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  تقارير

  
  ممارسات إسرائيل يف األراضي 
  الفلسطينية احملتلة
  

  )أمنستي(تقرير ملنظمة العفو الدولية 
  

  [.......]  
فلسطيني على أيدي قوات األمن اإلسرائيلية، معظمهم يف حال غير  300قُتل ما يزيد عن   

 2500وقبض على أكثر من . آالف آخرين 10قانونية إبان االنتفاضة اجلديدة وجرح أكثر  من 
وتعرض عشرات املعتقلين لسوء املعاملة، واعتقل ما ال يقل . فلسطيني وإسرائيلي ألسباب سياسية

وُأطلق جميع املواطنين اللبنانيين املعتقلين يف سجن اخليام . فلسطينياً اعتقاالً إدارياً 25عن 
تلة إىل حماكم وقدم مئات الفلسطينيين يف األراضي احمل. بجنوب لبنان الذي كانت حتتله إسرائيل

واستمرت عمليات هدم . عسكرية، يف حماكمات قصّرت إجراءاتها عن الوفاء باملعايير الدولية
املنازل يف األراضي احملتلة نتيجة لسياسة تمييزية حرمت الفلسطينيين من احلصول على 

  (...).تراخيص بناء 
. ثامنة عشرةطفل دون ال 100ما ال يقل عن  300وكان من بين هؤالء القتلى الـ 

واستخدمت الشرطة اإلسرائيلية وشرطة احلدود وقوات الدوريات اخلاصة وأفراد جيش الدفاع 
اإلسرائيلي القوة املفرطة املميتة، وأطلقت على املتظاهرين الرصاص املعدين املكسو باملطاط 

متعمد،  واستهدف بعض الفلسطينيين يف شكل. والذخيرة احلية، بما فيها الرصاص الفائق السرعة
واستخدمت القوات اجلوية والبحرية اإلسرائيلية األسلحة الثقيلة، بما . وأُعدموا خارج نطاق القضاء

فيها الطائرات املروحية املقاتلة والدبابات والقطع البحرية يف القصف العشوائي للمناطق 
ألسلحة الثقيلة كما استخدمت ا. الفلسطينية التي كان املسلحون الفلسطينيون يطلقون منها النار

وقام مسلحون فلسطينيون، بينهم أعضاء يف . لشن غارات عقابية على مرافق السلطة الفلسطينية

                                                            

  ويمكن احلصول على النص الكامل باللغة اإلنكليزية من اإلنترنت. 31/5/2001، )بيروت" (النهار: "املصدر :
http://web.amnesty.org/ar2.../ISRAEL+AND+OCCUPIED+TERRITORIES? 
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، كبرى فصائل "فتح"الفلسطينية، وهي جمموعات شبه عسكرية مرتبطة بحركة " التنظيمات"
  .حملتلةمنظمة التحرير الفلسطينية، بتنفيذ هجمات على جنود ومدنيين إسرائيليين يف األراضي ا

ووقعت معارك بين قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي وأجهزة األمن الفلسطينية أو اجلماعات شبه 
وقامت جماعات املعارضة املسلحة الفلسطينية، مثل منظمة اجلهاد اإلسالمي، بزرع . العسكرية

ين قنابل فقتلت ستة مدنيين إسرائيليين، وورد أن املستوطنين اإلسرائيليين قتلوا ستة مدني
  (...).فلسطينيين 

  
______  

  االعتقال
شخص، غالبيتهم من الفلسطينيين بتهم تتعلق يف   2000خالل العام على أكثر من  قُبض  

فلسطيني من إسرائيل أو القدس  900وقبض على ما ال يقل عن . معظمها بالعنف السياسي
يهودي إسرائيل إبان االنتفاضة، واتهموا بارتكاب جرائم من قبيل إلقاء احلجارة،  300الشرقية و

  .من القُّصروكان بينهم العديد 
وغالباً ما كانت عمليات االعتقال تتم ليالً، وينفذها عدد هائل من أفراد قوات األمن 

وذكر بعض الذين قبض عليهم أنهم تعرضوا للضرب أو الركل بعد القبض عليهم . املسلحين
  (...).مباشرة 
  

___________  
  االعتقال اإلداري

والذي كان انخفض إىل أربعة معتقلين قبل أيلول عدد الفلسطينيين املعتقلين إدارياً،  ارتفع  
وقد احتجزوا من دون تهمة أو حماكمة أو أي حق . معتقًال بحلول نهاية العام 12ليصبح ] سبتمبر[

  .يف تقديم استئناف كامل
قضت حمكمة العدل العليا بأنه ال يجوز للدولة أن تعتقل مشتبهاً به ] أبريل[ويف نيسان   

ورفضت دعاوى االستئناف ضد . ا مل يشكل ذلك املعتقل، شخصيًا، تهديداً لألمناعتقاالً إدارياً، م
سنة، الستخدامهم يف صفقة  12مواطناً لبنانياً كانوا احتجزوا مدداً وصلت إىل  13القرار، وأُطلق 

  .مقايضة، من دون تهمة أو حماكمة أو بعد انتهاء مدد أحكامهم، وقد أُعيدوا جميعاً إىل لبنان
املقاتلين "، أقرت الكنيسة بالقراءة األوىل مشروع قانون يسمح باعتقال ]يوليو[وز ويف تم  

  .2000من دون حماكمة، ولكنه مل يصبح قانوناً بحلول نهاية عام " غير القانونيين
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ظل مواطنان لبنانيان، هما الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراين، حمتجزين بمعزل 
رفضت حمكمة العدل العليا ] سبتمبر[ويف أيلول . سري كرهائن عن العامل اخلارجي يف معتقل

سقطت مشاريع قوانين قدمها أعضاء ] فبراير[يف شباط . استئنافاً ضد استمرار اعتقالهما إدارياً 
  .الستجواب املعتقلين" وسائل خاصة"يف الكنيست من شأنها السماح جلهاز األمن العام باستخدام 

ن الفلسطينيون الذين يخضعون لالستجواب بمعزل عن العامل وكثيراً ما احتجز املعتقلو
وذكر العديد من . يوماً يف بعض احلاالت 90يوماً، بل وصلت إىل  20اخلارجي مدة تصل إىل 

املعتقلين أنهم تعرضوا للضرب بعد القبض عليهم مباشرة على أيدي أفراد قوات األمن الذين ما 
  (...).العقاب  انفكوا يستفيدون من ظاهرة اإلفالت من

  
____________  
  احملاكمات اجلائرة

مئات الفلسطينيين أمام حماكم عسكرية يف حماكمات مل تف باملعايير الدولية  مثل
  .للمحاكمات العادلة

  
____________  
  السجناء السياسيون

فلسطينياً من  29فلسطيني من املناطق احملتلة و 1600واصلت إسرائيل احتجاز   
أصدرت عليهم احملاكم العسكرية يف السنوات السابقة أحكاماً بالسجن الرتكاب إسرائيل، ممن 

. شخصاً خالل العام 120وأطلق سراح نحو . جرائم من قبيل القيام بهجمات على إسرائيليين
لبنانياً وأربعة أردنيين كانوا قد حكم  16واستمر احتجاز عدد من املواطنين األجانب، بينهم 

لسابقة من قبل حماكم عسكرية وورد أن بعضهم تعرض للتعذيب وقدم عليهم يف السنوات ا
  .بعضهم اآلخر إىل حماكمات جائرة

   .[.......]■  

  
  

 

 



 

 
 

  

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_index.aspx  
 


