تقرير حول اعتقال أطفال الزعتري البالغ أعمارهم  7سنوات و  12سنة في مدينة القدس
في يوم الثالثاء الموافق  28/04/2015وفي وادي الجوز في القدس ،أقدمت وحدة المستعربين 1التابعة
للقوات الخاصة اإلسرائيلية بزي مدني ومقنعين ومسلحين ،والمكونة من  11فردا ،على اختطاف الطفل أحمد
الزعتري البالغ من العمر  7سنوات والطفل محمد الزعتري البالغ من العمر  12سنة ،حيث أقدمت على
اختطافهم أمام أعين سكان الحي وباغتتهم واقتادتهم إلى جهة غير معروفة في بداية األمر ،وبعد وصول
الخبر إلى ذوي األطفال ،شرعت العائلة بالبحث عن أطفالها واالستماع إلى شهادات الجيران الذين كانوا
شهود عيان و أكدوا على أن اختطاف األطفال تم بشكل مباغت ومفاجئ بالقرب من منزلهم وذلك في حدود
الساعة السابعة مسا ًء ،وبعد معرفة العائلة بأن األطفال تم اختطافهم على يد وحدة المستعربين ،توجهت
العائلة إلى مركز شرطة صالح الدين وبعد سؤالهم للشرطة عن األطفال ،وبعد انتظار دام ألكثر من ساعة
أنكرت الشرطة في بداية األمر علمها باختطاف األطفال ،اال أن العائلة تلقت بالغا من شهود عيان يفيد بأن
األطفال المختطفين محتجزين في سيارة من نوع  FIATبيضاء كبيرة الحجم تستخدمها وحدات المستعربين
وتقف في منطقة الشيخ جرا ح ،وعند وصول العائلة إلى المكان ،منعت قوات الجيش والشرطة ذوي األطفال
الذين حضروا الى المنطقة 2من االقتراب والسؤال عن األطفال المختطفين!!! طال انتظار العائلة في الشارع
واستمروا بالنظر ومراقبة أطفالهم من بعيد وهم ينظرون ويترقبون المركبة المحتجز فيها االطفال لما يربو
عن  4ساعات ،في هذه األثناء ،باشر الفريق القانوني للمقدسي بإجراء االتصاالت واالستفسارات مع الشرطة
ومطالبتهم بإخالء سبيل األطفال ،إال أن جميع هذه المطالبات باءت بالفشل ولم تلقى أذن صاغية او غيره.
في تمام الساعة الحادية عشر ليالً ،تحركت السيارة التي تقل المختطفين بحراسة جيب جيش عسكري إلى
مركز تحقيق شرطة صالح الدين وهناك تم حبس األطفال داخل مخفر الشرطة ،حاولت العائلة ومحامي
المقدسي االستفسار عن سبب عملية اختطاف األطفال ولم تكن هناك أي إجابة!!! في تمام الساعة الواحدة
والنصف صباحاً ،تلقى محامي المقدسي جوابا ً حول عملية اختطاف األطفال من قبل وحدة المستعربين تفيد
بأن األطفال متهمين (بإلقاء الحجارة) ،علما بأن المنطقة التي تم اختطافهم منها ال تمر فيها أي سيارة
اسرائيلية وكما أكد شهود العيان والجيران على أنه لم تكن هناك أي مواجهات تذكر في ذلك اليوم!!! رغم
محاوالت المحامي والعائلة تبيان خطورة وعدم قانونية اعتقال طفل يبلغ من العمر  7سنوات واحتجازه
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وحـدة (المستعربين) هي وحدة تابعة للشرطة الصهيونية وتحدي ًدا لحرس الحدود ،عناصرها يعتبرون من الوحدات المنتقاة ،عربية هي
مالمحهم ،ومالبسهم ،وعاداتهم وتقاليدهم وحتى لغتهم ،يندسون بين الفلسطينيين ربما لدقائق أو ساعات أو أيام ،وقد تمتد لشهور ،وما إن
تحين الفرصة على فريستهم ينقضون ،والنهاية في معظم األحوال :جمع معلومات ،أو اختطاف شخصيات ،أو تصفية مقاومين فلسطينيين،
أو تفريق متظاهرين.
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ُعلِم الحقا ً أن هذه المنطقة تسمى منطقة االنتظار ويتم فيها تعذيب األطفال أو المختطفين والتحقيق معهم بشكل غير قانوني وغير إنساني
كما أفاد ضحايا من وقعوا فيها.

بشكل غير قانوني وغير إنساني  ،إال أن كل هذه المحاوالت لم تلقى أي اهتمام من قبل الشرطة بل أكثر من
ذلك منعت الشرطة المحامي وذوي األطفال من لقاء أطفالهم داخل مخفر الشرطة حتى الساعة الثالثة صباحاً،
وبعد محاوالت ومفاوضات استمرت لساعات ،وافق ضابط المحطة على لقاء المحامي باألطفال المختطفين
وبعد شرحه وتبيانه بأن هذه العملية مخالفة لكافة القوانين الدولية وحتى المحلية 3وتحذيرهم من مغبة هذا
األمر ،تم اطالق سراح الطفل أحمد البالغ من العمر  7سنوات في الساعة الرابعة صباحا ً بعد أن تم التحقيق
معه من الساعة الواحدة و حتى الساعة الثالثة كما أفاد المحامي بشكل يخالف حتى اإلجراءات المتبعة في
عملية التحقيق حيث ينص القانون على عدم مشروعية وعدم قانونية إلقاء القبض وليس االختطاف على
قُصّ ر ،وفي حال تم ذلك ،ال يتم استجواب الطفل إال بحضور أحد أفراد عائلته وال يجوز استمرار توقيفه
ألكثر من ثالثة ساعات ،كل هذا لم يحصل في القضية التي يشير لها هذا التقرير ،وبعد إخالء سبيل الطفل
تبين أنه تم اختطافه وضربه بالمسدس في ظهره وركله بأقدام المختطفين ،كما وتمت معاملته بشكل غير
إنساني ويصل الى مستوى اإلذالل واإلهانة اإلنسانية ،ليس هذا فحسب بل لم يسمح المختطفين للطفل بقضاء
حاجته وفعلها على نفسه!!! ترك هذا الطفل بعيدا عن اهله ولمدة ساعات حيث كان يشعر في الخوف الشديد
والرعب فضال عن تعمد الشرطة على إبقائه دون طعام أو شراب من لحظة اختطافه أي الساعة السابعة
مساء ولغاية الساعة الرابعة صباحاً ،وذلك في جو من الرعب والخوف والتهديد ،وأُجبر على قول واإلدالء
واالعتراف بالتهمة الموجهة إليه ،ولحظة تسليم الطفل لوالديه ،تم قراءة محضر التحقيق لوالده وهنا سيطرت
على والده الدهشة حينما علم بأن المحقق طرح على ابنه احمد سؤال " كيف تريد ان تموت ؟ يسأل المحقق
الطفل ذات السبع سنوات !!! ويلقنه االجابة ! أتريد ان تموت شهيدا ؟ فيجيب الطفل بنعم!
إن عملية اختطاف الطفل أحمد بالشكل الوحشي الذي تم وتقييده واحتجازه داخل سيارة وضربه وإذالله
وترعيبه وتهديده وتركه دون طعام أو شراب لساعات طويلة ومنعه من قضاء حاجته والذهاب الى الحمام
والتحقيق معه بشكل يخالف القوانين والشرائع هي جريمة يجب محاسبة مرتكبيها .ويفيد والد أحمد انه ومنذ
ذلك اليوم ولغاية تحديث هذا التقرير أي  ،2015/05/10يعيش الطفل أحمد في حالة من الخوف الشديد
والرعب والتبول الالإرادي وال يقوى على النوم ويستمر بالصراخ ليال ولم يخرج من بيته ورفض الذهاب
إلى المدرسة خوفا ً من إعادة اختطافه ،كما يعيش هذا الطفل في حالة من الهستيريا جراء ما مر به من جريمة
شنيعة ارتكبتها شرطة االحتالل اإلسرائيلي لدرجة انه بات يخاف رؤية الشارع !!!
وحول الطفل الثاني محمد البالغ من العمر  12عاما ،رفضت الشرطة إطالق سراحه ومددته الى حين مثوله
أمام المحكمة في اليوم التالي ،حيث تعرض هذا الطفل خالل عملية االنتظار في المركبة إلى الضرب
واإلذالل وإحراق أجزاء من يده في الوالعة وضرب ُم َركز على إصبعيه المبتورين والتحقيق معه بشكل بشع
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حيث ان القانون االسرائيلي ينص على عدم امكانية عمل استجواب او تحقيق لقاصر تحت سن  18سنة اال بحضور احد افراد عائلته
البالغين وكذلك السماح له بلقاء محامي والحصول على استشارة قبل الخضوع لالستجواب او التحقيق .

يخالف كل القوانين واالعراف ،حيث استمر التحقيق مع محمد من الساعة الواحدة صباحا وحتى الرابعة
فجراً ،وذلك ألكثر من  4ساعات ،وتم اقتياده في اليوم التالي إلى المحكمة حيث طالبت النيابة بتمديد اعتقاله
لثالثة أيام أخرى تحت ذريعة تشكيل خطر وتهديد أمن الدولة ،وبعد المداوالت في المحكمة واإليضاحات
التي قدمها محامي المقدسي لعدم مشروعية وعدم قانونية هذا األمر ،تم إخالء سيبل الطفل بشروط مجحفة
وهي إبعاده إلى مدينة تل ابيب وبكفالة مالية قيمتها  10االف شيكل وبكفالة طرف ثالث وهم شخصين من
عائلته بقيمة  10االف شيكل أيضا ،حيث أجبر والد الطفل محمد على ترك منزله واستئجار شقة فندقية لمدة
 5أيام في مدينة تل ابيب لتحقيق أمر اإلبعاد والذي انتهي بتاريخ  2015/05/03الساعة الثالثة عصراً.
بعد إخالء سبيل محمد وإبعاده إلى مدينة تل أبيب ،داهمت قوة كبيرة ومدججة تتجاوز  50عنصراً عسكريا
منزل الطفل محمد وتم اعتقال أخوه بركات البالغ من العمر  15عاما ً وابن عمه عالء البالغ من العمر 15
عاما ً تحت دعوى التحقيق معهما وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ،وبعد تدخل الصحافة االسرائيلية
وجهات تعنى بحقوق األطفال ،تم إخالء سبيلهما في تمام الساعة الحادية عشر ليالً بشرط كفالة أحد أقاربهم،
ولم يجر التحقيق معهما بل تم احتجازهما طيلة هذه الساعات (أي لفترة  9ساعات متواصلة) داخل مركز
تحقيق صالح الدين .و كان الهدف من األمر دب الرعب والخوف في نفوسهم بعد تهديدهم من عدة أفراد
وعناصر أثناء عملية احتجازهم ،في اليوم التالي ،حضر األطفال إلى مركز الشرطة بناء على طلب المحققين
وتم احتجازهم من الساعة العاشرة صباحا ً ولغاية الساعة الثامنة مساء وتم التحقيق معهم لمدة  3ساعات لكل
منهما ،وتم إخالء سبيلهم بكفالة أحد أقاربهم.
إن عملية اختطاف واعتقال األطفال األربعة أثناء لهوهم ولعبهم بالقرب من منزلهم كما أفاد شهود العيان
والجيران وذوي األطفال يأتي في سياق سياسة الترهيب المتبعة من قبل شرطة االحتالل اإلسرائيلي التي ال
ليس لديها أي وازع وال أي مسؤولية اتجاه األطفال وحقوقهم ومدى خطورة تعرض هؤالء األطفال لمثل
هكذا جرائم والتي يجب محاسبتهم عليها.
وفي ظل الجريمة الوحشية هذه ،دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك ،السفير
رياض منصور ،في الرسالة التي قام بتوجيهها الى رئيس مجلس األمن لدى األمم المتحدة بتاريخ
 ،2015/05/01المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتوفير ما يلزم من مساعدة وحماية األطفال
الفلسطينيين ومحاسبة منتهكي القانون الدولي ،ال سيما القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق األطفال .وأكد
منصور في رسائل متطابقة إلى األمين العام لألمم المتحدة ،ورئيس مجلس األمن ،ورئيس الجمعية العامة
لألمم المتحدة ،ضرورة وضع حد النتهاكات إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،بحق األطفال الفلسطينيين،
مشيرا إلى أن هناك معايير دولية لمعاملة األطفال واألطفال الفلسطينيين ليسوا استثناء .وشدد على ضرورة
امتثال إسرائيل اللتزاماتها بموجب القانون الدولي ،بما في ذلك ،اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها بشأن

األطفال في النزاعات المسلحة .وتطرق منصور إلى اعتقال قوات االحتالل لألطفال الفلسطينيين ومن بينهم
الطفل أحمد الزعتري ( 7أعوام) ،وابن عمه محمد الزعتري ( 12عاما) بتاريخ  2015/04/29في القدس
الشرقية المحتلة ،وتعرضهما لساعات من االستجواب وحرمانهما من الطعام والماء .وجدد المطالبة
بالمساءلة عن هذه الجرائم التي ترتكب ضد شعبنا ،بما في ذلك األطفال األبرياء ،الذين يتعرضون للصدمات
يوميا من قبل االحتالل ،مؤكدا أننا لن ندخر جهدا لمحاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا .وطلب مجددا من
الممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال والنزاعات المسلحة ومن األمين العام لألمم المتحدة إضافة
قوات االحتالل اإلسرائيلي في القائمة التي يتم ضمها إلى التقرير السنوي لألمين العام حول األطفال
والنزاعات المسلحة بسبب االنتهاكات الخطيرة والمنهجية التي ترتكبها قوات االحتالل ضد األطفال
الفلسطينيين .وقال إن هذا يمثل خطوة هامة وضرورية نحو محاسبة مرتكبي الجرائم ضد األطفال ويساهم
في الجهود الرامية إلى إنهاء اإلفالت من العقاب وحماية األطفال في جميع حاالت النزاع المسلح دون
استثناء.

