى غرفة ( )65يف قسم ( )5يف رميون إىل سجن نفحة بعد اقتحام القسم
وتفتيشه.
نقل أسرى قسم ( )11يف (عوفر) البالغ عددهم  120أسرياً إىل معتقل (إيشل) بعد
تفتيش مقتنياتهم وختريبها.
الصحراوي على أهالي أسرى خم ّيم اجللزون داخل قاعة
اعتدت إدارة معتقل (نفحة) ّ
ال ّزيارة ،وعند احتجاج األسرى على ذلك هامجت فرقة املتسادا األسرى داخل قاعة

بالضرب ّ
ال ّزيارة واعتدت عليهم ّ
ورش الغاز.

وهمجي ،واالعتداء على األسرى ّ
بالضربُ ،نقل
وحشي
اقتحام سجن إيشل بشكل
ّ
ّ
السجن بشكل كامل وقطع ت ّيار
على إثرها عدد منهم إىل املستشفيات ،والقيام بإغالق ّ
الكهرباء عنه ،واحتجاز ذوي األسرى يف قاعة ال ّزيارة ،ومنعهم من لقاء أبنائهم.
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اقتحام قسم ( )1يف سجن (رميون) ،واعتداء على األسرى وحتطيم أغراضهم بشكل
ّ
السجانني يف املعتقل.
استفزازي ،بذريعة قيام األسرى بضرب أحد ّ
اقتحام  3أقسام يف سجن جمدو وختريب مقتنيات األسرى ،مبا فيها املالبس
والكهربائ ّيات واألغطية.
اقتحام سجن جلبوع عدّة م ّرات كان أصعبها اقتحام قسم ()1؛ حيث اعتدت على

األسرى ّ
بالضرب ،وأطلقت غاز الفلفل واملُسيل للدّموع ،بهدف إجبارهم على تنفيذ
محلة تن ّقالت دون رغبتهم؛ حيث أغلقت القسم ك ّله عقاباً لألسرى لرفضهم قرار
ال ّنقل.
اقتحام قسم ( )6بسجن رميون ونقل األسرى منه إىل قسم ( ،)5بعد العبث مبقتنياتهم،
وقلبها رأساً على عقب.

اقتحام قسم ( )3يف سجن (نفحة) ،ونقل كا ّفة األسرى منه إىل قسم (ّ ،)4
والشروع
بعمل ّيات ختريب ملقتنياتهم.
أقدمت إدارة سجن هشارون على وضع كامريات مراقبة يف ساحة الفورة ومرات السجن
ملتابعه حت ّركات األسريات ،األمر ا ّلذي ُع ّد انتهاكاً للخصوص ّية ،وأعلنت األسريات عن
رفضها هلذه اخلطوة ،وامتنعن عن اخلروج إىل الفورة.
نقل كا ّفة األسريات من سجن هشارون إىل قسم جديد يف سجن الدّامون.
اقتحام قسم ( )7يف سجن رامون ،وتنفيذ محلة تفتيش كبرية يف أقسامه بعد إخراج
مجيع األسرى منه ،والعبث مبقتنياتهم وختريبها.

162

المؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى «تضامن»

اقتحام قسم  6بسجن ال ّنقب ،ونقل األسرى البالغ عددهم  120أسرياً إىل أقسام أخرى،
وإجراء محلة تفتيش واسعة.

والعشوائي
في
وبهذا تواصل ق ّوات االحتالل
اإلسرائيلي مارسة االعتقال ال ّت ّ
ّ
عس ّ
ّ
ّ
واحلاطة
آلالف الفلسطين ّيني ،وإخضاعهم لل ّتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية
بالكرامة ،وذلك خالفاً ألحكام املادّتني ( 83و  )96من ا ّتفاقية جنيف الرابعة لسنة
1949م.
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رابع عشر :اعتقاالت
غ ّزة
ص ّعد االحتالل بشكل كبري خالل العام املاضي من
االعتقاالت ألبناء قطاع غ ّزة ،وذلك باعتقال عدد
من ّ
الش ّبان خالل مشاركتهم يف مسريات العودة على

احلدود ّ
الشرقية للقطاع ،حيث رصد ال ّتقرير ()214
حالة اعتقال لفلسطين ّيني من قطاع غ ّزة ،بنسبة

ارتفاع وصلت إىل  90%عن العام  ،2017ا ّلذي شهد
( )118حالة اعتقال فقط .
الص ّيادين خالل
كما واصل االحتالل اختطاف ّ
مارسة عملهم مقابل شواطئ القطاع ،كذلك
واصل استغالل حاجة املواطنني للعبور للعالج أو
ال ّتجارة يف األراضي ،وقام بتحويلهم إىل ال ّتحقيق يف
سجن عسقالن مبا فيهم املرضى ،وال ّتجارّ ،
والطالب،

واملرافقون وال ّنساء.
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214

حالة اعتقال
لفلسطين ّيين من
قطاع غ ّزة خالل عام
2018م

90%

نسبة االرتفاع عن
العام 2017م

كما استم ّرت خمابرات االحتالل يف مساومة املواطنني ا ّلذين يتقدّمون بطلبات للحصول
السماح هلم
للسفر عرب ايرز للعمل مع االحتالل ،وتقديم معلومات مقابل ّ
على تصريح ّ
بالعبور ،إضافة إىل عمل ّيات االعتقال ا ّليت متارسها سلطات االحتالل على املعرب بشكل
مستم ّر ،حيث ّ
مت رصد ( )17حالة اعتقال ،واحتجاز للمواطنني خالل العام  2018على
معرب بيت حانون /ايرز ،بينهم نساء ومرضى ،أحدهم املريض (إبراهيم قديح).
احلاجة (أمرية أبو عيده) من ّ
قطاع غ ّزة خالل
ومّن اعتقل من ساحات املسجد األقصى
ّ
للصالة.
وجودها يف املسجد األقصى ّ
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الص ّيادون من قطاع غ ّزة
ويتع ّرض
ّ
العتداءات مستم ّرة من قبل زوارق

االحتالل ا ّليت تطلق ال ّنار على مراكبهم

وتدمرها ،وتقوم باعتقاهلم ونقلهم إىل
ّ
ال ّتحقيق يف ميناء أسدود ،وتضغط
عليهم وتساومهم من أجل االرتباط مع
املخابرات ،ووصلت حاالت االعتقال بني
الص ّيادين خالل العام إىل ( )77حالة،
ّ
الص ّياد (إمساعيل صاحل أبو
وقد استشهد ّ
الص ّياد (حممود
ريالة)  18عاماً ،وأصيب ّ
الصدر
عادل أبو ريالة) بعيار معدني يف ّ

77

بعد إطالق االحتالل ال ّنار على مركبتهم
خالل عملهم يف صيد األمساك.

حالة اعتقال بين
الص ّيادين خالل عام
ّ
2018م
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اعتقال ركاب سفن كسر الحصار
تصدّت بوارج االحتالل احلرب ّية عدّة م ّرات للمراكب ا ّليت انطلقت من القطاع بهدف

حبر ّي ُة
كسر احلصار ،حاملة على متنها طالباً ومرضى وصحف ّيني ،حيث اختطفت ِ
االحتالل ( )18مواطناً بينهم س ّيدة على منت سفينة كسر احلصار ( )1ا ّليت أحبرت
باجتاه اليونان من شواطئ غ ّزة ،و ّ
ّ
مت اإلفراج عنهم مجيعاً ،عدا قبطان السفينة (سهيل
تضمنت عدّة
حممد العامودي 56 ،عاماً) ،وا ّلذي أصدر االحتالل يف ح ّقه الئحة ا ّتهام ّ
ّ

تهم؛ أبرزها احلصول على أموال من حركة محاس مقابل شراء قوارب الستخدامها
ّ
الفعلي ملدّة عام ونصف.
بالسجن
لكسر احلصار
البحري ،وحكمت عليه ّ
ّ
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كما اعتقلت ق ّوات االحتالل ( )9مواطنني آخرين ،منهم  4جرحى ،كانوا على منت

باجتاه اليونان ،و ّ
سفينة كسر احلصار ( )2ا ّليت انطلقت من شواطئ غ ّزة ّ
مت إطالق

سراحهم بعد ال ّتحقيق معهم.
كذلك اعتقل االحتالل ( )12متضامناً أجنب ّياً كانوا على منت سفينة (ح ّريّة) بعد
االستيالء عليها يف املياه الدّول ّية خالل رحلتها إىل قطاع غ ّزة لكسر احلصار ،ونقلتهم
إىل ميناء أسود ،وقامت برتحيلهم إىل بلدانهم ،ومن بينهم طاقم فضائ ّية (برس )T.V
الل ّندن ّية.
اعتقال على حاجز ايرز
املؤسسات الدّول ّية واحمل ّل ّية من عمل ّيات االعتقال
ومل يسلم املرضى والعاملون يف
ّ

وال ّتوقيف على حاجز بيت حانون /ايرز ،حيث اعتقل االحتالل الدّكتور (سائد الغول)؛
مدير عام املكاتب اخلارج ّية يف ّ
الشؤون املدن ّية ،وح ّولته إىل ال ّتحقيق بسجن عسقالن،
وبعد شهر أطلقت سراحه.
كذلك اعتقلت قوات االحتالل مدير معرب (ايرز) يف ّ
الكيالني)
الشؤون املدن ّية (ناصر
ّ
توجهه من قطاع غ ّزة إىل ّ
الض ّفة ،وأطلقت سراحه بعد شهر ،إضافة اىل اعتقال
خالل ّ
َّ
توجهه من غ ّزة إىل ّ
الض ّفة
املوظف يف شركة جوال (رمزي أبو عنزة 43 ،عاماً) أثناء ّ
احملت ّلة للمشاركة يف دورة تدريب ّية.

كما اِع ُتقلت املواطنة (مسر صالح أبو ظاهر) من س ّكان قطاع غ ّزة أثناء مغادرتها برفقة

زوجها املريض للعالج يف مشايف ّ
الض ّفة الغرب ّية.
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بينما اعتقل ( )7من ال ّتجار خالل
تن ّقلهم بني غ ّزة ّ
والض ّفة ،رغم حصوهلم
خاصة ،وهم ال ّتاجر
تصاريح
على
ّ
َ
(صربي قنديل 56 ،عاماً) من مدينة
غ ّزة ،وال ّتاجر (حممود عواد ّ
الشاعر،
 50عاماً) من رفح ،وال ّتاجر (كمال
حممد ال ّترت) من غ ّزة ،وهو تاجر
ّ

(حممد
سجاد و(موكيت) ،وال ّتاجر
ّ
ّ
أمحد األسطل) من خانيونس ،و(بسام
أبو شريعة) من غ ّزة ،وال ّتاجر (عاكف
شومان).
كما أوقفت والدة األسري (أمحد ّ
الشنا)
عقب عودتها من زيارة جنلها األسري يف
معتقل (رميون) ،وأطلق سراحها بعد
ساعات من ال ّتحقيق.
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اعتقال قرب الحدود
وخالل العام املاضي انطلقت مسريات كسر احلصار
على طول احلدود ّ
الشرقية للقطاع ،حيث يشارك
عشرات اآلالف من أبناء قطاع غ ّزة يوم اجلمعة من
ّ
كل أسبوع يف هذه املسريات ا ّليت واجهتها ق ّوات
صوب املدن ّيني
االحتالل ،بإطالق ال ّنار وقنابل الغاز
َ

ال ُع َّزل ،األمر ا ّلذي أدّى إىل ارتقاء العشرات منهم،

بينما اعتقل االحتالل كذلك عدداً من الفتية
ّ
والش ّبان ا ّلذين اقرتبوا أو جتاوزوا احلدود ،واعتقلوا

أيضاً عدداً من اجلرحى.

كما اعتقل االحتالل  5من ّ
الش ّبان وهم جرحى،

أحدهم اجلريح (أدهم سامل 20 ،عاماً) ،بعد إطالق

ال ّنار عليه وإصابته يف قدمه مشال القطاعّ ،
اب
والش ّ
(سعيد العواودة) من املنطقة الوسطى ،وكان من
بني املعتقلني  9قاصرين.
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ال ّنتائج وال ّتوصيات
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أو ً
ال :ال ّنتائج
ّ
شهد العام  2018تراجعاً بنسبة بسيطة يف عدد حاالت االعتقال عن العام ا ّلذي سبقه،
فقد وصلت حاالت االعتقال إىل أكثر من ( )5700حالة اعتقال ،مقابل ( )6500حالة
اعتقال خالل العام .2017
واصل االحتالل خالل العام سياسة إصدار القرارات اإلداريّة يف ِّ
حق األسرى ،حيث أصدر
خالل العام ( )920قراراً إدار ّياً ما بني جديد وجتديد ،وطالت عدداً من ن ّواب اجمللس
شريعي وال ّنساء واألطفال ،وقد ن ّفذ األسرى اإلداريّون محلة مقاطعة استم ّرت 10
ال ّت
ّ
شهور للمحاكم اإلداريّة بكا ّفة أنواعها.
استمرار سياسة قتل األسرى ،فارتفعت قائمة شهداء األسرى خالل العام ،ووصلت إىل
( )217بارتقاء  5شهداء جدد.
خاض العشرات من األسرى إضرابات فرديّة عن ّ
الطعام ،استم ّر بعضها لشهور احتجاجاً
ّ
اإلداري يف ح ّقهم دون تهمة.
وخاصة سياسة جتديد االعتقال
على أوضاعهم القاسية،
ّ
استمرار استهداف األطفال الفلسطين ّيني القاصرين باالعتقال وال ّتنكيل ،فوصلت
حاالت االعتقال بني القاصرين إىل ( )980حالة ،بينهم عدد من اجلرحى وذوو
اخلاصة.
االحتياجات
ّ
واصل االحتالل إصدار أحكام املؤبَّد مدى احلياة يف ّ
حق األسرى ،حيث أصدر ( )4أحكام
جديدة ليصل عدد احملكومني باملؤبَّد يف سجون االحتالل إىل ( )514أسرياً.
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تصاعد واضح يف سياسة القمع وال ّتنكيل يف ِّ
حق األسرى خالل العام  ،2018وا ّلذي
شهد ( )185عمل ّية قمع واقتحام رافقها اعتداء على األسرى وعزل بعضهم وفرض

عقوبات يف ح ّقهم ،وذلك بنسبة ارتفاع بلغت  % 26عن العام  ،2017وا ّلذي شهد

( )145عمل ّية اقتحام.
استمرار سياسة اإلهمال ّ
صحة العشرات من األسرى
ب ا ّليت تؤدّي إىل تراجع ّ
الط ّ ّ
املرضى ،إضافة إىل التحاق أسرى جدد بتلك القائمة ،بعضهم ّ
تبني إصابته بأمراض
كالسرطان.
خطرية
ّ
ارتفاع وترية ال ّتحريض على األسرى من أعضاء الكنيست واألحزاب املتط ّرفة ،األمر

ا ّلذي بدا واضحاً يف مشاريع القوانني ا ّليت عرضت على الكنيست ،وتطال حقوق
األسرى ،وتطالب بال ّتشديد عليهم ونزع حقوقهم ،بهدف ربطهم باإلرهاب.
ّ
االنفرادي على األسرى ألتفه
مواصلة إدارة سجون االحتالل فرض عقوبة العزل
األسباب يف ظروف قاسية.
استمرار حماكم االحتالل يف إصدار أحكام قاسية وانتقام ّية يف ّ
حق األسريات
الفلسطين ّيات واألطفال القاصرين.
الصحف ّيني واإلعالم ّيني الفلسطين ّيني باالعتقال واالحتجاز
استمرار استهداف ّ

املؤسسات اإلعالم ّية.
واالستدعاء وال ّتحقيق وإغالق العديد من ّ

إصدار عدّة قوانني وقرارات جائرة استهدفت األسرى ،أبرزها مصادقة كنيست االحتالل
على قانون إعدام األسرى .
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استمرار االحتالل يف استغالل املعابر ا ّليت حيتاجها أهالي قطاع غ ّزة لل ّتن ّقل
والسفر والعالج ،وحتديداً معرب بيت حانون وحتويله كمصيدة العتقال املواطنني
ّ
الفلسطين ّيني ،أو ابتزازهم لالرتباط مع االحتالل.
استمرار فرض الغرامات املال ّية الباهظة على األسرى يف ساحات احملاكم جبانب

بالسجن الفعلي ،وا ّليت وصلت إىل مليون شيقل ألحد األسرى.
األحكام ّ

شريعي الفلسطي ّ
ين املنتخبني؛ حيث رصدت ()7
استمرار اعتقال ن ّواب اجمللس ال ّت
ّ

حاالت اعتقال يف ح ّقهم ،إضافة إىل اقتحام منازل آخرين وتهديدهم أو اعتقال أبنائهم
وزوجاتهم.

استمرار استهداف أهالي األسرى ّ
والشهداء من الدّرجة األوىل باالعتقال واالستدعاء.
ثانيًا :ال ّتوصيات

بالتالي:
بالتالي:
قرير نوصي بال ّت
التقرير
بعد استعراض نتائج ال ّت
استمرار فعال ّيات ال ّتضامن مع األسرى مبا يضمن بقاءها ح ّية يف ِّ
كل األوقات،
وتصديرها كأولويّة أمام املسؤولني.
ضرورة ّ
رمسي ،وضرورة رفعها قضايا
السلطة الفلسطين ّية قضية األسرى بشكل
تبين ّ
ّ

عاجلة على االحتالل أمام احملاكم الدّول ّية ،وا ّتهام االحتالل بارتكاب جرائم حرب يف
ِّ
حقهم.
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ملف ّ
يوضح واقع األسرى
أن تعمل وزارة اخلارج ّية الفلسطين ّية على جتهيز
ٍّ
الفلسطين ّيني يف سجون االحتالل ،لتقدميه حملكمة العدل الدّول ّية يف (الهاي)
ّ
القانوني لألسرى يف سجون االحتالل.
استشاري حول املركز
الستصدار رأي
ّ
العمل من أجل مالحقة مسؤولي سجون االحتالل قانون ّياً أمام احملاكم الدّول ّية
بسبب االنتهاكات ا ّليت ترتكب يف ِّ
حق األسرى الفلسطين ّيني والعرب داخل معتقالت
وخاصة ا ّتفاقيات جنيف
االحتالل ،النتهاكهم األعراف واملواثيق واملعاهدات الدّول ّية،
ّ
الدولي.
املو ّقعة لعام  1949والربوتوكولني اإلضاف ّيني والقانون
ّ
متابعة توصية ّ
احتاد احملامني العرب عام  ،2010ا ّلذي استع ّد لتشكيل فريق عمل
ّولي ملتابعة قض ّية األسرى.
قانوني من احملامني العرب وخرباء القانون الد ّ
ّ
االستمرار يف حماوالت حشد أكرب قدر من املتضامنني مع أسرانا ،وإقناع اجملتمع
الدولي بعدالة قض ّيتهم وإنسان ّيتها.
ّ
ّولي،
باملؤسسات واملراكز الدّاعمة لقض ّية األسرى يف الوسطني
االهتمام
ّ
العربي والد ّ
ّ
ودعمها لزيادة فعال ّيتها وق ّوتها وتأثريها ،ومساندتها لتحقيق أهدافها وفضح جرائم
االحتالل.
فتح ّ
السنوات املاضية لدعم قض ّية األسرى،
ملف املؤمترات العرب ّية ا ّليت ُنظمت يف ّ
كل األطراف ا ّليت ّ
وال ّتواصل مع ِّ
نظمتها لتطبيق توصياتها ،وا ّليت من شأنها أن تعود
ّولي لنصرة األسرى يف سجون
وخاصة امللتقى
بفائدة عظيمة على القض ّية،
ّ
العربي الد ّ
ّ

االحتالل ،ا ّلذي عقد يف اجلزائر يف تشرين ال ّثاني /ديسمرب من العام .2010
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الصادر يف  ،2009/11/14بشأن
ضرورة تفعيل قرار اجلامعة العرب ّية رقم (ّ )7144
األسرى يف سجون االحتالل والبدء بتنفيذ هذا القرار.
العمل على تفعيل قرار جملس األمن رقم ( )1322لعام  ،2000ا ّلذي دعا إسرائيل
إىل ال ّتق ّيد مبسؤولياتها مبوجب ا ّتفاق ّية جنيف ال ّرابعة املتع ّلقة حبماية املدن ّيني يف
احلرب.
ال ّتعاون مع ّ
املنظمات احلكوم ّية العرب ّية وغري احلكوم ّية ،واملعن ّية حبقوق اإلنسان
للعمل على اإلفراج عن األسرى الفلسطين ّيني باعتبارهم ق ّوة مقاومة مشروعة طبقاً
ّ
ّولي.
للشرع ّية الدّول ّية والقانون الد ّ
ّ
املؤسسات احلقوق ّية والقانون ّية للخروج عن صمتها املريب ،والقيام
الضغط على ّ
مبسؤول ّياتها يف فضح سياسات االحتالل القمع ّية يف ّ
حق األسرى ،وإظهار خمالفتها
اإلنساني.
ّولي
ّ
للقانون الد ّ
ّولي للقيام بواجبه جتاه األسرى وذويهم ،ومحايتهم من
دعوة ّ
الصليب األمحر الد ّ
وخاصة أهالي أسرى قطاع غ ّزة ،حيث تك ّررت
اعتداءات االحتالل خالل زيارة أبنائهم،
ّ
حوادث اعرتاض حافالتهم خالل ال ّزيارة وتهديدهم.
استثمار وسائل اإلعالم اجلديد يف تنفيذ محالت إلكرتون ّية واسعة لل ّتضامن مع
األسرى ،وتسليط ّ
واإلعالمي
القانوني
الضوء على معاناتهم ،وحماولة استجالب الدّعم
ّ
ّ
ّولي مع قض ّيتهم.
وال ّتعاطف الد ّ
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إطالق محلة دول ّية لنصرة األسرى؛ انطالقاً من ضرورة تفعيل االهتمام باجلوانب

واألبعاد اإلنسان ّية والقضائ ّية للقض ّيةّ ،
بالشكل ا ّلذي ينهي معاناة األسرى.

ّ
اإلنساني يف قض ّية األسرى عند ال ّتواصل مع وسائل اإلعالم
الرتكيز على اجلانب
ّ

األجنب ّية؛ أل ّنها الوسيلة األفضل إلثارة ال ّرأي العام ،وكسبه ملصلحة ال ّتضامن مع
األسرى.
يف ّ
ظل ّ
وخمصصات األسرى
السلطة لوقف رواتب
ّ
الضغط ا ّلذي ميارسه االحتالل على ّ

حتمل األعباء املال ّية املرت ّتبة على
مالي يسهم يف ّ
نوصي باإلسراع يف إنشاء صندوق دعم ّ
استمرار اعتقال اآلالف من أبناء شعبنا.
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المراجع من القوانين و المواثيق الدولية

ا ّتفاق ّية األمم امل ّتحدة ملناهضة ال ّتعذيب لعام 1984م.
للصليب
ا ّتفاق ّية جنيف ال ّثالثة لعام 1949م بشأن محاية أسرى احلرب ،ال ّلجنة الدّول ّية ّ
األمحر.
ا ّتفاقية جنيف ال ّرابعة لعام 1949م ،بشأن محاية األشخاص املدن ّيني يف وقت احلرب،

للصليب األمحر.
ال ّلجنة الدّول ّية ّ

ا ّتفاق ّية حقوق ّ
الطفل لعام 1989م.
ا ّتفاق ّية الهاي لعام 1907م.
الربوتوكول اإلضا ّ
يف األوّل لعام 1977م.
السجناء لعام 1990م.
املبادئ األساس ّية ملعاملة ّ
األساسي للمحكمة اجلنائ ّية الدّول ّية لعام 1998م.
ال ّنظام
ّ
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