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تقدمي

مازالت سلطات االحتالل االرسائييل تواصل ممارسة سياستها القمعية واملمنهجة بحق 
ابناءه يف السجون، وعىل رأس تلك  كافة فئات شعبنا الفلسطيني، وتقوم بزج الكثري من 
الفئات فئة األرسى األطفال، حيث يشكل االطفال القارصين واليافعني الفلسطينيني نسبة 

عاليه من جمموع املعتقلني.
ومن خالل تتبع عمليات االعتقال التي تقوم هبا دولة االحتالل خالل االعوام املاضية تفيد 
تقارير هيئة شؤون االرسى واملحرريني ان اإلعتقاالت بني صفوف األطفال الفلسطينيني، 
قد اخذت منحى تصاعدي مع بداية العام 2015،   وبقيت الوترية آخذة باالرتفاع خالل 
االعوام الالحقة، )حيث شملت اطفاال تم إعدامهم كبديل لإلعتقال( وأطفال اعتقلوا عىل 
خلفية نشاطات عىل وسائل التواصل االجتامعي، ويقبع حاليا يف السجون االرسائيلية حتى 

اعداد هذا الكتاب قرابة 300  طفال وطفلة.
مدينة القدس كانت املرسح االبرز خالل االعوام الثالث املنرصمه من حيث اعتقاالت 
االطفال، بل ان ارسائيل قد طبقت ترشيعات جديده بحق االطفال املقدسيني،  )منها قانون 
يسمح بمحاكمة االطفال أقل من 14 عاما، بحيث يبدا جيل املسؤوولية اجلنائية بعمر 12 
عام والسجن الفعيل بعمر 14 عاما( كام رشعت عقوبة حبس األطفال حتى 20 عاما  اذا 
ما اهتموا برشق احلجاره، اضافة اىل ان ارسائيل قد زجت بالعديد من االطفال املقدسيني يف 
ما يسمى )بمراكز اإلصالح( وهي املخصصه لألطفال اجلنائيني، إضافة اىل انتهاج ارسائيل 

لسياسة احلبس املنزيل وابعاد بعض االطفال املقدسيني عن بيوهتم.
لقد عقدت هيئة شؤون االرسى واملحررين  املؤمتر الدويل اخلاص باالطفال الفلسطينيني 
وسياسيات االعتقال االرسائيلية يف آذار  2017 حيث وعىل مدار يومني  شارك يف املؤمتر جمموعه 
من احلقوقيني)املدافعني عن حقوق اإلنسان( واخلرباء و االكاديميني االجانب والفلسطينيني 
وقدموا اوراقا باللغتني العربية واالنجليزية سلطت الضوء عىل اجلوانب احلقوقية واالجتامعية 

والسياسية والنفسية ذات الصله باالطفال املعتقلني من قبل االحتالل االرسائييل.
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اننا واذ نضع بني ايديكم خمرجات هذا املؤمتر اهلام حيذونا االمل ان تساهم االوراق 
التي تقدم هبا اخلرباء والباحثني يف فضح السياسة االرسائيلية بحق االطفال الفلسطينيني، 
اعتقال  ملناهضة  وطنية  اسرتاتيجة  لبناء  االسرتشاد  يف  تساهم  قد  مقدمات  تكون  وان 

االطفال الفلسطينيني .
اننا يف هيئة شؤون االرسى نتوجه بالشكر اجلزيل لكل الباحثني والنشطاء اللذين اغنوا 
املؤمتر باوراقهم، وكذلك الشكر اجلزيل لطاقم اهليئة وطاقم نادي االسري ونقابة املحامني 

واملؤسسات االخرى الرشيكة الذين بذلوا جهودا كبريه  يف سبيل نجاح هذا املؤمتر.

رئيس هيئة شؤون االرسى واملحررين
اللواء قدري ابو بكر
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مؤمتر األسرى الدولي الثالث
األطفال الفلسطينيون وسياسات االعتقال اإلسرائيلية

نحو بناء استراتيجية وطنية ملناهضة اعتقال االطفال الفلسطينيني ومواجهة 
السياسات واملمارسات االسرائيلية العنصرية بحقهم 

األربعاء 15و 16آذار 2017
رام اهلل - فلسطني

أهداف املؤمتر:
العمل عىل حتشيد اجلهود الوطنية لوضع اسرتاتيجية وطنية ملناهضة اعتقال االطفال   -

الفلسطينيني من قبل االحتالل االرسائييل.
مساءلة  وآليات  بحقهم،  العنرصية  االرسائيلية  واملامرسات  السياسات  فضح   -

ارسائيل دوليا.
اطالق محلة وطنية واقليمية ودولية.  -

البرنامج: 
التسجيل.   08:30  - 09:00

الرتحيب والسالم الوطني
عرض فلم وثائقي عن اعتقال االطفال "مل أعد طفال".  09:00- 09:30

كلامت االفتتاح  10:30 - 09:30
كلمة رئيس دولة فلسطني فخامة السيد الرئيس حممود عباس -
كلمة معايل الوزير عيسى قراقع - رئيس هيئة شؤون االرسى واملحررين -
كلمة السيد مفو موسيامال -  رئيس مؤسسة االرسى القدامى - جنوب افريقيا  -
كلمة السيد قدورة فارس - رئيس نادي االسري الفلسطيني -
كلمة االستاذ حسني شبانة - نقيب املحامني الفلسطينيني -
كلمة السيد جو كوستالو - وزير التجارة والتطوير السابق - ايرلندا -

اسرتاحة  10:4٥ - 10:30  
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اجللسة االوىل:
السياسات  عنرصية  مواجهة  يف  الدويل  القانوين  )االطار   12:00 - 10:4٥

والترشيعات االرسائيلية(. 
رئيس اجللسة السيد شعوان جبارين مدير مؤسسة احلق    

املتحدثني:
الدكتورة ماي سوارت - اكاديمية وحقوقية من جامعة جوهانسربج-قواعد القانون  -

الدويل اآلمرة وواجب مالحقة مرتكبي جرائم التعذيب ضد االطفال يف فلسطني.
ضدالقارصين  - سياسةالعقوبات  يف  القانونيه  التغريات   - عليان  نرسين  املحامية 

عىل  وتأثرياهتا  بالنظام  واالخالل  القاءاحلجارة  خمالفات  خيص  فيام  وتشديدها 
القارصين،يف القدس الرشقية.

بلينا كراجلي- االطفال املعتقلني  والقانون  الدويل االنساين  -
املقرر: االستاذة نجوى قرعان -

اسرتاحة.   12:1٥ - 12:00  

اجللسة الثانية:
عىل  ونفسية  جمتمعية  آثار   . حمررين  أطفال  من  حية  شهادات   13:30 - 12:1٥

االطفال املعتقلني
رئيس اجللسة الدكتور عبد الرحيم الشيخ  

املتحدثني:
سامت  - عىل  اثراالعتقال  حلم-  بيت  جامعة  العيسة-   عبدربه  فردوس  الدكتورة 

شخصية االطفال وصحتهم النفسية. 
السيد حممد حماجنة - مجعية الشبان املسيحية  "جتربة عمل مؤرشات  وحقائق نفسية  -

اجتامعية عن واقع اعتقال االطفال االرسى املحررين". 
املقرر - االستاذه لبنى اهلندي -

13:30 - 14:30 غداء.
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اجللسة الثالثة:
14:30 - 16:00 "الدفاع واملنارصة" .

رئيس اجللسة السيد رفعت عودة قسيس - رئيس احلركة العاملية للدفاع عن االطفال -

املتحدثني:
الربملانية ايمر كستالو -دور االحتاد االورويب يف حماسبة ارسائيل بخصوص انتهاك  -

حقوق االطفال الفلسطينني يف املعتقالت.
حلقوق  - املنارصة  االطفال"  عن  للدفاع  العاملية  "احلركة  قطيش  ابو  عايد  السيد 

االطفال الفلسطينيني املعتقلني عىل املستوى الدويل. 
السيدة بيتي هنرت- محالت منارصة االطفال الفلسطينني - بريطانيا"  -
الدكتورة و الناشطة احلقوقية ميكي زاخت - هولندا - فن واليات  محالت التضامن. -
املقرر - السيد حسن عبدربه -

اخلميس 16 اذار 2017* 
التسجيل   09:00 - 08:30  

اجللسة االوىل:
جلسة بعنوان األطفال الفلسطينييون التعذيب وسوء املعاملة.   10:30 - 09:00  

رئيس اجللسة املحامي جواد بولص    

املتحدثني:
االطفال  - اجتاه  االرسائيلية  السياسات  ليفي-تغيري  جدعون  والصحفي  الكاتب 

املعتقلني واالعدام خارج نطاق القضاء
االستاذه هبه مصاحلة - حمامية -هيئة شؤون االرسى واملحررين -سوء املعاملة  -

والتعذيب بحق االطفال الفلسطينيني املعتقلني.
امليدانية  - االعدامات   ... االعتقال  خالل  االطفال  معاناة   - صيام  جواد  السيد 

"مدينة القدس".
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املقرر - السيد عمر اخلطيب -
10:30 - 10:4٥ اسرتاحة. 

اجللسة الثانية:
10:4٥ - 12:00  - قوانني عنرصية

رئيس اجللسة االستاذ غسان فرمند

املتحدثني:
يف  - اجلديدة  والقوانني  الترشيعات   - الكنيست  عضو  السعدي  اسامة  املحامي 

الكنيست االرسائييل.
السيد مفو موسيامال - من جتربة املعتقالت يف جنوب افريقيا -
القضبان من وحي  - افريقيا -  االطفال خلف  بالتون - جنوب  الدكتورة سادنا 

جتربة جنوب افريقيا
السيدة ترييس دلناي -من احتاد نقابات يونيسن - بريطانيا -
املقرر - االنسة نور تلباين  -

11:4٥ -13:00 - عرض االقرتاحات االولية لالسرتاتيجية الوطنية واحلملة الدولية
 ختامي -
مؤمتر صحفي.  -

13:00 - 14:00 غداء ومغادرة.
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كلمة رئيس دولة فلسطني السيد محمود عباس "أبو مازن "
قدمها  معالي رئيس الوزراء الدكتور رامي احلمد اهلل ...

احلكومة  وعن  عباس،  حممود  األخ  الرئيس  فخامة   عن  نيابة  أتوجه  لن  يل  اسمحوا 
وباألصالة عن نفيس بتحية إجالل وإكبار ألرسانا البواسل القابعني  خلف قضبان االحتالل،  
واملضحون بحريتهم  من اجل حرية أبناء شعبنا،  ومن اجل قضيتنا العادلة واللذين يثبتون 
كل يوم أهنم منتمون لقضية شعبنا يف سبيل نيل حريته كباقي شعوب العامل،  وإقامة الدولة 

املستقلة وعاصمتها القدس .
الثالث،  وأنقل لكم  الدويل  فعاليات مؤمتر األرسى  افتتاح  اليوم   أشارك  أن  يرشفني 
حتيات فخامة الرئيس األخ حممود عباس،  وإشادته بكافة اجلهود املساندة ألرسانا البواسل 

يف معركتهم دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية.
وأثمن دور منارصي قضيتنا من أحرار العامل يف الوقوف إىل جانب شعبنا وأرسانا يف 

وجه ظلم االحتالل وجربوته.
اليوم موحدين ملواجهة سياسات االحتالل يف اعتقال األطفال  احلضور الكريم نقف 
الفلسطينيني القارصين،  واستخدام مجيع أساليب التنكيل والتعذيب بحقهم،   فقد اعتقلت 
قوات االحتالل أكثر من ألف وثالثامئة وثالثني  طفال خالل العام املنرصم فقط، وتعتقل 
إرسائيل يف معتقالهتا أكثر من ثالثامئة ألف طفل قارص يف خمالفة رصحية وحتدي واضح لكل 
األعراف والقوانني الدولية واإلنسانية،  األمر الذي يستوجب من املجتمع الدويل تشكيل 
جلنة دولية من املؤسسات احلقوقية ذات الصلة للوقوف عىل كافة هذه  االنتهاكات بحق 
أطفالنا  األرسى،  واختاذ إجراءات عملية وحاسمة إللزام إرسائيل بوقف اعتقال األطفال 

وتعذيبهم واإلفراج عنهم بدون قيد أو رشط.
لقد حولت إرسائيل وطننا إىل سجن كبري فهي حتكم احلصار عىل قطاع غزة،  وحتكم السيطرة 
عىل أرضنا وتستبيح مقدساتنا وهتجري أبناء شعبنا وهتدم البيوت واملنازل واملنشئات،  وتواصل 
انفرادي  اعتقال نحو سبعة أالف أسري فلسطيني يعانون ظروف استثنائية من تعذيب وعزل 
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وإمهال طبي. وقد سعت عرب ترشيعاهتا العنرصية إىل تشديد العقوبات عىل األطفال  الفلسطينيني 
اللذين تقل أعامرهم عن 14 عام ورفع سقف السجن الفعيل بحقهم  ليصبح عرشون عاما .

األخوات واألخوة نؤكد لكم أننا لن نقف مكتويف األيدي يف ظل ما يتعرض له األرسى 
األطفال من انتهاكات متواصلة بشكل خاص واألرسى بشكل عام،  ولن نتخىل عنهم وعن 
دعمهم كام أؤكد أن القيادة الفلسطينية وعىل رئسها فخامة األخ الرئيس حممود عباس واحلكومة 
يتابعون قضية األرسى باستمرار،  ويولون قضيتهم أمهية قصوى ويعملون عىل نقلها إىل كافة 

املحافل الدولية إللزام إرسائيل اإلفراج عنهم وخاصة األرسى األطفال واملرىض منهم .
اعتقال  لبناء إسرتاتيجية وطنية شاملة ملناهضة  لنوحد جهودنا  اليوم  وإننا وإذ نجتمع 
األطفال الفلسطينيني،  ومواجهة السياسات واملامرسات اإلرسائيلية العنرصية بحقهم  ال 
سيام عىل الصعيد الدويل خصوصا،   فإنني أجدد إشاديت بجهود هيئة شؤون األرسى ونادي 
األسري الفلسطيني ونقابة املحاميني يف تدويل قضية األرسى عىل كافة املستويات احلقوقية 
والدولية،  وعقد املؤمترات لفضح ممارسات االحتالل اإلرسائييل وتقديم مجلة من اخلدمات 

القانونية واالجتامعية واملادية لألرسى واألسريات واملحررين منهم .
وأدعو يف هذا املقام أبناء شعبنا واملؤسسات والفعاليات الوطنية،  إىل مزيد من التضامن 
لنرصة ارسى احلرية كافة،  والوقوف إىل جانب األرسى املحررين األطفال ال سيام يف ظل 
معاناهتم عىل صعيد الصحة النفسية واآلثار االجتامعية التي ترتكها سجون االحتالل عليهم،  
واشدد هنا عىل أن القيادة واحلكومة ستحمل معاناهتم إىل كافة املحافل واملنابر الدولية إلهناء 

معاناهتم اإلنسانية وضامن مالحقة وحماسبة إرسائيل عىل انتهاكاهتا املتواصلة .
الفلسطينيني  املحاميني  ونقابة  األسري  ونادي  هيئة شؤون األرسى،   أشكر  اخلتام  ويف 
واحلركة العاملية للدفاع عن األطفال بفرعها يف فلسطني،  وكافة املشاركني من أكاديميني 
وباحثني إلتاحة الفرصة لنا للمشاركة يف هذا اجلهد الوطني إلسناد أرسى احلرية،  وأمل أن 
تتحقق أهداف املؤمتر حلشد اجلهود لوضع سياسة وطنية شاملة،  ملناهضة اعتقال األطفال 
الفلسطينيني من قبل االحتالل اإلرسائييل وفضح السياسات اإلرسائيلية بحقهم وإطالق 

محلة وطنية و إقليمية ودولية للدفاع عنهم. 
بوركت جهودكم مجيعا املجد للشهداء واحلرية لألرسى مجيعا.
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كلمة الوزير عيسى قراقع /
رئيس هيئة شؤون األسرى واحملررين

دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي احلمد هلل ممثل السيد الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطني.
السادة أصحاب املعايل والعطوفة والغبطة، السادة السفراء والقناصل وأعضاء السلك 
السادة  الفلسطينيني،   التنفيذية والقادة  اللجنة  السادة أعضاء  الدبلومايس يف فلسطني،  
احلقوقية  املؤسسات  ممثلو  السادة  املحررين،   واألرسى  الشهداء  وأهايل  األرسى  أهايل 
السادة  فلسطني،  دولة  والسيادية يف  األمنية  األجهزة  وممثلو  الوطنية  والقوى  واإلنسانية 

نواب املجلس الترشيعي.
ضيوفنا األعزاء القادمني من خارج الوطن من احلقوقيني واخلرباء والنشطاء يف مؤسسات 

حقوق االنسان 
احلضور الكريم مع حفظ االلقاب واالسامء 

باسم هيئة شؤون االرسى واملحررين ونقابة املحامني الفلسطينيني ومجعية نادي االسري 
الفلسطيني وبالتعاون مع احلركة العاملية للدفاع عن االطفال ووزارة اخلارجية الفلسطينية 
وباسم املؤسسات احلقوقية واالنسانية يف فلسطني وباسم اهايل االرسى والشهداء واالرسى 
القابعني يف سجون االحتالل، نرحب بكم هنا عىل ارض فلسطني املحتلة، يف مدينة رام اهلل، 
هنا يف املسافة االقرب اىل القدس عاصمة دولة فلسطني، ورصح الشهيد املؤسس اخلالد يارس 
عرفات، موجهني لكل احلارضين واملشاركني التحية واملحبة عىل حضور املؤمتر االول يف 
منطقة الرشق االوسط والذي يعقد حول السياسات االرسائيلية القمعية بحق اطفال فلسطني 
القارصين، وذلك من اجل انقاذ الطفولة الفلسطينية املعذبة واملستهدفة قتال واعتقاال عىل 

يد سلطات االحتالل االرسائييل.
السيدات والسادة: جاء هذا املؤمتر بعد ان طفح الكيل، واصبح االطفال الصغار هدفا 
وعنونا لالعتقال والقمع والتعذيب والتنكيل واملعاملة املهينة واملحاكامت اجلائرة بحقهم، 
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ليكون املؤمتر هو سؤال الطفل الربيء للعامل من اجل انقاذه ورفع القيد والظلم عنه وإعادته 
اىل بتيه وامه واىل مدرسته، وليكون هذا املؤمتر سؤال الطفل اىل العدالة الكونية واتفاقياهتا 
وقوانينها ومواثيقها االنسانية عندما اصبحت املسافة بعيدة بني عذابات االطفال ومباديء 

وقيم وثقافة تلك االتفاقيات.
جاء هذا املؤمتر نابعا من دهشة الطفل االسري املرعوب واخلائف والقابع هناك يف الزنازين 
عن معنى السالم العادل يف هذه املنطقة يف ظل تدمري ارواح واجساد االطفال وأحالمهم 

ومستقبلهم.
الدويل وكل اصحاب  املجتمع  اىل  الفلسطينية  الطفولة  ليحمل رسالة  املؤمتر  جاء هذا 
ارواح  التي جتري عىل  املواقف ووضع حّد هلذه احلرب  الصوت، واختاذ  الضامئر إلعالء 

واجساد اطفالنا القارصين.
االطفال االرسى اهيا السيدات والسادة يتطلعون اليكم اآلن، ومجيعنا اصبحنا عىل حمك 
املسؤولية، فهل نستطيع ان نوقف سياسة تدمري مستقبل اطفالنا عىل يد هذا االحتالل، ونكرس 

قيد االحتالل لينطلق اطفالنا اىل حياهتم اهلادئة آمنني؟
السيدات والسادة: نبدأ اعامل مؤمترنا بالسالم الوطني الفلسطيني يعقبه وقفة حداد عىل 

ارواح شهدائنا االبرار.
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مداخلة مفو موسيمال من عمان/األردن

عبر السكايب، وهو ناشط جنوب إفريقي من مؤسسة قدامى السجناء اإلفريقية 
منعته إسرائيل  من دخول فلسطني وحضور  مؤمتر  األطفال األسرى.

الفلسطينيني  ضــد  تعسفية  إجــــراءات  تستخدم  عنصرية،  دولـــة  هــي  إســرائــيــل 
واملناصرين للحرية يف العالم .

لقد جئت من جنوب أفريقيا من دولة ديمقراطية حلضور مؤمتر »األطفال الفلسطينيون 
وسياسات االعتقال اإلرسائيلية » يف مدينة  رام اهلل،  وهنا أعطي فكرة فقط عام تعرضت 

له من فاشية واحتجاز وإساءة معاملة من دولة تدعي الديمقراطية والعدالة واحلضارة  .
 هبطت يف مطار عامن بعد ساعات طويلة من الطريان ثم  وصلت إىل »احلدود األردنية 
اإلرسائيلية »كام تسمى ثم اجتزت الكثري من نقاط التفتيش لدخول ما يسمى »إرسائيل« 
للوصول إىل مدينة رام اهلل مكان انعقاد املؤمتر وعندما دخلت منطقة السيطرة اإلرسائيلية 
تم احتجازي لساعات والتحقيق معي وإساءة معاملتي ثم منعت من الوصول إىل رام اهلل 

وحضور املؤمتر وتم إعاديت  اىل األردن .
أنا أريد  للعامل أن يعرف  ويتأكد أن إرسائيل دولة عنرصية تستخدم إجراءات تعسفية 
ضد الفلسطينيني ومجيع منارصي احلرية يف العامل .وشعوري اآلن هو االشمئزاز واالشمئزاز 

فقط من هذه الدولة العنرصية .
ما هو مثري لالشمئزاز أيضا  فيام يتعلق بام يسمى إرسائيل هو أن املحققني أخربوين أهنم  
ال حيبون الزعيم »نيلسون مانديال« وأكدوا عىل كرههم له مبارشة وبكل رصاحة .وعندما 
عرضت عليهم قطعة أثرية حتاكي نيلسون مانديال  قال يل مسئويل األمن واالستخبارات 
اإلرسائيليني وهو ينظر يف عيني مبارشة أن نيلسون مانديال ليس مسموحا له بالدخول إىل 
إرسائيل، وكان كيف يتحدثون بكل هذا احلقد عن  رمز عاملي عن نيلسون مانديال،  الذي 
حارب من أجل احلرية يف جنوب أفريقيا واحلرية يف العامل بأرسه.والذي انتقلت روح نضاله 
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للفلسطينيني مجيعا بمن فيهم  مروان برغوثي هذا  الثوري العنيد  الذي هو جزء من الشعب 
الفلسطيني الذي يناضل ضد نظام العنرصية االرسائيلية وحق الناس يف احلرية والكرامة 

والعدل واسرتجاع أرضهم .
أوجه رسالة من خالل هذا املؤمتر عرب السكايب وانا ممنوع من الوصول اىل رام اهلل أن 
النظام العسكري اإلرسائييل منع  العديد من الناس من احلضور هلذا املؤمتر. ولقد شاهدت 
اليوم يف أم عيني أن الفصل العنرصي يف إرسائيل ما زال قائاًم. لقد رأيت يف الرحلة جواز 
السفر األردين الذي يستعمله الفلسطينيون وجواز السفر اخلاص بسكان القدس، وجواز 
بلد  ثالثة جوازات سفر يف  يوجد  بحيث  الغربية،  الضفة  باألشخاص من  السفر اخلاص 
واحد وهذا أمر ال معنى له إنام  يدل هذا عىل أن الفصل العنرصي اإلرسائييل مؤسس له 

وقائم ومستمر .

شكرا لكم
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كلمة السيد قدورة فارس
رئيس نادي األسير الفلسطيني 

األخوات واألخوة احلضور..
بداية اسمحوا يل أن أتوجه باسمكم بأعىل آيات املحبة والتقدير والفخر ألرسانا وأسرياتنا 
البواسل الصامدين يف سجون االحتالل الصهيوين الغاشم، الذين يتصدون عىل مدار الساعه 
لسياسات إجرامية عنرصية هتدف إىل كرس روحهم والنيل من عزيمتهم وزعزعة إيامهنم 
بحقهم يف احلرية واالستقالل.. هؤالء األبطال الذين أدركوا بحسهم ووعيهم أهداف هذه 
السياسات املجرمة فتصدوا هلا بكل بسالة وإيامن عىل مدار عقود من الزمن، فرضوا خالهلا 
حضورهم ونديتهم عىل عدوهم، فلم ترفع راية بيضاء وظلوا عىل عهدهم مع الشهداء، 

متمسكني بقيم الثورة ورسالتها حتى يوم احلرية واالستقالل.

أيتها األخوات أهيا األخوة..
املستويات  أعىل  عىل  له  وخمطط  ممنهج  وبشكل  العنرصية  االحتالل  دولة  دأبت 
الرسمية األمنية والعسكرية والسياسية عىل انتهاك كافة االتفاقيات واملعاهدات واملواثيق 
ما  إمكانيات هائلة ووظفت  الدولية، وسخرت من أجل ذلك  والقوانني والقرارات 
يسمى جهازها القضائي ليتحول إىل ذراع طوىل لقمع وقهر األرسى وإضفاء الرشعية 
عىل تلك اإلجراءات التي طالت األرسى واألسريات مجيعا - شيوخا وأطفاال - رجاال 
التي  القهرية  إجراءاهتا  تستثني أحدا من  فلم  ونساءا - مرىض ومصابني وأصحاء - 
تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدويل. بل لعلهم تعمدوا أن ال يرتكوا نصا توافق عليه 
العامل إال وانتهكوه وسحقته آلة قمعهم، وكان األطفال يف مركز دائرة استهدافهم، وقد 
جتىل ذلك خالل السنة ونصف األخرية بشكل فاضح.. إذ شكل األطفال حوايل مخس 
عدد من تعتقلهم إرسائيل فقتلت منهم من قتلت مستندة إىل أباطيل وأكاذيب لفقتها.. 
اعتقلت منهم من اعتقلت  - فعذبتهم يف أقبية التحقيق وابتزت منهم اعرتافات أخذت 
عنوة عىل الرغم منهم، وزجت هبم يف السجون بعد أن أصدرت حماكمها املجرمة أحكاما 
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عالية بحقهم، ومل يتوقف حقدهم عند هذه احلدود بل وضعتهم يف سجون تفتقر إىل 
أدنى مقومات احلياة، وبعيدة كل البعد عام نصت عليه القوانني الدولية يف كل ما يتعلق 

بمعاملة وظروف احتجاز األطفال.
بحق  املمنهجة  السياسات  هذه  متارس  وهي  /إرسائيل  العنرصية  االحتالل  دولة  إن 
ومثقل  ومشوه  حمبط  جيل  خلق  إىل  هتدف  إنام  خاص  بشكل  وأطفالنا  عام  بشكل  أرسانا 
هبموم وذكريات مؤملة، غارق ومنشغل يف مهومه الشخصية، سعيا منها إىل رضب األرسة 
واملجتمع الفلسطيني بشكل عام، عىل أمل أن يتعايش الشعب الفلسطيني مع هذا االحتالل 
ويستكني إلجراءاته وسياساته الظالمية املجرمة، لكن أرسانا وأطفالنا عىل وجه اخلصوص 
وعىل الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشوهنا إال أهنم خيرجون أكثر صالبة وإيامنا بحقهم 

يف احلرية واالستقالل.
الفاشية  سياساهتا  يف  املجرمة  اإلرسائييل  االحتالل  دولة  إمعان  هو  يقلقنا  ما  أكثر  إن 
بشأن  مؤخرا  سنتها  التي  الترشيعات  سلسلة  خالل  من  بعيدا  ذهبت  إهنا  بل  العنرصية، 
األطفال، وذلك بتخفيض سن من يمكن أن تفرض عليهم عقوبة احلبس، ومضاعفة األحكام 

عىل رضب احلجارة حلد عرشين سنة، ورفع مستوى األحكام بشكل عام.

األخوات واألخوة..
الفاضحة  وانتهاكاهتا  االستمرار يف سياساهتا  االحتالل عىل  دولة  الذي شجع  لعل 

أمرين اثنني:
أوهلام: حالة االرتباك واالضطراب الذي تعيشه احلركة الوطنية الفلسطينية يف ظل   -

االنقسام، وبالتايل عدم قدرهتا عىل التصدي الشامل هلذه السياسات.
بحق  إرسائيل  متارسها  التي  احلرب  جرائم  عىل  الدويل  الصمت  وثانيهام:   -
املجتمع  الفلسطيني عامة، وبحق األطفال بشكل خاص، فقد ظل  الشعب 
ما  النمطي حيال  التقليدي  املوقف  يراوحون حول ذات  الدويل ومؤسساته 
العامل  أنه ضوءا أخرضا من  الذي قرأته األخرية عىل  تفعله إرسائيل.. األمر 

لالستمرار يف جرائمها.
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عام  بشكل  أرسانا  بحق  اإلرسائييل  االحتالل  وانتهاكات  جلرائم  التصدي  أجل  فمن 
وأطفالنا بشكل خاص ال بد من:

اعتامد خطة وطنية فلسطينية شاملة تتعامل بكل جدية وحزم مع التحديات التي   .1
خلقتها إرسائيل، وتقود إىل توفري مظلة محاية ألرسانا وأطفالنا عىل طريق حتريرهم 
وتضع  االحتالل  جرائم  عند  تتوقف  أن  اخلطة  هلذه  بد  وال  األرس.  من  مجيعا 
صيغا نضالية متكن الشعب الفلسطيني من استخدام كل طاقاته يف مواجهة هذه 
واألهلية  واحلزبية  الرسمية  القوى  خمتلف  بني  االحتاد  قاعدة  وعىل  السياسات. 
والشعبية وفتح جبهة واسعة وعريضة مع االحتالل حمليا وعربيا ودوليا.. خطة 

وطنية تقود يف هناية املطاف إىل التمرد والعصيان املدين.
توحيد كافة األطر واملؤسسات الدولية، يف رابطة دولية واحدة تعمل عىل خلق   .2
رأي عام يدفع الدول واملنظامت الدولية إىل تطوير موقفها بشأن انتهاكات وجرائم 
االحتالل وحتويله إىل حالة من الضغط العميل عىل إرسائيل لتكف يدها عن أطفالنا 

وأرسانا األبطال.
أحييكم وأشكر لكم مشاركتكم يف هذا املؤمتر الذي نأمل أن يكون فاحتة لعمل دؤوب 
ومنظم ومكثف لفضح جرائم االحتالل واستجالب الضغط الفعال، إذ ال بد أن تتحول 

جرائم إرسائيل بحق األرسى إىل لعنه تطاردها.
وأختم بتوجيه التحية لألرسى واألسريات الصامدين يف سجون الظلم والقهر ونعاهدهم 
املستقلة  الدولة  وإقامة  فلسطني  وحرية  حريتهم  يوم  حتى  جانبهم  وإىل  معهم  نبقى  أن 

وعاصمتها القدس.

خالص االحرتام

قدورة فارس
رئيس نادي األسري
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كلمة نقيب احملاميني الفلسطينيني
األستاذ حسني شبانة 

حتية للجميع مع حفظ األلقاب واملسميات ...
 يف هذا املؤمتر ليس املطلوب منا خطاب محايس تضامني مع األرسى،  بل املطلوب  
للسياسات  ورفضنا  ألرسانا،   واحلرية  العدالة  بقضية  ومتسكنا  إرصارنا  عىل  التأكيد 
اإلجرامية وال أخالقية وغري القانونية الذي يقوم هبا الكيان اإلرسائييل من خالل سن 
ترشيعات عنرصية،  ضاربة بعرض احلائط املواثيق الدولية واالتفاقات الدولية، وكأن 
الناظمة  واألخالق  والقانونية  اإلنسانية  املبادئ  تستبيح  القانون  فوق  االحتالل  دولة 

للعالقات اإلنسانية والدولية.
ان هذا املؤمتر منرب يمكن من خالله الوصول إىل آليات واسرتاتيجيات،  متكننا مجيعا من  
رفع يد املحتل  الظاملة الغاشمة عن صدور أبناؤنا وبناتنا األرسى القارصين والقارصات، 
وذلك عرب تسجيل قضايا جنائية أمام حمكمة اجلنايات الدولية ملحاسبة املحتل عىل ممارساته 

التعسفية الغري قانونية والغري أخالقية اجتاه أطفالنا .
البواسل،  أرسانا  اجل  من  تعمل  وستبقى  تعمل  الفلسطينية  املحاميني  نقابة  إن 
ولن تدخر جهدا يف حشد إمكانياهتا بالتعاون مع مجيع العاملني يف هذا املجال، وإذ 
تشجع أعضائها وتلزمهم بتبني قضايا األرسى من موقعهم املهني،  فهي تعمل مع 
الرشكاء وتدعوهم الستخراج رؤيا نضالية من اجل اكرب محلة دولية للتضامن مع 
النقايب  مع ودورها  بالتوافق  امللف  احلرية، وإغالق هذا  إىل شاطئ  أرسانا وصوال 

وألخالقي والوطني .
إننا ندعوى كل املعنيني وبشكل خاص القوى الوطنية، واملؤسسات للحوار،  وصياغة 
خطة قابلة للتحقيق،  بعيدا عن أي اجتهادات أو خالفات أوأراء سياسية،  فقضية األرسى 

تشكل موضوع إمجاع وطني وتلقى تضامن من كل الرشفاء واألحرار  يف العامل.
وأخريا التحية ألرسانا والرمحة لشهدائنا والنرص لشعبنا.
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وانوه هنا انه وصلتني رسالة من رئيس االحتاد الدويل للمحاميني الديمقراطيني،  الذي 
الفلسطينية،   الكيان اإلرسائييل يمنعه من دخول األرايض  كان مصمم عىل احلضور لكن 
وقد بعث بربقية تفيد أن االحتاد الدويل وحماموه هذا االحتاد الذي يمثل 120 دولة هم مع 
قضية فلسطني ومع احلرية لشعب فلسطني ومع دحر االحتالل ليكون عام 2017 عام إهناء 
االحتالل وأفاد انه سيتبنى قضية األرسى األطفال بالتشبيك والتضامن مع نقابة املحاميني 

الفلسطينية ووزارة شؤون األرسى ونادي األسري الفلسطيني.

والشكر موصول له ولكم مجيعا والسالم عليكم.
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مداخلة جو كوستالو /برملاني إيرلندي سابق "كعضو يف اللجنة 
البرملانية املشتركة يف االحتاد األوروبي"و عضو مؤسس يف منظمة 

حقوق السجناء االيرلندية.

أود أن اشكر فخامة الرئيس الفلسطيني "حممود عباس" جزيل الشكر وأريد أن أشكر 
منظمي املؤمتر لدعويت هنا اليوم، وإنه ألمر عظيم أن أكون حارضًا يف املؤمتر وهو املؤمتر الذي 

يعالج قضية األطفال الفلسطينيني املحتجزين لدى إرسائيل.
أثني عىل هذا املؤمتر أنه يسلط الضوء عىل حقوق األطفال يف املقام األول، ويسلط الضوء 
عىل االنتهاكات وظروف االحتجاز والصدمات النفسية التي يتعرضون اليها.وثانيا حيث 
األطفال  حقوق  وقضية  القضية  هذه  مع  للتعامل  ودولية  وطنية  محلة  إقامة  املؤمتر  يقرتح 

الفلسطينيني.
أنا أؤيد متاما هذا النهج املزدوج ألي مؤمتر يسلط الضوء عىل القضايا ثم اخلروج بقرارات 

وحلول حول كيفية التعامل معها.
أيرلندا  لتعامل مع السجناء يف مجهورية  فيا  أيرلندا بشكل كبري  ساعدتني خلفيتي عن 

وأيرلندا الشاملية وإىل حد ما يف فلسطني أيًضا.
لقد شاركت يف تأسيس منظمة حقوق السجناء االيرلندية يف مجهورية أيرلندا، والتي 
كان لدهيا ثالثة أهداف اهلدف األول هو التساؤل أي ما هي  حقوق السجناء ويمكنك 
أن تتخيل أن هذا مل يكن مربحا أو شائعا بني قطاعات كبرية من السكان الدوليني يف 
عام 1973 يف وقت انضاممنا إىل االحتاد األورويب، ويف الوقت الذي كان فيه رصاع 
الثاين فهو البحث عن إلغاء عقوبة اإلعدام، وثالثًا إغالق  أيرلندا الشاملية.أما اهلدف 

سجون األطفال.
وُيعد السجن يف املقام األول كعقوبة املالذ األخري،  لكن السجن أيضًا هو إنكار حلق واحد  
حق واحد فقط وهو احلق يف احلرية لذلك حيق لكل سجني التمتع بجميع احلقوق األخرى.

لذلك، من املهم جدًا أن نعرف أن أحد العقوبات هو فقدان احلق يف احلرية، وبالتايل 
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حيق لك احلصول عىل حقوق أخرى قد تكون مقيدة وال يمكن إنكارها. هذا بالنسبة لألمر 
األول. أما الثاين، فيام يتعلق بأيرلندا الشاملية، فقد أصبحت عضًوا برملانًيا يف عام 1998، 

وقبل ذلك نجحنا يف إلغاء عقوبة اإلعدام يف أيرلندا الشاملية يف عام 1990.
وثالًثا، كان لدينا سجون بعقوبات من 12 إىل 16 عاًما، ومتكنا من إلغاء ذلك، ومرة 
أخرى إلجياد القانون الذي ينص عىل انه ال جيوز أن ُيسجن أي شخص حتت سن 18 عاًما. 
وال ينبغي أن يكون السجن عقوبة عىل القارصين،وهذا هو قانون األرض. وينص قانون 
األرض عىل أن السجن هو عقوبة هنائية للبالغني، وال يمكن أن يكون عقوبة هنائية لألطفال.
إهداءات  بتخصيص  وقمنا  الربملان  يف  حينها  كنت  فقد  الشاملية،  بأيرلندا  يتعلق  وفيام 
برملانية لزيارة مجيع السجناء يف أيرلندا الشاملية واجلمهورية واململكة املتحدة وتسليط الضوء 

عىل هذه القضية.
السجناء  كان  ولقد  السالم.  عملية  بمناقشة  يتعلق  فيام  جديدة  أفق  بفتح  نقوم  فنحن 
تلك  إبراز  ودون  املناقشات  تلك  بدون  الشاملية  أيرلندا  يف  السالم  عملية  يف  حاسميني 
التجاوزات  ودون فتح نظام السجون مل نكن لنتمكن من التوصل إىل اتفاق اجلمعة العظيمة 
الذي تم يف عام 1998.لذلك قمنا بتنظيم إهداءات برملانيةوهذه هي الكيفية التي تم وتتم 

هبا تنظيم هذه احلمالت.
أما فيام يتعلق بغزة  وبصفتي برملاين وعضو يف اللجنة الربملانية املشرتكة جلمهورية االحتاد 
األورويب  كنا قد أرسلنا حتقيقا مفتوحا يف الربملان األيرلندي، وكل عمليات القتل ومجيع 
االعتقاالت التي وقعت هناك عندما تم غزو مدينة غزة يف عام 2009، وقلنا أن هذا ليس 
صحيًحا. بينام يستمر االحتاد األورويب الذي نحن عضو فيه يف نفس الوقت يف إبرام اتفاقية 
كيان جتاري مع  كأكرب  األورويب  االحتاد  ويعترب  وإرسائيل،  األورويب  االحتاد  بني  الرشاكة 

إرسائيل.
ولقد اتصلنا بمؤسسات االحتاد األورويب للقدوم إىل الربملان األيرلندي لرشح سبب 
استمرارهم يف تنفيذ هذه االتفاقية التجارية. وإذا قامت مجيع الدول الـ 28 يف االحتاد األورويب 

بذلك، سيكون بوسعنا تغيري سياسة االحتاد األورويب التجارية مع إرسائيل.
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ولذلك، تتواجد هناك محالت يمكن شنها، وهذا هو ما يتعني علينا اختاذ قرار بشأنه. 
وأخريًا، يمكنني أن أقول كام قلت من البداية أننا هنا إللقاء الضوء عىل القضايا، ويمكن 

القيام بذلك عىل أساس حقوق اإلنسان وثانيًا عىل أساس اقتصادي.
السؤال هو كيف يمكننا أن نقيم وننظم هذه احلملة؟ وأعتقد أن أحد األشياء التي جيب 
أن نفعلها هو أنه جيب أن يكون لألطفال الفلسطينيني احلق يف قلب عالقة االحتاد األورويب 
مع إرسائيل. وإذا نجحنا يف ذلك، فسنكون قد حققنا الكثري. فكيف يمكننا حشد جهود 

املنظامت غري احلكومية؟ وكيف يمكننا حشد جهود الربملانات الفردية؟

وشكرا جزيال الستضافتي هنا
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قواعد القانون الدولي األمرة وواجب مالحقة مرتكبي جرائم 
التعذيب ضد األطفال الفلسطينيني
الدكتورة ميا سوارت/جنوب إفريقيا

يبدو الكثري مما يعتزم املرء أن يقوله من حيث إدانة حبس األطفال الفلسطينيني وتعذيب 
األطفال املحتجزين وكأنه يوضح ما هو واضح، ومن الصعب عىل الكلامت نفسها، واحلجج 
النظرية، أن حترك الوضع إىل األمام. ولكن بعد ذلك فكرت يف الكلامت املؤثرة لـ توم هانكس 
يف فيلم فيالدلفيا، عندما سئل ملاذا قرر أن يصبح حمامًيا، قال إنه أحياًنا، وأحياًنا فقط تتم العدالة، 
وانه يريد أن يكون جزًءا منها عندما حيدث ذلك. وهنا تكمن اإلجابة إذن. قد تتحرك العدالة 
ببطء، وببطء شديد يف بعض األحيان. لكنني أعتقد أن القانون واآلليات القانونية التي يوفرها 
القانون الدويل حتى يف دولة مثل إرسائيل قد تفتح من حني آلخر للسامح بالعدالة، وأن يظل 
القانون الدويل أحد أقوى األدوات لتحقيق العدالة يف فلسطني. حيث كان هذا هو احلال بالنسبة 

لنظام التمييز العنرصي يف جنوب أفريقيا ويمكن أن يكون احلال هنا. 
التصدي  يف  والصارمة  املتسلسلة  العليا  القانونية  القواعد  قيمة  عىل  بالرتكيز  وسأقوم 
للفظائع املرتكبة ضد األطفال. وسأركز بشكل خاص عىل القواعد اآلمرة أو القواعد القطعية 

للقانون الدويل وسأناقش أيضًا باختصار واجب املقاضاة يف القانون الدويل بشكل عام.
وسوف أبدأ بتعريف مصطلح القواعد اآلمرة، ومن ثم التحدث عن التعذيب بالنسبة 
باملحكمة  اخلاصة  زيمبابوي  يف  التعذيب  بقضية  يسمى  ما  وحتديًدا  أفريقيا  جنوب  حلالة 
الدستورية جلنوب إفريقيا. ومن ثم سأنظر يف استخدام القواعد اآلمرة يف املحافل الدولية 
مثل حمكمة العدل الدولية وكذلك املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واملحكمة 
اجلنائية الدولية لرواندا. وسوف ألتفت بعدها إىل السياق الفلسطيني املحدد والنظر يف كيفية 

استخدام معايري القواعد اآلمرة هنا إلصالح القانون وختفيف املعاناة.
ما هي القواعد اآلمرة؟ إن الطريقة التي أرشح هبا مصطلح القواعد اآلمرة للطالب هي 
أن أطلب منهم ختيل مثلث من املعايري الدولية، حيث تقع القواعد اآلمرة يف قمة هذا املثلث. 
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وتعّرف املادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات القواعد اآلمرة بأهنا "قاعدة من قواعد 
القانون الدويل العام والتي يقبلها ويعرتف هبا املجتمع الدويل ككل باعتبارها نموذجًا قانونيًا 
ال جيوز االنتقاص منه". إن فكرة أن بعض املعايري الدولية تتفوق عىل القواعد املنافسة األخرى 
هي يف حد ذاهتا فكرة مثرية للجدل. إن أي معيار يتعارض مع معيار القواعد اآلمرة يعترب 
غري صالح. يف حني أنه من املقبول عىل نطاق واسع أن القانون املحيل أو النظم القانونية تعترب 
نظم متدرجة " ويف حني أن بعض القواعد تعترب ذات طبيعة دستورية )متفوقة عىل القوانني 
العادية(، فقد اعترب القانون الدويل تقليديا بمثابة نظام أفقي للمعايري القانونية. وتتعارض 

القواعد االمرة مع هذه الفكرة.
ما هي املعايري التي تنطبق عىل معايري القواعد اآلمرة ؟ ال يوجد يف الوقت احلارض سوى 
عدد قليل من معايري القواعد اآلمرة التي يقوم عليها اتفاق واسع النطاق. هذه القواعد هي 
قواعد حظر التعذيب، وحظر اإلبادة اجلامعية، وحظر استخدام القوة، وتقرير املصري، وحظر 

االستعباد، وحظر التمييز العنرصي.
إن املعايري املؤهلة ليتم إدراجها يف قائمة معايري القواعد اآلمرة تعد مسألة مثرية للجدل 
يتجاوز  بام  توسيعها  ويمكن  مغلقة  قائمة  ليست  القائمة  أن  الواضح  ومن  حريف.  بشكل 
املعايري املذكورة أعاله. وجتري جلنة القانون الدويل حاليا دراسة عن القواعد اآلمرة حتت 
قيادة األستاذ اجلنوب أفريقي ديري تالدي. ووفقا لألستاذ تالدي، فان أكرب املخاوف يف 
حتديد القواعد اآلمرة هو أن اإلرصار يمكن أن يكون ذاتيا والباحثني الذين يشعرون عىل 
سبيل املثال بثقة  كبرية بشأن محاية البيئة يمكنهم القول أن منع تغري املناخ جيب أن يكون 
قاعدة من القواعد اآلمرة وقد خيتلف العلامء من اختصاصات القانون الدويل األخرى عىل 
ذلك. لذلك يوجد اتفاق عاملي عىل أن القواعد اآلمرة موجودة، لكن ال توجد اتفاقية عاملية 

حول املعايري التي يمكن أن تعترب حرفيا كمقاييس القواعد اآلمرة. 
ويتساءل تالدي: إذا كانت القواعد اآلمرة هي القواعد التي يوجد عليها اتفاق واسع 
النطاق، فمن هم الذين يعرتفون هبذه القواعد ويقبلوهنا؟ وهو يعتقد أن املحكمة اجلنائية 

الدولية بحاجة إىل صياغة معايري موضوعية ينبغي بموجبها حتديد معايري القواعد اآلمرة.
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ويعترب التطبيق العميل ملعايري القواعد اآلمرة أيضا مثرية للجدل. وقد قام إيان براونيل 
بوصف القواعد اآلمرة بأهنا "سيارة عالقة يف مرآب للسيارات".

املرآب  خارج  جدلية  رحالت  السيارة  فيها  أجرت  التي  احلاالت  إىل  اآلن  سأنتقل 
إىل  انتقل  ثم  السيئة  باألخبار  سأبدأ  الدولية.  العدل  بمحكمة  سأبدأ  الدولية.  املحاكم  يف 
األخبار اجليدة. لقد كان موقف حمكمة العدل الدولية جتاه القواعد اآلمرة لفرتة طويلة شديد 
املحافظة. وقد فشلت حمكمة العدل الدولية يف االعرتاف أو اإلشارة إىل القواعد اآلمرة يف 
فقهها القانوين لعقود عديدة. وكانت قضية مجهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا يف 
عام 2002 )املعروفة أيًضا باسم قضية مذكرة التوقيف( واحدة من احلاالت األوىل التي 
أشارت فيها حمكمة العدل الدولية إىل قضية القواعد اآلمرة. تتعلق هذه القضية عىل األرجح 
بمذكرة التوقيف التي أصدرهتا بلجيكا العتقال وزير خارجية الكونغو، السيد يروديا، بتهمة 

ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية يف مجهورية الكونغو الديمقراطية. 
املرتكبة  للجرائم  باحلصانة  يروديا  متتع  إذا  ما  تقرر  أن  الدولية  العدل  كان عىل حمكمة 
بموجب اتفاقيات جنيف وجلرائم ضد اإلنسانية. وزعمت مجهورية الكونغو الديمقراطية 
أن يروديا قد متتع هبذه احلصانة. وزعمت حمكمة العدل الدولية أن هذه احلصانة موجودة 
بالفعل وأمرت بلجيكا بإلغاء مذكرة التوقيف. وكان عىل املحكمة أن تقوم باألساس بوزن 
احلصانة من أجل مقاضاة اجلرائم الدولية وقررت أن تقدير احلصانة يف هذه احلالة كانت 
واألوساط  األكاديمية  األوساط  يف  شديدة  النتقادات  القضية  هذه  تعرضت  وقد  أثقل. 
األخرى بسبب هنجها املحافظ وغري املدافع عن حقوق اإلنسان. وقد حظي احلكم القوي 

املخالف للقايض كريستني فان دي وينغريت بإشادة واسعة ألنه اختذ املقاربة الصحيحة.
يف قضية الحقة تتعلق باحلصانة، وهي أملانيا ضد إيطاليا عام 2012، أشارت املحكمة إىل أن 
قضية مذكرة التوقيف تتعلق بانتهاك قواعد ال شك يف أهنا متتلك طابع القواعد اآلمرة. ولألسف 

أعطت هذه احلالة أيًضا األولوية العتبارات حصانة الدولة عىل مقاضاة اجلرائم الدولية. 
وقد وجدت حمكمة العدل الدولية يف الرأي االستشاري لكوسوفو عام 2010 "االستخدام 
غري القانوين للقوة" من بني االنتهاكات الفاضحة لقواعد القانون الدويل العام، ال سيام تلك 
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التي هلا طابع قطعي )القواعد اآلمرة(. أما فيام يتعلق بقضية الكونغو ضد رواندا )2006( فقد 
كتب قايض حمكمة العدل الدولية جون دوغارد أنه قد كانت هذه يف الواقع أول مناسبة حيث 
قدمت حمكمة العدل الدولية دعمها النتهاك القواعد اآلمرة. ومن الغريب أن األمر استغرق 
وقتا طويال ألن حمكمة العدل الدولية مل ترتدد يف دعم التزامات ارغامونز )االلتزامات التي تدين 
هبا البلدان للمجتمع الدويل ككل(. تم التأكيد عىل التزامات ارغامونز يف الرأي االستشاري 

للمحكمة بشأن آثار القانون من أجل بناء اجلدار يف األرايض الفلسطينية املحتلة )2004(.
وأشار إىل أنه قد رفضت حمكمة العدل الدولية لفرتة طويلة تأييد فكرة القواعد اآلمرة 
عىل الرغم من العديد من الفرص للقيام بذلك - رفضت املحكمة يف عام 1969 أن تفعل 

ذلك يف قضية اجلرف القاري لبحر الشامل.
ولكن عىل الرغم من أن حمكمة العدل الدولية قد اعرتفت بالقواعد اآلمرة يف الكونغو 
ضد رواندا، إال أن املحكمة مل تعتمد بعد عىل قرارها بشأن القواعد اآلمرة. ومل تتخذ حمكمة 

العدل الدولية حتى اآلن أي قرار عىل أساس أو اعتامدا عىل القواعد اآلمرة. 
أكرب  إهنا  بحيث  املحكمة.  وضع  بسبب  مهم  أمر  الدولية  العدل  حمكمة  اجتهاد  ويعد 
أيضًا  مهمة  الدولية  العدل  حمكمة  وتعد  املتحدة(.  لألمم  القضائية  )الذراع  دولية  حمكمة 
إعطاء رأي  الدولية  العدل  العربية طلبت من حمكمة  اجلامعة  السياق اخلاص ألن  يف هذا 

استشاري فيام يتعلق باجلدار.
وقد أشارت املحاكم واهليئات القضائية الدولية األخرى إىل القواعد اآلمرة. فقد ذكرت 
دائرة املحاكمة يف املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف قضية فوروندزجيا، أن 

حظر التعذيب هو "قاعدة آمرة".
وقد تم االعرتاف بالقواعد اآلمرة يف احلاالت الوطنية البارزة. فقد وجد جملس اللوردات 
الربيطاين يف قضية بينوشيه أن حظر التعذيب هو قاعدة من القواعد اآلمرة. ووجدت أيضًا 
للقواعد  معيار  التعذيب هو  أن حظر  اإلنسان يف قضية عدساين  األوروبية حلقوق  املحكمة 
اآلمرة - ويمكن بالطبع القول إن املحكمة األوروبية مل تأخذ يف هذه احلالة طابع القواعد اآلمرة 

حلظر التعذيب عىل حممل اجلد حيث تم العثور عىل أن احلصانة تتفوق عىل القواعد اآلمرة.



29

وبالتايل، ال يمكن أن يكون هناك أي شك يف أن حظر التعذيب هو قاعدة من القواعد اآلمرة. 
إهنا واحدة من أقل املقادير من القواعد اآلمرة التي يوجد فيها اتفاق واسع النطاق وشبه عاملي. 
ولكن كام أوضحت احلاالت التي ذكرهتا أعاله، ليس هناك فقط افتقار للوضوح حول املعايري التي 
هي القواعد اآلمرة، ولكن حتى الكثري من الشك بشأن تأثري العثور عىل معيار له وضعية القواعد 
اآلمرة. مل تعتمد حمكمة العدل الدولية حتى اآلن عىل وضع القواعد اآلمرة كمعيار حاسم يف التوصل 
إىل نتيجة. وكام رأينا يف قضية مذكرة التوقيف ويف مجهورية الكونغو الديمقراطية ضد الكونغو، فإن 
وجود انتهاك للقواعد اآلمرة ال يكفي إلضفاء صفة الوالية القضائية للمحكمة وال يكفي إلقصاء 
حصانة الدولة أو احلصانة الوظيفية ملوظفي الدولة. ومن االستثناءات البارزة قرار بينوشيه الذي 
التعذيب  القواعد اآلمرة للحظر ضد  الربيطاين والذي اعترب أن وضع  اللوردات  أصدره جملس 
يتجاوز احلجة القائلة بأن رئيس الدولة يتمتع باحلصانة من املقاضاة. )باملناسبة، كانت مسألة ما إذا 
كان رئيس الدولة يتمتع باحلصانة من املقاضاة موضوًعا مهاًم يف جنوب إفريقيا عىل مدار السنوات 

القليلة املاضية يف ضوء عدم اعتقال احلكومة اجلنوب افريقية للرئيس السوداين عمر البشري(.
إن خطورة جريمة التعذيب ال تنعكس فقط يف وضع القواعد اآلمرة. ويرد حظر التعذيب 
وواجب مقاضاة التعذيب أيضًا يف اتفاقيات جنيف باإلضافة إىل اتفاقية األمم املتحدة املناهضة 
املناهضة  املتحدة  األمم  واتفاقية  جنيف  اتفاقيات  من  كل  حمتوى  إن   .1984 لعام  للتعذيب 
للتعذيب هو القانون الدويل العريف. وهذا يعني أن حمتوى هذه االتفاقيات ملزم حتى للدول التي 
مل تصدق عىل هذه االتفاقيات. وتظل اتفاقية األمم املتحدة املناهضة للتعذيب واحدة من أكثر 
االتفاقيات املصادق عليها عىل نطاق واسع. ووقعت إرسائيل بالفعل عىل اتفاقية األمم املتحدة 
املناهضة للتعذيب يف عام 1986 وقدمت تقارير دورية إىل جلنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم 
املتحدة. ولكن وجدت جلنة مناهضة التعذيب يف مناسبات خمتلفة أن استخدام إرسائيل ألساليب 
االستجواب ينتهك اتفاقية األمم املتحدة املناهضة للتعذيب. ومع ذلك، تواصل إرسائيل تربير 
استخدام التعذيب أمام حمكمة العدل العليا )املحكمة العليا( وتقاريرها املقدمة إىل جلنة مناهضة 
فقد وصف  االعتقال اإلرسائيلية.  لسياسة  منتظمة  تعذيب األطفال سمة  يزال  التعذيب. وال 

تقرير لليونيسيف سوء معاملة األطفال بأنه "منترش ومنتظم ومؤسس".
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احملامية نسرين عليان 

التغيرات القانونية يف سياسة العقوبات ضد القاصرين وتشديدها فيما يخص 
مخالفات إلقاء احلجارة واإلخالل بالنظام وتأثيراتها على القاصرين،يف القدس 
الشرقية/ اعتقال قاصرين فلسطينّيني يف األراضي احمُلتّلة وإحالتهم إلى القضاء 

أوال: التغريات القانونية يف سياسة العقوبات ضد القارصين وتشديدها فيام خيص خمالفات 
إلقاء احلجارة واإلخالل بالنظام وتأثرياهتا عىل القارصين،يف القدس الرشقية.

طفولة رهن االعتقال
جيب وقف التدهور املستمر يف التعامل مع خمالفات األحداث التي ال يمكن تغيب بعدها 

وطابعها السيايس ضد سكان القدس الرشقية .
تشديد سياسات العقوبات ضد القارصين املتهمني بمخالفات إلقاء احلجارة، واألمن 

واإلخالل بالنظام وتأثريها عىل القارصين.
إن األجواء السياسية العامة تقود إىل مزيد من التشديدات بحق القارصين والفتيان، ويف 
الكثري من احلاالت تتعارض ممارسات الرشطة وتوصيات النيابة العامة مع جوهر القانون، ما 
يؤدي إىل انتهاكات خطرية بحقهم جيب عىل اجلهاز القضائي االلتفات إىل هذه التجاوزات 
واإليعاز بوقفها هنائيا، والعمل عىل تغليب إعادة تأهيل القارصين وحصوهلم عىل حماكمة 

عادلة تضمن حقوقهم، ومتنع اعتقاهلم التعسفي .
إن القوانني اإلرسائيلية  التي يتم تعديلها يف السنتني األخريتني، هي دليل واضح عىل 
التوجيه السيايس احلاصل، الذي يتناقض مع جوهر قانون األحداث ويزيد مأساوية التعامل 
مع سكان القدس الرشقية ورشحية الشباب واألحداث بشكل خاص .لذلك جيب وقف 
ومعاجلة  وقانوين،  موضوعي  بشكل  األحداث  خمالفات  مع  والتعامل  املستمر  التدهور 
األسباب احلقيقية التي ال يمكن تغييب بعدها وطابعها السيايس، خاصة يف القدس الرشقية 

التي يتمحور الرصاع السيايس املستمر يف تفاصيلها اليومية.
يبدو التغيري واضحا جدا يف مدى االختالف يف التعامل القضائي مع اعتقاالت األطفال 
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القدس الرشقية بشكل  بالنظام يف منطقة  أمنية كاإلخالل  بإلقاء احلجارة، وبتهم  املتهمني 
بتوصيات  تبدأ  العليا،  والقضائية  السياسية  اهليئات  من  واضح   بتوجيه  وذلك  خاص، 
يف  وتغيريات  املتشدد  السلبي  بمفهومها  »تعديالت«  تغيريات  إىل  احلكومة  من  وقرارات 

توجيهات مرسوم النيابة العامة.
هذه الدالئل جتسد التغيري املنهجي احلاصل عىل ارض الواقع، بتشديد القبضة احلديدية، 
وفرض عقوبات صارمة بحق األطفال، بعيدا عن فحص إمكانيات أخرى تكون أولويات 

طبيعية يف غالب األحيان، وفحص سبل وبدائل االعتقال وحبس األطفال والقارصين .
إن املبدأ األسايس الذي يعتمد عليه قانون األحداث املنصوص عليه يف البند 1-أ«إحقاق 
حقوق القارص، تفعيل الصالحيات، واختاذ أي خطوات بحقه، جيب ان تتم باحلفاظ عىل 
احرتامه، ومنح وزن مناسب، للنظر بإمكانيات إعادة تأهيله، عالجه، دجمه يف املجتمع بام 

يتالءم مع جيله، ومدى بلوغه« .
بام  السنوات األخرية  السلطات اإلرسائيلية يف  اهتامم من قبل  بأي  املبدأ ال حيظى  هذا 
يتعلق بالتعامل مع األطفال والقارصين املتهمني بإلقاء احلجارة واإلخالل باألمن وما تقوم 

به سلطات األمن فعال هو التفكري يف سبل ترهيب وردع األطفال فقط.

القاصرين يف القدس الشرقية:-
تظهر األرقام املتعلقة باعتقاالت القارصين يف القدس الرشقية انه تم اعتقال 792 قارصا 
يف العام 2014، ومن بينهم تم توجيه الئحة اهتام فقط ل178 وحتى منتصف العام 2015 

تم اعتقال 338 قارصا وتوجيه 88 الئحة اهتام .
بينام يف األشهر األخرية من2015العام   2015/9/13اىل 2015/12/15 تم اعتقال 

398 قارصا فلسطينيا من سكان القدس الرشقية.
تتجاهل سلطات االحتالل يف القدس الرشقية حقيقة أن القارصين الفلسطينيني يولدون 
يف واقع صعب، وهم يف مركز الرصاع السيايس الدموي كوهنم يعيشون يف القدس. وان 
اإلمهال املتواصل الذي يعانون منه هو نتيجة مبارشة لالحتالل املفروض عليهم، والذي 

يزيد من صعوبة وضعهم .
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املشاكل الناجتة عن التغييرات التشريعية املوجهة سياسيا:

القضايا ونزاهتها وتشجيع  سياسة االعتقال حتى  هناية اإلجراءات لألحداث ترض بسري 
االعرتافات الباطلة :-

السياسة اجلديدة لالعتقال حتى هناية اإلجراءات يف قضايا إلقاء احلجارة، وبتزامنها   -
مع بطء سري القضايا بسبب الضغط الكبري املرتاكم عىل املحاكم، تتسبب باعتقال 
القارصين لشهور عديدة خالل اإلجراءات القضائية.هذا األمر يؤدي يف الكثري من 
بدون وجود حماميهم،  إليهم حتى  املوجهة  بالتهم  القارصين  اعرتاف  إىل  احلاالت 
وعقد صفقات مع النيابة واالكتفاء باألشهر التي تم اعتقاهلم خالهلا كمدة العقاب، 
وعدم املخاطرة يف مواجهة خطر االعتقال ملدة أطول، هذه احلاالت تزداد مع تعرض 
األطفال والقارصين إىل ظروف اعتقال صعبة وتعرضهم إىل صدمات نفسية قاسية، 

خاصة األطفال األصغر عمرا .
تسلسل اإلحداث هذا يقود إىل صفقات مع النيابة دون الوصول إىل جلسات اإلثبات القضائية   

وإمتام اإلجراءات القانونية، مما يؤثر عىل سري املحكمة واإلرضار باحلق يف حماكمة عادلة .
تشديد سياسة اإلعتقال من شأهنا ان تسبب اإلنتكاس والعودة للسجن للقارصين والشباب :  -
تدل األبحاث ان االعتقال املتواصل ال حيقق هدف الردع، بل يزيد من نسبة الشباب   
الذين يعودون اىل السجن.البحث الذي أجرته مصلحة السجون يف شباط 2015 فحص 
نسبة السجناء الذين يتم اعتقاهلم مرة أخرى وإعادهتم اىل السجن، بني السجناء الذين 
أطلق رساحهم يف العام 2008 دلت النتائج أن النسبة األعىل للسجناء العائدين إىل 
السجن هي بني القارصين وان 75%من املعتليني دون سن 18 عاما يعودون للسجن 
مرة أخرى خالل حياهتم .هذا األمر يكون أكثر قساوة عند احلديث عن أحكام السجن 
عىل األطفال يف ع عمر 12-14 عاما ، كام اقرتحت مؤخرا وزيرة القضاء .حتى لو 
تم تنفيذ حكم السجن عند بلوغ القارص جيل 14 عام، هذا األمر يتعارض مع قانون 
األحداث، الذي يفرض منح وزن مناسب للتأهيل والعالج وإعادة القارصين واألطفال 

إىل دائرة احلياة الطبيعية حتى لو وجهت إليهم هتم صعبة.
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انعدام بدائل االعتقال وعدم وجود برامج تأهيل وإرشاد خاصة يف القدس الشرقية.

أوال :  قيد الكرتوين:
ال يوجد بدائل لالعتقال بالقيد االلكرتوين يف القدس الرشقية بسبب رفض الرشكة   

التي توفر هذه التقنية العمل يف القدس الرشقية .

ثانيا : حبس منزيل :
املحاكم ال حتبذ إطالق رساح املعتقلني  للحبس املنزيل حتى لو كان املنزل املقرتح يف   
حي أخر غري الذي تم فيه احلدث الذي اعتقل فيه الشخص بسبب احلوادث التي جتري 

يف غالبية أحياء القدس الرشقية لذلك غالبا ما تلغى هذه اإلمكانية.

ثالثا : مؤسسات مغلقة :
هذه اإلمكانية غري قائمة يف القدس للقارصين العرب، وحتى عىل مستوى البلدات   
العربية داخل إرسائيل، اإلمكانية الوحيدة هي مؤسسة مغلقة للقارصين يف« يركا »يف 
الشامل التي تضم بضع عرشات من  القارصين ومدة االنتظار للحصول عىل مكان شاغر 
تصل إىل أربعة أشهر )ينتظر خالهلا القارص يف السجن ( ومؤسسة وحيدة يف حي بيت 

حنينا وبعض املؤسسات التأهيلية املفتوحة يف الشامل.

رابعا: اإلشكالية يف معاقبة والدي األوالد املحكوم عليهم واملعتقلني :
فرض عقوبات عىل الوالدين تفرغ إحدى اآلليات املهمة التي كانت بيد اجلهاز القضائي   
بفرض غرامات ومصاريف وتعويضات فقط يف حال عدم جتريم القارص وإتاحة املجال 
أمام تأهيله .هذا الترشيع، الذي يضيف إمكانية فرض العقوبات االقتصادية عىل أي 
جريمة ومصادرة املخصصات التي تتلقاها العائلة )خصوصا يف املخالفات األمنية وإلقاء 
احلجارة (تتسبب بتمييز ال يمت للقانون بصلة بني املخالفات، باإلضافة إىل ذلك هذا 
ترشيع يضاعف العقوبة :األرسة تعاقب بمجرد وضع القارص يف املعتقل باإلضافة إىل 
مضاعفة العقوبة ضدهم بفرض عقوبات اقتصادية .تتفاقم هذه احلاالت بن السكان 
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واألهايل أبناء الطبقات االجتامعية الصعبة واالقتصادية املستضعفة وجتدر اإلشارة إىل 
أن 79%من سكان القدس الرشقية يعيشون حتت خط الفقر .ومن املهم ايضا التأكيد 
عىل ان التعديل املذكور أعاله يتناقض وقانون العقوبات الذي يفرض املسؤولية اجلنائية 

عىل مرتكب اجلريمة نفسه وليس عىل شخص أخر .

توصيات 
من أجل إحقاق مبادئ قانون األحداث، واالتفاقية الدولية حلقوق الطفل نويص بتغيري 

السياسة القائمة لتشمل 
الرشطة  ذلك  يف  بام  السلطات  كل  :عىل  القارص  مصلحة   - العام  اهلدف   .1
ومنح  األحداث  قانون  بروح  العمل  القضائية،  والسلطة  العامة  والنيابة 
القارص احلق يف احلصول عىل املبدأ األسايس حلقه بالرعاية والتأهيل وعودته 

إىل دائرة احلياة الطبيعية.
التوصية  منح  عن  التوقف  العام  املدعي  :عىل  اإلجراءات  هناية  حتى  االعتقال   .2
باالعتقال حتى هناية اإلجراءات للقارصين بشكل جارف لكل احلاالت لتمكينهم 
الفرصة  ومنح  العادلة  القانونية  اإلجراءات  عىل  واحلفاظ  حقوقهم  استنفاذ  من 

إلعادة التأهيل وجتنب االعتقال .
بدائل اإلحتجاز :جيب حتسني بدائل اإلعتقال التي تويل العناية الواجبة للقارصين.  .3
إنشاء  الرضوري  الرشقية ومن  القدس  اإللكرتوين يف  القيد  تفعيل  كذلك جيب 
وتشغيل مؤسسات مفتوحة ومغلقة إلعادة تاهيل القارصين، ال سيام املؤسسات 
التي تعنى بالقارصين العرب عىل ضوء النقص الكبري وفتح برامج إلعادة التاهيل 

تتالئم واخلصوصية الثقافية واإلجتامعية للقارصين العرب .
قارصين متهمني بجرائم قتل خطرية :عىل احلكومة أن متتنع عن ترشيع »تعديل   .4
احلكم  تم  الذين  القارصين  بسجن  يسمح  ان  شانه  من  الذي  العقوبات  قانون 
عليهم بالسجن قبل بلوغ سن 14 عاما .هبذه الطريقة فقط ممكن ان تتاح الفرصة 

لألحداث والقارصين لغعادة تاهيلهم .
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حماكم االحداث:عىل النيابة العامة النظر بتوجيه الئحة اإلهتام ملصلحة الصلح يف   .5
قضايا القاء احلجارة بموجب البند  332)ب( لقانون العقوبات، وليس للمحكمة 
املركزية .بموجب البند 3)ب(لقانون االحداث، وبناء عىل امر االحداث )املحاكمة 
واملعاقبة وطرق العالج (تأهيل حمكمة الصلح لألحداث ملناقشة جرائم األحداث 
بتقديم  خمول  للمنطقة  العام  املدعي  ان  عىل  ينص  الذي   ،1990) والقارصين 
لوائح إهتام ملحاكم الصلح لالحداث يف كل جريمة ما عداجرائم القتل واجلرائم 
املنصوص عليها الفصل »ز«من قانون العقوبات )والتي ال تشمل إلقاء حجارة .
اإلستثناءات يف القانون :جيب مراقبة ممارسات الرشطة مع القارصين بام يف ذلك   .6
التقليل من استخدام اإلستثناءات القانونية التي يشملها القانون اال يف احلاالت 
االستثنائية فعال، وعىل كبار الضباط معاجلة العنف ضد املعتقليني االحداث 
من قبل الرشطة برصامة وحدة .واجراء التحقيقات الالزمة للقضاء عىل هذه 

الظاهرة جذريا.
فرض عقوبات عىل االباء :يف كل مرة ختتار املحكمة استخدام عقوبة من هذا النوع،   .7
جيب إعطاء وزن كبري للتأثريات بعيدة االمد يف فرض املسؤولية عىل طرف ثالث 
لفعل اجرامي لشخص ما وان تاخذ بعني االعتبار الوضع االقتصادي لألرسة قبل 

فرض العقوبات االقتصادية عليها .

اجلدول الزمني - تغييرات تشريعية واملبادئ توجيهية 
حزيران -يونيو2014 - قرار احلكومة اإلرسائيلية تشديد مكافحة جرائم إلقاء احلجارة- 
نرش القرار 1776 للحكومة -33.يسعى هذا القرار إىل وضع سياسة صارمة بتقديم لوائح 
اهتام، بام يف ذلك طلبات احلبس حتى هناية اإلجراءات، هبدف فرض عقوبات أكثر  رصامة.
متوز - يوليو 2015- جريمة إلقاء احلجارة - قانون العقوبات )التعديل رقم 119-

2015، إضافة جريمة إلقاء احلجارة /أشياء أخرى، مدة العقاب  مخسة، عرشة، وعرشين 
سنة. جرائم تتعدى عقوبتها مدة سبع سنوات تعترب »جرائم كبرية« وبالتايل يتم تداوهلا يف 

املحكمة املركزية بدال من حمكمة صلح لألحداث.
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أيلول -سبتمرب 2015- مرسوم النائب العام اجلديد -»نرش نسخة خمتلفة من »سياسة 
مكافحة جريمة إلقاء احلجارة »إرشادات النائب العام للدولة 9.2.19 التغيري  اجلوهري 
هو التوجيه املعلن لسياسة طلبات االعتقال حتى هناية اإلجراءات جلميع املشتبه هبم بإلقاء 

احلجارة، واإللغاء الفعيل لبدائل االحتجاز خالفا جلوهر قانون األحداث. 
األطفال-قانون  والدي  عىل  غرامات  فرض  ترشيع   -2015 -نوفمرب  األول  ترشين 
األحداث )حماكمة ومعاقبة وطرق العالج (تعديل)20(.2015والذي يمنح إمكانية فرض 
العقوبة املالية، نفقات املحكمة، ودفع تعويضات للشخص املترضر من خمالفة القارص عىل 

والدي القارص بعد إدانته واحلكم عليه.
املوحد(  )النص  الوطني  التامني  163لقانون  رقم  املخصصات-تعديل  سحب 
1995والذي يسمح سحب استحقاقات املخصصات )خمصصات األطفال، منحة دراسة، 
دعم للطفل ملستحقي ضامن الدخل أو مستحقات النفقة من  التأمني الوطني، دعم للطفل 
ملخصصات العجز، خمصصات األرامل واملسنني(، لوالدي القارص الذي ارتكب جرائم 

أمنية /إلقاء احلجارة وتم احلكم عليه بالسجن الفعيل.
واألمر   120 رقم  )تعديل  العقوبات  القارصين-قانون  عىل  األدنى  احلد  عقوبة  تأثري 

املؤقت لعام  2015
 ينص القانون )كإجراء مؤقت ملدة ثالث سنوات( عىل عقوبة دنيا جلرائم إلقاء احلجارة 
-ال تقل عن مخس العقوبة القصوى. جيوز للمحكمة أن حتيد عن ذلك فقط ألسباب خاصة 
يتم تسجيلها.جتدر اإلشارة إىل أن هذا التعديل ال ينطبق عىل القارصين، لكن ترشيعه يتزامن 
مع األجواء العامة التي تشجع تشديد العقوبات، والتي يعرب عنها أيضا يف تعامل السلطات 

مع القارصين.
ترشين أول -نوفمرب 2015- فرض السجن الفعيل لدون جيل 14 عام، بموجب مذكرة 
العقاب (-2015الذي  قانون األحداث)حماكمة ومعاقبة وطرق العالج ( تعديل) طرق 
مل  الذين  االحداث  خطرية، عىل  قتل  جريمة  حالة  الفعيل يف  السجن  فرض عقوبة  يقرتح 

يبلغو سن ال 14.
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ثانيا: اعتقال قاصرين فلسطينّيني يف األراضي احمُلتّلة وإحالتهم إلى القضاء

حقائق وُمعطيات لعام 2015
حقوق  محاية  تعزيز  عىل  طويلة  فرتة  منذ  تعمل  التي  املواطن  حقوق  مجعّية  من  جزء  انأ 
الفلسطينّيني الذين يواجهون إجراءات جنائّية يف جهاز القضاء العسكرّي يف األرايض امُلحتّلة. 
ا عىل حقوق القارصين الفلسطينّيني يف اإلجراءات  يف هذا اإلطار، ترّكز اجلمعّية تركيًزا خاصًّ
اجليش  قوى  قبل  من  واالستجواب  واالعتقال  االحتجاز،  إجراءات  يف  وبخاّصة  اجلنائّية، 
والرّشطة اإلرسائيليَّني، وتنظر اجلمعّية بقلق إىل االنتهاكات البالغة التي ُترتكب يف هذا الّسياق.

التي حصلنا عليها من ردود اجليش  امُلكتشفات األساسّية  امُلستند بتلخيص  يقوم هذا 
والرّشطة عىل طلبات حّرّية املعرفة التي كانت قد أرسلتها مجعّية حقوق املواطن بخصوص 
اعتقال القارصين الفلسطينّيني، وذلك كجزء من امُلراقبة التي جترهيا اجلمعّية عىل عمل احلاكم 
العسكرّي يف األرايض امُلحتّلة بشكل عام وعىل حقوق القارصين بشكل خاص بام بتعلق 

باالعتقال والتحقيق. ونرى بقلق شديد االنتهاكات الكثري التي حتصل هبذا اخلصوص. 
إّن امُلعطيات الّظاهرة يف هذا امُلستند تتعّلق بالعام 2015 وبمنطقة الّضّفة الغربّية فقط. 

وُتفيد امُلعطيات بأّنه:
ا يف الّضّفة يف العام 2015 تّم اعتقال 871 قارًصا فلسطينيًّ  -

تّم تقديم لوائح اهّتام ضّد %62 من بينهم )أي ضّد 542 من القارصين امُلعتقلني(  -
مت ضّدهم لوائح اهّتام حّتى انتهاء اإلجراءات تّم اعتقال %72 من القارصين الذين ُقدِّ  -

مّتت إدانة %95 منهم يف املحاكم العسكرّية.  -

اعتقاالت على يد الّشرطة
ا من الّضّفة الغربّية يف العام 2015. أفادت رشطة إرسائيل بقيامها باعتقال 681 قارًصا فلسطينيًّ

قارصان اثنان يبلغان من العمر 12 عاًما.  -
24 قارًصا يبلغون من العمر 13 عاًما.  -
73 قارًصا يبلغون من العمر 14 عاًما.  -
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132 قارًصا يبلغون من العمر 15 عاًما.  -

197 قارًصا يبلغون من العمر 16 عاًما.  -

253 قارًصا يبلغون من العمر 17 عاًما.  -
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توزيع املعتقلني القاصرين بحسب أعمارهم
)إعتقاالت وثقتها الشرطة(

بحسب امُلعطيات التي بني يدينا، يّتضح أّن الرّشطة اعتقلت باملعّدل 57 قارًصا كّل شهر. 
وكان الّشهر الذي قامت فيه الرّشطة بأكرب عدد من االعتقاالت مقارنة بسائر األشهر شهر 
ترشين األّول 2015، تم خالله اعتقال 162 قارص. يف شهَري ترشين الّثاين وكانون األّول 
2015، واللذين شهدا انتفاضة األفراد، نجد أيًضا عدًدا كبرًيا من االعتقاالت: 124 يف 
ترشين الّثاين، و78 يف كانون األّول. أّما يف شهر حزيران من العام 2015 فقامت الرّشطة 

بأصغر عدد من االعتقاالت مقارنة بسائر األشهر )19 اعتقااًل(.
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عدد اعتقاالت القاصرين التي متت على يد الشرطة،
موزعة حسب أشهر عام 2015

اعتقاالت من ِقَبل اجليش االسرائيلي
ا، من البالغني والقارصين، يف  خالل العام 2015، قام اجليش باعتقال 3، 132 فلسطينيًّ
الّضّفة الغربّية. من بني جُممل االعتقاالت يف الّضّفة الغربّية يف ذلك العام، كانت هناك 190 
حالة اعتقال لقارصين )ما دون سّن الـ 18(. بام معناه أّن %6 فقط من االعتقاالت التي نّفذها 
اجليش يف األرايض امُلحتّلة يف العام 201٥ كانت لقارصين. بامُلعّدل. اعتقل اجليش خالل 

العام 2015-16 قارًصا كّل شهر.

94%

6%

إعتقاالت البالغني والقاصرين يف الضفة الغربية
من قبل اجليش يف العام 2015
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تقدمي لوائح اّتهام
َمت إىل املحاكم العسكرّية  بحسب ُمعطيات اجليش اإلرسائييل، خالل العام 2015، ُقدِّ

٥42 الئحة اهّتام ضّد قارصين. أّما ُمعطيات الرّشطة فتشري إىل تقديم 497 الئحة اهّتام.1

مت بحسب ُمعطيات اجليش: توزيع لوائح االهّتام التي ُقدِّ
مت 17 الئحة اهّتام ضّد أطفال بني سّن الـ 12 والـ 14 ُقدِّ  -

َمت 151 الئحة اهّتام ضّد قارصين بني سّن الـ 14 والـ 16 ُقدِّ  -
َمت 374 الئحة اهّتام ضّد قارصين بني سّن الـ 16 والـ 18 ُقدِّ  -
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توزيع لوائح االتهام املقدمة ضد قاصرين فلسطينيني
بحسب أعمارهم

االعتقال حّتى انتهاء اإلجراءات
َمت ضّد قارصين خالل العام 2015، بحسب  من بني لوائح االهّتام الـ 542 التي ُقدِّ
ُمعطيات اجليش، ُأبقي 392 قارًصا قيد االعتقال حّتى انتهاء اإلجراءات. معنى ذلك أّن 

يف ُمكاملة هاتفّية ُأجريت يف تاريخ 13.10.2016 مع الّضابط ينيف محي، وهو حماٍم خيتّص بتوّجهات اجلمهور   1
يف رشطة إرسائيل، قيل لنا إّن ُمعطيات اجليش أكثر حتديًثا وأّن اجليش يقوم بنقلها إىل رشطة إرسائيل، بام معناه 

أّنه جيدر اعتبارها أكثر دّقة.
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َمت ضّدهم لوائح اهّتام خالل العام 201٥ اعُتِقلوا حّتى انتهاء  %72 من القارصين الذين ُقدِّ
اإلجراءات.

نتائج اإلحالة إلى احملكمة:
قارصين  ضّد  َمت  ُقدِّ التي   542 الـ  االهّتام  لوائح  بني  من  اجليش،  ُمعطيات  بحسب 
ا بإدانة. معنى ذلك أّن نسبة اإلدانة تفوق  باملحاكم العسكرّية يف العام 2015، انتهى ٥18 ملفًّ
%9٥ من جُمَمل لوائح االهّتام امُلقّدمة ضّد قارصين. جيدر باإلشارة ان نسبة اإلدانة عامة يف 

إرسائيل )للبالغني والقارصين( هي عالية وتصل اىل 2%83. 

95.6%

4.4%

نسبة اإلجراءات التي انتهت بإدانات

َمت ضّدهم  باإلضافة إىل امللّفات الـ 518 التي فيها ُأدين قارصين بحسب لوائح اهّتام ُقدِّ
ا اضافيه كانت الّنتيجة فيها إدانة  خالل العام 2015، انتهى يف العام ذاته العمل عىل 692 ملفًّ
َمت ضّدهم قبل العام 2015. معنى  قارصين فلسطينّيني، وذلك بموجب لوائح اهّتام ُقدِّ
ذلك أّن ُمعطيات اجليش اإلرسائييل يف األرايض املحتلة ُتشري إىل أّن القارصين الفلسطينّيني 

http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/ 23 تقرير امللخص السنوي لعام 2015-  النيابة العامة ص  2
 Documents/2015AnnualReport.pdf
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ا يف املحاكم العسكرية يف العام 201٥. كانت غالبّية اإلدانات ُمقابل  ُأدينوا يف 1210 ملفًّ
مخس خُمالفات التيُ نسبت للقارصين: شغب، نشاط عدائّي، خمالفات سري، خمالفات جنائّية، 
امُلخالفة التي ُأدين مقابلها أكرب عدد من القارصين يف  وإقامة غري رشعّية داخل ارسائيل. 

ا، أي نصف عدد لوائح االهّتام(. العام 201٥ هي الّشغب )633 ملفًّ

إدانة القاصرين حسب نوع املخالفات
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إدانة ُمقابل مخالفة شغب
خالل العام 2015، تّم الّتوّصل إىل قرارات حكم قضائي بخصوص 633 الئحة اهّتام 
َمت ضّد قارصين ُمقابل خُمالفات شغب: تّم الّتوصل إىل قرارات يف 68 ملف يف املحكمة  ُقدِّ

العسكرّية يف سامل، ويف 565 ملق يف املحكمة العسكرّية يف عوفر.

توزيع تقديم لوائح االهّتام ُمقابل خمالفات شغب بحسب األعامر:
َمت 25 الئحة اهّتام ضّد أطفال بني سّن الـ 12 وسّن الـ 14 ُقدِّ  -

َمت 206 الئحة اهّتام ضّد قارصين بني سّن الـ 14 وسّن الـ 16 ُقدِّ  -
َمت 402 الئحة اهّتام ضّد قارصين بني سّن الـ 16 وسّن الـ 18 ُقدِّ  -
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توزيع تقدمي لوائح االتهام مقابل مخالفات شغب بحسب األعمار

يف ما ييل تفصيل العقوبات املفروضة ُمقابل خمالفات شغب:

احلبس الفعلّي ُمقابل شغب:
ُفِرض احلبس الفعيّل عىل 202 من القارصين ُمقابل خمالفات شغب.  -

ُمعّدل أشهر احلبس الفعيّل الـ 202 من القارصين كان 5.78 أشهر.  -
كانت أقسى عقوبة من احلبس الفعيّل ملّدة 26 شهًرا، وُفِرَضت عىل قارص بني سّن   -

الـ 16 والـ 18.
ُفِرض احلبس الفعيّل عىل 8 قارصين يبلغون من العمر بني 12 و 14 عاًما، وكان   -

ُمعّدل فرتة احلبس املفروضة عليهم شهًرا واحًدا.
كانت أقسى عقوبة ُفِرَضت عىل قارص بني سّن الـ 12 والـ 14 هي شهران من   -

احلبس الفعيّل.

احلبس مع وقف الّتنفيذ ُمقابل ُمخالفات شغب:
ُفِرض احلبس مع وقف الّتنفيذ عىل 228 قارًصا ُمقابِل خُمالفات شغب.  -

يف 9 حاالت كان القارصون صغار الّسّن - بني 12 و 14 عاًما.  -
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الغرامات:
ُفِرَضت الغرامات عىل 200 ولد ُمقابل خُمالفات شغب.  -

أكرب غرامة ُفِرَضت عىل قارص بني سّن الـ 14 و الـ 16 بقيمة 6،000 شيكل.  -
أصغر غرامة ُفِرَضت عىل قارص بني سّن الـ 16 والـ 18  واخر بني سن 14-12   -

بقيمة 500 شيكل.
الغرامة األكثر شيوًعا - ُفِرَضت عىل 92 قارًصا - بقيمة 2،000 شيكل.  -

ُمعّدل الغرامات بقيمة 3،000 شيكل.  -

إخالل بتعّهد االمتناع عن ُمخالفات شغب:
مل يلتزم ثالثة قارصين بني سّن الـ 16 وسّن الـ 18 بتعهدات سابقة باالمتناع عن   -
كان  عنهم.  االفراج  برشوط  إخالهلم  بسبب  وُأدينوا  شغب،  خُمالفات  ارتكاب 

العقاب املفروض عىل كّل قارص منهم بقيمة 5،000 شيكل.

إدانة ُمقابل «نشاّط عدائي«: 
خالل العام 2015، تّم الّتوّصل إىل قرارات حكم قضائية بخصوص 363 الئحة   -
َمت ضّد قارصين ُمقابل نشاطات عدائّية: تّم الّتوصل إىل قرارات احلكم يف  اهّتام ُقدِّ
231 ملف يف املحكمة العسكرّية يف سامل، ويف 132 ملف يف املحكمة العسكرّية 

يف عوفر.

توزيع تقديم لوائح االهّتام ُمقابل »نشاطات عدائّية« بحسب األعامر:
َمت 3 لوائح اهّتام ضّد أطفال بني سّن الـ 12 وسّن الـ 14 ُقدِّ  -

َمت 39 الئحة اهّتام ضّد قارصين بني سّن الـ 14 وسّن الـ 16 ُقدِّ  -
َمت 321 الئحة اهّتام ضّد قارصين بني سّن الـ 16 وسّن الـ 18 ُقدِّ  -
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توزيع تقدمي لوائح االتهام مقابل نشاطات عدائية بحسب األعمار

يف ما ييل تفصيل العقوبات املفروضة ُمقابل نشاطات عدائّية:

احلبس الفعلّي:
ُفِرض احلبس الفعيّل عىل 108 من القارصين.  -

كانت أقسى عقوبة من احلبس الفعيل ملّدة 11 عاًما، وُفِرَضت عىل قارص يبلغ من   -
العمر 16-18 عاًما.

ُفِرض عىل قارص واحد عمره بني 12 و14 عاًما حبس منزيّل مّدته ثالثة أشهر.  -
ُمعّدل أشهر احلبس - نحو 22 شهًرا من احلبس الفعيّل.  -

احلبس مع وقف الّتنفيذ:
ُفِرض احلبس مع وقف الّتنفيذ عىل  144 قارص.  -

تعويضات:
يف اثنتني من احلاالت، تقّرر أّن عىل القارص أن يدفع تعويضات ُمقابل أعامله.  -

كان ُمعّدل الّتعويضات بقيمة 500، 12 شيكل.  -
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غرامات:
يف 109 من احلاالت، ُفِرَضت غرامات عىل قارصين ُمقابل هذه امُلخالفة.  -

كانت أكرب غرامة بقيمة 20،000 شيكل، وُفِرَضت عىل قارص عمره بني 16 و 18 عاًما.  -

كانت أصغر غرامة بقيمة 500 شيكل، وُفِرَضت عىل قارص عمره بني 16 و 18 عاًما.  -
كانت أكثر الغرامات شيوًعا بقيمة 2،000 شيكل، وُفِرَضت عىل 47 قارًصا.  -

كان ُمعّدل الغرامات نحو 2،000 شيكل.  -

املعطيات واالستنتاجات األساسّية
التي حصلت  من خالل املعطيات املستعرضة يف هذا املستند، وكذلك من املعلومات 
عليها مجعّية حقوق املواطن يف الّسنتني األخريتني،3 ترتسم صورة واضحة لسياسة جوهرها 
تزايد حاالت اعتقال القارصين يف الضفة الغربّية، االستخدام املتكرر لالعتقاالت حتى هناية 
اإلجراءات القضائية، غياب بدائل االعتقال، وإدانة كل قارص ُتقّدم ضّده الئحة اهتام، تقريًبا. 
هلذه السياسة أبعاٌد كثرية وكارثية عىل القارصين من ناحية نفسّية وتربوية ومن ناحية 
تطّورهم. االعتقال والتحقيق مها إجراءان قاسيان لإلنسان البالغ، فكم باحلرّي عندما يكون 
احلديث هو عن أوالد صغار. ليس من سبيل الصدفة أن خيّصص القانون الدويّل واملحيّل 
مكاًنا خاًصا ومنفرًدا لطريقة التحقيق مع األوالد والفتيان واعتقاهلم. يّتضح من املعلومات 
التي بني أيدينا أن اعتقاالت القارصين الفلسطينيني يف الضفة الغربّية والتحقيقات معهم، 
التي مُتارس أحياًنا بشكٍل مناٍف للقانون أيًضا، تؤّثر بشكٍل ملحوظ عىل األوالد، حيث يظهر 
عىل بعضهم بعد االعتقال اخلوُف الدائم من قوات األمن واملعاناة من الكوابيس، األرق، 

تراجع يف حتصيلهم الدرايّس وتغرّي إىل األسوأ يف تعاملهم مع املحيط واملجتمع.
أدخلْت يف الّسنوات األخرية إىل الترشيع العسكرّي تعديالت4 تتعّلق بحقوق القارصين 

3  ُينظر تقرير مجعية حقوق املواطن، »االعتقال، الترشيع وحماكمة قارصين فلسطينيني يف األرايض املحتلة: حقائق ومعطيات 
 http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/03/minors-arrests-he.pdf :لعام 2014«، يف الّرابط

4  االلتامس للمحكمة العليا 10/4057 مجعّية حقوق املواطن يف إرسائيل ضّد قائد قّوات اجليش اإلرسائييّل يف 
 https://www.acri.org.il/he/24909 الضفة الغربية
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الفلسطينيني الذين هلم طرف يف إجراءات جنائّية ويف خمالفات أمنية يف األرايض املحتّلة. ومن 
ت فرتات  ضمن ذلك، أقيمت ألّول مّرة حماكم عسكرّية للقارصين، يف عوفر وسامل؛ ُقرصِّ
االعتقال السارية عىل القارصين وكذلك عىل البالغني؛ ووضعت تعليامت بشأن االعتقال 
وإجراءات الّتحقيق واملحاكمة اخلاّصة بالقارصين، التي من املفروض هبا أن تكون لصاحلهم 
وأن تتوافق مع القانون الدويّل بخصوص حقوق األوالد. لكن، رغم هذه التغيريات، فإّن 

املعطيات التي تنرش يف هذا املستند تبنّي صورة خمتلفة. 
يّتضح من املعطيات أّن 72% من القارصين الفلسطينيني يف الضفة الغربّية الذين قّدمت 
ضّدهم لوائح اهتام خالل عام 201٥، اعتِقلوا حتى هناية اإلجراءات القضائية. يف املقابل 
من ذلك، يف إرسائيل - 17.9% فقط من القارصين املقّدم ضّدهم الئحة اهتام يبقون رهن 
االعتقال حتى هناية اإلجراءات.٥ كام تشري املعطيات الواردة يف هذا التقرير إىل توّجه متواصل 
وإىل تزايد يف احلاالت التي يبقى هبا القارصين رهن االعتقال حتى هناية اإلجراءات يف عام 
2015، مقارنًة بعام 2014 )72% يف عام 2015 يف مقابل 61% يف عام 2014(. هذا األمر 
ليس من سبيل الّصدفة وإنام هو سياسة متعّمدة من االعتقال حتى هناية اإلجراءات، عىل 
نحو خمالٍف لوثيقة حقوق الطفل الدولّية، التي تؤّكد أن اعتقال القارص جائز االستخدام 
كمالذ أخري فقط وألقرص فرتة زمنّية مالئمة.6 إّن إبقاء نسبة عالية كهذه من القارصين رهن 
االعتقال حتى هناية اإلجراءات يتناىف أيًضا مع روح قانون الشبيبة )حماكمة، عقوبة وطرق 
عالج( 1971، الساري يف إرسائيل، والذي يرمي إىل فحص التأهيل وطرق إعادة الفتيان إىل 
الطريق الصواب بداًل من معاقبتهم واعتقاهلم. جيدر التأكيد هنا أّن اجلهاز العسكرّي حياول 
يف السنوات األخرية أن يالئم الكثري من أوامره وقرارات حكمه العسكري يف الضفة الغربية 
لروح قانون الشبيبه. من املهّم التأكيد عىل أّن احلديث يدور عن نزع احلّرية مّمن ال يزالون 
بصدد أبرياء حتى تثبت ادانتهم، وأّن اعتقااًل من هذا النوع جيب أن يكون استثنائًيا وليس 

األطفال يف إرسائيل 2015، أطفال خمالفون للقانون، جملس سالمة الطفل، النرشة 12.16 ص. 476   5
البند 37 )2(، الوثيقة الدولّية حلقوق الطفل  6

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/AmnaOom.htm
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القاعدة.7 هذا ومتعارف عليه إّن إدارة اإلجراءات القانونية للمتهم وهو رهن االعتقال حتى 
هناية اإلجراءات القضائية قد يرّض أيًضا باحتامالت اإلجراء النزيه، الن االعتقال يزيد من 
احتامل عقد صفقة اّدعاء، وذلك لتفادي فرتة االعتقال الطويلة و/أو فرتة السجن الطويلة. 
األغلبية شبه املطلقة من لوائح االهتام املقّدمة ضّد قارصين، سواء عام 2014 أو عام 
201٥، انتهْت باإلدانة )9٥%(. معنى ذلك هو أّن الئحة االهتام املقّدمة ضّد قارص تضمن 
اإلدانة يف كّل ملّف تقريًبا. أكثر من نصف اإلدانات )633( كانت من جراء خمالفة شغب. 
ا  جيدر الذكر يف هذا السياق أّنه صحيح أّن نسبة اإلدانة بشكٍل عام يف إرسائيل هي عالية نسبيًّ
وتصل إىل 83%،8 إال أّن نسبة إدانة القارصين يف الضّفة أشّد حّدًة، ويّتضح منها التخوف 

واعتامد سياسة صارمة بسبب الرصاع السيايّس يف الضفة الغربّية. 
كشَف بحث أجرته مصلحة السجون عىل نسب االنتكاسّية )الرجوع للسجن( يف أوساط 
السجناء املطلق رساحهم يف إرسائيل يف عام 2008، الذي ُنرش يف شباط 2015، أّن نسبة 
االنتكاسّية األعىل موجودة يف أوساط السجناء القارصين، وأن حوايل 75% من السجناء 
الذين ُيسجنون قبل سّن 18 عاًما يعودون إىل السجن خالل فرتة حياهتم.9 إذا كانت الصورة 
كذلك يف داخل إرسائيل، التي ُتوّفر فيها للقارصين آفاق تأهيل خمتلفة وفيها مؤسسات وأطر 
ترافق القارصين الذين توّرطوا بمخالفة القانون وتساعدهم، فمن املمكن االفرتاض بأّن 
الوضع أشّد حّدة يف الضّفة الغربّية، بسبب عدم وجود آفاق تأهيل للقارصين بشكل مطلق 

تقريًبا، وبسبب الرصاع املتواصل واالحتالل العسكرّي. 
ا يف اخلطوات أو القرارات  وفًقا للقانون الدويّل، يشّكل مبدأ مصلحة الطفل مبدأ أساسيًّ
املتعلقة بالقارصين. إّن سياسة كتلك املوصوفة أعاله منافية لروح وملضمون الوثيقة الدولية 

البند 37 )2(، الوثيقة الدولية حلقوق الطفل  7
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/AmnaOom.htm

http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/  23 ص.  العامة،  النيابة   -  2015 عام  تلخيص  تقرير   8
Documents/2015AnnualReport.pdf

انتكاسية السجناء اجلنائيني املطلق رساحهم عام 2008، قسم البحث واإلسرتاتيجّية، دائرة التخطيط، مصلحة   9
http://www.ips.gov.il/Items/11144/reci.pdf  : .السجون )2015(، يف الرابط
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حلقوق الطفل التي وّقعت عليها إرسائيل، إذ إّن هذه الوثيقة تطالب أن يكون سجن القارص 
الوسيلة األخرية وأن يكون ألقرص فرتة زمنية مالئمة.10 إضافًة إىل ذلك، فإّن وثيقة جنيف 
الرابعة التي تتناول من مجلة األمور كيفية معاملة املعتقلني يف منطقة حمتلة، تتطّرق بشكٍل 
رصيٍح إىل وجوب توفري »معاملة خاّصة« للمعتقلني الذين يعيشون حتت االحتالل.11 إن 
سياسة تكثيف االعتقاالت الّطويلة املرتافقة مع االحتجاز حتى هناية اإلجراءات مناقضة 
ملصلحة القارص. من املهّم الذكر هنا أّن تكثيف اعتقاالت القارصين يف الضفة الغربية يتّم، 
ضمن أمور أخرى، بسبب عدم وجود بدائل اعتقال مثل االعتقال املنزيّل، التكبيل اإللكرتويّن، 

املؤسسات وبرامج إعادة التأهيل، العمل ملصلحة اجلمهور وما شابه ذلك. 
تذكر الوثيقة الّدولّية حلقوق الّطفل بشكل رصيح أّنه »ينبغي عىل الّدول األعضاء الّسعي 
إىل إقرار قوانني، وأنظمة، سلطات ومؤسسات غايتها يف األساس مصلحة األطفال الذي 
اّدعَي بأهّنم أخّلوا بالقوانني اجلنائية، أو أدينوا بانتهاكها، أو أقّر أهّنم انتهكوها، وخصوًصا: 
]...[ مكان مفضل ومالئم، حيوي وسائل للعناية باألطفال من دون االضطرار إىل الرشوع 
يف إجراءات قضائّية، عىل أن يتّم احرتام حقوق الطفل ووسائل الدفاع القانونية بشكٍل تاّم«. 
كام ورد يف الوثيقة أيًضا: »شتى الرتتيبات، مثل العناية، أوامر التوجيه واملراقبة، االستشارة، 
االختبار، العالج املهني بالفنون، الرتبية وبرامج التأهيل املهنّي وبدائل أخرى لعالج مؤسيّس 
ينبغي أن تكون متوفرة لضامن أن ُيعالج األطفال بام يتوافق مع رفاهيتهم وهذا نسبّي سواء 
لوضعهم أو للمخالفة التي تّم ارتكاهبا«.12 آلّيات الّتأهيل هذه وبدائل السجن واالعتقال 

معدومة متاًما يف األرايض املحتّلة حتت احلكم العسكرّي.  
ا يف  من خالل مقارنة املعطيات يّتضح أنه يف عام 2014 اعُتِقل 1، 375 قارًصا فلسطينيًّ

البند 37 )2(، الوثيقة الدولّية حلقوق الطفل.  10
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/AmnaOom.htm  

البند 76 من وثيقة جنيف الرابعة:    11
 «Proper regard shall be paid to the special treatment due to minors.»  

http://www.acri.org.il/he/228  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ البند 40 يف الوثيقة الدولّية حلقوق الطفل، يف الرابط:   12
 Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/AmnaOom.htm
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الضّفة، ويف مقابل ذلك، يف عام 2015 اعتِقل 871 قارًصا. يالحظ هبذا أّنه طرأ انخفاض 
يبلغ حوايل 36% عىل عدد القارصين الذين اعتقلوا. مع ذلك، ال تزال هذه الظاهرة واسعة، 
وحتدث عىل أساس شهرّي، وُيرافقها مساس كبري بمصلحة األطفال، بحقوقهم األساسّية، 

عىل الّناحيتني النفسية واجلسدية لدهيم، وبتطّورهم املستقبيّل.

معاملة القاصرين من القدس الشرقّية
ا  جيدر الذكر أن سياسة مشاهبة هلذه املّتبعة جتاه القارصين الفلسطينيني مُتارس فعليًّ
يف القدس الرشقّية أيًضا. بخالف املناطق املحتّلة بالضفة، التي ترسي فيها القوانني 
العسكرية التي ال جتيز إعادة التأهيل وبدائل االعتقال والسجن للفتيان، ففي القدس 
الرشقية تّم فرض القانون اإلرسائييّل، ولذلك فإن قانون الشبيبة )املحاكمة، العقوبة 
إعادة  آفاق  الرشقية  القدس  من  للقارصين  يتيح  أن  املفرتض  من  العالج(  وطرق 
تأهيل وبدائل للسجن واالعتقال. لكن، طرأ يف السنتني األخريتني تغيري يف السياسة 
القارصين. إن قرار احلكومة رقم 1776 من يوم  التشّدد يف معاملة هؤالء  أدى إىل 
26.6.2014، الذي حيمل عنوان »تعزيز تطبيق القانون يف خمالفات إلقاء احلجارة«، 
أقّر أنه جيب فرض سياسة صارمة تتمثل بتقديم لوائح اهتام، بام يف ذلك طلب االعتقال 
حتى هناية اإلجراءات، »هبدف تشديد العقوبة املّتبعة«. إضافًة إىل ذلك، نرش املّدعي 
العاّم للدولة، يف يوم 9.9.2015، صيغة حمّدثة للتوجيهات املتعلقة بسياسة تطبيق 
القانون يف خمالفة إلقاء احلجارة. التعديالت األكثر جوهرّية يف هذه التوجيهات هي 
السياسة املعلنة لطلب االعتقال حتى هناية اإلجراءات ضد كّل مشتبه به بإلقاء حجارة؛ 
اإللغاء الفعيل لبدائل االعتقال للقارصين امُلدانني هبذه املخالفات؛ وتشديد العقوبة عىل 

القارصين امُلدانني بإلقاء حجارة وبمخالفات عىل خلفية أيديولوجّية.13

ُينظر تقرير مجعّية حقوق املواطن، »الطفولة املمنوعة: تشديد السياسة جتاه القارصين املشتبه هبم بمخالفات إلقاء   13
http://www.acri.org.il/  :حجارة، خمالفات أمنية وشغب وأبعادها عىل لقارصين« )شباط 2016(، يف الّرابط

he/wp-content/uploads/2016/02/Arrested-Childhood0216.pdf
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ملحق: مقارنة املعطيات بشأن اعتقاالت قاصرين فلسطينيني
يف الضفة الغربية 2014-2015

االعتقاالت

2014201٥

3، 3132، 182العدد اإلمجايل لالعتقاالت )للبالغني وللقارصين( التي نّفذها اجليش

861190عدد حاالت اعتقال قارصين نفّذها اجليش

514681عدد اعتقاالت القارصين التي نّفذْت بمشاركة الرشطة

312392عدد القارصين الذين اعتقلوا حتى هناية اإلجراءات القضائية 

 لوائح اتهام، البراءات واإلدانات
2014201٥

504542عدد لوائح االهتام التي ُقّدمت ضّد قارصين

عدد احلاالت التي انتهت بالرباءة / تأجيل اإلجراءات / الرتاجع عن 
24 8الئحة االهتام

490518عدد إدانات القارصين الذين قّدمت ضّدهم لوائح اهتام 
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احملاكم العسكرية والقانون الدولي - نظرة عامة

احملامية بليني غراليه /لندن

املقدمة
يسمح القانون الدويل اإلنساين لسلطة االحتالل بالترشيع يف األرايض املحتلة وحماكمة 
الغري  السلطة  هذه  فإن   ، ذلك  ومع  املنطقة.  تلك  يف  القانونية  احلامية  حتت  السكان  أفراد 
مبالية، الواردة بشكل خاص يف املادة 43 من أنظمة الهاي لعام 1907 واملادتني 64 و 66 
من اتفاقية جنيف الرابعة النافذة لعام 1949 حمددة بدقة، لضامن محاية أفراد السكان حتت 
االحتالل، وأن تعكس املبادئ األساسية التي يقوم عليها أي احتالل ، بأهنا فقط مؤقتة وأن 
املحتل ليس هو السائد إقليميا. وبالتايل ، ال يمكن للمحتل أن يرشع لسكان حتت االحتالل 
كام يفعل لشعبه داخل حدوده اخلاصة. بداًل من ذلك ، ينبغي أن يسود القانون القائم يف 
األرايض املحتلة ، وجيب احلكم عىل أفراد السكان حتت االحتالل يف حماكمهم ، وفقًا لقوانينهم 

اخلاصة، باستثناء ظروف استثنائية.
تقدم هذه الورقة نظرة عامة واسعة عىل األحكام األساسية للقانون الدويل اإلنساين 
املتعلقة بـ )1( سن ترشيع من قبل دولة االحتالل ، )2( إنشاء وبدء عمل املحاكم 
القانونية بسبب خروقات تلك  السكان حتت احلامية  العسكرية ملحاكمة أعضاء من 
العسكرية.  االحتالل  حماكم  عىل  املطبقة  العادلة  املحاكمة  ضامنات   )3( و  القوانني 
قبل   ، األطفال وحكمهم  املنطبقة عىل حماكمة  اخلاصة  القواعد  بإجياز  ويتناول   )4(
أن ينتقلوا إىل )5( املبادئ التي حتكم إصدار األحكام عىل األشخاص حتت احلامية 
التقرير إىل النظر يف اآلثار والنتائج املرتتبة عىل االنتشار من قبل  القانونية. وخيلص 
سلطة االحتالل لترصيح القانون الدويل اإلنساين للترشيع يف األرايض املحتلة ومقاضاة 

األشخاص حتت احلامية القانونية.



53

أوال: قوة سلطة االحتالل للترشيع يف األرايض املحتلة
وحتدد املادة 43 من أنظمة الهاي ، التي توصف بأهنا "دستور مصغر" لألرايض املحتلة، 
واملادة 64 من اتفاقية جنيف ، القواعد األساسية املتعلقة بقوة سلطة االحتالل بالترشيع يف 

األرايض املحتلة. وهي مبينة بالكامل أدناه.

املادة 43 من أنظمة الهاي
"إن نفوذ السلطة الرشعية تنتقل يف واقع األمر إىل أيدي املحتل ، عىل أن يتخذ هذا األخري 
مجيع التدابري التي يف وسعه الستعادة وضامن النظام العام والسالمة العامة ، مع االحرتام ، 

ما مل يتم منع القوانني املعمول هبا يف البالد عىل اإلطالق.)التأكيد مضاف(.

املادة 64 من اتفاقية جنيف
"تظل قوانني العقوبات يف األرايض املحتلة سارية ، باستثناء أن تلغيها دولة االحتالل أو 
تعلقها يف احلاالت التي تشكل فيها هتديًدا ألمنها أو عقبة حتول دون تطبيق هذه االتفاقية.

رهنا باملراعاة األخرية ورضورة ضامن إقامة العدل بفعالية ، تواصل حماكم األرض املحتلة 
عملها فيام يتعلق بجميع اجلرائم املشمولة بالقوانني املذكورة.

ومع ذلك ، جيوز لدولة االحتالل إخضاع سكان األرض املحتلة ألحكام رضورية 
عىل  للحفاظ   ، االتفاقية  هذه  بموجب  بالتزاماهتا  الوفاء  من  االحتالل  دولة  لتمكني 
حكومة اإلقليم املنظمة ، وضامن أمن سلطة االحتالل، من أعضاء وممتلكات قوات 
االحتالل أو اإلدارة ، وباملثل مؤوسسات وخطوط االتصاالت املستخدمة من قبلهم. 

")التأكيد مضاف(

أولوية واستمرارية الترشيعات القائمة والنظام القانوين يف األرايض املحتلة
وكام توضح األحكام الواردة أعاله ، حيظر القانون الدويل اإلنساين عىل سلطة االحتالل 
أن تعمل كمرشع سيادي يف األرايض املحتلة ، وأن متد ترشيعاهتا اخلاصة إىل األرايض التي 
قبل  لقوانينها اخلاصة من  املحتلة بسبب خمالفتهم  احتلتها. ستتم حماكمة سكان األرايض 
قضاهتا يف املحاكم القائمة يف اإلقليم. ويعد هذا ضامن أن األشخاص حتت احلامية القانونية 
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"حياكمون من قبل قضاهتم العاديني ، ولن يضطروا إىل مواجهة نقص يف الفهم أو التحيز 

من جانب األشخاص ذوي العقلية أو التقاليد أو العقائد األجنبية"
جيب أن تظل القوانني املعمول هبا يف األرايض املحتلة سارية املفعول إال إذا كانت )أ( 
تشكل هتديًدا ألمن سلطة االحتالل أو )ب( تتناىف مع محاية اتفاقية جنيف الرابعة ، عىل 
سبيل املثال، إذا كانت تسن أحكامًا "تؤثر سلبًا عىل األقليات العرقية أو الدينية ، فإن هذه 
األحكام تتعارض مع نص االتفاقية )املادة 27( ، التي حتظر كل التمييز الضار القائم ، عىل 
وجه اخلصوص ، عىل أساس العرق أو الدين أو الرأي السيايس". وحُيظر عىل سلطة االحتالل 
إلغاء أو تعليق القوانني السارية يف األرايض املحتلة يف مجيع احلاالت باستثناء تلك املحّددة 

بعناية ، وهي احلامية األوىل لسلطة االحتالل ، واحلامية الثانية للسكان حتت االحتالل.

النطاق احملدود لسلطة االحتالل لسن تشريع العقوبات
ال ُيسمح لسلطة االحتالل بالترشيع إال عند الرضورة القصوى لتحقيق أحد األهداف 

الثالثة ، وهي:
متكني سلطة االحتالل من الوفاء بالتزاماهتا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ؛  .1

احلفاظ عىل حكومة اإلقليم املنظمة ؛ و/أو  .2
ضامن أمن سلطة االحتالل ، من أعضاء وممتلكات قوات االحتالل ، واملؤسسات   .3

وخطوط االتصال املستخدمة من قبلهم.
"ذات طبيعة  التي جيوز للمحتل أن يرشعها هي  الثالثة  القواعد االستثنائية  تعد هذه 
تقييدية صارمة" ، وحيظر عىل السلطة القائمة باالحتالل منعًا باتا بالترشيع ألي سبب آخر ، 
بام يف ذلك عىل وجه اخلصوص مواءمة القانون يف األرايض املحتلة باستخدام قانوهنا اخلاص. 
ويؤكد تعليق اللجنة الدولية للصليب األمحر عىل أن التدابري التي اختذهتا دولة االحتالل 
"جيب أال تكون وسيلة لقمع السكان حتت أي ظرف من الظروف". ومن البدهيي أن سلطة 

االحتالل حمظورة متامًا من سن ترشيعات جديدة ال تتوافق - أو تتعارض مع القانون الدويل 
اإلنساين ، بام يف ذلك لوائح الهاي أو اتفاقية جنيف الرابعة، ولن تكون أي تدابري ترشيعية 

من هذا القبيل "يف سلطة املحتل".
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مطلق  بشكل  رضورية  تكون  ال  والتي  االحتالل  دولة  تصدرها  التي  الترشيعات  إن 
لتحقيق أحد األهداف املذكورة أعاله ال أساس هلا يف القانون. وإن أي مالحقة أو جتريم 
ألفراد من السكان حتت االحتالل خلرقهم هلذا الترشيع من شأنه أن يشكل بحد ذاته انتهاًكا 

خطرًيا للقانون الدويل اإلنساين.

املتطلبات اإلجرائية التي حتكم صحة التشريعات العسكرية
الترشيعية  للقوة  إضافية  إجرائية  متطلبات  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   65 املادة  تضع 

لسلطة االحتالل:
"ال تدخل األحكام اجلزائية التي تسنها سلطة االحتالل حيز التنفيذ قبل نرشها وإطالعها 

عىل معرفة السكان بلغتهم اخلاصة. جيب أال يكون تأثري هذه األحكام اجلزائية تأثريا رجعيا."
دعوى  إقامة  عىل  قادرًا  يكون  ولن  سارًيا  يكون  لن  العسكري  القانون  فإن   ، وبالتايل 

قانونية ، إال إذا:
ترتجم إىل اللغة املحلية لألرايض املحتلة ؛   .1

وقد تم نرشها عىل نطاق واسع، و  .2
ليس له تأثري رجعي: فهو ال يمكن أن جيرم األفعال التي سبقت تنفيذه وترمجته ونرشه.  .3
أما يف ما يتعلق بالوقت الذي ُيعترب فيه احلكم العسكري "منشوًرا" ، يوضح تعليق   
اللجنة الدولية للصليب األمحر أن جمرد بث املعلومات غري كاٍف: "جيب نرش النص 

الكامل للترشيع" ، وذلك للوصول إىل جممل تعداد السكان.

ثانيا: قوة سلطة االحتالل ملحاكمة االفراد من السكان حتت االحتالل
املادة 3 - اتفاقية جنيف الرابعة )مادة مشرتكة بني مجيع اتفاقيات جنيف األربعة( حتظر 

متاما ما ييل:
"إقرار األحكام وتنفيذها بدون حكم سابق أصدرته حمكمة منتظمة ، توفر مجيع   -

الضامنات القضائية التي ال غنى عنها من قبل الشعوب املتحرضة".
ويشكل هذا احلظر قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف ، وهو ما يعكس "معياًرا   -
أدنى يف النزاع املسلح الدويل". كام تم تعزيزه يف املادة 5 من اتفاقية جنيف الرابعة، 
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والتي تضمن للمدعى عليهم "حماكمة عادلة ومنتظمة" ، واملادة 71 التي تنص 
عىل أنه "لن يصدر أي حكم من قبل املحاكم املختصة يف سلطة االحتالل إال بعد 
حماكمة نظامية".و لن تكون املحاكمة نزهية أبدًا بموجب القانون الدويل إذا مل ُيمنح 
املدعى عليهم "مجيع الضامنات القضائية املعرتف هبا عىل أهنا ال غنى عنها من قبل 

الشعوب املتحرضة".
توفر املادة 66 من اتفاقيات جنيف بدورها األساس القانوين املحدد إلنشاء حماكم عسكرية 
يف األرايض املحتلة ، من أجل إنفاذ األحكام اجلنائية التي أصدرهتا دولة االحتالل بشكل 

قانوين عماًل باملادة 64. وتنص عىل ما ييل:
املادة  من  الثانية  الفقرة  بموجب  عنها  الصادرة  اجلزائية  باألحكام  اإلخالل  حالة  "يف 

املشكلة  السياسية  غري  العسكرية  حماكمه  إىل  املتهم  تسلم  أن  االحتالل  لدولة  جيوز   ،64
بشكل مناسب ، رشيطة أن تتم املحاكم املذكورة يف البلد املحتل. ويفضل أن تكون حماكم 

االستئناف يف البلد املحتل ". )التأكيد مضاف(
لذلك يفرض القانون الدويل اإلنساين أربعة رشوط إلزامية إلنشاء املحاكم العسكرية 

وتشغيلها يف األرايض املحتلة. جيب عىل املحاكم القيام بالتايل:
اخلاصة  املحاكم  وليس   ، النظامية  كاملحاكم   ، صحيح"  "بشكل  تشكل  أن   .1
"التي أنشئت وفقا للمبادئ املعرتف هبا التي حتكم إقامة العدل" ، والتي "توفر 

لألشخاص حتت احلامية القانونية كل ضامن الحرتام الشخص البرشي".
أن تكون "غري سياسية" ، وجيب أال تعمل "كأداة لالضطهاد السيايس أو العنرصي".  .2
أن تكون "املحاكم العسكرية" ، وليس املحاكم املدنية التابعة لسلطة االحتالل ؛و  .3

أن تقوم يف األرايض املحتلة.  .4
تعتمد قوة املحتل يف حماكمة أفراد من السكان حتت احلامية القانونية عىل التقيد الصارم 
والوفاء هبذه الرشوط األربعة. فاملحاكمة يف املحاكم التي ال تستويف مجيع الرشوط األربعة 

لن يكون هلا صفة قانونية وتكون هي نفسها غري قانونية.
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إن كل هذه الرشوط هي املبدأ الذي حيمي األشخاص الذي ينبغي أن يتم يف املحاكم 
املحلية، وفقا للقانون املحيل ، ما مل يكن "من الرضوري للغاية" أال حيدث ذلك: جيب حماكمة 

املدنيني يف حماكم عسكرية لالحتالل فقط يف ظروف استثنائية.

ثالثا: ضامنات املحاكمة العادلة يف املحاكم العسكرية
تشمل املحاكمة العادلة الرئيسية أو حقوق اإلجراءات القانونية املتعلقة باملحاكم العسكرية 
لالحتالل املنصوص عليها يف اتفاقية جنيف الرابعة من الربوتوكول اإلضايف األول عىل ما ييل:
احلق يف أن حياكم الشخص أمام حمكمة مستقلة ومنصفة وتشكل بانتظام)الربوتوكول   - 

اإلضايف األول ، املادة 75 ))4( 
احلق يف افرتاض الرباءة )الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 75 )4( )د((  -

حظر جتريم الذات و / أو اإلكراه عىل االعرتاف بالذنب )الربوتوكول اإلضايف   -
األول، املادة 75 )4( )و((.

احلق يف أن حياكم دون تأخري ال موجب له )املادة71(.   -
احلق يف توفري الوقت الكايف وتسهيل عملية اإلعداد للدفاع )املادة 72(.   -

احلق يف احلصول عىل مساعدة مرتجم شفوي )اتفاقية جنيف الرابعة، املادة 74(.   -
)املادة  النظامية"  "املحاكمة  بعد  من  أخرى  أحكام  إصدار  املفروض عىل  احلظر  يقوم 
71( يف القانون الدويل اإلنساين بدمج جمموعة كاملة من إجراءات احلامية الدولية حلقوق 
اإلنسان الواردة يف االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية، )املادة 71( بام يف ذلك: 
احلق يف املساواة ، بام يف ذلك املساواة يف األسلحة ، واحلق يف حماكمة عادلة وعلنية ، واحلق 

يف أن يتم إبالغه عىل الفور بالتهمة بلغة يفهمها املتهم.
كام تنطبق األحكام ذات الصلة من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب واتفاقية حقوق 
املحتلة واملحاكم  العنرصي يف األرايض  التمييز  القضاء عىل مجيع أشكال  الطفل واتفاقية 
العسكرية املنشأة فيها. فهي حتتوي عىل حظر صارم ال سيام عىل استخدام التعذيب واملعاملة 
استخدام  ، وعىل  املادة 1(   ، التعذيب  ملناهضة  املتحدة  األمم  )اتفاقية  واملهينة  الالإنسانية 

املعلومات التي يتم احلصول عليها من خالل التعذيب )UNCAT(  املادة 15.
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رابعا:احلقوق اخلاصة لألطفال املخالفني للقانون 
ال يوجد نص حمدد يف القانون الدويل اإلنساين من أجل حماكمة األطفال أو إنشاء حماكم 
عسكرية للشباب. بيد أن هذا احلكم منصوص عليه يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان ، 
"اتفاقية حقوق  اإلنساين. حتتوي  الدويل  القانون  إىل جانب   ، املحتلة  املنطبق يف األرايض 
الطفل" ، عىل وجه اخلصوص ، عىل متطلبات مفصلة تتعلق باألطفال املخالفني للقانون. 
اإلجراءات  نطاق  خارج  األطفال  مع  التعامل  وجوب  عىل  الطفل  حقوق  اتفاقية  وتنص 
القضائية حيثام أمكن )املادة 40 )3( )ب((. أما يف احلاالت التي يتعني فيها حماكمة األطفال 
، كمالذ أخري ، جيب معاملتهم بكرامة واحرتام يف مجيع األوقات "بام يتناسب مع سالمتهم 

ومع ظروفهم وجرمتهم" )املادة 40(.
لقضاء  شامل  نظام  يف  األطفال  حماكمة  ينبغي  أنه   ، اخلصوص  وجه  عىل   ، يعني  وهذا 
تلقوا  القوانني  بتنفيذ  مكلفون  عامة  نيابة  وأعضاء  فيه موظفون وقضاة  يعمل   ، األحداث 
تدريبا مناسبا يف جمال حقوق الطفل. وحتى يف السياق املحيل واملدين ، فإن هذا يقتيض عادًة 
تعديل اإلجراءات واملامرسات اجلنائية يف قاعات املحكمة لضامن أن يفهم املدعى عىل الطفل 
اإلجراءات بالكامل وأن يكون قادًرا بالكامل عىل املشاركة فيها. وحتى يف السياق املحيل 
واملدين ، فإن هذا يقتيض عادًة تعديل اإلجراءات واملامرسات اجلنائية يف قاعات املحكمة لضامن 
أن يفهم املدعى عىل الطفل اإلجراءات بالكامل وأن يكون قادًرا بالكامل عىل املشاركة فيها. 
وسيكون ذلك رضوريًا أكثر يف سياق حماكم االحتالل العسكرية ، حيث حياكم األطفال من 

قبل أفراد من جيش االحتالل.
التمثيل  عىل  ووالدهيم  األطفال  حصول  وجوب  عىل  الطفل  حقوق  اتفاقية  وتنص 
منح  يتم  أن  األمر  )2( )ب( )2(. ويتطلب  )املادة 40  أثناء عملية االستجواب  القانوين 
األطفال االحرتام الكامل خلصوصيتهم يف مجيع األوقات )املادة 40 )2( )ب( )7((. جيب 
أن "يعاملوا بطريقة تتفق مع تعزيز شعورهم بالكرم والقيمة"، مع مراعاة العمر )املادة 40 
1(. وهذا يعني ، عىل وجه اخلصوص ، أنه جيب أن تكون هناك قيود صارمة عىل استخدام 

القيود ضدهم )املادة 37 )3((.
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خامسا: املحاكم العسكرية وإصدار األحكام
تكون حماكم االحتالل العسكرية خمولة فقط لتسليم األحكام بعد "املحاكمة النظامية". 

وإذا مل تكن هناك حماكمة نظامية ، ال يمكن أن يكون هناك أي عقاب قانوين للمتهم.
عندما تكون هناك حماكمة نظامية ، جيب أن يسرتشد أي حكم الحق يصدر عن قضاة 
اإلنساين  للقانون  التالية  باألحكام  االحتالل  حتت  السكان  من  ألفراد  العسكرية  املحاكم 

الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان:
جيب أن تكون األحكام التي تفرضها حماكم االحتالل متناسبة مع اجلريمة )اتفاقية   -

جنيف الرابعة ، املادة 67( 
ُيطلب من قضاة احلكم أن "يأخذوا بعني االعتبار حقيقة أن املتهم ليس من رعايا   -

دولة االحتالل" )املرجع نفسه( ؛
بشأن  قرار  اختاذ  عند  حتركه  التي  الوطنية  املشاعر  مراعاة  "جيب  أنه  يعني  وهذا   -

العقوبة" )تفسري التفاقية جنيف الرابعة ، املادة 67( ؛
جيب احتجاز املعتقلني يف األرايض املحتلة )اتفاقية جنيف الرابعة ، املادة 76(.   -

فيام يتعلق باألطفال املخالفني للقانون ، ينص القانون الدويل اإلنساين عىل انه "ينبغي 
إيالء االعتبار املناسب للمعاملة اخلاصة التي تتم عىل القارصين" فيام يتعلق بسجنهم )اتفاقّية 
جنيف الرابعة ، املادة 76(. ووفقًا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان ، يعني ذلك أواًل وقبل 
كل يشء أن األطفال قد ُيسجنون فقط )قبل أو بعد اإلدانة( كإجراء أخري )اتفاقية حقوق 
الطفل، املادة 37 )ب((. وجيب أن يعامل األطفال يف مجيع األوقات بإنسانية واحرتام للكرامة 
املتأصلة يف اإلنسان ، وبطريقة تراعي احتياجاهتم املتعلقة بالعمر )اتفاقية حقوق الطفل ، 
املادة 37 )ج((. كام حيق لألطفال عند احتجازهم االتصال بأهلهم من خالل املراسالت 

والزيارات )اتفاقية حقوق الطفل ، املادة 37 )ج((.
ويؤكد تعليق اللجنة الدولية للصليب األمحر عىل اتفاقية جنيف الرابعة أن األحكام التي 
ال تتناسب أبدًا مع اجلريمة "تشكل دون شك شكاًل من أشكال اإلرهاب" ضد السكان 

حتت االحتالل.
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اخلامتة
إن األحكام الواردة أعاله التي تنظم صالحيات دولة االحتالل للترشيع يف األرايض 
املحتلة وحماكمة أعضاء السكان حتت احلامية ليست جمرد مبادئ توجيهية غري منطقية. بداًل 
عن ذلك ، فإن األمهية األساسية يف القانون الدويل اإلنساين للحق يف املحاكمة العادلة واحلامية 
األخرى املمنوحة لألشخاص حتت احلامية املخالفني للقانون تنعكس يف حقيقة أن االنتهاكات 
أو التجاوزات من قبل سلطة االحتالل و / أو أعضاء السلطة الترشيعية و أذونات النيابة 
العامة املمنوحة هلم بموجب القانون الدويل اإلنساين قادرة عىل تشكيل انتهاكات جسيمة 
اجلنائية  للمحكمة  األسايس  روما  نظام  بموجب  احلرب  وجلرائم  الرابعة  جنيف  التفاقية 

الدولية. وذلك ألمهية خاصة وهي كالتايل:
النقل غري املرشوع لعضو من السكان حتت االحتالل )حتت احلامية( من األرايض   .1
املحتلة إىل أرايض دولة االحتالل )نظام روما األسايس ، املادة 8 )2( )أ( )7( و 

8 )2( )ب( )8((.
احلبس غري القانوين لشخص حتت احلامية القانونية )نظام روما األسايس ، املادة   .2
8 )2( )أ( )7(( ، بام يف ذلك احلبس عىل أساس حكم قانوين ال يستند إىل أساس 

قانوين أو مل ُيرتجم أو ُينرش بشكل مالئم. 
 ، األسايس  روما  )نظام  والنظامية  العادلة  املحاكمة  حقوق  من  املتعمد  احلرمان   .3
املادة 8 )2( )أ( )6(( ، من خالل حرمان شخص حتت احلامية من أي من أو مجيع 
الضامنات القضائية عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاقية جنيف الرابعة عىل وجه 

اخلصوص ، واملادة 14 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ؛ و
التعذيب أو املعاملة الالإنسانية لعضو من السكان حتت احلامية القانونية و / أو   .4
التسبب عمدًا يف معاناة شديدة أو إصابة خطرية يف اجلسد أو الصحة )قانون روما 
األسايس، املادة 8 )2( )أ( )2(( ، من خالل إحلاق أذى أو معاناة جسدية أو عقلية 

شديدة ، بام يف ذلك ألغراض احلصول عىل اعرتاف.
شكرا لكم
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االعتقال وأثره على السمات الشخصية لألطفال وصحتهم النفسية

الدكتورة: فردوس عبد ربه العيسى

متهيد
الورقة احلالية بنيت عىل دراسة سابقة اجريت يف عام 2016  وهدفت إىل التعرف عىل 
أهم اخلصائص النفسية واالجتامعية لشخصية عينة من املراهقني واالطفال  الفلسطينيني 
الذين تعرضوا لالعتقال والذين مل يتعرضوا. والتعرف عىل مدى تأثري تلك اخلصائص عىل 
صحتهم النفسية. يف املجتمع الفلسطيني ندرة للدراسات التي تتناول موضوع الشخصية 
واالعتقال بالرغم من انه ومنذ احتالل فلسطني عام 1948 بلغ  عدد الذين تعرضوا لالعتقال 
حوايل 800 ألفا، غالبيتهم كانوا عرضة  للتعذيب اجلسدي والنفيس عىل يد حمققي جهاز 
املخابرات اإلرسائييل »الشاباك« )وزارة اإلعالم الفلسطينية، 2013، هيئة شؤون األرسى 

واملحررين، 2016(. 
أثار  يرتك  وقد  واخلسارة  اآلالم  من  بالكثري  يتسبب  والتعذيب  لالعتقال  التعرض  ان 
من  سواء  النفسية  الصحة  وعىل  للشخصية  واالجتامعية  النفسية  اخلصائص  عىل  واضحة 
التي  الصادمة  التجارب  من  تعترب  االعتقال  فتجربة   . االطفال  او  املراهقني  او  البالغني،  
تؤدي إىل اضطرابات مزمنة كاضطراب ما بعد الصدمة واالكتئاب )DSM5، 2013(.ويف 
نفس الوقت قد تؤدي اىل اثار إجيابية تنبع من إيامن الفلسطينيني بعدالة قضيتهم وحقهم يف 
الدفاع عن أنفسهم ومقدساهتم مما يمكنهم من املواجهة ومن تعزيز الصالبة النفسية لدهيم. 
السلبية واالجيابية لالعتقال ومنها دراسات  اآلثار  تلك  تناولت  التي  الدراسات  تعددت 
زقوت واخرون )2010(، وبنوماكي )2008، 2010(، والطالع )2000، 2004(، وأبو 
اهلني )2010(. ولكن يوجد غياب ملموس للدراسات التي اهتمت بدراسة اخلصائص 
النفسية واالجتامعية لشخصية املراهقني واالطفال الفلسطينيني الذين تعرضوا لالعتقال يف 
سجون االحتالل اإلرسائييل  وعالقتها بصحتهم النفسية. لذا فالدراسة احلالية تتناول هذا 
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املوضوع كونه يسلط الضوء عىل فئة مهمة يف املجتمع الفلسطيني باعتباره جمتمع فتيًا، حيث 
متثل  الفئة العمرية من 10-19 عاما ما نسبتهم 22.2% من امجايل عدد السكان البالغ 4.4 
مليون نسمة. . إن االنتشار الكبري لفئة االطفالواملراهقني يف املجتمع الفلسطيني تشكل احد 
أسباب تعرضهم أكثر من غريهم لالعتقال والعنف من قبل االحتالل اإلرسائيليمام يؤثر 
عىل شخصياهتم وصحتهم النفسية. ومن خالل الدراسة احلالية نسعى لإلجابة عىل السؤال  
التايل: ما هي اخلصائص النفسية واالجتامعية لشخصية املراهقني الفلسطينيني الذين تعرضوا 

لالعتقال والذين مل يتعرضوا وعالقتها بصحتهم النفسية؟

عينة ومجتمع الدراسة 
اشتملت العينة عىل )316( فردا من بينهم )167(  طفل ومراهق فلسطيني تعرضوا 
لالعتقال يف السجون اإلرسائيلية من أصل )450( ، من ضمن الفئة العمرية )أكثر من 12 
إىل 19 عام(، موزعني عىل الضفة الغربية والقدس والذين تعرضوا لالعتقال يف الفرتة ما 
بني عامي 2000- 2015. بلغت نسبة العينة 40% أما نسبة االستجابة فبلغت %37.1 ، 

كام وشملت العينة عىل )149( مل يتعرضوا لالعتقال ومتت املقارنة بينهم.

نتائج الدراسة:

اوال: خصائص الشخصية:
ال ختتلف اخلصائص النفسية واالجتامعية لشخصية الذين اعتقلوا والذين مل يعتقلوا إال   .1
يف خاصية االنفتاح حيث اثرت جتربة االعتقال عىل شخصيتهم فجعلتهم  اقل انفتاحا يف 
عالقاهتم مع اآلخرين.فالضغوط النفسية وظروف االعتقال  غري االنسانية تتطلب احلذر 
وعدم الثقة واخلوف من الوقوع ضحية خلدع املخابرات والعمالء واملدسوسني األمر 
الذي جيعل املعتقل مقال يف احلديث ويف بناء العالقات. يف حني ال ختتلف  خصائص 
عن  االنفصال  واالنسحاب،  السلبية   حيث  من  معتقل  وغري  معتقل  بني  الشخصية 
املعتقلني  بحق  إرسائيل  متارسه  الذي  فالتعذيب  الذهان.  العدوان،اعراض  املحيط، 
بالرغم من كونه مستمر ومنهجي ويستند إىل نظريات علم النفس إال أنه مل يتمكن من 
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حتقيق هدفه يف تطويع ويف تدمري شخصية الطفل الفلسطينيني، فالثقافة اجلمعية تسهم 
يف تعزيز اجللد واملناعة النفسية وحتول دون تدين مستوى أداء خصائص الشخصية. 
وبالتايل فتجربة االعتقال مل حتدث تغريات اساسية يف شخصيتهويف رؤية لنفسه واحلياة 
اندماجه أو معاناته  البيئة املحيطة لدرجة حتول دون تكيفه وإعادة  أو يف تواصله مع 
من مواقف وسلوكيات عدائية أو ارتيابية أو انعزالية اجتاه املجتمع أو الشعور بالفراغ 

الداخيل أو انعدام األمل واجلدوى أو الشعور باالغرتاب.  
كام وتبني وجود فروق يف خصائص الشخصية تبعا لعدة عوامل منها: مكان السكنفقد   
تدين أداء خصائص الشخصية لدى  املعتقلني من سكان املدن باملقارنة مع املعتقلني من 
املخيامت والقرى حيث ان اداء شخصية املعتقلني من املخيامت اعىل. مما يشري اىل دور 
الدعم االجتامعي واللحمة التي تتميز هبا املخيامت  الفلسطينية  والتي تعززت وقويت 
فالدعم  عام 1948،  النكبة  بعد  وقراهم  مدهنم  من  والتهجري  لالقتالع  تعرضهم  بعد 
واملنارصة املجتمعية تشكل عامال إجيابيا يف تقوية أداء خصائص الشخصية لدهيم، كام أن 
طبيعة الرتكيبة الطبقية لسكان املخيامت تؤثر بشكل واضح عىل بنية الشخصية فغالبيتهم 
ينحدرون من أصول قروية وفالحني ومن طبقة اجتامعية واقتصادية بسيطة فليست لدهيم 
خسارات اقتصادية نتيجة مشاركتهم يف أعامل املقاومة خصوصا بعد أن خرسوا ممتلكاهتم 

وأرضهم بسبب التهجري وهذه القناعات تشكل ركن أسايس يف نظام القيم لدهيم. 
عدد أفراد األرسة، فاألرسة االقل عددا والتي تتكون من )1-5( افراديتصف افرادها   
فخصائص   )11 من  )أكثر  عددا  االكرب  االرس  مع  باملقارنة  لشخصياهتم  اعىل  باداء 

الشخصية تتأثر سلبا بعدد أفراد األرسة.

ثانيا :الصحة النفسية: 
املعتقلني، فاملعتقلني  املعتقلني وغري  النفسية بني  تبني وجود فروق يف مستوى الصحة 
جسمية  لدهيمأعراض  ان  يظهر  حيث  النفسية  الصحة  من  متدين  مستوى  من  يعانون 
اكتئاب،  ،وأعراض  االنتباه  وعدم  الرتكيز  يف  ،وصعوبات  النوم  يف  واضطرابات 
وسلوكيات  ذهانية  واعراض  القلق  ،وأعراض  هوس  وتوتر،وأعراض  وأعراضغضب 
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وأفكار استحواذية متكررة . كام وتوجد عالقة  بني االعتقال وتعاطي الكحول وتدخني 
السجائر واالرجيلة فاملعتقلني يامرسون هذه السلوكيات بدرجة أعىل، بينام ال توجد عالقة 
عىل  والتعذيب  االعتقال  ان   اثر  اىل  يشري  مما  االنتحار.  وحماوالت  التفكري  االعتقال  بني 
تدين الصحة النفسية ويقودملامرسة سلوكيات غري توافقية كوسيلة غري سوية ملواجهة األمل 
النفيس الناتج عن التجربة، فاالطفال الفلسطينيني كغريهم من أبناء جيلهم يف العامل يامرسون 
سلوكيات غري سوية وهذا يعود لطبيعة املرحلة العمرية غري املستقرة.كام تشري العديد من 
األدبيات أن التعرض للخربات الصادمة كاالعتقال تؤدي إىل تدين يف مستوى الصحة النفسية 
بغض النظر عن املرحلة العمرية التي يمر هبا الفرد، بل وتؤكد أمكانية حدوث اضطرابات 
نفسية بعيدة وقصرية املدى كاضطراب ما بعد الصدمة، االكتئاب، أعراض سيكوسوماتية، 
ذهانية،  أعراض  وظهور  القلق،  واضطرابات  سلوكية،  اضطرابات  انفعالية،  اضطرابات 

وأعراض اهلوس وتؤدي إىل اضطرابات يف النوم وغريها.
وتتاثر الصحة النفسية بعوامل منها: مكان السكن )قرية، مدينة، خميم( والفروق لصالح 
املدينة التي هي اقل  مستوى منها لدى سكان القرى واملخيامت حيث اعالها لدى طفال 
املخيامت. وهذا يعني ان االخريين يتمتعون بصحة نفسية أعىل من سكان املدينة وسكان 
القرية فاملشاركة يف أعامل املقاومة لدى سكان املخيامت هو جزء من السلوك اليومي ومن 
الرتبية اليومية التي يتلقاوها بطريقة مقصودة وغري مقصودة، فالطفل الالجئ ينشا ولديه 
إيامن بحق العودة إىل أرض أجداده إىل قريته التي هجر منها، وهو يستمع بشكل دائم إىل 
روايات أجداده ووالديه عن املجازر التي ارتكبها االحتالل يف عام 1948 وعام 1967 
وحتى اآلن هبدف هتجريهم من أرضهم، كام وأنه يكرب وهو يعرف أن مفتاح البيت الذي 
العودة.   به قد أصبح رمزا للصمود والتمسك بحق  هجر منه والذي ال زال جده حيتفظ 
فهو يولد وينشا ولديه استعداد للتضحية والثورة بوجه االضطهاد والفقر والظروف غري 
اإلنسانية التي اجرب عىل العيش فيها يف خميامت الالجئني هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، 
العالقات االجتامعية  نمط من  املخيامت أوجدت  التي حيياها سكان  املشرتكة  املعاناة  فان 
الداعمة واملساندة التي من شاهنا أن تعيل قيمة التضحية من أجل الوطن فاملعتقل يستقبل 
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من قبل أهله وجريانه عىل أنه بطل وأنه قد خطى خطوة أخرى نحو الرجولة األمر الذي 
يعزز صحته النفسية ويقلل من أثر التجربة رغم قسوهتا.

املوقع اجلغرايف فقد اتضح ان الصحة النفسية لدى اطفال اجلنوب اجلنوب أقل مستوى 
والفروق كانت لصالح منطقة اخلليل والسبب يعود إىل أن سكان اجلنوب يتعرضون وبشكل 
يومي للمضايقات واالعتداءات من قبل اجلنود واملستوطنني اإلرسائيليني.فمحافظة اجلنوب 
هي من اكرب حمافظات الضفة من حيث االتساع وعدد السكان وهي تقع عىل متاس مبارش 
مع حدود أراض فلسطني التارخيية مما جيعلهم عرضة لالضطهاد ومصادرة أراضيهم بشكل 
متكرر. كام وان البلدة القديمة من مدينة اخلليل والتي يستوطن فيها حوايل 500 مستوطنا يف 
وسط مدينة عربية فلسطينية حتت حراسة اجليش اإلرسائييل. ويتعرضون للمواطنني بشكل 
يومي، ويلقون القاممة عليهم، ويستخدمون كلامت نابية ضدهم هبدف إخالءهاوليتمكنوا من 
أحكام السيطرة عىل احلرم اإلبراهيمي الذي تعرض يف عام 1994 اقتحم مستوطن مسلح 
احلرم وأثناء صالت الفجر يف 15 من شهر رمضان وأطلق النار عىل املصلني أثناء السجود 
مما أدي إىل استشهاد 27 مواطنا وإصابة العرشات بجروح. مجيع هذه الظروف تسهم يف 

تدين مستوى الصحة النفسية لدهيم.
التعرض الكثر من شكل من اشكال التعذيب: فالذين تعرضوا ألكثر من شكل تعذيب 
لدهيم مستوى صحة نفسية  متدين  باملقارنة مع اللذين تعرضوا لنوع واحد من التعذيب 
التعذيب املستخدمة من قبل جهاز املخابرات اإلرسائيلية بحق  وبالتايل فان تنوع وسائل 
املعتقلني الفلسطينيني سواء النفسيةأواجلسدية أو كالمها يرض بالصحة النفسية ويؤدي إىل 
تدين مستواها، فإرسائيل متارس التعذيب بشكل منهجي ومستمر بحق الفلسطينيني حيث 
تسعى إىل كرس روح املقاومة واىل ضامن عدم عودة املعتقل ألي عمل مقاوم وهي تسعى 
إلجياد جيل من املضطربني نفسيا واملرىض الذين ال حول هلم وال قوة والذين يتمركز جل 
اهتاممهم عىل إشباع االحتياجات التي من شاهنا أن حتافظ عىل البقاء وعىل توفري االحتياجات 
األساسية دون االرتقاء يف الرغبة لتحقيق احتياجات إنسانية أكثر رقيا كاحلاجة لالنتامء واألمن 

وتقدير الذات وحتقيق الذات. 
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عدد أفراد األرسة: فقد اتضح ان مستوى الصحة النفسية للمشاركني منارس مكونة من 
11 فرد فأكثر كان مستوى الصحة النفسية لدهيم منخفض باملقارنة مع األرس التي يبلغ عدد 
أفرادها 1-5 فردا.فالطفل الذي ينشا يف أرسة كبرية العدد لن تتمكن من القيام بدورها يف 
توفري احتياجاته ولن حيصل عىل درجة اإلشباع الكافية سواء املادي او العاطفي، فيعيش 
يف حالة مزمنة من احلرمان األمر الذي يمس بصحته النفسية وتعرضه لالعتقال ما هي اال 
جتربة صادمة  تضاف لقسوة احلياة مما يزيد من أثرها، ناهيك عن ان األرس كبرية العدد هي 

أرس تزيد فيها احتاملية تعرض أكثر من فرد فيها العتقال. 

ثالثا: الصالبة النفسية 
أتضحأنه ال توجد فروق يف الصالبة النفسية بني املعتقلني وغري املعتقلني. فغالبية املعتقلني 
فقط   %2.4 وان  نسبتهم)%62.9(،  وكانت  متوسطة  نفسية  صالبة  بمستوى  يتمتعون 
لدهيممستوى صالبة نفسية مرتفعة.مما يشري إىل أن االعتقال ال يؤدي إىل تدين مستوى الصالبة 
النفسية لدى االطفال الفلسطينيني ولكنه يف نفس الوقت يرتك أثارا عليهم، فالواقع غري 
املستقر والذي يعاين فيه الطفل الفلسطيني واستمرار وجوداالحتالل والصدمات املستمرة 
واملتكررة  الناجته عنه متس بنوعية حياهتم، فالذين مل يتعرضوا لالعتقال قد يتعرضوا ألنواع 
أخرى من العنف كاستشهاد قريب أو صديق أو هدم بني أو منع من حرية التنقل والعمل 
بسبب جدار الفصل العنرصي ونصام الفصل العنرصي الذي تتبعه إرسائيل بحق الشعب 
بكافة رشائحه وفئاته العمرية. أما الذين تعرضوا لالعتقال وبالرغم من درجة الصالبة جاءت 
متوسطة وليست مرتفعة اال ان هذه النتيجة  تشكل مؤرشا لقدرة عالية عىل التحمل بالرغم 
التي يوجهوهنا  التي يتعرضون هلا باإلضافة ألنواع العنف األخرى  من ظروف االعتقال 
ويف نفس فهم يمرون بمرحلة تتصف بحد ذاهتا بأهنا مرحلة التوترات وعدم االستقرار مما 

يزيد من خصوصية هذه الفئة. 
وتبني وجود عدد من العوامل التي تؤثر عىل الصالبة النفسية ومنها: عدد مرات االعتقال 
وعززوا  أعىل  نفسية  صالبة  اكتسبوا  قد  مرات  ثالث  من  أكثر  لالعتقال  تعرضوا  فالذين 
قدراهتم عىل التحمل والصرب وطوروا وسائل واسرتاتيجيات ملواجهة االعتقال بالرغم من 
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ظروف غري إنسانية. فالرتبية والثقافة املجتمعية تؤثر يف تعزيز الصمود فهم يتعلمون كيفية 
املواجهة والصموديف التحقيق وعدم االعرتاف لدرجة أن االعرتاف يعترب خيانة. أن جتربة 
االعتقال األوىل تعترب من أصعب التجارب التي يتعرض هلا املراهقني ومع تكرار حدوث 
االعتقال يقل أثره ويقل القلق واخلوف والتوتر وبالتايل تتعزز الصالبة النفسية. وقد  اشار 
احد االطفال املعتقلني« انه تعرض لالعتقال ثالث مرات ولكن مل تكن خميفه كاملرة األوىل 
فقد أصبح يعرف كيفية املعاملة وحتى طرق التعذيب والشبح وكان باستمرار يعزز نفسه 

ويقوي قدرته عىل التحمل»
التعرض  للتعذيب: فالصالبة النفسية أعىل لدى الذين مل يتعرضوا للتعذيب بينام الذين 
تعرضوا للتعذيب لدهيم بصالبة نفسية أقل.من الواضح أن املراهقني املعتقلني قد انخفضت 
درجة الصالبة النفسية لدهيم بتعرضهم للتعذيب، وذلك بسبب شدة وقسوة التعذيب وتنوع 
أساليبه النفسية واجلسدية التي تستمر أثارها لفرتات زمنية طويلة بعد اإلفراج عنهم. كام وان 
الدراسات والتقارير الصادرة عن هيئة األرسى واملحررين وعن مؤسسة الضمري لرعاية 
ارس املعتقلني وحقوق اإلنسان تشري إىل أن عملية التعذيب تتم بطريقة منهجية ومستمرة 
ويتم حتديد خطواهتا وإجراءاهتا من قبل الدولة وبالتحديد من قبل األجهزة األمنية ومن 
متخصصني حمرتفني وبالتايل فهي ممنهجة إلحداث رضر مزمن لدى هؤالء املعتقلني هبدف 

»حتييدهم« أو تطويعهم وفقا للسياسة اإلرسائيلية. 
درجة التدين: فاملتدينني بدرجة كبرية  اقل صالبة من متوسطي التدين ومن غري املتدينني 
وقد يعود السبب إىل أن الرتبية السياسية والوطنية تلعب دورا اكرب يف تعزيز الصالبة النفسية 
من الرتبية الدينية املتشددة  لدى املشاركني.كام وان املعتقلني من االطفال مل يتلقوا تربية تنظيمية 
دينيةمتشددة وال يمتلكون أيديولوجيات متطرفة فهم ليسوا منتمني ألحزاب وتنظيامت دينية 
مما أسهم يف ان تظهر هذه النتيجة.ومن الدير االشارة ان االطفال قد تعرضوا للتعذيب حيث  
ان )95%(  من )149 ( من  االطفال املعتقلني  قد تعرضون للتعذيب ومنذ حلظة اعتقاهلم 
االوىل، وان ارسائيل مارست عليهم وسائل التعذيب النفيس واجلسدي وكالمها هيدفان لكرس 

ارادهتم وتطويعهم وهذه النتيجة تتطابق مع تقارير هيئة االرسى واملحررين الفلسطينني.
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رابعا: تقدير الذات
اتضح انه ال فروق ذات داللة يف تقدير الذات بني املعتقلني وغري املعتقلني. مما يشري إىل 
االطفال الفلسطينيني الذين تعرضوا لالعتقال ال يعانوا من تقدير ذات متدين بالرغم من 
ظروف االعتقال والتعذيب الذي تعرضوا له من قبل حمققي املخابرات اإلرسائيلية وذلك 
املعتقل وأرسته من  يتلقاه  الذي  الوطنية وثقافة الصمود والدعم االجتامعي  يعود للرتبية 
املجتمع ومن العائلة املمتدة واملجتمع املحيل ومؤسساته يسهم يف تقليل أثر جتارب االعتقال . 
العوامل التي تؤثر يف تقدير الذات: مكان السكن )مدينة، قرية، خميم(حيث كانت الفروق 
بني املخيم واملدينة والقرية لصالح املخيم وهي دالة إحصائيًا. ما يعني أن سكان املخيم لدهيم 
تقدير ذات أعىل من سكان القرية واملدينة. فبالرغم من الواقع االقتصادي واملعييش الصعب  
فان تقدير الذات ال يستمد من الطبقة االجتامعية أو الوضع االقتصادي أنام قيمة الذات تأيت 
من مدى انخراط الفرد ومشاركته يف احلياة العامة والنضال ضد االحتالل مما يقلل أثر جتربة 
التعرض لالعتقال عىل تقدير الذات. وعىل العكس فان سكان املخيامت يشعرون بالرفعة 
وتزاد عزة النفس لدهيم وشعورهم بالقيمة العالية كلام أصبحوا أكثر توحدا مع اآلخرين 
من ابنا جمتمعهم، مما جيعل االطفال املعتقلني قدوة لبعضهم البعض فيدفعهم إىل املشاركة 
يف املقاومة ليصبحوا يف موقع مرموق اجتامعيا كغريهم. كام أن الثقافة السائدة يف املجتمع 
داخل املخيم تقوم عىل مقارنة االجتامعية فهم يقارنون اخلسارة فالذي تعرض لالعتقال 
يعترب نفسه باملقارنة مع الذي استشهد ابنه أن خسارته اقل وال تقارن مع خسارة األخري مما 

يعطي بعدا أخر لتقدير الذات لدى سكان املخيم.
درجة التدين:  حيث ان تقدير الذات لدى الذين تعرضوا لالعتقال من غري املتدينني أعىل 
من متوسطي التدين واملتدينني جدا. فالتدين ال يسهم يف رفع تقدير الذات لدى املعتقلني 
من االطفال واملراهقني الفلسطينيني، وذلك تبعا للرتبية الوطنية التي يتلقاها املراهق من 
قبل املجتمع ومؤسساته تلعب دورا كبريا يف إبقاء تقدير الذات عاليا، فكون املراهق يشكل 
جزء من االلتزام الوطني العام فهذا مصدر كايف لتعزيز ثقته بنفسه ويعمل عىل رفع قيمه 
الذات لديه من خالل انخراطه يف األنشطة والفعاليات الوطنية التي بدورها تلعب مهم يف 
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التوازن االنفعايل بالرغم من االعتقال  بناء وإجياد اهلوية، باإلضافة إىل إسهامها يف حتقيق 
فالرتبية الوطنية ذات أثر أقوى من الرتبية احلزبية الدينية كام وان املجتمع الفلسطيني بشكل 

عام هو جمتمع متوسط التدين. 
مدة االعتقال: حيث توجد فروق يف تقدير الذات  والفروق بني اقل من أسبوع من جهة 
ومن ثالثة أسابيع إىل شهر من جهة أخرى لصالح أقل من أسبوع مما يشري إىل طول مدة 
االعتقال تؤثر سلبا عىل تقدير الذات. وبالتايل فأنه كلام طالت مدة االعتقال كلام قل تقدير 
.  فظروف االعتقال بام فيها  الذين تعرضوا لالعتقال  الفلسطينيني  املراهقني  الذات لدى 
اإلجبار عىل اإلقامة يف غرف معتمة وضيقة ومكتظة ال تتناسب مع الظروف اإلنسانية فالغرفة 
التي تتسع إىل 8 يمكن أن يقيم فيها 20 معتقال، كام أن االستمرار يف االعتقال فرتة طويلة 
يؤثر عىل الوضع الصحي للمعتقل فالتغذية سيئة مما يسبب أمراض جسمية خطرية ال تتوفر 
هلا العالجات املالئمة فتتحول إىل أمراض مزمنة وقاتلة يف أحيان كثري فيتدنى تقدير الذات 
الغرف ومصادرة  املستمر واقتحام  التفتيش  باستمرار االعتقال، إضافة إىل سياسة  املتدين 
املقتنيات الشخصية والعزل عن باقي املعتقلني واعتقال املراهقني يف أقسام املسجونني املدنني 
من اإلرسائيليني الذين ارتكبوا جنايات وجرائم األمر الذي جيعل هؤالء املراهقني عرضة 
لكافة أنواع االضطهاد وسوء املعاملة مما قد يقود للعزلة واخلوفواضطراب انفعايل وتقلل 

من شعور اإلنسان بقيمة ذاته. 

خامسا: العالقة بني الصحة النفسية وخصائص الشخصية والصالبة النفسية وتقدير الذات
تبني وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني اخلصائص الشخصية والصحة النفسية 
للمعتقلني بمعامل ارتباط قوي، فكلام كانت سامت الشخصية إجيابية كلام ارتفع مستوى 
الصحة النفسية للمعتقلني. وهذه نتيجة منطقية فالعالقة جدلية بني املتغريين، فالشخصية 
اإلنسانية تتكون من نظام ديناميكي حيوي عدد غري حمدد من السامت املوروثة واملكتسبة والتي 
يتميز أو ينفرد هبا الشخص عن اآلخرين أو يتشابه هبا معهم، التي من خالل دراستها يمكن 
التنبؤ بسلوك الفرد سواء السوي وغري السوي الشاذ وغري الشاذ الطبيعي وغري الطبيعي، 
وبالتايل التعرف عىل مستوى صحته النفسيةوحالة االستقرار النفيس لديه وشعوره بالسعادة 
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والرضا عن الذات واحلياةوقدرته عىل التوافق النفيس واالجتامعي وقيامه بوظائفه وأدواره 
التعرض  بعد  التوازن  واستعاده  احلياة  ضغوطات  مع  التعامل  عىل  والقدرة  االجتامعية، 

لالزمات ومنها جتربة االعتقال. 

اخلالصة والتوصيات
جتربة االعتقال من التجارب الصادمة والتي متس بالشخصية، فهي جتعل االطفال اقل   -
للعزلة واالنسحاب. وبام  فيميلون  تفاعال مع االخرين  انفصاال واقل  انفتاحا واكثر 
ان االعتقال يرتك اثارا سلبية بعيدة املدى عىل سامت الشخصية فهو بالتايل يقود لتدين 
مستوى الصحة النفسية ويظهر بشكل واضح من خالل تغري سلوك الذين اعتقلوا من 

االطفال باملقارنة مع غري املعتقلني.
يوجد عدد من العوامل تؤثر يف نتائج جتربة اعتقال االطفال مما جيعلها سلبية او اجيابية،   -
فطول مدة االعتقال واستمرار متديد االعتقال واالحكام العالية تقود لتدين مستوى 
الصحة النفسية ومنها تدين تقدير الذات فالذين اعتقلوا  اقل من اسبوع فان مستوى 
تقدير الذات لدهيم اعىل من الذين اعتقلوا اكثر من سنة،  يف حني ان تكرار عدد مرات 
االعتقال يزيد من الصالبة النفسية فالتجربة االوىل تكرس حاجز اخلوف والتالية تعزز 
الصالبة،وقد  اشار احد االطفال املعتقلني« انه تعرض لالعتقال ثالث مرات ولكن مل 
تكن خميفه كاملرة األوىل فقد أصبح يعرف كيفية املعاملة وحتى طرق التعذيب والشبح 
التحمل«.  كام وتلعب االرسة ونمط  نفسه ويقوي قدرته عىل  يعزز  باستمرار  وكان 
السلبي  االثر  تقليل  يف  دورا  افرادها  بني  االمن  التعلق  نمط  ووجود  فيها  العالقات 
للتجربة.  بينام تعريض االطفال للتعذيب وظروف االعتقال غري االنسانية تؤثر سلبا 

عىل مستوى صحتهم النفسية.
وتشري النتائج  ان )95%(  من )149 ( من  االطفال املعتقلني  قد تعرضون للتعذيب   -
النفيس  التعذيب  وسائل  عليهم  مارست  ارسائيل  وان  االوىل،  اعتقاهلم  حلظة  ومنذ 
واجلسدي وكالمها هيدفان لكرس ارادهتم وتطويعهم، وبالرغم من ذلك فان االطفال 
الذين اعتقلوا اكثر من 3 مرات قد عززت التجربة صالبتهم النفسية فاطفال القدس 
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واملخيامت من املعتقلني يتمتعون بتقدير ذات وصالبة نفسية عالية بالرغم من تكرار 
اعتقاهلم. لذا فان الدراسة خرجت بالتوصيات التالية:

رضورة البدء بتحقيق دويل يف جرائم اإلعدام بحق املدنيني الفلسطينيني البالغني   .1
واملراهقني واألطفال والنساء التي تتم يف الشوارع ولوقف جرائم التعذيب وتقديم 

قادة إرسائيل للمحاكم الدولية.
والعمل عىل توفري احلامية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل عام واألطفال بشكل خاص.  .2
العمل عىل تبني اسرتاتيجية وطنية وتكاملية وشاملة تكون تقودها هيئة االرسى   .3
فهي اجلهة الرسمية املخولة بمتابعة قضايا األرس واالعتقال، لتطوير برامج واليات 
لتوثيق جرائم االحتالل عىل أن خترج هذه االسرتاتيجيات والربامج عن النمط 
التقليدي الذي يصعب الوصول إليه أو يعكس صورة غري دقيقة أو متضاربة أو 

مشوهة للحقائق.
الشباب  قطاع  لدى  العلمي  البحث  ثقافة  وتشجيع  منالدراسات  مزيدا  إجراء   .4
وطلبة اجلامعات واملؤسسات التي تعني بقضايا األرسى واملعتقلني واالنطالق 
منها لبناء برامج ومحالت املنارصة لقضايا املعتقلني.  والعمل عىل نرش الوعي بني 
التي متارس  النفيس واجلسدي  التعذيب  القارصين والشباب حول أساليب  فئة 

بحق املعتقلني وتوعيتهم لكيفية جتنب الوقوع ضحية حليل املحققني. 
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جتربة عمل مؤشرات وحقائق نفسية اجتماعية
عن واقع اعتقال األطفال األسرى احملررين

جمعية الشبان املسيحية /القدس - برنامج التأهيل -
األستاذ محمد محاجنة 

ملخص الدراسة
وما  الفلسطينيني  االطفال   اعتقال  جتربة  واقع  الكشفعن  اىل  احلالية  الدراسة  هدفت 
بعد  ما  انتشار اضطراب كرب  استخدامها ومدى  يتم  التي  التعذيب  تتضمن من وسائل 
التكيف بني االطفال االرسى  الصدمة واالكتئاب والقلق واالضطراب اجلسدي وطرق 
املحررين الفلسطينيني يف الضفة الغربية وحتقيقا هلذا الغرض استخدمت الدراسة مقياس 
مقياس   ،DSM 5 معايري  الصدمة وفق  بعد  ما  مقياس اضطراب كرب  التعذيب،  وسائل 

االضطراب اجلسدي،  مقياس القلق، مقياس االكتئاب ومقياس التأقلم.،
 تم االستناد يف الدراسة اىل البيانات الكمية للربنامج اخلاص بتأهيل االطفال االرسى املحررين 
خالل عام 2016 حيث بلغ عددهم 377 طفل أسري تم اختيار عينة عشوائية استطالعية من القائمة 
بلغت 95 طفل ترتاوح اعامرهم من 11-18 سنة،اظهرت النتائج ان اكثر وسائل التعذيب انتشارا 
تقييد اليدين 99% وتغطية الرأس 94% وان معدل تعرض االرسى لوسائل التعذيب ترتاوح ما بني 
7 اىل 27 وسيلة تعذيب، وتشري النتائج  ان معدل انتشار اضطراب كرب ما بعد الصدمة %49، 
بينام 67.4 % يعانون من اعراض االكتئاب، 75.8% يعانون من اضطراب القلق، فيام %87.4 
يعانون من اعراض جسدية وان 59.8 يلجئون اىل استخدام اسرتاتيجيات التأقلم سلبية مقابل 

40.2 يلجئون اىل استخدام اسرتاتيجيات اجيابية للتأقلم مع خربة االعتقال.
من  القائمة  الفجوة  وسد  املجتمعية  اجلهود  تنسيق  رضورة  تؤكد  املؤرشات  هذه  ان 
خاص  بشكل  االطفال  وبفئة  عام  بشكل  املحررين  االرسى  بفئة  االهتامم  رضورة  حيث 
ودعم الربامج التي تقدم خدمات التاهيل النفسية واالجتامعية املتخصصة للحد من تطور 
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االعراض واالضطرابات النفسية اىل امراض نفسيةجديه وإعادةتأهيلهم  ودجمهم يف ارسهم 
وجمتمعهمالستعادة دورهم الطبيعي يف جمتمعهم والقيامبمزيدمنالدراساتللوقوفعليحقيقةاآل

ثارالنفسيةالسلبيةالناجتة عنتجربة االعتقال ال تستثني اي شخص مر هبذه اخلربة الصادمة .

كلامت رئيسية : خربة االعتقال، االطفال، االرسى،  مؤرشات نفسية واجتامعية

مقدمة:
االسري  نادي  احصائيات  وفق  االزدياد  يف  اخذ  الفلسطينيني  االطفال  اعتقال  دائرة  ان 
الفلسطيني فإن اكثر من 90 الف فلسطيني تم اعتقاهلم ما بني عام 2000 ولغاية 2016 من 
بينهم اعتقل اكثر من 11 الف طفل تقل اعامرهم عن 18 سنة،  حاليا عدد املعتقلني الفلسطينيني 
6500 اسري منهم 300 طفل )2016، مؤسسة الضمري(  هذه االرقام املتزايدة تنبؤ بمستقبل 
كارثي سيواجه االطفال واملجتمع الفلسطيني اذا مل يتم التعامل مع هذه الظاهرة بجدية عالية 
خصوصا عندما نقرأ سياق وسريورة  جتربة االعتقال وما تتضمن من مراحل عنفيه متعددة يتم 
استخدامها ضد االطفال ابتدأ من حلظة االعتقال ومرورا بتجربة التحقيق العنيفة وإمضاء فرتة 
احلكم وما يرافق هذه املراحل من استخدام شتى اشكال العنف ليس هبدف اخذ املعلومات 
منهفقط وإنام كرس معنوياهتم وحتطيم بناءهم النفيس والصالبة الذاتية لدهيم وصوال اىل نرش 

(Jacobsen &Vesti،  1990)  الرعب بني افراد املجموعة
ان جتربة االعتقال هذه هلا تأثريات هائلة عىل نفسية الطفل االسري بعد حترره لذا يتناول 
العاملي  باألدب  املحررين،  االطفال االرسى  التجربة عىل  اثر هذه  استطالع  االويل  بحثنا 
اخلاص بظاهرة االعتقال اظهرت دراسة يف ستة دول ألشخاص تعرضوا لتجربة االعتقال 
السيايس وما يرافقهامن وسائل تعذيب متنوعة ان نسبة انتشار اضطراب الضغط ما بعد 
الصدمة )PTSD( ما بني االشخاص الذين تعرضوا لتجربة االعتقال تراوحت بني 92% -69 
)Bauer،  M. et al. )1993 ويرافق هذه االعراض ايضا جمموعة من املشاكل النفسية منها 
 77% Williams AC،  et al; Berliner P،  et al. اعراض االكتئاب 86% وأعراض القلق

In: Berliner P،  et al. 2005; Bauer،  M. et al. 1993). (
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فيام اكدت دراسات اخرى ان جتربة االعتقال السيايس تؤدي اىل مشاكل وآالم يف اجلهاز 
العصبي 

 Moreno A،  Grodin MA. Spinal Cord 2002 ;Rasmussen OV،  et al.2005;(
Quiroga J،  Jarason ، 2005(ويف دراسة تتبعيه للكشف عن اثار جتربة االعتقال بعد مرور 

الناجني من جتربة  عرش سنوات عىل خروجهم وحتررهم من االرس كشفت ان 90% من 
االعتقال ما زالوا يعانون من اعراض نفسية متعددة منها االكتئاب، مشاكل يف النوم، عدم 

Petersen et al. 1985) ) االستقرار العاطفي وقصور معريف ومشاكل جسدية
الدراسات املحلية الفلسطينية التي تناولت املعتقليينالفلسطينيني رغم حمدوديتها وقلتها 
التي تناولت جتربة اعتقال االطفال اظهرت ان نسبة انتشار اضطراب ضغط ما بعد الصدمة  
ما بني االرسى املحررين ترتاوح ما بني 30- 40% ) قوته، 1997، ابو هني، 1991،2011، 
سلطان 2000(، وبحث )ابو طواحينة، 1991( حول نسبة انتشار االضطرابات النفسية 
بني املعتقليني اشارت اىل ان 28% من املعتقليني الفلسطينيني يعانون من اضطرابات نفسية 

منها اعراض الربانويا واضطرابات سيكوسوماتية.
بحث قوتة واخرون 2009 - 2010 عن اآلثار النفسية واجلسمية بعيدة املدى للتعذيب 
لدى األسريات الفلسطينيات املحررات بقطاع غزة واظهرت النتائج أن 41.7% من األسريات 
يعانني من اضطرابات الصدمة،  كام توصلت الدراسة إىل أن األعراض النفسجسدية أعىل 
نسبة  40.5%، ويليها أعراض الوسواس القهري 33.5%،  وإعراض االكتئاب %33.3، 
قلق اخلوف  أعراض  التخيلية %29.4،  والبارانويا  العداوة  أعراض  القلق %31،  أعراض 

27.7%، أعراض احلساسية التفاعلية 27.2%، األعراض الذهنية %18.8.
اذى نفيس عميق لدهيم  الفلسطينيني  حتدث  اعتقال االطفال  ان  املمكن االدعاء   من 
ان  الذي من شأنه  اليات تكيف سلبية  الطبيعي وتوجد  النفيس وتطورهم  وتعيق نموهم 
تأيت هذه  لذا  املستقبلية وهذا يستدعي تشخيص وتقييم وضعهم احلايل  يؤثر عىل حياهتم 
الدراسة االستطالعية للتعرف عىل بعض املؤرشات االولية يف اجلوانب النفسية التي يعاين 

منها االطفال االرسى املحررين.
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أهداف الدراسة : 
هتدف الدراسة إىل:

التعرف إىل وسائل التعذيب التي تعرض هلا االطفال الفلسطينيني بعد حتررهم   .1
من االعتقال.

االطفال  هلا  تعرض  التي  املختلفة  بأبعاده  االعتقال  جتربة  اثر  عن  الكشف   .2
االرسى املحررين وبالتحديد اضطراب كرب ما بعد الصدمة واالكتئاب والقلق 

واالضطراب اجلسدية والتأقلم

أسئلة الدراسة: 
تسعى الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

ما هي وسائل التعذيب املستخدمة لدى األطفال الفلسطينيني األرسى املحررين   .1
يف الضفة الغربية؟  

ما نسبة انتشار اضطراب كرب ما بعد الصدمة لدى األطفال األرسى املحررين   .2
الفلسطينيني يف الضفة الغربية؟  

ما نسبة انتشار االكتئاب لدى األطفال األرسى املحررين الفلسطينيني يف الضفة الغربية؟    .3
ما نسبة انتشار القلق لدى األطفال األرسى املحررين الفلسطينيني يف الضفة الغربية؟  .4
ما نسبة انتشار االضطراب اجلسدي لدى األطفال األرسى املحررين الفلسطينيني   .5

يف الضفة الغربية؟ 
ما هي اسرتاتيجيات التأقلم مع احلياة لدى األطفال األرسى املحررين الفلسطينيني   .6

يف الضفة الغربية؟  

  أهمية الدراسة : 
تنبع أمهية هذه الدراسة  االستطالعية يف أهنا تتناول موضوع مل ينل االهتامم الكايف بقدر 
أمهيته وتأثريه عىل االطفال الفلسطينيني الذي يتعرضون للكثري من اخلربات املؤملة واألزمات 
املتكررة ومن ضمنها حاالت االعتقال املستمرة وما يرفق هذه التجربة من خربات مؤملة قد 
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ال يستطيع االطفال التأقلم معها بحكم درجة نموهم وخرباهتم املحدودة يف التعامل معها 
وهذا يؤدي اىل تشوه يف بنائهم النفيس ويلجأون  اىل اسرتاتيجيات تكيفيه سلبية تؤثر باملجمل 
عىل جيل كامل يف املستقبل،  فهذه الدراسة هي بمثابة مؤرش استطالعي لبعض االضطرابات 
التي من املمكن ان تنجم عن خربة االعتقال والتي ينبغي ان تكون مقدمة ألجراء املزيد من 
الدراسات املعمقة وكذلك حماولة للفت االنتباه لألخصائيني واملعاجلني لالهتامم بالربامج 
العالجية  واإلرشادية التي جيب تقديمها لألطفال االرسى املحررين من اجل مساعدهتم 
عىل التخفيف من االضطرابات النفسية الناجتة ومنع تطور االعراض اىل اضطرابات مزمنة .

املنهج واإلجراءات 
املقدمة هي دراسة استطالعية كشفية للتعرف عىل االثار واملؤرشات  الدراسة   طبيعة 
االولية لتجربة االعتقال عىل االطفال االرسى املحررين امل ان تستكمل مستقبال بدراسة 

اكثر عمق وشمولية.

مجتمع الدراسة :
تم االستناد اىل قاعدة البيانات املسجلة لدجيمعية الشبان املسيحية القدس/ برنامج تأهيل 
بداية عام 2016  العمل معهممنذ  تم  الذين  املحررين  االطفال االرسى  االرسى جلميع 

والبالغ عددهم 377 طفل موزعني عىل حمافظات الضفة الغربية

العينة:
تم سحب عينة عشوائية من املجموع الكيل لألطفال املسجلني يف الربنامج حيث بلغت 
العينة 95 طفل اسري حمرر وتراوحت اعامرهم ما بني 11-18 سنة،  منهم 21% ما بني 
11- 14 سنة 79% ما بني 15- 18 سنة اما عىل مستوى اجلنس فبلغ عدد الذكور 89 
طفل 6 اناث،اما بالنسبة ملدة االعتقال 9.5 % اقل من شهر و 51% ما بني 2-6 شهور و 
31.6%  ما بني 6- سنة و 7.4 % اكثر من سنة، 90.5 % من املشاركني اعتقل ملرة واحدة 

7.3 % اعتقل ملرتني،  2.2 % اعتقل اكثر من ثالث مرات .
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ادوات البحث
مقياس وسائل التعذيب  .1

يتكون املقياس من 33 فقرة تم بناءه استنادا اىل االدبالعاملي والتجارب املحلية ألكثر   
وسائل التعذيب شيوعا التي يتم استخدامها اثناء فرتة االعتقال والتعذيب ومستوى 

االجابات عىل كل فقرة ثنائية نعم،  ال
  5 UCLA PTSD- (Hafstad،  Gertrud Sofie; Dyb، مقياس كرب ما بعد الصدمة   .2

Grete; Jensen،  Tine K.; Steinberg،  Alan M.; Pynoos،  Robert S.2013)

قام بتطوير هذا املقياس من قبل جمموعة من الباحثني يف جامعة كاليفورنيا  استنادا اىل   
  ، DSM-V النسخة القبلية التي تشخص اضطراب كرب ما بعد الصدمة وفق معايري
وهذا النسخة املطورة استنادا اىل معايري DSM-5 يف تشخيص كرب ما بعد الصدمة،  
أعراض   .1 وهي  فرعية  ابعاد  الياربعة  مقسمة  فقرة    27 من   املقياس  يتكون  حيث 
التداخل القهري)االقتحام( 5 فقرات،  2.  أعراض التجنب 2 فقرة، 3.  تغرياتسلبيةف

ياإلدراكواحلالةاملزاجية 13 فقرة 4.  تغرياتفيمستوياالنتباهوالفعالية 7 فقراتوتم اضافة 
4 فقرات كمؤرشاتاولية ألعراض االنفصال ومؤرشات االضطراب الوظيفي يف البيت 
واملدرسة والعالقة مع االصدقاء ويف جمال النمو وتتدرج االجابات اىل مقياس مخايس 

1. دائام  2. غالبا   3. احيانا  4.  نادرا  5.  ابدا
 PROMIS Health Organization (PHO) and PROMIS االكتئاب  مقياس   

Cooperative Group ، (2008- 2012)

مقياس االكتئاب املخترص صمم ليقيس جمال اعراض االكتئاب لدى االطفال واملراهقني   .3
من قبل منظمة الصحة بريموس والذي يستند اىل معيار  DSM-5 يف التشخيص ويمكن 
استخدامه لفئة االطفال بني عمر 8 -17 سنة ويتكون املقياس من 13 بند وتتدرج االجابات 

عىل مقياس مخايس 1. دائام 2. غالبا 3. احيانا 4. نادرا 5. ابدا   مقياس دسم-5
 PROMIS Health Organization (PHO) and PROMIS Cooperative القلق  مقياس   .4
Group ، (2008- 2012 مقياس القلق املخترص صمم ليقيس جمال اعراض القلق لدى 
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االطفال واملراهقني من قبل منظمة الصحة بريموس والذي يستند اىل معيار  DSM-5يف 
التشخيص ويمكن استخدامه لفئة االطفال بني عمر 8 -17 سنة ويتكون املقياس من 13 

بند وتتدرج االجابات عىل مقياس مخايس 1. دائام 2. غالبا 3. احيانا 4. نادرا 5. ابدا
 PROMIS Health Organization (PHO) and PROMIS مقياس االعراض اجلسدية  .5
Cooperative Group ، (2008- 2012 مقياس خمترص لألعراض اجلسدية التي يعاين منها 

 DSM-5 الطفل أو املراهقني نتيجة تعرضهم ألحداث مزعجة وقد صمم وفق معايري
ويتكون املقياس باالساس من 15 فقر منها فقرتني ) الفقرة الرابعة واحلادية عرش( فقط 

تعبأ من قبل البالغني والفقرة 12 غري مالئمة للبيئة  املحلية.
(KidcopaChild Form (Spirito،  Stark،  & Williams،  1988 مقياس التأقلم  .6

املقياس مكون من 16 فقرة مقسمة اىل عرشة اسرتاتيجيات يف كيفية التعامل مع املشاكل   
التي تواجه االطفال وتتمثل هذه االسرتاتيجيات يف التجنب االنسحاب االجتامعي 
إعادة البناء املعرفية النقد الذايت لوم اآلخرين حل املشاكل تنظيم العاطفي تفكري بالتمني 
دعم اجتامعي واالستسالم  وسلم االجابات تتمثل بنعم ام ال و ييل كل اجابة سلم ثالثي 
من االجابات يف مدى مساعدة هذه االسرتاتيجية يف مواجهة املشاكل التي يواجهها 

الشخص وتدرج االجابة 1. كثريا  2. أحيانا  3. ابدا 

الصدق والثبات ألداة الدراسة

صدق أداة الدراسة:
تم التحقق من صدق اداة الدراسة بعرضها عىل جمموعة من املحكمني الذين ابدوا بعض 
املالحظات االولية والتي تم االخذ هبا عند اخراج االستامرة بشكلها النهائي، ومن ناحية 
اخرى تم التحقق من الصدق بحساب التحليل العاميل Factor Analysis لفقرات ادوات 
الدراسة حيث أشارت املعطيات ان نتائج التحليل العاميل جلميع فقرات ادوات الدراسة 
اهنا مقبول إحصائيًا، وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع،  وأهنا تشرتك معًا يف قياس جتربة 
االعتقال لدى األطفال األرسى املحررين عىل ضوء اإلطار النظري الذي بنيت عىل أساسه.
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ثبـات أدوات الـدراسـة :
تم حساب ثبات أداة الدراسة  بأبعادها املختلفة بطريقة االتساق الداخيل بحساب معادلة 
الثبات كورنباخ الفا Cronbanch’s Alpha، وقد جاءت النتائج كام هي واضحة يف اجلدول 

رقم ) 1(
جدول رقم )1( نتائج معامل الثبات كرونباخ الفا )Cronbanch’s Alpha( ألداة الدراسة 

بأبعادها املختلفة

عدد 
الفقرات

معامل الثبات
) الفا كورنباخ(

330.87مقياس التعذيب

 PTSD 15780.   أعراض التداخل القهري)االقتحام(ابعاد املقياس.

.22460.   أعراض التجنب

.31385.0.   تغرياتسلبيةفياإلدراكواحلالةاملزاجية

.47780.   تغرياتفيمستوياالنتباهوالفعالية

.27920الدرجة الكلية

.13940مقياس االكتئاب

.13930مقياس القلق

1290.0مقياس االعراض اجلسدية

.16790مقياس التأقلم

1140.90الدرجة الكلية ألداة االستامرة

معادلة  بحساب  الداخيل  االتساق  بطريقة  الدراسة  أداة  ثبات  من  التحقق  تم 
الكلية ألدات  الثبات  Cronbanch’s Alpha، وإذ بلغت قيمة  الفا  الثبات كورنباخ 
االستامرة  )0.90(، وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة عالية جدًا من الثبات كام يظهر 

يف اجلدول رقم 1.
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النتائج االولية :
نسبة انتشار اساليب التعذيب بني االطفال االرسى املحررين

اظهرت النتائج ان مجيع االطفال الذين عايشوا جتربة االعتقال قد تعرضوا ملجموعة من 
وسائل التعذيب وان اكثر وسائل التعذيب شيوعا تقييد اليدين بنسبة 99 % وتغطية العينني 
والرأس بنسبة 94% وشتم الذات االهلية 90% والتعرية من املالبس 88% وان معدل تعرض 
الفرد الواحد لوسائل التعذيب كانت  15.7% ملن تعرض بني 7 -10 وسائل تعذيب،  
40% افادوا باهنم تعرضوا ما بني 11 - 15 وسيلة تعذيب 28.4% تعرضوا ما بني 20-16 

وسيلة،  16.9% تعرضوا ما بني 21 - 27 وسيلة تعذيب 
 نسبة انتشار اضطراب كرب ما بعد الصدمة PTSD لدى االطفال االرسى املحررين:

أشارت الدراسة أن نسبة األشخاص الذين يعانون من اضطراب كرب ما بعد الصدمة 
PTSD بلغت 49% من عينة البحث وان نسبة االعراض الفرعية مع تبيان أعراض كانت 

التجنب،   يعانون من أعراض  استعادة خربات االعتقال،  %65.1  يعانون من   %54.2
من  يعانون    %50.6 املزاجية،   واحلالة  اإلدراك  يف  سلبية  تغريات  من  يعانون   %49.4

االستشارة الدائمة.

نسبة انتشار االضطراب الوظيفي بني االطفال املعتقلني :
لوحظ أن األعراض السابقة عكست نفسها عىل املجااللوظيفي لألطفال، فقد عانت 
غالبية األطفال من االضطراب عىل املستوى الوظيفي يف عدة جماالت،ففي جمال البيت بلغت 
نسبة االضطراب الوظيفي 50%،  42%  يف جمال املدرسة، 54% يف جمال العالقة مع األقران .

نسبة انتشار أعراض االكتئاب لدى االطفال االرسى املحررين:
اظهرت النتائج ان 67.4 % من االطفال يعانون من االكتئاب بدرجات متفاوته مقابل 
32.6% ال يعانون من اكتئاب وان 16.9% يعانون من اكتئاب شديد،  24.2%، يعانون 

من اكتئاب بدرجة متوسطة، %26.3 يعانون من اكتئاب بدرجة طفيفة. 
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نسبة انتشار أعراض القلق لدى االطفال االرسى املحررين:
مقابل  متفاوته  بدرجات  القلق  من  يعانون  االطفال  من   %75.8 ان  النتائج  اظهرت 
24.2% ال يعانون قلق  وان 19% يعانون من قلق شديد،  24.2% يعانون من قلق بدرجة 

متوسطة، 32.6% يعانون من اكتئاب بدرجة ضعيفة

نسبة انتشار أعراض اجلسدية لدى االطفال االرسى املحررين:
افادت النتائج ان 87.4% من االطفال يعانون من اضطراب االعراض اجلسدية بدرجات 
متفاوته مقابل 12.6% ال يعانون اعراض جسدية  وان 26.3% يعانون من اعراض جسدية 
شديدة،  33.7% يعانون من اعراض جسدية بدرجة متوسطة، 27.4% يعانون مناعراض 

جسدية بدرجة بسيطة
وكانت أكثر هذه األعراض اجلسدية انتشارا  الصداع و احلساسية و اإلرهاق العام بنسبة 
93%،  كذلك األعراض املتعلقة بآالم يف الظهر و املعدة و الذراعني و الساقني بنسب ترتاوح 

ما بني %69 - %89.

اسرتاتيجيات التأقلم مع احلياة لدى األطفال األرسى املحررين الفلسطينيني يف الضفة الغربية؟  
انقسمت اسرتاتيجيات وطرق التأقلم لدى األطفال الذين حترروا من املعتقل بني التكيف السلبي 
والتكيف اإلجيايب، حيث أشارت الدراسة أن ما نسبته 59.85% عانوا من سوء التكيف من خالل 
اللجوء إىل االنسحاب االجتامعي و و جتنب احلديث عن التجربة و الشعور بالعجز أو توجيه اللوم 
خالل  من  إجيابية  تكيف  وسائل  استخدموا  اهنم  األطفال  من  افاد  %40.15  باملقابل  لآلخرين. 
االستعانة باجلانب الروحي أو قدرهتم عىل احلديث عن جتربتهم و التعبري عن مشاعرهم و توفر نظام 
دعم اجتامعي ساعدهم بالقدرة عىل التعامل مع خربهتم الصادمة و حل املشكالت التي يواجهوهنا.

مناقشة النتائج :
الدراسة احلالية هي حماولة استكشافية واستطالعية جديدة من اجل التعرف عىل بعض 
املؤرشات االولية ألثر جتربة االعتقال لدى االطفال االرسى الفلسطينيني املحررينواشتملت 

الدراسة عىل 95 طفل اسري ترتاوح اعامرهم ما بني 11-18 سنة.
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النفسية عميقة  اثار  ان جتربة االعتقال متثل خربة صادمة ترتك  النتائج  وأظهرت 
وان نسبة انتشار اعراض ضغط ما بعد الصدمة بلغت 49% ويصاحب ذلك اعراض 
من  يعانون  اهنم  بنسبة 75.8% وعرب %78.4  القلق  واعرض   %67.4 االكتئاب 

اعراض جسدية.
ان هذه النتائج تتفق مع الدراسات التي تبحث يف اثر جتربة االعتقال السيايس،  ففي 
اغلب الدراسات اظهرت ان هذه اخلربة الصادمة ينتج عنها بعض االعراض منها اضطراب 
ضغط ما بعد الصدمة ويرافقها بالعادة اعراض االكتئاب والقلق واألعراض اجلسدية وان 
كان هناك تفاوت يف بعض النسب املتصلة ببعض االعراض ، فعامليا كانت نسبة اضطراب 

)Bauer،  M. et al. 1993( % 92-69 ضغط ما بعد الصدمة ما بني
 Williams AC،  et al;( بينام كانت اعراض االكتئاب 86% والقلق77% وفق دراسة
(Berliner P،  et al. In: Berliner P،  et al. 2005; Bauer،  M. et al. 1993). بني االشخاص 

الدراسة احلالية وجود اعراض االكتئاب  بينام اظهرت  الذين اعتقلو عىل خلفية سياسية، 
والقلق ولكن بنسبة اقل  وهذا عىل ما يبدو مرده اىل البعد الثقايف والوطني يف الرصاع السيايس 

والدعم االرسي واملجتمعي الذي يرتك اثره عىل االطفال 
وبنفس االجتاه فنجد بعض التقارب واالنسجام يف تشكل االعراض الناجتة عن خربة 
االعتقال بني نتائج الدراسة احلالية والدراسات املحلية )سلطان، 2000( وخصوصا فيام 
يتصل بأعراض اضطراب ضغط  ما بعد الصدمة وكذلك تتفق مع دراسة ) الزير، 2001، 
ابو قاعود، 2007(من حيث ظهور بعض اعراض االضطرابات النفسية منها االضطراب 

اجلسدي واضطراب القلق واالكتئاب.
الدراسة احلالية تؤكد عىل امهية اجراء دراسات مستمر عىل  نتائج هذه  فإن  النهاية  يف 

املعتقلني الفلسطينيني بشكل عام واألطفال بشكل خاص.
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البرملانية إمير كوستيلو

معاملتها  على  إســرائــيــل  الــدولــي يف محاسبة  واملجتمع  األوروبــــي  االحتـــاد  دور 
لألطفال الفلسطينيني احملتجزين لديها

 إن حمنة األطفال الفلسطينيني عىل أيدي السلطات اإلرسائيلية أصبحت عىل نحو متزايد 
مدعاة للقلق الدويل. فاألطفال الفلسطينيون حمرومون من حقهم يف الطفولة ، والتعليم ، 
والتطور بحرية يف العقل واجلسد ، والتطلع إىل حتقيق الذات. ومن البدهيي أن أطفال اليوم 
هم قادة الغد. إن ترصفات إرسائيل تتعرض خلطر أن قادة املستقبل يف فلسطني سيكون لدهيم 
كراهية عميقة لكل األشياء اإلرسائيلية بسبب املعاملة التي تلقوها يف سنوات تكوينهم. ومن 
شأن سيناريو مثل هذا أن جيعل اهلدف النهائي حلل الدولتني - دولة فلسطينية تتعايش بسالم 

مع جارهتا إرسائيل- أكثر صعوبة يف حتقيقه.
تشري تقارير اليونيسف إىل أن 92% من األطفال الفلسطينيني الذين ترتاوح أعامرهم بني 
1 و 14 عاًما يعانون من العنف النفيس أو العقاب البدين ، سواء كان ذلك مرتبًطا بشكل 
مبارش بالنزاع يف الشارع أو يف املدرسة أو يف املنزل. ويواجه األطفال يف الضفة الغربية ، بام 
يف ذلك القدس الرشقية ، خطر العنف اليومي من خالل العيش حتت االحتالل االرسائييل 
نتيجة لعمليات اهلدم والتهجري املرتبطة بالتوسع االستيطاين ونقاط التفتيش التي تنطلق من 

وإىل املدرسة والعنف والرتهيب من جانب املستوطنني.
الفلسطينيني:  األطفال  وفيات  كبرية يف عدد  زيادة  األخرية  الثالث  السنوات  شهدت 
يف األشهر الستة بني 1 أكتوبر 2015 و 31 مارس 2016 ، تم قتل 44 طفاًل فلسطينيًا ، 
أي ضعف عدد وفيات األطفال كام يف عامي 2013 و 2014 جمتمعني؛ وأصيب 1735 
طفاًل فلسطينيًا يف عام 2015. وقد عربت األونروا عن قلقها البالغ إزاء االستخدام املفرط 
للقوة املوجهة إىل األطفال داخل وحول املخيامت التي يعيش ويلعب فيها أطفال الجئون 

فلسطينيون - بام يف ذلك بالقرب من مدارس األونروا.
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السجون  يف  واحتجازهم  الفلسطينيني  األطفال  اعتقال  يف  حادة  زيادة  حدثت  كام 
اإلرسائيلية خالل الثامنية عرش شهرًا املاضية. ووفقًا لألونروا ، بلغ عدد األطفال الفلسطينيني 
املحتجزين من قبل السلطات اإلرسائيلية بعد اإلعتقال يف عام 2015، 946 شخصًا )منهم 
118 الجًئا فلسطينًيا(، مقارنة مع 695 يف عام 2014 )من بينهم 111 الجًئا فلسطينًيا( - 
بزيادة قدرها 26.5% يف عام واحد. وترتبط غالبية هذه االعتقاالت بتهمة رمي احلجارة.

تعد إرسائيل الدولة الوحيدة يف العامل التي تالحق األطفال بشكل منهجي يف املحاكم 
للنظام  املحتلة  الغربية  الضفة  يف  وأطفاهلم  اإلرسائيليون  املستوطنون  خيضع  العسكرية. 
القانون  بموجب  الفلسطينيون  يعيش  بينام   ، العادي  اإلرسائييل  واجلنائي  املدين  القانوين 
العسكري واملحاكم العسكرية. لدى إرسائيل معدل إدانة 99% يف املحاكم العسكرية. ويف 
القدس الرشقية حيث ال ينطبق القانون العسكري ، اسُتهدف األطفال عىل وجه التحديد يف 
ترشيعات جديدة استحدثت عقوبات إجبارية عىل إلقاء احلجارة وسمحت بسجن أطفال 

ال تتجاوز أعامرهم 12 سنة.
الفلسيطينية  الدولية  االطفال  عن  الدفاع  منظمة  قبل  من  املكتوبة  االقرارات  تعمل 
واليونيسيف عىل تسليط الضوء عىل ظروف االطفال الفلسطينيني الذين حتتجزهم قوات 
االمن االرسائييل. وتستمر االعتقاالت الليلية عىل الرغم من االلتزامات اإلرسائيلية بوقف 
هذه املامرسة. كام يعاين ثالثة أطفال من أصل أربعة من العنف اجلسدي عقب االعتقال. ويتم 
استخدام األصفاد اليدوية وعصبات العينني بشكل متكرر. وليس لألطفال أحد الوالدين 
إبالغهم  يتم  وال  قانوين.  مستشار  إىل  الوصول  يمكنهم  وال  االستجواب  أثناء  للحضور 
بأسباب اعتقاهلم واحتجازهم وال يتم إبالغهم بحقوقهم ، وال سيام احلق يف الصمت واحلق 
يف االستعانة بمحاٍم. كام يتم عرض العديد من الوثائق املكتوبة باللغة العربية عىل االطفال 
ويطلب منهم توقيعها. و يتعرضون لإلساءة اللفظية ، وتفتيشهم بتجريدهم من مالبسهم 
وحرماهنم من الطعام واملاء، وحيتجز كثريون يف احلبس االنفرادي. ويستخدم اإلرسائيليون 
رشوط العزلة املوسعة جلمع املعلومات االستخبارية واحلصول عىل اعرتاف أو معلومات عن 
أشخاص آخرين )منظمة الدفاع عن االطفال الدولية الفلسيطينية(. معظم األطفال يعرتفون. 



88

مع إدانة االطفال بحجة الذنب ملدة ترتاوح بني 3 أشهر و 12 شهرًا ، فان 98% من أولئك 
الذين يلتمسون براءهتم يواجهون سنة ينتظرون املحاكمة وحيرمون من االفراج كفالة.

)االعتقال  اإلداري  االحتجاز  إطار  يف  املحتجزين  األطفال  عدد  يف  زيادة  حدثت  كام 
بدون حماكمة(. وقد أفاد تقرير منظمة الدفاع عن االطفال الدولية الفلسيطينية أنه من بني 
19 طفاًل حمتجزين رهن االعتقال اإلداري منذ أكتوبر / ترشين األول 2015 ، تم إطالق 
رساح 11 دون هتمة بعد ثالثة أشهر إىل ثامنية أشهر يف احلجز. ويتم نقل ما يقارب ثلثي 
داخل  السجون  إىل   ، يعيشون  املحتلة حيث  األرايض  املعتقلني من  الفلسطينيني  األطفال 
آبائهم ورعايتهم،  املعتقلني من حضور  إرسائيل. هذه مشكلة خاصة ألهنا حترم األطفال 
الذين ال يستطيعون زيارهتم بسهولة أو بشكل منتظم، كام أهنا تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة.

جيب معاملة مجيع األطفال الذين حياكمون عىل جرائم يزعم اهنم ارتكبوها وفقًا للمعايري 
الدولية لقضاء األحداث ، والتي توفر هلم محاية خاصة. وتم النص عىل معظم هذه احلاميات 
يف اتفاقية حقوق الطفل. حيرم األطفال الفلسطينيون من هذه احلقوق بشكل منهجي. فتشري 
الفلسيطينية  الدولية  الدفاع عن االطفال  اليونيسف وآدمري و منظمة  الواردة من  التقارير 
واألونروا بشأن معاملة األطفال الفلسطينيني الذين حتتجزهم قوات األمن اإلرسائيلية إىل 
أن إرسائيل تنتهك بشكل صارخ القانون الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وتقوم 

بذلك دون عقاب.
هناك أوجه تشابه قوية مع حمنة األطفال يف أيرلندا الشاملية خالل فرتة »املشاكل« بني 
عامي 1969 و 1998. فقد اجتذبت أيرلندا الشاملية اهتامم الباحثني املحليني والوطنيني 
والدوليني. وهناك جمموعة كبرية من املؤلفات حول آثار النزاع عىل األطفال يف أيرلندا الشاملية 
والتي يمكن أن تقدم بعض األفكار القيمة حول تأثري النزاع املسلح عىل األطفال والشباب.

تعود أصول فرتة »املشاكل« يف أيرلندا الشاملية إىل مزارع القرن السابع عرش حيث متت 
مصادرة األرايض اإليرلندية األصلية وإعطاؤها للمستعمرين من إنجلرتا واسكتلندا. تم 
بناء مدن جديدة استبعد منها األيرلنديون األصليون ، وحتدث جمتمع املزارع بلغة خمتلفة ، 
وكان معظمهم بروتستانتًيا، وتم حظر الدين الكاثوليكي واللغة االيرلندية. عىل مر القرون، 



89

اعتقد الكاثوليك األيرلنديون أن أرضهم قد رُسقت بشكل ظامل منهم بينام أكد املستعمرون 
الربوتستانت أن أرضهم قد تم احلصول عليها بموجب امليثاق امللكي مللك إنجلرتا.

إىل  »املشاكل«  فرتة  خالل  الرصاع  يف  وقعوا  الذين  الكاثوليك  األطفال  تعرض  فقد 
العديد من املظامل عىل أيدي قوات األمن. ووصف تقرير »هيومان رايتس ووتش« بالتفصيل 
الغرافيكي كيف أن رجال الرشطة يف مراكز التحقيق قاموا بإهانة وختويف وهتديد واالعتداء 
الثامنة عرشة من العمر. وتم حبس األطفال يف مراكز احتجاز  جسديا عىل الشباب دون 
البالغني ويف السجون يف ظروف مشينة ومنعوهم من الوصول إىل املحامني. لقد كان هناك 
تأخريات طويلة يف توجيه االهتام إليهم وحتى عندما تم اهتامهم تم حبسهم احتياطيًا لفرتات 
طويلة أخرى قبل تقديم القضية للمحاكمة. حاولت الرشطة حتويل األطفال إىل خمربين عىل 
معرفة تامة بأن املخربين الذين تم اكتشافهم كانوا عرضة خلطر القتل. وكانت هناك أيضا 
تقارير مفصلة عن كيفية مضايقة ضباط الرشطة واجلنود للشباب يف الشارع - من خالل 
رضهبم وركلهم وإهانتهم. أما األطفال يف آيرلندا الشاملية الذين يشتبه يف ارتكاهبم جرائم 
متصلة بالعنف السيايس فقد عوملوا معاملة خمتلفة عن األطفال املشتبه يف ارتكاهبم جرائم 
عادية. بموجب قوانني الطوارئ ، يمكن احتجاز األطفال لفرتات أطول يف القضايا السياسية 
، وحرماهنم من االتصال باملحامني ملدة 48 ساعة ، وإرساهلم إىل السجن االحتياطي، وإصدار 

أحكام أطول بحقهم يف حالة إدانتهم.
كانت كل من اململكة املتحدة ومجهورية أيرلندا أعضاء يف االحتاد األورويب، وقد شكل 
هذا مشكلة بالنسبة ملؤسسات االحتاد األورويب التي وجدت نفسها غري قادرة أو غري راغبة 
يف الترصف. وقد رصح رئيس املفوضية األوروبية ، جاك ديلور، قائال »ال أشعر أن عىل 
املفوضية األوروبية واجب الترصف يف املشكلة الداخلية لدولة أو مقاطعة ما«. وانتهى االمر 
إىل املنظامت غري احلكومية ملواصلة تسليط الضوء عىل انتهاكات حقوق اإلنسان وتم إحالة 
عدة قضايا إىل املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف سرتاسبورج )واحدة منها املتعلقة بشأن 
معاملة السجناء املعروفني باسم الرجال املقنعني، وجدت احلكومة الربيطانية مذنبة باملعاملة 

القاسية واملهينة، )وال تزال جوانب هذه احلالة جارية(.
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نظًرا للتأثري اهلائل للشتات األيرلندي يف الواليات املتحدة واألصل األيرلندي للعديد من 
الرؤساء األمريكيني، أثبتت الواليات املتحدة أهنا أكثر نشاًطا وأكثر قوة يف عملية السالم يف 
أيرلندا الشاملية مما كانت عليه يف عملية السالم يف الرشق األوسط. كان املبعوث األمريكي 
اخلاص لعملية السالم بالغ االمهية يف حتقيق اتفاق اجلمعة العظيمة ، الذي أدى إىل إهناء الرصاع 

يف عام 1998. يف تلك املرحلة ، انخرط االحتاد األورويب وقدم دعام سياسيا وماليا قويا.
جتدر اإلشارة إىل أنه عندما بدأت عملية السالم بمسألة السجناء وضبط األمن كان أمًرا 
أساسًيا حلل النزاع. يف الواقع ، مل يكن باإلمكان االتفاق عىل اتفاقية اجلمعة العظيمة دون 
دعم وتعاون السجناء السياسيني. وكانت املناقشات السياسية التي جرت يف السجون يف 

اململكة املتحدة وأيرلندا الشاملية ومجهورية أيرلندا حاسمة بالنسبة للنتيجة.
ومثل اململكة املتحدة ، توقع إرسائيل عىل عدد من االتفاقيات اجلوهرية حلقوق اإلنسان 
وختضع للقانون الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. يعد االلتزام باملبادئ الواردة يف 
اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل أمرًا أساسيًا يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان. وتعطي 
االتفاقية األولوية ملصالح الطفل وحقوقه مثل احلق يف التمثيل يف اإلجراءات القضائية ، 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو العقوبة.  التعرض للتعذيب أو املعاملة  واحلق يف عدم 
وتقول إنه ينبغي أن يكون االحتجاز بمثابة تدبري املالذ األخري وأن املحتجزين لدهيم احلق 
يف احلصول عىل معاملة كريمة يف احلجز ، بام يف ذلك االتصال العائيل. كام تسلط االتفاقية 
الضوء عىل واجب الدولة املتمثل يف توفري تدابري غري جزائية عند االقتضاء ، ومعاملة األطفال 
املتهمني أو املدانني بكرامة ، بغية إعادة التأهيل ، وضامن كامل اإلجراءات القانونية بام يف 
ذلك تقديم املساعدة القانونية وأخريًا عدم املطالبة بتجريم الذات. وقد صدقت إرسائيل 

عىل االتفاقية يف عام 1991.
حيظر القانون الدويل بشكل ال لبس فيه التعذيب أو املعاملة املهينة. فقد قامت إرسائيل 
بالتصديق عىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف عام 1991، والتي حتظر حتديدا 
تسبيب األمل واملعاناة اجلسدية أو العقلية ألغراض احلصول عىل اعرتاف أو للحصول عىل 
معلومات. وعالوة عىل ذلك ، تعلن االتفاقية أنه ال توجد ظروف استثنائية يمكن التذرع 
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بتنفيذ  املكلفني  املتحدة لقواعد سلوك مسؤويل  للتعذيب. وتنص مدونة األمم  هبا كمربر 
القانون ، والتي تكون إرسائيل طرفًا فيها ، عىل منع املسؤوليني املكلفني بتنفيذ القانون من 
التورط أو التحريض أو التغايض عن أي عمل من أعامل التعذيب أو املعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. كام يؤكد العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

عىل هذا املوقف.
وللمجتمع الدويل وبالتحديد االحتاد األورويب دور يلعبه يف حماسبة إرسائيل عىل معاملتها 

لألطفال الفلسطينيني املحتجزين لدهيا.
كان الربملان األورويب رصحيًا بشكل خاص حول قضية السجناء الفلسطينيني يف السجون 
اإلرسائيلية. وتم مترير العديد من القرارات الربملانية بشأن قضية السجناء مع إشارة حمددة 
إىل معاملة النساء واألطفال املحتجزين ، مما أدى إىل تصويت الربملان األورويب عىل إرسال 
بعثة لتقيص احلقائق لتقييم الوضع عىل األرض. ولقد قمت أنا بقيادة البعثة التي متت يف 

النهاية يف فرباير 2014.
لقد ُمنع الوفد من الوصول إىل السجون عىل الرغم من التفويض الواضح من االحتاد 
العدل اإلرسائيليني  املقررة مع وزراء  ألغيت االجتامعات   ، األورويب. وعالوة عىل ذلك 
ووزاريت الداخلية واخلارجية. و عىل الرغم من عدم تعاون السلطات اإلرسائيلية ، اال انه 

كان هناك شعور بأن املهمة جيب أن تتم.
واستمع الوفد إىل شهادات من الصليب األمحر واليونيسيف وحمكمة املراقبة العسكرية 
أجل حقوق  من  واألطباء  وبتسيليم  واحلق  وادامري  الدولية  األطفال  الدفاع عن  ومنظمة 
اإلنسان. التقينا مع الوزير عيسى قراقعه ، وزير األرسى يف السلطة الفلسطينية الذي كان 
برفقة فدوى الربغوثي، حمامية يف جمال حقوق اإلنسان، وزوجة عضو املجلس الترشيعي 
مروان الربغوثي الذي كان يف تلك املرحلة يف السجن ملدة اثنتي عرشة سنة. كام التقينا باملدعي 

العام العسكري ،املقدم هريش يف حمكمة عوفر واثنني من أعضاء الكنيست.
بإلقاء  الفلسطينيني متهمون  القارصين  العظمى من  الغالبية  بأن  املقدم هريش  اعرتف 
احلجارة. كام يمكن أن تؤدي هتمة رمي احلجارة إىل أي يشء بني عقوبة مع وقف التنفيذ 
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واحلكم بالسجن مدى احلياة. وعارض املقدم هريش الكثري من تقرير منظمة األمم املتحدة 
)اليونيسيف( لعام 2013 وتوصياته: فقد أكد بأن أقل من 17% من القارصين الفلسطينيني 
اليونيسف  اقرتحته  الذي  النظام  بشأن  شكوكه  عن  وأعرب  ؛  لياًل  اعتقاهلم  تم  املعتقلني 
الستدعاءات الرشطة التي تنص عىل أن األشخاص الذين تسعى الرشطة يف احلصول عليهم 
لن يظهروا طواعية. ورفض خماوف اليونيسف بشأن املساومات عىل اإلدعاء بأهنم يف مصلحة 
املتهمني. وزعم أن األطفال ال خيضعون أبدا لالستجواب من قبل اجلنود ويرصون عىل أن 
اإلجراء اجلنائي بأكمله يستند إىل اإلجراءات القانونية الواجبة حيث يكون لكل قارص حمام 
)االحكام العامة(. وقد أبلغ الوفد عن تأكيدات املقدم هريش إىل منظمة اليونيسف وغريها 

من املنظامت غري احلكومية التي رفضت إدعاءاته رفًضا قاطًعا.
إن اختتام تلك البعثة وتكرار مهام بعثة الربملان األورويب يف املنطقة هو أن حل قضية 

السجناء يرتبط ارتباًطا وثيًقا باالحتالل وحتقيق سالم عادل ودائم يف املنطقة.
ومع ذلك ، ويف غياب تسوية الرصاع ، فان هناك حاجة واضحة لضامن محاية القارصين 
القارصين  سجن  ممارسة  وتعد  الدويل.  القانون  بموجب  حقوقهم  وكفالة   ، املحتجزين 

والظروف املحيطة بسجنهم قضايا حتتاج أيضًا إىل املعاجلة يف حد ذاهتا.
يف اجتامع أكتوبر / ترشين األول 2016 لوفد الربملان األورويب إىل فلسطني ، رصح 
ممثل خدمة العمل األورويب اخلارجي بأن االحتاد األورويب يدرك متاما االنتهاكات العديدة 
حلقوق اإلنسان التي ترتكبها إرسائيل ضد األطفال. وذكر أن بعثة االحتاد األورويب يف رام 
اهلل تستخدم كل فرصة إلثارة قضايا حقوق اإلنسان وسيادة القانون مع السلطات املسؤولة 
يف إرسائيل عىل أساس مستمر. وحترض بعثات االحتاد األورويب يف القدس وتل أبيب قضايا 
املحاكم حيث يتم احتجاز األطفال بام يف ذلك املحاكم العسكرية. ومع ذلك ، أشار إىل 
أنه بسبب رسيان القانون العسكري يف األرايض الفلسطينية املحتلة ، فإن االحتاد األورويب 
إثارة  لديه سلطة حمدودة. يف حني ال شك أن خدمة العمل األورويب اخلارجي ستواصل 
هذه القضايا بأقوى العبارات مع السلطات اإلرسائيلية ، ولن يكون هناك أي تغيري بدون 

إجراء سيايس.
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الفلسطينية وأكرب رشيك جتاري إلرسائيل،  يعترب االحتاد األورويب أكرب ممول للسلطة 
وعىل هذا النحو فان لدهيا نفوذ كبري. متنح اتفاقية الرشاكة بني االحتاد األورويب وإرسائيل 
إلرسائيل فرصة الوصول إىل األسواق وتسهل مشاركتها يف التعاون الدويل حول العلوم 
األورويب  االحتاد  بني  الرشاكة  اتفاقية  من  الثانية  املادة  وتنص  والتعليم.  البحوث  وابتكار 
وإرسائيل حتديًدا عىل ان »احرتام حقوق اإلنسان واملبادئ الديمقراطية... هو عنرص أسايس 
يف االتفاق«. وتعد إرسائيل ملزمة متاما لتتوافق مع متطلبات القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

يف الضفة الغربية كام هو احلال يف إرسائيل.
يوضح  أن   ، اخلارجي  األورويب  العمل  ، من خالل خدمة  األورويب  االحتاد  جيب عىل 
للحكومة اإلرسائيلية أن اتفاقية الرشاكة بني االحتاد األورويب وإرسائيل ال يمكن أن تستمر يف 
حني يعامل األطفال كبالغني سياسيني ، يف حني أهنم خيضعون لالحتجاز اإلداري ويسجنون 

يف األرايض اإلرسائيلية.
ويعد إنكار حقوق األطفال هو انتهاك واضح حلقوق اإلنسان والقانون الدويل واملادة 

الثانية من اتفاقية الرشاكة.
ومن الواضح أن هناك حاجة إىل تعزيز دور االحتاد األورويب يف مراقبة انتهاكات اتفاقية 
يقوم عىل  أن  األورويب  االحتاد  الطفل وحماسبة إرسائيل. وجيب عىل  املتحدة حلقوق  األمم 
يفعل  وأن  الفلسطينيني  لألطفال  اإلنسان  حلقوق  الدوليني  املنارصين  بدور  التحديد  وجه 

ذلك باالشرتاك مع املنظامت غري احلكومية الدولية.
وهناك حاجة إىل محلة قوية حلشد أعضاء الربملان والدول األعضاء واملؤسسات يف االحتاد 

األورويب.
الداعمة  القوى  مع  باالشرتاك  الفلسطينية  السلطة  تبذهلا  التي  الدبلوماسية  اجلهود  إن 
للمنظامت غري احلكومية ومنظامت املجتمع املدين مثل آدمري ومنظمة الدفاع عن األطفال 
الدولية واليونيسيف وحمكمة املراقبة العسكرية وغريها تعد أمر بالغ األمهية. جيب أن ترشع 
جمموعات الدعم الفلسطينية يف مجيع أنحاء أوروبا يف محلة مستمرة خللق الوعي بالقضايا 
بني مواطني االحتاد األورويب وحشد الرأي العام. أدت اإلجراءات املنظمة يف املايض إىل 
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وضع عالمات عىل سلع املستوطنات واستبعاد كيانات االستيطان من أفق  2020 وسحب 
العديد من الرشكات األوروبية البارزة من إرسائيل وأنشطة االستيطان )مثل رشكة فيوال 

ورشكة يس روب هامرشتاين(.
 يمكن لالحتاد األورويب ، بدعم من املنظامت غري احلكومية الدولية ، االستفادة من اتفاقية 
الرشاكة بني االحتاد األورويب وإرسائيل لإلرصار عىل التنفيذ الكامل والفعال التفاقية األمم 
املتحدة حلقوق الطفل من قبل إرسائيل. عالوة عىل ذلك ، يمكن للدول األعضاء يف االحتاد 
األورويب أن تقرتح قرارًا حول القضية املحددة املتعلقة باألطفال الفلسطينيني املحتجزين لدى 
إرسائيل يف جملس حقوق اإلنسان. وجيب أن ترص احلملة عىل أن تتوقف الدول األعضاء 
يف االحتاد األورويب يف جملس حقوق اإلنسان عن التقاعس أثناء املناقشات حول البند 7 
من جدول األعامل )االنتهاكات اإلرسائيلية حلقوق اإلنسان الفلسطيني( - واختاذ موقف 

قوي من هذه القضية.
متييز  يعد  الفلسطينيني  العسكرية عىل األطفال  العسكري واملحاكم  القانون  تطبيق  إن 
واضح بينام خيضع األطفال اإلرسائيليون للقانون اإلرسائييل ، وجيب أن ينطبق قانون األرض 
بالتساوي عىل األطفال الفلسطينيني واألطفال اإلرسائيليني. كام جيب عىل االحتاد األورويب 

أن يكون حازمًا يف مطالبته عىل إرسائيل بالتوقف عن ممارسة االعتقال اإلداري. 
ينبغي أن ترص محلة العمل عىل احتجاز األطفال عىل وجوب وضع نظام جلمع 
البيانات املستقلة عن كل طفل حمتجز. وباإلضافة إىل ذلك ، ينبغي إنشاء نظام للرصد 
املستقل ألوضاع األطفال املحتجزين يف الوقت احلارض ، وال ُيسمح إال للصليب 
السجون اإلرسائيلية ، وخيضع ذلك لرسية صارمة. كام جيب  إىل  بالوصول  األمحر 
عىل اإلرسائيليني تسهيل إجراء تفتيش سنوي عىل مراكز احتجاز األطفال عىل سبيل 
الدول  باالشرتاك مع رؤساء دول  العمل األورويب اخلارجي  قبل خدمة  املثال من 
األعضاء يف االحتاد األورويب يف األرايض الفلسطينية املحتلة. ويمكن أن يصدر تقرير 
سنوي عن رؤساء البعثات متاشيا مع عمليات التفتيش هذه حتت رعاية خدمة العمل 

األورويب اخلارجي.
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جيب تسجيل مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان املشتبه هبا من قبل املوظفني املكلفني 
التحقيق فيها بشكل كامل وفعال ومستقل ونزيه. كام  يتم  القانون ، وجيب أن  بتنفيذ 
يمكن للمنظامت غري احلكومية القيام بالكثري من العمل من حيث التسجيل واإلبالغ 
عن انتهاكات األطفال املحتجزين وضامن إجراء حتقيقات شاملة وفرض عقوبات عىل 
من تثبت إدانتهم ، مع التدابري الالزمة، بام يف ذلك الوصول املتساوي والفعال إىل العدالة 

وحتقيق التعويضات للضحايا.
يف الوقت احلارض ، ال حيتوي التعليم يف السجون إال عىل منهج حمدود: املواضيع الوحيدة 
املتاحة لألطفال هي العربية والرياضيات، أما العلوم فهي حمظورة. يمكن للحملة اإلرصار 
عىل وضع منهج تعليمي كامل لألطفال أثناء االحتجاز حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم 

وتدريبهم وتطويرهم عند إطالق رساحهم.
هناك الكثري من التحديات التي تواجه مثل هذه احلملة.  فلقد أسقطت عملية السالم 
يف الرشق األوسط قائمة أولويات االحتاد األورويب يف الوقت الذي تتصارع فيه الدول 
األعضاء يف االحتاد األورويب مع أزماهتا السياسية يف الداخل - تداعيات األزمة املالية 
وتدفق املهاجرين من الرشق األوسط وشامل أفريقيا وصعود النزعة الشعبية وتصويت 
انسحاب اململكة املتحدة من االحتاد األورويب. إن إدارة ترامب اجلديدة يف الواليات 
أن  وكام   ، املتحدة  والواليات  األورويب  االحتاد  بني  العالقة  تعقيد  من  تزيد  املتحدة 
الترصحيات األخرية هلذه اإلدارة حول عملية السالم يف الرشق األوسط ال تبرش بخري 

بالنسبة للمفاوضات بشأن حل الدولتني. 
االحتاد  وحث  العام  الرأي  وحلشد   ، مشرتكة  عمل  محلة  لبدء  إضايف  سبب  هذا  لكن 
األورويب والدول األعضاء فيه عىل وضع حمنة األطفال الفلسطينيني املحبوسني يف صلب 

سياستهم يف عالقتهم باحلكومة اإلرسائيلية.
يمكن إطالق احلملة يف 17 أبريل ، يوم األسري الفلسطيني.
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مناصرة حقوق األطفال الفلسطينيني على املستوى الدولي

عايد أبو قطيش
مدير برنامج املسائلة يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال/فرع فلسطني

يواجه األطفال الفلسطينيون يف الضفة الغربية كغريهم من الكبار االعتقال واملحاكمة 
والسجن يف ظل نظام االعتقال العسكري اإلرسائييل الذي حيرمهم من حقوقهم األساسية. 
ما زالت إرسائيل ومنذ عام 1967 تعمل عىل تطبيق نظامني قانونيني منفصلني يف املنطقة 
ذاهتا، وذلك بإخضاع املستوطنني يف الضفة الغربية املحتلة للقانون املدين واجلنائي يف حني 

خيضع الفلسطينيون للقانون العسكري.
الفلسطينيني يف  األطفال  اجلنائي عىل  املدين  القانون  تطبيق  تعمل عىل  أّن إرسائيل  كام 
القدس الرشقية، يف حني أّنه ال يمُثل أي طفل إرسائييل أمام املحاكم العسكرية اإلرسائيلية.

وتشري التقديرات بحسب مصادر األمم املتحدة إىل أّن ما يزيد عن 700 ألف فلسطيني 
من الرجال والنساء واألطفال جرى إدانتهم أمام حماكم عسكرية إرسائيلية، وقد أورد تقرير 
املتهمني  بحق  اإلدانة  معدل  أّن   2014 لعام  األمريكية  اخلارجية  لوزارة  اإلنسان  حقوق 

الفلسطينيني يف املحاكم العسكرية اإلرسائيلية جتاوز نسبة 99 يف املائة.
 500 نحو  ومنظم  منهجي  بشكل  حتاكم  التي  العامل  يف  الوحيدة  الدولة  إرسائيل  وتعترب 
إىل 700 طفل فلسطيني أمام املحاكم العسكرية كل عام، ووفقًا ملعطيات مصلحة السجون 
اإلرسائيلية، قامت إرسائيل ومنذ عام 2012 باحتجاز ما معدله 204 أطفال فلسطينيني شهريًا. 
كام أّن إساءة معاملة األطفال يف نظام االحتجاز العسكري اإلرسائييل ال تزال جتري »عىل 
نطاٍق واسع وبشكٍل منتظم ومنهجي يف كافة مراحل االحتجاز« بحسب تقرير »اليونيسيف«: 

األطفال يف االحتجاز العسكري اإلرسائييل - مالحظات وتوصيات.
ويف هذا السياق، قامت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال - فلسطني بجمع 429 إفادة 
أرباعهم  ثالثة  أّن  أظهرت  و2015   2012 عامي  بني  اعتقلوا  الغربية  الضفة  يف  ألطفاٍل 
تعرضوا لشكٍل من أشكال العنف اجلسدي ُبعيد اعتقاهلم، وجرى التحقيق مع 97 يف املائة 
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منهم دون حضور أحد الوالدين أو احلصول عىل املشورة القانونية، و84 يف املائة منهم مل 
يتم توضيح حقوقهم بشكل كاف. 

باإلضافة إىل ذلك، استخدم املحققون الشبح والتهديد والعزل النتزاع اعرتافات من 
األطفال،  للدفاع عن  العاملية  احلركة  معطيات  املعتقلني، وبحسب  األطفال  بعض هؤالء 

جرى احتجاز 66 طفال يف احلبس االنفرادي لفرتة متوسطها 13 يومًا. 
واجلدير ذكره أّن التعديالت األخرية التي أدِخلت عىل القانون العسكري اإلرسائييل مل 
يكن هلا تأثرٌي ُيذكر عىل معاملة األطفال خالل الـ 24 إىل الـ 48 ساعة األوىل التي تيل عملية 

االعتقال، وذلك بتعرض معظمهم لسوء املعاملة عىل يد اجلنود وأفراد الرشطة واألمن. 
فنادرا ما يستبعدون االعرتافات  العسكرية اإلرسائيلية،  يتعلق بقضاة املحاكم  أّما فيام 
باللغة  التي صيغت  تلك  أو حتى  التعذيب  أو  تم احلصول عليها عن طريق اإلكراه  التي 
العربية وهي لغة ال يفهمها غالبية األطفال الفلسطينيني املعتقلني. بل األكثر من ذلك هو 
اعتامد املدعني العسكريني يف بعض األحيان فقط عىل هذه االعرتافات للحصول عىل إدانة.
ويعترب إلقاء احلجارة التهمة األكثر شيوعًا التي ُتوّجه لألطفال الفلسطينيني، حيث أّن ما 
جمموعه 235 حالة من أصل 297 حالة عمل حمامو احلركة العاملية للدفاع عن األطفال عىل 
إغالقها بني عامي 2012 و2015 اشتملت هتمة إلقاء احلجارة التي تصل عقوبتها القصوى 

من 10 إىل 20 سنة بحسب الظروف واحليثيات.
وعىل الطفل املعتقل املثول أمام قاٍض يف املحكمة العسكرية يف غضون 24 إىل 96 ساعة 
من اعتقاله بحسب عمره، وتعترب هذه هي املرة األوىل بالنسبة لغالبية األطفال التي يرون 

فيها املحامي أو أفراد من عائالهتم.
ويرّص العديد من األطفال عىل براءهتم لكّنهم يقّرون بالذنب - وحيصل غالبيتهم عىل 
صفقة بالسجن أقل من 12 شهرًا - باعتبار ذلك أرسع وسيلة للخروج من نظام االحتجاز، 
يف حني أّن املحاكامت يمكن أن تستمر ملدة سنة وربام لفرتة أطول، يبقى خالهلا األطفال وراء 

القضبان لرفض املحاكم العسكرية اإلفراج عنهم بكفالة يف غالبية احلاالت.
وتقوم سلطات االحتالل اإلرسائييل أيضًا بنقل ما يقرب من 60 يف املائة من األطفال 
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انتهاٍك التفاقية  داخل إرسائيل يف  إىل سجون  املحتلة  األرايض  املعتقلني من  الفلسطينيني 
جنيف الرابعة، بحسب معطيات وبيانات مصلحة السجون اإلرسائيلية، األمر الذي يعني 

تقييد الزيارات العائلية لعدم حصول العائالت عىل تصاريح دخول إىل إرسائيل.
ويشار إىل أّنه ال ينبغي أن يتعرض الطفل يف أّي ظرٍف من الظروف لالحتجاز واملحاكمة 
االحتالل  سلطات  فإّن  الضامنات،  من  أدنى  كحد  ولكن  العسكرية،  املحاكم  قبل  من 
اإلرسائييل ملزمة بضامن حتقيق كافة اإلجراءات منذ حلظة االعتقال بام يتوافق مع املعايري 

الدولية لقضاء األحداث.
ومنذ انطالق اهلبة الشعبية يف خريف العام 2015، ارتفع عدد األطفال الفلسطينيني يف 
سجون االحتالل اإلرسائييل إىل أعىل مستوى له منذ شهر شباط 2009، ووصل إىل 422 
طفال يف هناية كانون األول كان من بينهم 116 طفال تراوحت أعامرهم بني 12 و15 سنة، 
وهو أعىل رقم مسّجل منذ شهر كانون الثاين من عام 2008، العام الذي بدأت فيه مصلحة 

السجون اإلرسائيلية اإلفصاح عن أعداد األطفال املعتقلني لدهيا.
ومن خالل انتشار إساءة املعاملة والتعذيب بحق األطفال الفلسطينيني وغياب ضامنات 
العدالة لصالح  البعد عن حتقيق  العادلة ينشأ نظام للسيطرة والتحكم بعيدا كل  املحاكمة 

الطفل الفلسطيني.
التي  واالنتهاكات  املعتقلني،  الفلسطينيني  األطفال  وتعذيب  معاملة  إساءة  كانت  فقد 
يتعرضون هلا منذ حلظة االعتقال مرورا بالنقل والتحقيق وغياب معايري املحاكمة العادلة 
حمل اهتامم مجيع مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية والعديد من املؤسسات اإلرسائيلية 

والدولية منذ عرشات السنني.
ولكن بالرغم من هذا االهتامم الالفت واجلهد املنصب يف هذه القضية اال أنه مل حتدث 
الفلسطينيني  األطفال  مع  التعامل  بطريقة  يتعلق  فيام  تغيري  إحداث  جلهة  تذكر  اخرتاقات 
الذين يتم اعتقاهلم والتحقيق معهم من قبل سلطات االحتالل اإلرسائييل. فإساءة املعاملة 
والتعذيب ممارسة شائعة وواسعة االنتشار، فجميع األطفال الذين يتم مقابلتهم يشريون 

لتعرضهم ألشكال خمتلفة من إساءة املعاملة والتعذيب خالل مراحل اعتقاهلم املختلفة. 
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فعىل سبيل املثال: من ضمن الـ 429 طفل الذين حصلت احلركة العاملية للدفاع عن 
األطفال - فلسطني عىل إفادات مشفوعة بالقسم منهم خالل الفرتة بني 2012 و 2015فإن:

41.7% اعتقلوا من بيوهتم خالل ساعات الليل.  -
88.1% تم اعتقاهلم دون ابالغهم أو ابالغ ذوهيم بسبب االعتقال أو اىل أين سيتم   -

اقتيادهم.
75% تعرضوا ألحد أشكال العنف اجلسدي بعد اعتقاهلم.  -

66 طفل تم وضعهم يف احلجز االنفرادي ألغراض التحقيق بمعدل 13 يوم.  -
من ضمن احلاالت الـ 140 الذين تم مقابلتهم خالل العام 2016 فان 25 طفل   -

تم وضعهم يف احلجز االنفرادي ألغراض التحقيق.
خالل الفرتة املمتدة بني ترشين أول 2015 وترشين أول 2016 تم اصدار أوامر   -
اعتقال اداري ضد 19 طفل فلسطيني من الضفة الغربية بام فيها القدس املحتلة. 

أمام هذا الواقع السؤال الذي يطرح نفسه هو:
يتعلق  فيام  الوعي  لرفع  أم  الفلسطينيني  األطفال  حقوق  ملنارصة  هو  به  نقوم  ما  هل 

باالنتهاكات اإلرسائيلية حلقوق األطفال الفلسطينيني؟
فلسطني  للدفاع عن األطفال -  العاملية  احلركة  فان  االنسان  يف سياق منظومة حقوق 

نجحت يف استخدام اتفاقيات حقوق االنسان والياهتا الرقابية يف:
يف  الدويل  للقانون  وفقا  القانونية  إرسائيل  التزامات  تطبيق  أجل  من  احلشد   -

األرايض املحتلة.
تسليط الضوء عىل ممارسات إرسائيل التي تتعارض مع التزاماهتا الدولية، خصوصا   -
فيام يتعلق بانتهاك حقوق االنسان والطرح أن آليات حقوق االنسان ال تنطبق عىل 
األرايض املحتلة، من أجل تشكيل رأي عام دويل حول الدولة الطرف التي ال تفي 

بالتزاماهتا )إرسائيل(.
األطفال  متتع  عىل  تؤثر  وكيف  هبا  املعمول  واملامرسات  السياسات  حتليل   -

الفلسطينيني بحقوقهم.
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املنارصة تتضمن العمل الذي تقوم به مؤسسات املجتمع املدين واملجموعات واألفراد 
إلحداث تغيري.

يف هذا اإلطار فان املنارصة تتضمن جمموعة من الفعاليات مجيعها تركز عىل عملية التغيري. 
هذا التغيري ممكن أن يكون يف السياسات والقوانني أو ينصب عىل تطبيق هذه السياسات 

والقوانني. 
ما هو التغيري الذي أحدثناه حتى اآلن؟ 

اذا كان التغيري أقل من التوقعات، ما هي األسباب التي تكمن خلف ذلك؟
وماذا باستطاعتنا أن نعمل من أجل تعديل الوضع؟

تدخلنا  خالل  من  الوضع  تدهور  نوقف  أن  استطعنا  أننا  تكون  قد  املتفائلة  اإلجابة 
مناهضة  وجلنة  الطفل  حقوق  جلنة  مثل  االتفاقيات  للجان  التقارير  تقديم  يف  ومشاركتنا 

التعذيب وغريها من اللجان.
هل هذه النقائص )مواطن الضعف( موضوعية أو ذاتية؟ 

بشكل عام هذه النقائص مرتبطة بعوامل موضوعية )صالحيات جلان االتفاقيات(
األطراف  الدول  من  املقدمة  التقارير  فحص  هو  االتفاقيات  جلان  صالحيات   -

وإصدار املالحظات اخلتامية.
من نقاط ضعف جلان االتفاقيات أن جلان االتفاقيات مفوضة للتحرك يف حال   -

كان هناك تقرير بني يدهيا. 
املجتمع الدويل قام بإرساء معايري حقوق االنسان ولكن مل يتم إرساء أو حتديد   -

إجراءات التنفيذ. 
املوقف اإلرسائييل املتعلق بانطباق قانون حقوق االنسان عىل األرض الفلسطينية املحتلة.  -

ماذا باستطاعتنا أن نعمل من أجل جرس هذه اهلوة؟
العامل والكنائس وأعضاء  أكثر تركيز، مثل احتادات  استهداف جهات أخرى بطريقة 

برملان وسياسيني واجلمهور العام. 
ما نقوم به حاليا هو تنويع الوسائل واألدوات التي نستخدمها من أجل املنارصة لقضايا 
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األطفال املعتقلني، مع األخذ بعني االعتبار الثورة التي أحدثتها وسائل التواصل االجتامعي 
وتوظيف ذلك خلدمة هذا اهلدف، لذلك من املمكن:

املحافظة عىل الوسائل التقليدية يف املنارصة.  -
استهداف صناع القرار.  -

 Movement building بناء حركة  -
Online  -

 Of line  -
بالرغم من اجلهود التي تقوم هبا املؤسسات الفلسطينية واملؤسسات الدولية املؤازرة اال 
أن إرسائيل أثبتت قدرهتا عىل التكيف مع االنتقادات الدولية جتاه طريقة تعاملها مع األطفال 

الفلسطينيني واستيعاب الصدمة، ويف بعض األحيان اختاذ زمام املبادرة. 
عىل سبيل املثال بعد تقرير اليونسيف يف العام 2013 بعنوان األطفال يف االحتجاز العسكري 
- مالحظات وتوصيات، والذي أشارت فيه اليونسيف اىل أن إساءة معاملة األطفال يف خالف 
مع نظام االحتجاز العسكري واسعة االنتشار ومنهجية خالل كل مراحل االعتقال، إضافة اىل 
تقديم اليونسيف لـ 38 توصية تستند اىل التزامات إرسائيل القانونية وفقا التفاقية جنيف الرابعة 

واتفاقية حقوق الطفل الدولية واملعايري الدولية حول التعامل مع األطفال يف االحتجاز.
بعد نرش هذا التقرير أعلنت وزارة اخلارجية اإلرسائيلية أهنا ستقوم بدراسة النتائج التي خلص 
هلا التقرير وستعمل عىل تطبيق هذه النتائج من خالل تعاون مستمر مع اليونسيف، وقد أسندت

 هذه املهمة للنيابة العسكرية يف الضفة الغربية. وبعد ذلك أجرى القائد العسكري للمنطقة 
تأخذ بعني  التي  العسكرية واإلجراءات  األوامر  التعديالت عىل منظومة  الوسطى بعض 
االعتبار بعض من توصيات اليونسيف، واألهم من ذلك قيام وزارة اخلارجية اإلرسائيلية 
بدعوة البعثات الدبلوماسية العاملة يف إرسائيل واألرض املحتلة الجتامع طاولة مستديرة 
لوضعهم يف صورة التعديالت التي تم اجرائها عىل منظومة املحاكم العسكرية اإلرسائيلية، 
وقد تم دعوة ممثلة اليونسيف يف األرض املحتلة للحديث عن احلوار الذي جتريه اليونسيف 
مع اجلهات اإلرسائيلية لتنفيذ توصيات التقرير. وجود ممثلة اليونسيف جنبا اىل جنب مع 
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ممثيل إرسائيل يف هذا االجتامع يرسل رسالة أن هناك جهد يبذل من اجل تنفيذ التوصيات 
التي وردت يف التقرير، وأن إرسائيل تعمل ما بوسعها من أجل محاية حقوق األطفال الذين 

هم يف خالف مع نظام االحتجاز العسكري يف ذات الوقت املحافظة عىل أمنها. 
املتنامية  الدولية  لالنتقادات  وامتصاصها  املناورة  عىل  إرسائيل  قدرة  عىل  آخر  مثال 
املتصلة يف طريقة تعاملها مع األطفال املعتقلني، هو تقديم اقرتاح ملجموعة من املؤسسات 
الدولية حول استعدادها لتسليم بعض األطفال يف خالف مع نظام االحتجاز العسكري 
جلهة فلسطينية من أجل تأهيلهم، ولكن حتى اآلن ال يوجد رشيك فلسطيني عىل استعداد 

للتعامل مع إرسائيل، لذلك تقوم إرسائيل بالتعامل مع هذه الفئة من األطفال.  
باختصار: االنتهاكات اإلرسائيلية حلقوق األطفال الفلسطينيني هي نتيجة مبارشة لفشل 
إرسائيل للوفاء بالتزاماهتا وفقا للقانون الدويل إضافة لفشل املجتمع الدويل يف للضغط عىل 

إرسائيل للوفاء بالتزاماهتا القانونية. 
ولكن، يف كثرٍي من األحيان يسود االعتقاد بني األوساط الدولية واملجتمع الدويل أّن 
املحاكم العسكرية اإلرسائيلية يمكن حتسينها أو »إصالحها«، أي أّن نظام االعتقال العسكري 
واملحاكم العسكرية اإلرسائيلية راغبة حقيقًة يف إقامة العدل، وهو مما ال شك فيه افرتاض 
خاطىء، ذلك ألّن الطفل الفلسطيني املعتقل ال يزال يتعرض لسوء املعاملة والتعذيب عىل 
نطاٍق واسع وحرمان منظم من حقوق إجراءات التقايض السليمة، وهو ما يثبت بشكٍل أكثر 
وضوحًا أّن نظام االعتقال العسكري واملحاكم اإلرسائيلية ليست مهتمة يف إحقاق العدالة 
عىل اإلطالق. بل األمر الواقع يثبت أّن قوات االحتالل متارس سوء املعاملة بشكٍل واسع 
االحتالل  إىل عقلية  يشري  ما  اعتقاهلم، وهو  الفلسطينيني من حلظة  األطفال  بحق  النطاق 
إلحكام سيطرته وحتقيق مصاحله. وطاملا يعيش الفلسطينيون حتت االحتالل اإلرسائييل، 
سوف تستمر املحاكم العسكرية وبشكٍل منظم يف حرماهنم من احلقوق األساسية وسوف 
تستمر سلطات االحتالل اإلرسائيلية يف إدخال تغيريات شكلية فقط عىل القانون العسكري. 
وبعبارة أخرى يعمل نظام االعتقال العسكري واملحاكم العسكرية اإلرسائيلية بالضبط كام 

أريد هلا، وفشلنا يف االعرتاف هبذا األمر يديم الظلم الواقع عىل األطفال الفلسطينيني.
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الناشطة السيدة بيتي هنتر

عنوان الورقة: حملة يف اململكة املتحدة نيابة عن األطفال السجناء
وقعت إرسائيل يف عام 1991 عىل اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، لكن هذه جمرد 

مغالطة فيام يتعلق باألطفال الفلسطينيني. 
هتدف سياسات إرسائيل عديمة الشفقة التي تقوم باالختطاف والسجن إىل جتريم أطفال 

األجيال الفلسطينية وترويعهم و إصابتهم بصدمات نفسية.
وهذا باإلضافة إىل الفقر واحلد من التعليم واحلياة األرسية وحرية احلركة التي تفرضها 
واملستوطنات  العنرصي  الفصل  وجدار  اهلدم  وعمليات  التفتيش  ونقاط  اإلغالقات 

اإلرسائيلية غري القانونية.

نحن نعلم أن األطفال هم املستقبل.
إن سكان فلسطني صغار جدًا ومتوسط عمر الفلسطينيني يف األرايض املحتلة هو 19.2، 

و 40.2% من السكان يف األرايض الفلسطينية املحتلة هم دون سن 15 سنة.

لقد حظيت حقوق األطفال بالدعم الدويل من قبل األمم املتحدة والتي كرسها القانون الدويل
أبرز تقرير اليونيسيف لعام 2012 املقدم إىل األمم املتحدة من مؤسسة الدفاع العاملية 

عن الطفل )فلسطني( الواقع الرهيب لسياسات إرسائيل:
يتم سجن حوايل 700 قارص بني 12 - 17 سنويا.  -

زيادة حادة يف احلبس االنفرادي )%22(  -

فلامذا مل يقم املجتمع العاملي بيشء لضامن التزام إرسائيل باتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل؟
إن األمر مرتوك للمجتمع الدويل لزيادة الضغط عىل حكوماتنا للقيام بيشء فعال.

بدأ العمل من أجل األطفال الفلسطينيني بالعمل مع احلركة العاملية للدفاع عن األطفال 
قبل ست سنوات.

نريد أن نقول للشعب الربيطاين واحلكومة الربيطانية ما تأثري االحتالل اإلرسائييل غري 
الرشعي عىل أطفال فلسطني.
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لقد حاولنا توصيل الرسالة عىل أوسع نطاق ممكن من خالل:
ثالث جوالت حتدث.  -

جريدة عيد امليالد.  -
ورقة حقائق.  -

محلة كتابة رسالة إىل وزارة اخلارجية الربيطانية تدعم توصيات املحامني الربيطانيني.  -
عريضة تم تسليمها لرئيس الوزراء يف داوننج سرتيت.  -

نؤمن بأنه جيب علينا أن نروي قصص األطفال الفلسطينيني بصوت عال وبوضوح   
قدر ما نستطيع.

لقد استخدمنا موقع احلركة العاملية للدفاع عن األطفال واألفالم،  
وتقرير عام 2012 لكرس الصمت الذي يفضح بوضوح السياسات اإلرسائيلية

األطفال والشباب: شهادات اجلنود 2005 - 2011  -
التمييز املؤسيس والعنرصية  -

دروع برشية  -

وتوصيات املحامني الربيطانيني يف تقريرهم لعام 2012
يتعلق  فيام  األقل  قانونية دولية عىل  التزامات  السلطات اإلرسائيلية ستة  تنتهك   -

باألطفال الفلسطينيني املحتجزين رهن االعتقال العسكري.
40 توصية عملية تتضمن :  -

اشرتاط السامح لألطفال بالتشاور مع حمام قبل االستجواب ؛  -
اشرتاط أن يكون لألطفال أحد الوالدين أو الويص احلايل قبل وأثناء االستجواب؛  -

جيب أن تكون مجيع االستجوابات مسجلة برصيا وسمعيا.  -

مسؤوليتنا هي إبالغ مجهورنا
إعطائهم املعلومات للضغط عىل سياسيينا واملساعدة يف تغيري السياسة ولكن برصاحة 

يتعني علينا القيام به بشكل أكثر فعالية.
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جيب أن نعقد أحداث عامة مع حمامني رسميني ودعاة حلقوق األطفال ونشطاء يف مجيع 
العواصم التي نستطيع الوصول إليها.

نحن بحاجة إىل محلة دولية منسقة للمطالبة بذلك

اليونيسيف - تعمل عىل تقريرها اخلاص - من هم سفراء اليونيسيف؟
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مفهوم فن التضامن 

ميكي زاخت ناشطة ومدافعة عن حقوق اإلنسان مديرة حملة التضامن مع 
األطفال الفلسطينيون يف هولندا

مقدمة 

من نحن:
ُأنشئت مؤسسة تضامن  يف عام 2015 للعمل من أجل حقوق األطفال الفلسطينيني،  
نحن نتواجد يف دولة هولندا ونعمل بالتعاون الوثيق مع احلركة العاملية للدفاع عن األطفال 

ومع احلركة العاملية للدفاع عن األطفال يف فلسطني خاصة.
اسمي ميكي زاخت ، وأنا مديرة مؤسسة تضامن، ومهمتي الشخصية هي البحث عن 

أساليب وطرق جديدة لبناء التضامن مع أطفال فلسطني. 
»األكثر  بعنوان  محلة  املايض  العام  يف  املتطوعون  من  وفريق  تضامن  مؤسسة  طورت 
إستهدافا »Most Wanted Campaign« والتي نوضح فيها أن أطفال فلسطني هم املستهدفون 
واألكثر حاجة للتضامن . وقمنا بكتابة تقريًرا قصرًيا باللغة اهلولندية  للوصول إىل مجهور 
أوسع من املتضامنني فال تكفي الكتابة  فقط باللغة اإلنجليزية. ثم قد قدمنا أنفسنا للعرشات 
من الرشكاء اجلدد ، مثل كبار الطهاة وراقصني اهليب هوب واملصممني  الذين نبني معهم 
العالقات حاليًا . و حتديناهم بأن ينضموا للفريق، ونحن هبذه الطريقة نخلق ونحاول أن 

نخلق قاعدة مجاهريية جديدة. فكيف نفعل ذلك؟

أوال:- نقوم بالتحليل
قمنا بتحليل التغيري املرغوب فيه استناًدا إىل تفكري مدروس بشكل جيد من خالل   .1
حتليل النزاع  )ما الذي نرغب يف تغيريه؟(. ونتيجة لذلك وجدنا أننا بحاجة إىل 

زيادة توسيع الدعم العام لقضية االطفال الفلسطينيون.
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ثم حددنا أصحاب املصلحة أو الالعبني الذين قد يكونون قادرين عىل دعم التغيري   .2
املرغوب فيه )جتنب أو جتاهل أولئك الذين يمنعونك ، ال تفسد طاقتك(.

عندما نحدد أهم آليات النزاع قد نكون قادرين عىل حتويل أجهزة الرادار اخلاصة   
هبم نحو التغيري املرغوب فيه.

ثانيا :- نقوم ببناء شبكة مجاهريية 
نقوم ببناء قاعدة مجاهرينا وتوسعة نطاقها ويتم توجيه العديد من تقارير حقوق اإلنسان 
معظم  إىل  الوصول  تم  وقد  سيايس.  أو  قانوين  مجهور  نحو  اإلنجليزية  باللغة  الفلسطينية 
السياسيني الدوليني بذلك بشكل جيد عىل مدار العقود املاضية. ومع ذلك ، فإن الغالبية  

تفتقر إىل اإلرادة السياسية إلحداث التغيري املرغوب فيه.
وهلذا السبب نحتاج إىل تطوير حركة التضامن أكثر،  وجيب أن نبنيها من األسفل إىل 

األعىل.
ومن أجل توسيع دعم العمل يف جمال حقوق اإلنسان فنحن نحتاج إىل ترمجة الرسائل 
املوجودة باللغات املحلية ، وتلخيصها ، وأيضًا إنشاء رسائل جديدة سهلة الفهم ، وصياغة 
تقارير قصرية ، وتطوير مدونات الفيديو وغريها من املرئيات أو الرسوم البيانية، والرسوم 

املتحركة الخ ... مما حيفز الشباب أو أي مجاهري جديدة.
ثالثا، نعمل عىل تطوير وجهات نظر بسيطة وجذابة جلامهرينا ونقوم بصياغة اخلطوات 
باستخدام النامذج ، وكذلك من خالل مهام ملموسة أخرى للناس من اجل املسامهة يف ذلك.

سأقوم برشح هذه اخلطوات الثالث ثم التوصل إىل أمثلة ملموسة:

1.  حتليل فن التضامن
فيلمه  تشومسكي يف  ناعوم  مثل   ، الواقع  بتحليل  الدوليني  املفكرين  من  العديد  يقوم 

»القداس ألحالم أمريكية«.
https://www.youtube.com/watch?v=PH1rudlN_Qw&index=1&list=PLaQT-xl

f5BuwHsTsFMseEeHQcF5ak9K_3&t=59s يصف تشومسكي يف 10 خطوات كيف 
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تقوم السلطة بتصنيع السلطة ، وكيف تفكك السلطة التضامن بني الناس من خالل تعزيز 
قيم الفردية عرب االستهالكية. ونتيجة لذلك، يتم ترك الناس لوحدهم من خالل هذا النوع 

من قهر وحكم قطاع الرشكات. 
ومن وجهة نظري املتواضعة ، ال ينطبق حتليل تشومسكي عىل أمريكا فحسب ، بل ينطبق 

أيًضا عىل النظام الرأساميل احلايل بشكل عام.
يتم بناء املعاهد الديمقراطية الغربية لتحقيق التوازن بني السلطة ، يف إطار ما يسمى بفصل 
السلطات. ويتم فصل السلطة الترشيعية والتنفيذية والقضائية ملوازنة بعضها البعض. ومع 
ذلك ، عندما تتامشى الديمقراطية الربملانية مع احلكومة ، أو عندما تكون وسائل اإلعالم 
حتت سلطة الرشكة ، وتعوق احلكومات الوصول إىل العدالة ، ونتيجة لذلك ، فإن توازن 
السلطة قد يضطرب ، وال يعمل نظام »فصل السلطات« بشكل فعال. ويف غضون ذلك ، 

نرى أن تأخذ الرشكات الدولية السلطة. 
)وقد وصف جون بريكنز بالتفصيل كيف تم بناء هذا عىل مر السنني يف كتابه »اعرتافات 

قاتل اقتصادي«.(
هل لدينا بدائل هلذا النظام الفاشل؟ ليس بعد.

وقد قال ألستري فواد لوك ، الناشط يف جمال التصميم: »نفتقر إىل نقاش حول القيمة والقيم. 
ونفتقر إىل املناقشات حول التصميم والنوايا ، وما يعنيه لالقتصادات اجلديدة. ويشمل النهج املتعلق 
بعلم القيم عىل حقوق اإلنسان ، مثل املأوى واحلرية. ويشمل النهج املرتكز عىل احليوية حقوق مجيع 
العواصم احلية. وحيتاج املصممون إىل اختاذ موقف أخالقي. والنص هو نداء ملزيد من القيمة املضافة 

إىل املجاالت االجتامعية والثقافية: القليل من اجلامليات ، املزيد من األخالق».
وال يقترص األمر عىل املصممني الذين يشعرون باحلاجة إىل تضمني الفكر االجتامعي يف عملهم 
، بل يشعرون يف العديد من التخصصات بأهنم جيب أن يشملوا الفكر االجتامعي وان ينفذوا 
القضايا االجتامعية عىل املستوى الذي يعمل فيه. كام هو احلال يف االقتصاد ، وكام هو موضح 
يف مبادرات مثل قاعدة البيانات اإلرسائيلية Who Profits التي حتلل الرشكات التي تستفيد من 

االحتالل، أو Banktrack اهلولندية، التي تتبع السلوك األخالقي للبنوك يف مجيع أنحاء العامل.
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إن هذا االفتقار إىل اإلسرتاتيجية حمسوس يف مجيع أنحاء العامل. وهنالك اسرتاتيجيات 
صغرية لبناء التضامن فيام بيننا. إذا كان هذا صحيًحا ، فكيف يمكننا بناء التضامن الذي 

يتعلق بحقوق اآلخرين؟
ولتحقيق ذلك ، جيب أن نجد أرضية مشرتكة جيتمع فيها الناس ويتواصلون فيها عاطفيًا. 

وتوفر حقوق اإلنسان وخاصة حقوق األطفال هذه األرضية املشرتكة.
وبام أن العوملة تربطنا أقرب إىل بعضنا البعض ، فإن عاملنا سوف يتشابك أكثر فأكثر. وحيدث 
ذلك عن طريق التشارك ، عرب حركات الشعوب واإلنرتنت. أطفالك هم أطفايل. وأطفايل هم 

أطفالك. وإذا كنا مجيًعا نشعر أننا نشرتك يف قضية ، فإن فن التضامن هو أمر تباديل.

2.  مجهور جديد من املصممني والفنانني واملوسيقيني
يقدم االحتالل والقوى املحيطة به يف فلسطني واقًعا قاًسيا لألطفال: فهم »األكثر طلًبا«. 
تقوم منظمة الدفاع الدولية يف فلسطني وغريها من منظامت حقوق اإلنسان برصد حقوق 
الطفل وحتليلها والدفاع عنها. وحيث حتظى العديد من منظامت حقوق اإلنسان الفلسطينية 
وجمموعات  الدولية  واحلركات  املتحدة  األمم  حمافل  مع  جيدة  وبعالقات  دويل  باحرتام 

التضامن. لكن مع ذلك ، ما زال العدد يرتفع ، وكل عام يتم استهداف أطفال جدد.
ماذا يمكننا أن نفعل أكثر؟

جيب علينا البحث عن مجاهري جديدة والوصول إليهم من أجل توسيع أساس الدعم لدينا. 
وختتار مؤسسة تضامن جمموعة من العقول املبدعة ، مثل املصممني والفنانني واملوسيقيني.

ومن املهم ضبط رسالتك عىل مستوى فهم اجلمهور اجلديد من اجل الوصول إليهم.
وتعد هذه الطوابع الربيدية للربيد اهلولندي املستخدمة للبيع 

عرب موقعنا اإللكرتوين مثال بسيط عىل ذلك:
وعندما ينضم أشخاص جدد للمؤسسة، فإننا نواصل تثقيفهم 

وتقديمهم إىل املستوى التايل.
فعىل سبيل املثال ، عندما نريد إجراء حوار مع فنان ، نجلب 

أدوات ومرئيات مصممة تصميام جيًدا ، مثل مقطورة Humusbar املتحركة ، وذلك لفتح 
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يشكل  للجميع.  األطفال  وحقوق  املجاين  واحلمص  الشاي   Humusbar يقدم  احلوار. 
Humusbar نقطة جذب رائعة. فيوفر جو Humusbar أجواء آمنة. هبذه الطريقة ، نوفر مساحة 

يتساءل فيها الناس ويتوقفون ويأكلون ويتأملون ويطرحون سؤااًل أو يبدئون حمادثة معنا. 
من خالل Humusbar نقوم بجذب مجهور جديد لالنضامم إلينا.

النقاش ، باستخدام  تالية نتحدى مجهورنا أن ينشئوا مداخالهتم اخلاصة يف  وكخطوة 
موادهم اخلاصة وعرب قنواهتم اخلاصة، عىل سبيل املثال من خالل مشاركة وصفات جديدة 
لـلحمص للمقطورة لدينا ، وتقديم تقريرا عنها يف مدونة فيديو أو تصميم قائمة حلقوق 
األطفال يف فلسطني. يرغب اآلخرون باملسامهة يف التحرير ، والتصوير ، وتقديم املواد ، أو 

يف دعمنا يف تطوير ورش العمل مع األطفال.
وكلام كانت رسائل حقوق اإلنسان أكثر واقعية ، كلام كان من املمكن للفنانني االرتباط 

هبا وتطويرها إىل يشء جديد.

3.  مجهور جديد من خالل األعامل وحقوق األطفال
وإىل جانب املسار الفني ، تبحث مؤسسة تضامن أيًضا يف كيفية ربط حقوق األطفال 

الفلسطينيني بالنشاط التجاري الدويل.
يتفاعل العمل مع األطفال عىل أساس يومي ويؤثر عىل جمموعة واسعة من حقوق األطفال. 
عاملة  عىل  الرشكات  لدى  الواجبة  العناية  عمليات  يف  األطفال  حقوق  إدماج  يقترص  ما  وغالبا 
األطفال. ومع ذلك ، فإن تأثري األعامل التجارية عىل األطفال يمتد إىل قضايا مثل تصميم املنتجات 
واإلعالن ، وسلوك املوظفني أو املقاولني الفرعيني جتاه األطفال ، وإعادة التوطني املجتمعي وحقوق 

األطفال يف سلسلة التمديدات والقيمة ، ولكن أيضا إىل حقوق األرض أو احلق يف التعليم.
األذى من  األطفال ومحايتهم من  لتحسني حقوق  هائلة  بقوة  التجارية  األعامل  تتمتع 
خالل الطريقة التي تعامل هبا املوظفني ، وتدير منشآهتا ، وتطور وتسوق منتجاهتا ، وتقدم 

خدماهتا ، ومتارس نفوذها عىل التنمية االقتصادية واالجتامعية.
يف عام 2011 ، نرشت منظمة اليونيسيف تقريرًا عن كيف يشهد األطفال حول كيفية 

تأثرهم هبذه األعامل:
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https://www.unicef.org/csr/css/How_Business_Affects_Us_report_on_
children_s_consultation.pdf

عندما نلقي نظرة فاحصة عىل األعامل التجارية يف فلسطني ، نرى أن العديد من الرشكات 
حتقق األرباح عن طريق االحتالل ، أو يتم حرصها يف اقتصاد حمتل. ماذا يعني هذا بالنسبة 

ألطفال فلسطني؟
فامذا يعني عىل سبيل املثال فيام يتعلق بحقوق األطفال ، عندما تقوم الرشكات )الدولية( 
ببناء الطرق واملستعمرات التي تستثني أطفال فلسطني ومتنعهم من عبور تلك األماكن بأمان؟ 
أو ماذا يعني عندما تقوم رشكات مثل فولفو بتوصيل احلافالت لنقل األطفال املحتجزين 

إىل أرض املحتل ، والذي يعد أيًضا جريمة بموجب اتفاقية جنيف.
يمكن لألعامل التجارية أن تفعل ما هو أفضل. فعىل الرغم من النمو يف مسؤولية الرشكات 
وعملها وجدول أعامل حقوق اإلنسان ، إال انه ال يتم التعامل مع األطفال كأصحاب مصلحة 

وحقوقهم بشكل واضح بام فيه الكفاية داخل القطاع اخلاص.
استضافت اليونيسيف وامليثاق العاملي لألمم املتحدة ومنظمة »أنقذوا األطفال« حدث 
https://www. .إطالق عاملي ملبادئ حقوق الطفل واألعامل يف 12 مارس 2012 يف لندن
unicef.org/csr/47.htm وتنص املبادئ العرشة  القائمة عىل امليثاق العاملي لألمم املتحدة ، 

عىل األعامل التجارية بشأن كيفية احرتام حقوق األطفال ودعمها. وتبني بعض املامرسات 
اجليدة كيف توفر األعامل التجارية الرعاية اليومية اجليدة لألمهات، والقروض الكافية لآلباء 

واألمهات وكيفية تصوير األطفال بطريقة حمرتمة.
يف عام 2011 ، تبنت األمم املتحدة مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية 

.OESO واعتمدهتا منظمة )UNGP( وحقوق اإلنسان
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_

EN.pdf تدخل هذه املبادئ يف القانون الدويل. وبالتايل ، تقوم مبادئ األمم املتحدة التوجيهية  

بتوفري أساًسا لتحميل الرشكات املسؤولية عن االنتهاكات التي حتدث يف سلسلة عملها. 
ويف الوقت نفسه ، ال يوجد الكثري من االجتهادات حتى اآلن.

األطفال هم برًشا أيًضا بالطبع ، لذلك يتم تضمينهم يف برنامج األمم املتحدة للمبادئ 
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التوجيهية. ومع ذلك ، وبام أن األطفال هم الفئة األكثر ضعفًا يف مواجهة رصاع ما وبام أهنم 
حيتاجون إىل محاية إضافية ، فمن املهم إلقاء نظرة فاحصة عىل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية 

ووضع إجراءات ملموسة الحرتام ومحاية حقوق األطفال يف فلسطني.

التوصيات
بناًء عىل ما سبق ، فإن توصيايت اخلاصة بإسرتاتيجية دولية حلامية أطفال فلسطني هي:

أواًل: ترمجة وتعديل التقارير املعقدة ، التي غالبًا ما تكون قانونية جدًا وطويلة جدًا،   -
إىل مواد برصية يسهل فهمها. وإعادة كتابة التقارير إىل مقاالت قصرية حتتوي عىل 
800 كلمة كحد أقىص. وعرض هذه املقاالت )يف أجزاء وقطع( للنرش يف املنتديات 

البديلة. واستخدم صوًرا ومرئيات جذابة وإجيابية.
ثم:  

دعوة الفنانني واملصممني واملوسيقيني والعقول اإلبداعية للعمل معكم.  
الفنانني  ويشمل  كبريًا،  دوليًا  مجهورًا  وجيذب  فلسطني  يف  الفني  املشهد  يزدهر   
الفلسطينيني يف أعامل حقوق اإلنسان، ومساعدهتم عىل فهم نطاق قضايا حقوق 
اإلنسان وأمهية دورهم يف توصيل الرسائل إىل مجهور دويل وتشجيعهم عىل أن 
يكونوا اجتامعيني ونقديني ومساعدهم عىل فهم النطاق الكامل ألمهية املساءلة 

واملساواة يف احلقوق خاصة حقوق األطفال.
مطالبتهم  يمكنك   ، اإلنسان  العمل يف جمال حقوق  قيمة  الفنانون  يدرك  عندما   
بمواصلة تطوير الرسائل البرصية ، والتي يمكن استخدامها مع مجاهري جديدة 

أخرى وتوسيع قاعدة التضامن اجلديد.
الوسائل البرصية  

تنظيم حمكمة شعبية بشأن حقوق األطفال الفلسطينيني استنادا التفاقية الهاي.   .2
انتهاكات حقوق  التمثيلية حول  القضايا  فيها بعض  وإنشاء حمكمة شعبية تقدم 
الطفل. حيث تقوم منظامت حقوق اإلنسان الفلسطينية بإعداد قضية متثيلية لكل 
منها، بام يف ذلك قضية تتعلق باألعامل التجارية وحقوق األطفال. ستقدم القضايا 
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يف املحكمة إىل هيئة حملفني من القضاة البارزين. ومن ثم القيام بدعوة 5 إىل 10 
قضاة دوليني مساعدين ، الذين يناشدون أطفال فلسطني ، والذين يتمتعون بسمعة 

ومصداقية دولية. ثم يقوم القضاة بتطوير رأهيم املستقل حول احلاالت املقدمة.
استناًدا إىل حكم القضاة ، يمكن لفريق محلة ما تطوير ومتابعة وجهات النظر ،   

وتسليم امللفات إىل املحامني وإنشاء محلة دولية.
وهو يضيف إىل القيمة عندما نقوم بتضمني مغّني الراب الفلسطينيني والعامليني   
لرتمجة االهتامات أو األحكام إىل األغاين ، ومدوين الفيديو لإلبالغ عن اجللسات 
عرب اليوتيوب ، والفنانني واملصممني لتطوير النتيجة يف أشكال بسيطة لكن مصممة 
بشكل جيد. يمكن استخدام هذه املواد إلجراء املزيد من احلمالت يف املستقبل.
قد نحصل عىل اإلهلام من واحدة من األربع حماكم لراسل التي كانت تعقد سابقًا.  

اخلامتة
جيب أن نبذل أقىص ما يف وسعنا من أجل تقديم تقارير حقوق اإلنسان الفلسطينية املمتازة 

إىل ما بعد اجلامهري القائمة والداعمة ، من أجل توسيع القاعدة من اجل الدعوة.
ستكون اإلسرتاتيجية الدولية حلامية أطفال فلسطني فعالة عندما تكون مدعومة من مجهور 

دويل واسع. وللحصول عىل أشخاص جدد ، نحتاج إىل العمل عىل الرسائل واملرئيات.
وجلعل الناس يتحركون ، جيب أن نقدم هلم تصورات عملية ، والتي قد تأيت من التعاون 

بني العقول املبدعة واخلرباء القانونيني أثناء املحكمة الشعبية املقرتحة حلقوق األطفال.
عندما ننجح يف اجلمع بني هاتني املجموعتني حول حمكمة دولية حول حقوق األطفال 

الفلسطينيني ، نخلق أساًسا جديًدا للدفاع من أجل التغيري.
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تغيير السياسات االسرائيلية اجتاه االطفال املعتقلني
واالعدام خارج نطاق القضاء

مداخلة الصحفي اإلسرائيلي جدعون ليفي

اسمحوا يل أواًل أن أكون شخصًيا للحظة ، فوجودي هنا اليوم له معنى خاص بالنسبة 
يل من ناحيتيني أوال ال ينبغي أن يؤخذ دعوة إرسائييل إىل مؤمترك عىل أنه أمر مسلم به ، 

ليس يف هذه األيام.
وأنا أعلم أن هذا ال يعترب أمرا مفروغا منه ، وليس بسيطا بالنسبة لكم إستضافة إرسائييل 
وأي إرسائييل ، إرسائييل هيودي ، وهو جزء من االحتالل أنا املحتل ، وأنا أمثل هنا املحتل 
، ال أستطيع االنفصال عن هذا أنا أمحل املسؤولية ، أمحل العار و أمحل الذنب ، وبالتايل له 
معنى خاص بالنسبة يل عىل الرغم من أن األمر معقد للغاية ، إنه لطف كبري  منكم وربام 

شجاًعة بام يكفي لدعويت هنا.
أود أن أهدي املالحظة الشخصية الثانية إىل صديقي القديم قدورة فارس مل أرى قدورة 
لسنوات عديدة ، وعندما أرى قدورة أرى األمل الذي وىل أرى أيام قدورة  ومروان الربغوثي 
وانا ونحن مسافرون يف األرايض املحتلة ، ومسافرون إىل اخلارج مؤمنني بأن شيًئا سيخرج 
بالسالم  واألوهام  اآلمال  من  العظيمة  األيام  تلك  ولت  لقد  بأكملها.  السالم  عملية  من 
والتعايش . مل أرى قدورة لسنوات عديدة، كم هو مقدس رؤيتك قدورة ،  آمل أن أمتكن 

من إبداء أمنية سياسية واحدة هي أن أرى مروان الربغوثي حرًا إنه حقا حلمي.
أخصص  أن  أود  املعطي«  »عيسى  الطفل  حالة  مع  أتعامل  كنت  األخرية  األسابيع  يف 
بعض الكلامت إىل عيسى املعطي وهو طفاًل من بيت حلم يعيش يف خميم الدهيشة. التقيت به 
الول مرة بعد أن فقد ساقه منذ عامني ، وكان يف الثالثة عرشة من عمره. أطلق اجلنود مخس 
رصاصات عىل ساقيه. وقد دخل املستشفى يف هداسا ملدة شهرين ونصف. من اليوم و الشهر 
األول تم تقييده بالرسير ،  وقام األطباء بكل يشء ممكًنا إلنقاذ ساقه، ولكنهم أخريا قاموا 
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ببرتها يف عملية جراحية اجروها له بعد ان فقدو األمل . قابلته بعد ذلك عندما كان ال يزال 
يقف عىل ساق واحدة يف منزله يف بيت حلم. ثم ذهب إىل الواليات املتحدة وحده للحصول 
عىل ساق جديدة. كان يف الثالثة عرشة والنصف من عمره عاد وحياته قد حتسنت ، وبعد 
أسبوعني تلقيت مكاملة هاتفية بأنه رهن االعتقال. وملدة أسبوع واحد ، احتجز االحتالل 
اإلرسائييل طفاًل يف الرابعة عرش من عمره من دون ساق. تعرض للرضب يف استجواباته 
مثل أي طفل آخر، وتم ابقائه يف أكثر الظروف الالإنسانية مل حيصل عىل الطعام ملدة أربع 
وعرشين ساعة حتى قاموا بتقديم الطعام له. التقيت به هذا اإلثنني عندما أطلق رساحه من 
السجن وأدركت ما ذكرته »املحامية هبة« للتو، أن املأساة احلقيقية لعيسى املعطي ليست 
فقدان ساقه، انه قادرا عىل امليش دون ساقه ، يميش بشكل جيد جدا  املأساة احلقيقية لعيسى 
املعطي هي أنه فقد طفولته. مل يعد طفاًل، إنه بالكاد يبتسم . هذا صعب وهو أصبح صعبا 
أيضا .. سألته: أمل تكن خائفا، أمل تبكي ، مل يكن يعرف ما أحتدث عنه معه. قلت له ولكنك 
يف الرابعة عرشة من العمر  يا اهلي أنت طفل ، ال خماوف! ال دموع! مل يكن يعرف حتى ما 

أحتدث عنه كان فقط مصدوم وصعب .
لقد فقد طفولته بالفعل أكثر بكثري من فقدانه لساقه ، وهذا ال يمكن اسرتداده ، كان من 
املمكن أن تعود له ساقه، ولكن ليس طفولة جديدة. لن يصبح أبدًا طفاًل مرة أخرى. كنا 
نجلس هذا األسبوع يف منزله،  مل يبتسم لوهلة واحدة..هذا الطفل قد يواجه حماكمة أخرى 

اآلن وقد يدخل السجن مرة أخرى.
يف حالة عيسى املعطي ، يعيدين االمر مرة أخرى إىل السؤال الرئييس الذي يزعجني ، 
والسؤال هو كيف يعيش اإلرسائيليون يف سالم مع هذا؟ كيف يكون اإلرسائيليون عىل 

يقني من أن جيش الدفاع اإلرسائييل هو اجليش األكثر أخالقية يف العامل، واهنم متميزون؟
كيف حيدث لطفل ان يوضع يف السجن ملدة أسبوع بدون سبب؟ نرشناها يف صحيفة 
هآرتس مرارًا وتكرارًا، و ربام ال يرى اي إرسائييل هذا الطفل عىل انه طفله. هل يمكنك أن 
تتخيل ماذا سيفعل اإلرسائيليون إذا كان الفلسطينيون سيطلقون النار عىل طفل إرسائييل 

ويضعونه يف السجن ، او إذا كانوا سيعتقلون طفاًل ملدة أسبوع دون سبب؟
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وهنا يأيت اليشء الرئييس الذي يشغلني كإرسائييل ، وهو كيف يمكن لألشخاص 
العاديني مثل الشعب اإلرسائييل اللذين يعلموا أن الشعب الفلسطيني ليس وحوش، 
يتعلق  العام اإلرسائييل؟ عندما  الرأي  الظواهر دون ملس  كيف يمكن أن حتدث هذه 
مروعة  أشياء  يفعلون  اإلرسائيليني  ألن   ، للغاية  مهم  مؤمتركم  .فإن  باألطفال  األمر 
للبالغني إن االحتالل ال إنساين وقاس ووحيش عىل اجلميع. ولكن عندما يتعلق األمر 
باألطفال  يتوقع املرء أن املجتمع اإلرسائييل سوف يتفاعل عىل األقل مع أطفالنا مجيعا 

بطريقة خمتلفة،  ال أعرف.
إن املجتمع اليهودي مثل كافة  املجتمعات يعشق األطفال ، األطفال هم مركز احلياة 
لإلرسائيليني اجلميع أطفال بام فيهم » جنودنا هم أطفالنا«. تعلمون أن األطفال اإلرسائيليني 
الفلسطيني  عىل  النار  أطلق  الذي  »اجلندي  »آزاريا  أطفااًل.  زالوا  وما  سنة  عرشون  لسن 
املحترض يف اخلليل هذا القاتل يدعى طفلنا .كيف يمكن هلوالء الناس الذين حيبون ويقدرون 
إىل  مبال  يكون غري  ان  املجتمع  يمكن هلذا  ، كيف  الطريقة  أطفاهلم كثريا وحيموهنم هبذه 
أطفال اآلخرين؟ حسنًا قد يقولوا الكبار هم« إرهابيون«ويريد الكبار رمينا مجيًعا إىل املحيط، 

ويشكلون خطرًا عىل أمن دولة إرسائيل ، لكن األطفال؟
لذا ، أواًل وقبل كل يشء ، فإننا بالكاد ندعوهم أطفاال ، ويف كثري من األحيان يطلق 

عليهم إرهابيون، حتى إذا كانوا يبلغون من العمر عرش سنوات.
انظروا إىل كيفية قيام اإلعالم اإلرسائييل بتغطية هذه احلاالت. » تم إطالق النار عىل إرهايب 
من ضمن عرشة ارهابيني اليوم« ، »تم القبض عىل فتاة يف الرابعة عرش قبل أسابيع قليلة« ، 
تم استدعاء وذكر األطفال الفلسطينيني يف وسائل اإلعالم اإلرسائيلية عىل أهنم إرهابيني.

إذن هذه هي املرحلة األوىل إلطالق رساح أنفسنا من أي شكوك أخالقية ألهنم ليسوا 
أطفااًل، هم إرهابيون ، لذلك ال توجد مشكلة ثم ترى اإلنكار من املجتمع بأرسه جيل بعد 
جيل بان هذا الطفل الفلسطيني  ليس أقل من جمرم، وأنا ال اقول انه ليس هنالك ما يكفي 
من املحامني الذين يعرفون قواعد الكيفية التي ينبغي ان يقوم عليها االستجواب، وكيف 
جيب أن يتم االعتقال ومع ذلك  تنتهك إرسائيل معظم تلك القواعد، واملحامني يعرفون 
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أفضل بكثري مما اعرف، ولكنني أحتدث عن يشء أعمق من ذلك، و هو كيف يمكنك معاملة 
األطفال هكذا بينام حتب أطفالك كثريا؟

اية أعذار يف جتريد الفلسطينيني من صفة إنسانيتهم وإضفاء صفة الشيطانية  ال يوجد 
عليهم يف أرفع أداء هلا. فعندما يتم القبض عىل طفل يف الرابعة عرش من عمره ومن دون 
ساق، واملجتمع يدعم ذلك متاما ، أو عىل األقل غري مبال متاما، فانك تفهم أن هذا املجتمع 

قد فقد إنسانيته.
نقطة  يف  طفلها  فقدت  امرأة  عن  مرة  ألول  كتبت  عندما  الثامنينيات  أواخر  يف  أتذكر 
تفتيش، كانت من مدينة النبي صموئيل ، كانت عىل وشك الوالدة،  أخذها زوجها وأخوه 
إىل السيارة، ثم ذهبوا إىل ثالثة نقاط تفتيش مل يسمحوا هلا باملرور... وأخريا انجبت الطفل 
التفتيش، كانوا يتوسلون للسامح هلا باصطحاب الطفل إىل املستشفى ، لكنهم مل  يف نقطة 

يفعلوا وكان الطفل قد مات.
لقد كانت فضيحة يف إرسائيل ، وقد ُصدم الناس ، وأصاهبم االنزعاج ، ومتت مناقشة 
االمر حتى يف جملس الوزراء اإلرسائييل. كانوا بعض الضباط بعيدين عن اجليش،  مل يستطع 
جزء من اإلرسائيليني قبول ذلك. منذ ذلك احلني كتبت أن حوايل عرش نساء أخريات قد 

فقدن أطفاهلن يف نقاط التفتيش ، ومل يعد أحد هيتم بذلك. .
ما حدث للمجتمع اإلرسائييل يف سنوات االحتالل هو أنه فقد عالقته بالواقع. العيش 
يف اإلنكار هو فقدان االتصال بالواقع. لكن دعونا ال ننسى أن املجتمع الذي يفقد قيمه 
اإلنسانية، جمتمع يصبح وحشًيا للغاية ،و قاٍس إىل درجة عدم االكرتاث بتعذيب األطفال. 
يواجه هذا املجتمع مشكلة ، وقد يكون تصحيح ذلك أصعب من وضع حد لالحتالل. يعلم 
الناس هنا أنني لست متفائاًل بشأن وضع حد لالحتالل ، ولكن يف هناية املطاف أعتقد أن 
املجتمع اإلرسائييل فقدها ، فقد إنسانيته وليس هناك ما يشبه موقفه جتاه األطفال الفلسطينيني 

إلثبات كيف أصبحنا عميان ، وكيف أصبحنا غري أخالقيني ، ومدى قسوة االحتالل .

شكرا جزيال
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األسرى الفلسطينيني األطفال تعذيبهم واإلنتهاك حلقوقهم

احملامية هبة مصاحلة إغبارية

يزداد عدد األطفال الفلسطينيني القارصين الذين يعتقلوا عىل أيدي جنود االحتالل 
يوما بعد يوم، وتزداد نوعية املخالفات والتهم التي توجه هلم، كذلك يشدد اإلحتالل 
أكثر وأكثر يف العقوبات التي تصدر بحقهم يف املحاكم العسكريه، ويف نفس الوقت 
يستمر االحتالل بإنتهاك حلقوق هؤالء القارصين بشكل واضح وفاضح ضاربًا بعرض 
تتعلق بحقوق اإلنسان عامة  التي  الدولية  القوانني واإلتفاقيات  املواثيق  احلائط مجيع 

وحقوق األطفال خاصة .
ففي السنوات االخريه نالحظ ازدياد هائل يف عدد األرسى القارصين املعتقلني، وذلك 
يف اعقاب إنتفاضة القدس األخريه، لدرجه أن دولة االحتالل اضطرت لفتح اقسام جديده 
جديد  قسم  فتح  حيث  التوقعات،  كل  فاقت  التي  االعداد  هذه  الستيعاب  السجون  يف 
هناك  االشبال  وعومل  احلياه،  مقومات  الدنى  افتقر  والذي  جفعون  سجن  يف  لالشبال 
معامله ال متت لالنسانيه بصله، من حيث ظروف احلياه اليوميه واالنتهاك حلقوقهم، وبعد 
أن قمنا بتقديم التامسات هبذا الشأن تم اغالقه بعد عدة شهور، فاضطرت إرسائيل الفتتاح 
قسم جديد يف سجن عوفر لالشبال باالضافه للقسم القائم، ونقل االرسى االشبال من 
سجن الشارون الذي مل يعد يتسع للقادمني اجلدد اىل سجن جميدو حيث تم هناك افتتاح 
قسم جديد اخر لألرسى االشبال ليستوعب ارسى الشارون باالضافه للمعتقلني اجلدد 

من القدس وضواحيها .....
عدد االرسى القارصين يف سجن جميدو يصل تقريبا اىل 220 اسري، والذين قسموا اىل 
قسمني قسم 4 والذي خصص لألرسى القارصين من القدس وضواحيها حتديدا وفيه 100 
اسري وقسم 3 خصص لباقي االرسى القارصين الفلسطينيينوفيه حوايل ال 120 اسري،  ويف 

سجن عوفر يوجد قسم واحد فيه حوال املئة اسري



119

املسكوبيه،   مثل  التوقيف  مراكز  يف  املوزعني  املوقوفني  القارصين  لألرسى  باالضافه 
حواره،  اجللمه،  عسقالن،  بيتح تكفا ... وغريها .

يتعرض الطفل الفلسطيني املعتقل اىل شتى أنواع التعذيب اجلسدي والنفيس منذ حلظة 
اعتقاله بعكس ما ينص عليه القانون الدويل اإلنساين، ان كان يف اتفاقية جنيف الرابعه او 
اتفاقية حقوق الطفل وغريها، الذي قيد وحدد كل طرق سلب حرية األطفال وجعل منه 
املالذ األخري وعىل ان يكون القرص مده ممكنه، حث وشدد عىل عدم التعرض بقسوه للطفل 

املعتقل وعدم تعذيبه بل معاملته بانسانيه واحرتام .
التي وقعت عليها  االتفاقيات  لكن لألسف إرسائيل ترضب بعرض احلائط كل هذه 
بنفسها تتجاهلها وتترصف عىل هواها فهي تعترب نفسها فوق القانون الدويل، حيث انشات 
حماكم عسكريه واعتقلت مئات األطفال بطرق مهينه ومذله وحاكمتهم بناءا عىل األوامر 

العسكريه التي أصدرهتا يف األرايض املحتله .
هذه األوامر العسكريه  مل تتعامل مع األطفال الفلسطينيني املعتقلني كاطفال وما جاء 

فيها يناقض القانون اإلرسائييل الذي خيص املعتقلني األطفال وخيتلف عنه كثريا .
فمثال من اخطر هذه األوامر العسكريه هو االمر العسكري الذي يعرف الطفل الفلسطيني 
بانه كل انسان مل يبلغ السادسه عرشه عاما، وهذا يعارض ما جاء يف اتفاقية حقوق الطفل وما 
جاء يف القانون اإلرسائييل نفسه والذي يعرف الطفل بانه كل من حتت جيل الثامنه عرشه عاما .
*** من خالل عميل وزيارايت االسبوعيه لألرسى االشبال يف سجون االحتالل من 
اجل االطالع عىل وضعهم وظروف اعتقاهلم والتحقيق معهم تكونت لدي صوره واضحه 
عام يتعرض له هؤالء األطفال من تعذيب جسدي ونفيس وانتهاك حلقوقهم بشكل صارخ، 
ومع ان جتربة االرس ختتلف من طفل الخر اال ان مجيعهم يشهدوا بتعرضهم الحد اشكال 

العنف، وساعرض هنا يف مداخلتي صوره عام رصح به هؤالء االرسى االشبال .
حلظة االعتقال:- عادة يف الوضع الطبيعي الذي يقوم بعملية االعتقال هو الرشطه، لكن 
بام اننا موجودين حتت االحتالل ونعيش ظروف غري طبيعيه لذلك من يدخل للمدن والقرى 

الفلسطينية هبدف االعتقال هم اجليش وجنوده .  
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فعادة ما يتم اعتقال األطفال الفلسطينني يف ساعات الليل املتاخر او يف ساعات الفجر، 
يصل جنود االحتالل للبيوت كخفافيش الليل، يقتحموا البيوت باعداد هائله، ويف اغلب 
األحيان يقوموا بكرس باب املدخل عن طريق تفجريه او كرس القفل، ينترشوا يف البيت غري 
نومه دون سابق  يوقظوه من  املطلوب،  القارص  نوم  يقتحموا غرفة ومكان  اهبني حلرمته، 
انظار، يفتح عينيه مذعورا وجيد العرشات من اجلنود فوق راسه موجهني أسلحتهم اجتاهه، 
يف اغلب األحيان ال يسمحوا له بتبديل مالبس النوم او لبس حذاء مناسب واملشكله هي 
يف فصل الشتاء عندما خيرج املعتقل يف مالبس نومه اخلفيفه ويتعرض للمطر والربد الشديد 
يف اخلارج، خيتطفوه اجلنود من بني اهله دون ان يرشحوا سبب االعتقال وال اىل أين يقتادوه، 
خيرجوه من البيت يقيدوا يديه اىل اخللف بمرابط بالستيكيه ويشدوها بقوه عىل يديه وكثريا 
ما تؤدي هذه املرابط اىل جروح يف الرسغني او اىل احتباس الدم حتتها، واذا اخطا وطلب 
املعتقل من اجلندي ان خيفف من ضغطها عىل يديه يعاقب ويقوم بشدها اكثر واكثر، كذلك 

يتم تعصيب عينيه بعصبه متسخه رائحتها سيئه .
بالتعرض للمعتقل بالرضب  البيت يف كثري من األحيان يقوم اجلنود  بعد اخلروج من 
املربح، يرضبوه بايدهيم ارجلهم وباحذيتهم ذات النعل احلديدي باعقاب البنادق، بالدبسات 
أي العيص الصغريه، يتفننوا بالرضب وايذاء املعتقلني، واحيانا كثريه يصاب املعتقلني باجلروح 
البالغه، مثل إصابات يف الراس، نزيف من االذن، انتفاخ وورم يف العني، كرس يف االسنان، 
كرس يف االنف، رضوض يف كل انحاء اجلسم، ينزفوا الكثري من الدماء، واالصعب انه ال 
يقدم هلم أي عالج ملدة أيام حتى يصلوا السجن، مما جيعل االصابه اخطر وعالجها اصعب 
فمنهم من يفقد السمع يف اذنه املصابه ومنهم من ال يعد يرى بشكل طبيعي بعينه واخر يفقد 

اسنانه وغريها من اإلصابات الكثريه األخرى .
عادة تنتظر اجليبات العسكريه يف طرف البلد او عىل مدخل املخيم، لذلك يضطر الطفل 
املعتقل اىل امليش مسافه طويله وهو معصب العينني ال يرى امامه، يتحسس طريقه يتعثر 
باحلجاره يقع ارضا وتتعاىل ضحكات اجلنود،   احيانا يوجه اجلنود الطفل بان يميش باجتاه 

معني حيث يكون يف وسط الطريق عامود يرتطم فيه الطفل ويتلقى رضبه مؤمله .
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يستمر تعذيب االرسى والتعرض هلم من قبل اجلنود داخل الشاحنه او اجليب العسكري، 
وعادة جيربوه ان ينبطح عىل أرضية الشاحنه احلديديه وعدد كبري منهم جيلس عىل املقاعد 
ويضعوا اقدامهم واحذيتهم عىل راسه ظهره او بطنه يدعسوا عليه بكل قوهتم، يرسع السائق 
عمدا فتهتز الشاحنه بقوه ويرتطم جسم الطفل املعتقل يف اطراف الشاحنه خيبط راسه يف حافته 
احلديديه تارة يمينا وتارة شامال، ويكمل اجلنود برضبه بارجلهم والبواريد التي حيملوها، 
)مثال االسري يوسف صالمحن جنني عمره 1٥ سنه، اعتقل من البيت حوايل الساعه الثالثه 
صباحا، قام عدد من اجلنود باقتحام بيتهم بعد ان كرسوا باب املدخل دخلوا غرفته وهو نائم، 
صاح به الضابط ليستيقظ وهو يشده من فراشه، افاق مذعورا وجد عدد كبري من اجلنود فوق 
راسه وهم يصوبون أسلحتهم باجتاهه، ، منعوه من تبديل مالبسه واخرجوه من بيته بمالبس 
خفيفه مع ان اجلو كان ماطرا وباردا جدا، خارج البيت قيدوا يديه اىل اخللف وعصبوا عينيه، 
وامسكه اثنان وانزلوه عن درج العامره، وهو ينزل صفعه احدهم عدة مرات عىل وجهه ثم 
امسك راسه ورضبه بقوه باحلائط، دفعوه بقوه لداخل الشاحنه، وجعلوه ينبطح عىل ارضيتها 
احلديديه، عىل ظهره ويديه خلفه مقيده، واجلنود جالسني عىل كرايس الشاحنه وهم يضعون 
مشت  الوقت،  كل  باقدامهم  يرضبوه  وهم  وطبعا  وجسمه  بطنه  عىل  واحذيتهم  اقدامهم 
الشاحنه يف طريق وعره وكل الوقت كانت هتتز بقوه وجسمه يرتفع ويرتطم ثانية بارضية 
اجليب، عانى كثريا من هذه اجللسه حيث يديه مقيده خلف ظهره وجسمه يرتطم كل الوقت 
بحديد الشاحنه هذا عدا الرضبات والركالت التي تعرض هلا من قبل اجلنود كل الطريق، 

وشعر باوجاع هائله يف كل ظهره وجسمه(.
بعد ذلك يقتاد اجلنود الطفل املعتقل اىل معسكر جيش او اىل مستوطنه قريبه، يبقوه يف 
اخلارج لساعات طويله يف الربد وحتت املطر، واحيانا ان كان يف الصيف حتت الشمس احلارقه 
دون طعام وال رشاب، يبقى مرميا عىل األرض لوقت طويله ويقف حوله اجلنود ضاحكني 
ساخرين يسبوه ويشتموه باسوا االلفاظ، يطلب املاء ويرفضوا احضاره او يقوموا باحضار 
قنينه ويسكبوا املاء الذي بداخلها عىل املعتقل، ال يقدموا له أي وجبة طعام لساعات طويله 
واحيانا اليام، وكل جندي يمر بجانبه يرضبه يرفسه بقدمه يصفعه عىل وجهه، هكذا يتسلوا 
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عليه بالرضب وكانه حيوان ظال وحتى احليوانات ال تعامل هبذه القسوه، حتى احلامم ال 
يسمحوا له بدخوله اال ما ندر، واالصعب عندما يتنقلوا به من معسكر جيش الخر او من 
مستوطنه الخرى واحيانا يستمر هذا الوضع املاساوي ليومني وثالثه، واملعتقل الطفل ما 
زال بني يدي اجليش، يعاين االمرين، حتى النوم ال يسمحوا له بان يعرف له طعام، اذا شعروا 
بان املعتقل نام وسهوت عينه يصفعوه عىل وجهه او ياخذوا بالتطبيل عىل األبواب والرصاخ 

او حيملوا قشة اسنان وخيزوه هبا او يستعملوا أي طريقه أخرى ملنعه من النوم ، 
)مثال األسري جهاد عليان من خميم اجللزون عمره 16 سنه اعتقل من البيت يف الرابعه 
صباحا وهو مصاب يف قدمه وكل ساقه يوجد عليها جبس، اخرجوه من البيت سبوه وشتموه 
فسبهم فعاجلوه برضبه واوقعوه عىل األرض واخذ اجلنود يرضبوه بارجلهم واحذيتهم عىل 
اجلبس مكان االصابه، تكرس اجلبس وفتح اجلرح ثانية واخذ ينزف، اوقفوه وامسك عكازاته 
ومشى وهو مصاب ويتعثر يف خطاه مسافه طويله حتى مدخل املخيم، عصبوا عينيه وقيدوا 
يديه ثم ادخلوه للجيب العسكري اخذوه اىل مستوطنة بيت ايل وهناك زجوه لداخل كرفان 
صغري طلب املاء احرضه اجلندي وسكبه عىل راسه وهو يضحك، بعد ساعات دخل عليه 
شخص يلبس مدين وامسكه من شعره واخذ يرضب راسه بامكينة الطباعه املوجوده هناكثم 
احرض سلك بالستيك واخذ يرضبه عىل وجهه موجها الرضبات عىل عينيه عقابا له النه 
حاول ان يرفع العصبه عن عينيه،  أصيب بجرح حتت عينه ما زالت اثاره حتى اليوم، بقي 
حتى ساعات امساء داخل الكرفان دون طعام وال رشاب حتى احلامم رفضوا ان يدخله، يف 
الثانيه بعد  بتعبئة استامره طبيه وحوايل  ثانيه ال يعرفها وهناك قام  املساء نقل اىل مستوطنه 
منتصف الليل نقل اىل سجن عوفر، مل يقبل السجن استقباله النه يف حاله يرثى هلا إصابات 
املستشفى يف  اىل مستشفى هداسا، وصل  تنزف واجلبس مكرس وحولوه  يف وجهه وقدمه 
ساعات الفجر، وهناك عاجلوه خالل ساعتني ثم ارجعوه لسجن عوفر،  ويف ساعات الظهر 

نقل للتحقيق عند املخابرات وحقق معه خالل 9 ساعات(
يف كثري من االحيان يصل ضابط املنطقه او أي ضابط اخر وحيقق مع املعتقل وجيربه عىل 
االعرتاف مع انه ليس املؤسسه املخوله بالتحقيق مع املعتقل وهذا يؤثر سلبا عىل امللف فيام بعد.
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هذه الساعات الطويله واأليام التي متر عىل الطفل املعتقل وهو بني ايدي اجلنود هي من 
اصعب ما يمر عليه، واخلطري يف كل هذه املرحله هو ان اجليش ليس املؤسسه التي حتقق 
مع املعتقل وهي ال ختضع للرقابه واملحاسبه بشكل جدي، لذلك هذه الساعات التي متر 
عىل املعتقل وهو بني يديي اجليش الذين يعذبوه جسديا ونفسيا كام ذكرت انفا تأثر جدا عىل 
سريورة التحقيق فيام بعد، فاملعتقل يصلمن يدي اجليش اىل الرشطه أي اىل التحقيق وهو 
منهار جسديا ونفسيا،  يصل منهك خائف ضائع ضعيف مما جيعله يعرتف بام يشاء املحقق 
يعرتف بكل التهم املوجه ضده بل واكثر من ذلك فاحتامل يعرتف عىل اخرين بريئني وفقط 
النه يتمنى ان ينتهي هذا العذاب، ما اريد ان اصله واوضحه ان املحامي الذي يمثل هذا 
الطفل يف املحكمه يصعب عليه أوال اثبات التعذيب الذي تعرض له القارص من قبل اجليش 
الن ال رقابه عليه وثانيا وهو األهم ال يستطيع ان يثبت بان االفاده التي اخذت من الطفل 

واعرتافههو بسبب التعذيب الذي تعرض له من قبل اجليش .
امامه هو رجل  املوجود  املحكمه  واملحامي يف  املعتقلني،  مع  التي حتقق  فالرشطه هي 
الرشطه فقط وليس رجال اجليش الذين اعتقلوه، وهذا امر يف غاية اخلطوره وجيب دراسته 
وإجياد احللول، الن األطفال حتاكم ظلام، فاملؤسسه تستغل ضعفهم وعدم درايتهم بام يدور 
وتدفن  حياهتم  وسنني  أيام  امجل  منهم  ترسق  وباملقابل  االعرتافات  منهم  لترسق  حوهلم 

طفولتهم يف غياهب السجون .
 ارجع ثانية اىل حلظة االعتقال والتي تتم ليس من البيت انام من الشارع او احلقل، ففي 
عىل  النار  اطالق  يتم  أعاله  ذكرهتا  التي  التعذيب  أنواع  لكل  باالضافه  األحيان  من  كثري 
الطفل الفلسطيني مع انه ال يشكل أي خطر عىل املوجودين حوله من اجلنود او غريهم، 
هناك العديد من األطفال الفلسطينني الذين تم اطالق النار عليهم دون أي حاجه او داعي 
لذلك واصيبوا إصابات بالغه او استشهدوا، وهذا هو اإلعدام امليداين البحت، )فمثال الطفله 
املقدسيه نورهان عواد التي اعتقلت من شارع يافا،  أوال قام رشطي باطالق النار عليها 
واصاهبا يف ساقها ووقعت عىل األرض تنزف دما اقرتب منها رشطيان احدهم دعس عىل 
يدهيا واخر دعس عىل قدميها كي ال تتحرك، وثالث اقرتب منها ومن مسافة صفر اطلق 
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عليها 3 رصاصات يف بطنها، ماذا أراد هذا الرشطي غري اعدامها وقتلها وتصفيتها، امل يكفيه 
الرصاصه األوىل يف ساقها ليقوم باعتقاهلا، ما اخلطر الذي كانت تشكله عىل الرشطي والناس 

وهي ملقاه عىل األرض تنزف وتأن املا من اصابتها(، 
هذه احدى احلاالت ويوجد غريها الكثري من األطفال الذين يتعرضوا لرصاص االحتالل 

مثل نورهان عواد مع اهنم ال يشكلوا أي خطر عىل من حوهلم .   
طريقه أخرى لالعتقال وهي عن طريق املستعربني امللثمني الذين يظهروا فجأة ينقضوا 
عىل الطفل املقصود اعتقاله وينهالوا عليه بالرضب بالعيص والسالح الذي معهم ....فمثال :-

)األسري رساج أبو سبيتان من القدس عمره 16 سنه، قام باعتقاله عدد من افراد وحدة 
عليه مستعرب  البلد،  هجم  قهوه يف  القدس،  عند خروجه من  املنترشين يف  املستعربني 
امسكه من رقبته ورضبه بقوه بالسياره القريبه، شعر باالم هائله اجتاحت ظهره،  ثم سارعه 
4 مستعربني اخرين ملثمني بالرضب املربح التعسفي بايدهيم ارجلهم واحذيتهم، رضبوه 
بشكل وحيش عىل جسمه وراسه، أصيب بالعديد من الرضوض يف وجهه وسال الكثري 
من الدم من انفه وفمه، عينه ورمت وانتفخت، بعد ان تفننوا يف رضبه قيدوا يديه اىل اخللف 
بقيود بالستيكيه وشدوها بقوه مسببني له اوجاع قويه يف رسغيه، عصبوا عينيه، وضعه كان 
يرثى له اوجاع واالم يف كل جسمه وجهه يمتال بالدم ال يرى امامه  مل يستطع الوقوف عىل 
قدميه فامسكوه من اطرافه االربعه ورموه داخل اجليب العسكري، انزلوه يف سجن املسكوبيه 
وادخلوه وهم جيروه عىل األرض لغرف 4 للتحقيق، بقي ساعه مرمي عىل األرض ال يقوى 
عىل اجللوس او الوقوف بسبب االوجاع التي املت بجسمه، بعد حوايل الساعه ادخلوه لغرفة 
التحقيق، حقق معه حوايل ال 10 ساعات، أي بقي كل الليل داخل غرفة التحقيق، خيضع 
لتحقيق صعب ومنهك يف ساعات غري اعتياديه، تقريبا بدا التحقيق حوايل منتصف الليل 
وانتهى يف السابعه صباحا، عانى كثريا خالل التحقيق بسبب وضعه الصحي الصعب، حتى 
انه مل يستطع ان يفتح عينيه بسبب االنتفاخ الذي كان هبا، بعد انتهاء التحقيق نقل اىل مستشفى 
»شعاري تسيدك« وهناك بعد ان فحصوه رفضوه إعطائه أي عالج وحولوه اىل مستشفى 
»هداسا عني كارم«، حيث اجروا له فحوصات لظهره وعينيه واعطوه مسكنات لالوجاع (.
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غرف التحقيق :- بعد ساعات طويله من االعتقال او أيام يتم تسليم الطفل املعتقل من 
اجليش اىل الرشطه وينقل اىل مراكز التحقيق املختلفه، املسكوبيه، سامل، اريئيل، عسقالن، 

اجللمه، بيتح تكفا .
قبل  لساعات  يبقى  أحيانا  هلناك،  املعتقل  الطفل  بعدما يصل  التحقيق،  يف غرف 
إدخاله للتحقيق راكعا عىل قدميه وهو مقيد اليدين للخلف ومعصب العينني وجه 
باحلائط واذا اخطا وحترك لرييح جسمه وعضالته قليال من هذه اجللسه تنهال عليه 
الرضبات من كل جانب، يف غرف التحقيق والتي هي بحد ذاهتا جتربه صعبه وقاسيه 
التحقيق مع الطفل املعتقل قبل ان يرى أي حمامي وحيصل منه عىل  عىل الطفل يتم 
استشاره قانونيه كام ينص عليه القانون، يدخل عىل الطفل حمقق واحيانا اثنني وثالثه 
هبدف اخافته والضغط عليه ليعرتف بام يشاؤون، وكثريا ما يتم التحقيق مع املعتقل وهو 
مكبل اليدين اىل اخللف  بالكريس واحيانا القدمني كذلك، بشكل خمالف للقانون الدويل 
واإلرسائييل،  ويف الكثري من األحيان يقوم املحقق بإخراج الطفل من غرفة التحقيق 
وادخاله اىل احلامم حيث ال يوجد كامريات ورضبه هناك بشكل تعسفي وهتديده اذا 

مل يعرتف سيستمرون بتعذيبه .
األخطر من التعذيب اجلسدي يف غرف التحقيق هو التعذيب النفيس، فاملحقق هيدد الطفل 
باحضار اخته ووالدته اىل السجن واحتجازهن يف حال ومل يعرتف، وبام ان القارصين هبذا 
اجليل يتثاروا من سامع هذه االقوال وخيافوا فعال من اعتقال كل انثى ختصهم فهذا يؤثر عىل 
نفسيتهم واحيانا يعرتفوا خوفا من اعتقال األخت او االم، كذلك هيددوا هبدم بيتهم، هيددوا 
بترشيد أهلهم، هيددوا بحبسهم لسنوات طويله اذا مل يعرتفوا، فيقوم املحقق بتعذيبهم نفسيا 
مما جيعلهم يعرتفون بام يشاء هذا املحقق الذي جيلس امامهم، كذلك يقوم بعض املحققني 
باستغالل سذاجة وبراءة األطفال فيقنعوهم، » بان اعرتف بانك رضبت حجرا وانا اعدك 
بانه سيتم االفراج عنك حاال او اعرتف بان صديقك قام بكذا وكذا وانت ستخرج حرا، 
او يقول له أال تعرف بان صيقك اعرتف عليك وانت ستحمل كل امللف لوحدك«، فام ان 
اغلب األطفال ال جتربه سابقه هلم يف هذه التحقيقات، والهنم يصدقون املحقق فيعرتفون 
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بام يشاء لعل وعسى يتم االفراج عنهم او ياخذوا حكم خمفف وهم ال يعلمون باهنم بسبب 
اعرتافاهتم هذه سيحكمون اشهر طويله واحيانا سنني.

واذا وصل الطفل املعتقل اىل مركز التحقيق يف عسقالن او اجللمه او بيتح تكفايتم زجه هناك 
يف زنزانه انفراديه اليام طويله، زنزانه تفتقر الدنى مقومات احلياه الرضوريه » وصف للزنزانه »، 
يبقى ساعات طويله لوحده يف الزنزانه يفقد اعصابه، فمثال يقول الطفل عمر أبو فول من خميم 
جباليا غزه بان ال 40 يوم يف الزنزانه االنفراديه مرت عليه كاجلحيم، عانى كثريا تلك الفرته من 
وضع نفيس يف غاية السوء، كان يصاب بحاالت من اهلسترييا فينفجر بالبكاء والرصاخ لساعات، 
اما الطفل جهاد غبن من بلدة بيت الهيا غزه، فيقول بقيت 25 يوم يف زنزانه انفراديه يف معتقل 
عسقالن وعانيت من وضع نفيس صعب جدا، كنت ارصخ وابكي كثريا، لدرجه باين أصبت 

باهنيار عصبي وحاولت االنتحار اكثر من مره، كنت ارضب رايس باحلائط بسبب نفسيتي .
لذلك كثري من األطفال املعتقلني يعرتفون عىل امل ان تنتهي فرتة وجودهم يف التحقيق 

ويف الزنزانه االنفراديه ولينقلوا للسجن واالقسام العاديه مع باقي االرسى .
التحقيق أحيانا يستمر لساعات طويله 10 ساعات واكثر، واحيانا يكون يف ساعات غري 
اعتياديه، يف منتصف الليل ويف الفجر، وهذا خمالف للقانون الذي ينص بان التحقيق مع 

األطفال يتم حتى الثامنه مساءا فقط .
جيرب األطفال املعتقلني بالتوقيع عىل إفادات كتبت باللغة العربيه ال يعرفوا ما جاء فيها، 

واذا احدهم رفض التوقيع يعاقب ويرضب ومن ثم يوقع .
)فمثال األسري حممد معتوق من القدس اعتقل بعمر 1٥ سنه من البلده القديمه، هجم 
عليه اجلنود ورضبوه بشكل تعسفي بارجلهم وبالعيص التي حيملوهنا مل يقوى عىل الوقوف 
فجروه عىل األرض حتى مركز رشطة القشله يف باب اخلليل، وهناك فتشوه ثم قيدوا يديه 
ثم  ومن  كامريات  يوجد  ال  حيث  احلامم  اىل  ادخلوه  التحقيق  لغرفة  إدخاله  وقبل  وقدميه 
دخل عليه 3 جنود مستوحشني واخذوا يرضبوه باقدامهم واحذيتهم وبالعيص عىل ركبتيه 
مكان العصب وعىل ظهره وراسه، كرسوه تكسري، مل يبقى مكان مل تطله رضباهتم الوحشيه، 
ثم صاح به احد اجلنود » عليك االعرتاف بام يقول املحقق يف غرفة التحقيق واال سادخل 
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معك احلامم لوحدي واعمل فيك ايش مش مليح »، حقق معه خالل ساعه ثم نقل لغرف 4 
يف املسكوبيه الكامل التحقيق هناك، اخذ املحقق يوجه له التهم العديده، لكنه انكر، فخرج 
املحقق، ودخل ثانية ومعه شابان يلبسان لباس مدين، كان حممد معتوق جيلس عىل كريس 
موجود بني اخلزانه واحلائط، فامسك به احدهم من راسه واخذ يرضبه تارة باحلائط واخرى 
باوجاع رهيبه واالم  الكريس ولفها، فوقع عىل االرض، شعر  باخلزانه، ثم برسعه امسك 
شديده يف راسه وجسمه، صاح به املحقق : مش راح خترج من غرف 4 قبل ان تعرتف واال 

سنحرض هلنا امك واختك لتبقيا بضيافتنا حتى تعرتف ) حكم 28 شهر ( . 
السجن :- بعد انتهاء التحقيق ينقل الطفل املعتقل اىل السجن لقسم االشبال اما جميدو 
او عوفر، وهناك يعاين االشبال من عدة أمور أوهلا حرماهنم من زيارة االهل حتى يتم ال 3 
شهور يف السجن، وهناك عدد ال باس به من األطفال املحرومني كليا من زيارة أهلهم حتى 
بعد مرور ال 3 اشهر، وال يصح هلم زيارة ذوهيم اال مره كل ست اشهر، بحجج امنيه واهيه .
وبام ان الطفل املعتقل ال يزور اهله اال بعد 3 اشهر من اعتقاله لذلك كل هذه الفرته يقضيها 
بال مالبس غري التي اعتقل هبا، كذلك فهم ممنوعني من اجراء أي اتصال هاتفي مع االهل .
أحيانا يتم معاقبتهم الي ترصف كان باحلرمان الشهر من زيارة االهل، احلرمان من 
الكانتينا، احلرمان من اخلروج للفوره اليوميه، فرض عقوبات ماليه او العقاب بزج األسري 

يف زنزانه انفراديه اليام .
حسب القانون اإلرسائييل والقوانني الدوليه، جيب عرض االرسى االشبال قبل حماكمتهم 

عىل ضابط احداث او ضابط سلوك ليقدم تقرير عن حالة الطفل، وهذا غري قائم .
يكون  ان  تسليه لألطفال جيب  واغراض  العاب  السجن  داخل  تتوفر  ان  كذلك جيب 
مرشدين مؤهلني للعمل معهم وجيب ان يتلقوا تعليم موازي للتعليم املتبع يف بلدهم، وهذا 

كله معمول به باقل ما يكون .
يف سجن املسكوبيه حتديدا االرسى املوقوفني هناك لعرشات األيام يتعرضوا للكثري من 
املعاناه واملعامله السيئه الرضب والتعذيب من قبل السجانني) فيقول الطفل نضال غنام انه 
يف احدى املرات عىل العدد يف الصباح هجم عليه حوايل ال 10 سجانني ورضبوه بشكل 
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وحيش،  ثم قيدوه من يديه وجروه اىل غرفه جانبيه حيث ال يوجد كامريات وهناك استمروا 
برضبه بشكل تعسفي ودون رمحه وهو مقيد اليدين،  ثم امسك احدهم دلو الزباله القذر 

ووضعه عىل راسه وهم يضحكون ويسخرون منه( .
املحاكم :-  من املهم التنويه اىل ان ظروف حماكم االرسى االشبال ال ختتلف عن ظروف 
حماكم االرسى البالغني مع ان االمر العسكري اقر انه جيب ان تتم حماكمة االرسى االشبال يف 
حماكم خاصه هبم اال ان هذا مل يطبق اال بشكل صوري وليس جوهري، فاالرسى االشبال 
يمثلوا امام نفس القضاه يف نفس قاعات املحاكم ويف نفس الظروف الصعبه والقاسيه ويتلقون 

املعامله السيئه ذاهتا من قبل افراد الناحشون .
اتفاقية حقوق الطفل أوصت بان يكون احلكم بالسجن القل مدة ممكنه لكن املحاكم 
العسكريه أصدرت وتصدر يف كثري من احلاالت احكام لسنني طويله بحق القارصين  هناك 
االرسى األطفال الذين صدرت احكام عاليه بحقهم، 10 سنني و15 سنه ويوجد كذلك 

حكم املأبد .
كام ان املحاكم حتولت لسوق البتزاز أهايل االرسى عن طريق فرض غرامات ماليه عاليه 
باالضافه للحكم بالسجن، وهذا االمر ارهق أهايل االرسى خاصة يف الظروف االقتصاديه 

الصعبه السائده .
فرقة الناحشون والبوسطه وافرادها: هم املجموعه التي تنقل االرسى من السجون اىل 
املحاكم والعكس او من السجن اىل املستشفى او أي مكان اخر عن طريق البوسطه،  وهم 
له  يتعرضوا  يرضبوهم  بقسوه  االشبال  االرسى  يعاملوا  للرشطه  التابعه  الفرق  اسوا  من 
يسبوهم ويشتموهم، ويرفضوا انزاهلم يف املحطات اىل احلاممات، اما يف حماكم القدس فهؤالء 
األشخاص دائام يتعرضون بالرضب لألرسى يدخلوا عليهم يف غرف االنتظار خيرجوهم 

اىل احلامم حيث ال توجد كامريات وينهالوا عليهم بالرضب التعسفي هكذا دون سبب.
األسري املوجود يف سجن جميدو وحمكمته يف القدس او يف عوفر، يستغرق نقله من السجن 
اىل املحكمه وارجاعه اىل السجن ثانية 3 أيام، خيرج من سجن جميدو يف الصباح باكرا اىل 
البوسطه التي تلف به من سجن اىل اخر لساعات طويله يبقى داخل البوسطه  منهكا حتى 
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تصل يف ساعات الليل اىل سجن الرمله حيث يقيض ليلته هناك ويف الصباح خيرجوه للمحكمه 
ويرجع يف املساء لسجن الرمله ثانية ليقيض ليله أخرى يف غرف تفتقر الدنى رضوريات 
احلياه، ويف الصباح خيرج للبوسطه التي تلف به ثانية من سجن الخر ويصل سجن جميدو 
متعبا يف ساعات املساء، لذلك بسبب التعب الذي يتعرض له هذا الطفل يف البوسطه يفضل 
ان حيكم رسيعا لكي تقل معاناته خالل تنقله بني السجن واملحاكم، )وهذه شهادة الطفل 
معاذ شكارهنمن بيت حلم يقولنعاين جدا خالل التنقل يف البوسطه من سجن جميدو ملحكمة 
عوفر، حيث نخرج من سجن جميدو الساعه السابعه صباحا، نصل اىل معرب الرمله الساعه 
السابعه مساءا الن البوسطه تلف عىل مجيع السجون لتحميل االرسى اىل حمكمة عوفر،  أي 
الوقت ال نحصل اال  البوسطه كل هذا  نبقى جالسني عىل كريس حديد داخل  12 ساعه 
النزول للحامم عندما نقف بجانب احد  عىل ساندويش خفيف ال غري وعادة يمنعونا من 
السجون، نقيض ليله يف معرب الرمله وثاين يوم صباحا ننقل اىل املحكمه يف عوفر ويف ساعات 
املساء نرجع اىل معرب الرمله لنقيض ليله أخرى هناك، وثالث يوم نخرج يف الصباح من سجن 
الرمله ونصل سجن جميدو يف ساعات الليل املتاخر، أي رحلتنا من سجن جميدو للمحكمه 
والعكس تستغرق 3 أيام كامالت، مع العلم ان حمكمة عوفر تبعد عن سجن جميدو ساعه 

ونصف فقط (. 
وال ننسى االهانه التي يتعرض هلا األطفال املعتقلني عند اجراء التفتيش العاري عليهم 
او السجن، وعند  التحقيق  التعري ذكورا واناثا وذلك عند دخول مراكز  واجبارهم عىل 

اخلروج اىل املحاكم والعودةمنها .
دولة االحتالل بتعاملها مع األطفال كمجرمني تعذيبها هلم وانتهاك حقوقهم زجهم 
بالسجون لسنينفهي ترسق منهم طفولتهم وتغتصب منهم براءهتم وجتعلهم يواجهون 
قسوة هذه احلياه لوحدهم بني حيطان الزنزانه، هؤالء األطفال الذين ما زالوا حيلمون 
ويفكرون بذكرياهتم التي تركوها وراءهم، فأنا اتأمل كثريا عندما اسمع مجيله جابر تقول، 
بانه حيب  يفهمني  منارصه  وامحد  املدرسه«،  وصديقايت يف  معلاميت  »استاذه سلمي عىل 
املدرسه وسريجع الكامل تعليمه، اما حممد عثامن يترضع ايل ويقول وهو يبكي خالتي 



130

قوليلهم  ويقول  دامعه  بعيون  ايل  ينظر  واخر  الزنزانه،  من  يطلعوين  خليهم  اهلل  ميشان 
انا بدي اطلع قبل العيد منشان اعيد مع اهيل .....وغريهم وغريهم هذه هي احالمهم 

البسيطه التي دفنتها إرسائيل بني أروقة السجون .
أخريا اود القول ان اكثر ما يؤملني هو :  عند سؤال طفل فلسطيني معتقل عن ظروف 
اعتقاله وجييب »عادي فش اييش خاص«، فاساله سؤال دقيق اكثر هل تم رضبك من قبل 
اجلنود فيجيب » يبلع ريقه ويقول ال ال مل يرضبوين عادي فقط اكم كف وشلوط ....«  فهل 

اصبح عاديا رضب الطفل الفلسطيني هاالكم كف وشلوط ؟ 

باحرتام املحاميه
هبه مصاحله اغباريه  
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معاناة األطفال خالل االعتقال ... »مدينة القدس«.

السيد جواد صيام /مركز وادي حلوة /القدس

منذ احتالل مدينة القدس، قبل حوايل مخسني عامًا.. يعاين سكاهنا من سياسات إرسائيلية 
القوانني  بذلك  ُمنتهكة  مؤسساهتا  وأرسلة  وهتويد  عليهم  اخلناق  تضييق  هدفها  متواصلة 

الدولية وخمالفة كذلك القوانني اإلرسائيلية ذاهتا التي فرضت عىل املدينة.
وأكثر الرشائح استهدافًا هم اجليل الناشئ وقادة املستقبل، حيث وضع االحتالل خططه 
وسن قوانينه الستهدافهم وجتهيلهم وإبعادهم عن التعليم وإدخاهلم يف أزمات نفسية... 
فاألطفال املقدسيون هم أكثر من يتأثر بام يدور من حوهلم يف ميدان املواجهة مع االحتالل..
ويرون بأعينهم أحداثًا تعيش معهم سنوات طويلة، وتولد يف داخلهم روح املقاومة ضد 

الظلم والطغيان.
ومن تلك األحداث والشواهد التي يروهنا جدار الفصل العنرصي الذي عزل القرى 
املالية  الغرامات  وفرض  أراضيهم،  من  السكان  وحرم  البعض،  بعضهم  عن  والسكان 
والرضائب الباهظة، وهدم املنازل وترشيد سكاهنا، واالعتداء عىل املسجد األقىص وحرماهنم 
من الصالة فيه، ونرش احلواجز العسكرية عىل مداخل املدينة ويف شوارعها وأمام املنازل، 
فاملقدسيون سكان املدينة األصليون حمرومون من التمتع بأبسط حقوقهم املرشوعة مقابل 

توفري كافة االمتيازات واخلدمات واحلامية للمستوطنني الغرباء ومنحهم احلقوق عنوة.
من  القدس،  مدينة  يف  األطفال  حقوق  عىل  يومي  بشكل  تعتدي  االحتالل  فسلطات 
خالل اعتقاهلم والزج هبم داخل السجون، أو حتويلهم للحبس املنزيل، أو رضهبم واالعتداء 
عليهم، إضافة إىل إعدامهم يف عمليات بحجج واهية... ضاربة بعرض احلائط كافة القوانني 

واألعراف الدولية التي كفلت حقوق األطفال.
»اتفاقية محاية حقوق  فأقرت  اتفاقية خاصة هبم،  إىل  األطفال  العامل حاجة  دول  أقّرت 
الطفل« حوايل 200 دولة، وتنص مجيع بنود االتفاقية عىل رضورة محاية األطفال من مجيع 



132

أنواع االعتداءات واإلساءات التي قد يتعرضون هلا وتكفل عدم التمييز والعاملة السيئة، 
وتضمن لكل طفل احلق يف التعليم واحلق يف احلياة والتطور، واحلق يف التعبري عن أرائه بام 

يرتاعى مع عمره، وقد وقعت دولة االحتالل اإلرسائييل عىل تلك االتفاقية الّدولية.
ورغم أن بنود االتفاقية تلزم الدول املوقعة عليها، منها »إرسائيل« ضامن احلقوق املوضحة 
يف االتفاقية لكل طفل، إال أن سلطات االحتالل متارس خمتلف أشكال العنف ضدهم، وال 

تراعي احتياجاهتم.

ملخص...
نتناول يف مداخلتنا عن اعتقال االطفال وطرق اعتقاهلم ومعاناهتم خالل االعتقال... 
االعدامات امليدانية ... »احلبس املنزيل« للقارصين... إضافة اىل احصائيات حول االنتهاكات 

االرسائيلية بحق الطفولة يف املدينة.

االعتقاالت
ختالف سلطات االحتالل كافة األعراف والقوانني الدولية وحتى اإلرسائيلية ذاهتا يف 
عمليات اعتقال األطفال..فسلطات االحتالل حولت »االستثناء يف قوانينها إىل قاعدة«، 
مع  التحقيق، خاصة  وساعات  وظروفه  واالحتجاز  االعتقال  بطريقة  يتعلق  فيام  خاصة 

األطفال والقارصين.
املقديس، منع  الطفل  التي حتفظ حقوق األطفال ويفتقدها  املقّرة  القوانني  ومن ضمن 
التحقيق معهم إال بوجود عامل اجتامعي، بعد أخذ استشارة قانونية من املحامي، إضافة 
إىل وجود حمقق خمتص للتحقيق، وتصوير وتسجيل التحقيق، فالتحقيق معه يبدأ فور اعتقاله 
»ميدانيا أو داخل سيارة الرشطة«، ويتم التحقيق مع األطفال بمفردهم دون السامح ألحد 
وخالل  التحقيق«،  جمريات  عىل  »التشويش  بحجة  التحقيق  غرفة  إىل  بالدخول  الوالدين 
التحقيق الذي يستمر لساعات يتعرض الطفل للرتهيب بالرضب وبالتهديد باعتقال الوالدين 
واألشقاء أو هدم املنزل يف حماولة النتزاع االعرتاف، أو بالرتغيب عن طريق طرح مغريات 
للطفل كتخفيف احلكم، أو تقديم املاء أو الطعام أو السجائر، وكلها تطرف ومساومة عىل 

احلقوق األساسية التي تكفلها القوانني.
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وهنا أشري إىل انه وحسب القانون »قانون األحداث« اإلرسائييل فإن كل قارص مل يبلغ 
14 عاما حددت ساعات التحقيق معه بني 7 صباحا حتى 8 ليال، وكل قارص بني سن 14 
و 18 عامًا حددت ساعات التحقيق بني 7 صباحا و 10 لياًل... لكن ذلك ال نجده عىل 

أرض الواقع فالتعامل مع األطفال املقدسيني يتم بشكل غري قانوين وعنرصي. 
وفيام يتعلق بظروف اعتقال األطفال فإن قانون األحداث اإلرسائييل يشدد عىل رضورة 
أن يكون االعتقال الفعيَل للطفل هو املالذ األخري الذي تلجأ إليه الرشطة، ويؤكد القانون 
معه  والتحقيق  أمره،  ويل  بواسطة  بمخالفة  بالقيام  به  املشتبه  الطفل  استدعاء  يتم  أن  عىل 
خالل النهار، وحسب املادة 13 )ب( من قانون اإلجراءات اجلزائية واملادة 10 )أ( لقانون 
األحداث اإلرسائييل، فإّن األصل يف اإلنسان براءته وعدم إدانته، وبالّتايل فإنه جيب إال يتم 
اللجوء إىل تعطيل حرية اإلنسان بسجنه، إال إذا انتفت إمكانية تطبيق أي وسيلة أخرى من 

شأهنا حتقيق الغاية املنشودة.
سّنت سلطات االحتالل خالل العامني األخريين قوانني جديدة تتيح اعتقال األطفال 
دون سن الرابعة عرشة، وهذا اجليل يكون الولد أقرب منه إىل جيل الطفولة، لذلك ال يمكن 
زجه يف السجن يف هذا اجليل، وفرض عقوبة قاسية ضده، األمر الذي سيعود بالرضر عىل 

الطفل وعىل املجتمع.
ومن امللفت للنظر خالل العامني األخريين اعتقال من هم أقل من جيل املسؤولية )أي 
دون ال12 عامًا( حيث يتم اعتقاهلم والتحقيق معهم لساعات طويلة، ففي السنوات املاضية 
مل تكن هذه احلاالت تسجل باملطلق..لريتفع العدد خالل العامني األخريين بشكل ملحوظ.
شجبت املؤسسات احلقوقية القوانني العنرصية اجلائرة التي فرضها االحتالل عىل أطفالنا 
القارصين ، واعتربت هذه القرارات عنرصية تتناقض مع امليثاق العاملي حلقوق الطفل ، 
وتندرج ذلك يف إطار حرب مُمنهجة ضد األطفال الفلسطينيني، حيث تطبق هذه القوانني 
عىل األطفال القارصين الفلسطينيني ويستثنى تطبيق هذه القوانني عىل املستوطنني القرص.

اعتقال األطفال القارصين وحرماهنم من التعليم وااللتحاق بمقاعدهم الدراسية يرتك 
تبعات وتأثريات سلبية عىل مستقبل األطفال ، حيث أصبحوا ضحية لكل وسائل االحتالل 
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بام فيه ختويف وترشيد لكافة حقوقهم املرشوعة، فالطفولة يف ظل االحتالل تغتال كل يوم 
الفلسطيني يف جماالت احلياة الصحية  القارص  وكل ساعة فهناك استهداف مبارش للطفل 

والنفسية والتعليمية.
وإرسائيل هي الدولة الوحيدة يف العامل التي حُتاكم األطفال بشكل منهجي ومنظم أمام 
املحاكم العسكرية، حيث تم اعتقال األطفال منذ بلوغهم 12 عامًا واحتجازهم يف مراكز 

االعتقال العسكري يف سجون االحتالل.
ونشري أن االحتالل اعتقل العام املايض 6970 مواطنا فلسطينينا... بينهم 1240 طفال 

قارصا و151 فتاة قارصة.

احلبس املنزلي..
الفردية  احلقوق  بني  للموازنة  هيدف  أنه  ويزعم  الفعيل،  لالعتقال  بديل  املنزيل  احلبس 
للمشتبه به وبني مصلحة املجتمع، وهي فرتة ال حتتسب من احلكم العقايب الذي يتوقع أن 

تصدره املحكمة بحق الطفل املتهم.
ذلك اإلجراء اإلرسائييل حيول منازل األطفال إىل سجون وأهاليهم إىل سجانني، حيث 
املنزيل »برشوط  احلبس  اإلرسائيلية« عقوبة  »النيابة  وتعرض  السجون  األطفال يف  يعتقل 
مقيدة ومعقدة« مستغلة بذلك قلق األهل وخوفهم عىل أبنائهم من السجون، فيحرم الطفل 
مناسباهتم  واللعب مع أصدقائه، ومشاركة عائلته  التعليم واحلركة،  أبسط حقوقه يف  من 
االجتامعية، وبطبيعة احلال حيرم أحد الوالدين من تلك احلقوق ألنه ال بد من مرافقة ابنه 
املعتقل يف املنزل، فيتحول اىل سجان يراقب حركاته وحيرص عىل بقائه داخل املنزل خوفا 

عليه من حتويله اىل السجن الفعيل.
يضع  احلبس املنزيل األطفال أمام حياة روتينية تصيبهم بحالة ملل كبرية، وترض تلك 
العقوبة بعالقاهتم مع ذوهيم وأصدقائهم، فالطفل يرى أصدقائه يتقدمون باملدرسة ويلعبون 
أمامهم، وأفراد عائلتهم يراقبوهنم خوفًا عليهم من االعتقال جمددًا، عدى عن اآلثار النفسية، 
وحالة العزلة والعدوانية، والتبول الال إرادي، وتساقط الشعر، وهللع واخلوف عند سامعهم 
يؤثر عىل  بجانبهم جنود االحتالل.. كل ذلك  أو عند مرور  بلغة أخرى  يتكلم  لشخص 
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التحصيل األكاديمي ويشعر الطفل بضعف الرتكيز يف الصف ويف كثري من األحيان يضطر 
األطفال القارصين اىل الترسب من املدارس.

ولألسف هناك غياب كبري للمؤسسات القانونية العاملة يف مدينة القدس، والتي ُتعنى 
بشؤون األرسى واملحررين والشهداء، بعد إقدام االحتالل عىل إغالق العديد منها بحجج 
واهية.. فأصبحت املدينة خالية من العمل املؤسسايت واملتابعة النفسية واالجتامعية اخلاصة 

هلؤالء األطفال.

مؤسسات.. سجون باإلنابة
داخل  األطفال  عىل  الفعيل  احلبس  فرض  من  مُتكنها  قوانني  االحتالل  سلطات  سنت 
الطفل  يعامل  حيث  باإلنابة«  »سجونًا  وتعترب  بالسجون،  أشبه  خاصة  داخلية  مؤسسات 
يف هذه املؤسسات كاألسري، فزيارته مرة واحدة يف األسبوع بوجود مراقب، واالتصاالت 
مراقبة وحتدد بوقت معني، ويمنع خروج الطفل من املؤسسة، وما يزيد من قلق األهل عىل 
أبنائهم أن هذه املؤسسات خمصصة باألساس للمعتقلني عىل قضايا جنائية »كالقتل والرسقة 

واملخدرات وغريها«.

طرق اعتقال مروعة
تتم االعتقاالت بعدة طرق، ومنها اقتحام منزل الطفل، وهناك تقوم قوات االحتالل 
بعملية االقتحام بقوة السالح وبرصاخ خميف من قبل أفراد مقنعني، وحتطيم لألبواب إضافة 
إىل تفتيش وختريب للمحتويات، ويرضب الطفل أمام والديه أو يرضب األب أمام أبنائه 
...يف حماولة لرضب »عنرص األمان« للطفل، كام يعتقل الطفل بعد إيقاظه من نومه مبارشة، 

مما يولد لديه حالة من اخلوف والرعب.
أما االعتقال من الشوارع واحلارات فيقوم هبا أفراد الرشطة أو وحدة املستعربني »الرشطة 
املتخفية بالزي املدين« وهم من مفتويل العضالت وذوي مالمح عربية، يتسللون بني املقدسيني 
يف املظاهرات او املواجهات وهيامجوهنم بشكل مباغت، وينقضون عىل األطفال وُينكلون 
هبم بالرضب والشتائم، وقد وسجلت حاالت اصابات لألطفال عىل أيدي أفراد وحدة 
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املستعربني يذكر منها اصابة الطفل أدهم عبيدات هببوط بالقلب خالل اعتقاله، الطفل فادي 
العيسوي بكسور باليد، والطفل حممد برقان فقد عينه.

رحلة العذاب
سيارة  معاناة أخرى يتعرض هلا الطفل املقديس خالل االعتقال واحلبس وهي 
نقل السجناء »البوسطة« وهي شاحنة حديدية مقسمة اىل زنازين يسميها األرسى 
اليدين  فيها عىل كريس حديدي مقيد  املعتقل  »بالثالجات األحياء«، حيث جيلس 
والقدمني، وقد يستمر وجوده فيها ما بني 10 اىل 12 ساعة، من أجل االنتقال من 
السجن اىل املحاكم أو من سجن اىل آخر وقد تستمر هذه »الرحلة عرب البوسطة« ما 

بني 4-٥ أيام.

الفيسبوك
حرية الرأي ممنوعة يف مدينة القدس عىل وجه التحديد فإن األطفال والفتية يالحقون 
عىل كتاباهتم عىل »الفيسبوك«، ومنهم من كتب كلمة »ساحموين« فاعتقال، وآخر كتب »حان 

املوعد« وثالث وضع سورة قرآنية، حتى لو كتب »رحم اهلل شهيدنا« يعتقل.
استهداف األطفال باألرقام...

خالل عام 2016 اعتقلت قوات االحتالل 2027 شخصا من مدينة القدس، بينهم 79 
سيدة، 71 مسنًا، و 754 قارصًا، خالل العام املايض...من بني القارصين املعتقلني ٥7 طفال 

أقل من جيل املسؤولية -أقل من 12 عامًا-، و13 فتاة.
خالل عام 2015 اعتقلت سلطات االحتالل 2297 مقدسيا، بينهم 860 قارصا ، و31 
فتاة قارصة، و105 أطفال )أقل من جيل املسؤولية( ترتاوح أعامرهم بني 7 سنوات لغاية 

12 عامًا، و219 سيدة، و69 طالبًا)أثناء توجههم اىل مدارسهم أو مغادرهتا(.
خالل عام 2014 اعتقلت حوايل 2250 مقدسيًا، بينهم 700 قارص )70 منهم مل تتجاوز 
أعامرهم الـ 13 عامًا(، و69 سيدة، بينهم 3 طالبات مدارس، و15 مواطنا ترتاوح أعامرهم 

بني 45-72 عاما.



137

اعدامات القاصرين
لفتية  بارد  بدم  تنفيذ عمليات إعدام وقتل  صعدت سلطات االحتالل اإلرسائييل من 
وشبان فلسطينيني يف مدينة القدس، و كانت احلجة اإلرسائيلية جاهزة إلطالق النار عليهم 
وهي )قيامه أو حماولته تنفيذ عملية طعن إلفراد من اجلنود أو املستوطنني(، ومل تكشف سلطات 
االحتالل يف معظم احلاالت عن األدلة التي تؤكد ادعائها واكتفت بنرش صورة لسكني وبيان 
مقتضب حول احلادث، يف حني نرشت تسجيالت فيديو لبعض العمليات، علام ان معظم 
احلوادث جرت يف مناطق يوجد فيها كامريات مثبتة يف الشوارع، لكن االحتالل أرص عىل 

إخفاء احلقيقة، وهذا ما يؤكد أن ما جرى يف القدس هي »تنفيذ إعدامات وتصفية«.
خالل عام 2015.. ارتقى 24 شهيدا مقدسيا...بينهم 7أطفال أحداهم فتاة أعدمت 

وهي بزهيا املدريس.
2016.. 13 شهيدا مقدسيا، بينهم فتيان وفتاة وسيدة... جثامن أحد األطفال الشهداء 
ال يزال يف ثالجات االحتالل )حمتجز منذ شهر نوفمرب املايض( ترفض سلطات االحتالل 

تسليمه لدفنه وفق املعايري والرشائع.
ونلفت هناك أن 35 قارصا فلسطينيا اعدموا خالل العام املايض  بينهم 32 من الضفة 

والقدس املحتلة و3 أطفال من قطاع غزة.
 مما يدل ذلك إىل عدم احرتام االحتالل اإلرسائييل ومؤسساته ألدنى حقوق األطفال 

عرب منح احلصانة جلنود االحتالل ليامرسون عمليات القتل بحق األطفال الفلسطينيني .
وأمام استهداف القارصين الفلسطينيني عىل دولة االحتالل اإلرسائييل بموجب القوانني 
الدولية اخلاصة بحامية الطفل - والتي وقعت عليها- جيب أن توفر احلامية والرعاية لألطفال 
القارصين يف األرايض الفلسطينية بام فيها القدس، وأن تفتح ملفات حتقيق جديدة وحيادية 
يف كل جريمة التي ارتكبت بحق أطفالنا وحتديدا يف حاالت القتل املتعمدة... لكن لألسف 
وعىل أرض الواقع نرى أن القضاء األرسائييل هو أداة من األدوات التي رشعنت استهداف 

األطفال والقارصين.
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إصابات خطرة
خالل األحداث املتالحقة التي شهدهتا مدينة القدس خالل السنوات املاضية.. استخدمت 
سلطات االحتالل نوعا جديدا من السالح املعروف باسم »أعرية مطاطية سوداء اللون« بدأ 
االحتالل باستخدامها يف مدينة القدس عام 2014... وأصبحت األكثر استخداما وتعترب شديدة 
اخلطورة لثقل وزهنا... أدت إىل استشهاد أحد الفتية بعد شهر من استخدامها...، تسبب بكسور 

ورضوض خمتلفة وسجلت عدة حاالت بفقدان العني بسببها....

عام 201٥... فقد 8 مقدسيني أعينهم منها ..3 منهم أطفال

عام 2016...طفل فقد عينه
مدينة  يف  وحتديدا  القارصين  أطفالنا  بحق  العنف  أعامل  اإلرسائييل  االحتالل  يواصل 
القدس، حيث اضطر الطفل أن يصبح رجال ويتحمل أعباء احلياة بعد استشهاد أو اعتقال 
رب األرسة والبعض اآلخر من األطفال املقدسيني يعيش معاناة الترشد والعذاب بعد هدم 
جرافات االحتالل منزله بذريعة البناء دون ترخيص..حيث يدمر االحتالل بذلك أحالم 

أطفال وتناثرت رسوماهتم وأحالمهم وألعاهبم حتت ركام منازهلم.

توصية
املؤسسات واملنظامت الدولية الضغط عىل االحتالل لاللتزام باالتفاقيات اخلاصة بحامية 

األطفال التي وقعت عليها
تقديم املؤسسات احلقوقية الدولية شكاوي ضد أفراد االحتالل عىل انتهاكاهتم لألطفال 

خاصة بشأن اإلعدامات امليدانية واالعتقاالت ملا هلا آثار نفسية سيئة عىل األطفال.
تشكيل جلنة تقيص احلقائق والتوجه اىل املحاكم الدولية واملنظامت القانونية للدفاع عن 
األطفال للضغط عىل دولة االحتالل احرتام القوانني واملواثيق الدولية حتديدا اتفاقية جينف 
الرابعة وميثاق األمم املتحدة الذي يكفل حقوق الطفل والعمل عىل وقف جرائم االحتالل 

بحق األطفال الفلسطينيني يف القدس.
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األطفال خلف القضبان، جتربة  جنوب أفريقيا 

الدكتورة سادنا بالتون
)مؤسسة أحمد كاثرادا ، جنوب أفريقيا(

يرشفني أن أكون هنا اليوم وأشكر املنظمني عىل دعويت. سريكز عريض عىل األطفال املحتجزين 
يف جنوب أفريقيا خالل فرتة الفصل العنرصي. وبعد االستامع إىل العروض التقديمية عىل مدار 

اليوم السابق ، يبدو أن التمييز العنرصي يف جنوب إفريقيا وإرسائيل قد نجح يف نفس املخطط.
لقد ُبني الفصل العنرصي عىل التمييز واإلنكار والفصل يف كل جمال من جماالت احلياة االجتامعية 
والسياسية واالقتصادية يف جنوب أفريقيا التي تنتهك حقوق اإلنسان بشكل صارخ بطرق عديدة 
وعىل خمتلف املستويات. وفيام ييل بعض القوانني التي تضفي الرشعية عىل دولة الفصل العنرصي: 

والذي خصص مجيع مواطني جنوب أفريقيا إىل جمموعة عرقية معينة ، والتي تدفقت قانون تسجيل السكان )1950(
من االمتيازات واملحظورات التفاضلية

قانون املناطق اجلامعية )1950( 
والتعديالت الالحقة

منح احلكومة سلطة إعالن املناطق السكنية والتجارية لالستخدام الفردي ملجموعات 
عرقية معينة

كتب يف القانون مبدأ أن أفراد من أعراق خمتلفة قد ال تتمتع بنفس املرافق العامةقانون فصل اخلدمات )1953(

إعادة تعريف حمتوى وهدف التعليم األفريقيقانون تعليم البانتو )1953(

اجلنائي  القانون  تعديل  قانون 
)1953(

جعلها جريمة جنائية ختضع لعقوبات شديدة لكرس أي تنظيم »عن طريق االحتجاج ، 
أو لدعم أي محلة ضد أي قانون«

القانون قانون السالمة العامة )1953( تعليق  خالهلا  يتم  التي  الطوارئ  حالة  إعالن  صالحية  العدل  وزير  أعطى 
العادي للبالد

ئية  جلنا ا ت  ا ء ا جر إل ا ن  نو قا
)1955(

مما سمح للدولة ، من بني أمور أخرى ، بتحديد مواقع املحاكامت يف أي مكان يف البالد 
بغض النظر عن منطقة إقامة املتهم ،

قدم مفهوم االعتقال الغري حمدد دون حماكمة وقدم تعريفات واسعة بشكل مذهل لـ قانون اإلرهاب )1967(
»اإلرهاب«.

قانون األمن الداخيل )1972( ، 
املعدل يف عام 1976(

وحد ترشيعات سابقة حتتفظ »باجلرائم« الرئيسية ، التي تنص عىل »االحتجاز الوقائي« 
الغري حمدد ، وتزيد من تقييد اختصاص القضائي للمحاكم
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كان أثر هذه القوانني عىل النحو التايل:
توسيع تعريف اجلرائم »اجلنائية«.  -

توسيع سلطات الرشطة والسجانني.  -
انتهاك املبادئ العادلة لسيادة القانون من خالل إبطاهلا عىل نطاق واسع للحقوق   -

الفردية واحلرمان من اإلجراءات القانونية.
زيادة سلطات الدولة القرسية يف احلفاظ عىل نظام اجتامعي وسيايس غري عادل يف   -

األساس.
السامح باالحتجاز دون حماكمة وحبس انفرادي لفرتات غري حمددة.  -

الفصل  حكومة  ضد  والكفاح  املقاومة  يف  مبارش  بشكل  والشباب  األطفال  شارك 
العنرصي، ولعبوا يف العديد من احلاالت دورًا حافزًا ورائدًا يف هذا الكفاح. وغالًبا ما كان 
الشباب يلعبون دوًرا أمامًيا يف أعامل االحتجاج واإلجراءات الدفاعية وكانوا نشطني أيًضا 
يف ضامن االلتزام باملقاطعات والتوجيهات السياسية األخرى. ويف عامي 1976 و 1980 
عام  16حزيران  ويف  إفريقيا.  جنوب  تاريخ  يف  حمددة  زمنية  فرتة  املدرسية  املقاطعة  كانت 
1976 ، خرج أطفال سود من جنوب إفريقيا إىل شوارع سويتو لالحتجاج عىل التعليم 
من قبل منظمة الفصل العنرصي. ففتحت الرشطة النار وقتلوا هيكتور بيرتسن البالغ من 
العمر 13 عاًما والعديد من األطفال اآلخرين. وقد قتل آالف األطفال أو شوهوا أو اعُتقلوا 
بسبب مشاركتهم يف محالت االحتجاج يف املدارس والبلدات يف أعقاب عمليات إطالق 
النار هذه يف مجيع أنحاء جنوب أفريقيا. ويف عام 1980 ، ركزت املقاطعات املدرسية عىل 

معيار التعليم ، ولكنها نمت إىل اضطرابات سياسية أوسع نطاقًا.
كانت عملية املحاكمة يف ظل نظام الفصل العنرصي انتهاًكا واضًحا حلقوق اإلنسان:

االعتقال: كانت االهتامات األكثر شيوًعا عقب مثل هذه احلوادث هي »العنف   -
أحد  قانوين«. وقد رصح  أو »حضور جتمع غري  العام(  القانون  العام« )جريمة 
الوزراء احلكوميني يف عام 1985 ، أنه من بني 18966 شخًصا اعتقلوا خالل 

العام ، كان 13556 منهم دون سن العرشين.
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وضع انتظار الطفل للمحاكمة: عندما يتم القبض عىل طفل ، تقرر الرشطة ما إذا   
كان سيتم احتجازهم أو إطالق رساحهم بكفالة أو إحالتهم إىل املحكمة يف يوم 
معني. بني عامي 1985 و 1986 ، تم احتجاز 173000 طفل يف انتظار املحاكمة 

يف زنزانات الرشطة، ومل يتم إبالغ معظم اآلباء بأن أطفاهلم رهن االحتجاز.
املحاكمة: مل تكن هناك هيئة حملفني يف أي حماكمة ، وكان مجيع القضاة من الذكور   -

البيض الذين أيدوا نظام الفصل العنرصي.
األدلة:اشتملت األدلة يف معظم احلاالت عىل إفادات أدىل هبا شهود حمتجزون حتى   -
املحاكمة بموجب املادة 31 من قانون األمن الداخيل ، الذين تعرضوا للرتهيب 
لإلدالء بشهاداهتم بشأن الوالية، أو »اعرتافات« تم انتزاعها من املدعى عليهم ، 

أثناء احتجازهم.
احلكم: يعترب األحداث الذين تزيد أعامرهم عن 14 سنة بأن هلم القدرة اإلجرامية   -

التي توجد عند أي شخص بالغ.
يعتقد  اعتقال أي شخص  الرشطة  يمكن ألحد ضباط  االحتجاز دون حماكمة:   -
أنه حيجز أي معلومات  ُيعتقد  أو كان   ، ينوي ارتكاب جرم  أنه ارتكب أو كان 
من  واحتجاز  اعتقال  أمر  دون  القانون  من   54 املادة  بموجب  بجريمة  تتعلق 
اجل االستجواب. ويتم احتجاز الشخص إىل أن تقتنع الرشطة بأهنا أجابت عىل 
مجيع األسئلة بصورة مرضية أو أن أي احتجاز إضايف لن خيدم أي غرض مفيد. 
وبموجب املادة 29 )7( ، ال حيق ألي شخص غري مسؤول الدولة الوصول إىل 
املحتجز )»رشط احلبس االنفرادي«( وال حيق ألي شخص آخر غري وزير القانون 

والنظام احلصول عىل أي معلومات رسمية عن املحتجز.
احتجاز الشهود: القسم 31: تم اعتقال واحتجاز أي شخص حيتمل أن يقدم أدلة   -
مادية للدولة إذا كان املدعي العام يعترب احتجازهم لصالح إقامة العدل. وتم احتجاز 
الشخص حتى انتهاء اإلجراءات ، أو إذا مل تكن هناك هتمة يف غضون ستة أشهر من 

االعتقال. ويسمح القانون باحتجاز معتقيل القسم 31 يف احلبس االنفرادي.
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االحتجاز الوقائي: يمكن ألحد ضباط الرشطة توقيف اي شخص يف حجز الرشطة   -
ملدة سبعة أيام دون أمر اعتقال واحتجاز، وإذا وّقع وزير القانون والنظام إشعارًا 

ه إىل احتجاز الشخص. يوجِّ
وقد قامت احلكومة اجلنوب أفريقية بتشكيل معسكرات »إعادة التوجيه« التي كان   
يديرها األمن اإلقليمي لألطفال الذين تم إطالق رساحهم من السجون ، وتعرض 
األطفال السود ملختلف أنواع الضغط جلعلهم يوافقون عىل دخول خميامت »إعادة 
التوجه« من اجل اخلضوع إىل إعادة التأهيل ، التي استغرقت شهًرا واحًدا قبل 
أن يعودوا إىل جمتمعاهتم املحلية. وقد تم استخدام هذه املخيامت إلقناع األطفال 
بالتجسس لصالح دولة الفصل العنرصي ، كام قال أحد األطفال يف جلنة احلقيقة 
واملصاحلة: »لقد جعلوا أصدقاؤنا يتجسسوا علينا ... سواء كانوا رفيقات أو رفقاء 

، قد تم دفعهم بالقوة للتجسس علينا لصالح الوحش ».
حالة الطوارئ: حاملا يعلن رئيس الدولة حالة الطوارئ ، ال يمكن الطعن فيها. فقد   -
كان لديه سلطات كاسحة إلنشاء مثل هذه اللوائح »لصيانة السالمة العامة أو النظام«. 
وقد تم احتجاز آالف األطفال بموجب أنظمة الطوارئ. وقد قدرت جلنة دعم أولياء 
األمور للمحتجزين )املحظورين من قبل الدولة( أنه يف الفرتة ما بني 12 يونيو 1986 
تم احتجاز أكثر من 30000 شخص بدون حماكمة ، 40% منهم من األطفال دون 
سن 18 عاًما. ولقد عانى هؤالء األطفال من التعذيب البدين والعقيل األكثر مهجية 
وإساءة املعاملة من قبل قوات األمن. وتعرض العديد من الشباب إىل احلظر وأوامر 
تقييد أخرى عند إطالق رساحهم من السجن ، وحولوا منزل الشباب إىل نوع آخر من 
السجون. وأجربوا عىل أن يقوموا باإلبالغ إىل مراكز الرشطة مرة واحدة يف اليوم وتم 

منعهم من املشاركة يف األنشطة السياسية واالجتامعية.

الفرتة ما بني عامي 1984 و 1986
 .)SAP( تم قتل 312 طفاًل عىل يد رشطة جنوب أفريقيا  -

تم جرح 1000 طفل من قبل رشطة جنوب أفريقيا SAP )وهذا ال يشمل العديد   -
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من األطفال الذين مل يبلغوا عن وقوع إصابات بسبب اخلوف من االعتقال(.
تم احتجاز 11000 طفل دون حماكمة.  -

تم إلقاء القبض عىل 18000 طفل بتهم ناشئة عن احتجاجات مناهضة للفصل   -
العنرصي.

تم احتجاز 173000 طفل يف انتظار املحاكمة يف زنازين الرشطة.  -
البنادق  بأعقاب  والرضب  واجللد  والركل  الرضب  عىل  التعذيب  أشكال  اشتملت 
يف  للدموع  املسيلة  والقنابل  بالسجائر  واحلرق  والشنق  بالكهرباء  والتعذيب  واالختناق 
مكان ضيق واحلرمان الشديد من الطعام واملاء والنوم واإلذالل املتعمد والوقوف القرسي 
والتجريد من املالبس وتكبيل باألصفاد واالستجواب املطول والتهديد بالعنف للمعتقل 
وعائلته  والترصحيات غري صحيحة عن اخليانة من قبل األصدقاء  والضغط عليهم من اجل 

توقيع وثائق مزيفة.
وقد ارتكبت معظم االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان خالل فرتة الفصل العنرصي يف 
جنوب أفريقيا ، وكام ُأبلغت يف وقت الحق إىل جلنة احلقيقة واملصاحلة التابعة هلا ، ارتكبتها 
ضد األطفال والشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني ثالثة عرش وأربعة وعرشين عاما. وكان 
اهلدف الرئييس للجنة هو تعزيز إعادة التوفيق واملغفرة بني اجلناة وضحايا الفصل العنرصي 
من خالل الكشف الكامل عن احلقيقة. وقد تم تكليف جلنة احلقيقة واملصاحلة للكشف 
عن الرصاع يف جنوب أفريقيا قدر اإلمكان بني عامي 1960 و 1994 ، من خالل عدسة 
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان. ومل تركز جلنة احلقيقة واملصاحلة حتديدًا عىل جتارب 
وغري  مبارشين  ضحايا  كانوا  الذين  األطفال  ضد  لالنتهاكات  املتعددة  املستويات  وآثار 
مبارشين لنظام الفصل العنرصي. ومل تكن سياسة اللجنة أن تتلقى شهادة من األطفال دون 

سن الثامنة عرشة ، مما يعكس املشورة التي قدمها أخصائيو األطفال.

محاية حقوق األطفال يف جنوب أفريقيا الديمقراطية
حيتاج األطفال إىل محاية خاصة ألهنم من بني أضعف أفراد املجتمع. فهم يعتمدون عىل 
اآلخرين - آباءهم وعائالهتم ، أو الدولة عندما تفشل هؤالء اجلهات- يف الرعاية واحلامية. 
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ونتيجة لذلك، جعل واضعو دستورنا من حقوق األطفال أولوية - وذكروا أن املصالح 
الفضىل للطفل هي الشغل الشاغل عندما يتعلق األمر بأي مسألة متس به أو هبا. وتقول املادة 
28 من قانون احلقوق حتت عنوان »األطفال«: إن األطفال ال يتم احتجازهم إال كإجراء 

أخري ، ويف هذه احلالة يتم ما ييل:
ال جيوز احتجاز الطفل إال ألقرص فرتة زمنية مناسبة.  -

تزيد  الذين  املحتجزين  األشخاص  عن  منفصل  بشكل  بالطفل  االحتفاظ  يتم   -
أعامرهم عن 18 عاًما ؛ ويعامل بطريقة وحيفظ يف الظروف التي تأخذ يف االعتبار 

عمر الطفل.
أن يكون للطفل ممارس قانوين خمصص له من قبل الدولة وعىل نفقة الدولة.  -

ال جيوز سجن األطفال إال إذا كان ذلك كإجراء أخري ، وال جيب عليهم مشاركة   -
الزنزانة مع البالغني. وأخرًيا ، تكون مصالح الطفل الفضىل ذات أمهية قصوى يف 

كل ما يتعلق بالطفل. 

تسليط الضوء عىل حمنة األطفال يف جنوب أفريقيا الواقعة حتت نظام الفصل العنرصي
الذين حاولوا كسب دعم  كانت جلنة دعم اآلباء املحتجزين جمموعة من اآلباء   -
أطفاهلم يف االعتقال وعملوا عىل فضح انتهاكات قوات األمن. كام قاموا بحشد 

املساعدات القانونية لألطفال.
رصدت منظامت حقوق اإلنسان الدولية االعتقاالت يف جنوب أفريقيا ونرشت   -

مقاالت يف الصحف الكربى، مثل صحيفة نيويورك تايمز.
أيدت اجلامعات الدينية الدعوة إىل فرض عقوبات.  -

تم تنظيم مسريات واجتامعات للصالة ومحالت إعالمية حملية وعاملية.  -
تنظيم حفل موسيقي - حيث قدم حفل مانديال املجاين يف ملعب ويمبيل الذي   -

حرضه اآلالف مسامهة مالية كبرية للحمالت التي تركز عىل األطفال.
الواقعة حتت  أفريقيا  والقانون يف جنوب  القمع  »األطفال،  بعنوان  تنظيم مؤمتر   -
نظام الفصل العنرصي » حتت رعاية القسيس أمربوز ريفز ترست ، الذي ُعقد يف 
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هراري يف سبتمرب عام 1987. وقد حفز مؤمتر هراري لقيام حراك يف مجيع أنحاء 
العامل حلشد العمل من اجل الدفاع عن ومحاية األطفال الذين هم ضحايا الفصل 
الفريد حوايل 300 مندوبا من داخل جنوب  املؤمتر  العنرصي. وقد حرض هذا 
أفريقيا من بني 700 مندوب، من بينهم أطباء وعاملون دينيون وعاملون اجتامعيون 
وحمامون واآلباء واألمهات وبعض األطفال الذين تم اعتقاهلم وتعذيبهم. لقد 
استلهم املندوبون يف املؤمتر بعمق شجاعة وروح املقاومة وأمل األطفال ، وقد 
العامل عىل وعي بمحنة  بإبقاء  التجربة إللزام أنفسهم  تأثروا شخصيًا من خالل 
أطفال جنوب أفريقيا. إن عقد املؤمتر خارج جنوب أفريقيا جعله من السهل عىل 

الضيوف الدوليني ووسائل اإلعالم حضور املؤمتر.
أود أن أختتم عىل لسان رئيسنا األول ، نيلسون مانديال: »ال يمكن أن يكون هناك   

إهلام أكثر وضوًحا لروح املجتمع من الطريقة التي يعامل هبا أطفاله.«
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تريسي ديالني 
نائب الرئيس يف جلنة يونيسون الشمالية الغربية -

اللجنة الدولية اإلقليمية/اململكة املتحدة 

صباح اخلري لألخوة واألخوات واألصدقاء والزمالء. اسمي ترييس ديالين وأنا نائبة 
رئيس جلنة يونيسون الشاملية الغربية الدولية.

بالنسبة ألولئك األشخاص الذين ال يعلمون األمر، تعترب جلنة يونيسون أكرب نقابة يف 
قطاع التجارة العامة يف اململكة املتحدة ، املكونة من 1.3 مليون عضو. حيث نقوم يف اللجنة 
بتمثيل األشخاص الذين يعملون يف القطاع العام - يف الصحة والرعاية االجتامعية والتعليم 
واحلكومة املحلية والرشطة واإلطفاء واإلسعاف وخدمات املراقبة. وتعترب منطقة الشامل 

الغريب أكرب منطقة تابعة لالحتاد حيث تضم أكثر من 200000 عضوا.
لذا يسعدين أن أمحل لكم حتيات حارة مني ومن جلنة يونيسون الشاملية الغربية ، جنبا إىل 

جنب مع زميلتي اندريا وودز، وكام يرشفني أن أكون هنا يف هذا املؤمتر اهلام للغاية.
وأود أن أتقدم بجزيل الشكر إىل منظمني املؤمتر لدعوتنا.

يونيسون  جلنة  أعامل  جدول  صدارة  يف  الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن  كان  ولطاملا 
بتعزيز حقوق اإلنسان والعامل ومحالهتم من  لتقوم  يونيسون  الدولية. واهنا لسياسة جلنة 
أجل إهناء االحتالل. وتقوم جلنة يونيسون بعمل محالت إللغاء القوانني التقييدية التي تسعى 
إىل إسكات أولئك الذين يقومون بحمالت للدفاع عن حقوق الفلسطينيني. ونحن نقوم 
بحمالت من أجل إهناء االحتالل غري الرشعي للقدس الرشقية والضفة الغربية وحصار غزة.

ونقوم بإنشاء محالت إلبراز نطاق وأثر املستوطنات والقوانني واملامرسات التمييزية عىل 
السكان الفلسطينيني، والتي سمعنا الكثري عنها خالل اليومني املاضيني.

العقوبات  وفرض  االستثامرات  وسحب  املقاطعة  حول  إجيابية  محلة  نواصل  كام 
، وإجبارها عىل  الدويل  بالقانون  لاللتزام  للضغط عىل احلكومة اإلرسائيلية  كإسرتاتيجية 

إهناء قمع الشعب الفلسطيني واملسامهة يف بناء السالم.
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وفيام يتعلق باألطفال املعتقلني ، فقد شاركت جلنة يونيسون يف مؤمترات »التحالف األورويب 
برلني يف عام 2015. وقد  املؤمتر يف  أنا  بحضور  الفلسطينيني« وقمت  املعتقلني  للدفاع عن 
حرضت زميلتي ، اندريا، مؤخًرا مؤمتًرا يف »بلفاست »يف إيرلندا الشاملية وشاركت يف النقاش 
القوي حول األطفال املعتقلني الذي كانت تقوده احلركة العاملية للدفاع عن األطفال والتي  كام 
سمعنا باألمس ، تقوم بعمل حيوي هنا يف فلسطني. كام كان لنا رشف لقاء األوالد والبنات 
الشجعان الذين عانوا كأطفال معتقلني ، عندما قام فريق من العبي كرة القدم الشباب بزيارة 

اململكة املتحدة للمشاركة يف كأس العامل ملناهضة العنرصية يف عام 2015.
ونحن نعلم من شهادات القوات اإلرسائيلية ومن تقارير ال حتىص ، بأهنم يقوموا بتنفيذ 
املتحدة  املحتلة. فقد سجلت األمم  الفلسطينية  أنحاء األرايض  ليلية يف  اعتقال  مدامهات 
ما معدله 95 مدامهة أسبوعية يف الضفة الغربية يف عام 2016 و 73 مدامهة أسبوعية يف 
املتوسط حتى اآلن يف عام 2017. كام ستعرفون أن هناك حوايل 7000 فلسطيني حمتجز يف 
السجون اإلرسائيلية. ويشمل هذا العدد 61 سجينة ، من بينهم 12 فتاة عىل األقل. وهناك 

ما جمموعه 300 طفل يف السجون اإلرسائيلية. 
إن سياسات وممارسات االعتقال اإلرسائيلية تنتهك القانون الدويل ، بل إهنا ترقى إىل 
مستوى جرائم احلرب. وقد أعربت وزارة اخلارجية الربيطانية عن قلقها إزاء االستخدام 
استمرت هذه  ذلك  ، ومع  األطفال  اإلداري وسجن  االعتقال  لسياسة  املفرط إلرسائيل 

األعداد يف الزيادة ، أي أكثر من الضعف منذ سبتمرب 2015.
ويستند عمل جلنة يونيسون يف فلسطني دائام عىل القانون الدويل. وبصفتنا نقابة العامل يف 
اململكة املتحدة، نعلم أن عىل حكومة اململكة املتحدة التزامات بموجب القانون الدويل لضامن 
احرتام اتفاقية جنيف الرابعة من قبل املوقعني اآلخرين ، بمن فيهم إرسائيل. كام أن لدى 
اململكة املتحدة »مسؤولية الدولة الثالثة« الختاذ إجراءات عندما تنتهك إحدى الدول املبادئ 
الدولية امللزمة للقانون الدويل ، مثل حظر التعذيب. وهذا يعني أنه جيب عىل حكومة اململكة 

املتحدة أن تعمل عىل حماسبة إرسائيل عىل سياساهتا جتاه السجناء السياسيني الفلسطينيني.
وتعمل جلنة يونيسون بشكل وثيق مع منظمة »War on Want« اخلريية ملكافحة الفقر التي 
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قامت بحمالت حول هذه القضية لبعض الوقت. وتؤمن منظمة »War on Want« أن التجربة 
السلطات  رفضت  حيث  ينجح.  لن  ببساطة  القضية  هذه  عىل  اخلفيف  الضغط  أن  أظهرت 
اإلرسائيلية يف فرباير / شباط 2016 تسهيل االجتامعات والزيارات امليدانية لوفد من املحامني 
الربيطانيني لفحص ظروف األطفال املعتقلني. وكان من املفرتض أن يتابع الوفد تقريره الصادر 
يف عام 2012 والذي تدعمه وزارة اخلارجية الربيطانية حول األطفال الفلسطينيني يف السجون 
فيجب عىل  بريطانيون  للقاء حمامون  السلطات اإلرسائيلية مستعدة  تكن  مل  وإذا  اإلرسائيلية. 
احلكومة الربيطانية أن تفعل شيًئا حيال ذلك. باإلضافة إىل ذلك ، يمكن استخدام القانون الذي 
صدر مؤخرًا حلظر دخول األجانب الذين يدعون إىل املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض 
العقوبات عىل إرسائيل جلعل األمر أكثر صعوبة بالنسبة للمحامني ومنظامت حقوق اإلنسان 

لفحص ظروف األطفال املعتقلني الفلسطينيني بشكل صحيح.
كام يدرج تقرير حقوق اإلنسان والديمقراطية الصادر عن حكومة اململكة املتحدة عام 
2015 عقوبات مثل حظر األسلحة كأداة لتعزيز حقوق اإلنسان والديمقراطية. ولقد أوضح 
جتاهل السلطات اإلرسائيلية للقانون الدويل أن العقوبات بالغة التأخري. ودعت منظمة » 
War on Want« مؤيدهيم ، بمن فيهم املؤيدون يف احلركة النقابية للعامل، إىل الضغط عىل 

حكومة اململكة املتحدة لفرض عقوبات من خالل فرض حظر عىل األسلحة عىل إرسائيل 
ملحاسبتها عىل جرائم احلرب وغريها من انتهاكات القانون الدويل.

ومع ذلك ، جيب علينا أيًضا أن نضع بعني االعتبار فشل حكومة اململكة املتحدة يف التقيد 
يتعلق األمر بمحنة اآلالف من األطفال  الدويل عندما  القانون  بالتزاماهتا اخلاصة يف ظل 

املهاجرين الذين يعيشون يف ظروف مزرية يف مجيع أنحاء أوروبا.
وتعد معاملة احلكومة اإلرسائيلية لألطفال الفلسطينيني املحتجزين أمر بغيض، وجيب 
علينا بصفتنا أعضاء نقابة العامل وكناشطني وحمامني وأكاديميني ، أن نعمل معًا لوضع حد 

هلذه السياسات الالإنسانية.
وأود أخريا أن أشكركم مرة أخرى عىل دعوتنا إىل هذا املؤمتر. ونحن ندعم أهداف املؤمتر 
ونحرص عىل لعب دورنا يف محلة دولية تتحدى سياسات اعتقال األطفال يف احلكومة اإلرسائيلية.
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البيان اخلتامي الصادر عن املؤمتر الدولي الثالث حول
األطفال الفلسطينيون وسياسات االعتقال اإلسرائيلية املنعقد

يف مدينة رام اهلل يف فلسطني يومي
2017/3/16-15

األسري  ونادي  الفلسطينيني  املحامني  ونقابة  واملحررين  األرسى  شؤون  هيئة  تتوجه 
الفلسطيني واحلركة العاملية للدفاع عن األطفال واملؤسسات احلقوقية الفلسطينية، بالشكر 
نشطاء  من  أعامله،  و  جلساته  حضور  ويف  املؤمتر  أعامل  يف  شاركوا  الذين  لكافة  والتحية 
حلرية  و  فلسطني  لقضية  الداعمني  واألصدقاء  املنارصين  ومن  أكاديميني  و  وحقوقيني 
املدنية  والفعاليات  والقوى  ووممثليها  السياسية  والتنظيامت  األحزاب  ولكافة  األرسى، 
الرسمية  املؤسسسات  ولكافة  والصحفية  واإلعالمية  واألهلية  والنقابية  واالجتامعية 

الفلسطينية واحلكومية التي دعمت أعامل املؤمتر و أهدافه اإلنسانية و القانونية و الوطنية.
كام وجه املؤمتر حتية شكر خاصه لسيادة الرئيس الفلسطيني حممود عباس أبو مازن راعي 
املؤمتر و لدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي احلمد اهلل الذي مثل السيد الرئيس واحلكومة 

الفلسطينية يف افتتاح املؤمتر و رعايته.
و توجه املؤمترون بتحية لألصدقاء الذين َقِدموا من بلدان خمتلفة من احلقوقيني و العاملني 
املدافعني عن حقوق االنسان وبرملانيني و قانونيني و أكاديميني وحماميني من جنوب إفريقيا 

و هولندا و بريطانيا و ايرلندا و  أمريكا وغريها من الدول. 
و استنكر املؤمترون، قيام سلطات االحتالل اإلرسائييل منع املناضل مفو موسيامال الناشط 
واملناضل من جنوب افريقيا من دخوله فلسطني واملشاركة يف أعامل املؤمتر و تعرضه لالحتجاز 

لساعات طويلة ومعاملته معاملة سيئة.
و أدان املؤمتر خالل أعامله دولة االحتالل اإلرسائييل بسبب انتهاكها حقوق األطفال 
الفلسطينيني املعتقلني، وخمالفة قواعد و أحكام القانون الدويل، والقانون الدويل اإلنساين،و 
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كافة املعاهدات واالتفاقيات الدولية واإلنسانية بشأن اعتقال األطفال القارصين،والذي 
حتول إىل ظاهرة واسعة و متكررة و عقاب مجاعي، وما ينتج عن هذه السياسية من أبعاد 
أبعاد خطرية عىل  و  تربوية و صحية واجتامعية  و  نفسية  ناحية  القارصين من  كارثية عىل 

مستقبل األطفال و املجتمع الفلسطيني.  
و أوضح املؤمترون، أن سياسية االحتالل اإلرسائييل، منافيًة لروح و مضمون اتفاقية 
حقوق الطفل، التي وقعت عليها إرسائيل والتفاقيات جنيف األربعة، ولالعالن العاملي 
حلقوق االنسان من خالل اجراءاهتا وممارساهتا التعسفية بحق األطفال، منذ حلظة اعتقاهلم 
و تعرضهم للتعذيب النفسيو اجلسدي، والتنكيل و إساءة املعاملة خالل االعتقال والتحقيق 
واملحاكامت اجلائرة وغري العادلة وحرمان األطفال من حقوقهم األساسية، باإلضافة إىل سن 
ترشيعات و قوانني عنرصية تعسفية جتاه األطفال ختالف بشكل رصيح القوانني واملواثيق 

الدولية و اإلنسانية ومتس بحقوقهم وكرامتهم اإلنسانية. 

لقد خلص املؤمتر ملجموعة من القرارات والتوصيات، وهي :
البدء بحملة منارصة دولية لدعم حقوق األطفال، هبدف احلشد والضغط عىل دولة   .1
االحتالل كي تنصاع لاللتزامات الدولية يف األرايض املحتلة،وااللتزام بحقوق 
األطفال األرسى، وفق قواعد و أحكام القوانني الدولية والقانون الدويل اإلنساين، 

حيث ستبدأ جمموعة من املؤسسات املشاركة يف املؤمتر، بوضع آليات احلملة.
التأكيد عىل متابعة مقاضاة ومالحقة جنود وضباط خمابرات االحتالل، ملامرستهم    .2
سياسة التعذيب اجلسدي والنفيس لالطفال املعتقلني، باعتبار ذلك جريمة وفق 
للمسؤولية  وتقود  حرب  جرائم  ملستوى  ترتقي  كوهنا  الدويل،  اجلنائي  القانون 
التعذيب  ملف  الرابعة،واحالة  جنيف  معاهدة  من   147 للامدة  استنادًا  اجلنائية 
وانتهاكات حقوق األرسى إىل املحكمة اجلنائية الدولية، و طالب املؤمترون اللجنة 
الوطنية ملتابعة ملف حمكمة اجلنايات الدولية بالرشوع فورًا يف تقديم قضايا حمددة 

ضد قادة االحتالل السياسيني والعسكريني و األمنيني. 
اختاذ إجراءات عملية من أجل تفعيل محالت املقاطعة الدولية والربملانية لنواب   .3
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الربملان  رشعها  عنرصية،والتي  ترشيعات  سن  عىل  القدامهم  االحتالل،  دولة 
اإلرسائييل، والتي تنتهك الرشائع والقوانني الدولية واإلنسانية،وتشديد القبضة 
احلديدية وفرض العقوبات التعسفية عىل االطفال الفلسطينيني عامة واملقدسيني 
خاصة، والذين يعانون من اختالف التعامل القضائي االرسائييل خالل االعتقاالت 
اجتامعية  إيواء  مراكز   يف  املنزيل،واحتجازهم  واحلبس  والتحقيق  واملحاكامت 

إرسائيلية خاضعة لربامج موجهة نفسيًا و تربويًا.
رضورة حتمل املؤسسات الدولية بام فيها منظامت االمم املتحدة، و اليونسيف و   .4
الصليب األمحر الدويل، والدول املوقعة عىل اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة 
التعذيب، للمسؤوليات الدولية القانونية واالخالقية واختاذ تدابري ملساءلة دولة 
منذ سنوات  عليها  توقيعها  من  بالرغم  االتفاقيات  هلذه  انتهاكها  عىل  االحتالل 
طويلة، وقيام الدول األطراف يف االتفاقيات الدولية بفرض عقوبات عىل دولة 

االحتالل لعدم وفائها بالتزاماهتا وفقًا لالتفاقيات املوقعة عليها.  
مطالبة دول االحتاد األورويب، كرشيك اقتصادي وجتاري مع دولة االحتالل باختاذ   .5
خطوات جادة واجراءات ملموسة جتاه مواصلة سلطات االحتالل النتهاكهاحقوق 
االنسان ومساءلتها،سندًا للامدة الثانية من اتفاقية الرشاكة االقتصادية والتي تنص 
عىل وجوب احرتام حقوق االنسان ومبادىء الديموقراطية،  واختاذ التدابري الالزمة 
لوقف هذه االتفاقية بسبب انتهاك إرسائيل هلا، وكذلك دعوة االحتاد األورويب إىل 

تفعيل جلنة تقيص احلقائق الربملانية بشأن األرسى واملعتقلني.    
تفعيل محالت املنارصة واألنشطة، الحداث التغيري يف السياسات والرأي العام   .6
واملؤسسات  واملختصني  املدين،  املجتمع  بمشاركة  وعامليا  اقليميا  والقوانني 
توثيق،  جمرد  وليس  عملية  تدابري  ذات  خطوات  لتكون  والنقابيني،  والربملانيني 
ورصد لالنتهاكات واجلرائم،  مع وجوب توظيف االدوات القانونية واالعالمية 
واجلامهريية، يف منارصة قضايا االرسى واالطفال خاصة، يف خمتلف الساحات 

واملنابر االقليمية والدولية .



152

رفع وترية التنسيق والتكامل بني املؤسسات الوطنية والدولية املختصة، يف مشاريع   .7
وبرامج التأهيل والتمكني لألطفال األرسى املحررين، وذلكلمواجهة واحلد من 

اآلثار النفسية والصحية النامجة عن االعتقال والتحقيق والتعذيب .
الفلسطينية،  واملمثليات  السفارات  بدور  والنهوض  تفعيل  امهية  عىل  التشديد   .8
يف منح قضية االرسى واملعتقلني واالطفال خاصة، املكانة الالزمة يف اللقاءات 

واالتصاالت واملؤمترات الدولية .
رضورة قيام املؤسسات املختصة بقضايا االرسى واملعتقلني، بتطوير ادوات التوثيق   .9
املنتظمة،  والتقارير  باملعلومات  الدولية  واهليئات  املؤسسات  وتزويد  واملتابعة، 

ووضع خطة تدريب عىل عمليات التوثيق للمؤسسات ذات االختصاص. 
10. مطالبة اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بالتحرك من موقع مسؤوليتها وتشكيل جلنة 
دولية للتحقيق وتقيص احلقائق، حول املعاملة التعسفية واملهينة لألطفال األرسى، 

وانتهاك إرسائيل حلقوقهم األساسية.
الدعوة إىل اطالق وتشكيل حماكم الشعب، وحماكم إنسانية إلثارة و تفعيل قضية   .11

األرسى األطفال، يف الرأي العام الدويل مجاهريًا و إعالميًا و قانونيًا و أخالقيًا. 

املجد للشهداء واحلرية ألرسى احلرية

رام اهلل/فلسطني
2017/3/16
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ملحق رقم )1(

السيرة الذاتية للمتحدثني
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ميا سوارت  
تشغل الربوفيسور ميا سوارت أستاذة القانون الدويل يف جامعة 
يف  املاجســـتري  برنامـــج  وتدرِّس  ُتنسِّق  فهي  جوهانسبريغ، 
القانون الدويل، وقد عملت ســـابقًا كباحثُ مشـــارك فـــي 
الكائن يف لندن وكمســـاعد  القانون  بينغهام لســـيادة  مركز 
العاملية يف جامعـــة  والعدالة  الدويل  العام  للقانون  بروفيسور 
ليدين والتي منها حصلت عىل درجة الدكتوراه عام 2006م. 
القوانني  وتشـــريع  ســـن  بعنوان  أطروحتها  أمتت  وقد 
القضائية يف املحاكم اجلنائية الدولية امُلقامة هلذا الغرض وذلك 
حتت إشـــراف الربوفيســـور جون دوغارد واملمّولة من قبل 
هاجيينز آند مانديال للمنح الدراسية. وهي تشـــغل وتتوىل أيضًا 
منصب فخري كأســـتاذ مســـاعد يف جامعة ويتوترســـراند يف 
جوهانسبريغ والتي عملت فيها ســـابقًا كأســـتاذ مســـاعد. 
وهي باحثُ مشـــارك ملعهد جنوب إفريقيا للقانون الدستوري 
والعام والدويل املتقدم )SAIFAC( الذيُ نرش يف مواضيع العدالة 
االنتقالية، القانون اجلنائي الدويل والقانون الدستوري امُلقارن. 
ويف عامي 2007 و 2009 تلّقت ميا منحة بحث من هامبولدت 
لكي تقوم بعمل بحث يف معهد ماكس بالنك يف فريبريغ ويف 
جامعة هامبولدت وهي اجلامعة التي حتمل منها شهادة املاجستري 
التابعة  االستئناف  هيئة  يف  كمتدربة  عملت  وقد  القانون.  يف 
الســـابقة  بيوغســـالفيا  اخلاصة  الدولية  اجلنايات  ملحكمة 
وذلك يف عام 2001، ويف ذات السنة تم قبوهلا كمحامي. كام 
 )UNDP( وتم استشارة ميا من قبل برنامج األمم املتحدة االنامئي

يف فلسطني، وهيُ تساهم يف اإلعالم بشكل منتظم.
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نسرين عليان  
نورث  جامعة  من  االداري  بالقانون  ثاين  لقب  صاحبة 
ويســـرتن شـــيكاغوا وجامعة تل ابيب - خمتصه بحقوق 
الفلســـطينني بالقدس وبالداخل- تعمل يف مجعية حقوق 
من  الكثري  قدمت  ســـنوات،   8 من  اكثر  منذ  املواطن 
الدراســـات و االلتامسات ابرزها: التامس النقص بالغرف 
الصفيه بالقدس، الزام البلدية عىل اعطاء خدمات النفايات 
باحياء القدس الشـــرقيه، اجياد مقاعد دراســـية الطفال 
مع افتتاح الســـنة الدراســـيه، حتســـني ظروف حاجز 
عن  تقرير  كتابة  الربيـــد:  خدمـــات  توسيع  قلندية، 
يف  الســـلطات  إخفاق  وعن  بالقدس،  الفقر  سياســـة 
محاية حقـــوق الســـكان يف حميـــط البؤر االســـتيطانية 
يف القدس الشـــرقية: والعديد مـــن التقرير بخصوص 

الصعوبات التي يواجهها جهاز التعليم بالقدس.
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بلينيه  غراليه 
املداوالت  دوائر  يف  ومقرهـــا  ممارســـة  حماميـــة 
الرئيســـية يف لندن وهـــي متخصصة يف القانون الدويل، 
اجلنائي، اإلنساين وحقوق اإلنسان، وترتافع بإنتظام أمام 
وتقدم  والدولية  املحلية  القضائيـــة  واهليئات  املحاكم 
األهلية  املنظامت  األفراد،  عن  نيابة  واملشـــورة  الُنصح 
مؤخرًا  تناولتها  التي  القضايا  ومن  احلكومية.  واجلهات 
شملت اختاذ إجراء قانوين نيابة عن «الرجال امللّثمني»الذين 
شامل  يف  املتحدة  اململكة  قبل  من  وتعذيبهم  اعتقاهلم  تم 
إيرلندا عام 1972 وذلك باستخدام تقنيات تم توظيفها 
بام  العامل  أنحاء  يف مجيع  الربيطانيني  قبل  من  الغرض  هلذا 
ومستشار  حمامي  أيضًا  كانت  وأهنا  كام  فلسطني.  ذلك  يف 
مشارك لكرواتيا يف حمكمة العدل الدولية وذلك يف تطبيق 
يف  عليها  واملعاقبة  اجلامعية  اإلبادة  جريمة  منع  معاهدة 
أيضًا  وحمامي  ومستشـــار  رصبيا(،  ضد  )كرواتيا  قضية 
ملؤسســـة أوكســـفام يف طلبها األخري من أجل إيقاف بيع 
األسلحة الربيطانية للمملكة العربية السعودية التي كانت 
اليمن. ويف عام  الدائرة يف  تريد اســـتخدامها يف احلرب 
2006، كانت بلينيه يف زيارة هلا كزميـــل لكلية هارفارد 
للقانون بحيث رّكز بحّثها وســـّلط الضـــوء أثناء تلك 
الزيارة بالتحديد عىل نظام املحكمة العسكرية اإلرسائيلية 

يف فلسطني.
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فردوس عبد ربه العيسى 
النفسية  الصحة  يف   )2016( الدكتوراة  شهادة  عىل  حاصلة 
واالرشاد النفيس من جامعة عني شمس يف مجهورية مرص العربية، 
يف عام 2012 حصلت عىل درجة املاجستري يف الصحة النفسية 
املجتمعية من جامعة القدس.   ويف 2000 حصلت عىل ماجستري 
يف االرشاد  من جامعة فلندر باسرتاليا ومنذ 2008 حتى االن  
تعمل كمحارضة يف جامعة بيت حلم - دائرة العلوم االجتامعية 
لطالب يف درجة البكلوريوس ومنذ 2016 اىل اآلن حتارض يف 
برنامج ماجستري اخلدمة االجتامعية  يف جامعة بيت حلم وترشف 
عىل رسائل ماجستري. ومنذ 2010 تعمل كمرشفة ومدربة لطاقم 
 2013 ومنذ  االمن)حمور(  البيت  النساء-  محاية  متكني  مركز 
مستشارة نفسية ومدربة لطاقم مركز النساء )حياة( يف غزة وطاقم 
مركز االبحاث القانونية. منذ 2012 تعمل يف االرشاف وتدريب 
لطاقم مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية وعملت   يف مجعية الشبان 
كاخصائية    2008-1991 ساحور  -بيت  للتاهيل  املسيحية 
ومرشفة نفسية اجتامعية ومدربة سواء للطواقم التابعة للجمعية 
او لطواقم تابعة ملؤسسات  اخرى منها )اخصائيني  اجتامعيني 
التابعة  املدارس  يف  الرتبويني  واملرشدين  االنروا،  من  ونفسني 
لوزارة الرتبية والتعليم يف الضفة وقطاع غزة( ، وقامت بالتدريب 
يف جمال التعامل مع الصدمات النفسية الناجتة عن احلرب وضحايا 
التعذيب وتدريب منهاج EMDR يف  فلسطني وتركيا واالردن 
وكوسوفو. كام وشاركت يف العديد من املؤمترات الدولية واملحلية  

اخلاصة بالصحة النفسية  واإلرشاد النفيس.
 falissa@bethlehem.edu:بريد الكرتوين
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محمد محاجنه 
علم  يف  بكالوريوس  بريزيت  جامعـــة  خريـــج   -
االجتامع وجامعة بيت حلم دبلوم اشـــرافيف اخلدمه 
جامعة  من  اعاقه  دراسات  وماجستري  االجتامعيه، 

فلندرز يف اسرتاليا.
يعمل يف برنامج التأهيل مجعية الشبان املسيحيه القدس   -

منذ عام .1991
مرشف نفيس اجتامعي ملحافظات جنني وطوباس.  -

عضو ادارة يف برنامج التأهيل.  -
فـــي  اساســـي  التدريب ومدرب  عضو يف وحدة   -
عىل  النفسيه  بالصحه  عالقه  هلا  عناوين  يف  الربنامج 

املستوى املحيل والدويل.
)ختفيف  العالجي  املنهاج  عىل  التدريب  يف  ميســـر   -
حركات  خالل  من  العالج  واعادة  احلساســـيه 

EMDR.العينني
يف  النفســـيه  التدخالت  دليل  اعداد  يف  شـــارك   -
اخلربات  عن  بحث  اىل  باالضافه  الطوارئ  حاالت 
من  الناجني  الفلسطينني  االطفال  لدى  الصادمه 

االعتقال.
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إمير كوستيلو
شغلت إيمر كوستيلو منصب عمدة دوبلن السابق وعضو 
العامل  حزب  يف  بارز  عضو  وهي  دوبلن  مدينة  جملس 
يف  االيرلندي  العضو  بمنصب  خدمت  لقد  االيرلندي. 
الربملان األورويب يف الفتـــرة مـــا بني 2014 و .2014 
وكانت أثناء تواجدها يف الربملان األورويب رئيســـة مفوضية 
العالقات مع املجلس الترشيعي الفلسطيني، فقد سّلطت 
الفلسطينيني  تلك - عىل حمنة األرسى  بصفتها  الضوء - 
احلقائق  تقيّص  ملهمة  اتفاقية  تأمني  يف  فّعال  دورها  وكان 
املعتقلني  الفلســـطينيني  للتحقيق يف ظروف األســـرى 
يف السجون اإلســـرائيلية. لقد قادت وترأست بعثة تقيّص 
وانعقدت  التأمت  التي  األورويب  للربملان  التابعة  احلقائق 
أخريًا يف شـــهر مارس/آذار .2014 وختّرجت حديثًا إيمر 
بامتياز عايل مع درجة الرشف بحصوهلا عىل درجة املاجستري 
يف إدارة األعامل من معهد دوبلن للتكنولوجيا وهي تعمل 
يف  املتفّوقني  مع  العامة  للسياســـة  كمستشـــارة  حاليًا 
منشـــأة  وهي  ســـايانس»  إن  «إنتيليجانس  العلوم 
مقرها بروكسل تقّدم الدعم ملجموعـــة من الشـــركات 
العامـــة واخلاصة يف جمال العلوم واالبتـــكار. وهي عضو 
يف جلنة دوبلـــن الدولية االستشـــارية ونالت عضويـــة 
جمالس إدارة عدد من منظامت حقوق االنســـان ومنظامت 

جمتمعية يف دوبلن.
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عايد أبو قطيش
عمل عايد لدى احلركة العاملية للدفاع عن األطفال - فرع 
فلســـطني منذ عام 2000 ويتبوأ حاليًا منصـــب مديـــر 
برنامج املســـائلة. إن الرتكيز الرئيســـي لعمل الســـيد 
عايد هو عىل مســـائل اعتقـــال األطفال بام يف ذلك توثيق 
قضايا املعاملة غري القانونية والتعذيب. درس الســـيد/ 
عايد اخلدمة االجتامعية وحيمل درجة املاجستري يف دراسات 

متقدمة بحقوق األطفال من جامعة فريبورغ يف سويرسا.

بيتي هانتر
تشـــغل بيتـــي هانرت منصب أمينة صندوق مؤسســـة 
األطفال  أجل  من  «العمل  صغيـــرة  بريطانية  خريية 
للدفاع عن  العاملية  الفلسطينيني» والتي تعمل مع احلركة 

األطفال )فرع فلسطني(.
حلملة  الفخري  الرئيـــس  منصب  شـــغلت  لقـــد 
أن  بعد   2011 عـــام  منذ  فلســـطني  مع  التضامن 
عملت كمتطوعة بمنصب األمني العام حلملة التضامن مع 
فلسطني ملدة 10 سنوات. إن بيتي فخـــورة علـــى وجه 
اخلصوص بقبول محلة التضامن مع فلســـطني عام 2011 
بأن السياســـات اإلســـرائيلية قـــد بلغـــت حد التمييز 
العنصـــري وإطالق محلة يف بريطانيا مـــن أجل مقاطعة 
البضائع اإلرسائيلية يف تلك السنة. كام وتواصل حركة «  
BDS وهي حركة املقاطعة وسحب االســـتثامرات وفرض 
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العقوبات عىل إســـرائيل»بأن تكون جزء أساســـي وهام 
جلل عملها من أجل حقوق الفلسطينيني.

كانت بيتي مدرِّســـة يف مدرســـة ثانوية وناشطة نقابية 
يف لندن ملدة 30 عامًا وكانت ملتزمة سياسيًا وناشطة ضد 

العنرصية والظلم طيلة حياهتا.

ميكي زاخت
ميكي زاخت فيلســـوفة ومدافعة عن حقوق اإلنســـان ومديرة 
األطفـــال  حقـــوق  لصالح  تضامن  وتعمل  تضامن.  لمحلة 
الفلســـطينيني بتعاون وثيق مـــع احلركة العاملية للدفاع عـــن 
ضغط  محـــالت  نطوِّر  معـــًا  فلســـطني.  فرع   - األطفال 
ومنارصة لبناء شـــبكة عمل جتـــاه التضامن مع حقوق األطفال.

كمـــا وأن ميكـــي زاغت تشـــغل منصب عضو فـــي 
مؤسســـة نوهانوفيك التي متـــوِّل التقايض االسرتاتيجي 
رشيك  مؤسس  وهي  هولندا،  مع  وارتباط  برابط  الدويل 
آرتيكل وان كوليكتيـــف وهـــي عبارة  ورئيس ملنظمة 
ُتركِّز  لعدالـــة  اســـرتاتيجيات  حول  أبحاث  مركز  عن 

عىل األعامل وحقوق اإلنسان.
ومليكي زاغت خربة طويلة يف الرشق األوسط وبالتحديد 

يف فلسطني.
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جدعون ليفي
جدعـــون ليفـــي صحفي إســـرائييل ولـــد عام   -
1953 فـــي تل أبيب، وهـــو ابن ملهاجريـــن هيود 

من تشيكوسلوفاكيا السابقة.
يصف ليفي نفسه بأنه وطني إرسائييل و هو ينتقد ما   -
يسميه »العمى األخالقي« لدى اإلرسائيليني ونتائجه 
بناء  يســـّمي  االحتالل.  و  احلرب  مســـتوى  عىل 
املستوطنات عىل أراض فلسطينية بأهنا »املؤسسة األكثر 

إجرامية يف تاريخ إرسائيل.«
عـــارض حـــرب لبنـــان عـــام 2006، وقال إن   -
حمنة الفلســـطينيني فـــي قطاع غزة حتـــت احلصار 

اإلرسائييل، جعلته خيجل من أنه إرسائييل.

عمله اإلعالمي:-
االحتالل  جيش  يف  ليفي  جتنيد  تم   ،1974 عام  يف   -

اإلرسائييل حيث عمل كمراسل إلذاعة اجليش.
اليومية اإلرسائيلية،  الكتابة لصحيفة هآرتس  بدأ يف   -
كتب ليفي أول مقال عن معاناة الفلسطينيني بعنوان 

»منطقة الشفق.« يف عام .2004

من أهم أعامله املنشورة:-
االحتالل  ظل  يف  واملوت  احلياة   - زون  الشفق   -

اإلرسائييل. معاقبة غزة.
قـــد حصـــل جدعون عىل عدة جوائز، منها جائزة   -
وجائزة   2003 عام  اإلعـــالم  لوســـائل  اليبزغ 
الثقافات  بني  للحوار  األورومتوسطي  الصحفي 
2007 كام نال جائزة اإلعالم يف امللتقى السنوي الثامن 

لتوزيع جوائز اإلعالم الدويل يف .2012
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هبه مصاحله اغبارية
حاصله عىل شهادة املاجستري يف املحاماة من جامعة حيفا، 

ختصص، الصحة والقانون.
حماميه يف هيئة شؤون االرسى واملحررين، حيث أقوم بزيارة 
االحتالل  ســـجون  يف  الفلسطينيني  االشبال  االرسى 
االحتـــالل  يامرســـها  التي  االنتهاك  حاالت  وتوثيق 
القانونية  االستشارة  تقديم  عىل  اعمل  كذلك  بحقهم، 

لتحصيل احلقوق التي يكفلها القانون الدويل واإلنساين .

جواد صيام
مدير مركز وادي حلوة ومدى اإلبداعي /القدس.  -

ناشط ومدافع عن حقوق اإلنسان منذ تسعينيات القرن   -
املايض ويركز عمله يف مدينة القدس.

أتم دراسته يف أملانيا وتركيا يف علوم االتصال واخلدمة   -
االجتامعية.

عام  اإلبداعي  مدى  مركز  وأسس  اإلعالم  يف  عمل   -
2005 ويف عام 2006 أسس مركز وادي حلوة لرصد 

انتهاكات االحتالل اإلرسائييل يف القدس.
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مفو ماسيموال
ضاحية  يف   14/02/1965 بتاريخ  ماســـيموال  مفو  ولد 
منذ  ُمسّيسًا  وكان  مبوماالنجا.  يف  ويتبانك  ُتدعى  للســـود 
نعومة أظفاره وهو يف سن الرابعة عرش عندما تم جتنيده من قبل 
املرحوم ســـيدس داستي ماليكا الذي كان عضوًا رسيًّا يف اجلناح 
العسكري املحظور حلزب املؤمتر الوطني اإلفريقي ”أوخمونتو وي 
ســـيزوي )رمح األمة(.“ لقد قام بالعمل االســـتخبارايت بخلّية 
مكّونـــة مـــن 3 أفراد من أجل جتنيد وتعبئة مجاهري شـــعبه 
لينخرطوا فـــي جلان الدفاع التيُ عرفت بلجان الشـــارع.ُ ِحكم 
عليه 10 ســـنني سجن يف جزيرة روبن وأمىض من احُلكم مخس 

سنوات بسبب استئناف تم رفعه إىل املحكمة العليا.

سادنا بالتون
عضو يف مؤسســـة أمحـــد كاثرادا، التي تعنـــى ببناء جمتمع 
غري عنصـــري، أكملت الدكتوراه يف جمال التدخل يف مرحلة 
الطفولة املبكرة. ناشـــطة يف منظامت املجتمع املدين والشبايب 
خالل فرتة الفصل العنرصي، حيث قمنا بالرتكيز عىل التنمية 
إذ  التوعية،  محالت  طريـــق  عـــن  والتسييس  الشبابية 
قمنـــا بتوظيف الدراما والفن واملوســـيقى لتحقيق ذلك، 
املســـريات  مثـــل  مجاهريية  محـــالت  يف  شـــاركنا  كام 

واالجتامعات اجلامهرييـــة واالحتجاجات العامة.
ضد  احلمالت  يف  ناشـــط  فإنني  ذلك،  إىل  باإلضافـــة 
األعامل الفظيعـــة املتعلقة بالعنرصية وانتهـــاك حقـــوق 
اإلنســـان، كام أنني رئيـــس دائرة عالج النطق والســـمع 
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يف أكرب مستشـــفى حكومـــي فـــي جنوب إفريقيـــا، 
إلـــى  تنتمي  التي  للعائالت  اخلدمـــات  يقدم  والذي 
عميل  وخالل  املوارد.  وقليلـــة  الفقيـــرة  املجتمعات 
متكني  إىل  هتدف  التي  الربامج  بتطوير  قمـــت  املهني، 
عائـــالت األطفـــال مـــن ذوي االحتياجات اخلاصة، 
املدخالت  وتوفري  الطالب  تدريـــب  يف  كام شـــاركت 

الالزمة لتحويل املنهج ومالئمته مع احتياجات البلد.

تريسي ديالني
أولدهـــام  فرع  يف  للســـكرتري  كمســـاعدة  حاليا  أعمل 
الشـــاملية  املنطقـــة  يف  ليونيســـون  التابع  املحيل  احلكومي 
هو  عملـــي  الدولية.  اللجنة  رئيس  نائبة  أننـــي  كام  الغربية، 
منقذة ومعلمة سباحة إال أنني أعمل يف النقابة العاملية بدوام كامل.

ومتثيل  دعـــم  يف  العاملية  النقابة  يف  منصبي  ويتمثـــل 
األعضاء يف القطاع احلكومي املحيل منفرديـــن وجمتمعيـــن 
واألمـــان،  األحياء  اإلســـكان،  الرتفيهية،  األمـــور  يف 
املنتزهات، منظر الشـــارع، الطرق الســـريعة والنفايات. 
ويتضمن دوري يف اللجنة الدولية بتعزيز أمهية النزعة الدولية، 
النقابة  وأعضاء  األخرى  البلدان  تواجهها  التي  والقضايا 
العمل.  وظروف  اإلنســـان  حلقوق  انتهاكات  من  العاملية 
التحدث يف مناســـبات عديدة مسبقا  بفرصة  وقد حظيت 
قمت  التـــي  البعثات  بخصـــوص  جتاربـــي  ومشاركة 
الالتينية  أمريـــكا  كولومبيا،  فـــي  الســـيام  بتغطيتها، 

واتفاقية الرشاكة األطلسية للتجارة واالستثامر.
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