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إسرائيل/األراضي الفلسطينية احملتلة: اعتقال فلسطيين دون هتمة يف يوم إطالق سراحه بعد قضاء 
 سنة  14حكم ابلسجن 

 
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعني على السلطات اإلسرائيلية إطالق سراح أو توجيه هتمة إىل بالل كايد، الذي 
وضعته السلطات قيد االعتقال اإلداري يف اليوم نفسه الذي كان من املقرر إطالق سراحه فيه بعد قضاء حكم ابلسجن 

دخل كايد يف إضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله  ،2016ن يونيو/حزيرا 15سنة ونصف السنة. ويف  14ملدة 
 بدون هتمة أو حماكمة. ومل يتناول سوى املاء وبعض املعادن منذ ذلك اليوم، وهو اآلن يف حالة صحية مرتدية. 

ـ"جلبهة سلح لعاماً، قد أُدين بتهمة املشاركة يف شن هجمات وعالقته ابجلناح امل 34كان بالل كايد، البالغ من العمر و  
، قبضت عليه السلطات 2001الشعبية لتحرير فلسطني"، وهي حزب سياسي حمظور. و يف ديسمرب/كانون الثاين 

حكمت عليه حمكمة "سامل" العسكرية  ،2002اإلسرائيلية يف منزله بقرية عصرية الشمالية يف الضفة الغربية احملتلة، ويف عام 
نقلته إدارة السجون اإلسرائيلية إىل سجن رميون إبسرائيل،  ،2015سبتمرب/أيلول سنة ونصف السنة، ويف  14ابلسجن ملدة 

 ووضعته يف احلبس االنفرادي. وقد علَّلت السلطات اإلسرائيلية قرار احلبس االنفرادي "أبسباب أمنية" غري حمددة.
عائلته ابنتظاره عند نقطة تفتيش . وبينما كان أفراد 2016يونيو/حزيران  13وكان من املفرتض أن يُطلق سراح كايد يف 

إسرائيلية يف الضفة الغربية احملتلة، مت إبالغهم بصدور أمر ابعتقاله إدارايً ملدة ستة أشهر، وهو القرار الذي أيدته حمكمة 
 يوليو/متوز. ولكن كايد مل حيضر جلسة االستماع. وقد استند أمر االعتقال اإلداري إىل أدلة سرية 5عوفر العسكرية يف 

مل ُيسمح له وال حملاميه ابالطالع عليها. وقدم حماموه دعوى استئناف ضد قرار االعتقال اإلداري إىل حمكمة االستئناف 
يوليو/متوز، رفض القاضي العسكري دعوى االستئناف. ويعتزم حمامو   27يوليو/متوز. ويف  14العسكرية اليت ُعقدت يف 

 عد.العليا اإلسرائيلية، ولكن مل يتم حتديد موعد لعقد جلسة االستئناف بكايد تقدمي دعوى استئناف إىل حمكمة العدل 
وقال شقيقه حممود كايد ملنظمة العفو الدولية إنه يف اليوم املقرر إلطالق سراحه "دعْوان مجيع أشقاء بالل وأصدقائه 

وعندما مسعنا  وده يف السجن،وأقرابئه إىل احلضور وقضاء بعض الوقت مع بالل الذي كانوا قد افتقدوه أثناء فرتة وج
 بصدور أمر اعتقال إداري حبقه ُأصبنا مجيعاً بصدمة وانتابنا شعور ابحلزن. وإننا نشعر أبن ما جرى هو "عمل انتقامي." 

، دخل بالل كايد يف إضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله بدون هتمه. ومنذ بدء 2016يونيو/حزيران  15ويف 
مل يتناول سوى املاء وبعض املعادن. وبعد تدهور حالته الصحية نقلته إدارة السجون اإلسرائيلية إىل إضرابه عن الطعام، 

يوليو/متوز، حيث يتواجد يف غرفته حارسان أو ثالثة حراس إسرائيليني مناوبني يف مجيع  17مركز برزيالي الطيب يف 
اء من أجل تا قدميه. وإثر رسالة بعثت هبا "منظمة أطباألوقات. ويف البداية مت تقييد كايد بسريره من إحدى يديه وكل

حقوق اإلنسان" غري احلكومية إىل إدارة السجون اإلسرائيلية مت فك قيد إحدى قدميه. ويف جلسة استماع، ُعقدت يف 
ن أيوليو/متوز، رفضت إدارة السجون فك املزيد من قيوده. ويُذكر أن كايد ضعيف جسدايً وخيضع حلراسة مستمرة، و  22



ن تقييده يشكل ضرابً من املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ويُعترب من الناحية الفعلية وسيلة ملعاقبته على إضرابه ع
 الطعام. كما ينبغي فك قيوده وأصفاده فوراً.

ن قبل طبيب مستقل ج مومع أن طبيباً من اللجنة الدولية للصليب األمحر زار بالل كايد ، فإنه مل ُيسمح له بتلقي العال
يوليو/متوز، قدمت "منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان" اسئتنافاً إىل حمكمة منطقة بئر السبع،  31من اختياره. ويف 

أغسطس/آب ُعقدت جلسة استماع للقضية، ولكن مل يصدر أي  4وطلبت السماح بزايرة طبيب مستقل لبالل، ويف 
 قرار هبذا اخلصوص حىت اآلن.

أغسطس/آب، أبن الطبيب املعنيَّ ملتابعة حالته من قبل املستشفى الذي حُيتجز  8غ كايد حماميه الذي زاره، يف وقد أبل
فيه حاليًا أخربه أبنه دخل يف مرحلة حرجة من املرض بسبب فقدان السوائل واألمالح من اجلسم. وورد أن كايد رفض 

ايد آب. وحىت اآلن مل تسمح السلطات اإلسرائيلية لعائلة كأي عالج طيب، مبا فيه تناول الفيتامينات، منذ أغسطس/
بزايرته يف املستشفى. وهو حمتجز حاليًا داخل إسرائيل شأنه شأن معظم املعتقلني الفلسطينيني من سكان األراضي 

ن األراضي مالفلسطينية احملتلة، األمر الذي يشكل انتهاكاً التفاقية جنيف الرابعة اليت تنص على حظر احتجاز السجناء 
احملتلة يف أماكن خارج تلك املناطق. وعليه فإن عائلته ال تستطيع زايرته بدون احلصول على تصريح صادر عن اجليش 
اإلسرائيلي. فيجب على السلطات اإلسرائيلية أن تسمح لكايد ابستشارة طبيب مستقل من اختياره، وبتلقي زايرات من 

 عائلته بدون أي أتخري.
داري ليس حمظوراً ابملطلق مبوجب القانون الدو.ي. ولكنه بجب أال ُيستددم إال يف حاالت استثنائية وأن إن االعتقال اإل

خيضع لضماانت صارمة. بيد أن إسرائيل ما انفكَّت تستددمه منذ عقود كبديل حملاكمة الفلسطينيني الذي ُيشتبه يف 
ر  يرتكبوا أية جرمية، ومن بينهم سجناء رأي. إن أوامارتكاهبم جرائم، وأحيااًن هبدف االعتقال التعسفي ألشداص مل

االعتقال اإلداري قابلة للتجديد ملرات غري حمدودة. كما أن بعض الفلسطينيني احُتجزوا بدون هتمة أو حماكمة لسنوات 
ومن حقهم يف  ،عدة. وإن استددام األدلة السرية حترم املعتقلني من إمكانية الطعن يف اعتقاهلم بشكل فعال أمام احملكمة

حماكمة عادلة. ونظراً لعدم قدرة املعتقلني على تقدمي مرافعات دفاع سليمة ضد االهتامات اليت يواجهوهنا، وعدم أتكُّدهم 
من موعد إطالق سراحهم، فإن منظمة العفو الدولية ترى أن استددام إسرائيل أسلوب االعتقال اإلداري حبد ذاته رمبا 

 اسية أو الالإنسانية  أو املهينة.يصل إىل حد املعاملة الق
ويبدو أن استددام السلطات اإلسرائيلية أوامر االعتقال اإلداري بُغية االستمرار يف احتجاز شدص ما أكمل حكماً 
ابلسجن ملدة طويلة، أمر يتسم ابلقسوة بشكل خاص. ويتعني على السلطات اإلسرائيلية إطالق سراح بالل كايد أو 

كاب جرمية جنائية معرتف هبا فوراً، وحماكمته مبوجب إجراءات تتماشى مع القانون الدو.ي ومعايري توجيه هتمة له ابرت
 احملاكمات العادلة، إذا ما توفَّرت أدلة على ارتكابه جرمية ما.

إن اإلضراب عن الطعام شكل مشروع من أشكال االحتجاج، وقد شارك العديد من الفلسطينني احملتجزين قيد االعتقال 
داري يف السنوات األخرية يف اإلضراابت عن الطعام ملدد طويلة، حيث يرون أهنا متثل الوسيلة الوحيدة للمطالبة حبقوقهم اإل

مبوجب القانون الدو.ي. وقد ردَّت السلطات اإلسرائيلية ابستمرار على هؤالء املعتقلني ابختاذ تدابري عقابية هتدف إىل 
ب هتم، ووصلت تلك التدابري يف بعض احلاالت إىل حد التعذيب وغريه من ضرو الضغط عليهم حلملهم على كسر إضرااب

سوء املعاملة. وتذكر مؤسسة "الضمري"، وهي منظمة غري حكومية تعمل من أجل حقوق األسرى الفلسطينني، أن مثة 
سبب احتجاجاهتم طعام بسجيناً ومعتقالً مضربني عن الطعام حالياً. وأن إسرائيل بجب أال تعاقب املضربني عن ال 80حنو 

 املشروعة، وأن تسمح هلم بتلقي زايرات أطباء مستقلني وحمامني وأفراد عائالهتم.



، ازدادت معدالت العنف يف إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة زايدة كبرية. وكما هي 2015ومنذ أكتوبر/تشرين األول 
احلال يف فرتات اشتداد حالة التوتر يف األراضي الفلسطينية احملتلة، فقد نفذت السلطات اإلسرائيلية عمليات اعتقال 

، بلغ عدد 2016هناية أبريل/نيسان مجاعية، وزادت، بشكل ملحوظ، من استددام أسلوب االعتقال اإلداري. ففي 
معتقاًل، وذلك وفقاً لإلحصاءات اليت زودت هبا السلطات اإلسرائيلية منظمة "بتسليم"  692الفلسطينني املعتقلني إدارايً 

اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان. إن االعتقال اإلداري ممارسة ال ميكن تربيرها، وينبغي وضع حد هلا، ويتعني على السلطات 
سرائيلية إطالق سراح مجيع املعتقلني إدارايً، ما مل يتم، على وجه السرعة، توجيه هتم هلم ابرتكاب جرائم جنائية معرتف اإل

 هبا، وحماكمتهم وفقاً للقانون الدو.ي ومعايري احملاكمات العادلة.
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