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"�& ��ل����ن"�א��א�&�17/2/2015(��ط��;��:دאמ�א���!�א���1ط(� �

ن قانون في الكنيست يدعو إلى إعدام من وصفهم لس" اسرائيل بيتنا"يسعى حزب  −
 . لمنع اإلفراج عنهم ضمن أي صفقة تبادل محتملة" بالمخربين"

������� �ذ�;�א�ط�1ل����א���ون�א���2א �

�ل�������66א� �66ذ�;�وא� &%�66ل���66ق�������66ن��66�2�99�٪א

���א���!�א�ط�1ل����������ون�א���א �

��6����B6د��ع�6ن�א�ط�61ل��� א���%��א��������6"كشفت  −

أن هناك ارتفاعا فـى مـستوى العنـف      " ���ط�ن
 .سجونها تمارسه سلطات االحتالل اإلسرائيلى ضد األطفال الفلسطينيين المعتقلين فى الجسدى الذى
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الجسدى خـالل عمليـة االعتقـال أو     من األطفال المعتقلين لنوع أو أكثر من العنف% 99تعرض  −
 ،2014الماضى  مقارنة بالعام% 10التحقيق، فى زيادة بنسبة 

الفلسطينيين ال  خالفا لنظرائهم اإلسرائيليين، فإن غالبية األطفال −
 يتمتعون بحق وجود مرافق مـن قبـل األهـل أو االستـشارة    

  .القانونية خالل التحقيق معهم
بتعصيب أعين غالبية األطفال، ممن قابلتهم  قامت قوات االحتالل −

من الحاالت % 55وأقدامهم، وأن حوالى  الحركة، وتكبيل أيديهم
 السجون اإلسرائيلية، كذلك  تعرض فيها األطفال لتفتيش عار فى

أثنـاء التحقيـق    التوقيع على مستندات أو أوراق باللغة العبرية
 .وهى لغة ال يعرفونها

;����5�;�א� �ذ�� �

�ل"..�א��4��%"��)24/5/2015(��5د�Dو���ل� �ذ�;�א�ط�1ل������ون���2א �

�E66667�7א�B�6666�−���6666��6666�س�(�G66664ون�א���6666!�وא�����6666�ن�����

���&��א���1ط �

م المحققين اإلسرائيليين أساليب قمعية ووحـشية وال        ستخدي −

أخالقية في تعذيب األسـرى خـالل اسـتجوابهم،       
 إلجبارهم على االعتراف

 من  א�����א�ط1ل�&و�����د�����������6)������تعرض   −
لتعـذيب   سكان قرية حوسان قضاء بيـت لحـم،  

د أحد المحققـين  ي على) الكماشة(وحشي بواسطة 
، الـذي   في معسكر عصيون جنوبي بيـت لحـم       
عندما أجبره على فتح فمه بالقوة وخلع حبة من جـسر          استخدم كماشة في تعذيب األسير حمامرة،     

 . إياه باالعتراف وإال سوف يخلع أسنانه كافة التقويم ألسنانه، مهددا
سه، ما أجبره على االعتراف بإلقاء      أن الدماء نزلت من فم األسير، وشعر بآالم شديدة في فمه ورأ            −

 .من التعذيب" الوحشي"الحجارة أمام هذا النوع 
� �
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�����5!��&�*�ون�������3��و�B�����ل� ���س�������א� Hذ���א�+��� )17/8/2015(���2א
ترتكب إسرائيل أفظع صنوف التعذيب بحق األسرى الفلسطينيين في سـجونها            −

ي على األبرياء والعزل، مجبرة األسـرى       لتسقط بذلك تطرفها وإفالسها السياس    
على أسلوب التغذية القسرية الذي يعد جريمة حقيقيـة عـن سـابق إصـرار       

 وتصميم

ابتدعت إسرائيل التغذية القسرية كإجراء      −
عقابي بحق ثالثة أسرى فلسطينيين منـذ ثمانينيـات القـرن           
الماضي، ما أدى حينذاك الستشهادهم، وها هي اسرائيل تكرر         

تقنين التغذية القسرية بإقرار من الكنيست اإلسـرائيلي        ذاتها ب 
كإجراء إجرامي مشفوع بموافقـة برلمانيـة ليـدفع األسـير       

الفلسطيني األعزل الثمن مرات مضاعفة من حريته وإرادته وحقه في الحياة والمقاومة والصمود،             
سي المـضرب عـن    ولتمارسه إسرائيل مجددا على األسير الفلسطيني المحامي محمد عالن العينبو         

 .   يوما60الطعام منذ أكثر من 

�I��ل:�א� Hذ���א�+���+#&�������Iون���2א�;�� Kא 
 . العزل منهج عملها واإلنسان مادتها الخام. السجون آلة إلنتاج القمع −
 السجن اإلنسان عن مكامن حاجته ومتعته اإلنسانية ـ عن األكل والـتعلّم، عـن    يعزل −

يديرها بدقّة  الظهور والخصوصية ـ ويضعها كلّها بيد النظام الذي الجنس والتنقّل، عن 
 . عالية، بتقييد صارمٍ لألزمنة وتحديد خانق للمساحات

 . تجسدها السجن، قد تكون اإلرادة حرة في تبلورها، لكنّها ال تكون أبداً حرة في في −
والفعل، وتتسع الفجوة حتّى يتحول  ةيمتص السجن من الجسد إنسانيته إذ يقطع العالقة بين الرغب −

 . الجسد جسماً

��66 �دמ�66���66L%5ن��������66�5و�����M �66ذ�;�وא� �+�66ق���E66א���66!�6645��(���66�5و;��80א$�66 #ل�א���66א

"N�425/6/2013(�"א�(� �

 أسلوباً للتحقيق والتعذيب، منها ما هـو جـسدي   80يستخدم أكثر من   −
 ، نفسي وما هو
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 هـم شـهداء   204السجون، من أصـل    أسيراً في71 إلى استشهاد أن هذه الوسائل العنيفة أدت −
 ، "1967الحركة األسيرة منذ عام 

����6إن من أشهر هذه األساليب استخدام    −��"�N�46عن تكبيـل  عبارة ، والتي هي  لفترات طويلة"א�
أيدي المعتقل إلى الخلف، ووضع كيس قذر في رأسه، وإجباره          

ص باألطفال لعدة أيـام     على الجلوس على كرسي صغير جداً خا      
 ، أو أسابيع، ما يسبب له اآلماً في ظهره وعموده الفقري

، )��6אد�(و*�E6א��� +6ل��L�B6#������������6"هناك طرقاً أخرى كأن يتم       −
وهي عبارة عن مكان ضيق جداً مساحته نصف متر مربع فقط،     
يتم وضع المعتقل فيه وهو مكبل اليدين إلى الخلف، ويتم ضخ           

حة في أعلى هذا المكان بحيث تكون درجة الحـرارة فـي            هواء بارد جداً من فت    
 ، "الداخل صفرا

− "���,6� الذي يؤدى إلى كسر إضالع الصدر، باإلضافة إلى الـربط فـي             א��6ز�א��&
أوضاع مؤلمة، كربط الساقين وشدهما إلى الخلف من تحت كرسي، ثـم الـدفع              

 بجسم األسير نحو الخلف

ـ       هناك   − א�6 �دאמ��"ذيب ومـن بينهـا      ابتكارات أخرى للصهاينة في مجـال التع

��������6���%�.6 ����6�ط�*6و��67و����O"، و"א��و��+�Bא������،�و Hط���א��5س�وא�و�.��Hط67���6ذ���א 

�&��א��� +ل��4%ل�����4�B� . �����2א��� +ل���Bא�و7و,��1 �א��طو���"، و"
و*�E6א��� +6ل���6K��6,�א���6#����6د,�א�6 د�א�.�����������������B6�2"أحد اخطر أساليب التعذيب المـستخدمة        −

 ليقدم لهم اعترافاً حول نشاطاته فـي الخـارج، وإن         " �א,��:7&�.���ن�(G$���&�*�ون��6�L.������א$
 رفض يتعرض من قبل هؤالء العمالء إلى االعتداء بالضرب

 

 األساليب المستخدمة الرقم األساليب المستخدمة الرقم

 الضرب العنيف المفضي إلى عاهات 39الضرب الوحشي المفضي إلى  1
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 األساليب المستخدمة الرقم األساليب المستخدمة الرقم

 الموت

 "خروج الذراع من مفصل الكتف" الخلع  40 تكسير الضلوع 2
 الدفع إلى االنتحار 41 الهز العنيف 3

 الحشر داخل خزانة نتنة 42 الحشر داخل ثالجة 4

 الضرب والصفع على اليدين 43 الضرب والصفع على الوجه 5

 الضرب والصفع على قمة الرأس 44 الضرب على مؤخرة الرأس 6

 الضرب على القدمين 45 ع على المعدةالضرب والصف 7

 قصع الظهر على سطح طاولة 46 الضغط والضرب على الخصيتين 8

 الضرب أعلى الصدر 47 الضرب على البطن 9

 تركيز ثقل الجسم بشبح اليدين إلى أعلى 48 الضغط ما بين الرقبة والكتف 10

الربط من الخلف، بحيث تنعدم  11
 إمكانبة الوقوف والجلوس

 االستعجال أثناء قضاء الحاجة 49

 الحرمان من مقابلة المحامين 50 سكب الماء البارد 12

 البطح على األرض والضغط بالقدم على البطن 51 اإلجبار على الوقوف لفترات طويلة 13

 التعرية من المالبس 52 البصق في الوجه 14

الضرب بمساطر الحديد على ظهر  15
 اليدين

 بالضرب فوق القل 53

 عدم السماح بالتبول 54 عدم السماح بالتبرز 16

 اإللزام بشتم الرموز الوطنية والدينية 55 الموسيقى الصاخبة 17

 العزل في زنزانة مخصصة للكالب 56 شتم األم أو األخت أو الزوجة 18

 الجر على درج معصوب العينين 57 اعتقال األقارب 19

 ي زنزانة مليئة باألسرىالحشر ف 58 التكبيل على شكل موزة 20
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 األساليب المستخدمة الرقم األساليب المستخدمة الرقم

 النوم بدون غطاء وبدون فرشة في فصل الشتاء 59 اإلرغام على النوم جالساً 21

 تغطية الوجه بكيس متن الرائحة 60 الضرب على الجروح 22

 الشبح تحت المطر 61 منع األدوية 23

 شد الشعر وخلعه 62 الحرمان من النوم 24

 لى الركبتين والضغط على الخصيتينالضغط ع 63 الوقوف ساعات طويلة 25

 ضرب الرأس في الحائط 64 الخنق 26

تكبيل أسيرين مع بعضهما من الظهر أحداهما  65 لي الذراع 27
 قصير واآلخر طويل في خزانة

 رش الغاز في العينين 66 الرش بالغاز الخانق 28

 خروج من الزنزانةتكبيل اليدين من الخلف أثناء ال 67 الحرمان من زيارة األهل 29

 الضرب المتوالي على األرض 68 الركل باألرجل 30

 قضاء الحاجة أمام اآلخرين 69 الضرب على الكتفين 31

تكبيل اليدين والقدمين سوية على  32
 شكل موزة

 العزل 70

 الحرمان من الهواء 71 الحرمان من الطعام 33

ألسير وهو مبطوح على ظهره الضغط على معدة ا 72 الجلوس على كرسي األطفال 34
 ومكبل اليدين

 الخنق بالماء 73 الضغط على الصدر أثناء البطح 35

 ضرب األسير أمام األسرى 74 التعليق من اليدين 36

 الضرب بالهراوات 75 الرش بالغاز المسيل للدموع 37

 الحرمان من وجود محامي 76 الحرمان من أشعة الشمس ألشهر 38

� �
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�א���!�א� ��ز��وא ;� �
�����ن:����د�)��وز�����2א�&� �א� ��ز��وא ;�א���!�א���1ط
على خلفية تعليق إضراب الطعام للسجناء الفلسطينيين في إسرائيل، يعتزم وزيـر             −

االقتصاد وزعيم حزب البيت اليهودي المتشدد، نفتالي بينيت، إطالق مبادرة جديدة           
في " المخربين"ية التي تحول إلى     تمكن إسرائيل من احتجاز أموال السلطة الفلسطين      

 السجون اإلسرائيلية 

��دود�א����ل �
�ن������� א�������א������� & +د�&�����א��� ��Eא�6دو�2�Bزא��א$& �����6%א�و�46�����6ق�א���6!�א��6�1ط

B� ن�..���ون�א$� #ل���L%56500מ��&�����5�55.3�٪����B66ون����+�5ط�61ل�

�����L%522 Bن���)15/3/2015(���� +#�و��%ز� و7�,���2א �

 سجنا ومركز توقيف 22يقبعون فى أكثر من   أسير6500هناك أكثر من  −
 230 أسيرة، و20للغاية، بينهم  إسرائيلى يعيشون ظروفاً صعبة وقاسية

 يعانون من أمـراض     180أمراض مختلفة، منهم      أسير يعانون من   1000طفالً قاصراً، وأكثر من     
 .القلب وغيرها، ويحتاجون لرعاية صحية دائمةوأمراض  مزمنة وخطيرة كالسرطان والشلل

 أسير يعانون من االكتظاظ 800سجون االحتالل اإلسرائيلى به حوالى   وهو من أكبر��ن�و��أن  −
الكبيـرة   كل أنحاء السجن مع النقص فى األغطية والمالبس الشتوية نتيجـة األعـداد   الشديد فى

يومى، ويتم فيه تركيب أجهـزة    اإلسرائيلى بشكلللمعتقلين الجدد الذين تزج بهم سلطات االحتالل
 تشويش تسبب مضاعفات صحية سلبية لألسرى

�)��P��)9/8/2015!"�א� Hذ���א�+����"א��מ�א�� �د)�وא�����א�������� &ددאن��6 �

العنيف، يلجأ إليه األفـراد   اإلضراب عن الطعام هو أحد أشكال االحتجاج غير"أن  −
لتـسليط الـضوء علـى خطـورة      رى من االحتجـاج، الذين استنفدوا أشكاالً أخ

 ، "أوضاعهم
 حق أساسي من حقوق اإلنسان الحق في االحتجاج السلمي"أن  −
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����8ن�*�و;�א��������א�+������−�&د�ز.��وאن�2Kو�،;����א��מ�א�� �د)�א���&����� �ذ�� 

م الناجم عـن التهديـد      وانتهاك لحقوق اإلنسان، كما أن اإلطعا      اإلطعام القسري، بمثابة تعذيب   "إن   −
اإلضراب عن  استخدام القوة، أو القيود الجسدية ضد األفراد، للذين اختاروا اللجوء إلى واإلكراه، أو

والالإنسانية والمهينة، حتى لو كـان       الطعام احتجاجاً على اعتقالهم، يرقى إلى حد المعاملة القاسية        
  المقصود صالحهم


