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  تقارير دولية

  تقرير منظمة العفو الدولية
  ]مقتطفات[ ١٩٩٧لعام 

[.......]  

  إسرائيل واألراضي احملتلة
فلســطيني ألســباب  ١٦٠٠ألقــت الســلطات اإلســرائيلية القــبض علــى مــا ال يقــل عــن 

فلسطيني وخمسة إسـرائيليين  ٦٠٠وعلى مدى العام اعتُقل إدارياً ما ال يقل عن . أمنية
املعترضــين علــى اخلدمــة وكــان يف عــداد ســجناء الــرأي مــا ال يقــل عــن ثالثــة مــن . يهــود

ن بين السجناء السياسـيين اآلخـرين مـا ال يقـل كما كان م. العسكرية بدافع من الضمير
دون تهمـــة أو حماكمـــة، أو رغـــم ظلـــوا معتقلـــين  ٢٢مواطنـــاً لبنانيـــاً، مـــن بيـــنهم  ٦٥عـــن 

فلســطيني أمــام  ١٠٠٠ال يقــل عــن وحــوكم مــا . انقضــاء مــدد األحكــام الصــادرة علــيهم
اء احملـــــاكم العســـــكرية اإلســـــرائيلية، وكانـــــت إجـــــراءات حماكمـــــاتهم قاصـــــرة عـــــن الوفـــــ

سـجيناً  ١١٥٥العام، تم إطـالق سـراح وعلى مدى . باملعايير الدولية للمحاكمة العادلة
آخـــرين قـــد ظلـــوا رهـــن  ٣٥٠٠فلســـطينياً يف إطـــار اتفاقـــات الســـالم، وإن كـــان أكثـــر مـــن 

مــنهم قــد حُكــم علــيهم بالســجن يف الســنوات  ٢٠٠٠االعتقــال حتــى نهايــة العــام؛ وكــان 
وظــل تعــذيب املعتقلــين الفلســطينيين وإســاءة معــاملتهم أثنــاء التحقيــق معهــم . املاضــية

وقتلــت القــوات اإلســرائيلية مــا ال يقــل . أمــراً معتــاداً تــدأب عليــه الســلطات وجتيــزه رســمياً
نفــــت مصــــرع مــــدنياً؛ وكانــــت املالبســــات التــــي اكت ٦٠فلســــطينياً، مــــن بيــــنهم  ٨٠عــــن 

. بعضهم توحي بأنهم أُعدموا خارج نطاق القضاء، أو قُتلوا بصورة أُخرى غير مشروعة
وقامــت الســلطات اإلســرائيلية بهــدم ســبعة منــازل علــى األقــل للفلســطينيين علــى ســبيل 

ومــن ناحيــة أُخــرى، ارتكبــت اجلماعــات الفلســطينية املعارضــة لعمليــة الســالم . العقــاب
  .مدنياً إسرائيلياً ٥٦ودت بحياة ما ال يقل عن أعمال قتل عمد وتعسفي أ

أجــرت احلكومــة اإلســرائيلية بعــض التعــديالت علــى مشــروع قــانون كانــت صــياغته 
؛ )١٩٩٦تقريـر منظمـة العفـو الدوليـة لعـام راجـع (األصلية تضفي شرعية علـى التعـذيب 

 شـــباط، ســــحبت احلكومـــة مشــــروع قـــانون يمــــنح أفـــراد جهــــاز األمـــن العــــام/ويف فبرايـــر
آذار، عُقـد مـؤتمر دويل للقمـة /ويف مـارس. حصانة من العقاب، وذلك إلعـادة النظـر فيـه

                                                            
  لنـــــدن١٩٩٧يونيـــــو /قســـــم املطبوعـــــات، الطبعـــــة األوىل، حزيـــــران - منظمـــــة العفـــــو الدوليـــــة ، - 

ويغطــي هــذا التقريــر الفتــرة مــا بــين . - ٨٦٢١٠ - ٢٦٩ - ٣: التــرقيم الــدويل. اململكــة املتحــدة
  .١٩٩٦ديسمبر /يناير وكانون األول/كانون الثاين
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، يف أعقاب عمليات التفجير االنتحاريـة التـي "اإلرهاب"يف شرم الشيخ بهدف معارضة 
  ).أنظر ما يلي(آذار /شباط ومارس/قام بها فلسطينيون خالل شهري فبراير

[.......]  
معن يف استخدام أسلوب إغـالق احلـدود، ضـاربة بـذلك اإلسرائيلية توظلت السلطات 

وهمــا (حصــاراً علــى الفلســطينيين يف قطــاع غــزة واملنطقتــين أ وب مــن الضــفة الغربيــة 
باالشــتراك مــع الســلطات مــن املنــاطق اخلاضــعة لواليــة الســلطة الفلســطينية وحــدها، أو 

مـن سـكان املنطقـة ب  وتعرض الفلسـطينيون). اإلسرائيلية، وفقاً التفاقية أوسلو الثانية
يف الضــــفة الغربيــــة للتوقيــــف واالعتقــــال علــــى أيــــدي كــــل مــــن قــــوات األمــــن اإلســــرائيلية 

توسيع املستوطنات اإلسرائيلية القائمة يف ويف ظل احلكومة اجلديدة، تم . والفلسطينية
يف شـــن الهجمـــات علـــى الضـــفة الغربيـــة؛ واســـتمر املســـتوطنون اإلســـرائيليون املســـلحون 

  .، كما استمرت هجمات الفلسطينيين املسلحين على املستوطنينالفلسطينيين
فلسـطيني ألسـباب أمنيـة؛  ١٦٠٠وعلى مدى العام، أُلقي القبض على ما ال يقل عن 

منهم قد اعتُقلوا يف أعقاب عمليات التفجيـر االنتحاريـة التـي  ١٠٠٠وكان ما يزيد على 
  .آذار/شباط ومارس/وقعت خالل شهري فبراير

فلســــطيني أوامــــر باالعتقــــال اإلداري ملــــدد متفاوتــــة  ٦٠٠أكثــــر مــــن وصــــدرت علــــى 
أقصاها سنة قابلة للتجديد؛ وكـان بعضـهم مـن سـجناء الـرأي أو ممـن يُحتمـل أن يكونـوا 

وكثيـــراً مـــا قـــاطع املعتقلـــون . كـــذلك؛ واحتُجـــز املعتقلـــون إداريـــاً دون تهمـــة وال حماكمـــة
قَد بعد االعتقال ببضعة أسابيع، والتـي جلسات الطعن يف أوامر االعتقال، التي كانت تُع
وكــان مــن بــين ســجناء الــرأي صــحفية . مل يكــن يُكشَــف فيهــا عــن األدلــة املقدمــة ضــدهم

أمّـا أحمـد قطـامش الـذي قيـل . ١٩٩٤آب /أغسـطستُدعى وسام رفيدي، قُـبض عليهـا يف 
تقالً فقد ظـل هـو اآلخـر معـ" اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين"إنه من كبار املسؤولين يف 

نهاية العام ينفذ أمر االعتقال اإلداري السابع الصـادر عليـه، بعـد طوال العام؛ وكان يف 
كما ). تقارير منظمة العفو الدولية السابقةراجع ( ١٩٩٢أن ظلّ رهن االعتقال منذ عام 

أودع خمســـة إســـرائيليين مـــن ســـكان املســـتوطنات اليهوديـــة يف األراضـــي احملتلـــة رهـــن 
ملــدة شـهرين أو أقــل؛ وكـان مــن بيـنهم أريــا فريـدمان الــذي قُـبض عليــه  االعتقـال اإلداري

  .آذار/كانون الثاين بتهمة تهديد أمن الدولة، ثم أُفرج عنه يف مارس/يف يناير
اخلدمـة واعتُبر يف عداد سجناء الـرأي ثالثـة علـى األقـل مـن املعترضـين علـى تأديـة 

ل، علــــى ســــبيل املثــــال، أُلقــــي تشــــرين األو/العســــكرية بــــدافع مــــن الضــــمير؛ ففــــي أكتــــوبر
  .يوماً ٤٥القبض على أحد دعاة السلم يُدعى إران أفيزكار، وحُكم عليه باحلبس ملدة 

ـــجنوا خـــالل  ٦٥مـــن بـــين املعتقلـــين السياســـيين أكثـــر مـــن وكـــان  مواطنـــاً لبنانيـــاً سُ
مواطناً لبنانياً ممن وقعوا يف  ١٢إىل إسرائيل ما ال يقل عن قل فقد نُ. العام يف إسرائيل

األســــر يف جنــــوب لبنــــان خــــالل العــــام؛ وكــــان مــــن بيــــنهم ثالثــــة لبنــــانيين ورابــــعٌ يحمــــل 
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شــــباط، ثــــم /وا يف جنــــوب لبنــــان يف فبرايــــراجلنســــيتين اإلســــرائيلية واللبنانيــــة اختُطفــــ
تشرين األول، بعدة /حيفا، يف أكتوبراعتُقلوا سراً يف إسرائيل حتى قُدِّموا للمحاكمة يف 

لبنانياً كانوا قد اختُطفوا مـن  ٢٠كما ظل رهن االعتقال . تهم من بينها التآمر مع العدو
بلــغ أقصــاها تســع ســنوات، دون تهمــة أو لبنــان، ثــم احتُجــزوا يف إســرائيل ملــدد متفاوتــة 

ء الشــــيخ ومــــن بــــين هــــؤال. الصــــادرة علــــيهمحماكمــــة، أو بعــــد أن أمضــــوا مــــدد األحكــــام 
والثــــاين عــــام  ١٩٨٩اختُطــــف األول عــــام الكــــريم عبيــــد ومصــــطفى الــــديراين، حيــــث  عبــــد

معــروف بمعــزل عــن العــامل اخلــارجي، دون مــن لبنــان، ثــم احتُجــزا يف مكــان غيــر  ١٩٩٤
شــباط، /الســماح ملنــدوبي اللجنــة الدوليــة للصــليب األحمــر باالتصــال بهمــا؛ ويف فبرايــر

ذكــر نائــب وزيــر الــدفاع اإلســرائيلي آنــذاك ملنظمــة العفــو الدوليــة أنهمــا معــتقالن ريثمــا 
داد وجـــــود رون أراد، وهـــــو طيـــــار إســـــرائيلي اعتُبـــــر يف عـــــتتكشـــــف معلومـــــات عـــــن مكـــــان 
تقــارير منظمــة العفــو الدوليــة لألعــوام مــن راجــع ( ١٩٨٦املفقــودين يف لبنــان منــذ عــام 

  ).لبنان؛ أنظر أيضاً باب ١٩٩٦إىل  ١٩٩٤
يف ســجن ســجيناً رهــن االعتقــال دون تهمــة وال حماكمــة  ١٣٠وظــل مــا ال يقــل عــن 

جـــــيش لبنـــــان "اخليـــــام الواقـــــع يف منطقـــــة مـــــن جنـــــوب لبنـــــان تســـــيطر عليهـــــا إســـــرائيل و
  ).لبنانأنظر باب " (جلنوبيا

بــتهم مــن فلســطيني للمحاكمــة أمــام احملــاكم العســكرية  ١٠٠٠وقُــدِّم مــا ال يقــل عــن 
مشــروعة، ثــم تــم قبيــل رشــق اجلنــود اإلســرائيليين باحلجــارة، أو االنتمــاء ملنظمــات غيــر 

وهــي املنطقــة التــي تــنص اتفاقيــة (نقلهــم إىل إســرائيل أو املنطقــة ج مــن الضــفة الغربيــة 
ومل تــف هــذه احملاكمــات ). ســلو الثانيــة علــى بقائهــا خاضــعة لواليــة إســرائيل وحــدهاأو

باملعــايير الدوليــة للمحاكمــة العادلــة، حيــث قبلــت احملــاكم اعترافــات زُعــم أنهــا انتُزعــت 
مـــن املتهمـــين حتـــت وطـــأة التعـــذيب أو ســـوء املعاملـــة، باعتبارهـــا األدلـــة الرئيســـية التـــي 

  .يستند إليها حكم اإلدانة
ســجيناً فلســطينياً يف إطــار  ١١٥٥كــانون الثــاين، أفرجــت إســرائيل عــن /يف ينــايرو

فلســـطيني  ٣٥٠٠اتفاقـــات الســـالم بـــين إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية؛ بيـــد أن أكثـــر مـــن 
بيــنهم نحــو ظلــوا يف الســجن حتــى نهايــة العــام بتهمــة ارتكــاب جــرائم أمنيــة؛ وكــان مــن 

درت علــــيهم أحكــــام بالســــجن يف األعــــوام ممــــن صــــ ٢٠٠٠مــــن املعتقلــــين إداريــــاً، و ٢٦٠
  .السابقة

وظـــل تعـــذيب وســـوء معاملـــة الفلســـطينيين أمـــراً معتـــاداً جتيـــزه املبـــادئ التوجيهيـــة 
الضــغط البــدين مــن " معتــدل"الســرية التــي تبــيح ألفــراد جهــاز األمــن العــام اســتخدام قــدر 

تصــدر ومـا برحــت اللجنـة الوزاريــة املكلفـة باإلشـراف علــى جهـاز األمــن العـام . والنفسـي
زائــــد مــــن الضــــغط قــــدر "تــــراخيص اســــتثنائية، مــــدتها ثالثــــة شــــهور، تســــمح باســــتخدام 

كمــا سُــمح باســتخدام أســلوب الهــز العنيــف بتصــريح . ، وظــل معنــى هــذا أمــراً ســرياً"البــدين
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 ١٩٩٥تقريـــري منظمـــة العفـــو الدوليـــة للعـــامين راجـــع (العـــام مـــن رئـــيس جهـــاز األمـــن 
  ).١٩٩٦و

وأصدرت احملكمة العليا عدة قرارات تسمح باستخدام القوة البدنية ضـد املعتقلـين 
احللـيم بلبيسـي أنـه  فقـد ذكـر عبـد. املشتبه يف أن لديهم معلومات عن الهجمات املسلحة

ثــة أيــام، وظلــت يــداه آنــذاك مقيــدتين تعــرض للهــز العنيــف، واحلرمــان مــن النــوم، ملــدة ثال
وبعــد . وهــو جــاثم علــى األرضورأســه مغطّــى بأكيــاس قــذرة؛ كمــا أُرغــم علــى القفــز مــراراً 

مواطنــــاً  ٢١أن اعتــــرف بمســــاعدة منفــــذي الهجمــــات االنتحاريــــة التــــي أدت إىل مصــــرع 
مــر كــانون الثــاين بإلغــاء أ/يف ينــاير، قضــت حمكمــة العــدل العليــا ١٩٩٥إســرائيلياً عــام 

كمــــا تـــــم يف . يحظــــر اســـــتخدام القــــوة البدنيــــة ١٩٩٥كــــانون األول /صــــادر يف ديســــمبر
تشــــرين الثــــاين إلغــــاء أوامــــر مماثلــــة يف حــــالتين أخــــريين، منهمــــا حالــــة حممــــد /نــــوفمبر

العزيز حمدان الـذي قـال إن رأسـه غُطِـّي بكـيس قـذر، وحُـرم مـن النـوم فتـرات طويلـة،  عبد
  .وتعرض للهز العنيف ثالث مرات

حزيــــــران، أعلنــــــت وزارة العــــــدل أن أحــــــد احملققــــــين الــــــذين قــــــاموا بهــــــز / يونيــــــوويف
راجـع ( ١٩٩٥نيسـان /الذي تويف من جـراء الهـز العنيـف يف أبريـلالصمد حريزات،  عبد

، قـد برأتـه إحـدى احملـاكم التأديبيـة مـن معظـم )١٩٩٦تقرير منظمة العفو الدولية لعـام 
بالتقـاعس عـن القيـام "وقيـل إنـه أُديـن . وظيفتـهالتهم املوجهـة إليـه، وقضـت بعودتـه إىل 

  .، ولكن مل ترد أي معلومات تبين العواقب املترتبة على هذه اإلدانة"بواجبه
[.......]  

مــــــدنياً، برصــــــاص القــــــوات  ٦٠فلســــــطينياً، مــــــن بيــــــنهم  ٨٠وقُتــــــل مــــــا ال يقــــــل عــــــن 
ت اإلســــــرائيلية؛ حيــــــث ســــــقط بعضــــــهم قتلــــــى يف غمــــــار املواجهــــــات املســــــلحة مــــــع القــــــوا

نطــاق اإلســرائيلية، بينمــا لقــي آخــرون مصــرعهم يف ظــروف تــوحي بــأنهم أُعــدموا خــارج 
ففــي . القضــاء، أو بغيــر ذلــك مــن أشــكال االســتخدام غيــر املشــروع للقــوة املفضــية للمــوت

يصـــنع القنابـــل كـــانون الثـــاين، قُتــل املهنـــدس يحيـــى عيــاش، الـــذي قيـــل إنــه كـــان /ينــاير
ف نقـال مفخـخ؛ وقيـل إن جهـاز األمـن اإلسـرائيلي هـو االنتحارية، عندما انفجر فيـه هـات

الذي قام باغتياله، غير أن احلكومة اإلسرائيلية مل تقر بمسؤوليتها عن هذا احلادث ومل 
مـــن أفـــراد قـــوات األمـــن  ٣٧مـــن بيـــنهم (فلســـطينياً  ٦٥أيلـــول، قُتـــل /ويف ســـبتمبر. تنفهـــا

ومــواطن مصــري، عنــدما ) مــنجمــيعهم مــن أفــراد قــوات األ(إســرائيلياً  ١٦و) الفلســطينية
فتحــت قــوات األمــن اإلســرائيلية النــار علــى املتظــاهرين، فــرد عليهــا بعــض رجــال األمــن 

القــــوات اإلســــرائيلية إىل اســــتخدام الطــــائرات املروحيــــة وجلــــأت . الفلســــطينيين بنيــــرانهم
املــزودة باملدفعيــة، التــي عمــدت إىل إطــالق نيرانهــا علــى اجلمــاهير يف بعــض األحيــان، 

مـــــن بـــــين الفلســـــطينيين الـــــذين قُتلـــــوا بصـــــورة غيـــــر مشـــــروعة أيمـــــن وكـــــان . ورد حســـــبما
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أدكيـــــدك، وإبـــــراهيم أبـــــو غنـــــام، وجـــــواد البـــــزمليط، الـــــذين قُتلـــــوا بالطلقـــــات املطاطيـــــة أو 
الـذخيرة احليـة التــي أطلقتهـا علــيهم قـوات األمــن اإلسـرائيلية خــارج املسـجد األقصــى يف 

  .رواح اجلنود اإلسرائيليينالقدس، يف ظروف مل يكن فيها ما يهدد أ
ارتكبتـه يف وظلت قوات األمن تنعم بحصانة فعليـة مـن املسـاءلة والعقـاب علـى مـا 

تشـرين الثـاين، فُرضـت علـى أربعـة /ففـي نـوفمبر. املاضي من انتهاكات حقـوق اإلنسـان
من أعضاء إحدى الوحدات السرية التابعة لقوات الدفاع اإلسرائيلي غرامة قدرها أغـورا 

التســبب يف "وذلــك عقابــاً لهــم علــى ، )أميركــيمــا يعــادل نصــف ســنت (لكــل مــنهم  واحــدة
؛ وكــان ضــمن ركــاب ســيارة اســتوقفها ١٩٩٣عــام " وفــاة إيــاد أمــايل مــن خــالل اإلهمــال

  .اجلنود األربعة عند إحدى نقاط التفتيش
آذار، قـــــام اجلـــــيش اإلســـــرائيلي بهـــــدم مـــــا ال يقـــــلّ عـــــن ســـــبعة منـــــازل /ويف مـــــارس

. العقـاباتُّهموا بالتورط يف عمليات التفجير االنتحارية، وذلك على سـبيل لفلسطينيين، 
وكان من بين هذه املنازل منزل زوجة يحيى عياش يف قرية رافـات؛ وكـان قـد قُتـل يف 

  .كما أغلقت السلطات اإلسرائيلية منازل أُخرى عقاباً لسكانها. كانون الثاين/يناير
ومن ناحية أُخرى، قامت اجلماعات الفلسـطينية املعارضـة لعمليـة السـالم بأعمـال 
القتــل العمــد والتعســفي؛ فقــد أســفرت الهجمــات املســلحة التــي شــنتها هــذه اجلماعــات عــن 

كمــا لقــي . مــدنياً علــى األقــل ٥٦مــن بيــنهم مواطنــاً إســرائيلياً،  ٧٠مصــرع مــا ال يقــل عــن 
بيب وبالقرب من جمـدل عسـقالن، مـن جـراء أربـع شخصاً مصرعهم يف القدس وتل أ ٥٩

يف " اجلهـــاد اإلســـالمي"ومنظمـــة " حمـــاس"عمليـــات تفجيـــر انتحاريـــة قامـــت بهـــا حركـــة 
  .آذار/شباط ومارس/فبراير

شــــباط، قابــــل وفــــد مــــن منظمــــة العفــــو الدوليــــة بعــــض املســــؤولين يف /ويف فبرايــــر
وعلـــى مـــدى العـــام، . احلكومـــة اإلســـرائيلية، مـــن بيـــنهم وزيـــر العـــدل ونائـــب وزيـــر الـــدفاع

أدانـــــت املنظمـــــة مـــــا وقـــــع مـــــن انتهاكـــــات حقـــــوق اإلنســـــان، مثـــــل التعـــــذيب والقتـــــل غيـــــر 
ويف . ين أو تقـــديمهم حملاكمـــة عادلـــةاملشـــروع، ونـــادت بـــاإلفراج عـــن املعتقلـــين اإلداريـــ

أعمال القتـل : لبنان/إسرائيل: تموز، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان/يوليو
آب، نشـرت املنظمـة تقريـراً /؛ ويف أغسـطس"عناقيـد الغضـب"غير املشروع خـالل عمليـة 

ن الطبية يف التعذيب وسوء املعاملة وامله": حتت اإلشراف الطبي املستمر": آخر بعنوان
، أعربــــت فيــــه عـــن قلقهــــا بشـــأن دور املهنيــــين الطبيــــين يف إســـرائيل واألراضــــي احملتلـــة

  .مراكز التحقيق حيث يتعرض املعتقلون للتعذيب
ويف بيـــان شـــفوي ألقتـــه منظمـــة العفـــو الدوليـــة أمـــام جلنـــة حقـــوق اإلنســـان بـــاألمم 

لــــــدائمين ال يمكــــــن آذار، أكــــــدت املنظمــــــة أن الســــــالم واالســــــتقرار ا/املتحــــــدة يف مــــــارس
تشــرين الثــاين، دعــت /ويف نــوفمبر. إرســاؤهما إال علــى عمــد مــن احتــرام حقــوق اإلنســان

جلنـــة مناهضـــة التعـــذيب التابعـــة لـــألمم املتحـــدة إســـرائيل إىل تقـــديم تقريـــر خـــاص عـــن 
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العواقب املترتبة على القرار الـذي أصـدرته حمكمـة العـدل العليـا يف الشـهر نفسـه، والـذي 
  .القوة البدنية يسمح باستخدام

كمــا اســـتنكرت منظمــة العفـــو الدوليـــة أعمــال القتـــل العمـــد والتعســفي التـــي ارتكبتهـــا 
جماعـات املعارضــة املســلحة ضـد املــدنيين، ودعــت هـذه اجلماعــات إىل احتــرام املبــادئ 

  .األساسية للقانون اإلنساين
[.......]  

  السلطة الفلسطينية
  )املناطق اخلاضعة للسلطة الفلسطينية(

عـــن شـــخص ألســـباب أمنيـــة، وقـــد أُفـــرج  ١٢٠٠أُلقـــي القـــبض علـــى مـــا ال يقـــل عـــن 
وكان من بينهم سجناء . شهراً ١١معظمهم دون تهمة بعد أن احتجزوا فترات تصل إىل 

ســـجيناً إىل حماكمـــات بالغـــة اجلـــور  ٢٠وقُـــدم مـــا ال يقـــل عـــن . رأي فعليـــون وحمتملـــون
وتويف أربعة من احملتجزين، . ن متفشياًوكان تعذيب املعتقلي. أمام حماكم أمن الدولة

أفراد على يد أفـراد أجهـزة األمـن  ١٠وقُتل ما ال يقل عن . منهم ثالثة من جراء التعذيب
الفلســـطينية، وقـــد لقـــي بعضـــهم حتفـــه يف مالبســـات تـــوحي بـــأنهم قُتلـــوا خـــارج نطـــاق 

فيمـا  شخصـاً، ثـم خُفـف ١١وحكم باإلعدام علـى . القضاء أو على نحو آخر غير مشروع
  .بعد احلكم على اثنين منهم

كـــانون الثـــاين انتخابـــات رئاســـة الســـلطة الفلســـطينية وانتخابـــات /جـــرت يف ينـــاير
اجمللــس التشــريعي، وانتُخــب ياســر عرفــات بأغلبيــة ســاحقة ملنصــب الرئاســة، بينمــا فــاز 

وأجــاز اجمللــس التشــريعي القــراءة األوىل ملشــروع . بأغلبيــة مقاعــد اجمللــس" حــزب فــتح"
ام الدســـتوري الـــذي يعلـــن عـــن احتـــرام الســـلطة الفلســـطينية للمعـــايير التـــي حـــددتها النظـــ

مــن دراســة هــذا  األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، لكــن الســلطة التنفيذيــة مل تكــن قــد انتهــت
املرحلة الثانية من اتفاقيـة أوسـلو الثانيـة لعـام وتأخر تنفيذ . املشروع عند نهاية العام

تشــمل االنســحاب اإلســرائيلي مــن منــاطق معينــة، وذلــك ر أن ، التــي كــان مــن املقــر١٩٩٥
آذار وانتخـاب /شباط ومارس/بعد الهجمات االنتحارية بالقنابل التي جرت يف فبراير

  .أيار/حكومة إسرائيلية جديدة يرئسها بنيامين نتنياهو يف مايو
شـــخص  ١٢٠٠وقبضـــت أجهـــزة األمـــن التابعـــة للســـلطة الفلســـطينية علـــى أكثـــر مـــن 

وكان من بـين املعتقلـين . أمنية، كان من بينهم سجناء رأي فعليون وحمتملون ألسباب
شــخص قــبض علــيهم بعــد هجمــات القنابــل االنتحاريــة التــي نفــذتها يف  ٩٠٠أكثــر مــن 

آذار جماعــات فلســطينية معارضــة لعمليــة الســالم، /شــباط ومــارس/إســرائيل يف فبرايــر
إســــرائيل واألراضــــي ع بــــاب راجــــ(شخصــــاً  ٦٣وقــــد أســــفرت هــــذه العمليــــات عــــن مصــــرع 

عرضـوا علـى قـاض خـالل املـدة وقلمـا اتهـم املعتقلـون بارتكـاب أيـة جريمـة أو ). احملتلة
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آب، قضـت حمكمـة رام اللـه /ويف أغسـطس. التي حددها قانون السلطة الفلسـطينية لـذلك
العليــا بعــدم شــرعية اعتقــال عشــرة مــن طــالب جامعــة بيــر زيــت كــانوا قــد احتجــزوا منــذ 

هـــذا فلـــم يـــتم اإلفـــراج عـــنهم بعـــد صـــدور هـــذا ومـــع . دون تهمـــة أو حماكمـــة آذار/مـــارس
وقـــد تقاعـــد رئـــيس . احلكـــم، وكـــان اثنـــان مـــنهم مـــا زاال قيـــد االعتقـــال عنـــد نهايـــة العـــام

  .احملكمة العليا عقب صدور احلكم
وكان من بين سجناء الرأي الذين قبض عليهم خـالل العـام دعـاة حلقـوق اإلنسـان، 

وهـــو باحـــث ميـــداين يعمـــل حلســـاب منظمـــة إســـرائيلية معنيـــة بحقـــوق  ومـــنهم باســـم عيـــد،
ــــيلِمْ"اإلنســــان تســــمى  كــــانون /يف ينــــايرســــاعة  ٢٤، وقــــد احتجــــز يف رام اللــــه ملــــدة "بِتْسِ

الهيئـــة الفلســـطينية حلقـــوق " كمـــا اعتقـــل الـــدكتور إيــاد الســـراج، املفـــوض العـــام لـــ. الثــاين
كــان الــرئيس ياســر عرفــات ، وهــي هيئــة مســتقلة معنيــة برصــد حقــوق اإلنســان "املــواطن

بتصــريحات انتقــد فيهــا الســلطة وجــاء اعتقالــه بعــد أن أدىل . ١٩٩٣قــد أسســها يف عــام 
أيــار، ثــم قــبض /وقــد احتجــز يف ســجن غــزة املركــزي ثمانيــة أيــام يف مــايو. الفلســطينية

وتعــرض للضــرب بعــد . حزيــران حيــث اتهــم بحيــازة خمــدرات/د يف يونيــوعليــه مــن جديــ
القــبض عليــه، ثــم اتهــم بالتعــدي علــى رجــال الشــرطة بعــد أن هــرَّب رســالة خــارج الســجن 

أسـقطت حمكمـة الصـلح عنـه تهمـة حيـازة اخملـدرات، وقـد . ذكر فيهـا أنـه تعـرض للضـرب
آب، /ويف أغســطس. يومــاً ١٦لكــن حمكمــة أمــن الدولــة أمــرت بحبســه، ثــم أفــرج عنــه بعــد 

، وهـي منظمـة معنيـة بحقـوق "منظمـة الضـمير"يوماً حممد دهمان، مدير  ١٥اعتقل ملدة 
التحـــريض عـــن طريـــق نشـــر معلومـــات غيـــر دقيقـــة بعـــد أن نشـــرت اإلنســـان، وذلـــك بتهمـــة 

ومثــل حممــد دهمــان . منظمتــه بيانــاً يــوحي بــأن أحــد املعتقلــين تــويف مــن جــراء التعــذيب
ولـــيس مـــن . الدولـــة ولكـــن تـــم اإلفـــراج عنـــه قبـــل أن جتُـــرى حماكمتـــهأمـــام حمكمـــة أمـــن 
إذا ما كانت التهم املوجهـة ضـد الـدكتور إيـاد السـراج وحممـد دهمـان الواضح حتى اآلن 

  .قد أسقطت أم ما زالت قائمة
التــي شخصــاً حماكمــات جــائرة أمــام حمكمــة أمــن الدولــة  ٢٠ونــال مــا ال يقــل عــن 

ما يتوىل أمر االدعاء والدفاع فيها حمامون تختارهم يرئسها قضاة عسكريون، وعادة 
السلطات من العاملين يف أجهزة األمن، وكثيراً ما تكون إجراءات احملاكمـات مقتضـبة، 

  .وال يحق للمتهم أن يستأنف احلكم الصادر ضده
بــأدوات وتفشــى اســتخدام التعــذيب ضــد املعتقلــين، وكــان مــن بــين أســاليبه احلــرق 

التعليق من السقف، وصـب البالسـتيك املصـهور علـى اجللـد، وإطفـاء مكهربة، والضرب، و
وقــد تــويف ثالثــة ســجناء مــن جــراء . الســجائر املشــتعلة يف اجلســم، واحلرمــان مــن النــوم

يف ســــجن اجلنيــــد تمــــوز، تــــويف حممــــود جميــــل /ففــــي يوليــــو. التعــــذيب أثنــــاء احتجــــازهم
وضــع مقلــوب علــى يــد  بنــابلس حيــث تعــرض للجلــد باألســالك الكهربائيــة وهــو معلــق يف

، واحتجـز ١٩٩٥كـانون األول /ديسمبروكان قد قبض عليه يف . رجال الشرطة البحرية
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وقــــد أمــــرت الســــلطة التنفيذيــــة . تمــــوز/يف أريحــــا قبــــل نقلــــه إىل ســــجن اجلنيــــد يف يوليــــو
واجمللـــس التشـــريعي بـــإجراء حتقيـــق يف مصـــرعه، وأشـــار اجمللـــس بعـــدة توصـــيات منهـــا 

واتهــم ثالثــة مــن رجــال الشــرطة البحريــة بالتســبب يف . ت األمــنتشــديد الرقابــة علــى قــوا
ــــيهم بالســــجن مــــدداً تصــــل إىل  عامــــاً بعــــد حماكمــــة  ١٥وفــــاة عــــن غيــــر قصــــد وحكــــم عل

وكانــت حمــاكمتهم جــائرة، فلــم . إجراءاتهــا مقتضــبة أمــام حمكمــة أمــن الدولــة يف أريحــا
بمهمـتهم علـى وجـه العسكريون الذين عينـتهم السـلطات للـدفاع عـنهم ينهض احملامون 

حـــــق، ومل يســـــتدعوا شـــــهوداً للنفـــــي، ومل يكشـــــفوا عـــــن األشـــــخاص الـــــذين أصـــــدروا أوامـــــر 
  .التعذيب

السـلطة ومل تنشر النتائج التـي توصـلت لهـا أي مـن التحقيقـات األُخـرى التـي أعلنـت 
الفلســـطينية عـــن إجرائهـــا، ومنهـــا التحقيـــق يف جريمـــة القتـــل العمـــد التـــي راح ضـــحيتها 

وقيل إن أحكامـاً بالسـجن ). ١٩٩٦تقرير منظمة العفو الدولية لعام اجع ر(عزام مصلح 
ملــــدد تصــــل إىل ســــبعة أعــــوام صــــدرت علــــى ثالثــــة مــــن أفــــراد أجهــــزة األمــــن الفلســــطينية 

  .حماكمتهملضلوعهم يف مصرعه، لكن ال توجد أية معلومات متاحة عن 
وقد لقي عشرة أشخاص على األقل مصرعهم يف حـوادث يحتمـل أن تكـون عمليـات 
إعدام خارج نطاق القضاء وضرباً آخر من ضروب القتل غير املشـروع علـى أيـدي قـوات 

حركـة اجلهـاد "نشطاء شباط، قُتل اثنان من /ففي فبراير. األمن الفلسطينية خالل العام
الرزاينــة وعمــار األعــرج، وذلــك عنــدما اقــتحم  يف بيتهمــا يف غــزة، وهمــا أيمــن" اإلســالمي

وال يوجــــد أي دليــــل يشــــير إىل أنهمــــا قــــد قاومــــا . أفــــراد قــــوات األمــــن الفلســــطينية املنــــزل
يف مصرعهما، لكنها مل تعلن أي نبأ وقد أمرت السلطات بإجراء حتقيق . القبض عليهما

رصـــاص مـــن وقتـــل آخـــرون أثنـــاء مظـــاهرة نتيجـــة النطـــالق ال. عنـــه حتـــى نهايـــة العـــام
  .النارية بين فروع قوات األمن املتنافسةبندقية عرضاً ويف اشتباكات باألسلحة 

وحُكــــم علــــى أحــــد عشــــر شخصــــاً باإلعــــدام يف غــــزة بتهمــــة القتــــل، وخفــــف حكمــــان 
وكان من بين احملكوم عليهم باإلعدام ثالثة من أفراد القوات اخلاصة اتهموا . باإلعدام

وقد حوكموا أمام حمكمة أمـن الدولـة . تشرين األول/وبربتنفيذ عملية قتل ثأرية يف أكت
  .دون أن يسمح لهم فيما ورد بتوكيل حمامين للدفاع عنهم

قلــق والتقــى وفــد منظمــة العفــو الدوليــة بــالرئيس ياســر عرفــات ونــاقش معــه بواعــث 
املنظمــــة بشــــأن إفــــالت مرتكبــــي انتهاكــــات حقــــوق اإلنســــان مــــن العقــــاب، ومــــن بيــــنهم 

ملنظمــات وأكــد الوفــد علــى ضــرورة أن تكفــل الســلطات . ارســة التعــذيباملســؤولون عــن مم
وقـال الـرئيس . حقوق اإلنسان حرية تكوين اجلمعيـات واالنضـمام إليهـا وحريـة التعبيـر

ياسـر عرفـات بأنـه ال يجـب أن يكـون هنـاك أحــد فـوق القـانون، بمـا يف ذلـك قـوات األمــن، 
تشــرين الثــاين التزامــه بوضــع /نــوفمبركمــا أعلــن يف مــؤتمر صــحفي عُقــد يف أوســلو يف 

  .نهاية للتعذيب
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وعلـــى مـــدار العـــام ظلـــت املنظمـــة تـــدعو إىل تخفيـــف أحكـــام اإلعـــدام وتعلـــن بواعـــث 
. قلقهـــا بشـــأن التعـــذيب واعتقـــال األفـــراد لفتـــرات طويلـــة ألســـباب سياســـية دون حماكمـــة

عـض حـاالت وقد تلقت من السـلطات ومسـؤول األمـن واملسـؤولين احملليـين ردوداً علـى ب
  .التعذيب التي أبلغت عن وقوعها

 "وفاة حممود جميل يف احلجز: السلطة الفلسطينية"ونشرت املنظمة تقريراً بعنوان 
: السـلطة الفلسـطينية"كـانون األول بعنـوان /أيلول، وتقريراً آخر يف ديسـمبر/يف سبتمبر

  ."االعتقال السياسي لفترات طويلة والتعذيب واحملاكمات اجلائرة
..].[..... 



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


