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تقدي���م

تعتبر قضية األســـرى الفلســـطينيين بأبعادها السياســـية، والوطنية، واإلنســـانية إحدى أهم القضايا المركزية لدى أبناء 

شـــعبنا على مختلف أماكن تواجده. وبفضل نضاالتها وتضحياتها تمكنت الحركة األســـيرة وعلى مر سنوات االحتالل من 

إبقاء قضيتها العادلة حّية في الضمير اإلنساني وإيصال صوتها للعالم بأسره، كما تمكنت من انتزاع بعض حقوقها خاصة 

فيما يتعلق بسياســـة العزل االنفرادي، والسماح ألهالي األسرى من قطاع غزة بزيارة ذويهم األسرى والمعتقلين، وتحسين 

ظروفهم المعيشية داخل السجون. 

لقد تم تخصيص هذا العدد من الفصلية، والذي نعتذر لقرائنا عن التأخير في إصداره ألســـباب خارجة عن اإلرادة، لتسليط 

الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بالحركة األســـيرة في سجون االحتالل بدًء باالنجازات التي حققتها بفعل إضرابها عن 

الطعام والمســـؤولية الجمعية تجاه مكتســـبات الحركة األسيرة، وليس انتهاًء بواقع الحركة األسيرة داخل سجون االحتالل. 

كما تم تخصيص مســـاحة النتهاكات دولة االحتالل لحقوق األطفال الفلســـطينيين األسرى في سجونها. عالوة على تناول 

موضوع االعتقال اإلداري كشـــكل من أشكال االحتجاز التعســـفي، واالعتقال اإلداري في القانون الوطني، واالعتقال اإلداري 

وتناقضه مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

هذا باإلضافة إلى دراســـة أكاديمية لباحثة إســـرائيلية عملت مســـاعدة لرئيس )المحكمة العليا اإلسرائيلية( حول سياسة 

االعتقال اإلداري، حيث تعلق صاحبة الدراســـة على مجريات نظر )المحكمة العليا اإلســـرائيلية( في قضايا االعتقال اإلداري 

بقولها: »كعاملة في السلك القضائي دائما كان يبدو لي االستغراب من الطريقة التي تدير فيها المحكمة العليا اإلسرائيلية 

ملفـــات قضايـــا االعتقال اإلداري، وكانت هناك الكثير من األمور غير الواضحة، عدد ليس بقليل من القضايا كانت تصل إلى 

المحكمة العليا اإلسرائيلية، قسم كبير منها كان يسحب قبل يوم من النظر فيها، ومنها ما كان يسحب قبل ساعة من النظر 

فيها، فلماذا كانوا يكلفون أنفسهم كل هذا العناء«. 

ونصحبكم معنا لنعيش ذكريات األسير المحرر عبد الرحمن القيق الذي تم اإلفراج عنه ضمن ما بات يعرف )بصفقة شاليط، 

محى من 
ُ
أو صفقـــة األحرار(، 27 عامًا من األســـر والقهر خلف القضبان يشـــارك قراء الفصلية وقعها عليـــه عبر محطات ال ت

الذاكرة.

اننا في الهيئة المســـتقلة لحقوق اإلنســـان نقدر عاليًا جهود جميع الزميالت والزمالء الذين ســـاهموا بكتابة مواضيع هذا 

العدد. ونخص بالذكر األسير المحرر خضر عدنان، ووزير شؤون األسرى عيسى قراقع، والمحامي شوقي العيسة الذين كانت 

لمساهماتهم أثٌر كبير في اغناء هذا العدد.

ويبقى واجبنا جميعًا، السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية منح األولوية القصوى 

دومًا لقضية األســـرى وحشـــد الجهود الدولية من أجل الضغط الفعلي والحقيقي على ســـلطات االحتالل لوقف انتهاكها 

لقواعد القانون الدولي اإلنســـاني والقانون الدولي لحقوق اإلنســـان، ووقف ممارســـاتها القمعية الممنهجة تجاه األســـرى 

الفلسطينيين. 

المحرر
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله الرحمة المهداة...

يا أحرار العالم.. أيها المســـتضعفون والمظلومون في هذه األرض.. يا أصدقاء شـــعبنا.. ي كل من وقف مع خضر عدنان 

مؤمنًا بحرية وعزة وكرامة أبناء شعبي وأسراهم في المقدمة في سجون االحتالل.

ب علمية في أماكن تواجدكـــم.. أخاطبكم اليوم من دواخلي بما 
َ
أيهـــا األحرار إناثًا وذكورًا.. كبارًا وصغارًا .. بســـطاء وُنخ

يفيض به وجدان وألم وأمل كل فلسطيني يعاني من االحتالل على أرضه قتاًل وجرحًا وأسرًا على يد "دولة" اإلرهاب في 

هذا الكيان الغاصب بكل ما هو جميل بحياتنا حتى البســـمة على وجوه أطفالنا وأهلينا.. أخاطبكم في رســـالتي األولى 

لكم سائاًل المولى عز وجل أال تكون األخيرة.. وذلك بعد أن منَّ الله علي بالحرية والعزة والكرامة بعد اعتقال" إداري" في 

سجون االحتالل ألربعة أشهر كان منها 66 يوم من اإلضراب عن الطعام.. كان باعثي على هذا اإلضراب ما يتعرض إليه 

شعبنا من أذًى يومي وتنكيل على يد االحتالل اإلسرائيلي الصهيوني خاصة تكرار االعتقال، وهمجية االقتحام المنزلي 

ووحشـــية االعتقال وضربي وتكبيلي بعنف وزجي بأول االعتقال في مستوطنة" مافودوتا" على أرضنا المحتلة عام 67، 

ســـقوط هذا االحتالل وما آذوني به في التحقيق في " الجلمة" ومن أنهم لم يســـتخدموا من قواميس اللغات إال األخّس 

واألحط واألسفل تعبيرًا، وبعدها تحويلي لالعتقال اإلداري ليدلل ذلك أنهم يتخبطون وفقط يعتقلوننا للمحافظة على 

أعداد معينة في سجونهم ولكي ينكلوا بنا وأهلنا ويقيدوا حريتنا وليحاولوا النيل من عزيمتنا وعزتنا وكرامتنا فقط.

أشـــكركم يا من وقفتم مع شـــعبي وأسراه ومنهم عدنان وهناء شـــلبي وأدعوكم إلى كل ما من شأنه حرية وعزة وكرامة 

ذواتكم ونفوسكم أنتم بوقوفكم مع الحق في وجه باطل االحتالل.. ألن النيل من حرية وعزيمة وكرامة شعبنا الفلسطيني 

يعنـــي النيل من كل أحرار العالم على يـــد هذا االحتالل المجرم الذي يهدد أمنكم وحريتكـــم وكرامتكم حيث كنتم.. 

استمروا في فضح هذا االحتالل ومقاطعته وعزله دوليًا.. اكشفوا وجهه الحقيقي كالذي ظهر جليًا لهم في األغوار عندما 

ل ضباط احتاللي مجرم بالدنماركي.. لكن جريمة قتل شـــعبنا تمر بصمت بعيدًا عن عدســـات الفضاء الواسع.. أسرانا 
َّ
نك

يموتون وينكل بهم بصمت.. المئات ممن يدافعن عن كل أحرار العالم هناك في ســـجون االحتالل يضربون عن الطعام 

منهم الفرســـان الثمانية بالل ذياب وثائر حالحلة والذين شـــارف إضرابهم على نهاية الشـــهر الثاني ودخول الشهر 

الثالث.. وحسن الصفدي وعمر أبو شالل ومحمود السرسك ومحمد التاج وجعفر عز الدين الذي اعتقل فقط ألنه تضامن 

مع خضر عدنان- وأحمد الحاج علي .. الخطر الحقيقي يهدد حياتكم..

كلنا مســـؤولون وخاســـرون أن حصل لهم مكروه.. لنتحرك بخطوات سريعة ضاغطة على االحتالل إلطالق سراحهم فورًا 

وســـريعًا وأال لن يســـامحنا أطفالهم.. نلتقي أحرارًا ثوارًا على االحتالل وظلمه هناك منتفضين بالشوارع وقبالة سجون 

االحتالل وأمام سفاراته ومن يدعمونه في كل العالم.. .

شكرًا لكم

األسير المحرر خضر عدنان

4

الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق اإلنسان "ديوان المظالم"

الف�صلية



5 الف�صلية

بدأ ما يقارب 1300 أســـير فلســـطيني إضرابًا مفتوحًا عـــن الطعام يوم 

2012/4/17 واستمر 28 يومًا، من أجل تحسين شروط حياتهم اإلنسانية 

والمعيشـــية، فـــي حين خاض عدد آخـــر من األســـرى اإلداريين إضرابًا 

مفتوحًا عن الطعام وصل إلى 77 يومًا احتجاجًا على اعتقالهم اإلداري.

وقـــد انتهى اإلضراب مســـاء 2012/5/14 على ضـــوء مفاوضات جرت في 

القاهـــرة برعاية مصرية وبحضـــور ممثل الرئيس عـــزام األحمد وبقية 

الفصائـــل الفلســـطينية، وعرض علـــى اللجنة العليا لإلضـــراب والتي 

اجتمعت في ســـجن عسقالن لمدة 7 ســـاعات سجل مرحلة جديدة في 

تاريـــخ الحركة الوطنية األســـيرة، وضعت حدًا لمرحلـــة مظلمة وصعبة 

عاشها األسرى منذ أكثر من عشر سنوات.

البعد الرمزي والتضحوي

ســـجل انتصار األســـرى في معركة اإلضراب انتصارًا إنسانيًا ذو أبعاد 

رمزية وأســـطورية لم تحصل في التاريخ البشـــري اإلنساني تمثل ذلك 

في أطول إضراب يخوضه أسرى داخل سجون االحتالل استمر ألكثر من 

60 يومًا ووصل في حده األقصى إلى 77 يوم، وهو الحد الذي أشـــار إليه 

طبيب الصليب األحمر الدولي الدكتور رائد أبو رابي بأنه ال يســـتطيع أي 

إنسان مضرب عن الطعام أن يعيش بعد ذلك.

ومثل األسرى بالل ذياب وثائر حالحلة وجعفر عز الدين وحسن الصفدي 

ومحمد التاج وعمر أبو شـــالل ومحمود سرسك نموذجًا تضحويًا مميزًا في 

الصمود طيلة هذه الفترة الطويلة من اإلضراب المفتوح عن الطعام، والذي 

شـــكل رافعة وحالة اســـتقطاب واســـعة حركت الضمير العالمي الدولي 

وسلطت الضوء واسعًا على قضية األسرى وخاصة االعتقال اإلداري.

استعادة هيبة الحركة األسيرة

اإلضـــراب أعاد للحركة األســـيرة هيبتها وقوتها بعـــد أن تراجعت منذ 

فشـــل إضراب عام 2004، واســـتفراد إدارة السجون باألسرى وتجريدهم 

من كافة حقوقهم اإلنســـانية والمعيشـــية، وقد تراجع دور المعتقلين 

كطليعة وقيادة وعاشـــوا أوضاعًا مأســـاوية تحت ضغط إدارة السجون 

وإجراءاتها التعســـفية إلى درجة إذاللهم وامتهان كرامتهم وسلبهم 

كافة انجازاتهم النضالية التي حققوها.

لقد ازداد الوضع ســـوًء خالل احتجـــاز الجندي شـــاليط، وفرضت قوانين 

وإجراءات عنصرية قاســـية على األسرى، حيث شنت عليهم حملة واسعة 

من القمع والعقوبات وسحبت منهم الكثير من الحقوق كالتعليم والزيارات 

وفرضت عليهم العزل اإلنفـــرادي المفتوح والعقوبات الفردية والجماعية 

والحرمان من المشتريات والمواد الغذائية والثقافية وغير ذلك.

وقد أعاد اإلضراب المكانة والهيبة لألسرى الذين تمردوا على الحياة القاسية 

والتي عاشـــوها وأثبتوا من خـــالل صمودهم أنهم قـــادرون على المواجهة 

ورفض كل تلك القوانين والعقوبات التي مست كرامتهم وإنسانيتهم.

األبعاد الدولية

إضراب األسرى لقي أصداًء عالمية ودولية من خالل حراك واسع قامت به 

مؤسســـات حقوق اإلنسان واألمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودول 

عدم االنحياز، إضافة إلى تدخل دولي وسياســـي بالضغط على إسرائيل 

لالستجابة لمطالب المعتقلين.

األبعاد اإلستراتيجية النتصار األسرى

في معركة األمعاء الخاوية

* وزير شؤون األسرى والمحررين

بقلم عيسى قراقع *
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وألول مرة يظهر إجماع دولي حول قضية األســـرى ومطالبهم التي تتفق 

مع روح القوانين الدولية واإلنسانية، حيث وضع اإلضراب المجتمع الدولي 

أمام مســـؤولياته األخالقية والثقافية واإلنســـانية. وقـــد ارتفعت مكانة 

قضية األسرى عالميًا ووضعت حكومة إسرائيل أمام مأزق أخالقي وإنساني 

ومورست الضغوط الواسعة عليها لالستجابة لمطالب المعتقلين. فالحراك 

الدولي من خالل اإلضراب كشـــف االنتهاكات التعســـفية التي تمارسها 

إسرائيل بحق األسرى، ووضع المجتمع الدولي أمام محك قانوني وسياسي 

للتدخل وعدم الصمت أمام دولة إسرائيل وتصرفها كدولة فوق القانون.

األبعاد القانونية

خالل إضراب األســـرى عقـــدت الجامعة العربية اجتماعـــًا خاصًا وطارئًا 

على مســـتوى المندوبين الدائمين اتخذت خالله مجموعة من القرارات 

الهامة بشـــأن األسرى، أبرزها وضع ملف األســـرى على طاولة الجمعية 

العامـــة لألمم المتحدة التخاذ قرار بالتوجـــه إلى محكمة الهاي الدولية 

الســـتصدار فتوى استشـــارية حـــول المكانـــة القانونية والشـــرعية 

لألســـرى وفق اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بصفتهم أسرى حرب، 

وااللتزامات الناشئة بشأن ذلك على عاتق المحتل اإلسرائيلي والمجتمع 

الدولي بما يتفق مع القانون الدولي. 

هـــذا القرار الذي أكد عليـــه االجتماع الخاص لدول عـــدم االنحياز الذي 

عقد في شـــرم الشـــيخ خالل فترة إضراب األســـرى، ودعم هذا التوجه 

من قبل العديد من مؤسســـات حقوق اإلنســـان في العالم يعتبر خطوة 

إستراتيجية قانونيًا في سبيل توفير الحماية القانونية لألسرى ووضع 

حد الســـتمرار تعامل إسرائيل مع األســـرى كجنائيين وإرهابيين ووفق 

قوانينها العسكرية الداخلية.

وخالل مؤتمريـــن متتالين لألمم المتحدة حول قضية األســـرى األول في 

النمسا عام 2011 والثاني في جنيف عام 2012 والذي عقد في فترة اإلضراب 

عن الطعـــام أكد على هذا التوجه القانوني الـــذي يقضي بتدويل قضية 

األســـرى وتدخل المجتمع الدولي مـــن أجل حمايتهم قانونيًا وإنســـانيًا 

ووضع حد الستمرار انتهاكات إسرائيل لحقوقهم اإلنسانية والسياسية.

األبعاد السياسية

االلتفاف الشـــعبي والجماهيري الواســـع حول إضراب األســـرى محليًا، 

إقليميًا ودوليًا اعُتبر اســـتفتاًء شـــعبيًا وإنســـانيًا حـــول أهمية قضية 

األسرى سياســـيًا، حيث أكد أن قضية األســـرى تعتبر قضية مصيرية 

وأساســـية للشعب الفلســـطيني، وليست قضية هامشـــية أو خاضعة 

لالبتزاز والشروط اإلسرائيلية المجحفة.

الصوت الجماهيري المتضامن مع األســـرى اعُتبر بمثابة رسالة سياسية 

تقول إن قضية األسرى جزء أصيل من أي حل سياسي للصراع وثابت من 

الثوابت الوطنية للشـــعب الفلسطيني، وانه ال يمكن أن يتحقق السالم 

العادل دون إطالق سراحهم واإلفراج عنهم.

وكان واضحًا أن قضية األسرى في الوجدان الشعبي الفلسطيني تحتل 

المكانة األولى ومطلب إطالق ســـراحهم هو المطلب األساسي كجزء من 

حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

تحريك ملف االعتقال اإلداري

االتفاق الذي وقعه األســـرى مع إدارة السجون كسر المنهج اإلسرائيلي 

في سياســـة االعتقـــال اإلداري، حيث ألزم إســـرائيل علـــى وضع قيود 

مشـــددة على عملية االعتقال اإلداري وتجديده، وهذا يتفق مع ما نصت 

عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي دعت ألن يكون االعتقال اإلداري فقط 

في الحاالت الشاذة والطارئة جدًا.

وقد حـــّرك إضراب األســـرى هذا الملف بقـــوة كبيرة وكشـــف إلى أي مدى 

تســـتخدم إســـرائيل االعتقال اإلداري بطريقة غير قانونية وغير شـــرعية، 

وكيف أنها تستسهل هذا االعتقال الذي ُسلط على رقاب اآلالف من األسرى.

ويعتبـــر موافقة إســـرائيل على عدم تجديد االعتقال دون أية أســـباب 

موجبة ومقنعة قانونيًا خطوة إلى األمام نحو اســـتمرار الحملة القانونية 

والدولية إللغاء سياســـة االعتقال اإلداري التي تطبقها إســـرائيل بحق 

األسرى في السجون.

الجوع والمقاومة السلمية

إضراب األسرى عن الطعام هو أرقى أشكال النضال السلمي الذي يخوضه 

األســـرى دفاعًا عن كرامتهم وحريتهم، وال يلجأ األسرى إلى هذا الشكل 

النضالـــي إال بعـــد أن تصل األمور إلى حد ال يطاق، وبعد أن تفشـــل كل 

وسائل الحوار والمفاوضات لتحسين شروط حياتهم مع إدارة السجون.

وبرغـــم من أن اإلضراب عن الطعام يحمل مخاطر جدية على حياة وصحة 

األســـرى إال أنه األكثر تأثيرًا وفعالية لتحقيق مطالب األسرى والضغط 

باتجاه إزالة كل وسائل القمع واإلذالل بحقهم.

لم يحقق األسرى أية انجازات في حياتهم االعتقالية إال بفضل خطوات 

اإلضراب عن الطعام، والذي يشـــل اإلرادة القمعية لســـلطات السجون 

ويجعل من اإلرادة اإلنســـانية وســـيلة للتفوق على اإلرادة البوليســـية 

لسلطات االحتالل.

اإلضراب السلمي لألســـرى عزز المقاومة اإلنسانية الســـلمية ضد االحتالل، 

وأبرز البعد األخالقي واإلنساني في أعلى صورها في الصراع مع المحتلين في 

حين أظهر دولة االحتالل كدولة جالدين وفاقدة لكل االعتبارات اإلنســـانية 

واألخالقية والقانونية في تعاملها مع األسرى والشعب الفلسطيني.
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االعتقـــال اإلداري فــي

القـانـون الوطنـي
المحامي سامي جبارين *

يعتبر الحق في الحرية الشـــخصية من أبـــرز الحقوق التي ال بد أن يتمتع بها 

اإلنسان، والذي بدون ذلك الحق ال يمكنه ممارسة باقي حقوق اإلنسان األخرى. 

وفي هذا الصدد ال تخلو الدساتير والقوانين في غالبية دول العالم من النص 

على احترام الحقوق والحريات الممنوحة لألفراد، وخصوصًا عدم جواز القبض 

علـــى أحد أو تقييد حريته إال بأمر قضائـــي أو عن طريق النيابة العامة، إال أنه 

يحدث في بعض األنظمة القانونية أن يجيز الُمشرع لنفسه فرض قيود على 

حرية الشخص في الظروف االستثنائية بغرض المحافظة على األمن والنظام 

العـــام. وتتحقق الحرية الشـــخصية في ظل دولة قانونية تحترم الدســـتور 

والقانون، حيث ُيرســـي الدستور مبادئ الحريات لألفراد على نحو يحقق لهم 

التمتع بها. والدولة الحديثة تقوم على أســـاس مبدأ الشـــرعية، والذي يعني 

أن القواعد القانونية المطبقة في كل دولة بعضها أســـمى من البعض اآلخر، 

والمعـــروف أن الدســـتور يأتي على قمة تلك القواعد، فالقواعد الدســـتورية 

ثـــم القوانيـــن التنظيمية ثم اللوائح ثـــم األعمال التي تصدر من الســـلطة 

التنفيذية. ويترتب على مبدأ الشرعية خضوع القاعدة األدنى للقاعدة األعلى.

واالعتقـــال اإلداري بوجه عـــام، ذلك اإلجراء الذي يتـــم بموجبه احتجاز 

الشـــخص دون توجيه تهمة، أو دون محاكمة. وهـــذا االعتقال بالعادة 

يتم بموجب أمر إداري يمتد لمدة ســـتة أشهر وعادة يتم تجديده لمرة 

أو أكثر، ويذكر بخصوص المدة أنها قد تكون مفتوحة ألجل غير مسمى، 

حيث يتم التجديد إما قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها. 

وقد مارســـت عدة دول االعتقال اإلداري ضـــد مواطنين ومقيمين ضمن 

أراضيها، فقد مارســـت حكومة شمال ايرلندا خالل العام 1970 االعتقال 

اإلداري كوســـيلة لقمع المعارضـــة القومية، األمر الـــذي أدى إلى زيادة 

المعارضـــة بعد تجنـــد العديد في صفوف جيـــش المعارضة، الجيش 

الجمهـــوري االيرلندي. وقد أدى ذلك إلى اضطرابـــات كبيرة، األمر الذي 

دفع الحكومة االيرلندية إلى التخلي عن سياســـة االعتقال اإلداري بعد 

سبع سنوات من ممارسته. وكذلك، مارست الواليات المتحدة األمريكية 

االعتقـــال اإلداري في قاعدة "غوانتانامو" العســـكرية، حيث تم احتجاز 

775 معتقاًل بعيدين عن الحماية القانونية الوطنية المنصوص عليها 

في دستور الواليات المتحدة األميركية، وكذلك بعيدين عن النصوص 

القانونية الـــواردة في اتفاقيات جنيف األربع باعتبارهم أســـرى حرب، 

ونتيجة االنتقادات المتكررة لسياســـة الواليات المتحدة تلك، ســـعت 

الواليات المتحدة إلى إغالق سجن غوانتانامو.

فاالعتقـــال ينفذ وفق أمر إداري فقط بـــدون قرار قضائي وبدون تقديم 

الئحة اتهـــام وبدون محاكمة. هذا االعتقال يعتبر قانونيًا وفقًا للقانون 

الدولي الذي أباحه في أوقات الطوارىء، ولكن بســـبب المس الصارخ في 

الحق باتخاذ اإلجراءات القضائية النزيهة المتعلقة بوســـائل االعتقال 

اإلداري والخطر الواضح الســـتغالله ســـلبًا، وضع القانـــون الدولي قيودًا 

صارمة على تنفيذه حيث حدد الحاالت التي يجب أن يتم فيها وشروطه.

االعتقـــال اإلداري في القانـــون المصري هو: عمـــل إداري يتم بصورة قرار 

إداري، يصدر من السلطة التنفيذية ممثلة بوزير الداخلية بموجب تفويض 

صادر له بذلك من رئيـــس الجمهورية. وفي الوقت الذي لم يعالج موضوع 

االعتقال اإلداري في الدستور المصري، إال أنه أجار لرئيس الجمهورية اتخاذ 

إجراءات ســـريعة الزمة لمواجهة أي خطر يهدد الوحدة الوطنية وســـالمة 

الوطن أو يعوق عمل مؤسســـات الدولة عن أدائها لدورها الدســـتوري. وقد 

نظم االعتقال اإلداري في القانون المصـــري في المادتين الثالثة والرابعة 

مكررًا في قانون حالة الطوارئ رقم 162 لســـنة 1958 وتعديالته. وقد فوض 

رئيـــس الجمهورية في مصر صالحياته في تنفيذ قانون الطوارئ إلى وزير 

الداخلية بصفته، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 4 لســـنة 1982، كون 

وزير الداخلية هو المسؤول عن األمن والنظام العام في الدولة. 

عد إجراًء قانونيًا مؤقتًا، ُيتخذ كرد فعل لوضع استثنائي 
ُ
وحالة الطوارئ ت

خطيـــر يهدد حيـــاة األمة، أي أن اســـتمرار حالة الطوارئ بشـــكل دائم 

يتناقض مع قانونيتها. ومن المثير للقلق أن تصبح حالة الطوارئ دائمة 

ـــدرج إجراءات خاصة في صميم القانون ويســـتمر تطبيقها بعد 
ُ
أو أن ت

انتهاء حالة الطوارئ، ونادرًا ما تخلو الدســـاتير في الدول من النص على 

حالة الطوارئ، ولكن يتم وضع القيود عليها لممارستها بصورة ال تلحق 

الضرر بحقوق وحريات األفراد. 

7 الف�صلية

* منسق دائرة الشكاوى وتقصي الحقائق - الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
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اتخاذ قـــرار االعتقال اإلداري أرجعه البعض إلـــى نظرية الضرورة والبعض 

اآلخر أرجعـــه لنظرية الظروف االســـتثنائية، إذ أن حالة الضرورة توجد إذا 

وجدت الدولة نفســـها في وضع ال تســـتطيع معه أن تواجه أخطار معينة. 

فاالعتقال رهن بتطبيق ظروف استثنائية معينة ومن ثم فهو يجد تبريره 

بتوافـــر هذه الظـــروف، ولذا فإن اســـتمرار هذه الظروف يعني اســـتمرار 

االعتـــداء على الحريات، ولهذا فإن العمل علـــى التغلب على هذه الظروف 

وُحسن معالجتها وعدم استمرارها في التطبيق لفترة طويلة يمثل ضمانة 

أكيدة لعدم االعتداء على الحريات وبصفة خاصة الحرية الشخصية.

إذن، االعتقـــال اإلداري يكـــون بـــدون محاكمة أو الئحـــة اتهام، ويكون 

احتجاز الشخص بسبب وجود شـــك حول كونه يشكل خطورة حالية أو 

يحتمل أن يقوم بالمســـتقبل بارتكاب مخالفة ما، أما المعتقل المحكوم 

أو الذي تقدم له الئحة اتهام فيتم اعتقاله وتوجيه الئحة اتهام له بناًء 

على مخالفات أرتكبها في فترة زمنية محددة، توضح في الئحة االتهام. 

ففي الوقت الـــذي تكون فيه مدة االعتقال محددة في االعتقال العادي 

فإن تحديدها في االعتقال اإلداري ليس بالضرورة أن يكون، وهذا يعني 

أن مـــدة المحكوميه في االعتقال العـــادي تنتهي ويتم اإلفراج عنه، أما 

فـــي االعتقـــال اإلداري فمن الممكن أن يتم تجديد مـــدة االعتقال عدة 

مرات بقرار من الحاكم العسكري للمنطقة أو لوزير األمن. وهذا االعتقال 

يقوم على أســـاس أن المتهم مدان حتى تثبـــت براءته، وهو ال يعتمد 

على دالئل محددة وإنما يقوم على أدلة ووقائع سرية في غالب األحيان. 

 وعليـــه يختلف االعتقال العادي )الحبس( عن االعتقال اإلداري في عدة 

أمور أبرزها ما يلي:

االعتقـــال اإلداري أمر ال يعرفه القانون بشـــكل عـــام بل هو مقرر   -

بمقتضى نصوص تشـــريعية خاصة تنطبـــق لفترة زمنية محددة 

)الطـــوارئ( بتوافر عدد من القيود، أما االعتقـــال )الحبس( العادي 

فيقرره قانون اإلجراءات الجنائية. 

االعتقال اإلداري يصدر عن السلطة التنفيذية وهي سلطة غير قضائية،   -

ويتـــم االعتقال دون تحقيق مســـبق ودون أن تكون هناك جريمة، في 

حين أن الحبس تباشـــره ســـلطة قضائية بصدد جريمة معينة تهدف 

للوصول إلى مرتكبيها وله شروط وضوابط يحددها القانون.

يســـتند االعتقال اإلداري على توافر حال الخطورة في الشخص أو   -

توقع الســـلطة التنفيذية توفر تلك الخطورة وهي صفة شخصية 

في المعتقل إذ يقوم على أســـباب ليست واقعية مادية ملموسة، 

وهي كذلك سلطة تقديرية للسلطة التنفيذية، أما الحبس فسببه 

اتهام جنائي محدد باإلضافة إلى ضرورة توافر أدلة كافية، وهناك 

نصوص تحدد الجريمة والعقوبة الواجب فرضها.

االعتقـــال اإلداري باعتبـــاره قرارًا إداريًا يجوز الطعـــن فيه باإللغاء   -

والتعويض، وفقًا ألحكام القانون اإلداري، أما الحبس فال يمكن فيه 

التعويض، كونه صادر عن جهة قضائية.

يعتبر االعتقال إجراء استثنائي باألساس، وهذا االستثناء ال بد أن يكون 

سببه ظروف اســـتثنائية ترجع إلى أوضاع سياســـية قائمة في الدولة 

كالتمرد والحرب واالعتداء على النظام السياسي في الدولة. تحتم تلك 

األوضاع على الســـلطة التنفيذية، ممارســـة عدد من اإلجراءات التي قد 

تمس بالحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور أو المواثيق الدولية 

لحقوق اإلنسان. وبالعادة تطبق في الظروف االستثنائية حالة الطوارئ 

وتفرض األحكام العرفية في الدولة.

من أســــباب االعتقال اإلداري وضمن قانــــون الطوارئ هو الخطورة على األمن 

والنظام العام، والخطورة هي مجرد وصف يلحق بالشخص وال يمكن تقديره 

إال بالرجوع إلى مســــبباته، والحاجة ملحة لتوضيح فكرة الخطورة لعدم وجود 

نص قانوني يضع لها تعريفًا محددًا نظرًا لصعوبة هذا األمر. 

وفكرة األمن والنظام العام هي فكرة قانونية، تهدف إلى المحافظة على 

األســـس والقيم التي يقوم عليها المجتمع وهي حالة واقعية، تتحقق 

بالقضاء على كل ما يتهدد أمن الناس وســـالمتهم وصحتهم، والنظام 

العام هنا يعني مجموعة القواعد التي ال يجوز ال للحكام وال المحكومين 

الخروج عليها والتي تعرف مجتمعًا معينًا بحيث تشمل مختلف الحياة 

العامة والخاصة.

وبالمجمل يقوم نظام األحكام العرفية ونظام الطوارئ على فكرة تقوية 

السلطة التنفيذية، فهو يمنحها سلطات خاصة بعضها من اختصاص 

السلطة التشريعية وبعضها من اختصاص السلطة القضائية، ويحررها 

مـــن بعض القيود التي وضعـــت للحاالت العاديـــة المألوفة، كما يجوز 

لهـــا وقف العمل ببعـــض الحريات والحقوق إلى الحـــد الالزم لمجابهة 

الحاالت االســـتثنائية الطارئة. ورغم توفر تلك األحـــكام العرفية إال أن 

ذلك ال يعني تعطيل الحريات السياســـية للمواطنين وإلغاء حقوقهم 

الطبيعية، إذ أن نظام األحكام العرفية وإن كان نظامًا استثنائيًا شاذًا إال 

أنه ليس بالنظام المطلق، حيث يحدد القانون المنظم له أصوله وأحكامه 

وحدوده وضوابطه، بحيث يجب إجراؤه طبقًا لهذه األصول وتلك األحكام 

وفي نطاق هذه الحدود والضوابط. 

وقد أشار القانون األساسي الفلسطيني إلى أحكام الطوارئ، ولكنه في ذات 

الوقـــت حدده بوقت معين وضوابـــط قانونية ال بد من مراعاتها عند تنفيذ 

حالة الطوارئ، وفي مجال االعتقال المنفذ في حالة الطوارئ، أشـــارت المادة 

1/112 من القانون األساســـي الفلسطيني إلى أن التوقيف الذي تم بموجب 

حالـــة الطوارئ يتم مراجعته من قبل النائب العـــام أو المحكمة المختصة 

خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التوقيف.

والظروف االستثنائية التي تنشأ عن إعالن حالة الطوارئ تتطلب إصدار 

قوانين اســـتثنائية تقيد بعـــض حريات وحقوق النـــاس في التنقل 

علن حالة الطوارئ إال بســـبب الكوارث الطبيعية أو إعالن 
ُ
واالجتماع. وال ت

الحـــرب أو الثورة في المنطقة التي تقع فيهـــا الكارثة. وإجراء االعتقال 

عى دائمًا باحتجاز شخص  كوسائل للعقاب أو حتى كإجراء وقائي كما ُيدَّ

ما في مكان ما وتقييد حريته في الحركة والمســـاس بحريته الشخصية 

المضمونة مـــن القضاء ال يعتبر إجـــراًء وقائيًا طالما تـــم فرضه بإجراء 

إداري، وخطورة اســـتعمال االعتقال كوسيلة للمحافظة على األمن ينبع 

من أن الجهة اإلدارية تستســـهل هذا اإلجراء، فاالعتقال يســـتند غالبًا 

إلى أسباب تقديرية يمكن أن ُيســـاء استخدامها عند أصحاب السلطة 

التنفيذية، كما أن ممارسة تلك السلطة الخطيرة تؤدي إلى كسر الحدود 

بين العقاب والمنع مع ما ينطوي عليه ذلك من تســـهيل حصول الدولة 

على حقها في العقاب دون إتباع اإلجراءات المعتادة.
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أصبحت دولة إســــرائيل طرفًا في العهد الدولي الخــــاص بالحقوق المدنية 

والسياســــية بعد تصديقها عليــــه في 3 تشــــرين األول 1991، وكما قررت 

محكمــــة العدل الدولية، في فتواها الصادرة في 9 تموز 2004  »يتعين على 

إســــرائيل تطبيق أحكام العهد فــــي األرض المحتلة«، وهكــــذا، فإن اإلطار 

القانوني الســــاري على وضع األشــــخاص المحرومين من الحرّية في األرض 

المحتلة منذ عام 1967 يشمل عالوة على ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

الصادر في عام 1948، وبنود العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياســــية، 

ومــــن األهمية بمكان ذكر المادة الوحيدة المشــــتركة بين عهدي عام 1966 

الخاصين بالحقوق االقتصاديــــة واالجتماعية والثقافية وبالحقوق المدنية 

والسياســــية التي تنص على أن »لجميع الشعوب  الحق في تقرير مصيرها 

بنفســــها، وهي بمقتضى هذا الحق حّرة في تقرير مركزها السياسي وحّرة 

في الســــعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي«. وقد كررت 

اللجنة المعنية بحقوق االنســــان مؤخرًا » أن إنطباق نظام القانون اإلنساني 

الدولي أثناء نزاع مســــلح، كما في حالة اإلحتالل، ال يحول في حد ذاته دون 

تطبيق العهد، إال بموجب المادة 4 التي يجوز بمقتضاها عدم اإللتزام ببعض 

األحكام في حالة الطوارئ العامة. وقد ســــبق وأن اشارت اللجنة المعنية في 

تعليقها العام رقم 31 )2004( إلى أن » أحكام العهد تسري أيضًا في حاالت 

النزاع المســــلح التي تطبق عليها قواعد أكثر تحديدًا في القانون اإلنساني 

الدولي، وقد تكون مناسبة بشكل خاص ألغراض تفسير حقوق العهد، فإن 

ميداني القانون يكمالن بعضهما اآلخر وال يستثني أحدهما اآلخر«. 

وقــــد افادت حكومة االحتالل اإلســــرائيلي بأن االحتجاز اإلداري يســــتخدم 

أحيانًا للمحافظة على معلومات اســــتخبارية سرية لم يكشف عنها النقاب. 

هذا وتشير االحصاءات إلى أن إسرائيل قد احتفظت على مر السنوات بآالف 

الفلســــطينيين المعتقلين إداريا بما في ذلك أطفال ونساء بصورة مستمرة 

دون تقديمهــــم للمحاكمة وبدون اإلفصاح لهم عن التهم الموجهة إليهم 

ودون الســــماح لهم أو لمحاميهم من معاينة المــــواد الخاصة باألدلة وهذا 

يعني أن ســــلطات االحتالل اإلســــرائيلي تلجأ إلى اإلحتجــــاز اإلداري كثيرًا 

وليس أحيانًا فقط، وهو ما يتعارض مع المبدأ الذي شــــرع االحتجاز اإلداري 

على أساسه في المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة. 

ما هو االعتقال التعسفي
لم يضع القانون الدولى تفســــير واضحًا ومحددًا لالعتقال التعسفى، ولكن 

مجموعة العمل قامت بتعريف االعتقال التعسفى على أنه اعتقال يخالف 

أحكام حقوق االنســــان التى تنص عليها الوثائق المكتوبة الكبرى لحقوق 

اإلنســــان. ولمزيد من التحديــــد، قامت مجموعة العمــــل بوضع ثالث فئات 

لالعتقال التعسفى: 

عندما ال يوجد أســـاس قانونى للحرمان من الحرية أو أنه يستحيل   .1

التحجج بأي أســـاس قانوني يبرر الحرمان من الحرية )على ســـبيل 

المثال، عندما يبقى شـــخص ما قيد االحتجـــاز بعد انتهاء عقوبة 

ســـجنه، أو على الرغم من وجود قانون عفـــو يمكن تطبيقه عليه(. 

)الفئة األول (

عندما يحرم شخص ما من حريته كنتيجة لقيامه بممارسة حقوقه    .2

وحرياته التي يضمنها له اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان المواد 

3 و9 و10 و29 ، أو فـــي حال كانت الدول المعنية أطرافًا في العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســـية في المواد 9 و10 و11 

و14 و 22 و25 و26 و27 من هذا الصك. )الفئة الثانية(.

عندما يحرم شـــخص ما من حريته كنتيجة لمحاكمة تتعارض مع    .3

المعايير المقـــررة للمحاكمة العادلة في اإلعـــالن العالمي لحقوق 

اإلنسان أو أي أدوات دولية معنية أخرى. )الفئة الثالثة(.

ما هو االعتقال اإلداري
االعتقال اإلداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، 

وأدلة ســــرية ال يمكن للمعتقــــل أو محاميه اإلطالع عليها، ويمكن حســــب 

األوامر العســــكرية اإلســــرائيلية  وخاصة األمر العســــكري رقم 1229 لعام 

1988 تجديد أمر االعتقال اإلداري مرات غير محدودة حيث يتم اســــتصدار 

أمر إداري لفترة أقصاها ســــتة شــــهور في كل أمر اعتقــــال قابلة للتجديد 

باالســــتئناف. واالمر العسكري يجيز للقادة العسكريين في الضفة الغربية 

إحتجاز أي شــــخص لمدة تصل إلى ستة أشــــهر إذا توافرت لديهم أسباب 

معقولة إلفتراض أن أمن المنطقة أو األمن العام يســــتدعي احتجازه، ويجوز 

للقادة العســــكريين متى اقتــــرب موعد إنتهاء صالحية أمــــر االحتجاز، أن 

يطيلــــوا مدة اإلحتجاز بتمديدها لفترات إضافية يصل كل منها إلى ســــتة 

أشهر إذا توافرت لديهم أسباب معقولة لالعتقاد بأن أمن المنطقة أو األمن 

العام ما زال يستوجب إبقاء المحتجز رهن االحتجاز، وعبارتا »أمن المنطقة« و 

»األمن العام«، عبارتان غير معرفتين وتفسيرهما متروك للقادة العسكريين 

ونظــــرًا ألن أمر االحتجاز ال ينص على حــــد أقصى للفترة االجمالية لالحتجاز 

اإلداري فإن تمديد فترة االحتجاز قد تكون إلى أجل غير مسمى. 

االعتقال اإلداري لدى االحتالل اإلسرائيلي 

مثال صارخ لالحتجاز التعسفي 
إسالم التميمي *
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الفريق المعني باالحتجاز التعسفي * 
أنشأت لجنة حقوق اإلنسان الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي، 

وفقًا لقرارها 42/1991 المؤرخ 5 آذار 1991، وذك للتحقيق في حاالت االحتجاز 

المفروض تعســـفًا أو بأية طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية ذات 

الصلـــة والمبينة في اإلعـــالن العالمي لحقوق اإلنســـان أو في الصكوك 

القانونية الدوليـــة ذات الصلة التي قبلتها الـــدول المعنية. ومنذ العام 

2009- 2010 وجـــه الفريق العامل المعني باالحتجاز التعســـفي 4 نداءات 

عاجلة إلســـرائيل بخصوص حـــاالت اعتقال إداري، إال أنـــه ومن المالحظ 

ضعف في لجوء الفلســـطينيين المحرومين من حرياتهم إلى إستخدام 

هذه اآللية الدولية باعتبارها جزء من منظومة الحماية التي أنشأتها األمم 

المتحدة ضمن أجهزتها، وهي ما تعرف بنظام اإلجراءات الخاصة لحماية 

حقوق اإلنســـان التي ترتكز على موضوع الشكاوى والبالغات الفردية عن 

انتهاكات مزعومة لحقوق اإلنســـان. إال أنه ورغم عدم قيام الفلسطينيين 

اللذين حرموا من حرياتهم من استخدام هذه اآلليات بشكل واسع وكبير 

باســـتثناء حاالت فردية معدودة مثل حالتي السيد خالد جرادات والسيد 

عصام االشـــقر، علمًا أن الفريق العامل  ومنذ إنشائه في العام 1991  كان 

قد إعتمد 21 رأيًا بخصوص إســـرائيل تهم 71 شخصًا، وتؤكد كل اآلراء أن 

مواضيع البالغات كان لها أســـاس وتشكل حاالت احتجاز تعسفية. وفي 

حالتين، رأى أن العمل التعســـفي يطابق مفهوم الفئة األولى. وفي حالة 

واحدة رأى أنـــه يندرج ضمن الفئة الثانية، وفـــي 14 حالة رأى أنه يندرج 

ضمن الفئة الثالثة. وفي مناســـبتين رأى الفريـــق العامل أنه يندرج في 

إطار الفئتين األولى والثالثة. وفي مناســـبة واحدة في العام 2010 رأى أنه 

احتجازًا تعســـفيًا في إطار الفئات األولى والثانية والثالثة. وحتى الوقت 

الحاضر، لم ير قط ان احتجازًا لم يكن تعسفيًا حتى وإن كان قانونيًا وفقًا 

للقانون المفروض في األراضي المحتلة، ســـواء في الضفة الغربية أو في 

قطاع غزة. وتجدر اإلشـــارة إلى أن العديد من الحاالت المذكورة آنفًا كانت 

حاالت احتجاز تعســـفية أقدمـــت عليها دولة االحتالل اإلســـرائيلي في 

التسعينيات من القرن الماضي في جنوب لبنان كان من ضمنها المواطن 

اللبناني  مصطفـــى الديراني الذي اعتقل في اســـرائيل في العام 1994 

، وكذلك إعتقال المواطن الفلســـطيني رباح مهنـــا من قطاع غزة بتهمة 

االنتماء للجبهة الشعبية. 

قضية السيد خالد جرادات / جنين 
تلقى الفريق المعني باالحتجاز التعســــفي بالغًا من الســــيد خالد جرادات 

مواليــــد عام 1960، مــــن بلدة ســــيلة الحارثية بمحافظة جنيــــن في الضفة 

الغربية، أفاد فيه أن أفرادًا من الجيش اإلسرائيلي قاموا في 13 شباط 1997 

بالقبــــض على جرادات في منزله دون إذن رســــمي بذلــــك، وأفيد أن القائد 

العســــكري للضفة الغربية أمر باعتقاله بتهمة أنه ناشط من نشطاء منظمة 

الجهاد اإلسالمي الفلسطينية المحظورة. 

وقد تبين أن الســــيد جرادات اعتقل بموجب األمر العسكري رقم 1229 لعام 

1988 المتعلق باالحتجاز اإلداري، وإستنادًا إلى أدلة سرية لم يكشف عنها 

قط. وعلى الرغم من إعادة نظر القضاء في القضية بقيت األدلة السرية طي 

الكتمان ولم يتلق القضاة العســــكريون معلومــــات إال من جانب واحد. ولم 

يطلــــب من المخبرين المزعومين أن يمثلــــوا أمام القضاة، بل حتى أنهم في 

الواقع لم يظهروا إطالقًا أثناء سير الدعوى. 

وقــــد عرضت قضية الســــيد جــــرادات مرتين علــــى محكمة العــــدل العليا 

االســــرائيلية. إال أن القضاة رفضوا طلبيه لإلستئناف في كلتا المناسبتين 

معتمدين في ذلك على األدلة الســــرية. والحقًا فقد تم اإلفراج عن جرادات 

بعد أمضى ما مجموعه  في اإلحتجاز مدة أربع سنوات وستة أشهر . 

وقــــد أبدى الفريق العامل رأيًا في هــــذه القضية على ضوء البالغات 

التي قدمت إليه، خاصة وأن حكومة االحتالل اإلسرائيلي لم تدحض 

الوقائع واإلدعاءات التــــي تنتهك إنتهاكًا خطيرًا الحق في محاكمة 

عادلة، وهو حــــق تحميه المادتان 9 و14 مــــن العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياســــية. حيث أشار الفريق أن حرمان جرادات 

من حريته إجراء تعســــفي، ألنه يخل بالمــــواد 9 و 10 و 11 من اإلعالن 

العالمي لحقوق االنســــان والمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياســــية، ويندرج ضمن الفئة الثالثة من فئات 

المبــــادئ واجبة التطبيق لدى النظر فــــي القضايا التي تعرض على 

الفريق العامل. 

وبنــــاًء على ذلك فقد طلب الفريق العامل من حكومة االحتالل اإلســــرائيلي، 

أن تتخــــذ األخيرة الخطوات الالزمة لتصحيح الوضع وجعله مطابقًا للمعايير 

والمبادئ الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق االنسان. 

خالصة
يتمســــك الفريق العامل برأيه »إن احتجاز مدني بعد دعوى يجريها القضاء 

العســــكري يعد على الدوام أمرًا تعســــفيًا«. وهذا ما أعلنــــه الفريق في آراء 

تتعلق بأكثر من 30 بلدًا. 

وفي حالة األراضي الفلســــطينية المحتلة، يكتســــب هذا الرأي حجية أكبر 

ألن قوات االحتالل اإلســــرائيلي تعتبر المحتجزين الفلســــطينيين أعضاء 

في حركة المقاومة التي هي فــــي مواجهة دائمة معها، وبالتالي يمكن أن 

تهاجمهم. وهذا التقدير لألمور داللة أخرى على انعدام واضح للنزاهة لدى 

المحاكــــم إزاء المحتجزين وبناء عليه، فإن إصــــدار مذكرات اعتقال وإصدار 

الحكم نفسه يشكالن عملين تعسفيين. 

واألدهــــى من ذلك أن حق اإلنســــان في أن يحاكمه قــــاٍض طبيعي ينتهك 

بال شــــك عندما تشــــكل المحكمة قوة محتلة. وبمقتضى القانون اإلنساني 

الدولــــي العرفي، يتعين على الســــلطة القائمة باالحتــــالل المكلفة باألمن 

تطبيــــق صالحياتها بالتناســــب ولمصلحة ســــكان األرض المحتلة، وليس 

لمصلحة قوات االحتالل، وأن تحترم قدر اإلمكان مؤسســــات األرض المحتلة 

وقوانينها. وهذا ليس هو الحال في األرض المحتلة ألن المحاكم العسكرية 

االسرائيلية ليست مستقلة وال نزيهة. 

وعلى ضوء ذلك يالحظ أن المواطن الفلســــطيني يشعر بانعدام األمن جراء 

هذا المســــاس الصريح بأمنه أي االمن من االحتجاز ومن الحرمان التعسفي  

لحريته. لذا يكــــون من األهمية بمكان أن تقول اللجــــان واألجهزة المعنية 

بحقوق اإلنســــان، باإلضافة إلى محكمة العــــدل الدولية كلمتها ورأيها  إزاء 

المركز القانوني للمعتقل الفلســــطيني ليكون نقطة ارتكاز اضافية لكلمة 

ورأي الفريــــق العامــــل المعني باالحتجاز التعســــفي، كل هــــذا يقف قوة 

ومحاججة اإلنســــان الفلســــطيني المحروم من حريته ومعه منظمات حقوق 

اإلنسان أمام المحافل الدولية ذات العالقة. 
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 إذا كانت الدساتير والقوانين تنص عادة على احترام الحقوق والحريات 

الممنوحـــة لألفراد وعدم جواز القبض علـــى أحد أو تقييد حريته إال بأمر 

قضائـــي أو عن طريق النيابـــة العامة، إال أنه يحدث فـــي معظم النظم 

أن يجيز المشـــرع لنفســـه فرض قيود على حرية الشخص في الظروف 

االستثنائية بغرض المحافظة على األمن والنظام العام. وتتحقق الحرية 

الشـــخصية في ظل دولة قانونية تحترم الدســـتور، إذ ُيرسي الدستور 

مبـــادئ الحريـــات لألفراد علـــى نحو يحقق لهـــم التمتع بهـــا. فالدولة 

الحديثـــة تقوم على أســـاس مبدأ الشـــرعية والذي يعنـــي أن القواعد 

القانونية المطبقة في كل دولة بعضها أسمى من بعض، والمعروف أن 

الدستور يأتي على قمة تلك القواعد، فالقواعد الدستورية ثم القوانين 

التنظيمية ثم اللوائح ثم األعمال التي تصدر من الســـلطة التنفيذية. 

ويترتب على مبدأ الشرعية خضوع القاعدة األدنى للقاعدة األعلى. 

 أن المراجعات القضائية اإلســـرائيلية 
ٌ

أما في دولـــة االحتالل فمعروف

االحتاللية وجلســـات االستئناف ال تشـــكل نوعًا من المحاكمة العادلة. 

وذكرت السلطات اإلســـرائيلية أن االعتقال اإلداري ُيستخدم إذا كانت 

هناك معلومات ضد أحد األشخاص ال يمكن اإلفصاح عنها في المحكمة، 

ستدعي 
َ
وإذا كانت حماية الشـــهود والمصادر الحساســـة للمعلومات ت

عدم تقديم ذلك الشخص للمحاكمة، ونالحظ مجريات المحكمة كالتالي:

تســـتند رقابة القاضي على مراجعة التكييف الذي أسبغته اإلدارة وما إذا 

كان هذا الوصف القانوني ينطبق على هذه الوقائع وبالتالي توجب توقيع 

الجزاء، ويعني هذا اإلجراء من الناحية الفعلية أن يقضي المعتقل شهورًا 

بل وســـنوات في غياهب الســـجون دون محاكمة أو معرفة تفاصيل التهم 

الموجهة إليه، مما يجعل المعتقلين وذويهم يشـــعرون باليأس واإلحباط 

إذ ال يعرفون على وجه اليقين متى يتم اإلفراج المعتقلين، وهذا يعني أن 

إســـرائيل تنتهك أصول المحاكمة العادلة التي ورد ذكرها في البند األول 

من المادة التاســـعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي 

تنص على أن "لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شـــخصه وال يجوز 

توقيف أحد أو اعتقاله تعســـفًا وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب 

ينـــص عليها القانون وطبقًا لإلجراء المقرر فيـــه". تمامًا كما دعت له أيضًا 

المادة التاسعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أيضًا.

لقـــد نص البند الثالث من المادة التاســـعة من العهـــد الدولي للحقوق 

المدنية والسياسية نصها على أن "يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة 

جزائية سريعًا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونًا مباشرة 

وظائـــف قضائية ويكون من حقه أن ُيحاكم خـــالل مهلة معقولة أو أن 

ل المعتقل في جلسة 
ُ
يفرج عنه". ولكن لدى السلطات اإلسرائيلية ال يمث

أمام أحد القضاة إال إذا كان أمر اعتقاله لمدة تزيد عن ستة أشهر، حيث 

تجري مراجعة قضائية للحالة بعد انقضاء ســـتة أشهر، أما أمر االعتقال 

لمدة ســـتة أشهر أو أقل فُتجدد بدون عرض المعتقل على أحد القضاة. 

وهذا الذي تقوم به إسرائيل مناٍف لما تم ذكره.

كما نّص البند الرابع من المادة التاســـعة من العهد نفسه على أن "كل 

شـــخص ُحرم من حريته بالتوقيـــف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة 

لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج 

عنـــه إذا كان االعتقال غير قانوني". ويتبيـــن من هذا النص أن من حق 

المعتقل إداريًا أن يطعن في أمر اعتقاله أمام قاٍض عسكري أواًل ثم أمام 

المحكمـــة العليا وهي بمثابة محكمة العـــدل العليا، كما أن من حقه أن 

يستعين بمحامين من اختياره، ولكن وفي غالبية الحاالت للمعتقلين ال 

ُيبلـــغ المعتقل أو محاميه بتفاصيل أدلة اإلثبات المقدمة ضده حيث إن 

من ســـلطة المحكمة أن تحدد طبيعة المعلومات التي يمكنها اإلفصاح 

عنها وفقًا لمقتضيات األمن، ومن ثـــم فليس في إمكان محامي الدفاع 

اســـتجواب الشـــهود أو مناقشتهم أو حتى االستفســـار عن وجودهم، 

وهذا ال تراعيه إســـرائيل في سياستها االعتقالية بشكل مستمر بعدم 

اهتمامها بمســـاعي المعتقل ومحاميه وال يهمها عمليًا ما تنص عليه 

القوانين والمواثيق الدولية وتنفذ سياستها االعتقالية كما تريد.         

تصدر أوامـــر اعتقال إداري لبعض الفلســـطينيين بعد القبض عليهم 

مباشـــرة من قبل ســـلطات االحتالل، وقد أكد كثيرون من اعتقلوا إداريًا 

أنهـــم عانوا مـــن التعذيب أو/ و ســـوء المعاملة أثناء اســـتجوابهم ثم 

صدرت أوامر باعتقالهم إداريًا بداًل من توجيه تهم إليهم أو تقديمهم 

للمحاكمة، وهذا يدل على إخفاق جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( 

في الحصـــول على أدلة أو اعترافات تجعل من الممكن إدانة المشـــتبه 

فيهم عند مثولهم أمام محكمة عســـكرية، وهذا مناٍف لما ورد ذكره في 

البند الخامس من المادة التاســـعة من العهـــد الدولي للحقوق المدنية 

والسياســـية، حيث نص على أنه "لكل شـــخص كان ضحية توقيف أو 

اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض".

دمـــوا للمحاكمة ونفذوا أحكامهم 
ُ
هم لبعض المعتقلين وق

ُ
لقـــد وجهت ت

ثـــم ُوضعوا رهن االعتقال اإلداري فور انقضاء ُمدد األحكام أو بعدها بفترة 

وجيزة جدًا. بينما تم اقتياد آخرين لالســـتجواب بمعرفة جهاز األمن العام 

عيد اعتقالهم 
ُ
اإلسرائيلي أثناء احتجازهم بموجب أوامر اعتقال إداري ثم أ

إداريـــًا بعد ذلك وتعـــرض بعضهم للتعذيـــب أثناء االســـتجواب، وهذا 

مخالف للمادة الحادية عشرة من اتفاقية مناهضة التعذيب حيث تتالعب 

السلطات اإلسرائيلية بمصير وحياة المعتقلين دون أي اكتراث أو حرج.

االعتقال اإلداري وتناقضه مع العهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 نادية أبو ذياب *
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لقد نص البند الثاني من المادة التاسعة من العهد نفسه بأنه "يتوجب 

إبالغ أي شـــخص يتم توقيفه بأســـباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما 

يتوجب إبالغه ســـريعًا بأية تهمة توجه له"، قامت إسرائيل بانتهاك 

هذا الحق صراحة إذ أن الضمانات اإلجرائية اإلسرائيلية ليست كافية 

للحيلولـــة دون انتهاك حقوق المعتقلين ومن بينها حقهم بإبالغهم 

على وجه السرعة بأسباب اعتقالهم، وفي كثير من الحاالت كانت المرة 

الوحيدة التي ُيتاح للمعتقلين أن يعرفوا سبب اعتقالهم هي عند نظر 

االســـتئناف الذي يتعين عليهم أن يباشروا إجراءات طلبه والذي يتم 

بعد أســـابيع أو شـــهور من اعتقالهم. وحتى عند نظر االستئناف في 

جميـــع الحاالت تقريبًا ال ُيبلغ المعتقـــل ومحاموه بمعلومات وافية عن 

أسباب القبض عليه.

 وبموجب أنظمـــة الطوارىء لعام 1945 والمادة 87 من األمر العســـكري 

اإلســـرائيلي رقم 378 الصادر عام 1970 قبل التعديل، كانت المراجعة 

القضائية محدودة جدًا، فكان من حق المعتقل االســـتئناف أمام لجنة 

استشـــارية مطالبة بالبحث من أي أمر لفترات تتباعد ستة أشهر، إال أن 

هذه اللجنة مخولة بتقديم توصيات فقط للقائد العســـكري الذي يحق 

له قبولها أو رفضها. وباإلمكان أيضًا االستئناف أمام المحكمة العليا.

 أما التعديالت التي تمت إضافتها فقد فتحت إجراءات أوسع لالستئناف 

والمراجعة بموجـــب المادة 587/ أ وأصبح واجبًا إحضار المعتقل اإلداري 

أمام قاٍض عســـكري للتدقيق في أمر االعتقـــال اإلداري وأصبح بإمكان 

ضابـــط أقل رتبة إصدار قـــرار إداري، وهذا فيه انتهـــاك صريح لإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنســـان وبالتحديد في المادة العاشرة منه التي نصت 

على أنه "لكل إنســـان على قدم المســـاواة التامة مـــع اآلخرين الحق في 

أن تنظر قضيته محكمة مســـتقلة ومحايدة نظرًا منصفًا وعلنيًا للفصل 

في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه، وفســـر الحكم 

العســـكري في الضفة الغربية وفي كتاب أصدره القســـم اإلســـرائيلي 

للجنة الحقوق الدولية قائاًل: تصدر أوامر االعتقال اإلداري في كل قضية 

تقريبًا بناًء على معلومات إستخبارية يتلقاها قائد المنطقة، ومثل هذه 

المعلومات بطبيعتها غير مقبولة في المحكمة بموجب أحكام البيانات 

بحكم أنها شـــفوية أو تتضمن مادة سرية يمكن أن يقود الكشف عنها 

إلى فضح مصادر االستخبارات وتعريض حياة هذه المصادر للخطر أو أن 

األســـباب التي حالت دون كشف هذه البيانات في المحكمة العسكرية 

تحول أيضًا دون عرض هذه البيانات عن المعتقل خالل جلسة المراجعة. 

ينـــص البند الثاني من المادة الرابعة عشـــرة من العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياســـية، إســـرائيل تنتهكها أيضًا، على أنه "من 

حـــق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم 

قانونا". فالمحاكم التي تعقدها إسرائيل غير عادلة ألن المعتقل اإلداري 

هـــو معتقل بدون تهمة، ويكون دور الدفاع في هذه المحاكم مغيبًا ألن 

من يقـــرر فيها هو المدعي العام وليس هنـــاك فرصة أمام المحامي أو 

المعتقل للدفاع عن نفسه بحجة وجود الملف السري، وحتى القاضي ال 

يســـتطيع أن يغير في االعتقال اإلداري شـــيئًا، وحتى لو قلص القاضي 

فتـــرة االعتقال فهذا ال يمنع جهاز المخابـــرات من تجديد االعتقال مرة 

أخـــرى، فالمحاكم التي تعقد ال يمكن لهـــا أن تكون فاصاًل في موضوع 

االعتقال اإلداري وذلك ألنهم ال يملكون هذه السلطة. 

وتشـــتم من هذه المحاكم رائحة العنصريـــة والكراهية وحالة العداء 

تجـــاه المعتقلين الفلســـطينيين حيث ال يتردد القضـــاة بالقول في 

سياق ردهم على طلبات االستئناف التي يتقدم بها المعتقلون بأنهم 

"خطر مســـتقبلي" وعند االختيار بين حريـــة المعتقل وحرية الجمهور 

يكون االختيار لحرية الجمهور، وهذه أجوبة دائمة يتوقعها المعتقلون 

عند تقدمهم لطلبات االســـتئناف،  األمر الـــذي  ُيظهر مدى االنتهاك 

اإلســـرائيلي الصريح للبنـــد األول من المادة الرابعة عشـــرة من العهد 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن  "الناس جميعا 

ســـواء أمام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية 

توجه إليـــه أو في حقوقـــه والتزاماته في أية دعـــوى مدنية أن تكون 

قضيته محل نظـــر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مســـتقلة 

حيادية منشأة بحكم القانون...". 

وقد اعتمد جهاز المخابرات اإلســـرائيلي على قانون االعتقال والتجديد 

المســـتمر في ابتـــزاز المعتقلين وتدميـــر معنوياتهم، حيث يشـــعر 

المعتقل دائمـــا أن مصيره مرهون بيد جهاز المخابرات الذي ال يملك أن 

ادانة المعتقل في قضية ما من أجل أن ُيحكم عليه فيتم تحويله إداريًا. 

فتجديد االعتقال يكون إما بحجة وجود مواد جديدة وهي بالطبع ســـرية 

أو أن هناك معلومات تؤكد صحة المواد الســـابقة، أو دون هذا وذاك على 

اعتبار أن المادة األصلية تكفي لتجديد مدة االعتقال، وهذا يتم في ظل 

عقد 
ُ
غياب رقابة قضائية حقيقية على االعتقال اإلداري أو المحاكم التي ت

شـــكليًا فقط وال تخرج عن السياق المحدد لها من قبل جهاز المخابرات. 

وإسرائيل استمرت في إهمال حقوق المعتقلين بانتهاكها "لكل متهم 

بجريمـــة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المســـاواة التامة، 

بالضمانـــات الدنيا". البند الثالث من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق 

المدنية والسياسية. وقد فّصل هذا البند الموضوع بدقة بتحديد بعض 

من الحقوق الواجب االلتزام بها من قبل الســـلطات اتجاه المعتقلين من 

خالل الفقرات التالية التي تؤكد ما يلي:

-  الفقرة )ب( "أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد 

دفاعه ولالتصال بمحام يختاره بنفسه".

الفقرة )ج( "أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له".  -

الفقرة ) د( "أن يحاكم حضورًيا وأن يدافع عن نفســـه بشـــخصه أو   -

بواسطة محام من اختياره وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه 

إذا لـــم يكن له من يدافع عنه وأن تزوده المحكمة حكما كلما كانت 

مصلحة العدالة تقتضي ذلك بمحام يدافع عنه..."

الفقرة )هـ( "أن يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن   -

يحصل على الموافقة على اســـتدعاء شهود النفي بذات الشروط 

المطبقة في حالة شهود االتهام". 

كما أن المادة11)البند1( من اإلعالن  العالمي لحقوق اإلنسان  أكدت   -

عليه أيضًا على  أن "كل شـــخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن 

يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها 

جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه".                                             

كر ســـابقًا نرى أن السلطات العسكرية اإلسرائيلية لم تكن 
ُ
من كل ما ذ

يومـــًا مهتمة بمراعاة هـــذه الحقوق الواجب تقديمهـــا للمعتقلين في 

ســـجونها، وكأن انتهاك حقوق اإلنسان بات من السياسة المالزمة لها، 

ويســـاعدها في التمادي هذا الصمت العالمي والدولي إزاء ممارساتها 

اليوميـــة رغم بعـــض المحاوالت التي تســـعى إلبراز تحدي إســـرائيل 

للمواثيق والمعاهدات الدولية لكنها لم تتراجع عما تقوم به حتى اآلن.
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يبذل المجتمع الدولي جهودًا حثيثة ومتواصلة لحماية الطفل خصوصًا 

أثناء حاالت الحروب والنزاعات المســـلحة وفـــي األقاليم المحتلة، حيث 

تضمن اإلعالن بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والنزاعات 

المســـلحة المؤرخ في 14 كانون األول 1974 والصادر عن الجمعية العامة 

عتبر أعمااًل إجرامية 
ُ
لألمم المتحدة  والذي نصت المادة 5 منه على انه  "ت

جميع أشكال القمع والمعاملة القاســـية والالانسانية للنساء واألطفال، 

بمـــا في ذلـــك الحبس والتعذيب واإلعـــدام رميًا بالرصـــاص واالعتقال 

بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرًا، التي يرتكبها 

المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في األقاليم المحتلة". 

القانون الدولي واعتقال األطفال )األحداث(

تحديد سن الطفولة 

ُيعتبـــر طفاًل كل من يقل عمره عـــن 18 عامًا حيث نصت اتفاقية حقوق 

الطفل في المادة األولى على انه " ألغراض هذه االتفاقية، يعنى الطفل 

كل إنســـان لم يتجاوز الثامنة عشـــرة، ما لم يبلغ ســـن الرشد قبل ذلك 

بموجب القانون المنطبق عليه".

أما في قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم 

فان نطاق القواعد وتطبيقها تعرف الحدث على بأنه "كل شـــخص دون 

الثامنة عشـــرة من العمر". ويحدد القانون السن التي ينبغي دونها عدم 

السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتها". 

وقد صادقت إســـرائيل على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 4\8\1991 ولم 

تطبق االتفاقية على ارض الواقع. واألمر العسكري اإلسرائيلي رقم 225 

يجيز اعتقال ومحاكمة من كان عمره فوق 12 عامًا وهو أمر يخالف جميع 

النصوص الدولية ذات الصلة بتحديد سن الطفولة.   

حماية األحداث المجردين من حريتهم

قواعــــد األمم المتحدة بشــــأن حماية األحداث المجرديــــن من حريتهم )14 

كانون األول/ديســــمبر 1990( تأكد على انه "ينبغي عدم تجريد األحداث من 

حريتهــــم إال وفقًا للمبادئ واإلجراءات الــــواردة في هذه القواعد وفى قواعد 

األمم المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد بكين 29 

تشرين الثاني /نوفمبر 1985(. وينبغي أال يجرد الحدث من حريته إال كمالذ 

أخير وألقصر فترة الزمة، ويجب أن يقتصر ذلك على الحاالت االســــتثنائية. 

وينبغــــي للســــلطة القضائية أن تقرر طــــول فترة العقوبة دون اســــتبعاد 

إمكانية التبكير بإطالق ســــراح الحدث". وعلى الدول، عند االقتضاء، أن تدرج 

هذه القواعد في تشــــريعاتها أو أن تعدل تشريعاتها وفقا لها، وأن تهيئ 

ســــبل انتصاف فعالة في حالة خرقها، بما في ذلك دفع التعويضات عندما 

يلحق األذى باألحداث. وعلى الدول أيضا أن تراقب تطبيق هذه القواعد.

 وان الهـــدف من هذه القواعد هو إرســـاء معايير دنيا مقبولة من األمم 

المتحدة لحماية األحداث المجردين من حريتهم، بأي شكل من األشكال، 

وفقا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، توخيا لمجابهة اآلثار الضارة 

لكل أنواع االحتجاز ولتعزيز االندماج في المجتمع.

األطفال الفلسطينيون في سجون

االحتالل اإلسرائيلي
ع��الء نزال *
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* مدير مكتب الشمال - الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان



المعاملة الالإنسانية للمعتقلين األطفال

المادة الخامســـة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان "ال يجوز إخضاع 

أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاســـية أو الالإنسانية أو الحاطة 

بالكرامة". 

و المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

"يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة 

األصيلة في الشخص اإلنساني". 

و مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون 

ألي شـــكل من أشكال االحتجاز أو الســـجن الصادرة عن الجمعية العامة 

لألمم المتحدة ديسمبر 1988

"يعامل جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز 

أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص اإلنساني األصيلة".

وفي الواقع فان السلطات االسرائيلية ال تحترم أي من هذه الحقوق وفي 

احدث انتهاك وقع من قبل سلطات االحتالل ما وثقته الحركة العالمية 

للدفاع عن األطفال حيث قدمت الحركة شـــكوى ضد الشـــرطة والجيش 

اإلســـرائيلي لألجهزة المختصة بالنيابة عن الطفل محمود س. 17 سنة 

من قرية عزون الجراء تحقيق فوري، فيما يتعلق بسوء معاملته من قبل 

الشـــرطة والجيش اإلسرائيلي خالل عملية اعتقاله واستجوابه في مركز 

شرطة أرئيل في 10 و11 آذار 2012. 

وكان الطفل محمـــود اعتقل على يد الجنود اإلســـرائيليين في 10 آذار 

2012، وعلـــى الفور بدأ الجنود باالعتداء على الطفل بالضرب المبرح بينما 

كان ملقى على األرض. واستخدم الجنود أيديهم وأرجلهم في االعتداء 

على الطفل، كما ضرب أحد الجنود الطفل ببندقيته. بعد ذلك تم تقييد 

يدي الطفـــل خلف ظهره بثالثة مرابط بالســـتيكية إلى جانب بعضها 

البعض بصورة قوية جدًا واســـتمر الجنود بضـــرب الطفل لمدة نصف 

ساعة ما أدى إلى نزف الدم من فمه وأنفه. اقتيد الطفل بعدها إلى مركز 

شرطة أرئيل في مركبة عسكرية أجبر الطفل على الجلوس على أرضيتها 

الحديدية، وخالل الطريق تعرض الطفل للركل والشـــتم من قبل الجنود 

الذين كانوا يرافقونه في المركبة العسكرية.

وخـــالل التحقيق الذي بدأ مع الطفل في ســـاعات الليل ظل الطفل مقيد 

اليدين، وباشـــر المحقـــق التحقيق مـــع الطفل دون أن يوضـــح له حقه 

بالصمـــت. وخالل التحقيق تعرض الطفل للصراخ واالعتداء بالضرب، كما 

تم حرمان الطفل من الذهاب للحمام، حيث سمح المحقق للطفل بالذهاب 

إلى الحمام فقط بعد االنتهاء من عملية التحقيق عند السابعة صباحًا

في نهاية التحقيق أجبر الطفل على التوقيع على اإلفادة دون أن يسمح 

له المحقق بقراءة مضمونها. كما لم يســـمح للطفل أيضا برؤية محام أو 

أحد أفراد أسرته قبل أو خالل التحقيق معه. 

فصل األحداث عن السجناء البالغين وعن السجناء الجنائيين

العهد الدولـــي الخاص بالحقوق المدنية والسياســـية المادة 10\2\ب " 

يفصل المتهمون األحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى 

القضاء للفصل في قضاياهم "

اتفاقية حقوق الطفل المادة 37\ج  "يعامل كل طفل محروم من حريته 

بإنســـانية واحتـــرام للكرامة المتأصلـــة في اإلنســـان، وبطريقة تراعى 

احتياجات األشـــخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل 

محـــروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي 

خالف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أســـرته عن طريق 

المراسالت والزيارات، إال في الظروف االستثنائية" ،

على ارض الواقع فان ســـلطات االحتالل تحتجز األطفال مع البالغين كما 

تحتجز األطفال مع السجناء الجنائيين اإلسرائيليين مما يشكل خطر على 

حياة األطفال و ال تتوفر لهم الحماية الكافية من االعتداءات الجســـدية 

والجنســـية ففي تقرير لنادي األســـير بتاريخ 16\3\2005 يشير محامي 

نادي األســـير الى ان القضية األصعب التي تبرز بشـــكل واضح وصارخ 

في معتقل ســـالم، هي األسرى األحداث حيث ال يتم وضعهم في غرف 

خاصـــة لألحداث، ويتم وضعهم في غـــرف المعتقلين اآلخرين، وال تأبه 

اإلدارة لمراعاة حوائجهم والتعامل معهم بطريقة تتناسب وعمرهم.

 إجرامية 
ً
 اعتبار تعذيب األطفال أعماال

وفـــي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان المادة 5 ســـالفة الذكر ال تجيز 

إخضـــاع احد للتعذيب والمعاملة القاســـية وكذلك في اإلعالن بشـــأن 

حماية النســـاء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المســـلحة في 

المـــادة 5 أيضا اعتبرت التعذيب والمعاملة القاســـية والحبس في حق 

النساء و األطفال أعماال إجرامية خصوصا التي يرتكبها المتحاربون أثناء 

العمليات العسكرية أو في األقاليم المحتلة،

 أما إسرائيل فإنها الدولة الوحيدة في العالم التي شّرعت التعذيب قانونا 

من خالل تقريـــر لجنة النداو، وما تاله من إجازة اســـتخدام ما اصطلح على 

تســـميته " الضغط الجسدي والنفســـي المعتدلين" وذلك من خالل أعلى 

سلطة قضائية إسرائيلية أال وهي محكمة العدل العليا اإلسرائيلية

ويتمتع أفراد أجهزة األمن اإلســـرائيلية بالحريـــة المطلقة فيما يخص 

وسائل التعذيب التي تســـتخدم والظروف التي تستخدم فيها، وفي 

حالة وجود أية شكوى ضد أجهزة األمن فان التحقيق يكون سريا ويقوم 

بـــه ضابط من أجهزة األمن بالتعاون مع مدعي عام الدولة، وحتى اآلن لم 

يتـــم إدانة أي محقق منذ أن أحيلت المســـؤولية عن التحقيق إلى وزارة 

العدل في العام 1994.

إرغام الطفل على تجريم نفسه

 يحظر استغالل حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغالل غير الئق 

بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى 

أو الشهادة ضد أي شخص آخر.

2. ال يعرض أي شـــخص أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو ألساليب 

اســـتجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على األمور 

المبدا 21  من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين 

يتعرضون ألي شـــكل من أشكال االحتجاز أو السجن . ال تطبق السلطات 

اإلســـرائيلية هـــذا المبدأ إذا تجبـــر األطفال مســـتغلة ضعفهم وعدم 

معرفتهـــم بحقوقهم من اجل انتزاع اعترافـــات وإجبارهم على تجريم 
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أنفســـهم  وقضية الطفل محمـــود تبرز بوضوح عدم احترام ســـلطات 

االحتالل لحقوق األطفال المحتجزين 

كان تقريـــر لجنة النـــداو موضوعا للدراســـة خصوصا داخل األوســـاط 

اإلسرائيلية القانونية واألكاديمية وأوساط حقوق اإلنسان فقد أصدرت 

كليـــة الحقوق بالجامعة العبرية في القدس كما أصدرت في وقت اقرب 

جماعـــات حقوق اإلنســـان اإلســـرائيلية " بيتســـيليم " واللجنة العامة 

لمناهضة التعذيب في إســـرائيل مطبوعات تركز علـــى التقرير وعلى 

معاملة المعتقلين الفلسطينيين في الواقع العملي .

وفي كثيـــر من األحيان تعترف المواد المنشـــورة عـــن التقرير بصعوبة 

المهمـــة الموكلـــة للجنـــة إال أن معظمها يحتـــوي على نقـــد لنتائجها 

واستنتاجاتها وتوصياتها ويتصل مثل هذا النقد في األساس باستخدام 

اللجنة للمفهوم القانوني الخاص بالضرورة واألخطار الكامنة في الســـماح 

باستخدام الضغط على المشتبه فيهم حسبما تراه اللجنة مباحا .

ففيمـــا يختص بمفهـــوم الضرورة أثيرت أســـئلة حول اســـتخدام معيار 

اســـتحدث للتعامل مع تصرفـــات يرتكبها أفراد تواجههـــم مواقف غير 

عادية للتبرير مسبقا لتصرفات عمالء الدولة الذين تواجههم قضايا ملحة .

وعالوة على ذلك أثيرت أســـئلة مـــن وجهين حول اســـتخدام مفهوم 

الضرورة فقط لتبرير الضغط المعتدل فأوال إذا كان ضروريا من اجل منع 

ضرر اكبر كأن يكون مذبحة مثال النه ليســـت هناك على ســـبيل المثال 

طـــرق للحصول على معلومات حيوية إال من المشـــتبه فيه، إذن لماذا ال 

يبرر أي نوع من المعاملة حتى ولو اشد أشكال التعذيب وحشية ؟ وعلى 

كل حال فحتى اللجنة نفسها ألمحت إلى أن استخدام التعذيب الفعلي 

ربما من الممكن تبريره ) اذا كان ( من اجل الكشف عن قنبلة على وشك 

االنفجار في مبنى يعج بالناس ) الفقرة 3 – 15 (

قواعد بكين النموذجية

تعمـــل هذه القواعد من خالل إطار مباديء قواعد األمم المتحدة بشـــأن 

حماية األحداث المجردين من حريتهم. وهي تركز باألساس على نظام 

قضاء األحداث بشـــكل رئيســـّي. وبالرغم من وجود هـــذه القواعد قبل 

فل، فالعديد من المبـــادئ الجوهرّية لقواعد بكين 
ّ
اتفاقية حقـــوق الط

فل وتمت اإلشـــارة إليها 
ّ
ْدِرَجْت في اتفاقية حقوق الط

ُ
النموذجيـــة قد أ

فل.
ّ
صراحة في ديباجة اتفاقية حقوق الط

 وقد أكـــدت هذه القواعد علـــى وجوب أن يكون نظـــام قضاء األحداث 

معتدال وإنســـانّيا و يركز على معالجـــة الحدث وأن يضمن كون رّد فعل 

ا.
ً

الّسلطات متناسبا مع ظروف المذنب والجنحة أيض

 وتشّجع قواعد بكين النموذجية على:

تحويل استماع الجلســـات الّرسمّية في محاكمة الحدث إلى برامج   -

مجتمعية مناسبة.

أن تتـــم جميع اإلجرآت الخاصـــة في األحداث أمـــام أية جهة بما   -

يتناسب مع أفضل مصلحة للحدث نفسه.

الّتفكير الحذر قبل حرمان أي حدث من حريته.  -

فين الذين يتعاملون مع األحداث.
ّ
 الموظ

ّ
الّتدريب المتخّصص لكل  -

اعتبـــار النظر في إطالق ســـراح الحدث من األولويـــات التي يجب   -

إتباعها.

بون 
ّ
د القواعد أهّمّية إعادة تأهيل األحداث، وعلى ذلك فإنهم يتطل

ّ
وتؤك

رورّيـــة في توفيـــر التعليم، العمل والســـكن. كما على 
ّ

المســـاعدة الض

ّية وموارد المجتمع 
ّ
مات الّتطّوعّية، المؤّسسات المحل

ّ
المتطّوعين، المنظ

األخرى المســـاعدة في تلك العملّية. وأيضـــا القيام بأبحاث متخصصة 

كأساس للتخطيط الفعال وصنع القرار.
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تمعن دولة االحتالل ومصلحة إدارة الس���جون اإلسرائيلية في جرائم 

حربها وعدوانها وانتهاكاتها لحقوق اإلنس���ان الفلسطيني، ولتصل 

هذه االنتهاكات حد تش���ريع وممارس���ة التعذيب واعتقال األطفال 

والنس���اء وعزل القادة واس���تمرار سياس���ية االعتقال اإلداري ومنع 

األهالي من زيارة أبنائهم في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية.

فمنذ بداية االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية في عام 1967، 

اعتقل���ت أكثر من )750000( فلس���طيني، يش���كون تقريبا 20% من 

مجموع السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، أما 

اليوم فقد بلغ عدد األسرى في سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي 

قرابة )4600( أسير من بينهم األسرى )8( أسيرات و) 138 ( طفاًل، و) 

309 ( معتقاًل إداريا و) 27 ( نائبًا في المجلس التش���ريعي، وعدد من 

القيادات السياسية، وهم موزعون على عشرين سجنًا ومعتقاًل ومركز 

توقيف، أبرزها نفحة وريمون وعسقالن، بئر السبع وهداريم، وجلبوع، 

وشطة، الرملة، والدامون، وهشارون، ومعتقالت النقب، وعوفر، ومجدو، 

ويعانون من سياسات التعذيب واإلهمال والعزل والمنع من الزيارة.

فليس غريبا أن تنتهك قوات االحتالل اإلسرائيلي وأجهزته األمنية 

حقوق المعتقلين الفلس���طينيين والعرب في سجونها، حيث تضرب 

إسرائيل بعرض الحائط كافة قواعد القانون اإلنساني الدولي والكثير 

من المبادئ األخالقية والقيم اإلنس���انية، فاحتاللها قام على القوة ال 

القانون، وعلى الظلم ال العدل، وهو مستمر في غيه محاواًل بكثير من 

الوسائل والطرق تدمير جوهر اإلنسان الفلسطيني. 

وفي هذا المقال س���نحاول تسليط الضوء على أبراز االنتهاكات التي 

يتعرض لها األسري في سجون االحتالل والتي تشمل:

1- المنع من الزيارة

يس���تمر االحتالل ف���ي منع زي���ارة األهالي من قطاع غ���زة ألبنائهم 

األس���ري للعام الخامس على التوالي، رغم أن هذا المنع يشكل عقابًا 

اضافيًا لألس���ير وذويه في مخالفة واضحة لكاف���ة النظم والقوانين 

واالتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت 

حق األسير في زيارة ذويه له.  

وقد اقر الكنيس����ت اإلس����رائيلي )البرلمان( تشريع  يقضي بمنع 

زيارة ذوي األس����رى ألبنائهم ممن ينتمون لفصائل تأس����ر جنود 

إس����رائيليين، ومنذ إقرار هذا التش����ريع في حزي����ران 2007، تم 

منع أس����رى قطاع غزة من زيارة ذويهم لهم، ويأتي هذا التشريع 

امتدادًا لقانون تم إقراره في ع����ام 1996 يتضمن وضع قيود على 

زيارات األهل.

وبالرغ���م من كل مح���اوالت الصليب األحم���ر الدولي العمل على 

ضمان الزيارة ألهالي األس���رى إال أن محاوالته فيما يخص أسري 

قطاع غزة باءت بالفش���ل بس���بب سياس���ة المنع، وللعلم يحق 

لكل أسير بش���كل طبيعي زيارة واحدة أسبوعيًا للموقوف وكل 

أسبوعين للمحكوم. 

فزيارة األهل هي حق مش���روع لألس���رى وذويهم، ينتظرها الطرفان 

على أحر من الجمر، ولكن س���لطات االحتالل سلبت هذا الحق من آالف 

األس���رى تحت ما ُيسمى المنع األمني أو بشكل جماعي كما هو حاصل 

صالح عبد العاطي * 

واقع األسرى في سجون االحتالل
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مع ذوي أس���رى قطاع غزة، وكما حولت س���لطات االحتالل الزيارة لمن 

ُيسمح لهم بها إلى رحلة عذاب ومعاناة واستفزاز.

2- استمرار سياسية العزل 

  العزل عقوبة تفرضها إدارة سجون االحتالل إمعانًا في إذالل السجين 

ومحاولة لكس���ر إرادته وتحطيم نفس���يته، حيث يعيش معزواًل عن 

العالم الخارجي ال يستطيع االتصال مع أي إنساٍن كان سوى السجان، 

وهو ش���بيه بعقوبة الس���جن اإلداري حيث يقضي األس���ير المعزول 

س���نوات عديدة من عمره تمدد تلقائيا م���ن محكمة صورية يعرض 

أمامها األس���ير كل ستة أشهر إذا كان العزل انفراديًا أو كل سنة إذا 

كان العزل مزدوجًا، وهذه المحكمة تأتمر بأمر المخابرات اإلسرائيلية، 

ومصلحة السجون، وتفتقر ألدنى صور ومقومات العدالة.

وفي الغالب تقوم مصلحة إدارة الس���جون بعزل قيادات األس���ري من 

أج���ل زيادة الضغ���وط النفس���ية عليهم ومنعهم م���ن التواصل مع 

الحركة األسيرة. 

3- نوعية الطعام 

نوعي���ة الطعام متردية إلى حد بعيد، لذلك يعتمد األس���ير في معظم 

األحيان على بقالة الس���جن )الكنتينا( وأس���عارها مرتفعة جدًا، لشراء 

وطب���خ الطعام، مما يثقل كاهل األس���ير وعائلته مالي���ًا، وبما ان إدارة 

الس���جون تمنع إدخال أي نوع من األطعمة والخضراوات وزيت الزيتون 

وغيرها، ع���ن طريق زيارة األهل لمن يس���مح لهم، األم���ر الذي يضطر 

األسير إلى ش���راء كل احتياجاته من الكنتين بأسعارها المرتفعة، أما 

األسرى الذين ال يملكون المال، فيضطرون إلى تناول ما يقدم لهم، مما 

يتسبب لديهم بأمراض مثل فقر الدم وضعف التغذية وضعف البصر.

وفي حاالت كثيرة قامت إدارات الس���جون بإغالق حس���ابات الكنتينا 

الخاصة ببعض األس���رى لفترة طويلة، تصل إلى س���نة كاملة لم يتم 

خاللها إدخال أية نقود إلى حس���ابات األسرى المعزولين، األمر الذي 

جعلهم يتخذون إجراءات لترش���يد اإلنف���اق إلى أبعد الحدود، وحجة 

اإلدارة كانت أن تلك األموال توضع من منظمات إرهابية.

تدهور حالة األسرى الصحية

في داخل السجون والمعتقالت وبس���بب استمرار سياسات اإلهمال 

الطب���ي تعرضت صحة األس���ري إل���ى التدهور واإلهم���ال وتراجعت 

 إلى التع���رض للقمع والضرب، 
ً
قدراتهم البدنية والنفس���ية، إضافة

حيث يتزايد االس���تهتار بحياة األسرى وإهمالهم طبيًا وتزايد إجراء 

تجارب ألدوية مختلفة على أجس���ادهم  فهناك المئات يعانون من 

أمراض خطي���رة ومزمنة وخبيثة وبحاجة لرعاي���ة طبية فائقة إلنقاذ 

حياتهم من جراء سياسة اإلهمال الطبي.

المداهمات وحمالت التفتيش

تستهدف المداهمات وحمالت التفتيش التي تقوم بها الفرق األمنية 

اإلس���رائيلية في السجون، بث حالة من الذعر والرعب في نفوس األسرى 

الفلس���طينيين، وتبلغ قمة االس���تفزاز واالهانه في التفتيش العاري، 

حي���ث تحضر قوة خاصة وتقتحم غرف األس���رى وتقوم بتفتيش وقمع 

األسري في داخل السجون ومعاملتهم معاملة حاطة بالكرامة.

 التعذيب والعنف ضد األسرى

 تعرض معظم األسري في سجون االحتالل إلى أساليب متنوعة من القمع 

والضرب، واستخدام العنف أمر واقع في السجون اإلسرائيلية، والتعذيب 

ال يهدف كما هو معلن إلى انتزاع االعترافات من المعتقل فحس����ب، بل 

يهدف إلى هدم الذات الفلس����طينية والوطنية وتدمير اإلنسان جسدًا 

 وروحًا معنوية، وتحطيم شخصيته وتغيير سلوكه ونمط تفكيره 
ً
وإرادة

ليصبح عالة على أس����رته ومجتمعه، كما وأن����ه من الخطأ الفادح االعتقاد 

ب����أن التعذيب يمارس فقط في أقبية التحقيق، ب����ل أنه يبدأ منذ لحظة 

االعتقال، م����رورا بفترة االعتقال قصيرة كان����ت أم طويلة وليس انتهاًء 

بلحظة اإلفراج، ألن آثاره تستمر إلى ما بعد ذلك بسنوات.

والتعذيب في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي ال يمكن وصفه ووصف 

فظاعة وبش���اعته وإجرام ممارسيه، وال يش���عر به إال من ذاق مرارته، 

ولي���س كل من نجا من التعذيب يمكنه الحديث عما تعرض له، ولكن 

هناك الكثير ممن نجوا تحدثوا وبمرارة عما تعرضوا له.

إن آث���ار التعذيب بالغ���ة الخطورة، ويمتد تأثيرها لس���نوات وعقود 

وأجيال، وال يقتصر هذا التأثير على المعتقلين فحس���ب، وإنما يمتد 

ليشمل أسرهم وأطفالهم، آباءهم وأمهاتهم، وحتى األقرباء ودائرة 

األصدقاء والجيران.

 هناك اآلالف من األس���رى السابقين يعانون من أمراض مختلفة ومزمنة 

ورثوها من سجون االحتالل، ويجدون صعوبة في التكيف، كما ويعانون 

من مش���اكل جنسية وصحية ونفس���ية مختلفة، وبالرغم من أن جريمة 

التعذيب محظورة في التشريعات الدولية القانون الدولي اإلنساني، إال 

أن دولة االحتالل اإلس���رائيلي تتجاوز هذا الحظر عالنية، وحيث تعتبر 

الدول���ة الوحيدة في العالم التي ش���رعنت التعذيب في مؤسس���اتها 

األمني���ة ومنحته الغطاء القانوني. ولم تقتصر ممارس���ة التعذيب على 

المحققين والس���جانين، بل انضم إليهم األطباء والممرضين أيضا حيث 

يساعدون بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية تعذيب األسرى.

إعاقة زيارات المحامين

تق���وم إدارات الس���جون بإعاقة زي���ارات المحامين لألس���رى، ويجبر 

المحامي إلى االنتظار وقتًا طوياًل بدون زيارة أي أس���ير، وتقوم اإلدارة 

االدعاء في بعض األحيان بعدم وجود األس���ير في القسم أو السجن، 

رغم عدم صحة ذلك.

االعتقال اإلداري التعسفي 

ه���و اعتقال تلج���أ إليه دولة االحتالل اس���تنادًا إلى أم���ر إداري دون 

محاكم���ه ودون س���ند قضائي أو الئح���ة اتهام. ويت���م وفقًا لقانون 

الطوارئ البريطاني للعام 1945، وال���ذي يتيح لدولة االحتالل اعتقال 

الفلس���طينيين لفت���رات قابله للتجدي���د ودون محاكم���ات أو إبداء 

لألس���باب، وتعتمد على ما يسمى بالملف الس���ري حيث يتم التذرع 
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بوجود أدلة س���رية لدى جهاز األمن اإلس���رائيلي، والذي يتكون من 

تهم ملفقه يتم بموجبها اعتقال الفلسطينيين إداريًا لمدة مفتوحة 

دون أدنى حق في إجراءات قانونية أو توكيل محام للدفاع عنهم.

حيث يخول ه���ذا األمر القادة العس���كريين بتوصية المخابرات بعد 

جمع مواد س���ريه باعتقال إداري لش���خص فتره أقصاها ستة أشهر. 

خالل 8 أيام من صدور األمر يعرض الموضوع أمام محكمه عس���كريه 

بدائي���ه للمصادقة على االعتقال بدون الكش���ف للمتهم ولمحاميه 

عن التهمه وفحوى مواد األدلة باستثناء مادة التحقيق األولية التي 

تس���مى المادة العلنية , بعد ذلك يعرض أمام المحكمة العس���كرية 

اإلستئنافيه وما أن تنتهي فترة االعتقال األولى حتى تتمدد مره تلو 

المرة لتصل الفترة التراكمية لعدة حاالت ل5 سنوات.

ومنذ بداية االحتالل كان االعتقال اإلداري وما زال غول يطارد الفلس

بيد أجهزة المخابرات يرا ط على رقابهم وأداه 
َ
طينيين وسيف مسل

د منه إذالل وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطي

وتعطيل حركتهم السياسية واالجتماعية الستهدافه ا م إرادتهم 

لنخب السياسية و االجتماعية كرجال السياسة والناشطين السياس

يين, المثقفين واألكاديميين, رؤساء وأعضاء في المجلس التشريع

ي والمجالس البلدية، حيث اس���تخدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

االعتقاالت اإلدارية على مدار الس���نين ضد أالف األش���خاص وهكذا 

تحَول هذا اإلجراء إلى روتين، وفي حاالت معينه تحول كإجراء إضافي 

لإلجراء الجنائي وليس بدياًل له ولسنوات طويلة.

8- ذرائع سلطات االحتالل وأهدافها

  تتذرع الس���لطات اإلسرائيلية بذرائع شتى لتبرير هذه االنتهاكات 

الجس���مية بحق األس���ري والمعتقلين الفلس���طينيين وذلك بهدف  

إضعاف معنويات ونفس���يات هؤالء األس���رى، وجعلهم أجس���ادًا بال 

أرواح، وكذلك إفشاء األمراض في أوساطهم وإضعاف البنية الجسدية 

لهؤالء األسري، و االنتقام منهم والتضييق عليهم وعلى ذويهم في 

ظل البحث الدائم عن أساليب أكثر ألمًا وابتداع إجراءات أكثر قسوة، 

في مقابل انقس���ام فلسطيني وتمزق الصفوف وتشتت الجهود، مما 

قاد إلى استفراد سلطات االحتالل باألسرى وتصعيد حربها ضدهم .

9- انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني

تعد ممارسات دولة االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى الفلسطينيين، 

والمس بالظروف المعيشية لهم وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة 

داخل المعتقالت، وإتباع  سياسة العقاب الجماعي بحقهم، ومحاوالت  

الم���س بكرامتهم اإلنس���انية وحقوقهم األساس���ية والدس���تورية 

المنصوص عليها في القانون الدولي انتهاكًا للمعايير الدولية ذات 

العالق���ة ولكل من م���واد اتفاقية جنيف الثالثة حول أس���رى الحرب 

للعام 1949، كما وتشكل انتهاكات فاضحة وجسيمة لقواعد القانون 
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من اتفاقية جنيف الرابعة للع���ام 1949، بل ترتقي تلك االنتهاكات 

إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنس���انية، والتي تستوجب قيام كافة 

األطراف الس���امية المتعاق���دة بضرورة تفعي���ل المالحقة الجزائية 

الدولية بحق دولة االحتالل ، إلى جانب ضرورة التحرك الجاد للضغط 

على حكومة االحتالل لوقف ممارس���اتها القمعي���ة الممنهجة بحق 

األس���رى من قبل إدارات س���جونها وأجهزتها األمني���ة، والعمل على 

تحسين الشروط االعتقالية لألسرى الفلسطينيين.

وكما ينبغي االس���تمرار في النضال من اجل  تش���كيل لجان تحقيق 

دولية للوقوف على حقيقة تلك االنتهاكات والجرائم التي يتواصل 

ارتكابه���ا بح���ق األس���رى الفلس���طينيين والعرب داخل الس���جون 

والمعتقالت اإلسرائيلية.

ختاما نقول إذا كانت س����لطات دولة االحتالل الحربي اإلسرائيلي تتفنن 

في ابتداع أس����اليب للتضييق على األس����رى والمعتقلين، وتس����تحدث 

أساليب أكثر شدة وألمًا ، فان الواجب الوطني واإلنساني يتطلب في هذه 

المناسبة التوحد خلف قضية األسرى والمعتقلين، واتخاذ إجراءات جريئة 

على كافة المستويات تكون أكثر دعمًا ومساندة لقضية األسرى ، وعلى 

كافة المؤسسات التي تعنى باألسرى الرسمية والشعبية ، والمؤسسات 

الحقوقية واإلنس����انية والمؤسسات التعليمية واإلعالمية ،التعاون فيما 

بينها وتوحيد الجهود لتصب في بوتقة واحدة، اس����تنادًا الستراتيجيه 

واضحة تعتمد على العم����ل الجماعي، في إطار تكامل األدوار بما يضمن 

حدث طفرة نوعية في العمل بما يعيد 
ُ
نتائج  تراكمية مؤثرة ، يمكن أن ت

لقضية األسرى والمعتقلين اعتبارها الواجب، وتكون أكثر تأثيرا ونصرة 

لقضاياهم،  وعلى السلطة ومؤسساتها والفصائل والمنظمات الحقوقية 

و وس����ائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والعربية ، منح 

قضايا األس����رى المس����احة الكافية ، وإبراز حجم المعاناة التي يعانيها 

األس����رى وذويهم، وحجم االنته����اكات الخطيرة الت����ي يتعرضون لها ، 

والتي ترتقي في كثير من األحيان إلى مصاف الجرائم التي تس����توجب 

المالحقة والمحاكمة الدولية ، فإطالق س����راح المعتقلين في الس����جون 

اإلس����رائيلية واحترام حقوقهم  يتطلب في الوقت الحاضر تدخل وطني 

ودولي من خالل قيادة حركة تضامن دولية وطنية تش����مل استخدام كل 

اآلليات اإلعالمية والشعبية والقانونية والدبلوماسية .
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حقيقــــة األمر أن األســــرى عرونا أمام انفســــنا وأمامهــــم وحّملناهم 

أكثر من طاقاتهم، وظنوا اننا نســــتطع االنتصــــار لهم ولقضيتهم 

ومطالبهم العادلة، كذبنا على أنفسنا وعليهم، بعضنا شعر بالخجل 

منهــــم خاصــــة انهم انتظرونا طوياًل ولم نفعل لهم شــــيئًا ســــوى 

االســــتمرار في االنقسام، وتبدلت مطالبهم مع انفسهم وما انتظروه 

منا بالعمل علــــى االفراج عنهم وتنازلوا في مطالبهم إلى تحســــين 

شروط اسرهم.

منــــذ بداية الشــــرارة األولى لالضرابات الفردية عــــن الطعام وتحدي 

الســــجان لم نكن على مســــتوى تضحياتهم، وحتــــى عندما اتخذوا 

قرارهم الشــــجاع بخوض معركة االمعــــاء الخاوية لم يصل التضامن 

معهم اثناء اضرابهم االسطوري الشكل الحقيقي الذي يستحقونه 

 يجب ان ال ننساه انهم بأمعائهم الخاوية 
َ
وانتظروه منا، علمونا درسا

استطاعوا االنتصار في معركتهم.

خالل الســــنوات الماضية وفي خضم الصراع السياســــي وانشغالنا 

بهمومنا الداخلية نسيناهم واقتصر التضامن معهم على عائالتهم 

وبعض المتضامنين معهم، وكان التضامن معهم اســــقاط واجب، 

ولم تعد قضيتهم مقدســــة ولم توحدنا آالمهم وعذاباتهم، بالغنا 

فــــي رفع الشــــعارات بالدفاع عنهــــم وحمايتهم مــــن دون ان يصل 

التضامن معهم الحد االدنى.

فــــي حالتنا المشــــكلة كانت وال تزال فينــــا اننا لم نثــــق في انهم 

سيستطيعون االنتصار خاصة اننا وهم غير موحدين في إضرابهم، 

وخوفًا من تدحرج االمور الى حيث ال يرغب فيها اصحاب االنقســــام، 

وأعلنا التضامن معهم متأخــــرًا، وغلبنا مصالحنا الحزبية وظهر ذلك 

منذ اليوم األول لإلعالن عن االضراب وتبادلنا االتهامات التي صدرت 

من اطراف الصراع عن تجيير كل طرف قضية األســــرى بشكل أساء 

لقضيتهم ونضالهم وحقوقهم المشروعة. 

ذكرونــــا بقضيتهــــم وبقضيتنــــا الكبــــرى، وان بإمكاننــــا مواجهة 

دولــــة االحتالل، وان الحقــــوق ال تمنح بل تنتــــزع، وأحرجوا االطراف 

المتصارعة الذيــــن حاولوا جاهدين ان يكون التضامن مع األســــرى 

واالنتصار لقضيتهم المكوث بالخيام الموحدة والكلمات والشعارات 

والتصريحات الصحافية. 

صمود االسرى االسطوري يضعنا امام انفسنا وانقسامنا مرة اخرى وأننا 

نســـتطيع عمل الكثير سواًء على المســـتوى الداخلي بالضغط الشعبي 

علـــى المتصارعين إنهاء االنقســـام وتحمـــل مســـؤولياتهم الوطنية 

والتدهور الخطير الذي وصلت اليه قضيتنا الوطنية، أو على المســـتوى 

العربي والدولي بأن تكون قضية األسرى على سلم أولوياتنا.

لقد أثار اضراب األسرى الرعب في نفوس كل االطراف، الفلسطينية 

واإلســــرائيلية والدولية وتدخلت جهات عديدة إلنقاذ الموقف خوفًا 

من سقوط شهداء وتدهور االوضاع واندالع مواجهات عنيفة.

كان باإلمــــكان ان نكون موحدين في قضية االســــرى وكان باإلمكان 

أيضا ان يكون التضامن معهم مبكرًا أكثر قوة وزخمًا ليســــاهم في 

التخفيف من آالمهم وعذاباتهم وان يحققوا نتائج اكثر ايجابية وال 

يتم االستفراد بهم.

والعمل علــــى إعادة االعتبار لقضيتنا وقضية األســــرى وجعلها كما 

كانــــت قضية كل بيت فلســــطيني وعدم ترك األســــرى وعائالتهم 

وحدهــــم في الميدان وفــــي اإلعتصامات والفعاليــــات حتى االفراج 

عنهــــم، والرد على كل الشــــامتين فينــــا واإلثبات لقــــادة االحتالل 

ان الشــــعب الفلســــطيني شــــعب حي وانه ال يزال بكامــــل عنفوانه 

وانــــه يمتلك طاقة االســــتمرار لتمكنه من الصمــــود ومقاومة بطش 

دولته العنصرية، وعلى القيادة الفلســــطينية المتصارعة ان تثبت 

للفلسطينيين أنها على قدر من المسؤولية في الدفاع عن قضيتهم 

وإعادة اللحمة بين ابناء الشعب الواحد. 

والرد على دولة االحتالل يأتــــي من خالل الوحدة، والعمل على إعادة 

الثقة للشــــعب في قيادتنا على اختالف توجهاتها من خالل اتخاذ 

قرارات تعيد االعتبار لهم وللقضية.   

مصطفى إبراهيم *

صمود األسرى ما ذا بعد؟
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حقق األسرى الفلسطينيون بإضرابهم عن الطعام انتصارًا كبيرًا في سبيل 

احقــــاق حقوقهم جاء ثمره لتضحياتهــــم ونضاالتهم لم يتم تحقيقه في 

الســــنوات الســــابقه وفي اضرابات ســــابقه عن الطعام. اعاد هؤالء األسرى 

صياغة معاني الكرامة اإلنســــانية والكبرياء والصمود والثبات في زمن عزت 

فيه المواقف وتزايد فيه الخذالن.  

مثلت معركة األسرى الفلسطينيين معركة اإلرادة البشرية واألمعاء الخاوية، 

وجاء اضرابهم استكمااًل لفصول "معركة األمعاء الخاوية" التي بدأها األسير 

المحــــرر خضر عدنان، واألســــيرة المبعدة إلى قطاع غزة هناء الشــــلبي، في 

حركة احتجاج جماعية بدأت في 17 نيســــان/أبريل ردًا على ممارسة حكومة 

االحتالل للقهر والتنكيل والقمع بحق األسرى فجاءت ردة فعلهم قوية، مما 

ادى الى تحقيق انجاز كبير جاء بعد 28 يومًا من االضراب بتوقيع اتفاق  مع 

مصلحة السجون اإلســــرائيلية وافقت فيه على انهاء حالة العزل االنفرادي 

لألســــرى والسماح  لعائالت االســــرى من قطاع غزة بزيارتهم. تمكن اآلالف 

من األســــرى الفلسطينيين في ســــجون االحتالل من انتزاع انتصارهم بعد 

خوضهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر )28( يومًا على التوالي، لتحسين 

شــــروط اعتقالهم القاســــية التي لم يتوفر فيها الحد األدنى من متطلبات 

الحياة داخل الســــجون، حيث عملت دولة االحتالل على اتخاذ إجراءات عدة 

للتضييق علــــى المعتقلين، وشــــددت من عقوباتها ضــــد الذين يطالبون 

بحقوق اعتقالية وفقًا للمعايير الدولية.

وكان حوالي ألفي أســــير قد اعلنــــوا خوضهم االضراب عن الطعام  للمطالبة 

بوقف سياســــة االعتقــــال اإلداري والعزل االنفرادي بكافة أشــــكاله لمئات 

المعتقلين الفلسطينيين، وإلغاء ما يسمى بقانون شاليط ووقف االقتحامات 

المفاجئه للغرف والتفتيش العاري، وتحســــين مستوى الخدمات الصحية 

والمعيشية المقدمة لألســــرى، والسماح لهم بالتعليم وألهالي المعتقلين 

من قطاع غزة بزيارة أبنائهم داخل السجون، وغير ذلك من صنوف المعاملة 

الال إنســــانية ومطالب عادله أخرى. تشــــكل تلك االنتهاكات اإلســــرائيلية 

التي يناضل األســــرى لوقفها انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة 

الســــجناء ومعايير القانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسان، ومنها 

اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب للعام 

1949، واالتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948.

كما واصل عدد من األسرى اضراباتهم الفردية التي شرعوا بها قبل اإلضراب 

الجماعــــي، وذلك بالرغــــم من الخطر الجدي المحــــدق بحياتهم حيث تجاوز 

بعض األسرى مدة الشهرين في إضرابهم وسجل األسيران بالل ذياب وثائر 

حالحلــــه رقمًا قياســــيًا عالميًا في خوضهما ألطول إضــــراب عن الطعام في 

العالم بصمودهما لمدة 78 يومًا، ودخل األســــيرين محمود السرسك يومه 

الـ 74 وأكرم الريخاوي يومه 47 في اضرابهما حتى لحظة كتابة هذا المقال 

على التوالي. واستمر االضراب في ظل وتدهور الظروف المعيشية لألسرى 

واالنتهــــاكات لحقوقهم، واســــتمرار العزل االنفرادي لبعض األســــرى منذ 

سنوات، وتعسف استخدام سلطات االحتالل االسرائيلي لالعتقال االداري 

وتعنتها في التعامل مع األسرى المضربين.

صمم األســــرى المضربين عــــن الطعام على تحقيق مجموعــــه من المطالب 

العادلة تضمنت وقف سياسة التفتيش العاري والمذل لهم، وقف سياسة 

فرض الغرامات المالية عليهم، وقف سياســــة إبعاد األســــرى من ســــكان 

الضفة إلى قطاع غزة  أو إلى خارج البالد، إلغاء سياســــة اقتحام غرف األسرى 

وتدمير ومصادرة حاجياتهم، تحســــين شــــروط غرف الحجز، السماح بزيارة 

ذويهم لهم، زيادة مدة الخروج للساحة الخارجية وتخفيف االكتظاظ داخل 

الزنازين، وقف السياســــات القمعية واالعتداء على األسرى وإنهاء سياسة 

العزل االنفرادي، السماح لألسرى األشــــقاء بالتواجد مع بعضهم في نفس 

الغرفة، تحســــين العالج الطبي وتوفير أطباء متخصصون وإجراء العمليات 

الجراحيــــة لألســــرى المرضى، الســــماح بإدخــــال الكتب والمــــواد الثقافية 

والرســــائل والسماح لألسرى االنتساب للدراسة،  وتحسين الطعام والسماح 

لألسرى بإعداد طعامهم بأنفسهم.

مــــن جهة أخرى نــــّص اتفاق إنهــــاء إضراب األســــرى على  إنهــــاء "العزل 

االنفرادي" خالل 72 ساعة، واســــتئناف برنامج الزيارة ألهالي قطاع غزة في 

غضون شــــهر، ووقف العمل بـ"قانون شاليط"، واســــترجاع كافة االنجازات 

ل البند المتعلق بـ"االعتقال 
ّ
التي ُســــلبت من األسرى بعد العام 2000، فيما ظ

اإلداري" يراوح في مربع الغموض لجهة إمكانية تجديد الحكم ألكثر من مرة 

.وجاء في بيان الهيئة القيادية العليا إلضراب األسرى بعد توقيعها اتفاق 

انهاء االضراب الذي شــــمل نحو 3000 أســــير عن الطعام لـمدة 28 يوًما أنه 

تم االتفاق على إخراج كافة المعزولين من زنازين العزل االنفرادي خالل 72 

ساعة منذ ســــاعة توقيع االتفاق ونقلهم إلى أقسام السجون العامة .إنهاء 

عملية المنع الظالمة على زيارات أســــرى غزة وذويهم والبدء بترتيبات ذلك 

منذ ســــاعة توقيع االتفاق. إنهاء عملية المنع من الزيارات الممارســــة بحق 

المئات من أبناء الضفة وذويهم والبدء بالترتيبات مباشرة بعد التوقيع.

 البدء مباشــــرة بتحسين األوضاع المعيشية لألســــرى في السجون. أما في 

موضوع االعتقال اإلداري تم التعهد باإلفراج عن الستة المضربين في اليوم 

المحدد إلنتهاء مدتهم الحاليــــة والتعهد بعدم التمديد تحت أي حال من 

األحوال أو ظرف من الظروف وبضمانه مصريه.

المسؤولية الجمعية تجاه

مكتسبات الحركة األسيرة 
عائشة أحمد *
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تســــتمر دولة االحتالل فــــي تنفيذ سياســــة االعتقاالت التعســــفية ضد 

الفلسطينيين، وكانت خالل العام 2011 قد تفاقمت ظاهرة االعتقال اإلداري 

التعسفي للمواطنين الفلسطينيين من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 

وهو اعتقال تلجأ إليه دولة االحتالل اســــتنادا إلــــى أمر إداري دون محاكمة 

ودون ســــند قضائي أو الئحة اتهام. ويتم وفقــــا لقانون الطوارئ الذي كان 

سائدًا أثناء االنتداب البريطاني في عام 1945، الذي يتيح لسلطات االحتالل 

اإلســــرائيلي اعتقال الفلسطينيين وزجهم في الســــجون لفترات مختلفة 

قابلة للتجديد دون محاكمات أو إبداء لألسباب. 

كما وكانت ســـلطات االحتالل قد اســـتمرت من جهة أخرى بإقرار العمل 

بقانون المقاتل غير الشـــرعي للعام 2002، وتم تفعيل القانون وتشريعه 

من قبل الكنيســـت اإلســـرائيلي بعد العدوان على قطـــاع غزة في أواخر 

عـــام 2008، وهـــو يخولها اعتقال الفلســـطينيين وزجهم في الســـجون 

دون أن توجه لهم تهمة محددة ويســـتمر احتجازهم دون ســـقف زمني 

معروف. وقد قامت قوات االحتالل خـــالل عام 2011 بتحويل أكثر من 88 

فلســـطينيًا إلى االعتقال اإلداري. ووفقًا لمصادر لمصادر فلسطينية فإن 

عدد المعتقلين إداريًا من بين المعتقلين الفلســـطينيين في الســـجون 

اإلســـرائيلية يقارب 320 معتقاًل إداريا بعضهم معتقل بشـــكل مستمر 

بذريعة الملف السري. 

وينظر القضاء اإلســــرائيلي في قضايا االعتقال اإلداري في محاكم صورية 

تسمى محاكم تثبيت واســــتئناف، حيث يتبنى القضاة في الغالب وجهة 

نظــــر )الشــــاباك( ويجــــري تثبيت وتجديــــد االعتقال ورفض اســــتئنافات 

المعتقلين على قرار محاكم التثبيت. 

وطالــــت ظاهــــرة االعتقــــال اإلداري عددًا من نــــواب المجلس التشــــريعي 

الفلســــطيني على خلفية االنتماء السياســــي لهم، والناشطين سلميًا على 

خلفية نشــــاطاتهم وآرائهم الســــلمية، ومنهم النشــــطاء ضد االستيطان 

وجدار الضم والتوسع، وطالت كذلك أكاديميين ونشطاء حقوقيين ونساء،  

ويعاني المعتقلون القهر عند تجديد اعتقالهم إداريا. 

وتعمد دولة االحتالل فعليا إلـــى انتهاك القانون الدولي في األراضي 

الفلســـطينية المحتلـــة مـــن خالل االســـتغالل الســـيئ للصالحيات 

الممنوحة للقادة العســـكريين في األمر العســـكري، وذلك رغم االدعاء 

بأنـــه يتم إجـــراء االعتقال اإلداري بحق ســـكان الضفـــة الغربية فقط 

كوسيلة أمن ضرورية وأن قرار اعتقال شخص إداريا يتم اتخاذه عندما 

ال تمنـــع اإلجراءات القضائية أو الوســـائل اإلداريـــة األقل حدة الخطر 

المترتب عن المعتقل.  

كما تتعارض سياسة االعتقال اإلداري التعسفي مع أحكام القانون الدولي 

خاصة أحكام القانون الدولي اإلنساني، حيث أكدت اتفاقية جنيف الرابعة 

لعام 1949 بشــــأن حماية المدنيين وقت الحرب على مبدأ المحاكمة العادلة، 

حيــــث نصت المادة )71( من االتفاقية على عــــدم جواز إصدار أي حكم ضد 

األفراد الخاضعين لســــلطة دولة االحتالل من المحاكــــم المختصة التابعة 

لدولة االحتالل إال إذا ســــبقته محاكمة قانونية، على أن يتم دون إبطاء إبالغ 

أي متهم تحاكمه دولة االحتالل كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل االتهامات 

الموجهــــة إليه. كمــــا نصت المادة )72( من االتفاقيــــة على أن أي متهم له 

الحق في تقديم األدلة الالزمة لدفاعه، وعلى األخص اســــتدعاء الشــــهود. 

وله حق االســــتعانة بمحام مؤهل يختاره ويســــتطيع زيارته بحرية، وتوفر 

له التســــهيالت الالزمة إلعداد دفاعه. باإلضافة إلى المادة )73( التي نصت 

على حق المتهم في اســــتخدام وسائل االســــتئناف التي يقررها التشريع 

الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في االستئناف والمهلة المقررة 

لممارسة هذه الحقوق.

وتعمــــل دولــــة االحتالل على توســــيع نطــــاق تطبيق هــــذا االعتقال، فقد 

اســــتعملت إســــرائيل هذه األداة على مدار الســــنوات الماضية بحق آالف 

الفلسطينيين كوسيلة ضغط عليهم النتزاع اعترافات، أو كنوع من االنتقام 

منهــــم أو من أحد أفراد أســــرهم، أو انتقامًا سياســــيًا كما حــــدث مع نواب 

المجلس التشــــريعي الفلسطيني، كبديل عن اإلجراء الجنائي، خاصة عندما 

ال تملك أدلة اتهام بحقهم.

كما ويتــــم كذلك احتجاز كثير مــــن المعتقلين اإلداريين الفلســــطينيين 

خارج الضفــــة الغربية في انتهاك واضح للقانــــون الدولي الذي يحظر نقل 

المعتقلين خارج حدود المنطقة المحتلــــة. ونتيجة للحصار المفروض على 

المناطــــق المحتلة، فإنه يتم المســــاس بحقوق المعتقليــــن بحرمانهم من 

الزيارات العائلية وااللتقاء بمحاميهم. 

يبلغ عدد األســـرى األمنيين الفلســـطينيين 4500 أسير وزعوا على كافة 

السجون والمعتقالت ومراكز التحقيق اإلسرائيلية، وذلك على الرغم من 

إطالق ســـلطات االحتالل لـ 1027 أســـيرًا وأســـيرة في إطار صفقة تبادل 

األســـرى خالل العام الماضي بتاريخ 2011/10/18، أما األسيرات فقد تبقى 

منهن بعد إتمام صفقة تبادل األسرى األخيرة في تشرين األول/ أكتوبر 

الماضـــي 6 أســـيرات، كما ويقبع في الســـجون مئات األســـرى المرضى 

والمعاقين الذيـــن يعانون من أمراض مختلفـــة، وبعضهم يعانون من 

أمراض مستعصية وخبيثة كالســـرطان. يوزع هؤالء األسرى على حوالي 

17 ســـجنًا ومعتقاًل ومركز توقيف، أبرزها: نفحة، ريمون، عســـقالن، بئر 

الســـبع، هداريم، جلبوع، شـــطة، الرملـــة، الدامون، هشـــارون، هداريم، 

ومعتقالت النقب وعوفر ومجدو وغيرها.

تعد ممارســــات دولة االحتالل اإلســــرائيلي بحق األســــرى الفلسطينيين، 

والمس بالظروف المعيشية لهم وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة داخل 

المعتقــــالت، وإتباع سياســــة العقاب الجماعي بحقهــــم، ومحاوالت  المّس 

بكرامتهم اإلنســــانية وحقوقهم األساسية والدستورية المنصوص عليها 

في القانون الدولي، انتهاكًا للمعايير الدولية ذات العالقة.

ان منح قضية االســـرى االولوية التي تســـتحقها يعـــد من متطلبات 

العمـــل الحقوقـــي الفلســـطيني بالســـعي لـــدى المجتمـــع الدولي 

لممارســـة الضغط الجدي على حكومة االحتالل لوقف تعســـفها في 

اســـتخدامها لالعتقال االداري بحق األســـرى الفلســـطينيين وتلبية 

المطالـــب العادلة لهم، ووقف انتهاكاتهـــا المنظمة لقواعد القانون 

الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان. ووقف ممارساتها 

القمعية الممنهجة من قبل إدارات ســـجونها وأجهزتها األمنية تجاه 

األســـرى الفلســـطينيين، وتدهور ظروفهم المعيشـــية واإلنسانية 

داخل المعتقالت اإلســـرائيلية. ويقع على عاتق السلطة الفلسطينية 

ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية منح األولوية لقضية 

األســـرى وحشـــد الجهود الدولية من أجل فضح انتهاكات االحتالل 

بحقهم، والضغط من أجل الزام حكومة االحتالل احترام حقوق األسرى 

والمعتقلين وتحســـين ظروفهم المعيشية والصحية وضمان زيارات 

األهل لهم ووقف تعســـفها في اســـتخدام االعتقـــال اإلداري دون 

محاكمة ومتابعـــة تنفيذ االتفاق الذي تم التوصـــل اليه مع مصلحة 

السجون االسرائيلية وضمان عدم اخالل دولة االحتالل لبنوده وحماية 

مكتسبات الحركة االسيره.

21 الف�صلية
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تتحمـــل منظمة األمـــم المتحدة وريثـــة عصبة األمم مســـؤولية كبيرة 

تجاه الشـــعب الفلســـطيني، كونها اخذت على عاتقها التحكم بمصير 

فلســـطين بعد الحرب العالميـــة األولى، فعصبة األمم رغـــم علمها بما 

تخطط له بريطانيا في فلســـطين قامت بمنحها انتدابًا على فلسطين، 

مما سهل مهمة بريطانيا في حرمان الفلسطينيين من وطنهم تنفيذًا 

لوعدها المعروف بوعد بلفور بإقامة دولة ليهود أوروبا في فلسطين، ثم 

لم تحرك المنظمة الدولية ســـاكنًا عندما كانت سلطة االنتداب تسهل 

انتزاع األراضي من أصحابها للمهاجريـــن اليهود القادمين باغلبيتهم 

الســـاحقة من أوروبا، ثم تقرر المنظمة الدولية تقســـيم فلسطين قرار  

رقم (181( وتعطي بقرارها هذا اكثر من نصفها للمهاجرين، وحيث انه 

كان من المنطقي ان يرفض الشـــعب الفلسطيني التنازل عن أرضه، تم 

طرده منها بالقوة وهو ما نطلق عليه نكبة الشعب الفلسطيني. 

ورغـــم إصدارها لقرار بعودة الفلســـطينيين إلى بيوتهم قرار رقم )194( إال 

انها قبلت بإسرائيل عضوًا كامل العضوية فيها دون موافقة إسرائيل على 

تنفيذ القرار المذكور، ودون عودتها عن احتالل أجزاء من المنطقة التي كان 

مقررًا قيام دولة فلســـطينية عليها حسب قرار التقسيم. وفي المقابل لم 

تولي أي اهتمام إلعالن الفلســـطينيين لحكومة فلسطينية ولم تساعدها 

لبسط سيطرتها على الجزء الفلسطيني بموجب قرار التقسيم. 

وفي الفترة ما بين تأســـيس دولة إسرائيل وحتى قيامها باحتالل باقي 

فلســـطين عام 1967، لم تستطع األمم المتحدة تطبيق أي من القرارين 

181 و 194. بعـــد عـــام 1967 أصدرت األمم المتحـــدة بمختلف هيئاتها 

،مجلس األمـــن والجمعية العامة وغيرهما، العديـــد من القرارات ضد ما 

قامت وتقوم به إسرائيل ومن أجل الوصول إلى حل سلمي للقضية، ولكن 

أيضًا لم تســـتطع تنفيذ أي منها. وقد زاد في الفترة األخيرة استخدام 

الواليـــات المتحدة للفيتو ضد أي قرار له عالقة بإســـرائيل، بما في ذلك 

القرارات المتطابقة مع القانون الدولي مثل ما يتعلق باالســـتيطان في 

االراضي الفلسطينية المحتلة.

من المعروف أن سياســـات الـــدول األعضاء وخاصة فـــي مجلس األمن 

وخاصة من لهم حق الفيتو هي التي تحســـم مدى فعالية عمل منظمة 

األمم المتحـــدة ومدى قدرتها علـــى تطبيق أحكام الميثـــاق والقانون 

الدولي ألن هذه السياســـات تبنى على موازيـــن القوى وتوازن المصالح 

وليس القانون الدولي واالتفاقيات والمواثيق الدولية.

ولكن ورغم ذلك فان هناك الكثير من االمكانيات لدى هيئات األمم المتحدة 

المختلفـــة والتي يمكنها من خاللها تجاوز عائق الهيمنة السياســـية التي 

تمنع مجلس األمن تحديًد من اتخاذ إجراءات عملية لتطبيق القانون الدولي 

وخاصة فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين بما في ذلك حقوق المعتقلين.

كثيـــر من قرارات هيئـــات األمم المتحدة المتعلقة بقضية فلســـطين 

تضمنت نصوصًا حول المعتقلين الفلســـطينيين في سجون االحتالل 

اإلســـرائيلي، ورغم انها اســـتخدمت مصطلحات مختلفـــة في كل مرة 

)فـــي الفترة ما بين 1967 و 2010 حوالـــي 185 قرارًا(، إال ان مجلس األمن 

والجمعية العامة دعيا في أكثر مـــن قرار إلى ضرورة تطبيق معاهدتي 

جنيف الثالثة والرابعة في األراضي المحتلة عام 1967 من قبل إسرائيل. 

)الجمعية العامـــة قرار 2252 بتاريخ 4-7-1967، قـــرار 3103 بتاريخ 12-

12-1973 وغيرهمـــا الكثير، مجلس األمن قـــرار 237 بتاريخ 1967-6-14 

وقرار 592 بتاريخ 8-12-1986 وغيرهما( ومع ذلك إســـرائيل التي طبقت 

معاهدات جنيف في األشـــهر الثالثة األولـــى لالحتالل عادت ورفضت 

انطباقها وهذا مستمر حتى اآلن.

الوضع القانوني للسجناء السياسيين الفلسطينيين في القانون الدولي

معالجة قضية المعتقلين السياسيين
ضمن آليات عمل هيئات منظمة األمم المتحدة*

شوقي العيسة **

مدير مركز إنسان للديموقراطية وحقوق اإلنسان  *

ورقة مقدمة الجتماع األمم المتحدة الدولي المعني األسرى الفلسطينيين المنعقد في جنيف  **
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خطوات يمكن القيام بها 

أواًل: االســـتفادة من تجربة طلب الرأي االستشـــاري مـــن محكمة العدل 

الدوليـــة بخصوص الجدار رغم عدم متابعتها كمـــا يلزم، إال انها كانت 

تجربة غنية وهامة في الصراع القانوني بين االحتالل والفلســـطينيين، 

فعندمـــا صوتت الجمعيـــة العامة على قـــرار طلب الرأي االستشـــاري 

لـــم يصوت لصالح القرار ســـوى 90 دولة بينما عندمـــا صوتت الجمعية 

العامـــة بعد صدور القرار على اعتماده كان التصويت 165 لصالح القرار، 

مما يدلل، إضافة ألســـباب اخرى، على ان كثيـــر من الدول يحرجها امام 

شـــعوبها التصويت ضد قرار محكمة العـــدل الدولية. كذلك فان بحث 

مدى قانونية تصرفات االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين من قبل 

محكمة تعتمد القانون الدولي في إصدار قراراتها يجعل هذه القرارات 

بالضرورة لصالح الفلسطينيين.

قضية المعتقلين واألســـرى الفلسطينيين من القضايا التي تحتاج إلى 

حســـم الجانب القانوني فيها، كون إسرائيل تصر على التعامل معهم 

كمجرمين وترفض الســـماح باســـتخدام معاهدات جنيف أو غيرها من 

أدوات القانـــون الدولي، ومـــن هنا جاءت أهمية المشـــروع الذي تعمل 

عليه وزارة شـــؤون األسرى والمحررين الفلســـطينية ومؤسسات حقوق 

اإلنســـان، والذي يتضمن الطلب من الجمعيـــة العامة اتخاذ قرار بطلب 

رأي استشاري من المحكمة الدولية يوضح المكانة القانونية للمعتقلين 

الفلســـطينيين في ســـجون االحتالل اإلســـرائيلي وما هـــي القوانين 

والمعاهدات الواجبة التطبيق عليهم لضمان حقوقهم.

وفي اعتقادي ان هكذا رأي قانوني ســـيؤكد مـــرة أخرى على ما ورد في 

العديد من قـــرارات هيئات األمم المتحدة المختلفـــة وما ورد في الرأي 

االستشـــاري بخصوص الجدار الفاصل، من انطبـــاق معاهدات جنيف 

وضرورة استخدامها في األراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك من شأن 

هذا الرأي من المحكمة ان يبحث في الطريقة التي تستخدمها إسرائيل 

فـــي اعتقال المئات من الفلســـطينيين دون إجـــراءات قانونية وبدون 

قرارات حتى من محاكمها العسكرية وأحيانًا لسنوات وتسميها اعتقااًل 

اداريًا، ويوضح القانون الدولي بما في ذلك معاهدات جنيف عدم السماح 

باســـتخدام هذا الشكل من االعتقال بالطريقة التي تقوم بها إسرائيل. 

اضافة إلى أمور أخرى مثل مكان االعتقال واالوضاع المعيشية والصحية 

والتجارب الطبية واحتجـــاز الجثامين وفحوصات الـ )DNA(، والتعذيب 

وزيارات األهالي، ودور المنظمات الدولية وخاصة منظمة الصليب األحمر 

الدولي. لذلك كله أعتقد ان من واجب الجمعية العامة العمل سريعًا على 

اتخاذ قرار بطلب رأي المحكمة بهذا الخصوص.

ثانيًا: حيث ان قضية األسرى ملحة ويحدث فيها تطورات يومية، وخاصة 

فـــي هذه الفترة التـــي تتصاعد فيها حركة احتجاج األســـرى من خالل 

اإلضراب عن الطعام ضد ما يســـمى االعتقال اإلداري وغيره من األسباب، 

يمكن للجمعية العامة لمتابعة القضية عن كثب تشـــكيل لجنة دائمة 

لمتابعـــة موضوع األســـرى، يكون مـــن ضمن مهامها القيـــام بزايارات 

ميدانيـــة وابقاء الجمعيـــة العامة على إطالع مســـتمر على االنتهاكات 

القانونية وغير القانونية التي يتعرضون لها، وتقديم مقترحات عملية 

للحد منها.

ثالثًا: ان التقصير في موضوع المعتقلين الفلســـطينيين في ســـجون 

االحتـــالل يأتي من كل هيئات األمم المتحـــدة التي لم توليه االهتمام 

الكافي، خاصـــة وانه يتعلق بمعتقلين يقضي الكثير منهم عشـــرات 

الســـنين في الســـجون في ظروف قاســـية للغاية تودي بحياتهم في 

بعض الحاالت، فقد توفي داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي حوالي 202 

معتقـــل منذ عام 1967. وكثير من المعتقليـــن يعانون اآلن من أمراض 

اصابتهم اثناء االعتقال ومنها ما هو بسبب التعذيب. لذلك على مجلس 

األمن القيام بإجراءات فعالة تلزم إسرائيل بالتطبيق الفوري لمعاهدتي 

جنيف الثالثة والرابعة على المعتقلين واألســـرى بما يشـــمل التوقف 

الفـــوري عن إجراء التجـــارب الطبية عليهم والتوقف عن اســـتخدام ما 

يسمى االعتقال اإلداري.

رابعــــًا: منظمة الصحة العالمية والتــــي تضمن 11 قرارًا من قراراتها 

مطالبات إلســــرائيل باحترام حقوق المعتقلين واألســــرى وفي عام 

2010 طالبــــت باإلطــــالق الفــــوري للمعتقلين األطفــــال، عليها اآلن 

التحرك السريع ألن ما يتعرض له األطفال أقسى بكثير من السابق 

ويتضمــــن عقوبة إبعاد األطفــــال من بيوتهم، إضافــــة للتعذيب، 

وكذلــــك قيام االحتــــالل بتكثيف االنتهــــاكات الصحية من خالل 

فحوص الـ )DNA( والتجارب الطبية وهذا مثبت بتقارير إسرائيلية. 

تســــتطيع هذه المنظمة إرســــال لجان تحقيق في هــــذه الجرائم 

واتخاذ القرارات المناسبة بناء عليها.

خامسًا: مجلس حقوق اإلنسان هذا المجلس الذي تقع عليه مسؤولية 

كبيــــرة في مراقبة احترام حقوق اإلنســــان والــــذي يناقش القضية 

الفلســــطينية بشــــكل دائم على جدول أعماله، وأصدر 56 قرارًا حول 

حقوق األسرى والمعتقلين الفلســــطينيين، وقد قرر مؤخرًا تشكيل 

لجنة تقصي حقائق حول أثر السياسة االستيطانية اإلسرائيلية في 

األراضي المحتلة والمحرمة بموجب القانون الدولي وخاصة معاهدة 

جنيــــف الرابعة، بامكانه القيــــام بالمثل فيما يتعلــــق بالمعتقلين 

واألســــرى الفلســــطينيين . كما اعتقد ان عليه ان يلعب دورًا مركزيًا 

فــــي الوصول إلى قرار من الجمعية العامة بطلب رأي استشــــاري من 

المحكمــــة الدولية حــــول الوضع القانوني لألســــرى والمعتقلين في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي.

سادسًا: ان تقوم اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه 

غير القابلة للتصرف والتي تنظم هذا المؤتمر للمرة الثانية حول حقوق 

األســـرى والمعتقلين الفلسطينيين، أن تستلم زمام المبادرة في العمل 

على إعداد برنامج متكامل يتضمن خطوات عملية تقوم بتنفيذه مختلف 

هيئـــات منظمة األمم المتحدة لحماية حقوق األســـرى والمعتقلين في 

ســـجون االحتالل اإلســـرائيلي على ان يتضمن آليات تـــؤدي إلى إجبار 

إســـرائيل على احترام معاهدات جنيـــف وتطبيقها خاصة وانها طرف 

فيهـــا، وكذلك الطلب من كل الدول األطراف في هذه المعاهدات األربع 

القيام بإجراءات عملية محددة لتطبيق المادة األولى المشـــتركة فيها، 

كونهـــم جميعًا غير ملتزمين حتى اآلن بما ألزموا أنفســـهم به بموجب 

هـــذه المادة، وأن يقوموا بذلك ســـواء انعقد مؤتمر الدول األعضاء الذي 

تجري محاوالت لعقده أو لم ينعقد.
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يعرف الطفل حسب اتفاقية عام 

1989 بأنه كل إنسان لم يتجاوز 

الثامنة عشـــرة ما لم يبلغ ســـن 

الرشد قبل ذلك بموجب القانون 

المنطبـــق عليه، وهو الشـــخص 

الذي يحتاج لحماية خاصة نظرًا 

مراعاة  وضـــرورة  ســـنه  لظروف 

صغر سنه واحتياجاته الخاصة.

وقد عاني األطفال الفلسطينيون 

مـــن انتهـــاكات عديـــدة منـــذ 

اآلن، حيث  بداية االحتالل حتى 

الفلسطينيون  يتعرض األطفال 

لالعتقـــال والتعذيـــب والمحاكمـــات الجائـــرة مثلهم مثـــل البالغين 

الفلســـطينيين، حيث ال يفرق االحتـــالل من خالل األوامر العســـكرية 

الصادرة بيـــن األطفال والبالغين مـــن ناحية إجـــراءات االعتقال، ومدة 

التحقيـــق وأشـــكاله، وإجراءات المحاكمـــة الحقًا، حيث تتـــم محاكمة 

األحداث أمام المحاكم العســـكرية في نفس الوقـــت مع البالغين، دون 

أي اعتبـــار لحقوقهم الخاصة كأطفال بموجـــب المعايير الدولية خاصة 

اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.

وبحسب مركز المعلومات الوطني، فقد بلغ عدد األسرى األطفال في سجون 

االحتالل )132( طفل )ما دون سن الـ 18( وفقًا للقوانين الدولية، منهم )19( 

طفل دون ســـن الـ16 عاما، حتى تاريخ 17/ نيسان 2012، وهؤالء يتعرضون 

للتعذيـــب والمحاكمات الجائرة، ومعاملة ال إنســـانية، وتنتهك حقوقهم 

األساسية، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل.

وعلى الرغم من أن االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وتحديدًا اتفاقية 

حقوق الطفل، شـــددت على ضرورة توفيـــر الحماية لألطفال ولحياتهم 

ولفرصهـــم في النمو والتطـــور، وقّيدت هذه المواثيق ســـلب األطفال 

حريتهم، وجعلت منه "المالذ األخير وألقصر فترة ممكنة"، إال أن سلطات 

االحتالل اإلسرائيلي جعلت من قتل األطفال الفلسطينيين واعتقالهم 

المالذ األول.

إن ما تقوم  ســـلطات االحتالل، 

األطفال  انتهاكًا لحقوق  يشكل 

القانـــون  ويخالـــف  األســـرى. 

اتفاقيـــة  الدولـــي، وخصوصـــًا 

الطفل المـــادة )16( التي تنص 

علـــى: "ال يجـــوز أن يجـــري أي 

تعرض تعســـفي أو غير قانوني 

للطفـــل في حياتـــه الخاصة، أو 

أســـرته أو منزله أو مراسالته وال 

أي مســـاس غير قانوني بشرفه 

أو ســـمعته" وتنـــص أيضًا على 

إن "للطفـــل الحق في أن يحميه 

القانون من مثل هذا التعرض أو المســـاس". وال يراعي االحتالل حداثة 

ســـن األطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، وال تشكل لهم محاكم خاصة. 

كما أن االحتالل يحدد سن الطفل بما دون الـ 16 عامًا، وذلك وفق الجهاز 

القضائي اإلسرائيلي الذي يســـتند في استصدار األحكام ضد األسرى 

األطفال إلى األمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفل، بمن 

هو دون السادســـة عشر، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" 

من اتفاقية حقوق الطفل والتي عرفت الطفل بأنه)كل إنسان لم يتجاوز 

الثامنة عشر(.

إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تحرم األطفال األسرى من أبسط الحقوق 

التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق األساسية التي قررت 

لألطفـــال بغض النظر عـــن دينهم وقوميتهم وجنســـهم وديانتهم. 

وتشتمل: الحق في عدم التعرض لالعتقال العشوائي، الحق في معرفة 

ســـبب االعتقال، الحق في توكيل محامي، حق األســـرة في معرفة سبب 

ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في االعتراض 

علـــى التهمة والطعن بها، الحق في االتصال بالعالم الخارجي، الحق في 

معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

من جهة أخرى، فإن ســـلطات االحتالل العســـكري اإلســـرائيلي ضربت 

بعرض الحائط حقوق األطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم 

"كمشـــروع مخربين"، وأذاقتهـــم أصناف العذاب والمعاملة القاســـية 

والمهينة، من ضرب وشبح، وحرمان من النوم والطعام، وتهديد وشتائم 

وتحرش جنســـي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل 

 انتهاكات إسرائيل لحقوق األطفال

 األسرى في سجونها
محمود الحشاش *
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النفســـية والبدنية؛ النتـــزاع االعترافات والضغـــط عليهم لتجنيدهم 

للعمل لصالح المخابرات اإلسرائيلية.

كما أن حكومة إســــرائيل تنتهج سياســــة التمييــــز العنصري ضد األطفال 

الفلســــطينيين؛ فهي تتعامل مــــع األطفال اإلســــرائيليين من خالل نظام 

قضائي خــــاص باألحداث، تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة. وفي ذات 

الوقت، تعتبر الطفل اإلسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عامًا، في 

حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عامًا. 

وخالفًا اللتزاماتهـــا بتوفير ضمانات قضائية مناســـبة العتقال األطفال 

ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي اإلنســـاني، 

طبقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على األطفال 

وتعاملت  األسرى،  الفلسطينيين 

معهم من خالل محاكم عسكرية، 

تفتقر للحد األدنـــى من معايير 

العادلـــة، خصوصًا  المحاكمـــات 

األمر العسكري 132، الذي يسمح 

لسلطات االحتالل باعتقال أطفال 

حتى لو كانوا في سن 12 عامًا. 

ويعاني األطفال الفلســـطينيون 

األسرى في السجون والمعتقالت 

اإلســـرائيلية من ظروف احتجاز 

قاســـية وغير إنســـانية، تفتقر 

للحد األدنى من المعايير الدولية 

لحقوق األطفال وحقوق األسرى.  

فهم يعانـــون من نقص الطعـــام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشـــار 

الحشـــرات، واالكتظاظ، واالحتجاز في غرف ال يتوفر فيها تهوية وإنارة 

مناســـبتين، واإلهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص المالبس، 

عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، االنقطاع عن العالم الخارجي، 

الحرمان من زيارة األهالي، عدم توفر مرشـــدين وأخصائيين نفســـيين، 

االحتجاز مع البالغين، االحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، اإلساءة 

اللفظية والضـــرب والعزل والتحرش الجنســـي، والعقوبـــات الجماعية، 

وتفشي األمراض.

وإذا نظرنا إلى األحكام المفروضة على األطفال األسرى، يظهر أن سلطات 

االحتالل اإلسرائيلي ال تتعامل مع اعتقال األطفال كمالذ أخير. فمثاًل يوجد 

طفل حكم عليه بالســـجن المؤبد، وثالثة أطفـــال محكومون مدة 15 عامًا، 

وأربعة أطفال محكومون من 5-9 ســـنوات. وأطفال حكموا من 1-3 سنوات 

بتهمـــة االنتماء للتنظيمات الفلســـطينية، وبقية األطفال محكومون من 

6-18 شـــهرًا بتهمة إلقاء الحجارة. وغالبًا ما يكون الحكم مقرونًا بغرامات 

مالية تتراوح من 1000-6000 شـــيقل مما يشكل إرهاقًا كبيرا على عائالت 

األسرى األطفال خاصة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة في األراضي 

المحتلة، كما أن دولة االحتالل تعتبر الغرامات مورد دخل لها. 

كما أن األطفال األسرى محرومون من الرعاية الصحية والعالج الطبي 

المناســــب. وعادة ما تكون أقراص المســــكنات هي العالج لمختلف 

أنواع األمراض. ووفقًا إلفادات األطفال األسرى، فإن سلطات وإدارات 

الســــجون ترفض إخراج األطفال المرضى إلى عيادات السجن، وحتى 

إن أخرجتهم فإنهم يتعرضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى 

مــــن األطباء والممرضيــــن. كذلك فإن إدارات الســــجون ال توفر طبيبًا 

مقيمًا بشــــكل دائم في عيادة الســــجن. وال تزال ســــلطات االحتالل 

تماطــــل، وأحيانًا ترفض إجراء عمليات جراحيــــة لألطفال المصابين 

بأمراض تستدعي عمليات جراحية فورية. فهناك أطفال بحاجة إلى 

عمليات إلزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم، وهناك أطفال يعانون 

من أمراض نفسية، ومن أمراض عيون وأذن. وتفيد إحصائيات وزارة 

األســــرى أن حوالــــي 40% من األمــــراض التي يعانــــي منها األطفال 

األســــرى هي ناتجة عن ظروف اعتقالهم غيــــر الصحية، وعن نوعية 

األكل المقدم لهم، وناتجة عن 

انعدام النظافة.      

إن القوانيـــن الدوليـــة تنـــص 

بصراحـــة على ضـــرورة الرعاية 

وقـــد جاء في  الطبية لألســـرى 

المادتيـــن 91 و92 مـــن اتفاقية 

جنيـــف الرابعة "يجب أن تتوفر 

في كل معتقل عيادة مناســـبة، 

يشـــرف عليها طبيـــب مؤهل، 

المعتقلـــون على  وأن يحصـــل 

مـــا يحتاجونه مـــن رعاية طبية، 

أجهـــزة  أي  تركيـــب  وكذلـــك 

على  للمحافظة  ضروريـــة  طبية 

صحتهم في حالة جيدة، وبشكل مجاني"،"ويجب أن تجرى فحوص طبية 

للمعتقلين مرة واحدة على األقل شـــهريًا، والغرض منها مراقبة الحالة 

الصحية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف األمراض المعدية، 

ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصًا 

بالتصوير باألشعة مرة واحدة على األقل سنويا".

ولكن إدارة الســـجون اإلسرائيلية ســـواء التابعة للجيش أو لمصلحة 

الســـجون تضرب بتلك القواعد الدولية ذات العالقة بالرعاية الطبية 

والصحيـــة للمعتقلين المرضـــى عرض الحائـــط، وخصوصًا األطفال 

األسرى، حيث يوجد بين األطفال األسرى، من يعانون أمراض مختلفة، 

ومحرومـــون من الرعايـــة الصحية والعالج المناســـب، وغالبًا ما تكون 

أقراص المســـكنات )األكامول( هي العالج لشـــتى أنواع المرض، وال 

توفر إدارة الســـجون طبيبًا مختصًا لعيادات السجون، وعادة ما يتوفر 

ممرض فقط، وتماطل إدارات الســـجون في موضـــوع إخراج األطفال 

المرضـــى إلى العيادة الطبية، في ظل إهمال متعمد؛ مما ينذر بزيادة 

الحاالت المرضية بين األطفال. 

من الضروري أن يتم توفير الحماية لألطفال األســـرى ومعاملتهم وفقا 

للمواثيـــق الدولية، وضرورة احترام طفولتهم وصغر ســـنهم، وفي هذا 

اإلطـــار فـــإن المطلوب من الجهـــات ذات العالقة وخاصة المؤسســـات 

الدولية ضرورة العمل الجاد على حماية األطفال األسرى من االنتهاكات 

المتواصلة التي تمارسها بحقهم سلطات االحتالل. 
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تعد حاليا شيرا كريبس وهي مس����اعدة سابقة لرئيس المحكمة 

العلي����ا اإلس����رائيلية "دوريت بنش"، دراس����ة لغ����رض نيل درجة 

الدكتوراه ف����ي إحدى الجامع����ات األمريكية، موضوع دراس����تها 

سياس����ية االعتقال اإلداري ف����ي دولة االحتالل اإلس����رائيلي ضد 

الفلس����طينيين.وألهمية هذه الدراسة نعيد نشرها، فقد عرضت 

صحيفة هآرتس العبرية مقتطفات منها.

 التق����ت الباحثة قض����اه متقاعدي����ن عملوا في المحكم����ة العليا 

اإلسرائيلية، كما حللت في دراستها مجريات نظر المحكمة العليا 

اإلس����رائيلية في قضايا االعتقال اإلداري على مدار عش����ر سنوات 

مرت.

أحد قضاة المحكمة العليا المتقاعدين قال في موضوع النظر في 

قضايا االعتقال اإلداري: "أنا ال أحب الجلوس في جلس����ة لمناقشة 

االعتق����ال اإلداري، وال أح����د غيري يحب ذلك، كونه يوجد ش����عور 

بع����دم الراحة في هذه القضايا، والقضاة ال يجبون ملفات من هذا 

الن����وع، فنحن مختصون ف����ي القانون الجنائي، وعل����ى ملفات مع 

شهود، وقضايا فيها تحقيق وتحقيق مضاد، نحاول الهروب منذ 

بأسرع سرعة ممكنه، ولكنك تعرف أن األمر، ولكنك تعلم أن ذلك 

لمصلحة الشعب ومصلحة الوطن".

وبتابع القاضي اإلس����رائيلي المتقاعد القول "القانون العس����كري 

الس����اري المفعول في الضف����ة الغربية يمكن اعتقال الش����خص 

لمدة س����تة ش����هور بدون الئحة اتهام أو محكمة، ويمكن تجديد 

االعتقال اإلداري لمدة س����تة أش����هر أخرى في كل مّرة ودون فترة 

زمنية محددة، بالتالي يمكن اعتقال الشخص لسنوات طوال دون 

محاكمة عادلة، ودون أن تعرض التهم الموجه ضده على محكمة 

فعلية، ودون أن تعطى له الفرصة للدفاع عن نفسه".

وتعل����ق صاحبة الدراس����ة عل����ى مجري����ات نظر المحكم����ة العليا 

اإلس����رائيلية في قضاي����ا االعتقال اإلداري بقوله����ا: " كعاملة في 

السلك القضائي دائما كان يبدو لي االستغراب من الطريقة التي 

دراسة أكاديمية إسرائيلية حول 
سياسية االعتقال اإلداري*

شيرا كريبس **
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تدي����ر فيها المحكمة العليا اإلس����رائيلية ملفات قضايا االعتقال 

اإلداري، وكانت هن����اك الكثير من األمور غير الواضحة، عدد ليس 

بقليل من القضايا كانت تصل إلى المحكمة العليا اإلس����رائيلية، 

قس����م كبير منها كان يس����حب قبل يوم من النظ����ر فيها، ومنها 

ما كان يس����حب قبل س����اعة من النظر فيها، فلماذا كانوا يكلفون 

أنفسهم كل هذا العناء".

عندما بدأت معدة الدراسة البحث في الموضوع ألهداف أكاديمية 

تبي����ن لها الص����ورة بكاملها، خالل مدة عش����ر س����نوات لم تقبل 

المحكم����ة العليا اعتراض أي معتق����ل إداري، وفي الحالتين التي 

أرادت المحكمة العليا النظر فيهما تبين أن المحاكم العس����كرية 

ق����ررت اإلفراج عن المعتقل اإلداري ف����ي األولى ، وفي الثانية كان 

المعتقل اإلداري قد أفرج عنه.

والسبب في س����حب الملفات من أمام قضاة المحكمة العليا يعود 

لتوصل األط����راف التفاق ما قبل موعد المحكمة، فحوالي 36% من 

الملفات كانت تسحب بعد التوصل التفاق مع الشباك اإلسرائيلي، 

و 19% من الملفات س����حبت بعد النظر فيها ولكن لنفس الس����بب 

وه����و التوصل التفاق مع الش����باك، و 44% من الملفات رفض النظر 

فيها.

وعن مجريات نظ����ر المحكمة العليا في قضاي����ا االعتقال اإلداري 

تقول "ش����يرا كريبس"، متوس����ط الوقت الذي تس����تغرقه قضية 

اعتق����ال إداري في المحكمة العليا حوال����ي أل )20( دقيقة بغض 

النظر عن المدة التي قضها المعتل سواء كانت شهور أو سنوات.

النتيجة دائمًا تكون محس����ومة مس����بقًا، وفي كثي����ر من الحاالت 

تك����ون المحكمة بدون حضور المعتقل نفس����ه، وفي نهاية األمر 

تتفق األطراف أن هناك أدلة سرية ال يمكن عرضها أمام المحكمة 

ويكون النقاش خلف أبواب مغلقة، وبهذا الش����كل ينتهي النظر 

ف����ي القضية دون أن يتمكن أحد من مناقش����ة ممثل الش����باك أو 

ممثل اإلدعاء العام.

ويعتب����را لنظر في قضاي����ا االعتقال اإلداري ف����ي المحكمة العليا 

اإلس����رائيلية من القضايا الصعبة لكل األطراف ذات العالقة، من 

قضاة وإدعاء عام وحتى للش����باك نفسه، أحد العاملين سابقًا في 

اإلدع����اء العام وصف األمر بالقول:" ال يمكن����ك النوم بهدوء وأنت 

تفكر إن كانت هناك بالفعل محاكمة عادلة".

وتصف "شيرا كريبس" أن ما يجري في ملفات االعتقال اإلداري في 

المحكمة العليا هو مفاوضات بين األطراف ذات العالقة أكثر منه 

محكمة، وهذا يكون ف����ي ظل وجود المتهم خلف القضبان، وهذا 

الوضع هو الذي أدى لس����حب الكثير م����ن قضايا االعتقال اإلداري 

من أمام المحكمة العليا دون حصول المعتقل على ضمانه بإطالق 

سراحه.

وفي وص����ف لحالة المعتق����ل اإلداري أثناء التف����اوض مع الدولة 

حول اعتقال����ه اإلداري تقول "كريب����س"، " المعتقل يصل لطاولة 

المفاوض����ات مع الدولة وه����و مكبل اليدين، وبع����د اعتقال لفترة 

طويلة دون أن يعرف التهم الموجه ضده، وفي ظل الفارق الكبير 

ف����ي القوة بي����ن المعتقل والدول����ة ال يمكنه تقدي����ر االحتماالت 

الممكنة، ه����ذا الوضع يدفع����ه للموافقة على حلول س����يئة أماًل 

باإلفراج عنه".

وحس����ب ما تظهره الدراسة أن أهم الصعوبات التي تواجه النظر 

في قضايا االعتقال اإلداري في المحكمة العليا اإلس����رائيلية هي 

أن المحكمة العليا اإلسرائيلية تقف بشكل دائم إلى جانب الدولة 

وإلى جانب جهاز الش����باك، ففي السنوات العشرة األخيرة نظرت 

المحكمة العليا اإلس����رائيلية في )322( ملف اعتقال إداري، وفي 

جميع الملفات لم تجد المحكمة العليا اإلسرائيلية أي قرائن قوية 

تبرر اس����تمرار عملية االعتقال، بالتالي كانت التوصية األساسية 

له����ا هو اس����تخدام االعتقال اإلداري بالحد األدن����ى الممكن، على 

الرغم من ذلك لم تفرج المحكمة العليا اإلس����رائيلية عن معتقل 

إداري واحد.
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جلســـة عائلية من ليالي الشـــتاء في العـــام1986، التفاف األخ واالخت 

واألحبة في المنزل المتواضع، فـــي مخيم رفح، الحديث عن أحوال البلد، 

والعائلة والفرح والمرح، ليلة دافئة في شـــتاء بارد، االحتالل يأبى إال أن 

ينغـــص حياة كل من هو آمن في بيته وبيـــن أفراد عائلته، يطرق الباب 

بشـــدة يكاد ان ينكســـر، ضجيج مفزع، أصوات مرتفعة لتتحول جلسة 

العائلة الهادئة إلى حالة من الفزع والخوف والرعب الشديد.

ســـكوت لبعض الوقت كأنها حالة من عدم القدرة على التركيز لفعل شي 

ما، من؟ ولماذا؟ وماذا يريدون؟ هم ال غيرهم من ُيفزعون الناس، هم جنود 

االحتالل اإلســـرائيلي هم الذين يخلوا تاريخهم وحاضرهم، ومستقبلهم 

أيضًا، من كل معاني  األخالق حتى في التعامل مع البيوت اآلمنة.

مـــا هي إال لحظات حتـــى كان البيت يعـــج بهؤالء الجنـــود المدججين 

بالســـالح ويظهر كـــم هم مرتبكيـــن خائفين انظارهم فـــي كل ارجاء 

المنزل، يصدرون هذا الخوف وهذا الفزغ على كل أفراد البيت بصراخهم 

وعنفهم، يتعاملون دون أن يراعوا أدنى حرمة للبيت، وال خوف النســـاء، 

وال رعـــب األطفال، لم يمنعهم من أن يصرخوا ويعتدوا على عبد الرحمن 

فضل القيق ذو 23 عامًا، حقًا هو من أتو من أجله. 

خالـــي عبد الرحمن فضل القيق، الذي لم اراه اال بعد 27 عامًا قضاها في 

األسر وسجون االحتالل اإلسرائيلية، وها أنا اآلن أجلس معه بعد أن أفرج 

عنه في صفقة األحرار وقد شارف على الخمسين عامًا ليتحدث عما كان 

دومًا يجول بخاطري أنا عن ذكريات األسر واالعتقال الذي عانى منه أبناء 

شعبنا على مر عقود.

أخذ نفســـًا عميقًا ثم ســـكت لبرهة ونطـــق بهدوء يا ابنتـــي إن تاريخ 

1986/12/18 محفـــور في ذاكرتي وال يمكن أن أنســـاه وإن مرت كل تلك 

الســـنين، ففي عتمة الليل داهم جنود االحتـــالل منزل أختي أم هاني 

فـــي مخيم رفح، وعكروا زيارتي لها، وبســـرعة قامـــوا باالنقباض علّي بال 

رحمـــة وقيدو يدّي، وغطو رأســـي بكيس ال أنســـى رائحته النتنة، وبعد 

لحظـــات نقلوني إلى مركز لجيش االحتالل فـــي رفح لتبدأ أولى لحظات 

السجن وتبدأ آليات التحقيق التي يحاول بها السجان نزع كرامة األسير 

واســـتخدام أبشع األســـاليب، والتي تبدأ بالتعذيب الجسدي بمختلف 

أشـــكاله المؤلمة كالضرب بأعقـــاب البنادق، الخنـــق باليدين وتغطية 

رهام عليان *

ذكريات أسير محرر
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الرأس وغير ذلك من األساليب البعيدة كل البعد عما له صلة باإلنسانية 

والرحمة. أما عن التعذيب النفسي فحدث وال حرج وهو أشد على النفس 

من عذاب الجســـد، حيث كانوا يتعمدون ســـب الديـــن والذات اإللهية 

والرسول وســـب األهل بألفاظ نابية والتهديد بقتل األهل وتعذيبهم، 

حتـــى في مراحل الراحة والنوم في الغرف المظلمات ينتهكون أبســـط 

الحقـــوق وهي انتهاك الخصوصية، فقد زرعـــوا ناس مهمتهم معرفة 

كل حركة كل همســـه نقوم بها، هؤالء من يسمون  بالعصافير، واستمر 

الكر والفر بالتحقيق باستخدام مختلف صنوف العذاب حتى جاء موعد 

المحاكمة.

ســـكت هنيهة ثم أخذ رشفة من كوب الشاي ابتسمت في وجهه وقلت 

له يـــا خالي "فتحت عليـــك المواجع" فضحك وقال ســـأحدثك اآلن عن 

المحاكمة وما بها من ألم فقد كانت هذه المرحلة الطويلة تقضى ونحن 

مكبولو األيدي ال نســـتطيع الحراك لســـاعات طويلة ننتظر دخولنا إلى 

المحكمـــة، وما كان مؤلمًا أكثر حين إصدار الحكم وهو مؤبد مدى الحياة 

ألنتقل لحياة أخرى ال أعلم متى تنتهي وهي السجن.

ويتابـــع، بداية األســـر صعبة جدًا حيـــن يخرج المعتقل مـــن التحقيق 

إلى الزنازين، ليجد نفســـه في عالم آخر لم يتصـــوره ولم يتوقعه يومًا 

فاالنتقال من الحرية لألسر يشكل صدمة لألسير.

 وتابـــع قائاًل "تلك الحياة الجديدة في األســـر هي فقدان لالختيار فمن 

يتحكم بك هو الســـجان الذي حرمنا من أبســـط حقوقنـــا كزيارة األهل 

والحـــق في التعليم حتى اســـتطعنا أن نقهره بالنضال، مســـتخدمين 

أســـاليب وادوات جديدة، مرة اعتصام داخل الســـجن، ومرة بالشـــكوى 

لمنظمات حقوق اإلنسان واخرى باإلضراب عن الطعام، وهو النضال الذي 

انتصر به األســـرى في آخر جولة مواجه بين األســـير واآلسر، واستطاعوا 

ان يجبـــروا االحتالل على تلبية مطالـــب المناضلين خاصة انهاء قضية 

العزل االنفرادي.

بادرت هنا بالســــؤال وســــألته عن تجربته في العزل اإلنفرادي فقال 

العزل االنفرادي هو المتمثل بعزل األسير كليًا داخل زنزانة صغيرة 

ال يتراوح طولها بين المترين وعرضها المتر الواحد فاألســــير ممنوع 

مــــن الخروج وهو حــــق معروف ومكفــــول بموجب جميــــع القوانين 

والمعاهدات الدولية ذات العالقة بالســــجناء والمعتقلين، االحتجاز 

فيها يســــتمر مدة 23 ساعة خالل اليوم، ويسمح فقد بالخروج ساعة 

واحدة وأنت يمضي الســــجين هذه الساعة مكبل اليدين والقدمين، 

أمضيت في العــــزل اإلنفرادي فترات متفاوتة وكثيرة حتى تجاوزت 

المرات منها السنة ونصف وستة أشــــهرأخرى، ولكن ما هو أصعب 

من العــــزل اإلنفرادي هو عندما يخرج المعتقل من هذا العزل وهو ال 

يعرف شــــيئًا عن العالم الخارجي وما الذي يدور فيه. وأكثر ما آلمني 

هــــو وفاة والدي ســــت الحبايب التي توفيت في عــــام 1995 دون أن 

استطيع ودعاها وهو الموقف األصعب الذي مر علي داخل المعتقل. 

إن العزل اإلنفراي وســــيلة للضغط والتعذيب فالحجز اإلنفرادي هو 

جريمة حرب بكل معنى الكلمة. 

قضيت ســـنين على هذا النظـــام الذي تكيفت عليه نفســـيًا ومعنويًا، 

وأتأمل اليوم الذي ســـيفتح فيه باب الســـجن، وأرى النـــور ثانية. حتى 

جاء األمـــل ونحن نتابع األخبار باختطاف أحد جنود االحتالل وهو جلعاد 

شـــاليط، األمل زرع من جديد في نفوســـنا، واصبحنا نعـــد أيام اإلفراج 

بداًل من أيام األســـر ونتابع كل التفاصيل واألخبار التي تتعلق بصفقة 

التبادل يوم بيوم وساعة بســـاعة حتى وصل يوم اتمام صفقة التبادل 

وكان من االيام الصعبة والسعيدة صعوبة االنتظار وصعوبة اإلحساس 

أن تخرج وتترك أعز من تحب، وسعادة لقاء األحبة بعد غياب هذه الفترة 

الطويلة خارج الســـجن، كان يومًا ال يوصـــف أن نرى النور ونرى غزة، وأن 

تطأ قدماَي غزة مرة أخرى. وها نحن اليوم نتابع باهتمام نضال األســـرى 

داخل الســـجون للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي كفلتها كل مواثيق 

العالم باحترام األسير وقت النزاعات والحروب.

األســـير المحرر القيق الذي قضى 27 عامًا في ســـجون االحتالل يعتبر 

قضية األســـرى هي القضية األســـمى بين القضايا التـــي يجب الدفاع 

عنها بكل قـــوة، فهي تمثل كرامة الشـــعب، وقضية نضال كفلته كل 

الشرائع الســـماوية، والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهناك من أمضوا 

في الســـجن اكثر من 35 عامًا وهم من أقدم األسرى في العالم ولكنهم 

منســـيين، ولذا نشدد ان تكون قضية األسرى على رأس سلم األولويات 

والعمل على تدويلها كقضية إنســـانية عاجلـــة ال تنتظر التأجيل على 

اإلطالق. 
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نبذة تعريفية 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، وهي تتمتع بالعضوية 

.)ICC( الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة

أنشـــئت الهيئة المســـتقلة لحقوق اإلنسان بقرار/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياســـر عرفات رحمه الله، بتاريخ 1993/9/30. وقد 

نشـــر المرســـوم الحقًا في الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلســـطينية( تحت رقم )59( لعام 1995. بموجب 

المرســـوم، تحددت مهام ومســـؤوليات الهيئة على النحو التالي: “متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في مختلف 

القوانين والتشـــريعات واألنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر واألجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين، ومنظمة التحرير 

الفلسطينية.” وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها األساسي بما يضمن استقاللها وفعاليتها. وقد مارست الهيئة نشاطاتها في 

بداية عام 1994، وكان مفوضها العام األول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة والمحرك األول لتأسيسها.

ويتسع نطاق عمل الهيئة  ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنون بشأن االنتهاكات 

المتمثلة بحقوق اإلنســـان، والتي تقع على المواطن من قبل الســـلطة التنفيذية، ونشـــر الوعي القانوني والرقابة على التشـــريعات 

والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان. 

الرؤي��ا

مجتمع فلسطيني حر، تتأصل فيه قيم العدالة والحرية وحقوق اإلنسان لتصبح جزءً من نسيجه الثقافي.

الرسال���ة 

تقوم الهيئة بصفتها الوطنية والدســـتورية على حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، اســـتنادًا للقانون األساسي الفلسطيني، والمعايير 

الدولية لحقوق اإلنســـان، دون تجزئة أو انتقاص من عالميتها، لمراقبة مدى امتثال السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها لتلك 

المعايير من خالل رصد وتوثيق االنتهاكات وتلقى الشكاوى، ومتابعتها، والتدخل القضائي، ومراجعة التشريعات لضمان مواءمتها 

لمنظومة الحقوق والحريات، ونشـــر ثقافة حقوق اإلنســـان بالتوعية والتدريب، لتصبح تلك الثقافة جزًء من النســـيج القيمي للثقافة 

الفلسطينية، وذلك بواسطة  برامج فاعلة وعمل كفؤ وقادر على االستمرار.

منظومة القيم 

تستند الهيئة في رسم رؤيتها المستقبلية ورسالتها اإلستراتيجية على مبادئ وقيم حقوق اإلنسان وربطهما بمدى مساهمة الهيئة 

في تحقيق الغايات واألهداف التالية:

 *  المصداقية  *  المساءلة  *  والمحاسبة 

* التسامح  *  السرية  *  المساواة  *  النزاهة 
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الف�صلية
ُتتابع الهيئة الشكاوى التي تتلقاها من المواطنين، وفيها انتهاكات لحقوقهم، سواء كانت شكاوى تتعّلق باألجهزة األمنية كاإلعتقال، 
والتوقيف دون اتباع اإلجراءات القانونية، أو شكاوى تتعلق بالوزارات والمؤسسات المدنية العامة، مثل الفصل التعسفي من الوظيفة 

العامة، والتقصير أو التأخير غير المبرر في تقديم الخدمات، أو عدم اتباع اإلجراءات القانونية في التعيين للوظائف العامة.

عزيزتـــي المواطنـــة عزيزي المواطن: إذا حرمت من خدمة تســـتحقها/ تســـتحقينها، أو إذا تعرضت حقوقك لالنتهـــاك من قبل أي من 
السلطات الرسمية، فال تترد/ تتردي بزيارتنا أو االتصال بنا على أحد العناوين المبينة أدناه:

الهيئ����ة المس����تقل��ة لحق����وق اإلنس�����ان
»ديوان المظالم«

عناوي��ن مكات���ب الهيئ���ة

المقر الرئيس  :    رام الله – حي بور سعيد، مقابل المجلس التشريعي الفلسطيني وخلف مركز التالسيميا »أبو قراط«
هاتف:  2986958 /2987536 /9722 +

فاكس:  2987211 / 2   972 +
ص. ب.  2264

 E- Mail:  ichr@ichr.ps :البريد اإللكتروني
 http// www.ichr.ps :الصفحة اإللكترونية

مكتبا الشمال:  
نابلس  

نابلس- شارع سفيان- عمارة اللحام- ط1   
هاتف: 2335668 / 9 972 +  
فاكس: 2336408 / 9 972 +  

مكتب الوسط وجنوب غزة

خان يونس  
خان يونس- شارع جالل- عمارة الفرا- ط 4  

هاتف: 2060443 / 8  972 +  
فاكس: 2062103/ 8  972 +  

مكتبا الجنوب:  
الخليل  

رأس الجورة- بجانب دائرة السير،  
عمارة حريزات- ط2   

هاتف: 2295443 / 2 972 +  
فاكس: 2211120 / 2 972 +  

طولكرم
شارع مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس- ط3

تلفاكس: 2687535 / 9 972 +

مكتب غزة والشمال
الرمال

مقابل المجلس التشريعي،
خلف بنك فلسطين الدولي

هاتف: 2824438 / 8  972 +
فاكس: 2845019 / 8  972 +

بيت لحم
 عمارة نزال-ط 2 - فوق البنك العربي

هاتف: 2750549 / 2 972 +
فاكس: 2746885 / 2 972 +

مكتب الوسط:
رام الله التحتا - مقابل السفارة األلمانية عمارة راحة ط3  

هاتف:  2989838 / 2 972 +  
فاكس:  2989839 / 2 972 +  

المكات�ب الفرع��ي��ة




