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   ماو  ة والبُعد الُمقَ ي  القـضـ" ةنَ أنـَسـ" اتـي  ناألسيرات الفلسطـي

 هيثم دمحم أبو الغزالن

ُي ُ ُالفلسطينيُ"المسُموضوع ُللمجتمع ُالخطُاألحمر ُاإلسرائيلي، ُالعدو األسيراتُالفلسطينياتُعند

ُينتجُعنهُمنُأمورُتطالُ.ُبشكلُعام،ُواألسرةُالفلسطينيةُبشكلُخاص أّما،ُأوُأختًا،ُأوُ)الفتاةُوما

ُ(.زوجة

ُإنسانةُبالدرجةُاألولى،ُ ورغمُوجودُالتأثيراتُالسلبيةُعلىُاألسيرةُداخلُالمعتقلُوخارجه،ُلكونها

المعتقلُمنُاالستمرارُفيُالمقاومةُضدُاالحتاللُبماُإالُأنُذلكُلمُيمنعُاألسيراتُبعدُخروجهنُمنُ

ُ.ىُكلُماُعداهاي ثبتُأنُالقضيةُالالتيُيحملنهاُقدُطغتُعل

ُ ُوفي ُباعتقالها، ُقواتُاالحتالل ُقيام ُعند ُاألسيرة ُتعيشها ُشديدة ُمعاناة ُوجود ُينفي ُال مراكزُوهذا

ُالمعتقل،ُالتحقيق، ُهضوتعرُ ُوفي ُالمعاملة، ُوسوء ُللتعذيب ُونفسيةُُوانعكاسُذلكن ُجسدية معاناة

لُإلطالقُسراحُاألسرىُوهذاُيستوجبُمنُالجميعُالعمُ.،ُوذلكُفيُمخالفةُواضحةُللقوانينشديدة

ُوكفاحهن ُوجهادهن ُمقاومتهن ُحفظ ُسبيل ُفي ُيلزم ُما ُكل ُوعمل ُواألسيرات، ُالو. ُاتزيارتكثيف

ُالتيُيعيشونهاُعلىُطالعألسرىُواألسيراتُلإلل ُوالقاسية أسرىُوأسيراتُـ،ُُـُالظروفُالصعبة

ُالطعام ُوسوء ُالطبي ُواالستهتار ُوالغرامات ُوالعزل ُوالتفتيشات ُالنقل ُصعيد ُعلى وعدمُُ،بخاصة

انتظامُالزيارات،ُوالضغطُعلىُاالحتاللُلحمايةُالمعتقلينُالفلسطينيينُمنُممارساتُتلكُالوحداتُ

 .الخاصةُوانتهاكاتهاُاللحظيةُواليوميةُوالتفصيليةُبحقهم

ُلفلسطينية في مقاومة االحتاللدور المرأة ا

لمُيبخلُالفلسطينيونُبدمائهمُلمنعُاحتاللُأرضهمُوإفشالُالمشروعُاالستعماريُمنُالسيطرةُعلىُ

ُ ُذلك ُسبيل ُفي ُوبذلوا ُالبريطانيُأرضهم، ُاالنتداب ُمرحلة ُبداية ُمنذ ُأرضهم ُسبيل ُفي دماءهم

ُلفلسطين ُوالقتلُاالنتدابُكافةُصنوفُاالعتقاالتُواوفيُالمقابلُمارسُ. ُالهبّاتُالضطهاد إلخماد

ُ ُالبراقوالتحركات ُثورة ُأبطال ُمن ُمجاهدين ُإعدام ُتم ُحيث ُوفؤادُ: ُجمجوم، ُودمحم ُالزير، عطا

ُ ُفي 71ُُ)حجازي ُ(7391يونيو/حزيران ُالسعدي ُفرحان ُالمجاهد ُالشيخ ُوإعدام ،(ُ نيسان71ُُفي

7391ُأبريلُ/ ُفيُاُتلكُالتّحّركاتوخاللُ(. ُالفلسطينية ُوتمُشاركتُالمرأة لمظاهراتُاالحتجاجية،

ُ ُشاركتُفيه ُأولُمؤتمرُنسائيُفيُالقدس، ُحيثُناقشن911ُُعقد ُفلسطين، ُأنحاء ُمنُجميع امرأة

قضيتيُالهجرةُاليهوديةُوتملكُاليهودُلألراضيُالفلسطينية،ُوطالبنُعبرُعريضةُبإلغاءُوعدُبلفورُ

ُ.ومنعُالهجرةُاليهودية

-77-01)استشهادهُفيُأحراشُيعبدُبعدُزُالدينُالقسامُوبثورةُالشهيدُالشيخُعُكماُشاركتُالمرأةُ

ُحمالتُاعتقاالتُ(7391 ُوالتيُرافقتها ُالعصاباتُالصهيونية، ُإلىُالمذابحُالتيُارتكبتها ُوصواًل ،

ُاألصليينُبهدفُتفريغُاألرض(7391ُ)ومجازرُبحقُالمواطنينُالفلسطينيينُفيُالعامُ ُمنُسّكانها

ُ".إسرائيل"وإقامةُ
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ُال ُأحداث ُوإثر ُالعام ُفي ُفلسطينيات7391ُنكبة ُأّسستُنساء ُالتُّجمعيُّ"، ُالنسائية ُضامن ُثمُ" ومن

ُسّريُ ُاألقحوان"وبشكل ُزهرة ُللمقاومين"جمعية ُوالطعام ُاألسلحة ُنقل ُعن ُالتيُكانتُمسؤولة ،ُ.

ُيخوضونُ ُحين ُللمقاومين ُالسالح ُالمنظمة ُهذه ُت قدّم ُحيث ُيافا ُمدينة ُفي ُالجمعية ُمركز وكان

ُ.مستوطنين،ُويجمعونُالتبرعاتُلهمُويهتمونُبهمُطبيًااشتباكاتُضدُال

ُ ُالفلسطينياتُمنهاتأس7311ُُّوفيُعام ُالنساء ُبرئاسة ُالعامُاإل"ُستُجمعياتُومنظماتُكثيرة تحاد

جمعيةُالخامسُ"و"ُجمعيةُإنعاشُالمخيمُالفلسطيني"و"ُجمعيةُأصدقاءُالقدس"و"ُللمرأةُالفلسطينية

ُ".منُحزيران

ُاالحتال ُسلطات ُولجأت ُاإلسرائيلي"ل "ُ ُعام ُالفلسطينية ُاألراضي ُاحتاللها ُوفرض7311ُعقب ،

سيطرتهاُالكاملةُعلىُتلكُاألراضيُإلىُاعتمادُسياسةُاالعتقاالتُالجماعيةُللمواطنينُالفلسطينيين،ُ

ُ ُبذلكُهمجية كّرسة ُإسرائيلية"م  ُاألعرافُاإلنسانية" ُأو ُبالقوانينُالدولية ُاإللتزام ُفيُعدم .ُواضحة

ُي ميز ُُولم ُوشاب، ُوعجوز، ُوشيخ، ُوامرأة، ُبينُصبي، ُفيُاعتقاالته ُبلغتُعملياتُُاالحتالل وقد

ُ ُفلسطينياالعتقاالت ُمليون ُمن ُُأكثر ُما ُبحسب ُأشارت ُإليه ُالحقوقية ُجرىُُهأنُمنالتقارير قد

ووفقُتقريرُصادرُ.ُ،ُبكافةُالمناطقُالفلسطينيةُالمحتلة7311اعتقالهم،ُأوُجرىُتوقيفهمُمنذُالعامُ

ُ ُالعام ُمنذ ُالمعتقلين ُبين ُمن ُفإن ُالفلسطيني ُاإلحصاء ُمركز 7311ُعن ُمن ُأكثر ُيوجد ألف70ُُ،

ُاألطفال ُوعشراتُاآلالفُمن ُمواطنة ُاأل. ُانتفاضة ُبدء ُمنذ ُفإنه ُذاته ُالتقرير ُووفق ُفي 01ُقصى

ُأيلولُ ُس جلتُأكثرُمن0111ُسبتمبرُ/ مواطنةُمنهنُأربع111ُُألفُحالةُاعتقال،ُمنُبينهم11ُُ،

ولمُ..ُأسيراتُوضعنُمولودهنُداخلُالسجنُخاللُانتفاضةُاألقصى،ُوجميعهنُتحررنُمنُاألسر

لُتحتجزُتقتصرُاالعتقاالتُعلىُاألحياءُفقط،ُوإنماُشملتُاألموات،ُحيثُالُتزالُسلطاتُاالحتال

ُلشهداءُ ُالجثامين ُولمئات ُاألقصى ُانتفاضة ُخالل ُاستشهدوا ُوشهيدات ُلشهداء ُالجثامين عشرات

ُ(7.)استشهدواُفيُالسنواتُالتيُسبقتُذلك

ُتثنُسياساتُاالحتاللُ ُالتيُاستمّرتُ"ُاإلسرائيلي"لم ُيثنُوجرائمه ُلم ُالشعبُالفلسطيني، ذلكُضد

وضُالمعتقَلينُالفلسطينيينُمعاركُعديدةُضدُاالحتاللُالفلسطينيينُعنُاالستمرارُفيُالمقاومة،ُوخ

 .لتبقىُهذهُالقضيةُجرحاًُمفتوحاًُلنُيغلقهُإالُزوالُاالحتاللُعنُاألرضُالفلسطينيةُكلها

؛ُفكانتُ"اإلسرائيلي"ولعبتُالمرأةُالفلسطينيةُعلىُمدارُالصراعُدوًراُأساسًياُفيُمقاومةُاالحتاللُ

اُلجريح،ُوالقتُمنُصنوفُالعذابُوالتنكيلُماُُشهيدة،ُأوُأسيرة،ُأوُجريحة،ُأو أّماُألسير،ُأوُأمًّ

صمدتُالمرأةُالفلسطينيةُوقدّمتُنموذًجاُللعالمُلناحيةُ"ُاإلسرائيلية"ورغمُاالعتداءاتُُالقاهُالرجال؛

ُ.ُصبرهاُومقاومتهاُوصمودهاُفيُداخلُالمعتقالتُوخارجها

،7331ُلتاريخيةُمواقفُأسطوريةُكماُحصلُعامُوسّجلتُالحركةُالنسويةُالفلسطينيةُعبرُمسيرتهاُا

ُالجماعي ُباإلفراج ُوطالبن ُاتفاقُطابا، ُعنهنُعلىُإثر ُالمجزوء ُرفضتُاألسيراتُاإلفراج ُعندما

ُ(0ُ.ُ)ودونُذلكُفّضلنُالبقاءُفيُالسجنُواستطعنُأنُيفرضنُموقفهنُفيُالنهايةُعنهنُّ
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 المرأة في انتفاضة الحجارةُدور

ُالفلسطين ُاألولىُشاركتُالمرأة ُالفلسطينية ُاالنتفاضة ُخالل ُالحجارة)ية التيُانطلقتُفيُُ(انتفاضة

،ُبفعاليةُكبيرةُعنُطريقُرميُالحجارةُأوُتنظيمُمظاهرات،ُوساهمنُببلوغُاالكتفاءُ(7311)العامُ

ُالعقوباتُ ُبسبب ُوجودها ُشّح ُالتي ُالمواد ُكل ُتوفير ُأجل ُمن ُتعاونيات ُبإنشاء ُقمن ُإذ الذاتي

وقمنُبدورُمهمُفيُتخليصُ.ُدوراًُبارزاًُفيُاالنتفاضةُحيثُمثّلنُثلثُضحاياهاُنبولع.ُاإلسرائيلية

 .األطفالُوالشبابُفيُالقرىُوالمخيماتُوالمدنُمنُأيديُجنودُاالحتالل

مُللجمهورُالخدماتُوكانُلهاُدورُفاعلُفيُتشكيلُاللجانُالشعبيةُعلىُمستوىُاألحياءُالتيُكانتُتقدُّ

ُو ُالصحة ُمجال ُفي ُالمختلفةُالمختلفة ُالنضال ُأشكال ُفي ُوكذلك ُاالجتماعية، ُوالرعاية التعليم،

إلىُاعتقالُُالتيُخضنهاُضدُاالحتاللُالمواجهات،ُوأدّتُالمباشرةُوغيرُالمباشرةُلمواجهةُاالحتالل

ُ(9.ُ)لفترةُماُبينُشهرُومؤبد7331ُ-7311امرأةُماُبينُاألعوام999ُُ

ُ ُ"وذكرت ُوالمحّررين ُاألسرى ُشؤون ُالفلسطينيينوزارة "ُ ُفي ُعنها ُصادر ُتقرير -71-71)في

0171ُ "ُ ُاعتقاالت( ُحملة ُأكبر ُُأن ُاالحتالل ُسلطات ُاإلسرائيلي"شنّتها ُالمرأةُ" ُخاللها استهدفت

مرأةُإ9111ُ،ُحيثُوصلُعددُالمعتقالتُإلى7311ُجرتُخاللُاالنتفاضةُاألولىُعامُُالفلسطينية

ُ".0113ونهايةُالعام0111ُُعامُمرأةُفيُالفترةُبينُالإ3111ُفلسطينية،ُمقابلُ

ُالحصارُ ُفرض ُفي ُاإلسرائيلي ُاالحتالل ُسياسة ُاالنتفاضة ُخالل ُالفلسطينية ُالمرأة وأفشلت

ُمنُالحليبُوتتسللُ ُكمياتُكبيرة ُالمرأة ُكانتُتحملُهذه االقتصاديُعلىُالقرىُوالمخيماتُحينما

لكُأثرُكبيرُفيُرفعُمعنوياتُوكانُلذ.ُمخترقةُالحصارُلمساعدةُأهاليُالقريةُأوُالمخيمُالمحاصر

األهاليُالمحاصرينُومساعدتهمُعلىُاالستمرارُفيُالنضالُاليومي،ُومنُخاللُتوفيرُكمياتُكبيرةُ

ُلجأُاالحتاللُإلىُقطعُ منُالخبزُعندماُكانتُوعلىُمدارُالعشرينُساعةُجالسةُوهيُتخبزُوحينما

لطابونُالفرنُالطبيعيُوقهرتُاالحتاللُالكهرباءُومنعُالغازُلجأتُالمرأةُالفلسطينيةُإلىُاستخدامُا

ُاالكتفاءُووفُّ ُأجل ُمن ُالمنزلي ُتأسيسُاالقتصاد ُوفي ُالفلسطيني ُالشعب ُوالحليبُألبناء رتُالخبز

 (9). الذاتي

خاللُسنواتُاالنتفاضةُالفلسطينيةُالكبرىُاألولىُُدوًراُوطنيًاُونضاليًاُمميًّزامرأةُالفلسطينيةُوكانُلل

ُووسائلها7311-7339ُ ُوأشكالها ُمظاهرها ُكافة ُفي ُاالنتفاضية ُالعملية ُفي ُانخرطت ُحيث ،

ُومجاالتها ُمثلُ.. ُوالتعذيبُمثلها ُواالعتقال ُوالقتل ُالقمع ُإلى ُاألولى ُاالنتفاضة ُتعّرضتُخالل وقد

ًُ ُورصدالرجلُتماما ،ُُ ُالفلسطينية ُالمركزية ُاإلحصاء منُعددُ%1ُنُاإلناثُشّكلنُأ"تقريرُلدائرة

7111ًُُويصلُإلىُنحوُ)،7331ُ-7311داءُالفلسطينيينُالذينُسقطواُخاللُالفترةُالشه ،ُ(شهيدُتقريبا

الُيقّلُعنُُألفُجريح،ُإضافةُإلىُاعتقالُما11ُمنُعددُحاالتُالجرحىُالبالغُنحوُ%3ُويشّكلنُ

عامُُمرأةُفلسطينيةُمنذإُألف(70ُ)أكثرُمنُاعتقالُ"امرأةُخاللُاالنتفاضةُاألولى،ُفضالًُعن111ُُ

7311"ُ ُمن ُوأكثر ،(7111ُ ُالساّمةُ( ُالغازات ُاستنشاق ُجّراء ُذاتها ُالفترة ُخالل ُإجهاض حالة

برحُللنساء ُ(1".ُ)والضربُالم 
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لمُيسكتُالفلسطينيونُعلىُالجرائمُاإلسرائيليةُبحقهم،ُبلُزادواُمنُفعالياتهمُاالحتجاجية،ُوحاولتُ

مبانيُحكومةُمستهدفةُُمليةُاستشهاديةع،ُتنفيذ7311ُأغسطسُ/فيُشهرُآبُعطافُعليانالمجاهدةُ

ُالمحتلة ُبالقدس ُجراح ُالشيخ ُحّي ُفي ُاإلسرائيلّي ُالشرطة ُومركز ُاالحتالل ُت عتقلُ. ُأن ُهللا وشاء

وفيُإحداهاُ.ُسنةُفيُسجونُاالحتاللُعلىُمّراتُمتقّطعة79ُلماُيزيدُعنُالمجاهدةُعطافُعليانُ

ُ ُمن ُألكثر ُالتحقيق ُمرحلة ُفي ُيوًما91ُظلّت .ُ ُوحاول ُكونها ُاستغالل حققون ُوملتزمةُ"الم  متديّنة

ولمُ.ُ،ُوفيُإحدىُالمّراتُحاولُأحدهمُخلعُحجابها،ُفأعلنتُاإلضرابُعنُالطعامُوالكالم"بالحجاب

يوًما،ُإاّلُبعدُأنُتعّهدواُبعدمُالمساسُبحجابها70ُُت فلحُمحاوالتُالمحققينُلفّكُإضرابهاُعلىُمدارُ

ُ.مرةُأخرى

ُُتحكم ُإسرائيليّة ُاعترافهامحكمة ُعدم ُرغم ُخمسُسنوات، ُبالسجن ُعطاف ُتفجيرُُعلى بمحاولة

كمُ مبانيُحكومةُاالحتاللُومركزُالشرطةُاإلسرائيلّيُفيُحّيُالشيخُجراح،ُولمُتمضُسنةُعلىُالح 

ُإحدىُ ُمع ُباالشتراك ُالسّجانات ُإحدى ُخنق ُبمحاولة ُاتهامها ُبعد ُسنوات ُعشر ُإليه ُأ ضيف حتى

ُ(1.ُ)األسيرات

الفلسطينيةُتأديةُواجبهاُتجاهُوطنهاُمنُخاللُنشاطهاُالواضحُفيُاالنتفاضةُالثانيةُوواصلتُالمرأةُ

ُاألقصى) ُوظهرُذلكُمنُخاللُحمالتُاالعتقالُالجماعيُالتيُتعّرضتُلها،ُ((0111)ُانتفاضة ،

ُ(1ُ.)وفيُبعضُاألحيانُكانتُالمرأةُالفلسطينيةُتسجنُكوسيلةُللضغطُعلىُاألزواج

ُ ُانتفاضتي 0111ُُو7311ُوشهدتُسنوات ُاعتقاالتُفيُصفوفُالمرأة، ُنسبة ُالعامُأعلى ُفي أما

ُ.0171امرأةُخاللُالعام011ُُ،ُو0171امرأةُخاللُالعام719ُُامرأة،ُو711ُفقدُتمُاعتقال0171ُُ

أساليبُالتّعذيبُفيُمحاولةُمنُسلطاتُاالحتاللُلكسرُشوكةُالمرأةُالفلسطينية،ُاستخدمتُمعهاُكلُو

ُ ُبإطالقوالتّنكيل ُالُُالمتمثّلة ُزنازين ُداخل ُواحتجازهن ُاالعتقال، ُعمليات ُأثناء الرصاصُعليهن

تصلحُللعيش،ُوإخضاعهنُللتحقيقُولمددُطويلة،ُإضافةُإلىُسياسةُاإلهمالُالطبيُالتيُتتّبعهاُإدارةُ

ُ(1).ئالتهنمعتقالتُاالحتاللُبحقُاألسيراتُبعدُاعتقالهن،ُكماُتحرمُبعضُاألسيراتُمنُزيارةُعا

ويمكنُتلخيصُأساليبُالتعذيبُالتيُتمارسهاُسلطاتُاالحتاللُاإلسرائيليُبحقُاألسرىُواألسيراتُ

 :بماُفيهمُاألطفالُخاللُفترةُالتحقيق

.ُعدمُاالتصالُبالعائلةُلإلبالغُعنُمكانُاحتجازُاألسيرةُأوُاألسيرُأوُنقله،ُوعدمُاالتصالُبالمحامي

ُمناسبة، ُطعام ُوجبة ُتقديم ُالمالبسُالداخليةُوعدم ُوتغيير ُبالنظافة ُاإلنساني ُالحق ُبانتهاك .ُوالقيام

ُماُ ً ُوغالبا ُاالعتقالُحتىُدخولُالسجن، ُلحظة ُمنذ ُمستمرة ُوهوُعملية ُالضربُالمبرح، واستخدام

ُوالرأس ُالعليا ُالمناطق ُفي ُخاصة ُالجسم، ُأنحاء ُجميع ُليشمل ُالضرب ُيمتد ُبأعقابُ. والحرق

ُالسجائر ُال. عنيفُخصوًصاُمعُاألطفال،ُبحيثُيتمُحملُالطفلُوهّزهُبشكلُمتكرر،ُواستخدامُالهّز

ُلفقدانُالوعيُفىُبعضُاألحيان ُاألمرُالذيُي عّرضه ُالعائلة،ُونسفُالمنزل. ُبإبعاد ُوالتهديد وتقييدُ.

وسكبُالماءُالباردُعلىُالمعتقلُفيُفصلُالشتاء،ُوالماءُالساخنُ.ُاأليديُواألرجلُوعصبُاألعين

ُالصيف ُفي ُُوالزج. ُالعمالء ُغرف ُفي ُالعصافير)به ُاعترافاتُ(غرف ُعلى ُالحصول ُأجل ُمن ،



5 
 

ُمخادعة ُبطريقة ُأجلُ. ُمن ُالنوم ُمن ُوالحرمان ُاالحتالل، ُمع ُلالرتباط ُوابتزازهم ُعليهم والضغط

 .المعتقلُوتحطيمُمعنوياتهُىالضغطُعل

 :ومن أبرز أساليب التعذيب أثناء فترة االعتقال

ُبالمعتقلينُفيُزنازينُ وغرفُالُتصلحُللحياةُاآلدمية،ُوتفتقرُإلىُالحدُاألدنىُمنُشروطُالحياةُالّزج 

.ُوالحرمانُمنُالتعليم،ُومنُزيارةُاألهلُوالمحامي.ُوتعّمدُاإلهمالُالطبيُللمرضىُمنهم..ُالصحية

ُالنفسي ُوالضغط ُوالحبسُاالنفرادي، ُوالعزل ُغرفُصغيرة،ُ. ُفي ُاألسرى ُمن ُكبير ُعدد وحشر

ُا ُاألغطيه ُمن ُللنوموحرمانهم ُوالمالبسُوالفرشات ُلكافية ُوالشتائمُ. ُاأللفاظ ُبأقذع ُوالشتم، والسب

ُالتنقلُوالخروجُللفورة ُأثناء ُلألطفالُواألسيرات، ُواإلذاللُواإلهانة. حيثُي جبرُالطفلُعلىُسبُ:

ُالذاتُاإللهية،ُأوُعلىُاألقاربُكاآلباءُواألمهات،ُأوُالبصقُعلىُالسجناءُاآلخرين والحرمانُمنُ.

ُ ُالمناسبالطعام ُعلىُ. ُيؤثر ُمما ُإناره ُوسائل ُوجود ُدون ُاليوم، ُطوال ُمعتمة ُزنازين ُفي والبقاء

ُالنظر ُوالحرمانُمنُالنظافةُوتغييرُالمالبس. ُبعدُساعاتُ. ُإالّ ُالمراحيض، ُالسماحُباستخدام وعدم

 .طويلة

ُ ُحمدونة ُرأفت ُالدكتور ُاألسرى)ويقول ُشؤون ُبهيئة ُالعام ُوالمدير ُاألسرى، ُقضية ُفي ُالباحث

ُ(Palestinian National Authorityُُلدىُُُوالمحررين ُعنه ُفيُتصريحُصحفيُصادر ،(07-

إنُإدارةُالسجونُتقومُبعشراتُاالنتهاكاتُالتيُالُتعدُوالُتحصىُبهدفُالتضييقُعلىُ(71-0171ُ

األسيراتُكسياسةُاالستهتارُالطبي،ُوالتفتيشاتُواالقتحامات،ُوعدمُالسماحُبإدخالُاحتياجاتهنُمنُ

الخارجُمعُاألهالي،ُوالمعاملةُالسيئةُمنُقبلُإدارةُالسجونُخاللُاالعتقالُوالتحقيقُوفيُالسجونُ

ُ.وأثناءُالنقلُفيُالبوسطة

ُوأضافُد ُأنُ. ُبحقُّإهناكُ"حمدونة ُمشددة ُكالغراماتُومنعُُاألسيراتُجراءاتُعقابية ُتنقطع، لم

ُ ُالردعية، ُواألحكام ُللتفتيشاتُالمستمرة ُباإلضافة ُوأساليبُوحشية،ُالزيارات، والتحقيقاتُبوسائل

ُأعمالُُيوف ُعن ُيكففن ُال ُاللواتي ُاليهوديات ُالجنائيات ُاألسيراتُبالقربُمن بعضُاألحيانُعزل

ةُموادُالتنظيف،ُومنعُاألسيراتُمنُتقديمُامتحانُالثانويةُاالستفزازُالمستمر،ُباالضافةُلالكتظاظُلقلُّ

دخالُالكتب،ُوحرمانُاألهلُمنُإدخالُالمالبسُواالحتياجات،ُإوالجامعةُوعدمُ(ُالتوجيهي)العامةُ

ُوترفضُاإلدارةُُوالشكوىُالمستمرة ُوبأوقاتُمحددة، ُفاترة ُفقطُمياه ُساخنة، ُمياه ُوجود منُعدم

ُوهناكُتقليصُ ُالسجون، ُإلىُمصلحة ُالمرسلة ُبطلباتهن ُالعربية ُباللغة ُرسالة ُأيُطلبُأو استقبال

ُك ُوالخضار، ُالطعام ُسجنُكبيرُفيُكمية ُوإدارة ُلطلبهنُُ"الشارون"ما ُزالتُترفضُاالستجابة ما

ُلطلبهنُ ُحتىُاالستجابة ُللفورة ُالخروج ُيرفضن ُزلن ُما ُوهن ُالسجن، ُالكاميراتُمنُساحة بإزالة

ُ.المشروعُبنزعُالكاميرات

ُ"وزادُحمدونةُإنُ اليمارُ"إدارةُمصلحةُالسجونُقامتُبتدريبُعددُمنُالوحداتُالخاصةُكوحدة

ُوال ُوغيرهاواليماز ُوكيتر ُوالناحشون ُودرور ُمتسادا ُالليليةُ" ُواالقتحامات ُالتفتيشات إلجراء

ُاألسرىُ ُنقل ُوذلكُعبر ُواإلرهاقُبحقُاألسرىُوذويهم، ُاالستقرار ُعدم ُسياسة ُوتعزز المفاجئة،

ُ."المفاجىءُمنُسجنُإلىُسجن،ُوالنقلُالجماعيُلألسرىُواألسيراتُبهدفُاالرباك
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حةُوتمارسُاإلرهابُمنُصراخُوتقييدُوضربُسلُّعةُومُ قنُّاألقسامُمُ وأضافُأنُتلكُالوحداتُتدخلُ

ًُتدخلُاألقسامُبالسالحُالحي،ُوقدُتقومُب طالقُالنارُإاألسرىُومصادرةُالممتلكاتُالخاصة،ُوأحيانا

ُ.علىُالمعتقلينُفيُبعضُالظروفُكماُحدثُمعُالشهيدُدمحمُاألشقرُفيُمعتقلُالنقب

هدفُالسيطرةُعلىُبسياسةُاالعتقاالتُالممنهجةُواليوميةُُينتهجُياالحتاللُاإلسرائيلمنُالواضحُأنُ

وكأداةُللقمعُواإلذاللُوالترهيبُوالعقابُالجماعي،ُخاصةُأنهاُتطالُكافةُشرائحُُ،الشعبُالفلسطيني

ورغمُكلُُ.مليونُحالةُاعتقالُأكثرُمن7311ُوفئاتُالمجتمعُالفلسطيني،ُبحيثُقدُس ّجلُمنذُالعامُ

 .حتاللُتحقيقُهدفهُفيُإخمادُصوتُالحقُالفلسطينيذلكُلمُيستطعُاال

 (8102-1987) الفترة خالل واألسيرات األسرى

ُواالستدعاءات،ُ ُباالعتقال ُالفلسطينيات ُوالفتيات ُالنساء ُاستهداف ُاإلسرائيلي ُاالحتالل واصل

ُ ُرصد ُحيث ُوالمريضات، ُالسن، ُوكبار ُمنهن، ُالقاصرات ُتستثن ُولم ُالمرتفعة مركزُ"واألحكام

،ُفيماُس ّجل0171ُحالةُاعتقالُلنساءُوفتياتُخاللُالنصفُاألولُمنُالعامُ(19ُ"ُ)فلسطينُأسرى

 .0171حالةُاعتقالُلنساءُوفتياتُفيُالعامُ(711ُ)

االحتاللُيستهدفُ"أنُ"ُمركزُأسرىُفلسطين"وأوضحُالباحثُرياضُاألشقرُالناطقُاإلعالميُفيُ

عنُالمشاركةُفيُمقاومةُاالحتاللُحتىُلوُكانتُالنساءُوالفتياتُالفلسطينيات،ُوذلكُبهدفُردعهنُ

دُاالحتاللُفيُاستهدافُالنساءُباالعتقالُالتعسفيُلمجردُالشبهة،ُأوُالكتابةُبشكلُسلمي،ُلذلكُصعُّ

ُالفترةُ ُخالل ُاالحتالل ُسجون ُفي ُاألسيرات ُعدد ُارتفع ُحيث ُاالجتماعي، ُالتواصل ُمواقع على

ُ(3)ُ."أسيرة(10ُ)الماضيةُإلىُ

بحقُنساءُوفتياتُبينهن0171ُُخاللُالنصفُاألولُمنُالعامُحالةُاعتقالُ(19ُ)االحتاللُُنفذت"و

يوًماُفيُالسجونُوأطلق91ُُأمضتُالتيُعاما79ُُ"ُرزانُأبوسل"قاصراتُأصغرهنُالطفلةُ(1ُ)

منُالقدس،ُ"ُرسيلةُشماسنه"عاًماُواعتقلتُمعُوالدتها79ُُ"ُسارةُنظميُشماسنه"سراحها،ُوالطفلةُ

عاًماُمنُمخيمُشعفاط،ُبحجةُحيازةُسكينُوزجاجة79ُُ"ُُميُبسامُعسيلة"احها،ُوالفتاةُوأطلقُسر

منُالقدسُ(ُعاما99ُ"ُ)اعتقلُالجريحةُخولةُصبيحكماُُ.غاز،ُوأطلقُسراحهاُبعدُالتحقيقُلساعات

11ُ"ُفرحةُعبدُدعنا"ُبعدُإطالقُالنارُعليهاُوإصابتهاُبجراحُمتوسطةُفيُالقدمين،ُواعتقالُالمسنةُ

ُ(71)ُ.اما،ُمنُالقدسُالقديمةع

حاالتُاستهدفتُأهاليُالشهداءُواألسرىُمنُالدرجةُاألولىُحيثُ(71ُ)ومنُبينُحاالتُاالعتقالُ

ُ ُاالحتالل ُصالح"اعتقل ُنيفين ُُ(عاًما90ُ)" ُاألسير ُزوجة ُصالح"وهي ُالمنعم ُوالسيدةُ"عبد ،

10ُ"ُ)نهىُعبدُهللاُشواهنة"وُ"جودةُخالدُأبو"والدةُاألسيرُُي،ُوه(عاما19ُ"ُ)معزوزةُأبوُجودة"

ُاألسيرينُ(عاًما ُمنُقلقيليةُوهيُوالدة منُ"ُصفاءُعطاطره"،ُو"عروةُوشرحبيلُطاهرُشواهنة"،

،ُ"دمحمُومحمودُالبدن"خاللُزيارتهُبسجنُالنقب،ُووالدةُاألسيرينُ"ُماجدُنزار"جنينُزوجةُاألسيرُ

ُاألسيرُ ُالبدن"ووالدة ُ"ُزيد ُالسيدة ُالفتىُ"ُيدإبتسامُعب"منُبيتُلحم ُالعيساويةُوهيُوالدة منُقرية
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ُتمُاعتقالُ(عاًما71ُ)"ُنايفُوسيمُعبيد"األسيرُ "ُجمالُردايدة"شقيقةُاألسيرُ"ُحنانُردايدة"،ُكما

ُ(77)ُ.منُبلدةُالعبيديةُشرقُبيتُلحمُخاللُزيارتهاُلهُفيُسجنُالنقب

واالنتقاميةُبحقُاألسيرات؛ُُالعديدُمنُاألحكامُالقاسية0171ُخاللُالعامُأصدرتُمحاكمُاالحتاللُو

سنوات،71ُُمنُالقدس،ُبالسجنُالفعليُلمدةُ(ُعاًما71ُ)حكمتُعلىُاألسيرةُالطفلةُملكُدمحمُسلمانُف

ُمرحُجودتُبكيرُو ُالقاصرُالجريحة، ُ(عاًما71ُ)حكمتُعلىُاألسيرة ُبالّسجنُالفعليُلـ ُحكًما ،1ُ

ُآالفُشيكل،ُوعلىُاأل71ُأعوامُونصف،ُوغرامةُماليةُبقيمةُ ُشاتيالُسليمانُأبوُعيادة 09ُ)سيرة

ُ(ُعاًما ُبالسجنُالفعليُلمدة ُبقيمة71ُُمنُمدينةُكفرُقاسم ألف711ُُعاًما،ُإضافةُإلىُغرامةُمالية

1ُمنُالقدس،ُوبالسجنُ(ُعاًما71ُ)سنواتُبحقُالفتاةُمنارُمجديُالشويكي1ُُشيكل،ُوبالسجنُلمدةُ

ُ ُالناصرُشواهنة ُعبد ُأنسام ُعاًما01ُ)سنواتُبحقُاألسيرة )ُ ُلمدة ُوبالسجنُ شهًرا93ُُمنُقلقيلية،

ُالجريحةُلمىُمنذرُالبكريُ منُالخليل،ُوبالسجنُلمدةُعامينُبحقُ(ُعاًما71ُ)بحقُالطفلةُاألسيرة

ُالتميميُ ُإستبرقُيحيى ُعاًما00ُ)األسيرة ُالمسنةُ( ُبحقُاألسيرة ُعامين ُلمدة ُوبالسجن ُالقدس، من

ُ(70)ُ.زةقطاعُغمنُمدينةُُ(ُعاًما13ُ)ابتسامُموسىُ

ملةُمنُالحقائقُ(0173-7-79)وذكرتُهيئةُشؤونُاألسرىُوالمحررينُفيُتقريرُصدرُعنها،ُ ،ُج 

ُ ُأسيراتُمعتقل ُالتيُيعشنها ُالكرملُ(الدامون)اليومية ُشماليُفلسطينُعلىُسفوحُجبل ُالذيُيقع ،

توفيرُُبمدينةُحيفا،ُوالذيُأ قيمُمنذُزمنُاالنتدابُالبريطانيُكمستودعُللدخان،ُوعندُبنائهُتمُمراعاة

7391ُالرطوبةُلحفظُأوراقُالدخان،ُوكانتُاألرضُتعودُملكيتهاُلعائلةُقرمانُمنُحيفا،ُوبعدُعامُ

يدهاُعلىُالمبنىُوحولتهُإلىُسجن،ُحيثُأنُالبنيةُالتحتيةُللسجنُرديئةُوسيئةُ"ُإسرائيل"وضعتُ

ُا ُانتفاضة ُاندالع ُمع ُولكن ُللعيشُبه، ُالُيصلح ُألنه ُبإغالقه ُهناكُأمر ُوكان ألقصىُوازديادُجداً

أسيرُأغلبهمُمعتقلين111ُُفتحهُوهوُيستوعبُحالًياُ"ُإسرائيل"أعدادُالمعتقلينُالفلسطينيين،ُأعادتُ

علىُخلفيةُالدخولُألراضيُالداخلُالمحتلُبطريقةُغيرُقانونية،ُوهناكُقسمُلألسيراتُيضمُحواليُ

يُيتعرضنُلهاُاألسيراتُيتوّضحُحجمُاالنتهاكاتُوالخروقاتُالت(ُالدامون)وفيُسجنُُ.أسيرة19ُ

ُحقوقُ ُومبادئ ُالدولية، ُواالتفاقيات ُالمعاهدات ُكافة ُصريح ُبشكل ُت خالف ُوالتي ُيومي، بشكل

ُأول ُكانون ُففيُشهر ُ/اإلنسان، ُعام ُفي0171ُُنوفمبر ُاألسيراتُالسياسياتُاللواتيُيقبعن ُضم تم

ُ ُالشارون"سجن "ُ ُمعتقل ُليصبح ُالدامون ُأسيرات ُالدامون"إلى ُاأل" ُجميع سيراتُيضم

 (79).السياسيات

ًُنقلُأسيراتُسجنُالدامونُمنُقسمهن،ُ ُأيضا ُتم وق بيلُنقلُاألسيراتُمنُسجنُالشارونُللدامون،

،ُكماُتمُنقلُأسيراتُالشارونُإلىُالقسمُذاته،ُوقدُجرى9ُوتمُنقلهنُإلىُقسم1ُُحيثُك نُيقبعنُبقسمُ

ُ(79)ُ(.0171-77-1حتى71ُُ-97)دفعات،ُمنُتاريخ1ُُنقلُأسيراتُالشارونُعلىُ

ُيحتويُعلىُو ُاألسيراتُالفلسطينياتُفيُقسم 79ُُت حتجز ُبين ُما ُتوجد ُفيُكلُغرفة 1ُ-9غرفة،

ُللقاصراتُويتمُ ُكصفُلتعليم ُت ستخدم ُكذلكُيوجدُغرفة ُعزلُمعُكاميرات، ُهناكُغرفة أسيرات،

ليمُوالجلساتُباألسبوعُفقط،ُوقدُطالبنُاألسيراتُباستخدامُهذاُالصفُوفتحهُيومياًُللتعُافتحهاُيومًُ

الثقافيةُوأنُيكونُبهُمكتبةُوغرفةُقراءةُلجميعُاألسيرات،ُولكنُلآلنُلمُيسمحُلهنُبذلك،ُمعُذلكُ



8 
 

"ُإسراءُجعابيص"نجحتُاألسيراتُبتخصيصُغرفةُللقاصراتُوأخرىُلألسيرةُالجريحةُالمقدسيةُ

ُ(عاًما90ُ) ُوالمحكومةُبالسجنُالفعليُلمدة ،77ُُ ُلخصوصيةُحالتها ُعادةُعاًما،ُنظراً حيثُترافقها

 .لتساعدهاُبمتطلباتهاُاليومية"ُعائشةُاألفغاني"األسيرةُ

ُإطالقُالنارُعليهاُ ُبعد ُاشتعالُسيارتها ُنتيجة ُبحروقُشديدة ُإصابتها وكانتُاعتقلتُجعابيصُبعد

ُحينها،ُومكثتُفيُالمستشفىُ"ُالزعيم"قربُحاجزُ ُخطيرة أشهرُنظًرا9ُُالعسكريُوكانتُحالتها

ُإلىُسجنُالشارون،ُوتعانيُمنُحروقُبنسبةُلصعوبةُحالتها،ُ منُالدرجةُاألولىُ%11ُُقبلُنقلها

ُ ُبتر ُتم ُكما ُوالصدر، ُوالظهر ُواليدين ُالوجه ُمنطقة ُفي ُاألسيرة1ُُوالثالثة ُوتعاني ُأصابعها، من

ُجعابيص" ُيديهاُ" ُإصابة ُبعد ُجراحية ُعمليات ُإجراء ُإلى ُوتحتاج ُالصحية ُحالتها ُفي ُتدهور من

ُ.وتخشىُإذاُلمُيقدمُلهاُعالجُمناسبُأنُيتمُبترهابالتهاباتُشديدة،ُ

ُالناديُالفلسطيني"وأحصىُ ُمركز ُفيُتشرينُاألولُ" ُالشعبية ُبينُالهبّة ُالواقعة أكتوبرُ/فيُالفترة

قاصرة،ُوأسيرات79ُُأسيرةُفيُسجونُاالحتالل،ُمنُبينهن11ُُوجود0171ُُأبريلُ/ونيسان0171ُُ

ُ.عيُسميرةُالحاليقة،ُوالنائبُفيُالمجلسُالتشري(73)أمهاتُ

أنُقواتُ(ُ"0171آذارُ"ُ)مؤسسةُالضميرُلرعايةُاألسيرُوحقوقُاإلنسان"وذكرُبيانُصادرُعنُ

ُ ُالعام ُخالل ُاعتقلت 711ُ)0171ُاالحتالل ُو( ُفلسطينية، ُوفتاة 719ُُسيدة ُالعام ُفيما0171ُفي ،

0179ُعنُعامُ%11ُُلُزيادةُبنسبةشكُّمماُي 0171ُُامرأةُفلسطينيةُخاللُالعام711ُُاعتقلتُحوالىُُ

وطالتُاالعتقاالتُمختلفُالقطاعاتُاالجتماعيةُوالفئاتُالعمرية،ُفشملتُ.0179ُعنُعامُ%11ُو

ُ ُأسيراتُمحرراتُضمنُصفقة ُاألحرار"أمهاتُوصحافياتُوثالثة ُطالتُاالعتقاالتُ"وفاء ُكما ،

ُ".علىُوجهُالخصوصُطالباتُمصاطبُالمسجدُاألقصى

ُ ُبيان ُذكر ُالفلسطينية، ُالمرأة ُلحقوق ُواضح ُانتهاك ُوحقوقُ"وفي ُاألسير ُلرعاية ُالضمير مؤسسة

نساءُرهنُاالعتقالُاإلداريُُ(9)مصاباتُوُ(3)طفالت،ُُ(1)تحتجزُ"أنُقواتُاالحتاللُ"ُاإلنسان

ُ ".دونُتهمةُأوُمحاكمة،ُكماُوتمارسُبحقهنُمختلفُأنواعُالتعذيبُالجسديُوالنفسي

أسيرةُفيُسجن01ُُأسيرةُفيُسجنُهشارون،ُو91ُتقبعُحالياًُفيُسجونُاالحتاللُ"البيانُوأضافُ

الدامون،ُوواحدةُفيُسجنُالرملةُوأخرىُلمُنستطعُتحديدُمكانُاحتجازها،ُوتقعُهذهُالسجونُداخلُ

ُ ُعام ُالمحتلة ُمن7391ُاألراضي ُالسكان ُنقل ُتحظر ُالتي ُالرابعة ُجنيف ُاتفاقية ُيخالف ُبما ُأي ،

 ".المحتلةُاألراضي

،ُمنُبلدةُعرابةُفيُ"ليناُالجربوني"فيُبيانُصادرُعنهُأنُاألسيرةُ"ُمركزُالناديُالفلسطيني"وذكرُ

ُ ُاعتقلت ُإذ ُاألسيرات، ُأقدم ُت عد  ُالفلسطيني، ُيومالداخل ُ/نيسان71ُُفي ُعليها0110ُُأبريل وحكم

ُ.0171أبريلُ/نيسان71ُعاًما،ُوأفرجُعنهاُيوم71ُُبالسجنُ

ُأ ُأنُحكمُعليهاُوهناكُأيًضا ُوالتيُقضتُفيُالسجونُاإلسرائيليةُعشرُسنواتُبعد ُالتميمي، حالم

،ُوأفرجُعنهاُفي0117ُالمشاركةُفيُتنفيذُعمليةُاستشهاديةُعامُُعلىُخلفيةمرة،71ُُبالسجنُالمؤبدُ

 ."0177صفقةُتبادلُاألسرىُعامُ
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نُلالنتهاكات،ُفقدُحكمتُوالُتستثنيُسلطاتُاالحتاللُالقاصراتُمنُعملياتُاالعتقالُومنُتعريضه

71ُ)علىُنورهانُعّواد0171ُُنوفمبرُ/تشرينُالثاني09ُالمحكمةُالمركزيةُفيُالقدسُالمحتلةُيومُ

بتنفيذُ"ُأدينت"عاًماُونصفُالعامُبتهمةُمحاولةُالقتل،ُوذلكُبعدُأن79ُُبالسجنُالفعليُلمدةُ(ُعاما

ُ.لشهيدةُهديلُعّوادعمليةُطعنُبمقّصاتُفيُالقدسُقبلُعامُمنُذلكُمعُقريبتهاُا

(ُعاما71ُ)بحبسُمنارُالشويكي0171ُُينايرُ/ُكانونُالثاني3ُيومُ"ُةإسرائيلي"ُمحكمةُتكماُحكم

ديسمبرُ/ُكانونُاألول1ُمنُبلدةُسلوانُفيُالقدسُالمحتلةُلمدةُستُسنوات،ُوذلكُبعدُاعتقالهاُيومُ

ُ.لمدرسيةعقبُمغادرتهاُمدرستهاُبذريعةُالعثورُعلىُسكينُفيُحقيبتهاُا0171ُ

ُ ُحلبي ُتسنيم ُتسلم ُعاما71ُ)ولم ُالطعن،ُ( ُمحاولة ُبتهمة ُونصفُالعام ُعام ُلمدة ُالفعلي ُالسجن من

عندُحاجزُعسكري0171ُُُأبريل/ُفيُنيسان(ُعاما79)وذلكُبعدُاعتقالهاُمعُصديقتهاُنتاليُشوخةُ

اُأدىُإلىُغربُرامُهللاُبدعوىُمحاولتهماُطعنُمجندةُهناك،ُوأطلقُالجنودُالرصاصُعلىُنتاليُم

  .إصابتها

ُ ُبحقُاألسرى، ُالجماعية ُوالمعاقبة ُصنوفُالعذابُوالقهر ُشتّى ُاالحتالل ُسجون منُخاللُوتشهد

رّشهمُبالغاز،ُوالتكسير،ُوالتعرية،ُوإخضاعهمُلكلُصنوفُاإلهانةُوالتحقير،ُوتقييدُأيديهم،ُوشبحهمُ

ُ ُالنتـنة، ُبالمياه ُأرضياتها ُمغمورة ُفيُزنازينُضيّقة ُعديدة ُوتدهورُأليام ُالمراحيض، ُحتىُفي أو

األوضاعُالصحيةُوانتشارُاألمراضُوالحشرات،ُورداءةُالطعام،ُوقلّته،ُوحرمانهمُمنُتلقيُالعالج،ُ

ُواالزدحامُ ُذويهم، ُزيارة ُمن ُوحرمانهم ُالنوم، ُمن ُوالحرمان ُاالنتفاضة، ُوجرحى ُمصابي خاصة

ُلأل ُقتل ُفيُعملية ُانفرادية، ُفيُزنازين ُالعزل ُواستمرار ُبطيئًُالشديد ُقتالً ُالفلسطيني منظماًُوُاسير

 .ومدروساًُبعنايةُفائقة

 

 (ما قبل االعتقال، وأثناءه، وما بعده، ونماذج) دور المرأة الفلسطينية في المقاومة

ُ ُاالحتالل ُسلطات ُاإلسرائيلي"تنتهك ُوتمارسُ" ُالفلسطينيات، ُاألسيرات ُوبخاصة ُاألسرى حقوق

ُُبحقهن ُالتعذيبُواإلهانة، ُأشكال ُبغيةُكل ُالنفسي ُالضغط ُأشكال ُوكل ُالمتعددة، وأساليبُالتحقيق

فيُانتهاكُواضحُللمادةُ"ُاإلسرائيلي"النتزاعُاالعترافاتُالتيُتتوافقُمعُماُيريدهُالمحققُُهنإرهاق

ُ 79ُ)الـ ُالحربُ( ُأسرى ُمعاملة ُجنيفُحول ُاتفاقية ُإلىمن ُاألسيراتُبكلُُمعاملةُالداعية النساء

ُ ُالرجالُوجوبواعتبارُالواجبُلجنسهن، ُالتيُيلقاها .ُأنُيلقينُمعاملةُالُتقلُمالئمةُعنُالمعاملة

(71) 

ُاالنفرادي،ُتتعرُّ ُوالعزل ُالقاسية ُالتحقيقات ُمنها ُعديدة، ُانتهاكات ُإلى ُالفلسطينيات ضُاألسيرات

ُع ُقواتُُلىعالوة ُأيدي ُعلى ُللمحاكم ُنقلهن ُأثناء ُوضربهن ُلغرفُاألسيرات، ُالليلية االقتحامات

المتخصصةُبعمليةُالنقل،ُوشتمهنُبألفاظُبذيئة،ُإضافةُإلىُوجودُكاميراتُمراقبةُتنتهكُ"ُالنحشون"

ُ.تهناخصوصيُّ
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تجربةُاالعتقالُالخاصةُتبدأُمنُ(:ُ"مرات1ُاعتقلتُ)تقولُاألسيرةُالمحررةُمنىُقعدانُمنُجنينُ

عبُفيُقلبُاألسيرةُالدقيقةُاألولىُمعُاالقتحامُللمنزلُفيُالليل،ُوتفتيشُوتدميرُمحتوياتهُإلنزالُالر

ُ ُفي ُنقلها ُقبل ُإرادتها ُالبوسطة"وكسر ُمعُ" ُذلك ُيترافق ُالمتوحشة، ُوالكالب ُبالجنود المزدحمة

الصراخُومصادرةُأشياءُمنُخصوصياتُاألسيرةُالتيُتحتفظُبهاُمنذُكانتُطفلةُكجزءُمنُحياتها،ُ

ُالتحقيق ُفيُفترة ُلها ُالجنودُكعقابُوتهديد ُولكنُيأخذها ُعنُاالعتقالُلألسيرةُوالُيقلُذلكُرع.. بًا

علىُالحواجزُوماُيرافقُذلكُمنُخوفُورعبُوعدمُتوديعُلألهلُأوُإخبارهمُمعُماُيرافقُذلكُمنُ

ُ ُونفسّياتهم ُصحتهم ُعلى ُالفعل ُردّات ُوتحّسب ُالجانبين ُلدى ُقلق ُحالة ُبالُحيث ُاألسئلة تبقى

ُ(71".)أجوبة

ُقعدان ُوتضيفُاألسيرة ُإلىُمكانُاال": ُوصولُاألسيرة ُتحتُبمجرد ُفيُزنزانة ُوضعها عتقالُيتم

األرضُالُتصلحُأنُتكونُإسطباًل؛ُصغيرةُالحجم،ُداكنةُاللون،ُخافتةُالضوء،ُوعادةُالُتكونُفيهاُ

مياه،ُوالُيوجدُفيهاُأغطيةُكافية،ُبلُأغطيةُخفيفةُذاتُروائحُكريهةُللغاية،ُالُيستطيعُالبشرُتحّملُ

ُبها ُيتغّطى ُأن ُفضاًل ُرائحتها، ُالتيُتمنعُوفيُتلكُاألو! ُاألصواتُالعالية ُبّث ُاالحتالل قاتُيتعّمد

فتكونُبينُالخوفُ!ُعندُاعتقالُاألسيرةُفيُالمرةُاألولىُالُتعلمُماذاُسيحدثُلها؟.ُاألسيرةُمنُالنوم

ُوالثبات ُالُ. ُالعينين ُمعصوبة ُالتحقيق ُغرفة ُإلى ُالزنزانة ُمن ُنقلها ُليتم ُالتحقيق ُمرحلة ُتبدأ بعدها

ُ(71".ُ)!والُإلىُأينُدخلت؟تعرفُمنُأينُخرجت؟ُ

فيُهذهُالمرحلةُيبدأونُبالصراخُفيُوجهُاألسيرةُإلرعابها،ُوحرمانهاُمنُالنوم،ُومنعهاُ:ُ"تضيفو

ُأوُشهور ُأليام ُمنُمقابلةُمحاميها ُنفسًياُ. ُمعُانتهاءُالتحقيقُالذيُينهكُاألسيرة والُتتوقفُالمعاناة

فيرُإلشعارُاألسيرةُبالراحةُالنفسيةُأنهاُبينُبناتُوبعدهاُيتمُنقلُاألسيرةُإلىُغرفةُالعصاُ.وجسديًا

ُإلىُغرفُالتحقيقُفيُ ُلمُتبحُبهُللمحققين،ُفتستدعىُمجددًا شعبها،ُفت عاملُبهدوءُوحنانُفتتكلمُبما

ُعذا ُُبرحلة ُمن ُوالعدّ ُالقاتل ُبالروتين ُتتسم 9ُُجديدة ُالمستمر9ُُإلى ُوالتفتيش ُاليوم، ُفي مرات

ُوللغرف) ُيح(جسديًا ُوبعضُذلك ،ُ ُوفيُظروفُمختلفة ُالليل، ُشتاء)دثُفي ُأو ُوبأوقاتُ(صيفًا ،

ُفيجبُ ُفيُالعمر، ُكبيرة ُأو ُأوُصغيرة، ُمريضة، ُأنُاألسيرة ُفيُأوقاتُالُيراعىُفيها ُأو مفاجئة،

ُأوُ ُاألهل ُمنُزيارة ُأوُحرمانها ُوإالُستعاقبُبالعزلُاإلنفرادي، ُأنُتنصاعُألوامرُالجنود، عليها

ُ(71".ُ)المحامي

(ُل.ُر)أنُقواتُاالحتاللُاعتقلتُالطفلةُ"ُالضميرُلرعايةُاألسيرُوحقوقُاإلنسانُمؤسسة"وذكرتُ

ُ ُالعمر ُمن 71ُُالتيُتبلغ ُالقدسُبتاريخ ُمن ً ُوقامُُ(1/0/0171)عاما ُالىُمنزلها، وهيُفيُطريقها

ُضربًُ ُبضربها ُاالحتالل ُاليدينُمبرحًُُاجنود ُوكانتُمكبلة ُالمسكوبية، ُتحقيق ُالىُمركز ُنقلها ُقبل ا

لمُتكنُ.ُةُالعينينُطوالُفترةُالنقل،ُكماُقامُالجنودُبإهانتهاُوضربهاُداخلُالجيبُالعسكريومعصوب

ُ ُر)تعلم ُألىُإ(ُل. ُيتم ُولم ُنقلها ُإينُيتم ُأهلها، ُثالثةُأيامُبمحققينُُقامُثالثعالم ُلمدة التحقيقُمعها

لتعذيبُطوالُفترةُل(ُل.ُر)ضتُتعرُّ.ُلهاُبلقاءُمحاميُولمُيتمُالسماحوهيُمكبلةُاليدينُوالرجلين،ُ

ُالتحقيق،ُحيثُعانتُمنُالشبحُوالضربُوالحرمانُمنُالنومُوالطعام ُكانتُدُّإ. عىُالمحققونُبأنها

بشرطُالحبسُ،ُوأيامُمنُاالعتقالُ(9)شيكلُبعد0111ُُفراجُعنهاُبكفالةُقدرهاُاُوتمُاإلتحملُسكينًُ

مرةُأخرىُُأعيدُاعتقالهاثمُ.ُلىُقريةُأخرىُفيُالقدسإبعادُالقسريُعنُمنزلُعائلتهاُالمنزليُواإل
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كم،ُ(1/0/0171)بتاريخُ شهورُفي1ُُلىُإضُالحكمُفُّشهراً،ُوخُ ُ(79)بالسجنُالفعليُلمدةُُعليهاُوح 

 (73..)االستئناف

التيُأمضتُأكثرُمنُعشرةُشهورُ(ُطالبةُإعالم)وقالتُاألسيرةُالفلسطينيةُالمحررةُبشرىُالطويلُ

ُُ"هشارون"فيُسجنُ ُعام ُوأ فرجُعنها 0171ُالعسكريُاإلسرائيلي، ُإنها ُمنُ"، قيّدتُفورُاعتقالها

ُبمدينةُالبيرةُوسطُالضفةُالغربية،ُوألقيتُلساعاتُفيُمركبةُعسكريةُثمُأخضعتُللتحقيقُ منزلها

ُ ُسجن ُفي ُقصيرة ُُ"عوفر"لمدة ُسجن ُإلى ُتنقل ُأن ُقبل ُهللا، ُرام العسكريُُ"هشارون"غربي

 ."قدُمنعتُمنُلقاءُوالدهاُالمعتقل،ُرغمُأنُالقانونُاإلسرائيليُيتيحُذلكو.ُالمخصصُللفلسطينيات

وشرحتُاألسيرةُالمحررةُأحالمُالتميميُعنُتجربتهاُالمريرةُمعُاألسرُالذيُاستمرُأكثرُمنُعشرُ

ُو ُتعرضتُللعزلُاالنفرادي، ُوقالتُإنها نُاإلسرائيليينُالُيسمحونُلألسيرُالمعزولُإالُأسنوات،

لُاليدينُوالرجلين،ُكماُيوضعُفيُمهاجعُساعةُوهوُمكب09ُُّلخروجُمنُالغرفةُكلُبساعةُواحدةُل

  (01.)األسرىُالجنائيين،ُماُيسببُمعاناةُإضافيةُخاصةُلألسيرات

ُمنُ ُمنُخروجها ُتبدأ ُمعاناة؛ ُلها ُبقصة ُاألسيرة ُمحاكمة ُمنىُقعدانُبدء ُالمحررة وتصفُاألسيرة

ُوالت ُفجًرا، ُالثالثة ُالساعة ُعند ُبعدماُالزنزانة ُوهيُمنهكة ُعودتها ُوبعد فتيشُالعاريُقبلُالخروج،

السجنُوتبقىُفيُالبردُالقارسُُةذاقتُويالتُيومُوليلةُفيُرحلةُالعذابُتلكُفيتمُإخراجهاُإلىُساح

وتحتُالمطرُحتىُيخرجُجميعُاألسرىُالذينُسيحاكمونُولديهمُمحكمةُفيُاليومُنفسه؛ُسواءُأكانواُ

ُجنائي ُسجناء ُأم ُأمنيين ُينسجناء ُحديديةُ! ُقطعة ُعن ُعبارة ُواحدة ُفيُبوسطة ُجميعًا ُوضعهم ويتم

ُتمشيُعلىُاألرض ُيتّسعُ. ُلشخصُواحد،ُوبعضها ُيتّسعُبعضها وهيُمقّسمةُعلىُغرفُصغيرة؛

فيُغرفهاُالُتستطيعُاألسيرةُمدُّرجليهاُلترتاح،ُأوُالوقوفُأيامُالشتاءُألنُحديدهاُيكونُ.ُلشخصين

أماُفيُالصيفُفتتحّولُإلىُ!ُارتديتُمنُمالبسُفهيُلنُتفعلُفعلهاُعبارةُعنُلوحُمنُالثلج،ُومهما

هونُلهمُولألسيراتُوجُّي ُُنويضعونُاألسرىُواألسيراتُمعُالسجناءُالجنائيينُالذي!ُقطعةُمنُالنار

ليتمُبعدهاُُ"الرملة"وبعدُساعاتُعدةُيستقرُالمقامُفيُسجنُ.ُالكالمُالبذيءُالذيُالُيقبلهُإنسانُحر

ُتوزيعُاألسرىُ ُالمختلفة ُ"عوفر"واألسيراتُإلىُالمحاكم ُكانتُالمحاكمُفيُ.. أوُُ"بئرُالسبع"وإذا

ُلهاُُ"سالم" ُويسمحون ُمماطالت، ُبعد ُالموافقة ُفيمكن ُالمرحاض، ُإلى ُالذهاب ُاألسيرة واحتاجت

الذهابُإلىُمرحاضُمكشوفُوبالُباب،ُمماُيجعلهاُترفضُذلك،ُلتبقىُبعدهاُتعانيُساعاتُعدةُقبلُ

زنزانةُفيُالمحكمة،ُوتكونُعفنةُوفيهاُالمياهُالنجسة،ُفتجدُاألسيرةُنفسهاُمضطرةُألنُوصولهاُإلىُ

ترتاحُبعدُساعاتُطوالُفيُرحلةُالعذابُالمستمرة،ُوعلىُأملُالدخولُإلىُالمحكمةُورؤيةُأهلهاُ

وبعضُاألسيراتُح رمنُمنُرؤيةُذويهمُسنواتُطوالُبحجةُالرفضُُ.قلياًل،ُوإنُكانُذلكُعنُب عد

مماُيسببُلهنُمعاناةُالُيمكنُوصفها،ُواألصعبُعندماُتفقدُاألسيرةُأحدُوالديها،ُفيصبحُ..ُياألمن

ُألًما ُأكثر ُالجرحُاألليم ُذاكُحينُعلمتُ. ُفيُالتحقيقُوالُيمكنُوصفُاأللم ُفقدتُوالدتيُوأنا وقد

 (07".)بموتها

ُوتضيفُقعدان ُويكونُلزامًُ: ُأنُتعودُمنُمحاكمتها ُتواجههُاألسيرة ُأنُتعودُمنُأصعبُما ُعليها ا

ُمنُ ُترتاح ُلكي ُبالمؤبد ُت حكم ُأنها ُلو ُوتتمنى ُذاتها ُفتعيشُالمعاناة ُالتالي، ُاليوم ُفي ُالمحاكمة إلى



12 
 

ُمنُوإلىُالمحكمة ُعذاباتُالتنقّل ُيومُاألحد،ُفعندئذُ. ُكانتُالمحاكمةُلألسيرة ُالكبرىُإذا ُالطامة أما

ُ(00.)ومُاإلثنينيتمُنقلهاُمنُيومُالخميس،ُوالُتعودُإلىُزنزانتهاُإالُي

ُ ُاالحتالل ُسلطات 00ُُوتعتقل ُلـ ُفلسطينية ا ُأسير11ُأمًّ ُبين ُمن ُوابنة ُمعتقلُُاتابًنا ُفي يقبعن

ُومنُ"الدامون" ُأبنائهّن، ُزيارة ُمن ُاألّمهات ُاألسيرات ُبعض ُاالحتالل ُمعتقالت ُإدارة ُوتحرم ،

ُالت ُمنع ُإلى ُإضافة ُأبنائهن، ُاحتضان ُمن ُتمكينهّن ُومن ُالمفتوحة، ُمعهم،ُالزيارات ُالهاتفي واصل

ُ.أبنائهّنُاألسرىُءمنُلقاُهنُّوتمنع

ألطفالُرّضعُاعتقلهنُاالحتاللُوحكمُعليهّنُباالعتقالُلسنواتُطويلة،ُُومنُبينُاألسيراتُأّمهاتُ 

ُفيُ ُالسبعة ُوأطفالها ُزوجها ُوالتيُيقبع ُلستُسنوات، ُالمحكومة ُحيفا، ُمن ُنسرينُحسن كاألسيرة

-القابعينُفيُحيفاُ-قطاعُغزة،ُوتحرمهاُسلطاتُاالحتاللُمنُزيارتهم،ُإلىُجانبُحرمانُإخوتهاُ

وأصغرُأطفالُاألسيرةُحسنُُ.0171أكتوبرُ/تشرينُأول71ُذُاعتقالهاُبتاريخُمنُزيارتهاُأيًضا،ُمن

ُ ُكانتُبعمر ُفتاة ُوأكبرهم ُأشهر، ُثمانية ُبعمر ُوالدته ُاعتقال ُحين ُترعىُ(عاًما77ُ)كان ُتزال ُما ،

 .أشقاءهاُإلىُجانبُوالدها

سنوات،ُوهيُ(71ُ)،ُومحكومةُلـ0171ُأماُاألسيرةُُفدوىُحمادةُمنُالقدس،ُفهيُمعتقلةُمنذُالعامُ

ُلمىُ ُالموقوفة ُواألسيرة ُاعتقالها، ُأشهرُعند ُكانُيبلغُمنُالعمرُأربعة ُأصغرهم ُأطفال، ُلخمسة أم

خاطرُمنُالخليل،ُاألّمُلخمسة،ُوالتيُلمُيبلغُأصغرهمُالعامينُعندُاعتقالها،ُواألسيرةُالموقوفةُبلسمُ

ُ.شرايعةُمنُالرملة،ُاألمُلثالثة،ُأصغرهمُبعمرُسنةُونصف

ُُسلطاتُاالحتاللُاألسيرةُأمينةُمحمودوتعتقلُ ،ُوتحرمهاُمن0171ُعودة،ُمنُالقدس،ُمنذُالعامُـ

ُالمعتقلُفيُ ُالوحيدُدمحمُأحمدُهلسة ُوالذيُكانُيبلغُمنُالعمرُ"ريمون"لقاءُابنها عندُ(ُعاًما71ُ)،

ُ.عاًما(71ُ)والمحكومُعليهُباالعتقالُلـ0171ُاعتقالهُعامُ

ُعائالتُوأ ُيستهدفُاالحتالل ُعائلةُكما ُبحّق ُالجماعية ُالعقوبات ُلسياسة ُكاستمرار ُالشهداء ّمهات

ُبادّعاءُ ُغنام، ُدمحمُأبو ُالّشهيد ُوالدة ُوهي ُالقدس، ُمن ُغنام، ُأبو ُسوزان ُكاعتقال ُوالّشهيد، األسير

ُ(09)ُ.التحريض،ُواعتقالُوفاءُمهداوي،ُمنُطولكرم،ُوالدةُالّشهيدُأشرفُنعالوة

ُ ُالطفلة ُالمحررة ُطقاقطةسل"ووصفتُاألسيرة ُ)وىُجمال "79ًُُ ُاعتقالهاُ(عاما ُفترة ُبيتُلحم ُمن ،

ُ".أيامُصعبةُللغاية"لثالثةُشهورُفيُسجنُاالحتاللُبأنهاُ

ُ ُالمحررة ُالطفلة ُطقاطقه"وروت ُاألرضُ" ُعلى ُوالسحل ُللضرب ُاعتقالها ُلحظة ُتعرضت أنها

"ُوشُعتصيونغ"ُوالشتمُمنُقبلُجنودُاالحتالل،ُوذلكُبعدُاعتقالهاُقربُدوارُمجمعُمستوطنات

ُ.جنوبُبيتُلحم،ُواتهامهاُبمحاولةُتنفيذُعمليةُطعن

،ُوكانتُتدرسُفيُالصفُالسابعُ(09/9/0171)بأنُالقصةُبدأتُمعهاُبتاريخُ"ُطقاطقه"وأضافتُ

األساسيُبإحدىُمدارسُبلدتهاُبيتُفجارُجنوبُبيتُلحم،ُعندماُتمُاعتقالهاُبعدُأنُكانتُتقفُقربُ

ون،ُحيثُهاجمهاُجنديُمنُجيشُاالحتالل،ُوطرحهاُأرًضا،ُدوارُمجمعُمستوطناتُغوشُعتصي
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ُمعسكر ُفي ُالتحقيق ُإلى ُنقلها ُقبل ُآخرين، ُجنود ُمع ُعصيون"وضربها ُو" ُشتمهاُسط استمرار

ُ.وضربهاُوإهانتها

ُطقاقطة ُالمحررة ُتقولُالطفلة ُ"وعنُاألوضاعُفيُالسجون، ُوكانتُ: ُبالحشرات، إنُالسجنُمليء

صعبةُجدا،ُمنُانتهاكاتُلحقوقهنُاإلنسانية،ُإضافةُإلىُشوقهنُألهلن،ُالحياةُالتيُتعيشهاُاألسيراتُ

ُ(09".ُ)وانتظارُلحظةُاإلفراجُعنهن

ُأصيبتُ ُالتي ُجبارين ُرانيا ُالمحررة ُاألسيرة ُحال ُوهو ُالطبي، ُاإلهمال ُمن ُاألسيرات ُتعاني كما

0113ُمُبمرضُالسرطانُخاللُاعتقالها،ُوقضتُثالثُسنواتُونصفُالسنةُقبلُأنُيفرجُعنهاُعا

 .بعدُتدهورُوضعهاُالصحي

ُ"وتقولُاألسيرةُالمحررُمنىُقعدانُحولُاألسيراتُالمصابات عندُوصولُأسيرةُجريحة،ُتحتاجُ:

إلىُرعايةُطبيةُخاصةُتمنعهاُسلطاتُاالحتاللُعنها،ُفتقومُاألسيراتُبالمهمةُقدرُالمستطاعُوبماُ

ُامتلكنُمنُأدواتُمتوفرةُوهيُقليلةُبطبيعةُالحال ُفاألسير. عندماُأحضرتُإلىُ"ُياسمينةُالزرو"ة

الزنزانةُكانتُمصابةُفيُاألمعاءُوالفخذ،ُولمُيقدمواُلهاُالعالجُالالزم،ُبلُوضعواُلهاُكيسُالبرازُ

ُفيُاليومُثالثُمرات ُبحاجةُإلىُالتغييرُلجرحها ُأنها ُإلىُجانبها،ُرغم فوجدتُاألسيراتُأنفسهنُ.

،ُوعدمُالخروجُإلىُالفورة،ُووصلُاألمرُأحيانًاُإلىُأمامُخياراتُاالحتجاج،ُوإرجاعُوجباتُالطعام

ُ(01".ُ)اإلضرابُعنُالطعامُمنُأجلُعالجُأسيرة،ُأوُمنُأجلُإخراجهاُإلىُالمستشفى

ُ ُالمحررة ُأ.س)وتتحدثُاألسيرة ُاالحتاللي،ُ( ُفيُالتحقيقُفيُمركزُتحقيقُالمسكوبية عنُتجربتها

ُفقالت ُاعتقالها ُظروف ُإلى ُ"وأشارت ُمن: ُمن ُفجراً،ُاعت قلت ُاقتحامه ُديسُبعد ُأبو ُقرية ُفي زلي

ُبالقتل،ُ ُوالتهديد ُوالصراخ ُبالشبح ُوالتخويف ُللشتم ُ ُالطويلة، ُالتحقيق ُجلسات ُخالل وتعرضت

نعتُمنُمقابلةُالمحاميُلمدةُ  ".يوما71ًُُوترويعيُباعتقالُأفرادُأسرتي،ُوحرمانيُمنُالنوم،ُكماُم 

ُ"وتابعت ُأيُأكو: ُتخويفيُبالشبحُالليلي، ُكانُأثناء ُالعينين، ُعلىُكرسيُالشبحُومغمضة نُجالسة

ُ ُرينو"المحقق ُالليل" ُطوال ُصوته ُبأعلى ُيصرخ ُأو ُالطاولة ُعلى ُيضرب ُكانواُ. ُالصباح وفي

ُطوالُ ُيستمر ُالذي ُالتحقيق ُالى ُبعدها ُأعود ُساعات ُثالث ُفيها ُوأمضي ُالزنزانة ُالى يعيدونني

  (01".)الليل

ُ ُالمحامية ُزيارة ُندّاف"وخالل ُُ"منى ُُ"الدامون"سجن ُبكير ُمرح ُالصبية 71ًُُ)لمقابلة ُمنُ(عاما ،

ُعلىُظروفُاألسرُفقالت ُاّطلعتُمنها ُفيُسجونُاالحتالل، ُوالتيُالُتزالُمعتقلة ُالقدس، :ُمدينة

ُبالرصاصُالحي" ُاالحتالل ُجندي ُأصابني ُأن ُاعت قلتُبعد .ُ رصاصاتُاخترقتُيدي71ُُحوالى

نُأحملُشيئاًُبيدي،ُلكنُعندماُأمرنيُالجنديُبرفعُورغمُأننيُلمُأك.ُاليسرىُمنُاألعلىُإلىُاألسفل

ُشرطيُ ُقام ُاالحتاللُإلىُالموقع، ُوصلتُشرطة ُوبعدما ُفدفعنيُورمانيُأرضاً، يديُنفّذتُأمره،

 ".بركلي،ُمماُأدىُإلىُارتطامُرأسيُباألرض

ونُبقيتُعلىُهذهُالحالُإلىُأنُن قلتُبسيارةُإسعافُإلىُمستشفىُهداساُعينُكارم،ُمنُد:ُ"وتابعت

ُيكترثُ ُأن ُدون ُمن ُاستجوابي ُفي ُالمحقق ُبدأ ُالفترة ُتلك ُوخالل ُالطبية، ُالشروط ُألدنى مراعاة
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لجسديُالذيُينزفُدماً،ُوسألنيُماُإذاُكنتُقدُطعنتُجندياًُفأنكرت،ُثمُأدخلونيُإلىُغرفةُالعملياتُ

يثُأبقونيُوبعدُالعمليةُن قلتُإلىُغرفة،ُح.ُمنُدونُأنُيكشفواُليُشيئاًُعنُحقيقةُوضعيُالصحي

ُيشتموننيُويشتمونُوالدتيُ ُوكانوا ُومنُحوليُسّجانونُذكورُيراقبونني، ُبالسرير، ُمقيّدة لوحدي،

 ".معي"ُسيلفي"،ُوآخرُالتقطُصورةُ"موتي"علىُالدوام،ُوفيُإحدىُالمراتُقالُليُأحدهمُ

ُ ُبأي ُالقيام ُتنوي ُتكن ُلم ُأنها ُمرح ُعمليةوأكدت ُتسجيله ُتم ُفيديو ُيوثّقه ُالذي ُاألمر ُوقوعُ، أثناء

فيُحقُمرح0171ُُينايرُ/وعلىُالرغمُمنُذلك،ُأصدرتُمحكمةُاالحتاللُفيُكانونُالثاني.ُالحادثة

ُ(01.)حكماًُبالسجنُالفعليُلمدةُثمانيُسنواتُونصفُالسنة

ُ ُفي ُوالدراسات ُالتوثيق ُوحدة ُمنّسقة ُاإلنسان"وتؤكد ُوحقوق ُاألسير ُلرعاية ُالضمير ،ُ"مؤسسة

االحتاللُالُتزالُتواصلُانتهاكُحقوقُاألسيراتُوالمعتقالتُالفلسطينياتُاحترامُغزاونة،ُأنُقواتُ

ُاإلنسانيةُ ُغير ُالتعذيبُالتيُحّظرتُالمعاملة ُمناهضة ُيخالفُاتفاقية ُبما ُاإلسرائيلية، ُالسجون في

ُوهدرُالكرامة ُوالماء. ُالطعام ُالخدماتُالصحية، ُفيها ُبما ُمنُحقوقهنُاألساسية، ُتحرمهّن ُكما كماُ.

تفتيشُالعاريُكإجراءُعقابي،ُوي حتجزنُفيُظروفُغيرُصحية،ُإضافةُإلىُتعرضهّنُيتعرضنُلل

ُ(01.)لالعتداءُالجسديُوالنفسي

ُعلىُتردّىُظروفُاعتقالهنُالسيئةُفيُسجنُ أضربتُاألسيراتُالفلسطينياتُ"ُنيفيُتريستا"وردًّا

ُ(0117-1-01)بتاريخُ ُمع ُأضربن ُكما ُمتواصلة، ُأيام ُثمانية ُلمدة ُالطعام ُعن ُالعامُ، األسرىُفي

 (03).."إيشل"،ُو"نفحة"،ُو"أوهليُكيدار"،ُو"جلبوع"،ُو"عسقالن"،ُو"هداريم"،ُفيُسجن0119ُ

ُ ُسلطاتُاالحتاللُإلىُقطاعُغزة ُالتيُأبعدتها أطولُاضرابُعنُ"ُهناءُشلبي"وخاضتُالمحررة

اضهُالشيخُيوماً،ُوذلكُعلىُخطىُاإلضرابُالشهيرُالذيُخ99ُالطعامُفيُتاريخُاألسيراتُواستمرُ

ُ ُخضرُعدنان"المجاهد ُفيُأيلول". ودعتُرهنُاإلعتقالُاإلداريُأو0113ُسبتمبرُ/واعتقلتُهناء

ُ ُو01ُلمدة ُحماس ُبين ُاألسرى ُتبادل ُصفقة ُفي ُعنها ُاإلفراج ُقبل ُإسرائيل"شهًرا ُتشرينُ" في

ُوإبعادها0177أكتوبرُ/األول ُفلسطينيينُأعادتُقواتُاالحتاللُاعتقالها ُوهيُمنُبينُخمسة إلىُُ،

ُغزة ُقطاع ..ُ ُفي ُأشهر ُستة ُلمدة ُإداريًا ُاعتقلت ُأنها ُ/شباط09ُكما ُلها0170ُُفبراير ُت وّجه ولم

ُ.اتهامات

منُالواضحُأنُاستمرارُسلطاتُاالحتاللُفيُعملياتُاعتقالُالفلسطينياتُواستمرارُاستخدامُسياسةُ

ُ ُالمحاوالت ُإلى ُيشير ُمنهجي، ُبشكل ُوبعضها ُبخقّهن، ُإرادةُُ"اإلسرائيلية"التعذيب لكسر

ُ.الفلسطينيين،ُومنعُاستمرارُالمقاومةُبكافةُأشكالهاُضدُاالحتاللُالجاثمُعلىُاألرضُالفلسطينية

 االعتقال هتأثيرات االعتقال وما بعد

ُالمزيدُمنُالقوةُباتجاهُالثباتُ ُت كسبها ت شكلُفترةُاعتقالُاألسيرةُمرحلةُنضاليةُوكفاحيةُفيُحياتها

ُأنُ ُويمكن ُعمرها ُسني ُسبيلها ُقدّمتُفي ُالتي ُبقضيتها ُاإليمان ُدفعاتُمن ُوتعطيها ُمواقفها على

فاطمةُوان،ُمنىُقعد"نعطيُأسماءُكأمثلةُعنُاألسيراتُاللواتيُضّحينُوواصلنُمسيرتهنُالكفاحيةُ

وكماُهوُمتوقعُ"...ُوغيرهنُكثيراتُ،ُوالنائبُخالدةُالجرار،ُوأحالمُالتميميمريمُأبوُدقةوالزق،ُ
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ُهيُ ُاألسيرة ُفإن ُالحال ُوبطبيعة ُلألسيرة، ُالمعنوية ُالروح ُتحطيم ُإلى ُدائًما ُيسعى ُفإنه ُالعدو من

ُوذلكُبسببُظرو ُبعده، ُأو ُاالعتقال ُأثناء ُسواء ُباعتقالها ُتتأثّر ُغيرُإنسانة ُوالمعاملة فُاالحتجاز

كماُأنُاعتقالُالزوجُ.ُاإلنسانيةُالتيُتتعرضُلها،ُوهذهُالتأثيراتُأيًضاُتمتدُببعضهاُلتشملُأسرتها

لهُتأثيراتُعلىُالزوجة،ُولكنُهناكُتأثيراتُتلحقُباألسيرةُأثناءُاالعتقالُوبعده،ُوأخرىُبأسرتهاُ

األسرةُفيُمجتمعاتناُهيُاللّبنَةُاألساسيةُالتيُوماُيترتبُعلىُذلكُمنُضغوطُنفسيةُواجتماعية،ُألنُ

ُإلىُ ُي ضاف ُاالجتماعي، ُوالضبط ُاالجتماعية ُالتنشئة ُعن ُالمسؤولة ُوهي ُمجتمعاتنا ُمنها تتشّكل

ُوذلكُ ُالوطن، ُتحرير ُسبيل ُفي ُالمحّرضُوالمضحي ُدور ُاالجتماعية ُوالتنشئة ُالتربية ُفي دورها

ُ.يةُالتيُتمرُبهاُاألسرةُالفلسطينيةُبخاصةبسببُالظروفُاالقتصاديةُوالسياسيةُواالجتماع

الفلسطينياتُ اآلثارُاالجتماعيةُوالنفسيةُلتجربةُاالعتقالُعلىُأسرُاألسيرات)وأظهرتُنتائجُدراسةُ

ُاجتماعيةُيخلفهاُاالعتقالُعلىُأسرُ(ُالمحرراتُفيُمحافظاتُشمالُالضفةُالغربية أنُهنالكُأثاًرا

ُأهم ُالمحررات، ُالفلسطينيات ُاعتقالُاألسيرات ُفكرة ُتقبّل ُفي ُصعوبة ُيجدون ُاألزواج ُأن ها

ُاعتقالُ ُالمجتمع ُتقبّل ُوأن ُالمجتمع، ُأفراد ُبين ُاألسيرة ُمكانة ُمن ُتزيد ُاألسر ُوأنُخبرة زوجاتهم،

المرأةُمقرونُبأسبابُوظروفُاعتقالها،ُوأنهمُيشعرونُباأللمُنتيجةُوجودُأسيرةُمنُأفرادُعائلتهم،ُ

الُيرونُأنُخبرةُاالعتقالُالتيُتعرضتُلهاُالفتاةُجراءُاألسرُتؤديُُباإلضافةُإلىُأنُأفرادُالعينة

ُالفلسطينياتُ ُاألسيرات ُأسر ُعلى ُلألسر ُنفسية ُأثاًرا ُهناك ُوأن ُاجتماعيًا، ُالعائلة ُسمعة ُتدنّي إلى

ُنفسيةُ ُضغوط ُمن ُيعانون ُاألسيرات ُأسر ُبأن ُيرون ُالعينة ُأفراد ُأن ُأبرزها ُمن المحررات،

 (91.ُ)دمُالشعورُباألمنُالنفسيواضطراباتُفيُالنوم،ُوع

ويمكنُتقسيمُاآلثارُالنفسيةُالتيُتتركهاُهذهُاألساليبُإلىُقسمينُمنُحيثُاستمراريتهاُوظهورها،ُ

ُالقسمُاألولُفيتمثلُفيُاآلثارُقصيرةُالمدىُالتيُتحدثُلألسيرةُأثناءُالوجودُفيُالسجنُأوُبعدُ أما

ُ ُالنفسيُالحادُوالقلقُوالتوتر،ُوقدُتستمرُالحروجُمنه،ُويرافقهُأراضُمتفاوتهُفيُحدتها كاإلجهاد

ُنتيجةُ ُالمحررة ُاألسيرة ُعلى ُتظهر ُحيث ُالمدى، ُطويلة ُاآلثار ُفي ُالثاني ُالقسم ُويتمثل ألسابيع،

ُللصدمةُالنفسية ُتعرضها ُوتتمثلُبالخوفُالشديدُوالرعبُ. ُالتعذيب، ُلدىُضحايا وهيُأكثرُشيوًعا

ُ ُإضافة ُالحديث، ُأثناء ُبالعجز ُوهواجسُوالشعور ُأفكار ُشكل ُعلى ُالمؤلمة ُاألحداث ُتكرار إلى

ُواالستغراب،ُ ُباالنفصال ُوالشعور ُالعاطفي ُوالجمود ُالشديد ُوالحذر ُالتركيز ُوصعوبة وأحاسيس،

ُالمحررة،ُ ُاليوميةُلألسيرة ُالمتشائمةُللمستقبل،ُوقدُتستمرُلفتراتُطويلةُتؤثرُعلىُالحياة والنظرة

 (97)ظرتهاُلنفسهاُومجتمعهاُوتخصُأداءهاُوقراراتهاُوشخصيتهاُون

ُوالنف ُاآلثارُاالجتماعية ُطبيعة ُفتلعبُدوًراُسأما ُاألسيرة، ُعنُوسائلُالتعذيبُعلىُحالة ُالناجمة ية

ُأنُ ُبيد ُاالجتماعيُوفيُمختلفُمناحيُحياتها، ُمعُمحيطها ُمنُخاللُتفاعلها ُفيُالتأثيرُعليها هاًما

.ُءُالخبراءُفيُسلوكهاُوتفاعالتهاُاالجتماعيةفترةُاألسرُوماُرافقهاُمنُمممارساتُتنعكسُحسبُآرا

ُو ُاألسيرة ُمعاناة ُأن ُباإلتإذ ُمنُأثّرها ُجديدة ُرحلة ُتبدأ ُحيث ُاالعتقال، ُنهاية ُمع ُتنتهي ُال عتقال

ُومنُجانبُآخر،ُ ُالمحيطُبها، ُوالمجتمع ُعلىُأسرتها ُلتؤثرُبدورها المشاعرُتنعكسُعلىُسلوكها

ُ(90ُ.ُ)الحاصلُفيُالمجتمعُخاللُفترةُأسرهاُتواجهُصعوباتُفيُالتكيفُواستيعابُالتغير



16 
 

ُواللجوءُالستخدامُ ُفيُاالختالطُباآلخرين، ُالرغبة ُوعدم ُالعزلة ومنُأبرزُتلكُاآلثارُاالجتماعية،

ُوكذلكُ ُاعتقالها ُعانتهُخاللُفترة ُلما ُممارسة ُأو ُتقليدًا ُالمقربينُلها، العنفُالجسديُواللفظيُتجاه

جُواألطفالُواألصدقاء،ُإضافةُإلىُفقدانُالدورُاالجتماعيُفيُالشعورُباالغترابُعنُاألهلُوالزو

ُوفقدانُ ُحياتها، ُفي ُاالجتماعية ُالفجوة ُظهور ُإلى ُتفضي ُداخلية ُصراعات ُعنه ُينتج ُمما األسرة

 (99.ُ)الشعورُباألمانُفيُالعالمُالمحيط

ُ ُوالسراج ُدقة ُأبو ُدراسة ُأظهرتُنتائج 0171ُ)كما ُب( ُوالجسدية ُالنفسية ُاآلثار ُالمدىُبعنوان عيدة

ُعنُ ُفيُعزلة ُيعشن للتعذيبُلدىُاألسيراتُالفلسطينياتُالمحرراتُأنُبعضُاألسيراتُأصبحن

االندماجُالحقيقيُفيُالمجتمعُويعانينُمنُحالةُاغترابُداخلُأسرهنُوالمجتمعُالمحيطُبهن،ُوأنُ

عذيبُوتوابعه،ُالتعذيبُالجسديُوالنفسيُالذيُتعرضنُلهُاألسيراتُتركُآثاًراُبعيدةُالمدىُنتيجةُالت

ُوالتعرضُ ُوالنفسي ُالجسدي ُللتعذيب ُالتعرض ُبين ُوواضحة ُقوية، ُارتباطية ُعالقة ُهنالك وأن

ُوالحساسيةُ ُوالعداوة ُوالوسواس ُواإلكتئاب ُوالقلق ُالخوف ُمثل ُنفسية ُوأمراض ُالنفسية للصدمة

 (99.ُ)وضطراباتُماُبعدُالصدمة

ُحولُ ُدقة ُأبو ُمريم ُأعدتها ُاال"وفيُدراسة ُالحياة ُلألسيراتُالفلسطينياتُالمحرراتُواقع جتماعية

أظهرتُأنُبعضُاألسيراتُتزوجنُمنُشبابُأسرىُعاشواُُ"وأثرُاعتقالُاألسيراتُعلىُأزواجهن

تجربةُوحياةُمشتركةُمنُالنضال،ُومنهنُمنُتزوجُأزواجهنُبإمرأةُأخرىُبسببُأسرهن،ُومنهمُ

ناةُمالحقةُاالحتاللُله،ُكماُأظهرتُمنُتركُزوجتهُاألسيرةُوسافرُإلىُخارجُالوطنُهروبًاُمنُمعا

ُ ُأزواجهن ُبعضُاألسيراتُمن ُمعاناة ُي ُالذين ُالوطنيقدُّلم ُنضالهن ُروا ُتقبُّ. ُبعضهم ُأن ُفكرةُإال ل

ُلهن ُالنضالية ُالجهود ُوقدروا ُزوجاتهم ُاعتقال .ُ ُحول ُدراسة ُأظهرت ُاالجتماعيُ"كما الواقع

ُتزويجُأبنائهمُمنُاألسيراتُبأنُالمجتمعُالُيتقُ"لألسيراتُالمحرراتُمنُمنظورُالزواج بلُفكرة

ُ(91.)اُمنُمطارةُاالحتاللُلهمالمحرراتُنتيجةُللنظرةُالسلبيةُتجاهُاعتقالُالفتاة،ُوخوفًُ

وفيُالحديثُعنُالمشكالتُاالجتماعيةُلألسيراتُالمحرراتُفقدُواجهتُأغلبهنُمشكالتُذاتُطابعُ

وأخرىُمرتبطةُبقدراتهنُعلىُالتوافقُاجتماعيُمرتبطةُبالزواجُومشاكلُداخلُأسرهنُوعائالتهن،ُ

ُ(91.ُ)معُطبيعةُالمجتمعُالجديد

ُُدراسةوهدفتُ ُالمدىُللتعذيبُلدىُاألسيراتُالفلسطينياتُ"بعنوان ُبعيدة ُوالجسمية ُالنفسية اآلثار

ُببعضُالمتغيرات ُوعالقتها ُغزة ُبقطاع ُإلىُ"المحررات ُالتعّرف ُزقوت، ُسمير ُالدكتور ُأعدّها ،

ُالتعذيبُعلىُاألسيرات،ُواستندتُالدراسةُإلىُأسلوبُالبحثُاآلثارُالنفسيةُوالجس ُالتيُيتركها مية

أسيرةُمحررةُفيُقطاعُ(11ُ)أسيرةُمحررةُمنُأصلُ(91ُ)الميداني،ُحيثُتكونتُعينةُالدراسةُمنُ

ُ..غزةُتمُاختيارهنُبطريقةُقصدية

ُنتائج ُإلى ُالدراسة ُوتوّصلت :ُ 97.1ُأن ُضغو% ُاضطرابات ُمن ُيعانين ُاألسيرات ُبعدُمن ُما ط

الصدمة،ُحيثُأشارتُالدراسةُإلىُأنُأعلىُنسبةُسّجلتُكانتُلألعراضُالنفسجسمانية،ُفقدُاحتلتُ

ُ ُبنسبة ُاألولى ُ%91.1المرتبة ُالقهري ُأعرضُالوسواس ُيليها ُأعراضُاالكتئاب99.1%ُ، ُثم ،

ُالتخيلية ُوالبارانويا ُوأعراضُالعداوة ُوالقلق، ُطردي. ُعالقة ُوجود ُإلى ُالنتائج ُأظهرت ُبينُكما ة
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ُذاتُ ُطردية ُعالقة ُوجود ُعنهما، ُالمدىُالناجمة ُبعيدة التعرضُللتعذيبُالنفسيُوالجسديُواآلثار

ُ(91(.ُ)القلق،ُاألعراضُالجسمانية)داللةُإحصائيةُبينُالتعذيبُالنفسيُوالجسديُوالمتغيراتُالتاليةُ

ُالمس ُكل ُزقوت ُسمير ُالدكتور ُؤودعا ُفي ُباألسيرات ُلالهتمام ُالفلسطينيين ُاالحتالل،ُولين سجون

ُبعنوان ُالتيُأنجزها ُأنُالدراسةُاألكاديمية ًُاألسيراتُالمحررات،ُمؤكداً ُ"وأيضا التعذيبُوعالقتهُ:

ُبقطاعُ ُالمحررات ُالفلسطينيات ُاألسيرات ُلدى ُوالجسمية ُواالجتماعية ُالنفسية ُالمتغيرات ببعض

ُمعاناتهم"غزة ُوتبرز ُالمحررات ُاألسيرات ُعن ُتتحدث ُالتي ُاألولى ُبأنها ُالذيُُ، ُالتعذيب جراء

ُاالحتالل ُسجون ُفي ُله ُتعرضن ُاألسيراتُ. ُتساعد ُعالجية ُخطط ُوضع ُيجب ُإنه ُزقوت وقال

المحرراتُمنُناحيةُنفسيةُعلىُتجاوزُخبرةُاألسرُوالتعذيب،ُباإلضافةُإلىُوضعُبرامجُإرشاديةُ

ُللتعذيب ُوالجسدية ُواالجتماعية ُالنفسية ُاآلثار ُمن ُتقلل ُمتخصص. ُمركز ُبإنشاء لبحوثُُوأوصى

ُالتعذيبُفيُالمجتمعُالفلسطينيُألنهُأكثرُشعبُفيُالعالمُعانىُ ُاستخدام التعذيبُباإلضافةُلتحريم

ُأوصىُبتطويرُجمعياتُللعملُمعُاألسيراتُ ُكما والُيزالُيعانيُمنُتعذيبُاالحتاللُاإلسرائيلي،

ُلدى ُالتوافق ُمهارات ُتطوير ُفي ُتساهم ُوتأهيلية ُارشادية ُبرامج ُوتطوير األسيراتُُالمحررات،

ُ(91ُ).المحررات

 الخاتمة

 :بعد استعراضنا لموضوعة األسيرات، نورد بعض المالحظات الختامية

ُاألمرُمنُُ- ُوهذا ُمنُالمعتقل، ُخروجها ُبعد ُتأثيراتُعلىُاألسيرة ُوجود ُفيُدراساتُمتعددة ورد

ُولكن ُلها، ُيحصل ُبما ُتتأثّر ُاألولى، ُبالدرجة ُإنسانة ُاألسيرة ُلكون ُيحصل ُأن ُسّجلتهُُالطبيعي ما

ُونضالهنُ ُمقاومتهن ُمتابعة ُفي ُأكثرهن ُواستمرار ُالمعتقل ُمن ُخروجهن ُبعد ُوقائع األسيراتُمن

وكفاحهنُضدُاالحتاللُي ثبتُبماُالُيدعُمجااًلُللشكُأنُالقضيةُالالتيُيحملنهاُقدُتغلغلتُفيُنفوسهنُ

ُخ ُأو ُمعتقالت، ُأكّن ُسواء ُسبيلها، ُفي ُالتضحية ُعلى ُإقداًما ُأكثر ُجعلهن ُالمعتقلما ُارج ويمكنُ.

ُضدُ ُالكفاح ُدرب ُواصلن ُاللواتي ُالمحررات ُبعضُاألسيرات ُبها ُتقوم ُمهمة ُأدوار ُإلى اإلشارة

أحالمُالتميمي،ُومنىُقعدان،ُوفاطمةُالزق،ُوقاهرةُالسعدي،ُوعطافُعليان،ُوخالدةُ:ُاالحتاللُمثل

رُوطنيُمنُاالحتالل،ُوغيرهنُكثيراتُماُي ثبتُأنُقضيتهّنُهيُقضيةُتحر..ُجرار،ُوعهدُالتميمي

وأنُماُيقومُبهُالمحتلُهوُإرهابُيمّسُالكينونةُاإلنسانيةُويخالفُالمعاييرُاإلنسانيةُوقواعدُالقوانينُ

ُ..الدولية

ُ.يتّضحُلناُأنُاألسيراتُالفلسطينياتُفيُسجونُاالحتاللُيعانينُظروفًاُسيّئةُوصعبةُللغايةُ-

-ُُ ُالتي ُالمعاناة ُإالترغم ُاألسيرات، ُمنُُعانينها ُيكشفن ُوالفداء ُالبطولة ُي َسطّرنُصفحاتُمن أنّّهن

ُ.الذيُيستهدفُاألرضُواإلنسانُالفلسطيني"ُاإلسرائيلي"خاللهاُالوجهُالبشعُلالحتاللُ

-ُُ ُأن ُبحثنا ُخالل ُمن ُيالمسُالخطُيتّضح ُاإلسرائيلي ُالعدو ُالفلسطينياتُعند ُاألسيرات موضوع

ُواألسرة ُعام، ُالفلسطينيُبشكل ُللمجتمع ُبشكلُخاصُاألحمر ُالفلسطينية ُأمورُ. ُمن ُينتجُعنه وما
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والُيقفُاألمرُعندُهذاُالحد،ُبلُيتعدّاهُإلىُنتائجُتطالُاألسيرةُ(.ُأّما،ُأوُأختًا،ُأوُزوجة)تطالُالفتاةُ

ُ.ذاتهاُفيُاألسر،ُوفيُأ سَرتها،ُوبعدُخروجهاُمنُاألسر

ُت ضيُ- ُاألسيرة ُومنها ُالفلسطينية ُالمرأة ُوجهاد ُمقاومة ُأن ُالشعبُيتّضح ُلمقاومة ُكبرى ُقيمة ف

،ُوي وّحدُكلُقطاعاتُوشرائحُالمجتمعُالفلسطينيُفيُ"اإلسرائيلي"الفلسطينيُوجهادهُضدُاالحتاللُ

ُ.ُهذهُالمقاومةُضدُالمحتل

-ُُ ُإلى ُنقلهّن ُوعند ُباعتقالهن، ُاإلسرائيليين ُالجنود ُقيام ُمنذ ُاألسيرات ُأوُتعاني ُالتحقيق مراكز

تحريُعنُأسبابُاعتقالهن،ُوغالباًُماُي حرمنُمنُحقهنُفيُلقاءُمحاٍم،ُمنُالُومنُمنعهنُّاالعتقال،ُ

،ُويتعرضنُطوالُهذهُالمدةُللتعذيبُوسوءُالمعاملة،ُ"علىُذمةُالتحقيق"ويحتجزنُأياماًُأوُأشهراًُ

ُ.ُمماُينعكسُمعاناةُجسديةُونفسيةُشديدة

ُاالحتُ- ُسلطات ُترتكبها ُالتي ُالواضحة ُالمخالفة ُالبحث ُخالل ُمن ُمحققوهاُيتّضح ُينتهج ُالتي الل

حّرمةُوممنوعةُدولياً،ُولمُيقفُاألمرُعندُهذاُالحدُبلُأصبحُالتعذيبُ سياسةُتحقيقُوتعذيبُبطرقُم 

ُاألسرىُ ُوحق ُوالقانونية، ُالشرعية ُالمكانة ُرغم ُإسرائيل، ُحكومة ُقبل ُمن ً ُمشرعا ً ُقانونا عندهم

ُ.بعةُوقراراتُاألممُالمتحدةالمشروعُبمقاومةُاالحتاللُوفقُاتفاقياتُجنيفُالثالثةُوالرا

 

 التوصيات 

-ُُ ُجنود ُألسر ُومحاوالتها ُجهودها ُتكثيف ُإلى ُالفلسطينية ُالمقاومة ُإسرائيليين"دعوة وإجراءُ"

ُ.عملياتُتبادلُيتحّررُبموجبهاُاألسرىُواألسيراتُمنُسجونُاالحتالل

ُفيُُ- ُإنشاءُبنكُمعلوماتُخاصُباألسيراتُالفلسطينياتُالمعتَقَالتُوالمحرراتُلما نوصيُأنُيتم

ُ.وماُتعّرضنُلهُفيُمعتقالتُاالحتاللوتاريخهّنُذلكُمنُحفٍظُلجهادهنُومقاومتهنُ

مؤلفةُمنُمحامياتُفلسطينياتُوعربياتُُعالميةُأوُمنظمةُنسائيةُأوُتكتّلُبإنشاءُجمعيةُنوصيُ-

ُاألسيراتُويعملوأجنبيا ُقضية ُيتبّنين ُضاغطُعلىُُنتُمنُجنسياتُمختلفة ُرأيُعام علىُتشكيل

للقانونُُهمومخالفاتُهمعلىُجرائمُممعاقبتهالعملُعلىُمحاكمةُقادتهُواالحتاللُإلطالقُسراحهن،ُو

ُ...الدولي

ُحقوقُُنوصيُ- ُمجلس ُرأسها ُوعلى ُالدولية ُالمؤسسات ُعلى ُالضاغطة ُالتحركات ُمن بالمزيد

ُوالمؤسساتُاإلُ،اننساإل ُالمتحدة ُللصليبُاألحمرُومنظماتُاألمم ُالدولية ُوالحقوقيةُواللجنة نسانية

الظروفُالصعبةُُعلىُطالعألسرىُواألسيراتُلإللُاتزيارتكثيفُالوُمنُأجلُاستمرارُجهودها

ُأسرىُوأسيراتُـ،ُبخاصةُعلىُصعيدُالنقلُوالتفتيشاتُوالعزلُوالغراماتُـُوالقاسيةُالتيُيعيشونها

ُالمعتقلينُُ،واالستهتارُالطبيُوسوءُالطعام ُالزيارات،ُوالضغطُعلىُاالحتاللُلحماية ُانتظام وعدم

ُ.الفلسطينيينُمنُممارساتُتلكُالوحداتُالخاصةُوانتهاكاتهاُاللحظيةُواليوميةُوالتفصيليةُبحقهم
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ُ

 

 

 المصادر

7- ُُ ُواستمرار ُالقوانين ُمخالفة ُبين ُالفلسطينيين ُاألطفال ُاالنتهاكاتاعتقال ،ُ دراساتُ"فصلية

11ُ،0171ُالعددُُ،،ُهيثمُأبوُالغزالن"باحث

ُحجازي -0 ُوتأليف)ُماهر ُ(إعداد ُالصهيوني، ُاالحتالل ُسجون ُفي ُاألسيرة النشأةُُالحركة

 .91صُ،0ُ،ُط0171ُ،ُ(ن.ُد)والواقعُوآلياتُالدعمُوالتحرير،ُ

9- ُ ُالوطن"موقع ُدنيا "(70-70-0177)ُ ،ُ"األولىُالنتفاضةاُفيُالفلسطينيةُالمرأةُدور"،

ُ.وزارةُاإلعالمُفيُالسلطةُالفلسطينيةُ–تقريرُصادرُعنُوحدةُالنوعُاالجتماعيُ

 .المصدرُالسابقُنفسه -9

1- ُ ُنت"موقع ُ"الميادين ،(71-71-0171)ُ ُمعتقالتُ، ُوفي ُالنضال ُفي ُالفلسطينية المرأة

 ُ.االحتالل،ُنوافُالزرو

 .المصدرُالسابقُنفسه -1

حّررةُعطافُعليانُوالفدائيُالذيُقتلهاُعشقًا،ُ،ُ(0171-9-71)ُ،"فلسطينُألترا"موقعُ -1 الم 

ُمحاسن"ُ،"ورضيعتهاُعليانُعطاف"،ُ(0111-9-71)ُلها،ُوموقعُمجلة"ُ+ُعزيزةُنوفل"

ُأصرف +ُ ُاليومُفلسطين"ُوكالة" ُ(0171-9-3)ُهللا،ُرام" ُاألمُنموذجُعليانُعطاف"،

 ."والمقاومةُاألسيرة

ُجارسيا -1 ُنيكوالو ُسيلفيا ُالدولي،ُإسرائيل، ُُوالقانون ُللدراساتُبيروت، ُالزيتونة مركز

 .091صُ،0177ُ،ُواإلستشارات

 .011المصدرُالسابقُنفسه،ُصُ -3

71- ُ ُلإلعالم، ُالفلسطيني ُ(0171-1-79)المركز ُعن ُصادر ُتقرير ُأسرىُ"، مركز

 .أشهر1ُُخاللُوفتياتُلنساءُاعتقالُحالة19ُُ"فلسطين

 .المصدرُالسابق -77

 ,المصدرُالسابق -70

 .قالمصدرُالساب -79

79- ُ ُالوطن ُدنيا ُ(0173-0-79)موقع ُعن ُصادر ُتقرير ُاألسرىُ"، ُشؤون هيئة

 .االحتاللُسجونُفيُالمرضىُلألسرىُالصحيةُاألوضاعُ،ُتردي"والمحررين

 المصدرُالسابق -71

ُلإلعالم، -71 ُالفلسطيني ُ(0171-9-1)ُالمركز ُبمناسبة ُبيان ،ُ"العالميُالمرأةُيوم"،

 ."ناديُاألسيرُالفلسطيني"صادرُعنُ
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اعتقلتُ،ُفهيُاألسيرةُالمحررةُمنىُقعدانُمنُجنين،ُو(0173-9-7)خاصةُمقابلةُ -71

؛0171ُوخرجتُفيُالعام0170ُُ،ُوآخرُمرةُفيُالعام7333ُمرات؛ُأولُمرةُفيُالعام1ُُ

 .،(للمزيدُأنظرُشهادتهاُالخاصةُفيُالملحق)يُاالعتقال،ُسنواتُف1ُوأمضتُماُمجموعهُ

 .المصدرُالسابقُنفسه -71

 .المصدرُالسابقُنفسه -73

ُللتاريخ -01 ُذكر ُدون ُنت، ُالجزيرة ُموقع ُفلسطين، ُأسيرات ُبسجونُ.. ُإنسانية معاناة

 .االحتالل

 .المصدرُالسابقُنفسه -07

 .،ُمصدرُسبقُذكرهاألسيرةُالمحررةُمنىُقعدان،ُ(0173-9-7)مقابلةُخاصةُ -22
 .ذكرهمصدرُسبقُ -09

09- ُ ُلالعالم ُالفلسطيني ُ(0173-9-79)المركز ،ُ ُالفلسطيني"بيان ُاألسير ،ُ"نادي

 (.0173البيانُيغطيُاألعوامُالسابقةُلتاريخُ:ُمالحظة)

-09)عنُبيانُلمكتبُاعالمُاألسرى،ُ..ُالطفلةُالمحررةُطقاطقةُعشتُأياماُصعبة -01

 .11ُ،0171،ُالعددُ"دراساتُباحث"فصليةُ،ُ(1-0171

 .،ُمصدرُسابق(0173-9-7)األسيرةُالمحررةُمنىُقعدان،ُمقابلةُخاصةُ -01

01- ُ ُموقع ُ"لها"مجلة ،(70-1-0171)ُ ُتجاربهنُ، ُعن ُيخبرن ُفلسطينيات أسيرات

 .المريرة،ُإمتيازُالمغربي

 .المصدرُالسابقُنفسه -01

 .91الحركةُاألسيرةُفيُسجونُاالحتاللُالصهيوني،ُمصدرُسبقُذكره،ُصُ -03

ُدراغمةُ -91 ُصالح ُسعيد ُد(إعداد)ُبسمة ُإشراف ،ُ ُمحاميد،. ُاالجتماعيةُُفايز اآلثار

األسيراتُالفلسطينياتُالمحرراتُفيُمحافظاتُشمالُوالنفسيةُلتجربةُاالعتقالُعلىُأسرُ

ُفيُ ُالماجستير ُدرجة ُعلى ُالحصول ُلمتطلبات ُاستكمال ُأطروحة ُإعداد ُالغربية، الضفة

 .0171فلسطينُُ–دراساتُالمرأةُبكليةُالدراساتُالعلياُفيُجامعةُالنجاحُالوطنيةُفيُنابلسُ

المؤتمرُ)ذكره،ُنقاًلُعنُُ،ُمصدرُسبقاالعتقالُاآلثارُاالجتماعيةُوالنفسيةُلتجربة -97

 (.711،ُص0113ُالدوليُلمناصرةُاألسرى،ُ

 .ُ،ُمصدرُسبقُذكره(7311)ُاالعتقالُاآلثارُاالجتماعيةُوالنفسيةُلتجربة -90

99- ُ ُعن ُنقاًل ُسبقُذكره، ُمصدر ُلتجربة، ُوالنفسية ُاالجتماعية ُالدوليُ)اآلثار المؤتمر

 .(711،ُص0113ُلمناصرةُاألسرى،ُ

آلثارُالنفسيةُوالجسديةُبعيدةُالمدىُللتعذيبُلدىُاألسيراتُا،ُمريمُأبوُدقةُوآخرون -99

 .،ُمصدرُسبقُذكره(0171)الفلسطينياتُالمحررات

ُدقة -91 ُأبو ُمريم ُاعتقالُ، ُوأثر ُالمحررات ُالفلسطينيات ُلألسيرات ُاالجتماعية الحياة

 .،ُمصدرُسبقُذكره(0177)ُاألسيراتُعلىُأزواجهن

 .مصدرُسبقُذكره -91
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ُوآخرون -91 ُزقوت ُسمير ُلدىُ"، ُللتعذيب ُالمدى ُبعيدة ُوالجسمية ُالنفسية اآلثار

ُ ُالمتغيرات ُببعض ُوعالقتها ُغزة ُبقطاع ُالمحررات ُالفلسطينيات ،ُ("0171)األسيرات

 .مصدرُسبقُذكره

91- ُ ُموقع ُأول"سما"وكالة ُكانون ،/ُ 0179ُيناير ُالدكتوراهُ، ُيحصد ُفلسطيني باحث

 ".تعذيبُاألسيراتُالمحررات"بامتيازُعنُبحثُحولُ

 

 


