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لتشريعات "اإلسرائيلية" اليت من ا قسما  تناول كل منهما يسيتم تقسيم هذه الدراسة إىل جزأين حبيث  البداية يف

 تستهدف حقوق األسرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل.

 املقدمة :

ضد  "اإلسرائيلية"اليت اختذهتا الكنيست واحلكومة  "اإلسرائيلية"هتدف هذه الدراسة إىل حتديد القرارات والتشريعات 

ح أتثري هذه ، وتسعى الدراسة إىل تقدمي إسهام جديد من خالل توضي"اإلسرائيلية"األسرى الفلسطينيني يف السجون 

، واليت هتدف للنيل من األسرى ومعنوايهتم والتضييق 2018اليت تصاعدت وتريهتا يف سنة  القرارات على األسرى

 عليهم وحماصرهتم يف زانزينهم لتزيد من معاانهتم املتزايدة واملتواصلة اليت تنفذها إدارة مصلحة السجون حبقهم. 

 ضد األسرى يف الوقت "اإلسرائيلية"كومة إحدى الوسائل املتبعة من قبل احل "اإلسرائيلية"متثل القرارات والتشريعات 

فاهلدف من هذه القرارات  ،قضية األسرى وزايدة حدة معاانهتميف استهداف  اا أساسي احلاضر، حيث أصبحت عامالا 

والتشريعات املتخذة ضد األسرى إفراغهم من قيمهم الوطنية وزرع الشك يف قناعاهتم يف مقاومة االحتالل، ابإلضافة 

يف حتول  اا انونية، وتكمن مشكلة الدراسة أيضابلصبغة الق "اإلسرائيلية"م يف صبغ االنتهاكات واجلرائم إىل أهنا تسه

 وبناء علىولغاية اآلن لتشريع القرارات اليت هتدف للنيل من األسرى.  2015الكنيست لورشة عمل منذ سنة 

القرارات والتشريعات اليت سّنها مشكلة الدراسة ميكن صياغة السؤال احملوري على النحو التايل: ماهي 

 الكنيست ضد األسرى وقضيتهم؟.
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  : التشريعات العنصرية من قبل الكنيست ضد األسرى :أوال  

 ع القواننياسة مجيالدر  وتناقش هذهلقد قام الكنيست بسن جمموعة من القوانني القاسية والشرسة ضد األسرى، 

 . انا  بلغ عددها أكثر من عشرين قانو والتشريعات واليت

  :متهيد معلومايت وإحصائي 

، إىل أن عدد 2018كانون الثاين/يناير   13أشار التقرير اإلحصائي الذي أصدرته هيئة شؤون األسرى واحملررين يف 

 8فتاة وامرأة،  54طفل بينهم فتاة قاصر،  250من بينهم  أسري، 6000، 2018األسرى بلغ مع هناية سنة 

أسري حباجة إىل  200حنو أسري، فيما بينهم  750معتقل إداري، املرضى حنو  450نواب يف اجمللس التشريعي، 

، وبلغ عدد شهداء 1 (23) يعانون من مرض السرطان. وبلغ عدد السجناء العرب 34تدخل صحي عاجل، بينهم 

، 2019 متوز/ يوليو 16وكان آخرهم الشهيد األسري نصار طقاطقة، الذي استشهد يف ، 220احلركة األسرية 

  .2 "اإلسرائيلي"داخل العزل االنفرادي يف سجن نيتسان 

 

 

                                                             
http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar- ،2019كانون الثاين/يناير   13، 2018 السنوي هيئة شؤون األسرى واحملررين، التقرير 1

545645454-33/5815-53-06-01-06-movement/2017-prisoner  
  .0192-7-17جريدة القدس،  2

http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-prisoner-movement/2017-06-01-06-53-33/5815-545645454
http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-prisoner-movement/2017-06-01-06-53-33/5815-545645454
http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-prisoner-movement/2017-06-01-06-53-33/5815-545645454
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 ضد األسرى:  "اإلسرائيلية"القوانني 

األسرى وحقوقهم، فلم تعد ممارسات االحتالل حبق قد عملت "إسرائيل" على القيام بعدوان شامل ورمسي على ل

تطبق حتت غطاء التشريعات والقوانني العنصرية املعادية حلقوق ارسات إدارية وإمنا أصبحت متر و األسرى جمرد مم

فقد انقش الكنيست العديد من القرارات؛ هبدف اإلساءة لنضاالت األسرى، . 3اإلنسان وللقانون الدويل اإلنساين

حيث شهدت أروقة  .4كانتهم القانونية والنضالية، وتصويرهم وكأهنم قتلة وليسوا مناضلني من أجل احلريةوتشويه م

وتتمثل سلسلة ، 5الكنيست سباقاا بني أعضائه على تقدمي وإقرار قوانني عنصرية وتعسفية حبق األسرى الفلسطينيني

 القوانني والتشريعات "اإلسرائيلية" ضد األسرى يف التايل: 

على ، 2014تشرين الثاين/نوفمرب  3الكنيست يف  دقص: 146قانون منع العفو التعديل رقم القانون األول،  .1

لقانون أساس رئيس الدولة، والذي حيد من صالحية الرئيس مبنح العفو، سواء إلغاء  اقرتاح القانون اجلديد تعديالا 

ويقضي التعديل إبضافة بند  يقضي نصه: "على الرغم مما منه،  11يف البند رقم  اا حملكومية أو تقصري مدهتا، وحتديدا

   ورد يف البند )ب(، يف قرار احلكم حبق من فرضت عليه عقوبة السجن الفعلي املؤبد بسبب املخالفة حسب البند 

                                                             
، 2018 متوز/يوليو 29 ،"سرائيليةاإل"لقرصنة املالية وللقوانني معا، قراقع: لن خنضع لسياسة ا 3

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=956676  
، 2018 ين /ينايركانون الثا  7، 2017خالل عام  "اإلسرائيلي"معا، األسرى الفلسطينيون يف سجون االحتالل  4

http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=20172  
 كره.  ذ ، مرجع سبق 2018هيئة شؤون األسرى واحملّررين، التقرير السنوي للعام  5
  http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=7995، 2019 شباط/فرباير 14، "اإلسرائيلي"وفا، العنصرية يف القضاء  6

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=956676
http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=20172
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=7995
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مينع رئيس ألسباب خاصة يتم تفصيلها،  اا ( حيق للمحكمة أن تقرر أنه نظر 1977( من قانون العقوابت )300)

: "لرئيس أن أن البند )ب( ينص على اا علم ن منح العفو أو ختفيف العقوبة، سواء بتقصريها أو استبداهلا"الدولة" م

( من قانون العقوابت، فهو الذي ينص على 300الدولة" صالحية منح العفو جملرمني وختفيف عقوبتهم. وأما البند )

 .اب جرمية القتل العمددين ابرتكوجوب فرض عقوبة السجن املؤبد وليس أقل منه على من أ  

ين طلب سجني "أم لنظر يفن ام ات اخلاصة التابعة ملصلحة السجونيقضي التعديل اجلديد مبنع جلنة اإلعفاءو 

كوميته حمبتقصري  ها من التوصيةسنة على األقل من اليوم األول من حمكوميته، ومنع 15أو جنائي" قبل انقضاء 

سرى الذين ق على األأنه ال ينطب وال يسري مفعول هذا القانون اجلديد أبثر رجعي، مبعىن سنة. 40إىل مدة تقل عن 

 .قبل إقرار القانون ومت فرض العقوبة عليهم مقد انتهت حماكمته

 : 7أما خبصوص االنعكاسات الرئيسة واخلطرية هلذا القانون وتعديالته فتتجسد يف ثالثة أبعاد وهي

 طار املفاوضاتإها، يف نفيذتجربت على رغم من كافة اإلفراجات السابقة اليت أ  إن "إسرائيل"، وابل :أوال   -

  طلحاهتا.سك بشروطها ومعايريها وتصنيفاهتا ومصال زالت تتم -السياسية أو صفقات التبادل

             ن مالهلا عن أسرى تفرج خ كن أنواضحاا للتوصل لصفقة تبادل أسرى مي "إسرائيلياا "تشكل رسالة حتمل رفضاا  :ا  اثني -

 ذوي األحكام العالية على غرار صفقة "شاليط". 

 

                                                             
 املصدر نفسه.  7
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أجل  رج السجون، منومني خالمقالوإمنا يوجه رسالة ليس فقط للمعتقلني الفلسطينيني ذوي األحكام العالية،  :ا  اثلث -

 ة املقاومة. بث الرعب واخلوف يف صفوفهم، والقضاء على ثقاف

على  2015 متوز/يوليو 21الكنيست يف  صدق :القانون الثاين، قانون رفع األحكام حبق األطفال راشقي احلجارة .2

قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن ملدة عشر سنوات على راشقي احلجارة، دون إثبات نية إحلاق 

إىل مستويني: احلكم على راشقي احلجارة ملدة الضرر؛ حيث وصف القانون رشق احلجارة ابجلرمية، وقسمها 

واملستوى الثاين جرمية رشق احلجارة مع إثبات نية القتل،  سنوات، دون احلاجة إىل إثبات نية القتل؛ 10أقصاها 

 . 8وعقوبتها القصوى عشرون عاماا 

تشرين  2الكنيست يف  صدق :القانون الثالث، قانون تشديد عقوبة احلد األدىن على راشقي احلجارة يف القدس .3

على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل إيالت شاكيد، ينص على فرض عقوبة السجن  2015 نوفمرب/ينالثا

سنوات على راشقي احلجارة، وسحب خمصصات التأمني الوطين من أسرى القدس؛ وإجبارهم على  4-2الفعلي ملدة 

القانون فيما يتعلق أبطفال القدس، على سحب خمصصات وينص املتضررين.  "لإلسرائيليني"دفع تعويضات 

، مثل: دعم الشؤون االجتماعية لألهايل، وخمصصات األطفال من العائلة، وهبات التعليم، وإضافات مالية أخرى

اإلعاقة، وخمصصات أرامل وغريها، ويؤدي مشروع القانون إىل إدانة شخص بتهمة التحريض، دون وجود إثبااتت؛ 

 .9ساساا حبرية التعبري واالحتجاج، وخاصة لدى النشطاء على مواقع التواصل االجتماعيحيث اعترب م

                                                             
  .wafa.ps/ar_page.aspx?id=16987http://info، 2019 وفا، قوانني عنصرية تعسفية حبق األسرى، كانون الثاين/يناير 8
  املصدر نفسه. 9

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=16987
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 2015 نوفمربشرين الثاين/ت 25 أقرَّ الكنيست يف :سنة 14القانون الرابع، قانون حماكمة األطفال دون سن  .4

 ذين ألطفال الفلسطينيني العاماا، وهو ما يتعلق اب 14مشروع قانون يسمح مبحاكمة وسجن األطفال من هم أقل من 

املدين" كأطفال القدس، وينص القانون على أن احملكمة تستطيع أن حتاكم  "اإلسرائيلي"خيضعون لـ"قانون األحداث 

يصبح جيل املسؤولية ؛ حبيث اماا ع 14تبدأ بعد بلوغهم سن الفعلي عاماا؛ لكن عقوبة السجن  12أطفاالا من سن 

 ة، ويبقى؛ وميكن اعتقال طفل والتحقيق معه؛ وبعد إدانته يتم إرساله إىل إصالحية مغلقعاما   12اجلنائية هو 

الكنيست ابلقراءة الثانية على مشروع قرار اعتقال القاصرين، يف آب/  دق، وقد صا  معا 14فيها إىل أن يبلغ 

 .201610أغسطس 

، لكنَّ الكنيست  2017لقد ق ّدم مشروع القانون يف متوز/يوليو القانون اخلامس، مشروع قانون إعدام األسرى:  .5

بعد موافقة أحزاب  2017رفضه أبغلبية أعضائه. وأ ِعيد طرح املشروع أمام الكنيست يف كانون األول/ديسمرب 

ص ّوَت على مشروع  2018كانون الثاين/يناير   3االئتالف احلكومي، ليصادق عليه الكنيست يف قراءة متهيدية، ويف 

هو عدد أعضاء الكنيست. ومن املقرَّر أن تبدأ جلنة الدستور  120عضواا من أصل  49مقابل  52القانون أبكثرية 

وكشف ليربمان أن جلنة  .11تحضري ملشروع القانون للتصويت عليه ابلقراءة األوىليف الكنيست مداوالهتا األولية لل

 ، مشروع قانون يسهل احلكم 2018تشرين الثاين/نوفمرب  14الدستور والقانون والقضاء يف الكنيست، انقشت يف 

 

                                                             
 املصدر نفسه  10
، 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 7دنيا الوطن، مركز حقوقي: مشروع قانون إعدام األسرى الفلسطينيني إرهاب دولة منظم،  11

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/11/07/1189937.html  

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/11/07/1189937.html
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بتنفيذ عمليات قتل فيها "إسرائيليني"، وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون ابإلعدام على أسرى فلسطينيني أدينوا 

 .12كنيست"الللقراءة األوىل أمام 

اء يف بيان صدر عن مؤسسة الضمري، أن عقوبة اإلعدام هي عقوبة قانونية بناء على قانون العقوابت لدى جو 

االحتالل، وهي موجودة يف األوامر العسكرية لالحتالل، غري أن إصدارها يتطلب قرار حمكمة عسكرية إبمجاع ثالثة 

. 13اكم العسكرية هذه الصالحية حىت اآلنقضاة، وأن تكون بطلب من املدعي العام العسكري، ومل تستخدم احمل

ووفقاا ملشروع القانون فإنه يف الضفة لن يكون لقرارات احملاكم العسكرية حاجة إلمجاع ثالثة من قضاة احملكمة 

العسكرية لفرض عقوبة اإلعدام، وإمنا االكتفاء بغالبية اثنني من ثالثة قضاة، كما يلغي اقرتاح القانون صالحية القائد 

. كما مينع القانون استبدال اإلعدام بعقوبة أخرى، ويسمح بتطبيق 14كري ملنطقة املركز إبلغاء حكم اإلعدامالعس

 .15العقوبة من غري طلبها من املدعي العام العسكري، كما يسمح بتطبيقها يف حماكم االحتالل املدنية والعسكرية

ها من أن حيّول تنفيذ حكم اإلعدام أولئك األسرى إال أن األجهزة األمنية "اإلسرائيلية" عارضت القانون خلشيت

  خلطف رهائنإىل أبطال يف نظر الشعب الفلسطيين، كما ختشى من قيام الفصائل الفلسطينية مبضاعفة جهودها 

 
                                                             

، 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 6، ليربمان: الكنيست يناقش قانون إعدام أسرى فلسطينيني األسبوع املقبل، 48عرب  12
/%https://www.arab48.com  

، 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 6، "اإلسرائيلية"أسيل جندي، قانون إعدام األسرى.. بني العنصرية والدعاية االنتخابية  13
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2018/11/6  

 كره. ذ : مرجع سبق دنيا الوطن، مركز حقوقي 14
 املصدر نفسه.  15

https://www.arab48.com/%25
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2018/11/6


10 
 

 

 

الستبداهلم أبسرى فلسطينيني ح ِكَم عليهم ابإلعدام، إضافة  إىل املخاوف من زايدة أعداد الفلسطينيني الذين 

 ."16عمليات تكون عقوبتها اإلعدام يسعون لتنفيذ

موافقة نتنياهو على مشروع  2018 تشرين الثاين/نوفمرب 6أما احلكومة الفلسطينية فقد اعتربت يف بيان صدر يف 

 أنه يتضمَّن خمالفة القانون مبثابة دعوة علنية للتحريض على القتل، ومحَّلت "إسرائيل" تبعات هذا القرار مشريةا إىل

. ويف نفس السياق، طالب رئيس هيئة شؤون األسرى 17لكافة القوانني والشرائع الدولية واإلنسانية" اا واضحة وخرق

 "اإلسرائيلي"واحملررين قدري أبو بكر احتاد الربملان الدويل إىل إعالن موقف من هذه التشريعات ومقاطعة الربملان 

ئيل" من منظومة الدول الدميقراطية بصفتها "دولة" فصل حلقوق اإلنسان، وطرد "إسرا ومعادايا  عنصرايا  برملاانا وإعالنه 

  .18عنصري

، 2015 حزيران/يونيو 25 يف الكنيست صادق :القانون السادس، قانون إعفاء املخابرات من توثيق التحقيق .6

ت ابلصوت لتحقيقااوثيق تمن  "اإلسرائيلية"متديد بند لقانون مؤقت يعفي جهاز املخابرات والشرطة على 

 ارسة ن مينع ممأصورة ومن شأن توثيق التحقيقات ابلصوت وال والصورة؛ وذلك ملدة مخس سنوات إضافية،

 
                                                             

، 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 5يسمح إبعدام أسرى فلسطينيني،  "إسرائيلي"سبوتنيك، مشروع قانون  16
https://arabic.sputniknews.com/world/201811051036551405/  

  ، ليربمان: الكنيست يناقش قانون إعدام أسرى فلسطينيني األسبوع املقبل، مرجع سبق ذكره.48عرب  17

  https://paltoday.ps/ar/post/334771، 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 5فلسطني اليوم، قوانني عنصرية ابجلملة ضد األسرى،  18

https://arabic.sputniknews.com/world/201811051036551405/
https://paltoday.ps/ar/post/334771
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التعذيب ضد املعتقلني، ومينع استخدام األساليب غري املشروعة، اليت ما زالت متارس يف غرف التحقيق، من أجل 

 . 19من التوثيق يعين استمرار أساليب غري مشروعة يف استجواب املعتقلني انتزاع اعرتافات؛ كما إن متديد اإلعفاء

صادقت احلكومة ، 2015متوز/يوليو  27 يف :القانون السابع، مشروع قانون إدانة فلسطينيني دون شبهات .7

التضييق  "اإلسرائيلي"على اقرتاح "قانون اإلرهاب" للتسهيل على النيابة العامة وجهاز األمن  "اإلسرائيلية"

وكذلك يسمح القانون للمحكمة إبدانة أشخاص، حىت يف حال أكثر على األسرى وإدانتهم دون وجود الشهود، 

عدم توفر الشهود؛ وعدم متكن أجهزة األمن من إحضارهم، ويعّرف هذا القانون "العمل اإلرهايب" أبنه كل عمل 

وينص القانون على أنه ال ميكن اإلفراج عن معتقل حكم انبع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو أيديولوجية، 

سنة من وجوده ابلسجن؛ وينص كذلك على رفع عدد السنوات اليت يسمح  40أبكثر من مؤبد واحد، إال بعد 

 .20سنوات من وجوده ابلسجن 9للجنة اإلفراج عن املعتقلني، ابلنظر ابإلفراج عن معتقل، إال بعد مرور 

م ِنع ذوي  لقد: "إسرائيليني"لقانون الثامن، مشروع قانون منع زايرات أسرى منظمات فلسطينية حتتجز ا .8

، ا  من زايرة أبنائهم كلي 2007ع سنة محاس الّسلطة يف القطا تسّلم حركة  األسرى القاطنني يف القطاع يف أعقاب

ح هلم بشكل جزئي،  2011مث يف سنة  ، إىل منع ذوي أسرى محاس 2017يف متوز/ يوليو  مث جلأ االحتالل ُسِ 

  ."اإلسرائيليني"، يف إطار الضغط على احلركة إلطالق سراح اجلنود املتواجدين يف القطاع، من اخلروج لزايرة أبنائهم

                                                             
 وفا، قوانني عنصرية تعسفية حبق األسرى، مرجع سبق ذكره.  19
  نفس املصدر. 20

https://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/20180122_restrictions_on_gazans_prison_visits
https://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/20180122_restrictions_on_gazans_prison_visits
https://www.alquds.co.uk/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3/
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على مقرتح قانون مينع  2018اين/أكتوبر تشرين الث 22للتشريع يف  "اإلسرائيلّية"اللجنة الوزارية  صادقت كذلك

 .21الزايرات عن أسرى حركة محاس

رهائن أو أسرى ومتنع  "إسرائيليني"منظمات إرهابية أتخذ »وينص مقرتح القانون على منع الزايرات عن أسرى من 

محاس   الضغط علىعنهم زايرة ممثلني عن "دولة إسرائيل" أو منظمات إنسانية أو أبناء عائالهتم، ويهدف القانون إىل

 حتقيق إجنازات "اإلسرائيلية"، خاصةا أن قرار االنتخاابت املبكرة يستوجب من احلكومة "إسرائيليني" اا اليت أتسر جنود

 . 22لصفها "اإلسرائيلي"العام  لكسب الرأي

لكل  اا صارخ اا ة على مشروع القانون تشكل انتهاك، أن املصادق2018 أول/أكتوبرتشرين  25واعتربت محاس يف 

حثت احلكومة الفلسطينية، اللجنة الدولية للصليب األمحر وسائر . بينما 23القوانني واألعراف والشرائع اإلنسانية

الحتالل ومنعه من فرض املنظمات واملؤسسات احلقوقية واإلنسانية الدولية على التحرك العاجل لوضع حد لتسلط ا

 .24القانون"

 
                                                             

، 2019 كانون الثاين/يناير  4، 2019 كسر إرادة األسرى الفلسطينيني يف  "إسرائيل"قوانني خطرية تريد هبا  5ساسة،  21
prisoners-palestinian-against-laws-israeli-https://www.sasapost.com/5/  

 املصدر نفسه.  22
  https://ramallah.news/post/116229%/زايرة معتقلي احلركة انتهاك صارخ للقوانني،  "إسرائيل"رام اإلخباري، محاس: منع  23
، 2018 تشرين أول/ أكتوبر 22، "إسرائيل"مصراوي، فلسطني تدعو إىل حترك دويل ملنع سن "قانون مينع زايرة األسرى" لدى 24

/%https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2018/10/22/1448898  

https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2018/10/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.alestqlal.com/post/11812
https://www.alestqlal.com/post/11812
https://www.alestqlal.com/post/11812
https://www.sasapost.com/5-israeli-laws-against-palestinian-prisoners/
https://ramallah.news/post/116229/%25
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2018/10/22/1448898/%25
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؛ 2016 حزيران/يونيو 15صادق الكنيست على هذا القانون يف  :القانون التاسع، قانون حماربة اإلرهاب. 9

سنة  25هبدف التشديد بشكل كبري على معاقبة الضالعني يف مقاومة االحتالل؛ حبيث يفرض عقوبة السجن ملدة 

 .25يف التنظيم أو قيادايا  إدارايا  من يشغل منصباا  سنة على 15على رئيس تنظيم فلسطيين؛ و

وعلى الرغم من توقيع "إسرائيل" على اتفاقية لقانون العاشر، قانون جلنة النداو اخلاص بتعذيب األسرى: ا. 10

واليت تنص على إلزام كل طرف ابختاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية ملنع  1991مناهضة التعذيب يف عام 

أعمال التعذيب يف أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي، إال أهنا تشرع التعذيب من خالل السماح ابستخدام 

إال أن أساليب الضغط اجلسدي وعمليات اهلز العنيف ألجساد املعتقلني ال تعترب مبثابة تعذيب ب، وسائل التعذي

فيما صادق الكنيست على  1987نوفمرب تشرين الثاين/ 8تشريع التعذيب جاء يف  ."اإلسرائيلي"وفقا  للمفهوم 

، بعد تزايد االنتقادات الدولية 1987التوصيات الواردة يف تقرير جلنة لنداو، واملشكلة من قبل احلكومة يف سنة 

 .26واحمللية ألساليب التحقيق اليت يتبعها جهاز األمن العام جتاه املعتقلني

وجاء يف الفقرة األوىل من تقرير اللجنة أن التحقيق مع أفراد متهمني ابرتكاب نشاطات إرهابية، لن يكون 

هم ابملعلومات، وبناء  على ذلك أجازت اللجنة انجحا ، دون استخدام الضغط، من أجل كسر إرادهتم، وتصرحي

 إلظهار دولة و  لضباط األمن استخدام الضغط اجلسدي، والنفسي أثناء التحقيق مع نشطاء "إرهابيني"،
                                                             

 وفا، قوانني عنصرية تعسفية حبق األسرى، مرجع سبق ذكره.  25
، 2016 كانون الثاين /يناير   9جملة املعركة، تقرير حول االنتهاكات اليت ميارسها االحتالل الصهيوين حبق األسرى الفلسطينيني يف السجون،  26

http://www.alma3raka.net/spip.php?article155&lang=ar  

http://www.alma3raka.net/spip.php?article155&lang=ar


14 
 

 

 

، حيظر مبوجبه على 1999أيلول/سبتمرب 6االحتالل أبهنا تراعى حقوق اإلنسان، اختذت حمكمة العدل العليا قراراا يف 

ممارسة وسائل التعذيب اجلسدية، وهي اهلز، والشبح، ووضع كيس خانق على رأس املعتقل، وتكبيله حمققي الشاابك 

  .27بصورة مؤمله، وإمساعه موسيقى صاخبة، ومنعه من النوم

َيت  إال أن هذا القرار مل جيد قبوالا لدى الشاابك لذا سعى جاهداا لاللتفاف على القرار، حيث مت تشكيل جلنة مس 

مازوز( من أجل إجياد خمرج لتجاوز قرار احملكمة العليا الذي حظر التعذيب، وقد أوصت اللجنة حمققي -)جلنة سوفر

الشاابك ابستخدام وسائل خاصة فقط يف حاالت استثنائية ملمارسة الضغط اجلسدي على املعتقلني احملقق معهم. 

تعمال وسائل التعذيب اجلسدية مبا يف ، ابس2000 فعرض على اجمللس الوزاري األمين، الذي مسح يف شباط/فرباير

احلماية  "إسرائيل"ذلك اهلز العنيف يف احلاالت اليت تنذر بوقوع هجمات وشيكة حسب ادعائها، وهبذا وفرت 

 . 28القانونية الالزمة للمحققني

نجهة وممياسة مدروسة حتالل كسلال غالبا  ما يشرتك يف تعذيب األسرى خمتلف اجلهات القضائية واألمنية والطبية

  ألسرىاضد  وبتصريح من اجلهاز القضائي الذي جييز استخدام أساليب تعذيب حمّرمة دوليا  

 

                                                             
 فس املصدر.  ن 27
 نفس املصدر.  28
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وينقسم التعذيب إىل تعرضوا إىل تعذيب قاسي االعرتافات تشري التقارير إىل أن الغالبية العظمى من املعتقلني  النتزاع

  :29نوعان مها

رب جر مروراا ابلضت الفاعاسبيل وتبدأ من بداية عملية االعتقال اليت تتم بعد منتصف الليل وق التعذيب الفردي: -أ

والعزل  ان من الزايراتة واحلرملسيئاهاانت والتحقيق والتنقل املذل وجلسات احملاكم والظروف االعتقالية إلاملربح وا

 اإلنفرادي.

 حماولة إذالهلمل هبم و لتنكيوتشمل اقتحامات متواصلة للغرف واألقسام املختلفة لألسرى وا التعذيب اجلماعي: -ب

بسهم رهم على خلع مالل، وإجباعاز ونقلهم تعسفياا واالعتداء علىيهم ابلضرب، وإطالق قنابل الغاز بني األقسام وامل

 وتركهم لساعات طويلة يف الربد القارس.

على جنود  ا  العربية، اليت شنت هجوم 13قناة ئيلية" أوشرات كوتلر يف الوهذا ما تؤكده الصحفية "اإلسرا

جيش االحتالل من وحدة "نيتسح يهودا"، موضحة أهنم "تصرفوا كحيواانت بشرية يف قضية االعتداء على 

 .30أسرى فلسطينيني مكبلي األيدي، ومعصويب األعني"

 
                                                             

 نيسان/أبريل 23 ملعاانة شعبنا العريب الفلسطيين،الصورة األوضح  "اإلسرائيلي"مجال أبو غليون، معاانة األسرى الفلسطينيني يف ابستيالت االحتالل  29
2017 ،s/169986https://www.amad.ps/ar/Detail.  

، 2017 شباط/فرباير 17على جنود االحتالل،  تشن هجوماا  "إسرائيلية"أمد، بعد االعتداء على أسرى.. مذيعة  30
https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=282130  

https://www.amad.ps/ar/Details/169986
https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=282130
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وينص على أن األسري ليس من حقه  :التعليمالقانون احلادي العاشر، مشروع قانون حرمان األسرى من  .11

الدراسة يف مؤسسة التعليم العايل. ويطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون بعدم منح األسرى فرصة 

 . 31التعليم

هذه كانت عبارة نتنياهو يف أعقاب سياسة التضييق على األسرى، الىت بدأها مبنع الثانوية  احلفلة انتهت""

، األمر الذى شكل عدواان  2001حزيران/يونيو  23 يف "إسرائيل"العامة، واالنتساب للجامعة املفتوحة يف 

األنشطة الذهنية  من اتفاقية جنيف الثالثة الىت أكدت على تشجيع 28على املعتقلني وانتهاكا  للمادة 

  .32والتعليمية لألسرى من قبل الدولة احلاجزة

 11أبرمت حركة محاس، يف عتقال حمرري صفقة وفاء األحرار"شاليط": القانون الثاين عشر، قانون إعادة ا. 12

ح ، صفقة لتبادل املعتقلني، مع "إسرائيل" بوساطة مصرية، مت مبوجبها إطالق سرا 2011أكتوبر/ تشرين األول 

، إال أن 33طالق محاس سراح اجلندي جلعاد شاليط، الذي كان حمتجزاا لديهاامعتقال فلسطينياا، مقابل  1027

حمررين من الصفقة، حيث مت إعادة ، يسمح إبعادة اعتقال 2014 "إسرائيل" قامت بتشريع قانون يف متوز/يوليو

 أسري  54ادة األحكام السابقة الفعلية حبق ، ومت إع2014 عتقال أكثر من سبعني أسري حمرر يف حزيران/يونيوا
                                                             

 كره. ذ وفا، قوانني عنصرية تعسفية حبق األسرى، مرجع سبق  31
، 2016 شباط/فرباير 6، "اإلسرائيلية"السجون  التعليمية لألسرى الفلسطينيني يف رأفت محدونة، دراسة: األوضاع 32

/%https://paltoday.ps/ar/post/261662  

 . 0182-4-17جريدة القدس،  33

https://paltoday.ps/ar/post/261662/%25
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، لكن محاس طالبت الوسيط املصري، بصفته الراعي الصفقة، إبلزام االحتالل إبطالق سراح كل من 34حمرر منهم

 . 35مت اعتقاله من صفقة وفاء األحرار بشكل خمالف لبنود الصفقة

، 2018 شباط/فرباير 27 ففي القانون الثالث عشر، مشروع قانون يسمح ابحتجاز جثامني الشهداء.. 13

جثماان  لشهداء فلسطينيني  250حيث ال يزال االحتالل حيتجز ما يزيد عن صادق الكنيست على القرار، 

حيث ترفض سلطات  ي سمَّى مقابر األرقام العسكرية، إضافة إىل احتجاز عدد منهم يف الثالجات،فيما 

االحتالل اإلفراج عن اجلثامني وتسليمها لعائالهتم، كشكل من أشكال العقاب اجلماعي منتهكة بذلك القانون 

الدويل وخاصة اتفاقية جنيف األوىل والثانية والرابعة، واليت تؤكد على احرتام كرامة املتوفني ومراعاة طقوسهم 

 . 36لذويهمالدينية خالل عمليات الدفن عرب تسليمهم 

 تشرين 19صادق عليه الكنيست يف القانون الرابع عشر، قانون التفتيش اجلسدي والعاري لألسرى: .14

صالحية التفتيش اجلسدي حىت على  "إلسرائيلية"ا، وينص على منح أفراد الشرطة 2015 ول/أكتوبراأل

عرضة للتفتيش  عابري السبيل دون وجود شبهات، حتت حجة مكافحة العنف، وعليه يصبح كل فلسطيين

 اجلسدي 

                                                             
 . 14، رام هللا، ص2018هيئة شؤون األسرى واحملررين، التقرير السنوي  34
 . 0182-4-17جريدة القدس،  35
، 2018كانون الثاين/يناير    7، 2017يستعرض حصاد عام  شامالا  هيئة شؤون األسرى واحملررين، تصدر تقريراا  36

8988844-33/4833-53-06-01-06-movement/2017-prisoner-http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar  

http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-prisoner-movement/2017-06-01-06-53-33/4833-8988844
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، بذريعة 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 28التفتيش العاري يف  دون وجود مربر. ومت احلاق هذا القانون مبشروع قانون

ب القانون يسمح للشرطة ابستخدام القوة لتنفيذ التفتيش العاري،  أن األسرى يهربون اهلواتف للزانزيني، ومبوج

 . 37الذي يشكل إهانة متعمدة لألسرى

 "اإلسرائيليني"القانون اخلامس عشر، مشروع قانون يقضي حبظر اإلفراج عن األسرى، مقابل جثث اجلنود .15

، على مشروع قانون يقضي حبظر 2018صادقت حكومة االحتالل يف سنة احملتجزين لدى فصائل املقاومة: 

مبنح العفو اإلفراج عن األسرى يف إطار عمليات تبادل أسرى، وعلى إثر هذا القانون قيدت صالحية رئيس الكيان 

هذه وحمكوم عليهم ابملؤبد ومتَّ نقل  "إسرائيلية"أو حتديد حمكومية أسرى أدينوا بتنفيذ عمليات ضد أهداف 

 .38الصالحية إىل احملاكم

 

                                                             
 11، رام هللا، ص2018هيئة شؤون األسرى واحملررين، التقرير السنوي  37
، 2018 نيسان/أبريل 17ابألسرى،  "إسرائيل" إىل التعذيب ابلطعام.. هكذا تنّكل إسراء عبد التواب، من منع تسليم اجلثامني 38
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