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 أسير في سجون االحتالل  5000: قرابة 2020يوم األسير الفمسطيني 

 ة/فمسطيني (1300)أكثر من  2020االحتالل اعتقل منذ مطمع العام الجاري مؤسسات األسرى: 

مؤسسجات األسجرى: ىي جة نشرة عن واقع األسرى في سججون االحجتالل تدرجارىا  ،2020عن يوم األسير الفمسطيني لعام 
 الجافاعمركجز والمحررين، ونااي األسير الفمسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسجان، و  شؤون األسرى 

 "حريات" المانية والحقوق  الحريات عن

 سجججون رة األسججرى الفمسججطينيين فججي نيسججان/ أيريججل مججن كججل عججام، اليججوم الججوطني والعججالمي لنرججمججن  17الجججيدرججاا      
ه المجمجس الجوطني الفمسجطيني، باعتبجاره السجمطة العميجا لمنظمجة التحريجر الفمسجطينية فجي والجذي أقجر  االحتالل اإلسرا يمي،

 ية.ر واعم حقيم المشروع بالح ،لنررتيم ، واعتباره يومًا لتوحيا الجيوا والفعاليات، خالل اورتو العاايةم1974عام 

اعتقال األسير مروان  وذكرى جياا(، إلى جانب ذكرى استشياا خميل الوزير )أيو  ذكرى يوم األسير الفمسطينيوتحل 
، جّراء خطر انتشار فيروس ىذا العام في ظرو  عريبة يمر ييا األسرى في سجون االحتاللاليرغوثي، وذلك 

جراءات لإل، وانعاام األسرى  إاارة سجون االحتالل بمريرمن قيل ار ، والذي يرافقو استيت)كورونا(المدستجا  19كوفيا
 ه. انتشار  ا ية الالزمة لمنعالوق

ا وقيااتو وقواه ينمن قمقيم وقمق عا التيم، فإن شع ويزيا ،وأمام ىذا الخطر الحقيقي الذي يتياا حياة األسرى 
وعمى رأسو األمين العام لألمم المتحاة،  ،تطالب المجتمع الاولي بكافة مكوناتو ومستوياتو، اسية ومؤسساتو كافةالسي

وتحميميا المسؤولية عن حياة  ،ضغط عمى حكومة االحتالللمالتاخل العاجل و  ،تحمل مسؤوليتو القانونية واألخالقية
لزاميا يإطالق سراحيم ،األسرى   واألسيرات واألطفال واإلااريين.  ،وفي مقامتيم المرضى وكبار السن ،وا 

ممنيجة الستياا  ال اتياسياسل ممارستيا توارلسمطات االحتالل  ومقايل النااءات المستمرة لإلفراج عن األسرى، فإن
ون تضرب بعرض الحا ط كل االلتزامات الواجبة عمييا كاولة قا مة باالحتالل، يل وتتحاى أحكام القان تزالما و األسرى، 

بما في ذلك  ،الفمسطينيين في رفو  المواطنين ة، وتوارل عمميات االعتقال اليوميالاولي اإلنساني ييذا الخروص
 االعتقال اإلااري.

، 2020اعتقل منذ مطمع العام الجاري  ،سسات المخترة في شؤون األسرى، أن االحتالل اإلسرا يمي*وتؤكا المؤ 
( أمر اعتقال إااري بحق 295ورار ) ، كما( من النساء31( أطفال و)210منيم ) ة فمسطينية،/مواطن (1324)

 .* أسرى 
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عتقال المواطنين الفمسطينيين: استمر االحتالل في ا ،)كورونا( المدستجا 19كوفيا  منذ يااية انتشار وباء فيروسو *
، من 2020( فمسطينًي/ًة من األرض الفمسطينية المحتمة خالل شير آذار / مارس 357اعتقمت قوات االحتالل ) افق

 ( طفاًل، وأربع نساء.* 48يينيم )

 اإلسرا يمي االحتالل سجون  في األسرى  حول معطيات

  االحتالل ة يقبعون في سجون /( أسير5000)

 "الاامون " سجن في يقبعن  أسيرة( 41) 

  *(والاامون  ومجاو عوفر) سجون  عمى موزعين ،طفاًل وقارراً  (180) 

 يونس وماىر ،يونس كريم األسيرين أقاميم ،أسيراً ( 26) ، عااىمأوسمو اتفاقية توقيع قيل المعتقمين القاامى األسرى 
  م.1983 عام منذ متوارل بشكل المعتقمين

( 34( عامًا، قضى منيا )40األسير نا ل اليرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة األسيرة، ما مجموعيا )
 . 2014إلى أن أدعيا اعتقالو عام في رفقة )وفاء األحرار(،  2011عامًا بشكل متوارل، وتحرر عام 

( 14) يينيم ومن ،األسرى  بعمااء يعرفوا ما وىم أسيراً ( 51) – عاماً ( 20) اعتقاليم عمى تجاوز الذين األسرى  عاا
 .التوالي عمى( عامًا 30) من كثرأ اعتقاليم عمى مضى سيراً أ

  ( مؤباًا.67 اليرغوثي وماتو )( أسيرًا، وأعمى حكم أسير من يينيم األسير عيا هللا541عاا أسرى المؤباات )

 بعا ستشياوااد  سرى األ من م ات لىإ ضافةباإل ،م1967 عام منذ وذلك ،شييااً ( 222) األسيرة الحركة شيااء عاا
 .السجون  عن ورثوىا مراضأب متأثرين تحررىم

 جزء وىي المتعما الطيي اإلىمال إجراءات عير البطيء الطيي القتل لسياسة نتيجة االحتالل قمتيم الذين األسرى  عاا
 .م1967 عام منذ وذلك( 67) إلى ورل -ةوممنيج ثايتة سياسة من

 فارس: وىم التعذيبو  ،الطيي اإلىمال جراء السجون  ااخل شيااء أسرى  خمسة ارتقى 2019 المنررم العام وخالل
 .اياك أيو وسامي السايح، وبسام طقاطقة، ونرار يونس، عوني وعمر باروا،

 منذ عويسات وعزيز ،1980 عام عسقالن سجن في ستشيااد  الذي اولة نيسأ: جثامينيم المحتجزة الشيااء األسرى  
 . المنررم العام خالل ستشياوااد  وثالثتيم السايح وبسام طقاطقة، ونرار باروا، وفارس ،2018 عام
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 ( معتقاًل إااريًا. 430قرابة ) وعااىم المعتقمون اإلااريون:

 ( رحفيًا.13) وعااىم الرحفيون:

 األقل وعمى مستمر، لعالج بحاجة مزمنة مرضية حالة( 300) قرابة منيم أسير( 700) قرابة وعااىم المرضى األسرى 
( عامًا، وىو أكير 81وبأورام يارجات متفاوتة، من يينيم األسير فؤاا الشوبكي ) بالسرطان مرايين حاالت عشرة ىناك

 األسرى سّنا.

 سياسات ممنيجة يوارل االحتالل اإلسرا يمي تنفيذىا بحق األسرى 

    االحتالل الممنيجة  سياساتو  (كورونا) يروسف يواجيون  األسرى 

( 19(  كوفيد فيروسفي ظل انتشار  ،تتفاقم حالة الخوف والقمق عمى األسرى الفمسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيمي
أسرى  خمسةستشيد اُ  2019زال يعاني منو األسرى، ففي عام يبسبب اإلىمال الطبي الذي كان وما الُمستجد )الكورونا(، 
 ما يزال ، في حيناالحتالل سجون مال طبي متعمد من قبل إدارة ، ثالثة منيم نتيجة إىجراء ذلك داخل سجون االحتالل

 .من أمراض مزمنة يعانون  األسرى من مئات 

ازدادت ممارسات االحتالل العنصرية بحق الشعب الفمسطيني فيروس )كورونا(،  زمة العالمية المتمثمة بانتشاروفي ظل األ
إال أن سمطات االحتالل  ،المواثيق الدولية ما أقرتووبالرغم م ،سجون االحتالل بشكل خاصبشكل عام، واألسرى في 

التي تعتبر بيئة مثالية و  ،متجاىمة إمكانية تفشي المرض داخل السجون  ،تتعامل مع األسرى الفمسطينيين بشكل ال إنساني
 .، من أجل أخذ إجراءات جدية لحماية األسرى ومتجاىمة كافة المطالبات الدولية والمحمية ،النتشار مثل ىذه األوبئة

، شرعت في إصدار لألسرى لمنع انتشار الفيروس قائيةتوفير المستمزمات واإلجراءات الو بوبدل أن تقوم سمطات االحتالل 
، ومن أىم القرارات التي أصدرتيا مصمحة السجون بحق األسرى، مصيرىمنصرية التي تستيدف األسرى و القرارات الع

األصناف  ت باألنواع األعمى سعرا ، وتضمنت، واحتفظمشتريات األسرى  "كانتينا"ال أصنافمن  ا  صنف (140)سحب 
أبقت فقط عمى مادة الكمور  ، حيثالوقت الحاضرفي األزمة التي نعيشيا  عد ضرورة قصوى فيمعقمات ومنظفات تُ 

 .ومنظف وحيد في سجون االحتالل ،كمعقم

لكل  "الكانتينا"لصالح السجناء الجنائيين من دولة االحتالل، فصدر أمر بزيادة  صدرت قراراتوجاء ىذا القرار بالتزامن مع 
ترفض سمطات جنائي، في حين  سجين 500 باإلفراج عن صدار قرارإكما تم ، سجين جنائي بمبمغ مئات الشواقل

المعرضين بشكل كبير  ،السن والمرضىكبار من  االحتالل المطالبات الدولية والمحمية باإلفراج عن األسرى الفمسطينيين
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النساء واألطفال، واألسرى الذين قاربت فترة حكميم عمى االنتياء، باإلضافة إلى  ،أكثر من غيرىم يروسفاللإلصابة ب
ال يسمح لممعتقل أو  "ممف سري "وجود  بذريعةومعتقمون  ،والمعتقمين اإلداريين الذين ال يوجد لوائح اتيام مقدمة بحقيم

 .باالطالع عميو محاميو

ومن السياسات العنصرية التي تمارسيا سمطات االحتالل بحق األسرى الفمسطينيين، منعيم من التحدث عبر الياتف مع 
الجنائيين  السجناءن من الدرجة األولى، بينما عائالتيم، إال في حاالت استثنائية مثل وفاة أحد األقارب بشرط أن يكو 

 ،"الكانتينا"اتصال من  بطاقاتسمح ليم بشراء في جميع األقسام الخاصة بيم، كما يُ  يمتمكون ىواتف عمومية موجودة
وبعد الكثير من الضغط يشمل التوجو لمقضاء، بالسماح  ،قامت سمطات االحتالل ،وعمى الرغم من صعوبة الوضع الحالي

السجان باالستماع لمضمون المحادثة ولكن بقيود وشروط ال إنسانية منيا حق  ،لألشبال واألسيرات بإجراء اتصال ىاتفي
يقاف المكالمة  حينما يريد.  وا 

تبين أنو مصاب بفيروس  تم اإلفراج عن األسير نور الدين صرصور، الذي المنصرم، مارس /آذار من 31 تاريخ وفي
، (كورونا)يروس النتيجة إيجابية، أي أنو مصاب بفكانت ذلك بعد إجراء فحص و و  "عوفر"بعد خروجو من سجن  )كورونا(

، التحرك العاجل لمحفاظ عمى سالمتيمب بالمطالبة في السجناألسرى  "، دفعتعوفر"مما خمق حالة من القمق داخل سجن 
 ، وىو(13، وقسم )الذي كان األسير يتواجد فيو (14قسم )يتم فحص كافة األسرى في جميع األقسام، خاصة منيا أن و 

 (.  14المرافق لقسم ) ،قسم األسرى األطفال

واقتصرت عمى قياس  ،عينات ليم، دون أخذ (14)ومن جيتيا قامت إدارة السجون بعزل األسرى المتواجدون في قسم 
رة كما وحجرت إدافي السجن،  بعد أن قامت بحجرىم ،، والحقا  نقمت تسعة أسرى إلى عدة سجون درجة حرارتيم فقط

 عينات. اوحتى اآلن لم تأخذ منيم، السجن اثنين من األسرى األطفال

 النفسي والجسايالتعذيب سياسة 

 واصمت سمطات االحتالل اإلسرائيمي تنفيذ التعذيب النفسي والجسدي بحق المعتقمين الفمسطينيين، منذ مطمع العام الجاري 
تحديدا  بعد شير ، تصاعد في عمميات التعذيب النفسي والجسدي، م2019، وذلك بعد أن شيد العام المنصرم م2020

 أغسطس من العام المنصرم.  /آب

إنسانيتيم، واألىم الضغط عمييم من  يمسمبيستخدميا االحتالل بحق المعتقمين لالنتقام منيم و أداة ممنيجة  وُيشكل التحقيق
ذلك منذ % من المعتقمين يتعرضون لمتعذيب، و 95أجل الحصول عمى اعترافات خالل فترة التحقيق، ووفقا  لممتابعة فإن 

 السجون. لحظة االعتقال، مرور ا بالتحقيق، وحتى بعد الّزج بيم في 
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ساعة،  20ومن أشكال التعذيب الُمستخدمة في التحقيق، الحرمان من النوم عن طريق جمسات تحقيق مستمرة تصل إلى 
الضرب والصفع والركل و والقدمين، شد القيود لمنع الدورة الدموية من الوصول لميدين و تقييد المعتقل أثناء فترة التحقيق، و 

التيديد باالعتداء الجنسي  سرة المعتقل، أوباإلضافة إلى التيديد باعتقال أحد أفراد أ واإلساءة المفظية واإلذالل المتعمد،
تغيير عمى المعتقل أو أحد أفراد أسرتو، أو بيدم المنازل أو بالقتل، والحرمان من استخدام المراحيض، ومن االستحمام أو 
 المالبس أليام أو أسابيع، والتعرض لمبرد الشديد أو الحرارة، والتعرض لمضوضاء بشكل متواصل، واإلىانات والشتم.

وىناك أساليب أخرى تندرج تحت ما يسمى بالتحقيق "العسكري": وىي أساليب تستخدم في حاالت تسمى "القنبمة الموقوتة" 
"ضرورة الدفاع" ومنيا: الشبح لفترات طويمة، فيتم إجبار المعتقل عمى االنحناء ومبررة قانونيا  لدى االحتالل تحت شعار 

إلى الوراء فوق المقعد أو الشبح بأسموب "الموزة": وىو ثني الظير بشكل معاكس لمجسد، والكرسي الوىمي والقرفصاء 
سناد الظير عمى الحائط، كما يتم استخدام أس موب الضغط الشديد عمى مختمف والوقوف لفترات طويمة مع ثني الركب وا 

 أجزاء الجسم، باإلضافة إلى اليز العنيف والخنق بعدة وسائل وغيرىا.

كما يوضع المعتقل لفترات طويمة في العزل في زنازين صغيرة خالية من النوافذ وباردة جدا ، ويحرم من النوم ومن الحق 
سبب ىذا النوع من التحقيق م ت1967منذ عام نظيفين، و ية، والطعام والشراب الفي الحصول عمى أدوات النظافة األساس

 . ( أسيرا  73)بقتل 

من الجدير بالذكر أن الممارسات العنيفة وغير المشروعة التي ُتمارس ضد المعتقل في غرف التحقيق تتعارض بشكل 
التعذيب، التي وقعت عمييا ( من اتفاقية األمم المتحدة لمناىضة 1) 2مباشر مع القانون الدولي، بما في ذلك المادة 

، والتي تقتضي من أي دولة طرف أن تمنع استخدام التعذيب والممارسات 1991تشرين األول / أكتوبر  3إسرائيل في 
 المرتبطة بو.

 سياسة اإلىمال الطيي المتعما )القتل البطيء(

ا(، ومع ذلك لم توقف إدارة سجون يواجو األسرى اليوم تخوفات أكبر وأخطر عمى مصيرىم في ظل انتشار فيروس )كورون
بشكل خاص، كونيم األكثر لم تستجب حتى اآلن لنداءات اإلفراج عن المرضى و االحتالل إىماليا الطبي المتعمد، كما 

 عرضة لخطورة انتشار الفيروس. 

وىم ممن ( أسير 700فقد وصل عدد األسرى المرضى في سجون االحتالل، إلى أكثر من )ووفقا  لمتابعة المؤسسات، 
أكثر من عشر حاالت ، من بينيم حالة يعانون من أمراض مزمنة(، 300قرابة )منيم  بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة

"عيادة الرممة"، أو ما يسمونو سجن ( أسيرا  يقبعون في 16، إضافة إلى )بدرجات متفاوتة يعانون من مرض السرطان
 األسرى "بالمسمخ".
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ق األسرى تتصاعد عبر إجراءات ممنيجة، لم تستثن أي فئة من األسرى، واستخدمت حاجة إن سياسية اإلىمال الطبي بح
األسرى المرضى لمعالج أداة من أجل االنتقام منيم وسمبيم حقيم في الرعاية الصحية، وعمى مدار سنوات مضت تابعت 

بية بذريعة عدم وجود عالج ليا، غمقت ممفاتيم الطمؤسسات األسرى المئات من الحاالت التي وصمت إلى مراحل فييا أُ 
المريض قد وصل إلى مرحمة  األسير وفي كثير منيا أدى في النياية إلى استشيادىم، أو اإلفراج عنيم بعد أن يكون 

 استعصى تقديم العالج.

حوص الطبية، أو وضعو عمى الئحة من العالج أو إجراء الف األسير حرمان :ويتخذ اإلىمال الطبي عدة أوجو أبرزىا
قد تصل ألشير أو سنوات، أو تشخيص األمراض بعد فترات طويمة، إضافة إلى الجرحى الذين دفعوا ثمن  العالج، انتظار

 قبل استكمال العالج الالزم. سجون المستشفيات المدنية إلى النقميم من 

 عن األسيرين موفق عروق، وكمال أيو عر وىما من األسرى المرايين بالسرطان. 

  وق األسير موفق عر   
نقل منفذي ب أن اتيمو االحتاللبعد ، 2003عام  من يافة الناصرة، أُعتقل (عاما   75)األسير موفق نايف حسن عروق 

 . ( عاما  30م عميو بالّسجن لمدة )، وحك2002عممية استشيادية عام 

تشخيص نقص الحديد  وفقا  لمسجالت الطبية، أعطي، و 2014الدم منذ عام في عاني األسير من فقر يُ : الحالة الصحية
، بدأت أعراض صحية صعبة تظير عميو، تبين 2019يونيو  /في جسمو دون إجراء تحقيق باألمر، وفي شير حزيران

بعد فحوص طبية ُأجريت لو، حيث ماطمت إدارة سجون االحتالل بتقديم العالج  وذلك الحقا  أنو مصاب بالسرطان
، وبعد عدة جمسات عالج خضع ليا، أكد األطباء أنو استنفد العالج 2019نوفمبر  /الكيماوي لو حتى شير تشرين الثاني

الكيماوي، وبدأت تظير عميو أعراض جديدة، كنزيف من األنف، وتقيؤ مستمر، وفقدان الشيية، وفقدان التوازن، وانخفاض 
 فبراير المنصرم.  /في شير شباط ة جراحية لو في المعدة واألمعاءحاد في الوزن، إلى أن قرر األطباء إجراء عممي

 كمال أيو وعر  
كم ى أثر نشاطو النضالي، وحُ عم 2003عام عتقل ، اُ عاما ( من جنين 46)يبمغ من العمر كامل نجيب أمين أبو وعر 

 مرات.  5بالّسجن المؤبد عميو 

ألوتار الصوتية تضخم في او لديو بحة مزمنة، و عاني من سرطان في الحنجرة واألحبال الصوتية، الحالة الصحية: يُ 
كما وأكدت  ،حتى خضع لمعالج اإلشعاعي ،من بحة في الصوت لمدة عشرة أشير عمى األقل أبو وعراليسرى، عانى 

 كان من الممكن أن يكشف عن المرض في وقت سابق وكان باإلمكان عالجو. ،التقارير عمى أن التشخيص المبكر لو
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  سياسة اعتقال النساء
 م 1967ألف امرأة فمسطينية تعرضت لالعتقال منذ العام  16أكثر من 

، وكانت م1967ألف امرأة فمسطينية منذ العام  16 أكثر من تفيد دراسات الرصد والتوثيق أن سمطات االحتالل اعتقمت
وحكم عمييا م، 1967عتقمت عام والتي اُ  ،أسيرة في تاريخ الثورة الفمسطينية ىي األسيرة فاطمة برناوي من القدس أول

 م. 1977ن المؤبد، وأفرج عنيا عام بالسج

( أسيرة صدرت بحقين أحكاما  لفترات متفاوتة، أعالىا لمدة 26فمسطينية في سجونيا، بينين ) ( 41فيما تواصل اعتقال ) 
، 1948والتي صدرت بحق األسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيال أبو عياد من األراضي المحتمة عام  ،( عاما  16)

 ، منين األسيرة وفاء ميداوي، والدة الشييد أشرف نعالوة.ا  ( أمّ 18ومن بينين )

( جريحات ُأصبن أثناء االعتقال، وأقدمين األسيرة أمل طقاطقة من 7( رىن االعتقال اإلداري، و)3ومن بين األسيرات )
  ( سنوات. 7ومة بالسجن لمدة )، ومحك2014ديسمبر  /بيت لحم، والمعتقمة منذ تاريخ األول من كانون الثاني

ارتفعت عمميات  2015النسبة األعمى من حيث اعتقال النساء، وفي عام  2000والعام  1987وشيدت انتفاضتي العام 
 2015اعتقال النساء ومنين القاصرات مع اندالع اليبة الشعبية، حيث وصل عدد حاالت االعتقال بين النساء خالل عام 

 (.128إلى ) 2019(، وعام 133) 2018(، وفي 156إلى ) 2017(، وفي 164إلى ) 2016(، وفي عام 200إلى )

وتتعرض لكافة أنواع التنكيل والتعذيب التي تنتيجيا سمطات االحتالل بحق المعتقمين الفمسطينيين، بدءا  من عمميات 
  في السجون. االعتقال من المنازل وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، والحقا  احتجازىن 

، أعادت سمطات االحتالل سياسة تعذيب النساء عمى الواجية، وكانت أبرز 2020والجاري  2019وخالل العام الماضي 
ميس أبو غوش، وسماح جرادات،  :منين مميات تعذيب استمرت ألكثر من شيرالشيادات التي أدلت بيا أسيرات عن ع

 وحميمة خندقجي.

كيل التي مارستيا أجيزة االحتالل بحق األسيرات: بإطالق الرصاص عميين أثناء عمميات وتتمثل أساليب التعذيب والتن
خضاعين لمتحقيق ولمدد طويمة يرافقو  االعتقال، وتفتيشين تفتيشا  عاريا ، واحتجازىن داخل زنازين ال تصمح لمعيش، وا 

طوال فترة التحقيق، والحرمان من النوم  أساليب التعذيب الجسدي والنفسي منيا: الشبح بوضعياتو المختمفة، وتقييدىن
خضاعين  لفترات طويمة، والتحقيق المتواصل، والعزل واالبتزاز والتيديد، ومنع المحامين من زيارتين خالل فترة التحقيق، وا 
لجياز كشف الكذب، والضرب المبرح كالصفع المتواصل، عدا عن أوامر منع النشر التي أصدرتيا محاكم االحتالل، كما 

 تعرضت عائالتين لمتنكيل واالعتقال واالستدعاء كجزء من سياسة العقاب الجماعي.و 
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وبعد نقمين إلى السجون، ُتنفذ إدارة سجون االحتالل بحقين سمسمة من السياسات واإلجراءات التنكيمية منيا: اإلىمال 
، وتؤكد مؤسسات من احتضان أبنائينرات المفتوحة و الطبي، والحرمان من الزيارة، وحرمان األسيرات األميات من الزيا

في ساحة الفورة، وارتفاع  األسيرات ُيعانين ظروفا  حياتية صعبة في سجن "الدامون"، منيا: وجود كاميرات أن األسرى،
نسبة الرطوبة في الغرف خالل فترة الشتاء، كما وتضطر األسيرات استخدام األغطية إلغالق الحمامات، وتتعمد إدارة 

لتيار الكيربائي المتكرر عميين، عدا عن "البوسطة" التي ُتشكل رحمة عذاب إضافية لين، خاصة المواتي السجن قطع ا
 ُيعانين من أمراض، واألىم سياسة المماطمة في تقديم العالج الالزم لين، وتحديدا  المصابات.

 سياسة اعتقال األطفال

وحتى نياية  2020وقاصرا  في سجونو، ومنذ مطمع العام الجاري ( طفال  180يواصل االحتالل اإلسرائيمي اعتقال قرابة ) 
االحتالل اإلسرائيمي ، حيث ينتيج ( عاما  18( من األطفال تقل أعمارىم عن )210اعتقل االحتالل ) شير آذار المنصرم،

ب طفولتيم، وتيديد الفمسطينيين، كجزء أساسي من بنيتو العنيفة وأدواتيا، وُيحاول من خالليا سم سياسة اعتقال األطفال
مصيرىم ومستقبميم، وال تختمف أدواتو العنيفة الُمستخدمة بحق األطفال في مستواىا عن أدواتو بحق المعتقمين الكبار، 

 وتبدأ ىذه اإلجراءات منذ لحظة االعتقال األولى ليم، حتى احتجازىم في السجون.

حظة إلقاء القبض عمييم واحتجازىم، والتي تتناقض مع ما انتياكات جسيمة بحق األسرى األطفال منذ ل وُينفذ االحتالل
نصت عميو العديد من االتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة، وذلك من خالل عمميات اعتقاليم المنظمة من منازليم في 

بقا ض وصمت في بع، م دون طعام أو شراب لساعات طويمةيئساعات متأخرة من الميل إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وا 
انتزاع االعترافات منيم تحت الضغط و تيديدىم وترىيبيم، و توجيو الشتائم واأللفاظ البذيئة إلييم، و الحاالت الموثقة ليومين، 

حرمانيم من حقيم القانوني بضرورة حضور و دفعيم لمتوقيع عمى اإلفادات المكتوبة بالمغة العبرية دون ترجمتيا، و والتيديد، 
اعتقال  عن تتوانى سمطات االحتالل خالل التحقيق، وغير ذلك من األساليب واالنتياكات، كما والأحد الوالدين والمحامي 

 األطفال إداريا  دون أي تيمة، عمما  أن معظم التيم الموجية لألطفال تتعمق بإلقاء الحجارة.

جون االحتالل فرضيا ، شيدت قضية األسرى األطفال تحوالت خطيرة، حاولت إدارة س2020ومنذ مطمع العام الجاري 
داخل السجون، وتمثمت ىذه التحوالت في قضية نقل األسرى األطفال دون ممثمييم من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون"، 
حيث تعرض األطفال الذين جرى نقميم إلى اعتداءات عمى يد قوات القمع، وعزل عدد منيم، وتيديدىم، واحتجازىم في 

العيش اآلدمي، وفرض عقوبات عمييم وحرمان عائالتيم من زيارتيم، األمر الذي اعتبره ظروف ال تتوفر فييا أدنى شروط 
األسرى والمؤسسات الحقوقية، تحوال  خطيرا  ومحاولة لسمبيم أحد أىم ُمنجزاتيم، والمتمثل بوجود مشرفين عمى األسرى 

  األطفال داخل السجون، لتنظيم حياتيم ومساعدتيم في مواجية ظروف االعتقال.
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، منعطفا  خطيرا  عمى مصير األطفال األسرى، وفييا شيدت قضيتيم العديد من التحوالت، منيا إقرار 2015وشكل عام 
مشاريع القوانين، التي ُتشرع إصدار أحكام عالية بحق األطفال، وصمت في  وتقديم من القوانين العنصرية لعدد االحتالل

 حكم المؤبد.بعض الحاالت إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى ال

ويطبق االحتالل بحق األطفال في الضفة القانون العسكري، فيما ُيطبق إجراءاتو االستثنائية في القانون المدني اإلسرائيمي 
الفمسطينيين، وترسيخ التقسيمات التي فرضتيا  عمى أطفال القدس، كجزء من سياسات التصنيف التي ُتحاول فرضيا عمى

القانون المدني اإلسرائيمي عمى أطفال القدس، فقد وصل بيا األمر إلى استدعاء أطفال عبر عمى األرض، ومع أنيا ُتطبق 
 م. 2019عائالتيم، لم تتجاوز أعمارىم الخمس سنوات كما جرى في بمدة العيساوية خالل العام الماضي 

ات اعتقال متكررة، بعض وتعتبر أعمى نسبة اعتقاالت بين صفوف األطفال في مدينة القدس، حيث يواجو أطفاليا عممي
األطفال لم يتمكن عمى مدار سنوات من استكمال تعميمو بسبب االعتقال، وجّراء عمميات الحبس المنزلي الذي استيدفت 
من خاللو سمطات االحتالل، النسيج االجتماعي المقدسي، السيما األطفال، وشيريا  ُتسجل أعمى حاالت اعتقال بين 

 الفمسطينية األخرى. رنة مع المحافظاتصفوف األطفال في القدس مقا

وىذه أبرز المعطيات عن األسرى األطفال في سجون االحتالل: يقبع األسرى األطفال في ثالثة سجون وىي: عوفر، 
الفمسطينيين، وكانت  حالة اعتقال بين صفوف األطفال والفتية 6700ُسجمت أكثر من  2015مجدو، والدامون، ومنذ عام 

التي شيدت بداية اليبة الشعبية، حيث بمغت  2015ات اعتقال األطفال في الثالثة شيور األخيرة من عام أعمى نسبة لعممي
 حالة، تركزت غالبيتيا في القدس. 2000حاالت االعتقال بين صفوف األطفال في ذلك العام 

 سياسة االعتقال اإلااري 

 إلى م،1967 عام منذ الفمسطيني الشعب أبناء بحق اإلداري  االعتقال سياسة بانتياج اإلسرائيمي االحتالل سمطات تستمر
  .إداري  اعتقال أمر( 295) أصدرتومنذ مطمع العام الجاري  ىذا، يومنا

 محاكمة، أو محددة تيمة دون  الفمسطينيين اعتقال أجل من "اإلداري  االعتقال" لسياسة اإلسرائيمي االحتالل قوات وتمجأ
( 3)و طفل وىو سميمان قطش، منيم االحتالل سجون  في ة/إداري  ة/معتقل( 430) حوالي يقبع 2019 عام نياية وحتى
 . نساء

 من مدتيا تتراوح اعتقال أوامر العسكري  الحاكم إصدار خالل من اإلداري  االعتقال اإلسرائيمي االحتالل قوات وُتمارس
 سّرية، معمومات عمى بناء االعتقال أوامر وتصدر التجديد، مرات عدد تحديد دون  لمتجديد قابمة أشير، ستة إلى واحد شير
 التي العسكرية األوامر بموجب كاف   دليل وجود عدم حال في ُتستخدم وعادة عمييا، االطالع محاميو أو لممعتقل يحق وال



 
 
 

10 
 

ا ُيعتبر وىذا لممحاكمة، وتقديميم الفمسطينيين المواطنين العتقال الغربية، الضفة عمى االحتالل فرضيا  حق في جوىري ا مس 
 . لو الموجية الُتيم معرفة في المعتقل

 2003 عام بداية مع عددىم وصل إداريا ، معتقال  ( 12) الثانية االنتفاضة قبل ما اإلداريين المعتقمين عدد كان أن فبعد
 االحتالل مقاومة عمى الجماعية العقوبات من كنوع اإلداري، االعتقال يستخدم االحتالل أن يؤكد مما معتقل، ألف إلى

 .الدولية المعايير حسب الفمسطيني لمشعب المكفولة

 القانون  في جاء ما فبحسب تعسفي، واعتقال قانوني غير االحتالل دول تمارسيا التي بالصورة اإلداري  االعتقال ويعتبر
 يكون  أن يمكن ال بذلك وىو ،"لمدولة القومي األمن ييدد حقيقي خطر ىناك كان إذا إال يتم ال اإلداري  الحبس إن" الدولي
 .طويمة زمنية ولفترة محدود غير

 العزل اإلنفرااي اتسياس

والتي تحاول من  الفمسطينيين األسرى  بحق االحتالل سمطات تستخدميا التي النفسي التعذيب أدوات أحد العزل ُيشكل
 المخابرات جياز من وبقرارات االحتالل، سجون  إدارة وتنتيج ،خاللو فصل األسير عن العالم الخارجي وسمب وجوده

من خالل سمطة  أو ، "سري  ممف" وجودو " الدولة أمن عمى الخطر" تشكيميم بذريعة االنفرادي، العزل سياسة" الشاباك"
ويرافق عممية العزل، إبقاء األسير في زنزانتو طوال اليوم باستثناء ساعة  ، مؤقتة لفترات كعقوبةالسجون التي تستخدميا 

 ان؛ كما وتحرم عائمتو من زيارتو.جسمح لو بالتواصل مع أحد سوى السّ الفورة )الساحة(، وال يُ  إلىواحدة يخرج بيا 
أشعة الشمس، وتحتوي عمى أما عمى صعيد الزنزانة التي ُيحتجز بيا األسير، فيي عبارة عن غرفة صغيرة ال تدخميا  

مرحاض بداخميا، وفييا فتحة واحدة وىي فتحة الباب الحديدي الذي يتم عبرىا إدخال الطعام لألسير، وىناك العشرات من 
ودة في الشتاء، وحاّرة في الصيف، واستخدمت بانتشار الحشرات فييا، وىي شديدة البر  ُتفيد الشيادات لألسرى المعزولين

 عزل بحق كافة األسرى الذين خاضوا إضرابات، كإجراء عقابي أولي بحقيم. ال السجون، إدارة
، وشكمت أحد أبرز القضايا التي 2000ُيشار إلى أن سياسة العزل اإلنفرادي تصاعدت مع تصاعد المواجية بعد عام 

، وتحديدا  بعد إضراب 2012خاض ضدىا األسرى إضرابات عن الطعام، حيث انخفض عدد األسرى المعزولين بعد عام 
 ، الذي شكل فيو إنياء العزل مطمبا  أساسيا . 2012عام 

 
 اسة العقاب الجماعيسي

العقاب الجماعي بحق عائالت المعتقمين، وتمثل ذلك من خالل استدعاء أفراد االحتالل استخدام سياسة  سمطات انتيجت
من عائالتيم لمضغط عمييم أو اعتقاليم، وشمل ذلك أباء وأميات المعتقمين وأشقائيم، إضافة إلى االقتحامات المتكررة 

ت وعمميات تخريب، كما وشمل ذلك عمميات ىدم لمنازل عدد من المعتقمين، كجزء من اإلجراءات لمنازليم، وتنفيذ اعتداءا
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، مارستيا سمطات متجددة االنتقامية التي تنفذىا بحقيم وبحق عائالتيم، وُتعتبر سياسة ىدم منازل المعتقمين سياسة قديمة
 األعوام التي شيدت مواجية عالية.  االحتالل بكثافة عالية في

من  ي سجون االحتالل وىم: أحمد قنبعثالثة منازل تعود ألسرى ف ىدمت قوات االحتالل مطمع العام الجاري  ومنذ
، فيما تنتظر عائمة األسير قسام البرغوثي ىدم منزليا بعد جنين، ووليد حناتشة، ويزن مغامس وكالىما من رام هللا

 الجاري.  أبريل /من نيسان الثامنالمنزل في تاريخ قرار صدر بذلك من سمطات االحتالل، وانتيى ميمة إخالء 

 مواجية األسرى لسياسات إاارة سجون االحتالل

دفعت اإلجراءات القمعية والسياسات التي تمارسيا قوات االحتالل اإلسرائيمي بحق األسرى الفمسطينيين إلى مواجية 
رجاع م2020 بخطوات احتجاجية منذ مطمع العام الجاري  األسرى إلدارة سجون االحتالل، ، منيا اإلضراب عن الطعام، وا 

 وجبات الطعام، وا غالق األقسام من خالل وقف الحياة االعتقالية اليومية داخل السجن. 

التنظيف التي وكانت أبرز ىذه االحتجاجات رفضا  لقرار إدارة السجون بسحب عشرات األصناف من "الكانتينا"، منيا مواد 
 ُتشكل اليوم احتياجا  أساسيا  لمواجية وباء )كورونا(، إضافة عمى مواد غذائية أساسية، وأصناف أخرى.

 مطالبات مؤسسات األسرى: تأكيا عمى 

، السيما االحتالل، أسوة ياول العالم األخرى  طالق سرا  األسرى واألسيرات من سجون التاخل والضغط عمى االحتالل إل: أوالً 
 . األسرى المرضى وكبار السن واألسيرات واألطفال واإلااريين كضرورة ممحة إلنقاذ حياتيم

نتشار فيروس اإرسال لجنة طيية اولية لإلشرا  عمى األوضاع الرحية لألسرى واألسيرات ااخل السجون لحمايتيم من ثانيا: 
 ر كل متطمبات الحماية والسالمة ليم.يكورونا وتوف

 

 


