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المؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى «تضامن»

تقديم
للسنة التاسعة على التوالي دأبت املؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى "تضامن"
و "مركز فلسطني للدراسات األسرى" على املضي قدماً يف التضامن مع الشعب
الفلسطيين ونقل معاناته ،ويف تسليط الضوء على جور االحتالل اإلسرائيلي
وفضح جرائمه اليت حياول إخفاءها عن العاملّ ،
عل العامل يستيقظ من سباته
العميق وحياول إيقاف معاناة هذا الشعب املستمرة منذ سنني ،وأبرز هذه املعاناة
قضية االعتقاالت اليت ميارسها احملتل ،فقد وصل عدد األسرى عام 2020م إىل
 4700أسري من كافة شرائح اجملتمع ،و 570أسرياً من األطفال الذين ناهلم هذا
ينج من االعتقال حتى األطفال يف سن الرابعة من العمر.
الظلم ،فلم ُ
تسع سنوات من املتابعة والعمل املستمر إلخراج هذه التقارير بأفضل ما ميكن،
ع ّلها تصل إىل أصحاب الشأن و املعنيني حبقوق اإلنسان عموماً وحقوق األسرى
على وجه اخلصوص ،والذين زادت من معاناتهم جائحة كورنا ،فبدأت حتيط بهم
وتهدد حياتهم دون أدنى تدخل من اجملتمع الدولي للضغط على احملتل الغاصب
إلنقاذ حياتهم.
"تضامن" هي روح األسرى اليت تسري يف اخلارج ،حماولة حشد أكرب جهد ممكن
للتأثري على إدارة السجون ،والعمل على رفع قضايا من خالل التوكيالت اليت
تصلها عرب حمامني دوليني إىل حمكمة اجلنايات الدولية ضد السجانني و
املتورطني باالنتهاكات اليت ترقى أن تكون جرائم حرب.
ختاما تقدم بالشكر اجلزيل لفريق العمل يف تضامن و املركز على اجلهد املقدر
يف اخراج التقريرالسنوي.
فهد حممد حسني
رئيس املؤسسة
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إجمالــي االعتقــاالت فــي المحافظــات
الفلســطينية عــام 2020م
رغــم جائحــة كورونــا والخطــورة الحقيقيــة
المترتبــة علــى حيــاة المواطنيــن جــراء
االعتقــاالت واالحتــكاك عــن قــرب مــع
المعتقليــن ،إال أن االحتــال واصــل
االعتقــاالت فــي هذه الظروف االســتثنائية

4,700
حالة اعتقال

عام 2020م

خــال العــام 2020م.
حيــث زادت حــاالت االعتقــال عــن ()4700
حالــة ،هــذا عــدا عــن االســتدعاءات التــي
وجهــت للعشــرات مــن المواطنيــن وخاصــة األســرى المحرريــن لمقابلــة
المخابــرات فــي مراكــز التحقيــق.
وحصلــت مدينــة القــدس علــى النصيــب األكبــر مــن االعتقــاالت خــال العــام
2020م.

2,000
اعتقال في
مدينة القدس
عام 2020م

42

%

مـن إجمالـي االعتقـاالت التـي جـرت
في كل أنحاء األراضي الفلسـطينية.
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700
 415اعتقا ًال
 390اعتقا ًال
 220اعتقا ًال

الخليل
جنين
رام اهلل
نابلس

اعتقال

وباقي حاالت االعتقال موزعة على بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة.
طالــت االعتقــاالت جميــع الشــرائح والفئــات ،والبعض منهم تعــرض لالعتقال
أكثــر مــن مــرة خــال العــام ،ومــن بيــن المعتقلين:

550
طف ً
ال قاصرًا

52

امرأة وفتاة

طف ً
ال

لم تتجاوز أعمارهم

14

118

عام

22
صحفيًا
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9

مـن نـــــواب المجلـس التشريعـــــي
الفلسـطيني ،وقد أفرجت عن بعضهم
بعـد التحقيـق لسـاعات ،بينمـا حولـت
وبعضهـم صدرت
اآلخريـن إلـى التحقيـق،
ُ

2

بحقـه قـرارات اعتقـال إداري.
وزيـران سـابقان ،وهمـا؛ وزيـر شـؤون
القـدس األسـبق "خالـد أبو عرفـة" ،ووزير
الحكـم المحلـي "عيسـى الجعبـري".

أحكام بالسجن المؤبد أصدرتها

شــهداء مــن الحركــة األســيرة

محاكم االحتالل الصورية بحق

4

ارتقــوا عــام 2020م علــى طريــق

األسرى ،كان من بينهم ف َتيان.

الحريــة.

5

1,100

قرار إداري باالعتقال تم إصدارها
ما بين جديد وتجديد.
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أسـيرًا مريضاً ،بعضهـم يعانـي مـن إعاقـات
نفسـية وجسـدية.

145

عدد من المسنين أبرزهم:
المسن عبد الرحيم بربر ( 80عامًا) من
حي رأس العامود ببلدة سلوان.
المسن إسحاق أمين يونس ( 77عامًا)
من رام اهلل.
أكاديميين ومحاضرين في الجامعات،

7

الفلسطيني
والفيزيائي
أبرزهم عالم الفلك
ّ
ّ
البروفيسور "عماد البرغوثي" ( 55عامًا)،
من بيت ريما برام اهلل.

5

حالة اعتقال وجهت لها
تهمة التحريض على خلفية
الكتابة على مواقع التواصل
االجتماعي ،واعتقل االحتالل
عددًا من الشبان بعد إطالق النار
عليهم وإصابتهم بجراح.

طالـــت االعتقـــاالت عـــددًا مـــن
القيــادات اإلســامية والوطنيــة
مـــن القـــدس؛ منهـــم رئيـــس
الهيئـــة اإلسالميـــــــــــــة العليــــــــا
وخطيـــب المســـــــجد األقصـــــــى
الشـــيخ "عكرمـــــــة صبــــري"
(81عامـــً) ،ومحافـــظ القـــدس
"عدنـــان غيـــث".
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مقدمة
يستخدم االحتالل سياسة االعتقاالت سالحاً وأداة
من أدوات القمع اليت حيارب بها الوجود الفلسطيين
بهدف إخضاعه وختويفه ،وهو وسيلة من وسائل العقاب
اجلماعي الستنزاف طاقته وحتطيم إرادته ،وقد ذاق مرارة
األسر ما يقارب مليون فلسطيين بفئاته وشرائحه كافة.
وأضحت االعتقاالت ظاهرة يومية ،حبيث ال مير يوم إال
وتقتحم فيه قوات االحتالل املدن واملخيمات واألحياء يف
األراضي احملتلة ،حيث تداهم املنازل واحملال التجارية
واملؤسسات وتعتقل عدداً من املواطنني.
وخالل العام 2020م واصلت سلطات االحتالل عمليات

4700

حالة اعتقال

عام 2020

االعتقال اليت متارسها حبق الشعب الفلسطيين ،واليت
طالت مجيع شرائح اجملتمع مبن فيها؛ األطفال والنساء
واحملررين ،واملرضى واملعاقني وكبار السن ،والناشطني
احلقوقيني ،واإلعالميني ،والصيادين ،ونواب اجمللس
التشريعي وقادة الفصائل وغريهم ،حيث رصدت ()4700

حالة اعتقال خالل هذا العام.
وقد أضيف هذا العام وجه آخر من املعاناة لألسرى بعد
ظهور فريوس كورونا الذي يهدد حياتهم يف ظل تعمد
االحتالل إهمال األسرى؛ مما يفتح الباب لتسلل املرض
والعدوى بسهولة والتغلغل يف أجسادهم دون رمحة،
فيعيش األسرى حالة من القلق الشديد والتوتر والرتقب
يف ظل عدم توفر رعاية طبية أو وسائل محاية أو اهتمام
من االحتالل.
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اعتقاالت القدس
االعتقاالت يف مدينة القدس سياسة ممنهجة ومقصودة
الستنزاف املقدسيني وخلق واقع معيشي واقتصادي
قاس ،يستهدف كل مناحي حياتهم لدفعهم إىل
وأمين ٍ

اهلرب واالبتعاد إلجياد حياة آمنة وكرمية بعيداً عن
منغصات االحتالل واستهدافه املستمر هلم.

2,000

حالة اعتقال في
مدينة القدس
عام 2020م

خالل العام 2020م تصاعدت محالت االعتقال يف القدس
احملتلة تصاعداً كبرياً ،واستهدفت مجيع الفئات من
األطفال والنساء والقيادات اإلسالمية والوطنية ،وحتى
املرضى وكبار السن واملرابطني يف املسجد األقصى،
ورصد التقرير ( )2000حالة اعتقال يف مدينة القدس
ال ،منهم ( )41طف ً
خالل العام ،منهم ( )360طف ً
ال مل
تتجاوز أعمارهم  12عاماً.
ومن املعتقلني ( )78امرأة وفتاة؛ عدد كبري منهن اعتقلن

360

طف ً
ال

يف ساحات وبوابات املسجد األقصى بذريعة التصدي
القتحامات املستوطنني ،وبعضهن اعتقلن أكثر من مرة
خالل العام أبرزهن "هنادي احللواني" و"مادلني عيسى"،
و"خدجية خويص" و"آية أبو ناب" و "نفيسة خويص".

78

امرأة وفتاة

وشهدت بلدة العيسوية النصيب األكرب من اعتقاالت
القدس حيث وصلت حاالت االعتقال منها إىل ()600

حالة ،تالها املسجد األقصى املبارك وحميطه ،حيث بلغت
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600
اعتقال في بلدة

حاالت االعتقال منها ( ،)380ومن القدس القدمية
بلغت حاالت االعتقاالت ( ،)280يف حني وصلت من بلدة

العيسوية

سلوان ( )200حالة.
كما نفذ االحتالل محلة اعتقاالت طالت قيادات
إسالمية ووطنية ،ومن املعتقلني رئيس اهليئة اإلسالمية
العليا وإمام وخطيب املسجد األقصى الشيخ "عكرمة
صربي" ،وأبعده عن األقصى  4أشهر ،كذلك اعتقلت

حمافظ القدس "عدنان غيث" ،ووزير شؤون القدس "فادي اهلدمي" ومدير األقصى
الشيخ "عمر الكسواني" ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ "ناجح بكريات".

كذلك أعادت قوات االحتالل اعتقال النائب املقدسي "حممد حممود أبو طري"
( 68عاماً) من منزله مبدينة البرية ،والنائب "أمحد عطون" ،ووزير القدس السابق
"خالد طافش".
املنزلي،
يكتف االحتالل بأوامر االعتقال للمقدسيني بل استهدفهم باحلبس
ّ
ومل ِ

واإلبعاد عن املنازل أو عن املسجد األقصى املبارك لفرتات خمتلفة تصل إىل عدة

شهور يف بعض األحيان.
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وقد بلغت قرارات اإلبعاد خالل شهور العام ( )360قراراً ،منها ( )305قرارات عن
املسجد األقصى ،و( )44قراراً عن القدس القدمية ،و( )11قراراً عن القدس.
وفقاً للقانون الدولي فإن استيالء قوات اجليش اإلسرائيلي على شرقي مدينة
القدس كجزء من أراضي الضفة الغربية يف العام 1967م وفرض سلطتها
عليها هو احتالل عسكري ،وبالتالي تنطبق عليها قواعد القانون الدولي بشأن
االحتالل العسكري ،وذلك وفقاً للقانون الدولي والفقه الدولي والقضاء الدولي،
وعلى سبيل املثال ال احلصر فقرار جملس األمن رقم ( )242للعام 1967م أكد
على ضرورة انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي اليت احتلتها عام 1967م،
وأكدت على هذا التوصيف العديد من القرارات الدولية ،هذا باإلضافة إىل
القضاء الدولي متمث ً
ال يف حمكمة العدل الدولية اليت أكدت على أن شرقي
أراض حمتلة كما بقية أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ،وأنه
القدس هي ٍ
ينطبق على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية القانون
الدولي اإلنساني رقم ،1وبالتالي ال ختول دولة االحتالل إال سلطات حمدودة من
أجل متكينها من إدارة اإلقليم اخلاضع هلا وفقاً لقواعد القانون الدولي اإلنساني
ال سيما اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949م ،ويعاني السكان الفلسطينيون
يف مدينة القدس من معاملة متييز عنصرية جمحفة حبقهم ،حيث تعتربهم
السلطات اإلسرائيلية مقيمني دائمني وليسوا مواطنني ،وهذه املعاملة التمييزية
انعكست على حقوقهم كافة مبا فيها حقوقهم كأسرى.

 1انظــر اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تشيـــيد جــدار فــي األرض الفلســطينية المحتلــة ،الفتــوى الصــادرة بتاريــخ  9تمــوز/
يوليــو 2004مhttps://www.icj-cij.org/public/files/summaries/summaries-20032007--ar.pdf ،
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اعتقاالت غزة
رغم تراجع حاالت االعتقال من قطاع غزة احملاصر بعد
توقف مسريات العودة ،إال أن سياسة االعتقاالت حبق أبناء
قطاع غزة مل تتوقف خالل العام 2020م سواء على معرب
بيت حانون ،أو الصيادين خالل ممارسة عملهم ،أو خالل
اقرتاب الشبان من احلدود الشرقية للقطاع ،حيث رصد
التقرير ( )88حالة اعتقال لفلسطينيني من قطاع غزة

88

حالة اعتقال
لفلسطينيين
من قطاع غزة

عام 2020

م

خالل العام 2020م.
واستخدمت سلطات االحتالل حاجز بيت حانون
وسيلة لإليقاع بالسكان املدنيني يف قطاع غزة وابتزازهم
واستغالل حاجاتهم اإلنسانية؛ حيث وصلت حاالت
االعتقال على املعرب خالل العام إىل ( )12حالة ،منهم
( )5جتار ،ومواطن كان متجها إىل جسر األردن للسفر،
وصحفي مريض بالسرطان.
كما لوحظ تراجع على عمليات اعتقال الصيادين ،لكنها
مل تتوقف؛ حيث واصلت حبرية االحتالل اعتداءاتها على
الصيادين خالل ممارسة عملهم يف صيد األمساك على
شواطئ القطاع مبالحقتهم واعتقاهلم وإطالق النار
عليهم ،حيث مت رصد ( )9حاالت اعتقال لصيادين.

9
حاالت اعتقال
لصيادين

ورغم تراجع حجم االعتقاالت على احلدود الشرقية
للقطاع بعد توقف مسريات كسر احلصار ،إال أنها مل
17
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تتوقف حيث وصلت حاالت االعتقال قرب احلدود إىل
( )65اعتقا ً
ال ،منهم طفل مل يتجاوز  15عاماً ،وسيدة
بعد أن اقرتبت من موقع زكيم العسكري ،وأطلق
سراحها بعد ساعات من التحقيق عرب معرب بيت
حانون.

18

65

اعتقا ً
ال
قرب الحدود
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وعلى الرغم من االنسحاب اإلسرائيلي أحادي
اجلانب من داخل قطاع غزة يف العام 2005م إال
أنه ال يزال يعد أرضاً حمتلة وفقاً للقانون الدولي،
حيث تسيطر إسرائيل على احلدود الربية والبحرية
وعلى اجلو ،هذا جبانب استمرارها يف ممارسة
بعض السلطات املدنية يف قطاع غزة ،مثل منح
أرقام اهلويات للمواليد الفلسطينيني يف قطاع غزة،
وكذلك االستمرار يف التحكم بطلبات مل الشمل
من حيث املوافقة أو الرفض ،مما يؤكد على املركز
القانوني إلسرائيل كدولة قائمة باالحتالل،
وكذلك املركز القانوني لقطاع غزة كأرض
حمتلة ،وبالتالي ينطبق عليها القانون الدولي
اإلنساني ،ال سيما اتفاقيات جنيف للعام 1949م،
مع العلم بأن إسرائيل هي طرف يف تلك االتفاقيات
منذ العام 1951م ،مما يوجب عليها التزامات خاصة
فيما خيص املعتقلني من قطاع غزة.
19
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اعتقال األطفال القاصرين
بلغت حاالت االعتقال بني األطفال القاصرين ما دون
الثامنة عشرة ( )550حالة اعتقال ،منهم ( )52طف ً
ال مل
تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة ،أصغرهم الطفل "ماجد
على أبو سعدة" ( 7سنوات) من جيوس شرق قلقيلية.

550

حالة اعتقال بين

األطفال<18

ورغم الدعوات واملناشدات اليت صدرت عن العديد من
املؤسسات الدولية منها األمم املتحدة بضرورة إطالق
سراح األطفال لكونهم معرضني للخطر يف ظل الظرف
االستثنائي الراهن املتمثل يف استمرار انتشار فريوس
كورونا ،إال أن االحتالل واصل خالل العام 2020م
استهداف األطفال القاصرين ،دون سن ( )18باالعتقال
واالستدعاء والتحقيق معهم يف ظروف قاسية ،وفرض
األحكام والغرامات املالية الباهظة.
واعتقل االحتالل الطفل "أمل معمر خنلة" (16عاماً)،

52

طف ً
ال لم تتجاوز

أعمارهم <14

حاجز ط ّيار،
من سكان خميم اجللزون خالل مروره عن
ٍ
حيث ق ّيده اجلنود واعتدوا عليه بالضرب املربح أثناء
عمل ّية االعتقال رغم معاناته من مرض نادر يُدعى الوهن
العض ّلي الشديد ،كما تعرض لتعذيب وتنكيل خالل
التحقيق معه يف املسكوبية.
21
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كذلك تعرض الطفل "حممد منري مقبل"
( 16عاماً) من خميم العروب باخلليل إىل
اعتداء وحشي بالضرب املربح بأعقاب
البنادق حني اعتقاله أدى إىل إصابتة
بكسور يف الفك والوجه ورضوض عامة يف
اجلسم وتهشم وجهه ،ونقل إىل مستشفى
هداسا بالقدس ،وأجريت له عملية جراحية
لرتميم كسور الفك والوجه.
كذلك اعتقلت قوات االحتالل الطفل
يوسف عابد (12عاماً) من مدينة البرية،
علماً أنه من ذوي االحتياجات اخلاصة،
كذلك أصيب الفتى "أمحد مناصرة"
بفريوس كورونا ،ونقل إىل مستشفى
الرملة ،وهو حمكوم بالسجن  9سنوات
ونصفاً ،ومعتقل منذ  5سنوات.
ومل يتورع االحتالل عن إطالق النار على
األطفال الفلسطينيني قبل اعتقاهلم
والتحقيق معهم قبل تقديم العالج هلم،
بل ابتزازاهم بتقديم اعرتافات مقابل
العالج والرعاية الطبية حيث مت اعتقال
 10من الفتية بعد إصابتهم بالرصاص،
إصابات بعضهم كانت خطرية.
22
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وواصلت احملاكم العسكرية لالحتالل خالل

102

األسرى األطفال ضمن سياسة مربجمة ومعتمدة،

خالل العام 2020م

العام 2020م فرض الغرامات املالية الباهظة على

ألف دوالر
الغرامات المالية التي
فرضت على األطفال

حيث بلغت الغرامات املالية اليت فرضت على
األطفال خالل العام 2020م يف حمكمة عوفر فقط
( 350ألف شيكل) أي ما يعادل ( 102ألف دوالر).

أوضاع األسرى األطفال
حتى نهاية العام 2020م يقبع يف سجون االحتالل ( )170طف ً
ال موزعني على
ثالثة سجون مركزية وهي (جمدو ،وعوفر ،والدامون) ،إضافة إىل وجود عدد يف
مراكز التوقيف والتحقيق ،يتعرضون لظروف اعتقال قاسية ووسائل تعذيب
عنيفة ،وانتهاك حلقوقهم.
فيما تعرض مجيع من اعتقل منهم لالعتداء بالضرب املربح حني االعتقال،
والزج بهم يف ظروف قاسية يف مراكز التوقيف والتحقيق ،ومورست حبقهم كل
أشكال االنتهاك والتعذيب والضغط النفسي واجلسدي؛ حيث يتعامل االحتالل
مع األطفال كإرهابيني ويوجهون هلم الشتائم والتهديدات بشكل مستمر.
فيما تواصل إدارة سجون االحتالل بشكل متعمد حرمان األطفال من أبسط
مقومات احلياة ،وترتكب حبقهم ممارسات تعسفية أبرزها عمليات االقتحام
والتفتيش لغرفهم وأقسامهم ،فيما حيرم االحتالل العشرات من األطفال من
زيارة ذويهم أو من زيارة احملامي اخلاص بهم ،إضافة إىل استمرار املعاملة السيئة
23
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من السجانني ،وحماولة فرض تغيريات مصريية على واقع األسرى األطفال ،من
خالل حماولتها حرمانهم من إشراف األسرى الكبار على شؤون حياتهم.
وإمعاناً يف تشريع االنتهاكات حبق األطفال أدخلت سلطات االحتالل مؤخراً
تعديالت على األمر العسكري رقم ( )1651بهدف رفع احلماية عن األطفال يف
الفئة العمرية بني  12إىل  14عاماً ،وبالتالي السماح برفع سقف اعتقاهلم ،حيث
كان احلد األقصى املفروض على هذه الفئة قبل التعديل ال يتجاوز ستة أشهر
فعلية أو مع وقف التنفيذ ،وبعد التعديل اجلديد مل يعد هناك محاية أو سقف
زمين للعقوبة اليت قد تفرض على األطفال
الذين تتم حماكمتهم أمام احملاكم
العسكرية لالحتالل وقد تصل لعشرات
السنني أو املؤبد.
كفلت االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان
واالتفاقيات الدولية للقانون الدولي
اإلنساني محاية وحقوقاً خاصة لألطفال،
فقد أكدت املادة ( )2-25من اإلعالن

لألمومـــة والطفولـــة
ٌّ
حـــق فـــي رعايــــــة
خاصتيـــن
ومســـاعدة
َّ
اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان

اتفاقية حقوق الطفل

العاملي حلقوق اإلنسان عام 1948م بأن
"لألمومة والطفولة ٌّ
حق يف رعاية ومساعدة
خاصتني" وتوالت االتفاقيات املختلفة على
َّ
تفصيل وبيان تلك احلماية وأنواعها،
فاتفاقية الطفل للعام 1989م أكدت على
ضرورة توفري احلماية لألطفال وحياتهم

24

بأنه كـــــــل إنســـــان لم
يتجاوز ســـــن الثامنـــة
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الرشد قبل ذلك بموجب
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اتفاقية حقوق الطفل

المؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى «تضامن»

وتوفري فرص النماء والنمو وقيدّت هذه املواثيق سلب األطفال حريتهم ،وجعلت
منه املالذ األخري ألقصر فرتة ممكنة؛ فاملادة ( )1من اتفاقية حقوق الطفل تعرف
الطفل "بأنه كل إنسان مل يتجاوز سن الثامنة عشرة ،ما مل يبلغ سن الرشد
قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه" ،كما أن األطفال دون الثامنة عشرة
يف األراضي احملتلة حيظون حبماية مزدوجة فاألوىل كونهم جزءاً من املدنيني
والثانية بصفتهم أطفا ً
ال ،وقد أشارت املواد (،89 ،82 ،50 ،38 ،24 ،23 ،17 ،14
 )132 ،94من اتفاقيات جنيف للعام 1949م إىل األطفال وضرورة محايتهم،
فقد قيدت اتفاقية حقوق الطفل اعتقال الطفل بشكل كبري حيث نصت املادة
( - 37ب) "أال حيرم أي طفل من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية ،وجيب
أن جيري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وف ًقا للقانون وال جيوز ممارسته
إال مللجأ أخري وألقصر فرتة زمنية مناسبة ،وكذلك يف العهد الدولي اخلاص
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال سيما يف املادة ( )3-10واليت
تؤكد على وجوب اختاذ تدابري محاية ومساعدة خاصة لصاحل مجيع األطفال
واملراهقني" ،وللمفارقة العجيبة اليت تثبت التمييز العنصري بشكل ممنهج،
فالقانون اجلزائي اإلسرائيلي يُعرف الطفل اإلسرائيلي بأنه شخص دون الثامنة
عشرة ،بينما يف األراضي احملتلة عام 1967م تطبق إسرائيل األمر العسكري
( )132الصادر يف 1967/09/24م ،الذي يع ّرف الطفل الفلسطيين بأ ّنه شخص
من دون سن السادسة عشرة ،ويف ذلك تعارض مع اتفاقية حقوق الطفل اليت
تعرف الطفل بأ ّنه كل إنسان مل يبلغ من العمر الثامنة عشرة! مما يعين استمرار
إسرائيل يف انتهاك التزاماتها الدولية وفقاً التفاقية حقوق الطفل واليت هي أحد
أطرافها.
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اعتقال النساء
بلغت حاالت االعتقال بني النساء والفتيات ()118

حالة ،منهن قاصرات ومسنات ،وأمهات وشقيقات أسرى،
وناشطات وصحفيات وطالبات جامعيات ،ومرابطات
اعتقلن أكثر من مرة ،منهن "خدجية خويص" ،و"هنادي
احللواني" ،و"نهلة صيام".

118

حالة اعتقال بين
النساء والفتيات
عام 2020م

واعتقل االحتالل السيدة "آيه أمحد اخلطيب" ( 30عاماً)
من قرية عرعرة يف الداخل احملتل ،وهي متزوجة ولديها
طفالن "حممد وعبد الرمحن" ،وتعمل يف جمال العمل
اخلريي وتقديم املساعدات اإلنسانية للمرضى واحملتاجني،
قاس يف مركز توقيف اجللمة ،ومت
وتعرضت لتحقيق ٍ
تأجيل حمكمتها العديد من املرات.

10

اعتقاالت
من الطالبات
الجامعيات
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كذلك أعاد االحتالل اعتقال  6أسريات حمررات ،وهن :احملررة "سهري البطران"
من اخلليل ،والناشطة الصحفية "بشرى الطويل" من مدينة البرية ،واحملررة
"شروق حممد البدن" من بيت حلم ،واحملررة "ختام اخلطيب" من رام اهلل ،واحملررة
"سهام البطاط" من اخلليل ،وكذلك احملررة "بيان فرعون" من القدس.
ومشلت االعتقاالت عدداً القاصرات
الفلسطينيات ،أصغرهن الفتاة "إميان
أبو بكر"  16عاماً ،من جنني وهي ابنة
األسري "نظمي أبو بكر" والذي وجه له
االحتالل تهمة قتل جندي حبجر يف
منتصف العام ،واعتقلت مرتني مع
والدتها.
كما اعتقل االحتالل عدداً من أمهات وشقيقات األسرى والشهداء ،وعدداً من
الناشطات االجتماعيات وعامالت يف مجعيات طبية وخريية وإعالمية ،بينما
مشلت االعتقاالت  10من الطالبات اجلامعيات بدعوى نشاطهن الطالبي يف
مقاومة االحتالل ،ال تزال منهن رهن االعتقال كل من الطالبة "ليان كايد"،
و "ربا فهمي عاصي" ،و "إيلياء أبو حجلة" و"شذا الطويل" ،ومجيعهن من رام اهلل
وطالبات جبامعة بريزيت.
بينما حيتجز االحتالل ثالث أسريات حتت االعتقال اإلداري التعسفي وهن
األسرية "بشرى الطويل" ( 26عاماً) من البرية وهي ناشطة يف جمال الدفاع عن

األسرى ،وسبق أن اعتقلت  4مرات ،واألسرية "ختام السعافني" ( )57عاماً من رام

اهلل ،وهي ناشطة نسوية ورئيسة احتاد جلان املرأة الفلسطينية ،واألسرية "شروق
حممد البدن" ( 26عاماً) من بلدة تقوع يف بيت حلم ،وهي حمررة كانت أمضت
 12شهراً يف اإلداري سابقاً.
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أوضاع األسيرات
واصلت إدارة السجون انتهاكها حلقوق األسريات الفلسطينيات يف سجن الدامون
وحرمانهن من كل مقومات احلياة البسيطة ،مبا فيها حقهن يف تلقي عالج
للمريضات داخل السجن ،واللواتي تتضاعف معاناتهن مع استفحال األمراض يف
أجسادهن لعدم تقديم العالج املناسب.
كما واصلت اإلدارة عمليات اقتحام غرف األسريات والتنكيل بهن وفرض عقوبات
تف بوعدها برتكيب هواتف عمومية يف السجن للسماح
متعددة حبقهن ،ومل ِ
لألسريات باالتصال بذويهن وخاصة يف ظل وقف الزيارات ألكثر من  7أشهر
بسبب جائحة كورونا.
وتنتهك إدارة السجون خصوصية األسريات بوضع كامريات مراقبة يف ساحة
الفورة واملمرات ،كما تشتكي األسريات من الرطوبة يف الغرف ،إىل جانب عدم
وجود أبواب للمراحيض اليت ّ
تغطينها األسريات بالشراشف واألغطية ،وال تزال
متنع دخول األغراض اخلاصة باألشغال اليدوية.
فيما ال تزال تهمل متابعة وعالج
 6أسريات جرحيات ومريضات
يعانني من ظروف صحية
صعبة للغاية ،وال يتلقني العالج
الالزم ألوضاعهن الصحية ،ويف
مقدمتهن األسرية املقدسية
"إسراء اجلعابيص" واليت تعاني
من حروق يف مجيع أحناء
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جسدها ،وحتتاج إىل عدة عمليات جراحية وجتميلية ،وال تتلقى سوى وعود
وهمية ومماطلة متعمدة من إدارة السجن.
هذا عدا معاناة النقل يف سيارة "البوسطة" إىل احملاكم العسكرية؛ والذي
يستغرق ساعات طويلة ،ويتم مضايقة األسريات من السجناء اجلنائيني املنقولني
يف "البوسطة" نفسها.

وعلى الرغم من أن القانون الدولي قد منح فئة النساء محاية خاصة إال أن
سلطات االحتالل اإلسرائيلي مل تلتزم بذلك ،واستمرت يف انتهاكاتها املمنهجة
للقانون الدولي يف األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا يف ذلك سوء معاملة
النساء الفلسطينيات أثناء اعتقاهلن بشكل خاص ،حيث تنص املادة ()2-79

من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف 1977م ،على أنه ينبغي النظر
حباالت األمهات املعتقالت بأنها أولوية .وتنص املادة ( )12من التوصية العامة
( )28للجنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بشأن االلتزامات
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األساسية للدول األطـراف .كما أكدت
املادة ( )2-25من اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان 1948م على هذه احلماية فهي
تؤكد بأن "لألمومة والطفولة ٌّ
حق يف
خاصتني" ،ويتجلى
رعاية ومساعدة
َّ
تأكيد هذه احلماية اخلاصة لفئة
النساء يف قرار جملس األمن ()1325

لألمومـــة والطفولـــة
ٌّ
حـــق فـــي رعايــــــة
خاصتيـــن
ومســـاعدة
َّ
اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان

للعام 2000م بشأن تنظيم معاملة
النساء والفتيات أثناء االستجواب
واالحتجاز ،وتنظيم حياتهن داخل السجون ،والذي دعا مجيع األطراف يف
الصراعات املسلحة إىل أن تتخذ تدابري خاصة حتمي الفتيات والنساء من العنف
القـائم علـى أسـاس اجلنـس يف حاالت الصراع املسلح ،وأن تراعي االحتياجات
اخلاصة للمرأة والفتاة.

31

المؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى «تضامن»

اعتقال نواب التشريعي
رغم أن اختطاف نواب اجمللس التشريعي يع ّد انتهاكاً
فاضحاً ألبسط األعراف واملواثيق الدولية ،وال يستند إىل

أي مربر قانوني ،وهو قرار سياسي بامتياز لتحجيم دورهم
يف مواجهة جرائم االحتالل ،إال أن االحتالل واصل خالل

9

حاالت
اعتقال من النواب

عام 2020م

العام 2020م استهداف النواب باالعتقاالت واالستدعاءات
واقتحام منازهلم وتوجيه تهديدات هلم ،حيث رصد التقرير
اعتقال  9من النواب ،إضافة إىل وزيرين سابقني هما:
الشيخ "محمد محمود أبو طير" ( 68عامًا)

أعيد اعتقاله من منزله مبدينة البرية؛ حيث يقيم هناك
منذ إبعاده عن القدس قبل  9سنوات ،وكان أمضى ما
يزيد على  35عاماً من عمره يف سجون االحتالل ،وصدر

حبقه قرار اعتقال إداري وجددت له اإلداري للمرة الثانية.
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النائب "حسن يوسف خليل" ( 64عامًا)

من رام اهلل ،اعتقل وصدر حبقه قرار اعتقال إداري ،وكان أمضى  20عاماً يف
سجون االحتالل ،جزء كبري منها يف االعتقال اإلداري املتجدد.
النائب "نزار عبد العزيز رمضان" ( 61عامًا)

من اخلليل وصدر حبقه قرار اعتقال إداري  4أشهر ،وهو معتقل سابق وأمضى ما
يزيد على  10سنوات يف سجون االحتالل.
النائب المقدسي المبعد عن المدينة " أحمد محمد عطون" ( 55عامًا)

وقامت بإعادة اعتقاله وأصدرت حبقه قرار اعتقال إداري  4أشهر ،وكان أمضى ما
يزيد على  13عاماً يف سجون االحتالل.
النائب "محمد إسماعيل الطل" ( 56عامًا)

من اخلليل ،وصدر حبقه قرار إداري  4أشهر ،وقد بلغ جمموع ما أمضاه يف سجون
االحتالل ما يزيد على  12عاماً ،نصفها يف االعتقال اإلداري.
النائب "خالد إبراهيم طافش"

من بيت حلم ،وهو أسري سابق اعتقل عدة مرات ،وأمضى ما جمموعه  8سنوات يف
سجون االحتالل ،وهو أحد املبعدين ملرج الزهور وصدر حبقه قرار إداري.
النائب "نايف محمود الرجوب"

من اخلليل ،مت اعتقاله ،وبعد التحقيق معه لساعات أطلق سراحه بعد أن وجهت
له تهديدات بعدم التدخل يف جهود املصاحلة بني حركيت فتح ومحاس.
النائب "حاتم رباح قفيشة" ( 60عامًا)

من اخلليل ،مت اعتقاله ونقله إىل عتصيون والتحقيق معه لعدة ساعات ،ثم أطلق
سراحه بعد أن وجه له تهديد بعدم املشاركة يف أي نشاطات سياسية.
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النائب "عبد الجابر مصطفي عبد الجابر فقهاء" ( 54عامًا)

من البرية ،مت اعتقاله والتحقيق معه يف عوفر ،وبعد عدة ساعات مت إطالق
سراحه ،وبعد عدة أيام من اعتقاله تبني أنه مصاب بفريوس كورونا.
ومسألة اعتقال نواب اجمللس التشريعي عدا عن كونها متثل انتهاكاً صارخاً
حلق الشعب الفلسطيين يف اختيار ناخبيه الذين ميثلونه ويعربون عن تطلعاته،
وعن كونه انتهاكات لألعراف الدولية بتوافر احلصانة السياسية ملمثلي
الشعب ونوابه ،فهو باإلضافة إىل ذلك يعد خرقاً فاضحاً لالتفاقيات الثنائية
مع اجلانب الفلسطيين السيما اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995م يف املادتني
( )2و ( )3اليت تقرر إنشاء جملس تشريعي يقوم بدور اهليئة التشريعية ،وتوفري
أساس دميقراطي إلقامة املؤسسات الفلسطينية ،باإلضافة إىل انتهاك العديد
من االتفاقيات الدولية اليت وقعت عليه دولة االحتالل ،فالعهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية 1966م ،يشري إىل أنه ال ميكن التمييز ضد الفرد
على أساس "الرأي السياسي أو غريه من اآلراء" أو "األصل القومي أو االجتماعي".
وكون دولة االحتالل طرف يف هذه املعاهدة فان استهدافها لنواب اجمللس
التشريعي الفلسطيين يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ،عالوة على جتريم
االعتقال التعسفي وفقاً للقانون الدولي ،حيث تنص للمادة ( )42من اتفاقية
جنيف الرابعة 1949م ،ال جيوز احتجاز أي شخص إال إذا كان "أمن الدولة
القائمة باالحتجاز جيعله ضرورياً للغاية" ،وكذلك فإن االعتقال التعسفي
حمظور مبوجب العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 1966م
مبوجب املادة (.)4
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اعتقال الصحافيين
واصل االحتالل خالل العام 2020م استهداف الصحفيني
الفلسطينيني باالعتقاالت واالستدعاءات أو احلجز
لساعات وإصدار أحكام حبقهم ،بهدف ردعهم عن فضح
جرائم االحتالل حبق الشعب الفلسطيين.
حيث رصد التقرير ( )72حالة استدعاء واعتقال

72

حالة
استدعاء واعتقال
لصحفيين عام
2020م

لصحفيني ،منها ( )26حالة اعتقال ،من بينهم الصحفية
"سندس عويس" ،خالل تغطيتها لألحداث يف املسجد
األقصى ،وأفرج عنها بعد التحقيق بشرط إبعادها عن
املسجد األقصى  3أشهر ،واستدعيت مراسلة تلفزيون
فلسطني بالقدس "كرستني ريناوي" ،للتحقيق معها
يف مركز املسكوبية مرتني ،واستدعيت أيضاً الصحفية
املقدسية "روز الزرو" للتحقيق.
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وقد أصدرت حماكم االحتالل عددا ًمن قرارات االعتقال اإلداري حبق صحفيني

منهم الصحفية "بشرى الطويل" ،والصحفي "أسامة شاهني" من اخلليل ،والصحفي
"جماهد السعدي" من جنني ،ويف نفس الوقت أطلقت سراح عدد من الصحفيني
الذين مت اعتقاهلم بعد التحقيق معهم ،وآخرين ال يزالون موقوفني.
فالصحفي املستقل هو كل صحفي ينتقل مبعزل عن القطعات العسكرية

وليس جزءاً منها ،ويعترب مدنياً وفق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م،
والربوتوكول اإلضايف األول والربتوكول الثاني لسنة 1977م اخلاص بالنزاعات
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غري ذات الطابع الدولي ،باإلضافة إىل قرار جملس األمن الدولي رقم ( )1738للعام
2006م .وقد جاء قرار اجلمعية العامة ( )68/136بشأن سالمة الصحفيني ليؤكد
على احلاجة املاسة إلجياد أدوات إنسانية دولية إضافية لضمان محاية أفضل
للصحفيني يف مناطق النزاع املسلح ،وقد أشار قرار جملس األمن ( )2222للعام
2015م بشأن محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة (محاية الصحفيني والعاملني
يف وسائل اإلعالم واألفراد املرتبطني بها) ،هذا جبانب إعالن باريس للمؤمتر العاملي
حلرية الصحافة لعام 2014م ،كما حددت أحكام املادة ( )52من الربتوكول نفسه
بأن التجهيزات ومرافق اإلعالم اليت ال تستخدم استخداماً عسكرياً وال تنطبق
عليها الشروط املنصوص
عليها يف املادة ()2-52
تدخل ضمن األعيان املدنية
اليت "ال جيب أن تكون حم ً
ال
للهجوم أو هلجمات الردع،
وتؤكد املادة نفسها أن
اختاذ الدعاية سبباً وحيداً
لتربير اهلجوم العسكري
على وسائل اإلعالم أمر
غري مقبول ،فال ميكن
اعتبار وسائل اإلعالم هدفاً
مشروعاً جملرد أنها تبث
دعاية رغم أن هذا النشاط
يشكل دعماً جلهود احلرب.
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كورونا واألسرى
متيز عام 2020م بإضافة وجه جديد من املعاناة آلالف
األسرى يف سجون االحتالل ،وهو جائحة كورونا ،واليت
دخلت سجون االحتالل نتيجة استهتار االحتالل حبياة
األسرى وعدم تطبيق إجراءات احلماية والوقاية أو توفري
وسائل التنظيف واملعقمات لألسرى.

141

أسيرًا
أصيبوا بفيروس
كورونا عام
2020م

سياسة االحتالل اليت اتبعها يف التعاطي مع اجلائحة
سهلت دخول الفريوس للسجون وإصابة عشرات األسرى
باملرض املعدي ،ومتثلت سياسته يف:
عدم إجراء فحوصات للعاملني يف إدارة السجون حني
قدومهم من اإلجازات للسجون والعديد منهم كان
حيمل الفريوس.
عدم فحص األسرى اجلدد أو حجزهم يف أماكن
منعزلة حلني التأكد من خلوهم من الفريوس.
التقارب الشديد بني احملققني واألسرى خالل فرتة
التحقيق دون مراعاة إلمكانية كونهم مصابني
بالفريوس ،وهذا نقل املرض للعديد من األسرى.
االكتظاظ داخل الغرف واألقسام وعدم إمكانية
حتقيق التباعد.
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عدم توفري كمامات طبية لألسرى الستخدامها حلماية أنفسهم وخاصة عند
التنقالت.
التأخر يف فحص األسرى الذين ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض كورونا.
عدم تعقيم السجون بشكل كامل ،وعدم توفري املعقمات وأدوات التنظيف.
عدم تقديم أي رعاية طبية حقيقة لألسرى املصابني بعد حجرهم يف أقسام
خاصة.
رفض تقديم طعام خاص لألسرى املصابني أو املخالطني تعمل على رفع نسبة
املناعة لديهم حلمايتهم من أعراض املرض.

ومنذ انتشار جائحة كورونا يف فرباير أطلقت العديد من املناشدات الدولية
لالحتالل ومنها األمم املتحدة من أجل اإلفراج عن النساء واألطفال واملرضى
َ
يتعاط االحتالل مع هذه املناشدات ،ورفض اإلفراج عن أي أسري
وكبار السن ،ومل
فلسطيين ،رغم أنه أطلق سراح املئات من اجلنائيني اليهود ،ما يدلل على مدى
عنصرية االحتالل يف التعامل مع األسرى.
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إضافة إىل رفض االحتالل إطالق سراحهم ،واصل استهتاره حبياة األسرى عرب عدم
اختاذ أي من إجراءات السالمة والوقاية لشهرين كاملني ،بل وحرمت إدارة السجون
األسرى من العشرات من األصناف اليت كانت متوفرة يف "كنتني" السجن ،منها
مواد التنظيف والصابون.
وبعد هذه املدة وحتت تهديد األسرى بالتصعيد قام االحتالل يف نهاية أبريل بتنفيذ
بعض إجراءات الوقاية داخل السجون ،ولكنها غري كافية ودون املستوى املطلوب
حلماية األسرى ،ما يعرض حياتهم للخطر الشديد يف ظل جائحة كورونا.
وقد استغل االحتالل تلك اجلائحة يف فرض العديد من اإلجراءات القاسية على
األسرى منها وقف زيارات األهل بشكل كامل ووقف زيارات احملامني ،ومل يوفر هلم
بدي ً
ال عنها باالتصال هاتفياً ،حيث أدى وقف الزيارات لنقص شديد يف املالبس لدى
األسرى ،حيث تعد زيارات األهل السبيل الوحيد لتوفري املالبس.
فيما ال يزال اخلطر قائماً وبشكل كبري على األسرى كون السجون تع ّد أماكن
خصبة النتشار األمراض واألوبئة ،ألنها مكتظة وال تتوفر فيها أدنى شروط احلماية
نتيجة عدم تطبيق كافة إجراءات الوقاية والسالمة حلماية األسرى ،وألن حاالت
اإلصابة بني األسرى والسجانني اليت يعلن عنها بني احلني واآلخر جتعل األسرى
يعيشون حالة من القلق املستمر واخلوف وهم ينتظرون مصرياً جمهو ً
ال قد يصل
يف أي حلظة.
حتى نهاية عام 2020م بلغ عدد األسرى الذين أصيبوا بفريوس كورونا  141أسرياً
غالبيتهم يف سجن جلبوع ،كان منهم الطفل "أمحد صاحل مناصرة"  17عاماً من
القدس ،والذي يقضي حكماً بالسجن مدة  9أعوام ،وكان اعتقل قبل  5سنوات
وعمره  12عاماً.
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تراجع أوضاع األسرى الصحية
تراجعت خالل العام 2020م صحة العديد من األسرى
ووصلت حالة بعضهم إىل اخلطورة القصوى نتيجة
استمرار سياسة اإلهمال الطيب وعدم توفري رعاية طبية
مناسبة هلم ،وأبرز هؤالء األسرى:

145

أسيرًامريضًا

عام 2020م

األسير المريض "نضال إبراهيم أبو عاهور"

من بيت حلم ،وهو مصاب مبرض السرطان،
إضافة إىل الفشل الكلوي ،ويعاني من
ظروف صحية صعبة للغاية ،وصدر حبقه
حكم بالسجن ملدة عام ،ويقبع يف مستشفى
الرملة منذ اعتقاله وال يتلقى رعاية طبية
مناسبة ،ويتعرض إلهمال طيب قد يودي
حبياته يف أي حلظة.
األسير عماد أبو رموز ( 46عامًا)

بالسجن ( )25عاماً ،طرأ تراجع
من اخلليل ،معتقل منذ عام 2004م ،وحمكوم ّ
خطري على وضعه الصحي خالل الشهور األخرية حيث تبني أنه مصاب بورم
سرطاني يف اخلصيتني ،وبعد مماطلة لعدة شهور وافق االحتالل على إجراء
عملية له مبستشفى "شعاري تسيدك" الستئصال إحدى اخلصيتني ،وحيتاج
ملتابعة طبية مستمرة.
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األسير "جمال إبراهيم عمرو" ( 49عامًا)

من اخلليل معتقل من 2004م ،وحمكوم بالسجن املؤبد تراجع وضعه الصحي
مؤخراً بشكل كبري ،حيث تبني إصابته بورم سرطاني يف الكبد والكلى ،وحالته
بشكل ملحوظ ،مع استمرار إدارة سجون االحتالل باملماطلة يف متابعة
تتفاقم
ٍ

وضعه الصحي وتقديم العالج الالزم له.

األسير "عماد راشد كميل" ( 55عامًا)

من جنني ،معتقل منذ 1998م ،وحمكوم بالسجن املؤبد ،تراجع وضعه الصحي
مؤخراً ،حيث يشتكي من أوجاع يف املعدة والتهابات يف املسالك البولية يصاحبها
حرقان ونزيف ،وضيق بالتنفس ،ومشاكل يف اجليوب األنفية ،وضعف يف النظر.
األسير "ياسر وليد خزيمية" ( 29عامًا)

من جنني ،يعاني من مرض "بهجت"،
وتفاقم وضعه الصحي مؤخراً ،ج ّراء ظروف
التحقيق واالعتقال القاسية ،وإهمال
ومماطلة إدارة سجون االحتالل يف تقديم
العالج الالزم له حيث كان اعتقل يف
أغسطس املاضي.
األسير المسن "موفق نايف عروق" ( 77عامًا)

من أراضي الـ  ،48معتقل منذ عام 2003م ،وحمكوم بالسجن  30عاماً ،يعاني
من تراجع خطري يف حالته الصحية ،ونقل أكثر من مرة إىل مستشفى "برزالي"
وخضع لعملية جراحية ،الستئصال املعدة وورم سرطاني يف األمعاء ،بعد استنفاد
عالجه الكيماوي.
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األسير "مصطفي محمد البنا" ( 31عامًا)

من خميم جباليا بقطاع غزة ،معتقل منذ عامني ،وحمكوم بالسجن  3سنوات
ونصفاً ،يعاني من وضع صحي سيئ ،حيث كان أصيب جبلطة قلبية عام 2019م
يف سجن نفحة ،وخضع لعملية زراعة جهاز ناظم لنبضات القلب ،لكنه ما زال
حباجة ماسة ملتابعة طبية حثيثة حلالته.
األسير "ماهر أبو ريان" ( 43عامًا)

من اخلليل ،يعاني من أزمة يف
الصدر والرئتني تؤدي إىل جتمع
املاء على الرئتني ،وقد خضع
األسري لعملية جراحية لسحب
املاء من الرئتني لكنه حباجة
ملتابعة طبية حلالته.
األسير "معمر أسعد الصباح" ( 41عامًا)

من مدينة جنني ،معتقل منذ 2003م،
ويقضي حكماً بالسجن الفعلي 23

عاماً ،أصيب يف الفرتة األخرية بوعكة
صحية خطرية ومت نقله إىل قسم
العناية املكثفة مبستشفى سوروكا
اإلسرائيلي وتبني إصابته بالتهاب حاد
يف الرئتني ،نتيجة املماطلة الطويلة يف
تقديم الرعاية الطبية له.
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األسير "فتحي النجار" ( 53عامًا)

من اخلليل ،معتقل منذ عام 2002م،
وحمكوم بالسجن  30عاماً ،يعاني
األسري "النجار" من أوجاع يف منطقة
البطن ،ويتبول الدم ،كما أنه يعاني من
نزيف يف الشرج ،وترفض إدارة السجن
إجراء الفحوصات الطبية الالزمة له
ملعرفة أسباب النزيف وعالجه ،ويعاني
كذلك من مشاكل يف النظر وأربطة
الركبة.
األسير "شرحبيل أبو ذريع" ( 49عامًا)

من القدس ،تراجعت صحته يف الفرتة األخرية ،حيث يعاني من ضعف يف عضلة
القلب بعد تعرضه لعدة جلطات وانسداد بالشرايني ،ومن آالم حادة يف الرأس وال
يستطيع املشي والتنقل كثرياً ،كما ويشتكي من ارتفاع نسبة الكولسرتول يف
الدم ومن كسل كلوي ومن مشاكل بالرئتني.
ويبدو أن سوء معاملة األسرى وانتهاك حقوقهم املكفولة مبوجب القانون الدولي
هو أمر منتشر على نطاق واسع يف السجون واملعتقالت اإلسرائيلية ،واليت تؤوي
آالف األسرى الفلسطينيني ،ويتجلى ذلك يف طريقة تعامل سلطات السجون
اإلسرائيلية معهم ،وحرمانهم من الرعاية الصحية الالزمة خالل أزمة كورونا
(كوفيد ،)19 -مما يعد انتهاكاً جسيماً اللتزامات دولة االحتالل وفقاً للقانون
الدولي اإلنساني ،ال سيما اتفاقية الهاي 1907م ،واتفاقية جنيف 1929م ،واتفاقية
جنيف الثالثة 1949م واليت نصت املادة ( )15منها النص التالي" :تتكفل الدولة اليت
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حتتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل
وبتقديم الرعاية الطبية اليت تتطلبها
حالتهم الصحية جماناً" .فقد نصت املادة
( )13من اتفاقية جنيف الثالثة 1949م
على معاملة األسرى بإنسانية ،أما املادة
( )14فهي تنص على احرتام أشخاص
األسرى وقيمتهم كبشر ،واملادة ()16

تتكفــل الدولــــة التي
تحتجــــز أســـــرى حرب
بإعاشتهم دون مقابل
وبتقديــــم الرعايــــــــة
الطبية التي تتطلبهــا
حالتهم الصحية مجانًا
اتفاقية جنيف الثالثة

اليت تنص على املساواة يف املعاملة على
اختالف اجلنسية والدين واجلنس.
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أحكام المؤبد
خالل العام 2020م واصلت حماكم االحتالل إصدار
أحكام بالسجن املؤبد مدى احلياة حبق األسرى
الفلسطينيني ،حيث أصدرت أحكاماً باملؤبد حبق مخسة
أسرى ،اتهمتهم باملشاركة يف عمليات أدت إىل مقتل
مستوطنني أو جنود وهم:

5

أسرى
المحكومين
بالمؤبد عام
2020م

األسير "عاصم عمر البرغوثي"

من رام اهلل ،اعتقل من قبل القوات اخلاصة لالحتالل
يف يناير2019م ونقل للتحقيق يف املسكوبية مباشرة،
وقاس ،وأدانته حمكمة
لتحقيق مكثف
حيث تعرض
ٍ
ٍ
االحتالل بتنفيذ عمليتني أدت إحداهما ملقتل جنديني،
واألخرى ملقتل مستوطن ،وإصابة آخرين ،وأصدرت
حبقه حكماً بالسجن املؤبد املتكرر  4مرات ،وهو جنل
األسري "عمر الربغوثي" الذي قضى  26عاماً يف األسر.
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األسير" سحبان وائل الطيطي"

من اخلليل اعتقل يف مارس
2016م ،ووجهت له تهمة قتل
مستوطن خالل عملية دهس،
وأصدرت

حبقه

حمكمة

االحتالل حكماً بالسجن
املؤبد مدى احلياة ،وغرامه
مالية بقيمة مليون و800

ألف شيقل ،وقام االحتالل بهدم منزل عائلته.
األسير الفتى "خليل يوسف جبارين" ( 19عامًا)

من اخلليل ،اعتقل يف أيلول
2018م ،بعد إطالق النار عليه
وإصابته بالرصاص يف قدمه
ويده وكان عمره ال يتجاوز
حينها  16عاماً ،وادعى
االحتالل أنه قتل مستوطناً
طعناً بسكني ،وصدر حبقه حكم بالسجن املؤبد مدى احلياة باإلضافة إىل فرض
تعويض بقيمة مليون و 250ألف شيقل ،وقد أقدمت سلطات االحتالل على
هدم منزل عائلته املكون من طابقني.
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األسـيران الفتيـان "عمـر سـمير الريمـاوي" ( 20عاماً) ،و"أيهـم باسـم
صبـاح" ( 18عاماً)

من رام اهلل ،اعتقال بتاريخ
2015/2/18م،

ومل

تتجاوز

أعمارهم آنذاك  15عاماً بعد إطالق
النار عليهما وإصابتهما جبروح،
وادعى االحتالل أنهما قاما بتنفيذ
عملية طعن أدت ملقتل مستوطن،
وبعد احلكم عليهما بالسجن ملدة
 35عاماً عادت سلطات االحتالل
وأصدرت حبقهما العام املاضي
حكماً بالسجن املؤبد مدى احلياة.
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شهداء الحركة األسيرة
خالل العام 2020م ارتفعت قائمة شهداء احلركة األسرية
إىل  226شهيداً؛ وذلك بارتقاء  4شهداء جدد خالل العام
نتيجة اإلهمال الطيب املتعمد ،وحتى اللحظة ال تزال
جثامني  3منهم حمتجزة لدى االحتالل ،وهم:

226

شهيدًا
عدد شهداء
الحركة االسيرة

الشهيد "كمال أبو وعر"

األسري "كمال جنيب أبو وعر" ( 46عاماً) من جنني،
بالسجن املؤبد،
اعتقل عام 2003م ،وحكم عليه االحتالل ّ
وقد أصيب خالل فرتة اعتقاله بسرطان احللق واألوتار
تكسر صفائح الدم ،وقد تراجعت
الصوتية باإلضافة إىل ّ
صحته بشكل متسارع نتيجة عدم تلقي أي عالج مناسب،
كما رفض االحتالل إطالق سراحه ،وخاصة بعد إصابته
بكورونا ،ويف مايو 2020م أصيب بورم سرطاني جديد يف
احلنجرة أفقده القدرة على الكالم وتناول الطعام مما
اضطر أطباء االحتالل لزراعة أنبوب خاص يف املعدة

3

جثامين
محتجزة لدى
االحتالل

لتغذيته من خالله.
ويف 2020/11/10م تعرض األسري أبو وعر النتكاسة
صحية جديدة نقل إثرها بشكل عاجل للمستشفى
حيث أعلن عن استشهاده بعد  17عاماً قضاها يف سجون
االحتالل ،وال يزال جثمانه حمتجزاً لدى االحتالل.
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الشهيد" داود الخطيب"

األسري "داود طلعت اخلطيب" ( 41عاماً)
من بيت حلم ،اعتقل عام 2002م وحكم

عليه بالسجن الفعلي  18عاماً و 8أشهر،

وقد أمضى معظم حمكوميته وكان من
املفرتض إطالق سراحه يف الرابع من

ديسمرب 2020م ،إال أنه ارتقى شهيداً قبل
موعد إطالق سراحه بثالثة أشهر فقط
نتيجة اإلهمال الطيب.
وكان األسري "اخلطيب" أصيب جبلطة
قلبية عام 2017م يف سجن رميون ،ورفض
االحتالل إطالق سراحه بشكل استثنائي نتيجة تدهور وضعه الصحي يف
الشهور األخرية ،رغم أنه مل َّ
يتبق له سوى عدة أشهر ،حيث أصيب جبلطة قلبية

حادة يف سجن عوفر يف سبتمرب استشهد على إثرها ،وال يزال جثمانه حمتجزاً.
الشهيد "سعدي الغرابلي":

األسري سعدي خليل الغرابلي" ( 75عاماً)
من سكان قطاع غزة ،اعتقل عام 1994م،
صدر حبقه حكم بالسجن املؤبد ،وتعرض

للعزل االنفرادي ملا يزيد عن  12عاماً
متواصلة ،وأصيب بعدة أمراض مزمنة
منها؛ السكر وضغط الدم ،وضعف املناعة
وارتفاع نسبة الدهون يف الدم.
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وقد تراجعت صحته يف اآلونة األخرية وأصيب بأورام سرطانية يف الربوستاتا،
ورغم خطورة حالته إال أن االحتالل رفض عرضه على طبيب خمتص ،حيث بدأ
يصاب حباالت غياب عن الوعي ،ونقل إىل مستشفى كابالن بالداخل احملتل،
ودخل يف حالة موت سريري ،قبل إعالن استشهاده يف يوليو ،وال يزال االحتالل
حيتجز جثمانه.

الشهيد "نور البرغوثي"

األسري "نور رشاد الربغوثي" ( 23عاماً) ،من رام
اهلل ،اعتقل بتاريخ 2017/2/23م ،وتعرض
للتحقيق ألكثر من  50يوماً ،وبعد عامني
أصدرت حبقه حمكمة االحتالل العسكرية
حكماً بالسجن الفعلي  8سنوات.
عانى األسري يف األشهر األخرية من تردي
وضعه الصحي ،ورفض االحتالل عرضه على
طبيب خمتص ملعرفة سبب آالمه ،وبتاريخ
2020/4/22م تعرض لإلغماء الشديد
أثناء وجوده يف قسم ( )25بسجن "النقب
الصحراوي" ،ما دفع األسرى لطلب إسعافه بشكل فوري ،إال أن إدارة السجن
تأخرت بشكل واضح يف نقل األسري وإنعاشه ،حيث وصل املسعفون بعد أكثر من
نصف ساعة على حادثة فقدانه للوعي ،وبعد نقله إىل املستشفى بعدة ساعات
أعلن االحتالل عن استشهاده.
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األسرى واإلضراب عن الطعام
خالل العام 2020م خاض ( )23أسرياً إضراباًت فردية عن
الطعام لفرتات خمتلفة؛ احتجاجاً على اعتقاهلم اإلداري
أو عزهلم يف ظروف قاسية ،تراوحت مدتها ما بني أسبوعني
إىل  4شهور.
ورغم خطورة اإلضراب عن الطعام على صحة وحياة

23

أسيرًا
خاضوا إضرابًات
فردية عن الطعام
عام 2020م

األسرى ،اال أنهم يضطرون إىل خوض اإلضراباًت ليس حباً
يف اجلوع أو املعاناة وإمنا دفاعاً عن أنفسهم ورفضاً لسياسة
االعتقال اإلداري اليت تفرضها خمابرات االحتالل جملرد
االشتباه ،وتستنزف أعمارهم دون أي تهمة ،ودون سقف
حمدد ،فهو وسيلة لتحقيق هدف وليس غاية حبد ذاتها.
ومن أبرز األسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام
جتاوزت العشرين يوماً األسري "ماهر عبد اللطيف األخرس"
( 49عاماً) ،والذي خاض إضراباً عن الطعام ملدة  104أيام
احتجاجاً على اعتقاله اإلداري التعسفي ،وانتصر يف نهاية
املطاف رغم كل الضغوطات اليت مورست حبقه وحماوالت
االحتالل االلتفاف على إضرابه ،ووصول حالته الصحية
إىل حد اخلطورة القصوى يف مستشفى كابالن بالداخل
احملتل.
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وقد علق إضرابه بعد وعد بإطالق سراحه بعد انتهاء مدة اعتقاله اإلداري البالغة
 4شهور ،دون التجديد له وهو ما جرى بالفعل حيث حترر األسري األخرس بعد أن
انتصر يف معركة الكرامة.

فيما خاض األسري "عبد الرمحن شعيبات"
من بيت ساحور إضراباً استمر  33يوماً ،قبل
أن يعلقه يف سجن مستشفى الرملة باتفاق
يقضي بتحديد سقف اعتقاله اإلداري ،وخاض
األسري "عدي شحادة" ( 24عاماً) من بيت
حلم إضراباً ملدة ( )30يوماً ،وعلق إضرابه
باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله اإلداري،
وكذلك األسري "فادي إبراهيم غنيمات" (40

عاماً) ،من اخلليل ،كانت حمكمة االحتالل
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جددت له اإلداري مرتني وأصدرت قراراً جوهرياً حبقه ،حبيث يطلق سراحه بعد
التجديد الثاني ،إال أن االحتالل نكث بوعده وسحب قراره اجلوهري ،ما دفع األسري
إىل الدخول يف إضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله اإلداري دون تهمة
فرتات متعددة.
بينما األسري "سامي حممد جنازرة" ( 48عاماً) من مدينة اخلليل ،خاض إضراباً
عن الطعام ملدة  23يوماً ،وعلق إضرابه
بعد التوصل التفاق يقضي بتحديد
سقف اعتقاله اإلداري ،واألسري "حممد
وحيد وهدان" من رام اهلل ،خاض إضراباً
ملدة  23يوماً ،واألسري الناشط احلقوقي
ضد االستيطان حممد الزغري ( 33عاماً)
قرار يقضي
خاض إضراباً ملدة  20يوماً بعد ٍ

بتحديد سقف اعتقاله اإلداري ،وإصدار
قرار جوهري يقضي بعدم التجديد له مرة
أخرى.
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هدم منازل األسرى
ص ّعدت سلطات االحتالل خالل العام 2020م من سياسة
العقاب اجلماعي حبق عائالت األسرى ،وعلى رأسها هدم
منازهلم ،حيث رصد التقرير  6عمليات جرت خالل العام
ملنازل أسرى يف السجون.
األسرى الذين هدمت منازل عائالتهم:

6

عمليات

هدم لمنازل أسرى
في السجون

عام 2020م

األسري "أمحد مجال قنبع" من جنني ،هدمت جرافات
االحتالل منزل عائلته يف فرباير للمرة الثانية ،وكانت
هدمت املنزل للمرة األوىل عام 2018م ،وهو معتقل منذ
يناير 2018م ،واتهمته باملشاركة يف العملية اليت نفذها
الشهيد "أمحد جرار" وأدت إىل مقتل حاخام صهيوني،
وأقدمت سلطات االحتالل على هدم منزل عائلته بعد
اعتقاله بعدة أشهر.
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األسري "قسام الربغوثي" من قرية كوبر مشال غرب رام اهلل ،اعتقل بتاريخ
2019/8/26م ،وتعرض للتعذيب الشديد يف مركز حتقيق "املسكوبية" استمر
ما يزيد عن شهرين ،وجرى اعتقال والدته د .وداد الربغوثي ،وأفرج عنها بشروط،
وأقدمت جرافات االحتالل على هدم منزل عائلته بالكامل ،بذريعة أنه شارك يف
تنفيذ عملية أدت إىل مقتل مستوطن.
األسريان "يزن مغامس" و"وليد حناتشة" يف رام اهلل هدم االحتالل منازهلما ،حبجة
مشاركتهما يف عملية تفجري أدت إىل مقتل مستوطنة ،واألسري مغامس معتقل
منذ 2019/9/11م ،وتعرض أيضاً
لتعذيب شديد خالل التحقيق معه يف معتقل
ٍ

"املسكوبية" ،يف حني األسري "حناتشة" اعتقل يف 2019/10/3م ،وتعرض أيضاً

للتعذيب الشديد واستمر ألكثر من شهرين.
ويف نوفمرب أقدمت جرافات االحتالل على هدم منزل األسري "خليل دويكات" من
قرية روجيب شرق نابلس ،والبالغة مساحته  180مرتاً مربعاً واملؤلف من طابقني،
بعد أن وجهت له تهمة تنفيذ عملية مقتل أحد احلاخامات قرب تل أبيب يف
أغسطس.

64

المؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى «تضامن»

كذلك أقدمت سلطات االحتالل على إغالق غرفة يف منزل األسري نظمي أبو بكر
من بلدة يعبد جنوب غرب جنني ،واملتهم بقتل أحد جنود االحتالل بإلقاء حجر
على رأسه من على سطح منزله يف مايو.
كذلك داهمت قوات االحتالل منزل األسري "حممد مروح قبها" يف جنني مرتني
خالل ديسمرب ،وقامت بأخذ قياسات املنزل متهيداً هلدمه ،حيث يدعى االحتالل
مستوطنة.
بأنه مسؤول عن قتل
ِ
وحني تهدم سلطات االحتالل عقاراً
للفلسطينيني يف مدينة القدس أو تدمره
فإن هذا يعد انتهاكاً للمادة ( )53من
معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949م،
واليت تنص على" :حيظر على دولة
االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة
ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو مجاعات،
أو بالدولة أو السلطات العامة ،أو
املنظمات االجتماعية أو التعاونية ،إال إذا
كانت العمليات احلربية تقتضي حتماً

يحظــر علــى دولــة
االحتــال أن تدمــر أي
ممتلــكات خاصــة ثابتــة
أو منقولــة تتعلــق
بأفــراد أو جماعــات ،أو
بالدولــة أو الســلطات
العامــة ،أو المنظمــات
االجتماعية أو التعاونية،
إال إذا كانــت العمليــات
الحربيــة تقتضــي حتمــً
هــذا التدميــر
معاهدة جنيف الرابعة

هذا التدمري" ،وهو ما ال ينطبق على هذه
احلالة ،وحبسب املادة (/1/8أ )4/من
نظام روما املؤسس للمحكمة اجلنائية الدولي فإن تدمري املمتلكات أو االستيالء
عليها يعد جرمية حرب ،حيث تنص املادة املذكورة أنه يعد جرمية حرب" :إحلاق
تدمري واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية
تربر ذلك وباملخالفة للقانون وبطريقة عابثة".
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االعتقال اإلداري
رغم الدعوات واملناشدات اليت صدرت عن العديد من
املؤسسات الدولية منها األمم املتحدة بضرورة إطالق
سراح اإلداريني لكونهم معتقلني سياسيني يف ظل انتشار
جائحة كورونا إال أن االحتالل مل يلتفت هلا ومل يع ْرها
أي اهتمام ،وواصلت حماكمه خالل العام 2020م إصدار

1100

قرار اعتقال إداري
عام 2020م

األوامر اإلدارية حبق األسرى ،مما يع ّد استهتاراً بكل
األعراف والقوانني ،واستخفافاً باملؤسسات الدولية اليت
دعت إلطالق سراحهم خشية على حياتهم.
ورصد التقرير ( )1100قرار إداري خالل العام ،منها ()750

قرار جتديد اعتقال إداري لفرتات أخرى متتد ما بني شهرين
إىل  6أشهر ،ووصلت إىل ( )5مرات لبعض األسرى ،يف حني
( )350قراراً إدارياً صدر حبق أسرى ألول مرة ،معظمهم
أسرى حمررون أعيد اعتقاهلم.
وال يزال االحتالل يعتقل يف سجونه ( )380أسرياً حتت
قانون االعتقال اإلداري التعسفي ،غالبيتهم أسرى حمررون
قضوا فرتات خمتلفة داخل السجون وأعيد اعتقاهلم مرة
أخرى ،وجدد ملعظمهم لفرتات أخرى ،ومنهم ( )4من نواب

380

أسيرًا في
سجون االحتالل
تحت قانون
االعتقال اإلداري

اجمللس التشريعي ،وثالث أسريات وهن "بشرى الطويل" من
البرية ،و"ختام السعافني" من رام اهلل ،و"شروق البدن" من
بيت حلم ،إضافة إىل طفلني قاصرين.
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كما أن هناك عدداً من األسرى الذين أنهوا حمكومياتهم الفعلية يف سجون
االحتالل ،ورفض االحتالل إطالق سراحهم بناء على توصية من املخابرات وقام
بتحويلهم لالعتقال اإلداري دون تهمة ،والعكس صحيح؛ حيث هناك عدد من
األسرى وبعد أن أمضوا شهوراً طويلة يف االعتقال اإلداري ادعت املخابرات أن لديها
أدلة جديدة تدينهم أمام احملاكم ،ومت إصدار لوائح اتهام حبقهم ،ونقل ملفهم من
اإلداري إىل احملاكم وإصدار أحكام فعلية بالسجن حبقهم.
تدعي سلطات االحتالل أنه مبوجب املادة  78من اتفاقية جنيف بشأن محاية
األشخاص املدنيني وقت احلرب (1949م)  -االتفاقية الرابعة-حيق هلا أن تقوم
باحتجاز األشخاص اخلاضعني لسلطتها حتت االحتالل لالعتقال اإلداري ،والذي
يعين االعتقال دون تهمة أو حماكمة ،واالعتماد على ملف سري وأدلة سرية،
وأنه ال ميكن للمعتقل أو حماميه االطالع عليها ،وميكن حسب األوامر العسكرية
اإلسرائيلية جتديد أمر االعتقال اإلداري مرات غري حمدودة ،وهو بهذا التوصيف
يعد عقاباً وإجراء سياسياً ال قانونياً! وهو خمالف للقانون الدولي ،من حيث
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كونه أو ً
ال اعتقال دون تهمة ،وهذا يتناقض مع نص املادة ( )2-9من العهد الدولي
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،وفيه" :يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه
بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه ،كما
يتوجب إبالغه سريعاً بأي تهمة توجه

إليه" وبالتالي فهو يعد اعتقا ً
ال تعسفياً
حبسب نص املادة ( )1-9من العهد نفسه
على أنه "ال جيوز القبض على أحد أو
اعتقاله تعسفاً" ،وأنه "ال جيوز حرمان
أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها
القانون وطبقاً لإلجراء املقرر فيه" ،وثانياً

أي
إبــاغ
يتوجــب
شــخص يتــم توقيفــه
بأســباب هــذا التوقيــف
لــدى وقوعــه ،كمــا
يتوجــب إبالغــه ســريعًا
بــأي تهمــة توجــه إليــه
العهــد الدولــــــي الخــــــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية

فاالعتقال اإلداري يتناقض مع مبدأ
احملاكمة العلنية ،فهو يستند إىل ملف
سري ،وأدلة سرية ،حيث تكفل املادة (-14

 )1من "العهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية" احلق يف احملاكمة
العلنية ،باعتبار ذلك عنصراً أساسياً

ال يجــوز القبــض علــى
أحــد أو اعتقالــه تعســفًا
العهــد الدولــــــي الخــــــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية

من عناصر احملاكمة العادلة ،وجيب أن
تكون القاعدة هي إجراء احملاكمة شفوياً

وعلنياً ،وجيب أن تعلن احملكمة أياً كان نوعها ،املعلومات اخلاصة بوقت إجراء
احملاكمة ومكانها ،وثالثاً فاالعتقال اإلداري يتناقض مع مبادئ العدالة واحليادية
والنزاهة حيث أن القاضي العسكري واملدعي العام خيدمان يف اجليش اإلسرائيلي،
ويعمالن يف نفس الوحدة القانونية يف اجليش اإلسرائيلي ،ويتم تعيينهما من قبل
نفس اهلرم الوظيفي!! وهذا يعين أن اجليش هو اخلصم وهو احلكم!!
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سفراء الحرية ..النطف المهربة
واصل األسرى الفلسطينيون يف سجون االحتالل خالل
العام 2020م حتديهم لالحتالل عرب عمليات تهريب
النطف للخارج وإجناب األطفال وهم خلف القضبان ،ما
أطلق عليهم لقب "سفراء احلرية" حيث استطاع  7أسرى
خالل العام املاضي اإلجناب عن طريق النطف ،ما رفع أعداد
األسرى الذين خاضوا التجربة إىل ( )67أسرياً أجنبوا ()95

7

أسرى

استطاعوا اإلنجاب

عن طريق النطف
عام 2020م

طف ً
ال.

ويع ّد األسرى استمرار عمليات تهريب النطف واإلجناب من
داخل عتمات السجون رغم اإلجراءات والعقوبات ضدهم
يشكل انتصاراً معنوياً ،ويعرب عن إرادة فوالذية يتمتعون بها
وأمل يف احلياة ال ينقطع أو يرتاجع ،وجتاوز لكل القضبان
واحلدود رغم قسوة السجان وظروفه القهرية والسنوات
الطويلة اليت مضت من أعمارهم حمرومني من حريتهم.
ومن األسرى الذين أجنبوا عرب النطف خالل العام األسري
"وليد منر دقة" من األراضي احملتلة عام  ،48وأحد األسرى
القدامى ،معتقل منذ 1986م ،وحمكوم بالسجن املؤبد،

76

أسيرًا

أنجبوا

95

طف ً
ال

ويف شباط 2020م أجنبت زوجته طفلة أطلق عليها اسم
"ميالد" عرب "النطف املهربة" بعد  34عاماً على اعتقاله.
واألسري "أمحد خالد اجليوسي" ( 43عاماً) من طولكرم،
معتقل منذ 2002م ،وأصدرت حبقه حمكمة االحتالل
حكماً بالسجن املؤبد ،وقد رزق بطفل ذكر عن طريق
النطف املهربة أطلق عليه اسم (أويس).
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العزل والتنكيل
واقتحامات غرف األسرى
واصل االحتالل خالل العام 2020م عمليات التنكيل
والقمع واقتحام السجون واألقسام ،واستهدف سجونا
بعينها بشكل ملحوظ ،حيث رصد التقرير ( )152عملية

152

عملية اقتحام
عام 2020م

اقتحام خالل العام.
وتعمد االحتالل إهانة األسرى واستفزازهم بشكل مقصود
لكي يربر االعتداء عليهم يف حال اعرتضوا على ممارسات
االحتالل ،كما عمد خللق حالة من التوتر وعدم االستقرار
يف معظم السجون مبمارسة سياسة التنقالت الفردية
واجلماعية واليت طالت أقساماً بكاملها ،وإجراء التفتيشات
واالقتحامات الليلية وإجراء عمليات نقل وعزل يف بعض
األحيان.
ورافق معظم عمليات االقتحام عقوبات فرضت على
األسرى ،منها غرامات مالية ختصم من حساباتهم يف
"كنتني" السجن ،وسحب األجهزة الكهربائية أو إغالق

11

أسيرًا وأسيرة
معزولين في زنازين

األقسام وحتويلها إىل عزل ،ونقل بعض األسرى للعزل العزل االنفرادية

االنفرادي كعقاب على التصدي لعمليات االقتحام ورفض في ظروف قاسية

التفتيش العاري املهني.
ومع نهاية العام ال يزال  11أسرياً وأسرية معزولني يف زنازين
العزل االنفرادية يف ظروف قاسية بينهم األسرية املقدسية
فدوى محادة.
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الخالصة والتوصيات
الخالصة
شهد العام 2020م استمراراً لسياسة االستنزاف البشري حيث وصلت حاالت
االعتقال إىل (.)4600
صعد االحتالل من سياسة إصدار القرارات اإلدارية حبق األسرى ،حيث أصدر
( )1100قرار مقابل ( )1022قراراً خالل عام 2019م.
تعريض حياة األسرى الفلسطينيني للخطر الشديد ،نتيجة االستهتار
حبياتهم وعدم تطبيق إجراءات الوقاية واحلماية هلم من فريوس كورونا.
استغالل جائحة كورونا لفرض مزيد من التنكيل باألسرى ،حيث أوقف
برنامج الزيارات وحرمهم من احلصول على املنظفات والصابون.
الرتكيز على مدينة القدس كما كل عام؛ حيث شكلت نسبة االعتقاالت من
مدينة القدس  % 42من إمجالي االعتقاالت.
استمرار استهداف النساء الفلسطينيات باالعتقال والتنكيل والتحقيق القاسي
واألحكام التعسفية.
استخدام خمابرات االحتالل ملا يعرف بالتحقيق العسكري والذي يؤدي إىل
الوفاة أو اإلصابة بإعاقة دائمة.
استمرار سياسة قتل األسرى؛ حيث ارتقى خالل العام  4شهداء جدد نتيجة
اإلهمال الطيب.
استمرار االحتالل باستهداف األطفال الفلسطينيني القاصرين والتنكيل بهم،
حيث وصلت حاالت االعتقال إىل ( )550طف ً
ال منهم عدد من اجلرحى وذوي
االحتياجات اخلاصة.
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إصدار أحكام املؤبد مدى احلياة حبق( )5من األسرى.
استمرار سياسة اإلهمال الطيب اليت أدت إىل تراجع صحة العشرات من األسرى
املرضى.
استهداف الصحفيني واإلعالميني الفلسطينيني باالعتقال واالحتجاز وإغالق
املؤسسات.
استغالل املعابر اليت حيتاجها أهالي قطاع غزة للتنقل والسفر والعالج ،وحتديداً
معرب بيت حانون ،وجعله كمصيدة العتقال املواطنني الفلسطينيني أو
ابتزازهم لالرتباط مع االحتالل.
التوصيات
التواصل مع منظمة الصحة العاملية واملؤسسات الدولية األخرى لضمان محاية
األسرى من خطر جائحة كورونا ،ووقف تغلغلها داخل السجون ،وتوفري
اللقاح املضاد للفريوس.
استثمار دعوة األمم املتحدة إلطالق سراح األسرى املرضى وكبار السن
واألسريات واألطفال؛ خشية على حياتهم من كورونا ،والتواصل مع املؤسسات
املعنية لتنفيذ هذا املطلب.
استثمار قرار املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية بفتح حتقيق يف جرائم
االحتالل اإلسرائيلي يف فلسطني ،واملطالبة بفتح حتقيق خاص باألسرى
الفلسطينيني يف سجون االحتالل ،ملمارسته سياسة التعذيب اجلسدي
والنفسي ضد األسرى مبن فيهم األطفال والنساء.
استمرار حتشيد الرأي العام الدولي ملساندة األسرى والوقوف مع مظلوميتهم،
والضغط على االحتالل لاللتزام باالتفاقيات الدولية اإلنسانية.
توظيف جلنة من احملامني واالستشاريني القانونيني لتوضيح خطورة عمليات
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االعتقال واالستنزاف البشري اليت متارسها سلطات االحتالل ضد أبناء
شعبنا.
فضح االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق
اإلنسان اليت ترتكبها سلطات االحتالل ومطالبة املنظمات الدولية بالقيام
بواجباتها حنو الدعوة ملسائلة دولة االحتالل يف املنظمات الدولية واملطالبة
بتشكيل جلان حتقيق وتقصي حقائق لالطالع على حجم االنتهاكات
املرتبكة من قبل قوات االحتالل حبق األسرى الفلسطينيني.
حث وزارة اخلارجية الفلسطينية السفراء واملمثلني لفلسطني يف الدول العربية
واألوربية للقيام مبسؤولياتهم جتاه قضية األسرى ،وإقناع اجملتمع الدولي
بعدالة قضيتهم وإنسانيتها.
االهتمام ودعم املؤسسات واملراكز الداعمة لقضية األسرى لكي تقوم بدورها
بفاعلية وقوة وتستطيع أن ختدم القضية وتساندها.
دفع جامعة الدول العربية لتبين مواقف أكثر جدية ،جتاه قضية األسرى
وتوظيف إمكاناتها القانونية والدبلوماسية ملصلحة قضيتهم.
حث الصليب األمحر الدولي على تبنى مواقف أكثر قوة جتاه ممارسات
االحتالل حبق األسرى ،وال يكتفي مبتابعة ملف الزيارات فقط.
يف ظل جائحة كورونا وغياب الفعاليات اجلماهريية نوصي باستغالل وسائل
اإلعالم اجلديدة يف تنفيذ محالت إلكرتونية واسعة للتضامن مع األسرى،
وتسليط الضوء على معاناتهم.
دعوة الربملان األوربي للتدخل حلماية نواب الشعب الفلسطيين من االعتقال
والتنكيل.
متابعة توصيات الربملان العربي الذي عقد مؤخراً يف القاهرة ،والذي طالب
األمم املتحدة واهليئات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان بتحمل مسؤوليتها
القانونية واإلنسانية جتاه األسرى.
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