ورقت حقائق حول:
اهتهاماث سلطاث الاحتالل بحق ألاسزى واملعتقلين الفلسطينيين

شهزهيسان /أبزيل 2018م

مقدمت
واضلذ ظلؿاث الاخخالٌ ؤلاظشابيلي ،اجخار جملت مً العياظاث وؤلاجشاءاث بدم ألاظشي واإلاعخللين
الفلعؿيييين ،والتي شيلذ معاظا خؿيرا بالحلىق اللاهىهيت اإلاىفىلت لهم بمىجب كىاعذ اللاهىن الذولي
ؤلاوعاوي واللاهىن الذولي لحلىق ؤلاوعان .هما خالف اظخمشاس كيامها باعخلاٌ اإلاىاؾىين الفلعؿيييين؛
حععفيا وافت الػماهاث اللاهىهيت اإلاخعللت بالحمايت مً الاخخجاص الخععفي.
وفي هزا ؤلاؾاس سضذث مؤظعاث ألاظشي وخلىق ؤلاوعان (هادي ألاظش الفلعؿيني ،مؤظعت الػمير لشعايت
ألاظير وخلىق ؤلاوعان ،هيئت شئىن ألاظشي ،مشهض اإلايزان لحلىق ؤلاوعان) كيام كىاث الاخخالٌ خالٌ الفترة
اإلامخذة مً 2018/4/1م وختى 2018/4/30م ،باخخجاص ( )551مً اإلاىاؾىين/اث الفلعؿيييين/اث ،في ألاساض ي
الفلعؿيييت املحخلت ،وبمماسظت أهماؽ مخخلفت مً الاهتهاواث لحلىكهم اإلاىفىلت.
واظخىماال للجهىد التي جبزلها اإلاؤظعاث الششيىت ،في الذفاع عً خلىق ألاظشي واإلاعخللين الفلعؿيييين،
ظىاء مً خالٌ الخمثيل اللاهىوي ،أو مً خالٌ إضذاساتها التي جشضذ مذي امخثاٌ دولت الاخخالٌ للمعايير
ُ
ُ
اللاهىهيت الذوليت اإلاخعللت بدلىكهم ،فئنها جطذس وسكت خلابم بشأن العياظاث وؤلاجشاءاث ؤلاظشابيليت التي
وكعذ خالٌ شهش هيعان /أبشيل 2018م.
جدىاوٌ الىسكت إخطاءاث وخلابم عً أعذاد ألاظشي واإلاعخللين التي اخخجضتهم ظلؿاث الاخخالٌ ،خالٌ الشهش
اإلااض يُ ،وحعلـ الػىء عل الاسجفاع اإلالحىف في عذد ألاظشي املحيىمين بالججً اإلاؤبذ (مذي الحياة) ،وجخؿشق
إل اظخمشاس ظياظت الاعخلاٌ ؤلاداسي وما يخعشغً له ألاظيراث الفلعؿييياث ،وحعخعشع أيػا أهماؽ
ُ
الخعزيب وظىء اإلاعاملت التي وكعذ بدم ألاظشي واإلاعخللين ،وجخلظ الىسكت في خاجمتها إل جملت مً الىخابج
والخىضياث.
ً
أوال :إحصاءاث 1حول عملياث الاعتقال:
اعخللذ ظلؿاث الاخخالٌ ؤلاظشابيلي خالٌ شهش هيعان /إبشيل  )551( 2018فلعؿيني/ة مً ألاساض ي
الفلعؿيييت املحخلت ،مً بينهم ( )124ؾفال ،و( )9مً اليعاء.
وحشير أعماٌ الشضذ والخىزيم التي جىاضلها اإلاؤظعاث الششيىت ،إل أن ظلؿاث الاخخالٌ اعخللذ ()162
مىاؾىا مً اللذط ،واعخللذ ( )94مىاؾىا مً مدافكت سام هللا والبيرة ،و( )70مىاؾىا مً مدافكت الخليل،
و( )48مىاؾىا اعخللتهم مً مدافكت جىين ،ومً مدافكت بيذ لحم ( )41مىاؾىا ،فيما اعخللذ ( )40مىاؾىا
مً مدافكت هابلغ ،ومً مدافكت ؾىلىشم ( )16مىاؾىا ،و( )39مىاؾىا مً مدافكت كلليليت ،أما مً مدافكت
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ؾىباط فلذ اعخللذ ظلؿاث الاخخالٌ ( )9مىاؾىين ،و( )10مً مدافكت ظلفيذ ،و( )8مً مدافكت أسيدا،
و( )14مً كؿاع غضة.
وفي ظياق جىشيغ ظياظت الاعخلاٌ ؤلاداسي ،أضذسث ظلؿاث الاخخالٌ ( )80أمشا إداسيا ،مً بينها ( )32أمشا
جذيذا ،وبزلً بلغ عذد اإلاعخللين الفلعؿيييين في سجىن الاخخالٌ أهثر مً ( )6000أظير ،منهم ( )62ظيذة،
مً بينهً زماوي ( )8فخياث كاضشاث ،فيما بلغ عذد اإلاعخللين ألاؾفاٌ في سجىن الاخخالٌ هدى ( )350ؾفال،
ووضل عذد اإلاعخللين ؤلاداسيين إل هدى ( )450معخلال.
ً
ثاهيا /ارجفاع عدد املعتقلين املحنومين بالسجن املؤبد:
ُ
حشير أعماٌ الشضذ والخىزيم ،التي جىاضلها اإلاؤظعاث أن عذد اإلاعخللين املحيىمين بالججً اإلاؤبذ إلاشة واخذة
أو عذة مشاث (مذي الحياة) ،اسجفع ال ( )537معخلال ،بيىما يلط ي ( )484معخلال؛ أخياما ضذسث بدلهم ألهثر
مً  20ظىت أو أكل مً مؤبذ ،وأن ( )431معخلال ضذس بدلهم أخياما جتراوح ما بين  20-15ظىت ،و()275
معخلال يلػىن أخياما بالججً جتراوح ما بين  15-10ظىت.
وسضذث اإلاؤظعاث أن هزه ألاخيام الجابشة في معكم الحاالث جطذس مشفلت بغشاماث ماليت مشجفعت جذا.
ً
ثالثا /مؤشزاث على اهتهاك حقوق املزأة:
واضلذ ظلؿاث الاخخالٌ ؤلاظشابيلي اهتهان خلىق ألاظيراث واإلاعخلالث الفلعؿييياث ،خيث جدخجض في
سجىنها ( )63امشأة فلعؿيييت ،مً بينهً ( )8ؾفالث )9( ،مطاباث )3( ،وعاء سهً الاعخلاٌ ؤلاداسي دون تهمت
أو مداهمت ،وجماسط بدلهً أهماؽ مخخلفت مً الخعزيب الجعذي والىفس ي.
وواهذ ظلؿاث الاخخالٌ كذ جذدث أمش الاعخلاٌ ؤلاداسي بدم ألاظيرة خذيجت الشبعي مً يؿا في الخليل إلاذة
شهشيً إغافيين ،لييخهي بخاسيخ 2018/6/7م ،وهزه هي اإلاشة الثالثت التي يجذد فيها أمش الاعخلاٌ ؤلاداسي
للشبعي ،خيث ضذس أمش الاعخلاٌ ؤلاداسي ألاوٌ بخاسيخ  2017 /10/9إلاذة ( 3أشهش) ،وجم ججذيذ ألامش ٌ( )3أشهش
أخشي جيخهي بخاسيخ 2018/4/7م كبل أن يجذد ألامش للمشة الثالثت.
هزا وضشخذ اإلاعخللت ؤلاداسيت خالذة جشاس ( 55عاما) ،إلاؤظعت الػمير لشعايت ألاظير وخلىق ؤلاوعان ،أن
إداسة مطلحت الججىن كامذ بخاسيخ 2018/4/9م ،بمىعها مً جدػير ألاظيراث المخداهاتهً ،أو جلذيم جلعاث
جىعىيت لهً .واخخجاجا عل رلً ،كامذ ألاظيراث بئغالق اللعم ،وسفؼ وجبت العشاء .ولتهذبت ألاوغاع
وعذث إداسة مطلحت الججىن بئسجاع اإلاعلمت الخاسجيت خالٌ أكل مً أظبىع ،وظمدذ لجشاس بالعىدة
للذسوط والجلعاث لفترة مؤكخت فلـ.
ُيشاس إل أن الىابب في املجلغ الدششيعي اإلاعخللت خالذة جشاس ،جلىم بخذسيغ ألاظيراث خاليا ،ورلً بعبب
غياب اإلاعلمت الخاسجيت لعذة أشهش ،ولهزا العبب كامذ جشاس بالبذء بخدػير ؾالباث الخىجيهي المخداهاتهم
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النهابيت ،باإلغافت ال رلً ،جلىم جشاس بخلذيم جلعاث جىعىيت للمعخلالث اللاضشاث خىٌ خلىق الاوعان
بشيل خاص ،خيث أن الهذف الشبيس ي مً هزه الجلعاث هى جثليف الفخياث اللاضشاث خىٌ خلىكهً
الخاضت خالٌ الاعخلاٌ ،اظدىادا ال اللىاهين والاجفاكياث الذوليت التي حعنى بدلىق الاوعان.
ً
رابعا /استمزاراملعتقلين إلاداريين بمقاطعت املحالم:
يىاضل خىالي  430معخلال إداسيا ملاؾعت مداهم الاخخالٌ بيافت معخىياتها ،خيث أعلً اإلاعخللىن ؤلاداسيىن في
سجىن الاخخالٌ مىز مىخطف شباؽ  2018في بيان لهم ،أنهم ظيششعىن بملاؾعت املحاهم الععىشيت الخاضت
باالعخلاٌ ؤلاداسي وهم معخمشون في خؿىاتهم.
ومً جهتها حعخمش إداسة مطلحت الججىن ؤلاظشابيليت في مداولت إنهاء إغشاب اإلاعخللين بشيل يىمي ،خيث
جىاضل تهذيذهم وحعخذي بالػشب عل بعػهم وإجباسهم عل خػىس جلعاث املحاهم الععىشيت ،أما فيما
يخعلم باملحامين ،فلذ كامذ كىاث الاخخالٌ بتهذيذ بعػهم بعلىباث ماليت وسفع شياوي غذهم ،في خاٌ
اظخمشوا في اإلالاؾعت.
وضشح اإلاعخلل بعام أبى عىش وهى أخذ أفشاد لجىت جمثيل اإلاعخللين ؤلاداسيين ملحامي مؤظعت الػمير ظامش
ظمعان الزي صاسه في ألاوٌ مً أياس مً العام الجاسي في سجً عىفش ،أهه مً اإلافترع علذ جلعت خالٌ ألايام
اللليلت اللادمت بين لجىت جمثيل اإلاعخللين ؤلاداسيين وممثلين عً جهاص املخابشاث والجيش ومطلحت سجىن
الاخخالٌ ،للخباخث خىٌ ظياظت الاعخلاٌ ؤلاداسي.
ً
خامسا /أهماط التعذيب وسوء املعاملت:
واضلذ ظلؿاث الاخخالٌ اسجياب أهماؽ مخخلفت مً الخعزيب وغيره مً غشوب اإلاعاملت اللاظيت والالإوعاهيت
واإلاهيىت ،بدم ألاظشي واإلاعخللين الفلعؿيييين .حعخعشع الىسكت خالخين منها وكعذ في معخلل اإلاعيىبيت.
ووفلا لشهادة ألاظير وظام سبيع ( 21عاما) مً بلذة بيذ عىان واإلاعخلل مىز  30آراس  ،2018التي ضشح بها
لىادي ألاظير الفلعؿيني" :أهه حعشع لخدليم كاط اظخمش في أول أيام اعخلاله إلاذة ( )48ظاعت بشيل مخخالي
حعشع خاللها للػشب وللحشمان مً الىىم ،وبأن أخذ املحللين كام بجحبه مً قهشه ودفعه بلىة وهى مليذ.
ولم جخىكف عملياث الخعزيب عىذ هزا الحذ بل اظخمش املحللىن بالػغـ الىفس ي والجعذي عليه ألامش الزي
حعبب في حعشغه النهياس عطبي ،وهلله املحللىن إل كعم العضٌ وأبلىه ألهثر مً خمغ ظاعاث مللى عل
ألاسع وهى مليذ اليذيً واللذمين .ورهش ألاظير أهه خاع إغشابا عً الؿعام اظخمش لعذة أيام سفػا إلاا
حعشع له مً عملياث حعزيب.
وفي شهادة للمعخلل يديى علىي ( 21عاما) مً بلذة ديش جشيش ،أفاد أهه حعشع للخعزيب عل يذ كىاث الاخخالٌ
أزىاء اعخلاله واظخمش رلً بعذ جدىيله إل الخدليم ،وسوي جفاضيل رلً خيث كاٌ " :أن كىة مً جيش
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الاخخالٌ اكخدمذ ميان ظىىه في سام هللا فجشا بخاسيخ  27آراس مً العام الجاسي ،واعخذث عليه بالػشب اإلابرح،
خيث هاجمه ولب بىليس ي وأظلؿه عل ألاسع ،زم جشي اكخياده إل ظياسة ععىشيت ،وفيها حعشع اإلاعخلل
مجذدا للػشب والشخم".
وجابع اإلاعخلل علىي في شهادجه "أن كىاث الاخخالٌ هللخه بعذ اعخلاله إل أخذ اإلاععىشاث وبلي فيه ختى ضباح
اليىم الخالي ،زم جشي هلله إل معخلل "اإلاعيىبيت" وهىان حعشع لخدليم ؾىيل اظخمش مً ( )20-18ظاعت
بشيل مخخالي ،ألامش الزي دفعه لإلغشاب عً الؿعام لعذة أيام.
ووفلا للمخابعت اللاهىهيت عبر صياساث املحامين للمعخللين فئن ما وعبخه  %90مً اإلاعخللين يخعشغىن لعملياث
حعزيب جعذيت وهفعيت الظيما أزىاء عمليت الاعخلاٌ والخدليم ،ورلً مً خالٌ الاعخذاء عليهم بالػشب،
والتهذيذ ،والشخم ،والخدليم اإلاخىاضل ولعاعاث ؾىيلت ،والحشمان مً الىىم إغافت إل ظياظت العضٌ
الاهفشادي التي حعخبر مً أخؿش عملياث الخعزيب الىفس ي التي جماسظها ظلؿاث الاخخالٌ بدم اإلاعخللين
الفلعؿيييين.
ً
سادسا /النتائج:
 -1جشاجعذ الاعخلاالث بيعبت ( ،)%5خيث بلغذ خالٌ شهش أبشيل2018/م ( ،)551بيىما بلغذ خالٌ
شهش ماسط2018/م (.)609
 -2بلغذ وعبت ألاؾفاٌ ( ،)%23ووعبت اليعاء ( )%1مً العذد ؤلاجمالي لألظشي واإلاعخللين خالٌ شهش
هيعان /أبشيل 2018م.
 -3العذد ألاهبر مً اإلاعخللين/اث خالٌ شهش هيعان /أبشيل 2018م ،وان مً مدافكت اللذط ،وبلغ
(.)162
ُ -4يشيل اظخمشاس اخخجاص اإلاىاؾىين الفلعؿيييين بشيل شهشي ،دون اجباع ؤلاجشاءاث اللاهىهيت ،اهتهاوا
للمعايير الذوليت اإلاخعللت بالحمايت مً الاخخجاص الخععفي.
ُ
ُ
 -5حشيل ظياظت الاعخلاٌ ؤلاداسي ،مخالفت ضشيدت للمعايير الذوليت اإلاخعللت بػماهاث املحاهمت
العادلت ،هما ُيعذ الخىظع فيها ،وعذم الىشف عً التهمت للخدلم مً أظباب الاعخلاٌ ،حعاسغا مع
اإلاادة ( )78مً اجفاكيت جىيف الشابعت لعام 1949م.
 -6جىؿىي مماسظاث إداسة مطلحت الججىن ؤلاظشابيليت بدم ألاظيراث واإلاعخلالث ،خاضت فيما يخعلم
بمداوالث خشمانهم مً الحم في الخعليم ،مخالفت للىاعذ ألامم اإلاخدذة الىمىرجيت الذهيا إلاعاملت
الججىاء لعام  ،1955وللعهذ الذولي الخاص بالحلىق الاكخطاديت والاجخماعيت والثلافيت لعام
1976م ،وأخيام اجفاكيت جىيف الشابعت لعام 1949م.
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ُ -7يعذ ؤلافشاؽ في اخخجاص ألاؾفاٌ ،مخالفت للىاعذ ألامم اإلاخدذة الىمىرجيت الذهيا إلداسة شئىن
ألاخذار (كىاعذ بىين) لعام 1985م ،كىاعذ ألامم اإلاخدذة بشأن خمايت ألاخذار املجشديً مً
خشيتهم (هافاها) لعام 1990م ،ومبادا ألامم اإلاخدذة الخىجيهيت (مبادا الشياع) ،التي جىظ عل
وجىب أن ييىن الججً الفعلي لألؾفاٌ مالرا أخيرا.
ُ
 -8حشيل أهماؽ الخعزيب التي اظخعشغتها الىسكت ،اهتهاوا للمعايير الذوليت اإلاخعللت بمىاهػت الخعزيب
وغيره مً غشوب اإلاعاملت أو العلىبت اللاظيت والالإوعاهيت واإلاهيىت.
ً
سابعا /التوصياث:
ُ
جلذم الىسكت في نهايتها مجمىعت مً الخىضياث اظدىادا إل الىكاةع ظالفت الزهش ،عل الىدى آلاحي:
 -1حشىيل لجىت جلص ي خلابم مً كبل مجلغ خلىق ؤلاوعان ،بشأن الاهتهاواث ؤلاظشابيليت بدم
اإلاعخللين.
 -2جفعيل أدواث اإلاعابلت واملحاظبت مً كبل املجخمع الذولي ججاه ملترفي الاهتهاواث ،وفاء اللتزاماجه
اللاهىهيت وألاخالكيت.
 -3اغؿالع ألاؾشاف العاميت اإلاخعاكذة عل اجفاكياث جىيف ،بمعؤولياتها والػغـ عل دولت الاخخالٌ
الخترام كىاعذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي.
 -4اللجان الخعاكذيت بخفعيل دوسها وخث دولت الاخخالٌ عل اخترام معايير خلىق اإلاعخللين.
اهتهى.
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