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 االعتقال معسكرات

جرى اعتقال مئات من الفلســـــــــــطينيين يف ظروف مروّعة يف األســـــــــــابيع األوىل من 
 عملية الســور الواقي. ويؤكد تقرير داخلي الدعاء عام الدولة أن املعتقلين أُوقفوا لفترات

يوماً وهم مقيدون وعيونهم معصــــــوبة، بينما تُركوا على األرض عرضــــــة  12تصــــــل إىل 
للمطر والبرد، من دون أن يتمكنوا من االســـــــــــتحمـــام ومن دون غـــذاء كـــاف، األمر الـــذي 

 .[....] أوصلهم إىل اجلوع

وبحســــــــب التقرير، الذي أعده املســــــــؤول عن الشــــــــؤون األمنية يف ادعاء عام الدولة، 
ت من معتقلين كثيرين أمتعة مهمة وبطاقات هوية بصــورة احملامي شــاي نتســان، أُخذ

غير منظمــة، ومل تتم إعــادتهــا إىل أصـــــــــــحــابهــا عنــد اإلفراج عنهم. وجــاء يف التقرير أن 
 6000معتقلين اشـــــــــتكوا أنهم تعرضـــــــــوا للضـــــــــرب على أيدي جنود. ويُشـــــــــار إىل أن نحو 

أي أن أكثر من  - اآلن حتى 4000فلســــطيني اعتقلوا منذ بداية العملية. وأُطلق أكثر من 
 ثلثي املعتقلين غير مشبوهين إطالقاً بنشاط تخريبي.

[.......] 

معتقل.  4000و 3000منذ بداية العملية، ســــــــيق إىل معســــــــكر عوفر ما يتراوح بين 
.  1130) 25/4وقـــد أطلق معظمهم. ويوجـــد يف املعســـــــــــكر يوم كتـــابـــة التقرير ( معتقالً

معتقالً، وهي قدرة معقولة يف األيام العادية.  450وتبلغ قدرة اســـــتيعاب منشـــــأة عوفر 
معتقل (يف كل  700وأُعدت املنشــــــــأة كي تســــــــتوعب يف أوقات الضــــــــائقة ما يصــــــــل إىل 

 [....]. خيمة يُفترض أن تضم عشرين شخصاً، يُدخل ثالثون

[.......] 

 مل يردّ الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي على اخلبر حتى ساعة إغالق العدد.
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 آذار/مارس وأُطلق بعد عشرة أيام يف جهنم. 30رمزي النبريصي اعتُقل يف 

 30إفــــادة رمزي النبريصـــــــــــي، رجــــل شـــــــــــرطــــة فلســـــــــــطيني من رام اللــــه اعتقــــل يف 
آذار/مارس، قُدمت إىل حمكمة العدل العليا كجزء من اعتراض [مركز] "هموكيد للدفاع 

ي بعد عشــــــــــرة أيام من االعتقال. مل توجه إليه أية تهمة، عن الفرد". وقد أُطلق النبريصــــــــــ
ومل يقدم إىل احملاكمة. وبطاقة الهوية التي أُخذت منه عند اعتقاله مل تَُعد إليه. ولدى 

 خمتلف منظمات حقوق اإلنسان إفادات كثيرة كهذه.

أخذونا إىل معســكر بيت إيل. كنا كثيرين. أجلســونا على األرض. كانت ليلة ماطرة "
باردة. كنا كما قلت مقيدين وعيوننا معصـــــوبة. مطر شـــــديد هطل علينا وبلّلنا. حاولت و

قدر اســتطاعتي أن أغطي الضــمادة التي كانت على يدي املصــابة من مياه املطر خشــية 
االلتهابات، لكن بال جدوى. بقينا هكذا طوال الليل، وكذلك يف اليوم التايل، لســــــــــــاعات 

طر والقيود مل جتعلنا ننام.. وخالل هذه الســــاعات الطويلة، بعد الظهر. البرد الشــــديد وامل
مل يعطونا طعاماً أو ســــجائر. طلبوا منا أن نقعد ورؤوســــنا إىل أســــفل. ويف كل مرة يرفع 
أحدنا رأســـــــه كان يتعرض للشـــــــتائم والضـــــــرب. ردّوا على طلبنا ملياه الشـــــــرب بصـــــــورة 

عظم طلباتنا لقضــــــاء احلاجة، جزئية، بحســــــب رأفة اجلندي القريب منا. مل يســــــتجيبوا مل
 ."على األقل ليس خالل فترة معقولة

فيما بعد، تم نقل النبريصي إىل معسكر عوفر: "يف أول ليلة أيضاً كان هناك نقص 
يف احلرامـــــات والفرشــــــــــــــــات... اعتُقلـــــت يف املعســـــــــــكر عشـــــــــــرة أيـــــام تقريبـــــاً، حتى يوم 

واضــح أن املســؤولين  . كانت األوضــاع يف املعســكر قاســية وغير إنســانية.9/4/2002
عن املعســــــكر جتاهلوا وأهملوا حاجاتنا األســــــاســــــية كبشــــــر... النوم يف اخليام، يف البرد 
الذي كان يف تلك األيام وحتت املطر الشديد للغاية، كان صعباً جداً... واضطرنا النقص 
 يف األغطية واحلرامات إىل النوم متالصـــــــــقين... ويبدو أن كمية الطعام التي كانت تقدم
ونوعه وظروف تقديمه كان يُقصـــــد بها إبقاؤنا على رمق احلياة ال أكثر... أود أن أخلص 
مشيراً إىل أن هذه كانت من دون شك أصعب فترة يف حياتي. مل أشعر قط من قبل بمثل 
هذه الدرجة من اإلهانة واخلزي. أيام كاملة من اإلحســــاس بالبرد واجلوع، ثياب قذرة، 

ا إىل ذلك. كل هذه األمور زرعت يفّ إحســــــاســــــاً قاســــــياً بأنني ال غياب العناية الطبية وم
  أحظى بمعاملة إنسان.
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