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   بيان ملؤسسة التضامن الدويل حلقوق اإلنسان
  يف السجون اإلسرائيلية الفلسطينيينال ـن األطفـوال املعتقلين مـاول أحـيتن

  ]مقتطفات[ *.11/4/2001رام الله،  
  
  

  .طفالً تم أسرهم يف انتفاضة األقصى 250أن أكثر من " اإلنسانمؤسسة التضامن الدويل حلقوق "أعلنت   
 مـــن إجراءاتهـــا القمعيـــة خـــالل صـــعدت االحتالليـــةتـــه اليـــوم، ذكـــرت املؤسســـة أن الســـلطات ويف بيـــان وزع  
السـلطات االحتالليـة علـى اعتقـال  وأقـدمتمتعـددة  أشـكالالفلسطينيين وعبـر  األطفالاحلالية ضد  األقصىانتفاضة 

بالغـة القسـوة،  وإنسـانيةيف أوضاع معيشـية  اإلسرائيليةالفلسطينيين وزجت بهم داخل السجون  األطفالاملئات من 
يف  األعلـىعامـاً النسـبة  18ـ  14يف الفئـة العمريـة مـا بـين  األطفـاليف خطـوة ردع ال سـابق لهـا، حيـث شـكل اعتقـال 

  .احلالية األقصىخالل انتفاضة  األسرى أوساط
ال يـزال  أسـيراً 250بـأكثر مـن  األقصـىالفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خالل انتفاضـة  األطفالويقدر عدد   

أســــيراً يتعرضــــون النتهاكــــات صــــارخة  80بيــــنهم نحــــو  اإلســــرائيليةمــــنهم رهــــن االعتقــــال يف الســــجون  120قرابــــة 
  ".تلموند"واعتداءات متكررة من قبل السجناء اجلنائيين اليهود يف سجن 

وحشــي تعرضــوا لتعــذيب  األطفــال األســرىفيــد املعلومــات املتــوفرة لــدى املؤسســة أن أعــداداً كبيــرة مــن تو  
بــالغ القســوة علــى يــد اجلنــود أثنــاء عمليــات االعتقــال والتــي شــارك يف عــدد منهــا وحــدات خاصــة مــن املســتعربين يف 

 إىل اسـتخدام التعـذيب والضـغط إضـافةبالضرب املبرح،  األطفال، حيث كان اجلنود ينهالون على اإلسرائيلياجليش 
نقـــل عـــدد مـــنهم إىل  تحقيـــق معهـــم األمـــر الـــذي اســـتدعىأثنـــاء فتـــرة ال النفســـي بشـــكل واضـــح ضـــد املعتقلـــين األطفـــال

  . سبانية لتلقي العالجاملستشفيات اإل
 أســـرهمخمتلفـــة مـــن التعـــذيب منـــذ حلظـــة  أشـــكالالفلســـطينيين إىل  األطفـــالمـــن  األســـرىوتتعـــرض غالبيـــة   

يف  األطفـال سـرىاألمـع  اإلسـرائيليونالتعـذيب التـي يسـتخدمها احملققـون  أسـاليبوخالل التحقيـق معهـم، ومـن أبـرز 
  .مؤملة واحلرمان من النوم والعزل واستخدام لغة التهديد أوضاعالتحقيق الضرب املبرح والشبح يف  أقبية

هذه االنتهاكات املتكررة إىل تفـاقم  أمامال حترك ساكناً  األيديمكتوفة " تلموند"سجن  إدارةوأدى وقوف   
عالن إجملــة مــن اخلطــوات االحتجاجيــة تمثلــت بــ إعــالنين إىل الفلســطيني باألســرىهــذه االنتهاكــات األمــر الــذي دفــع 

الـــذي يشـــير بـــأن حتســـين  األمـــر "شـــطة"و" نفحـــة"و" هـــداريم"و" عســـقالن"حتذيريـــة عـــن الطعـــام يف ســـجون  إضـــرابات
، والتـي اإلسـرائيليةومصـلحة السـجون  األسـيرةسيكون عنـوان املعركـة القادمـة بـين احلركـة  األسرى األطفال أوضاع

  .ملها تظهر بشكل جليابدأت مع
الفلســطينيين شــددت احملــاكم العســكرية  األطفــالويف ســياق احلــرب التــي أعلنتهــا القــوات االحتالليــة ضــد   

 إلقـاءلتصـل مـدة السـجن الفعلـي علـى تهمـة  األشـبال األسـرىالصادرة بحـق  أحكامهاورفعت من مستوى  اإلسرائيلية
  .احلالية األقصىن تتجاوز الستة شهور قبل انتفاضة حجر إىل ما يقرب من سنة ونصف يف حين أنها مل تك

وصـــلت يف حـــق  األطفـــالالقاســـية بحـــق عـــدد مـــن  األحكـــامجمموعـــة مـــن  األخيـــرةكمـــا صـــدرت يف اآلونـــة   
  .باألطفالالدولية اخلاصة  واألعرافجن الفعلي لست سنوات دون مراعاة القوانين الس بعضهم إىل

كـــل مـــن  األخيـــرةقاســـية يف اآلونـــة  أحكـــاملـــذين صـــدر بحقهـــم ا األشـــبالالفلســـطينيين  األســـرىومـــن بـــين   
من سكان قرية سبسطية قضاء نابلس، حيث صدر بحقها حكم بالسـجن  عاماً 17الطفلة، سعاد حلمي غزال  األسيرة

خليــل  األســير، والطفــل عامــاً عنــد اعتقالهــا 16 ـــلمل تكــن قــد جتــاوزت ا أنهــاعلــى الــرغم مــن ملــدة ســت ســنوات ونصــف 
، وغالــب حممــد، وعــادل حممــد علــي، ورســتم حممــد علــي، مــن ســكان خمــيم شــعفاط، حيــث صــدر بحقهــم حكــم الزلبــاين

شـــهراً، وحســـين علقـــم، ورامـــي علقـــم، وعـــالء علقـــم، ونـــاجح الطويـــل، مـــن ســـكان شـــعفاط وقـــد صـــدر  30بالســـجن ملـــدة 
الـــذي يجيـــز  225رقـــم  اإلســـرائيليالعســـكري  لألمـــر إحيـــاءالـــذي يشـــكل  األمـــرشـــهراً،  24بحقهـــم حكـــم بالســـجن ملـــدة 

  .132العسكري رقم  واألمرعاماً،  12باعتقال وحماكمة الطفل الذي يبلغ من العمر 
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 إنمـــا، نالفلســـطينيي األطفـــالهـــذه االنتهاكـــات بحـــق  الســـلطات االحتالليـــة بارتكابهـــا أناملؤسســـة  وأكـــدت  

وكافـــة  4/8/1991ليهـــا إســـرائيل يف والتـــي صـــادقت ع 1989تنتهـــك وبشـــكل واضـــح اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل لعـــام 
  .، واتفاقية مناهضة التعذيب1985لعام  األحداثاملعايير الدولية ومنها املعايير الدنيا لقضاء 

الكبـار واجلنـائيين يعتبـر خمالفـة  األسـرىبـين  األطفـالالتضـامن الـدويل بـأن احتجـاز  ]مؤسسة[ما تؤكد ك  
ضـــــامن الـــــدويل احلكومـــــة تال ]مؤسســـــة[، هـــــذا وتطالـــــب 1949 ف الرابعـــــة لعـــــاممـــــن اتفاقيـــــة جنيـــــ 76لـــــنص املـــــادة 

 .الفلسطينيين من سجونها األطفالالفوري عن  واإلفراجباحترام االتفاقيات الدولية  اإلسرائيلية
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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