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 مقدمة . 1

أنا، . ِّإنكم تدمرون حياتي وأريد أن أعرف السبب"
كإنسان، لدي فكري الخاص بي وأنا متعلم، وأريد 

االدعاء العسكري . أن أعرف لماذا أنا معتقل
 "يتحدث عن مهنيته، بينما ال أملك أنا أي حقوق؟

ًل اإلداري، متحدثا يف محكمة عوفر العسكرية يف أحمد قطامش، سجني الرأي الذي تحتجزه السلطات اإلرسائيلية قيد االعتقا

 2011ترشين األول / أكتوبر31

طوال عقود من 

الزمن، دأبت 

السلطات 

اإلرسائيلية عىل 

احتجاز 

الفلسطينيني دون 

تهمة أو محاكمة 

بموجب أوامر 

اعتقال قابلة 

للتجديد، وعىل 

التنكر لحقهم يف 

أي شكل من 

. أشكال العدالة

 ويف النصف األول

، أعلن 2012من 

ًمعتقلون من مثل خرض عدنان وهناء شلبي إرضابا مطوال عن الطعام، احتجاجا عىل حبسهم دون أي تهمة، وعىل  ًً

ما يلقونه من سوء املعاملة أثناء عمليات االستجواب، وحرمانهم من الرعاية الصحية الكافية، ومن الزيارات 

ن الطعام بغية تسليط األضواء عىل محنة مئات املعتقلني وبدأ معتقلون آخرون إرضابات أخرى ع. العائلية

 17وتنامت االحتجاجات، وبدأ يف . اإلداريني، وعىل االنتهاكات الروتينية التي يتعرض لها السجناء الفلسطينيون

ِّ إرضاب جماعي عن الطعام، قدر عدد السجناء واملعتقلني الذين شاركوا فيه بنحو 2012نيسان /أبريل ُ2,000 

 ومعتقل، للمطالبة بتحسني ظروف االعتقال، وبوضع حد للحبس االنفرادي، والسماح لعائالت جميع سجني

 . املعتقلني بزيارتهم، ووضع حد ملمارسة االعتقال اإلداري

ً، تأييدا للسجناء 2012أيار / مايو8فلسطينيون من الضفة الغربية يشاركون يف إحدى املظاهرات، يف

 Ahmad Al-Bazz/Activestills.org©  .امواملعتقلني الفلسطينيني املرضبني عن الطع
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لقد دأب الفلسطينيون الذين تحتجزهم إرسائيل عىل استخدام اإلرضاب عن الطعام عرب السنني لالحتجاج عىل 

طالبة باحرتام حقوقهم اإلنسانية، ولكن كان ملوجة اإلرضابات األخرية عن الطعام، التي ظروف اعتقالهم وامل

انطلقت عقب اندالع االحتجاجات الشعبية الواسعة النطاق يف مختلف بلدان الرشق األوسط وشمال أفريقيا منذ 

 أنظار – مشارف املوت  التي وصلت ببعضهم إىل–إذ لفتت احتجاجاتهم السلمية . ، صدى عظيم األثر2011أوائل 

بيد . العالم إىل حقيقة أن األرسى الفلسطينيني الذين تحتجزهم إرسائيل ما زالوا يعانون الحرمان التام من العدالة

ًأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت احتجاجات األرسى  الفلسطينيني هذه قد كفلت احرتاما أكرب لحقوقهم من جانب 

أيار /ّما تبدى من مؤرشات عىل سلوكها،لكن وحتى وقت كتابة هذا التقرير يف مايوالسلطات اإلرسائيلية، رغم أن 

 . ، فإن املؤرشات لم تكن مشجعة2012

وقد يؤدي استخدامه إىل . إن االعتقال اإلداري رضب من رضوب االعتقال دون توجيه اتهام للمعتقلني أو محاكمتهم

د يصل إىل مرتبة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو االعتقال التعسفي، وإذا ما طال أمده أو تكرر، فق

 وكذلك األرسى  الفلسطينيون الذين –وتشمل االنتهاكات األخرى التي يتعرض لها املعتقلون اإلداريون . املهينة

عليهم إخضاعهم للتعذيب وغريه من صنوف املعاملة القاسية أثناء القبض :  بصورة روتينية–تحتجزهم إرسائيل 

واستجوابهم؛ وظروف االعتقال السيئة، بما فيها عدم كفاية الرعاية الصحية؛ واالحتجاز يف سجون داخل إرسائيل 

،  1967وقد اعتقلت  قوات األمن اإلرسائيلية، منذ . ًعوضا عن األرايض الفلسطينية املحتلة؛ وحظر  الزيارات العائلية

ويف 1.  وتكرر ذلك بالنسبة لبعضهم ألكثر من مرة–فلسطينية املحتلة مئات اآلالف من الفلسطينيني يف األرايض ال

 ممن تعتربهم -وقت كتابة هذا التقرير، فاق عدد املعتقلني والسجناء الفلسطينيني املحكومني وغري املحكومني

ء السجنا"وبذا يخضعون لظروف احتجاز أقىس من تلك التي يخضع لها " سجناء أمنيني"السلطات اإلرسائيلية 

" السجناء األمنيني" من هؤالء 300  ويخضع أكثر من  2. معتقل وسجني 4,000 ما يربو عىل -"الجنائيون

ًلالحتجاز بموجب أوامر اعتقال إدارية، بدون أي  نية أن يقدموا إىل املحاكمة بأي تهمة جنائية، وبما يشكل انتهاكا  َّ َّ

 . لحقهم يف محاكمة عادلة

باتخاذ تدابري ) مصلحة السجون" (مصلحة السجون اإلرسائيلية"الطعام، رشعت مع تصاعد حركة اإلرضاب عن 

ِّممنهجة ملعاقبة السجناء واملعتقلني املرضبني عن الطعام، وللضغط عليهم كي ينهوا إرضابهم، معرضة حياتهم 
محامييهم؛ ورفض وتضمنت هذه التدابري الحبس االنفرادي؛ ومنع املعتقلني من االتصال بأفراد عائالتهم و. للخطر

نقل املرضبني الذين تتعرض حياتهم للخطر إىل مستشفيات تناسب حاالتهم؛ ومنع املعتقلني من مراجعة أطباء 

وذكر بعض املعتقلني . مستقلني حتى يكون باستطاعتهم تلقي املعلومات الطبية الدقيقة من أطباء يثقون بهم

 3. نية عىل أيدي موظفي مصلحة السجوناملرضبني عن الطعام أنهم تعرضوا حتى العتداءات بد

ُوعرض عىل بعض املعتقلني اإلداريني، ممن مىض عىل إرضابهم فرتة طويلة، اإلفراج عنهم، حسبما قال محاموهم، 

مقابل إبعادهم عن األرايض الفلسطينية املحتلة، أو ترحيلهم ضمن هذه األرايض، ولكن ذلك ووجه بالرفض من 

هناء شلبي، وهي معتقلة إدارية من قرية برقني يف الضفة الغربية املحتلة، إىل غزة ملدة ال وتم ترحيل . ًقبلهم جميعا

ً، أي عقب ثالثة أيام من صفقة أنهت إرضابا عن الطعام استمر 2012نيسان / أبريل1تقل عن ثالث سنوات، يف 

ً يوما، فيما بدا تدبريا أقرب ما يكون إىل الرتحيل القرسي43 عن محامييها املستقلني وعائلتها، حيث جرى عزلها . ً

وكانت السلطات . ًوورد أنها ادعت الحقا بأنها لم تحصل عىل أي معلومات متعلقة بظروف الصفقة كاملة

ً وبما شكل خرقا –ًاإلرسائيلية فيما سبق قد أبعدت معتقلني إداريني آخرين قرسا من األرايض الفلسطينية املحتلة  َّ

 . ًوينبغي أن يسمح لهؤالء جميعا بالعودة إىل منازلهم  دون تأخري. لدويلًفاضحا للقانون اإلنساني ا

، عقد ممثلون للسجناء، بوساطة مرصية مكثفة، صفقة مع السلطات اإلرسائيلية، بما 2012أيار / مايو14ويف 
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. عن الطعامأدت إىل تعليق اإلرضاب الجماعي 4، )الشاباك" (جهاز األمن العام اإلرسائييل"فيها مصلحة السجون و

ً سجينا قىض 19وبموجب الصفقة، وافقت إرسائيل، حسبما ورد، عىل وقف  الحبس االنفرادي املفروض عىل 

 سنوات يف الحبس االنفرادي؛ ورفع الحظر املفروض عىل الزيارات العائلية منذ خمس 10ًبعضهم مددا تصل إىل 

ووردت تقارير 5. تعلقة بتحسني أوضاع السجونسنوات عىل السجناء من قطاع غزة؛ ومناقشة مطالب السجناء امل

ًمتضاربة حول ما إذا كانت الصفقة قد تضمنت التزاما من جانب السلطات اإلرسائيلية بتقييد استخدام االعتقال 

وبينما أعيد معظم السجناء املحتجزين قيد الحبس االنفرادي إىل أجنحة السجون العامة، لم يكن قد سمح 6. اإلداري

أيار، بزيارات عائلية من قبل أهايل قطاع غزة ألبنائهم يف السجون /ابة هذا التقرير، يف أواخر مايويف وقت كت

 30اإلرسائيلية ما ال يقل عن ًوفضال عن ذلك، يشري ما ورد من تقارير عن تجديد السلطات العسكرية 7. اإلرسائيلية

أمر اعتقال إداري، يف وقت كتابة هذا 

يقل عن ثالثة التقرير، وفرضها ما ال 

، منذ إتمام الصفقة، إىل 8أوامر أخرى 

أن السلطات اإلرسائيلية ربما تكون قد 

" عادتها القديمة"عادت، ببساطة، إىل 

 . فيما يتعلق باالعتقال اإلداري

 

مواقع السجون ومراكز االعتقال ومراكز 

االستجواب يف إرسائيل واألرايض 

©  2011الفلسطينية املحتلة، 

Addameer Prisoner Support and 

Human Rights Association9 

إن سجل ترصفات إرسائيل بشأن 

االتفاقات السابقة املتعلقة بعمليات 

اإلفراج عن السجناء واملعتقلني 

الفلسطينيني، أو بشأن تحسني ظروف 

السجون، ال تبعث عىل الكثري من 

التفاؤل بأن تؤدي الصفقة إىل تقليص 

. ل اإلدارياستخدام إرسائيل لالعتقا

فعىل سبيل املثال، أفرج عن هناء شلبي 

 2011ترشين األول / أكتوبر18يف 

ً شهرا من االعتقال دون 25عقب 

محاكمة، يف صفقة بني إرسائيل 

أدت إىل ترتيبات أخيل " حماس"و

ً سجينا ومعتقال 1,027بموجبها سبيل  ً

ً، الذي قىض أكثر من خمس سنوات أسريا لدى ًفلسطينيا، مقابل اإلفراج عن الجندي اإلرسائييل، جلعاد شاليط

أن مرص، التي أسهمت يف إبرام " حماس"ويف حينه، ادعى مسؤولو 10. الجماعات الفلسطينية املسلحة يف قطاع غزة

ًبينما  اعتقلت هناء شلبي مجددا بعد . الصفقة، قد كفلت أن ال تعود إرسائيل إىل القبض عىل السجناء املفرج عنهم
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 . ووضعت رهن االعتقال اإلداري من جديدأربعة أشهر، 

ناهيك عن إن الصفقة لم تؤد إىل إنهاء جميع املرضبني املعتقلني األفراد عن الطعام إرضاباتهم، فبقي اثنان منهم، 

ومىض ما . ْ مرضبني عن الطعام حتى وقت إعداد هذا التقرير- هما أكرم الريخاوي ومحمود الرسسك–عىل األقل 

ّا عىل بدء األخري إرضابه لالحتجاج عىل اعتقاله املطول دون تهمة أو محاكمة، وكال الرجلني يف  يوم70يربو عىل  ً

 . حالة حرجة

 السياق العام 
دأبت إرسائيل عىل اعتقال فلسطينيي الضفة الغربية، بما يف ذلك القدس الرشقية، وفلسطينيي قطاع غزة بصورة 

وما زال املقيمون يف األرايض الفلسطينية . 1967 الفلسطينية هذه يف روتينية ألسباب سياسية منذ احتاللها األرايض

ًاملحتلة يواجهون أشكاال متعددة أخرى من انتهاكات حقوق اإلنسان عىل أيدي القوات اإلرسائيلية، بما يف ذلك 

 . انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساني الدويل

توطنات غري الرشعية وهدم بيوت الفلسطينيني والبنية التحتية وتشمل االنتهاكات اإلرسائيلية املتواصلة توسعة املس

يف األرايض الفلسطينية املحتلة؛ وعدم حماية املدنيني الفلسطينيني من الهجمات املتكررة التي يشنها املستوطنون 

ّنقل اإلرسائيليون عليهم، أو محاكمة األشخاص املسؤولني عن مثل هذه الهجمات؛ وفرض القيود التعسفية عىل ت

ًالفلسطينيني، ما يؤثر سلبا عىل فرصهم يف تحصيل رزقهم والتمتع بخدمات أساسية مثل  املاء والتعليم والرعاية 

وقد أدى . الطبية؛ واالستخدام العشوائي وغري املتناسب للقوة ضد املتظاهرين، وكذلك أثناء العمليات العسكرية

ألرايض الفلسطينية املحتلة، واستمرار الحصار العسكري فرض إرسائيل القيود عىل تنقل الفلسطينيني داخل ا

، إىل خنق االقتصاد الفلسطيني، وتسبب يف ارتفاع هائل 2007حزيران /واالقتصادي املفروض عىل غزة منذ يونيو

 بمن فيهم أغلبية سكان –ويعتمد العديد من الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة . ملعدالت البطالة والفقر

 .  عىل املعونات الدولية لتلبية بعض حاجاتهم األساسية عىل األقل- مليون مواطن1.6قطاع غزة البالغ عددهم 

فابتداء من . ًوعانى الفلسطينيون انتهاكات لحقوقهم اإلنسانية أيضا عىل يد قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية

باتفاقية "لسلة من االتفاقيات املعروفة مجتمعة س" منظمة التحرير الفلسطينية"ّ، وقعت إرسائيل و1993

عىل أن تنقل إرسائيل " 1اتفاقية أوسلو "حيث نصت . َّ، التي أعقبت مفاوضات مطولة بوساطة دولية"أوسلو

لفرتة انتقالية " السلطة الفلسطينية"ْالوظائف اإلدارية يف بعض أجزاء الضفة الغربية وقطاع غزة املحتلني إىل 

ًونظرا لعدم التوصل إىل مثل ". اتفاق بشأن الوضع النهائي"ات مع استمرار املفاوضات حول مدتها خمس سنو

التي رسمت مالمحها اتفاقات " الرتتيبات املؤقتة"هذا االتفاق، يف أي وقت من األوقات، ما تزال  العديد من جوانب 

 . ًيض الفلسطينية مستمرا سنة، وما زال االحتالل العسكري لألرا18أوسلو عىل حالها بعد مرور نحو 

عقب فوز األخرية " حماس"و" فتح"وتزايدت التوترات الفصائلية بني الحركتني السياسيتني الرئيسيتني 

،  مما أدى إىل مصادمات مسلحة عنيفة بني 2006كانون الثاني /باالنتخابات الربملانية الفلسطينية يف يناير

" حماس"، فرضت 2007حزيران /ومنذ يونيو11. 2007ألول من الجانبني قتل فيها مئات األشخاص يف النصف ا

، بالسيطرة اإلدارية عىل أجزاء "فتح"إدارة أمر واقع عىل قطاع غزة، بينما احتفظت السلطة الفلسطينية، بقيادة 

ة وقد قامت منظمة العفو الدولي. من الضفة الغربية، واستمرت إرسائيل يف إخضاع كلتا املنطقتني لسيطرتها الكلية

وقوات السلطة " لحماس"بتوثيق انتهاكات متواصلة لحقوق اإلنسان من جانب إدارة األمر الواقع التابعة 

، قامت 2010ومنذ 12. الفلسطينية، بما يف ذلك االعتقاالت التعسفية والتعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة

 اتهامهم بجرائم مزعومة شملت القتل العمد ً شخصا عقب11ًأيضا بإعدام " لحماس"إدارة األمر الواقع التابعة 



 العدالة من محرومون 

 محاكمة دون إرسائيل قبل من املعتقلون الفلسطينيون

 2012 حزيران/يونيو  الـدولية العـفـو منظمة MDE 15/026/2012: الوثيقة رقم

9 

 . وتمرير معلومات حساسة إىل أجهزة االستخبارات اإلرسائيلية

وعانى املدنيون اإلرسائيليون كذلك انتهاكات لحقوقهم اإلنسانية عىل أيدي الجماعات الفلسطينية املسلحة، رغم أن 

أقل بكثري من تلك التي أودت بحياة املدنيني الفلسطينيني اإلصابات يف صفوف املدنيني اإلرسائيليني ظلت عىل الدوام 

ورغم عدم تنفيذ أي . 2000أيلول /يف سبتمرب" االنتفاضة الثانية"عىل يد الجيش اإلرسائييل، وال سيما منذ اندالع 

ها ً، إال أن املدنيني اإلرسائيليني ما زالوا هدفا لهجمات أخرى تشن2008شباط /عمليات انتحارية منذ فرباير

إن الهجمات التي تستهدف . الجماعات الفلسطينية املسلحة بإطالق صواريخ عشوائية من غزة عىل جنوب إرسائيل

املدنيني أو تستخدم فيها أسلحة عشوائية ضد مناطق مدنية تعد جرائم حرب، ومنظمة العفو الدولية تدين مثل 

 . هذه الهجمات بال تحفظ، بغض النظر عن الجاني

، "بعثة األمم املتحدة لتقيص الحقائق بشأن النزاع يف غزة"، خلصت منظمة العفو الدولية، ومعها ويف مقابل ذلك

التي رأسها القايض ريتشارد غولدستون، إىل أن القوات اإلرسائيلية والجماعات الفلسطينية املسلحة، عىل السواء، قد 

، االسم الذي أطلقته إرسائيل "لرصاص املصبوبا"ارتكبتا جرائم حرب وجرائم محتملة ضد اإلنسانية، أثناء عملية 

ً يوما، وقتل أثناءه 22كانون األول واستمر طيلة / ديسمرب27عىل عدوانها العسكري الذي شنته عىل قطاع غزة يف 

ً   ولم يحاسب أحد عىل هذه الجرائم، نظرا ألن كال إرسائيل 13.مئات املدنيني الفلسطينيني وثالثة مدنيني إرسائيليني

يف غزة تقاعستا عن إجراء تحقيقات مستقلة أو مقاضاة أحد بصورة ذات " لحماس"رة  األمر الواقع  التابعة  وإدا

بعثة األمم املتحدة لتقيص الحقائق بشأن " بينما تقاعس املجتمع الدويل، بدوره، عن تنفيذ توصيات 14مصداقية، 

 ". النزاع يف غزة

 بشأن هذا التقرير
سهام يف الجهود التي يبذلها املعتقلون الفلسطينيون املحتجزون لدى إرسائيل من أجل يهدف هذا التقرير إىل اإل

الحصول عىل حقوقهم اإلنسانية، وإىل البناء فوق ما دأبت منظمة العفو الدولية عىل تنظيمه لسنني عديدة من 

ود العديد من منظمات ِّويكمل هذا التقرير جه. حمالت ترمي إىل وضع حد لالعتقاالت دون محاكمة يف إرسائيل

" الحق"و" الضمري"و" جمعية الحقوق املدنية يف إرسائيل"حقوق اإلنسان اإلرسائيلية والفلسطينية املحلية، مثل 

، التي " إرسائيل-أطباء من أجل حقوق اإلنسان"و" املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان"و" هموكيد"و" بتسيلم"و

ول الظلم الذي تمثله ممارسة االعتقال اإلداري ونظمت الحمالت من أجل ًقدمت يف مناسبات عديدة أيضا تقارير ح

ويستعرض التقرير تاريخ ممارسة االعتقال اإلداري من جانب . ًفرض قيود صارمة عليه أو التخيل عنه تماما

جزين ِّالسلطات اإلرسائيلية، ويحلل ما طرأ من تطورات عىل الترشيعات ذات الصلة، كما يوثق حاالت أفراد محت

 . بموجب هذا التدبري، بما يف ذلك انتهاكات أخرى لحقوقهم اإلنسانية تعرضوا لها

، عرب مقابالت عن طريق الهاتف يهم ُويستند التقرير إىل معلومات جمعت من معتقلني وعائالتهم، ومن محامي

مراسالت مع السلطات وأخرى ميدانية، وكذلك إىل معلومات من منظمات إرسائيلية وفلسطينية لحقوق اإلنسان، و

وقد دأبت منظمة العفو الدولية عىل متابعة حاالت بعض األفراد املشار إليهم يف هذا التقرير لسنوات . اإلرسائيلية

وال يقصد من هذا التقرير معالجة االنتهاكات . عديدة، بينما علمت املنظمة بشأن البعض اآلخر يف وقت الحق

، إذ قامت منظمة "لحماس"لسلطة الفلسطينية أو إدارة األمر الواقع التابعة لحقوق املعتقلني والسجناء عىل يد ا

وال يتناول هذا . العفو الدولية بمناقشة بواعث القلق هذه يف تقارير أخرى، وما زالت تقوم ببحثها وبتوثيقها

إىل حني ترحيلهم ًالتقرير أوضاع املهاجرين غري الرشعيني وطالبي اللجوء املحتجزين إداريا يف الوقت الراهن 

ًالذي أقر مؤخرا، وكال " قانون منع التسلل"، أو بموجب 1952لسنة " قانون الدخول إىل إرسائيل"بمقتىض 

    15.القانونني يسمحان باعتقال األفراد الذين دخلوا البالد بصورة غري رشعية دون محاكمة
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 أهم التوصيات
فو الدولية عدة توصيات إىل السلطات اإلرسائيلية واملجتمع ِّيف الفصل األخري من هذا التقرير، تقدم منظمة الع

 : وتدعو املنظمة السلطات اإلرسائيلية، عىل وجه الخصوص، إىل ما ييل. الدويل

ًاإلفراج فورا وبال قيد أو رشط عن جميع سجناء الرأي املحتجزين لسبب وحيد هو ممارستهم دون عنف  

 لجمعيات  واالنضمام إليها؛حقوقهم يف حرية التعبري والتجمع وتكوين ا

ًاإلفراج عن جميع املعتقلني اإلداريني ما لم توجه إليهم تهم جنائية معرتف بها دوليا فورا، ويحاكموا وفق   ً

 املعايري الدولية للمحاكمة العادلة؛

 وقف  ممارسة االعتقال اإلداري؛ 

فلسطينية املحتلة، أو من الضفة الغربية إنهاء ممارسة اإلبعاد أو الرتحيل القرسي للفلسطينيني من األرايض ال 

 إىل غزة، بما يف ذلك يف سياق صفقات لإلفراج عن أفراد محتجزين بموجب أوامر اعتقال إداري؛

حماية جميع من يقبعون يف الحجز اإلرسائييل من جميع أشكال التعذيب أو غريه من صنوف سوء املعاملة،  

ناسبة، يف جميع األوقات؛ والتحقيق يف جميع مزاعم التعذيب أو غريه من بما يف ذلك الحرمان من الرعاية الطبية امل

رضوب املعاملة السيئة عىل وجه الرسعة وبصورة محايدة، وتقديم أي شخص تتبني مسؤوليته عن مثل هذه 

 االنتهاكات إىل العدالة؛

بجميع أشكالها،  ضمان عدم معاقبة أي سجني أو معتقل بأي صورة من الصور بسبب االحتجاجات السلمية  

كاإلرضاب  عن الطعام، والسماح  لجميع السجناء واملعتقلني لالتصال بمحامييهم وعائالتهم، وكذلك لطلب 

 االستشارة الطبية من أطباء مستقلني عند الرضورة؛

ضمان احتجاز السجناء واملعتقلني الفلسطينيني يف سجون ومراكز اعتقال داخل األرايض الفلسطينية املحتلة،  

 . وتمايش األوضاع يف جميع هذه املرافق بالكامل مع مقتضيات املعايري الدولية
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خلفية بشأن استخدام إسرائيل . 2
 االعتقال اإلداري

تنطبق عبارة االعتقال اإلداري عىل التدابري التي يتم بموجبها احتجاز األفراد، وألسباب أمنية يف العادة، بأمر من 

حتى إذا كان هناك شكل ( دون نية يف محاكمتهم محاكمة جنائية – تشمل الجيش  التي يمكن أن-سلطات الدولة

ويف حني ال يحظره القانون الدويل بشكل تام، ال يسمح ). من أشكال املراجعة القضائية للنظر يف قانونية االعتقال

لك، ظل االعتقال ومع ذ). 5.1أنظر القسم (ًباستخدامه إال يف ظروف استثنائية، رهنا بوجود ضمانات صارمة 

 يستخدم من قبل  دول مختلفة للتحايل عىل الحماية القانونية واإلجراءات القانونية الواجبة - وما زال-اإلداري 

 16. التي يحق لجميع املحتجزين التمتع بها بمقتىض القانون الدويل

ي عىل فلسطني، الحتجاز كل من  يف عهد االنتداب الربيطان17وقد استخدم االعتقال اإلداري بموجب قوانني الطوارئ 

العرب واليهود، بما يف ذلك قادة مستقبليون إلرسائيل مثل غولدا مائري وموشيه دايان، الذي أعرب عن معارضته 

، استخدمت السلطات اإلرسائيلية قوانني 1948وعقب إنشاء دولة إرسائيل يف عام 18. القوية الستعماله يف ذلك الوقت

وأصدر الجيش اإلرسائييل أوامر عسكرية . ملواطنني اإلرسائيليني دون تهمة أو محاكمةالطوارئ نفسها العتقال ا

 من هذا التقرير 3ويتضمن القسم . 1967تنص عىل املمارسة نفسها بعد احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة يف 

اإلرسائيلية يف الوقت تفاصيل األحكام القانونية واإلجراءات التي تحكم االعتقال اإلداري وتستخدمها السلطات 

 . الراهن

وتربر السلطات اإلرسائيلية استمرار استخدام االعتقال اإلداري بالقول إنه إجراء وقائي رضوري ويستخدم 

يشارك يف أعمال غري مرشوعة تهدد أمن املنطقة وحياة "عندما ال يمكن عرض األدلة املتوافرة ضد فرد " ًاستثنائيا"

 وتشدد هذه 19". ِّرسيتها ولغرض حماية املصادر االستخبارية"ئية عادية بسبب ضمن إجراءات جنا" املدنيني

ًالسلطات عىل أنه ليس تدبريا عقابيا، بينما قضت محكمة العدل العليا اإلرسائيلية بأنه ال يجوز أن يستخدم كعقوبة  ً

وقضت 20. ً فردياًعىل أفعال سابقة أو كوسيلة ردع عامة، ولكن فقط كإجراء احرتازي ضد شخص يشكل خطرا

من غري املمكن "ًاملحكمة العليا أيضا أن االعتقال اإلداري يخضع ملبدأ التناسب، ويمكن استخدامه فقط إذا كان 

 21. الحيلولة دون الخطر الذي يشكله الفرد باستخدام اإلجراءات الجنائية أو تدابري إدارية أقل شدة" بشكل معقول

عىل مدى سنوات عديدة أدلة تشري إىل أن االعتقال اإلداري قد ظل يستخدم ومع ذلك، جمعت منظمة العفو الدولية 

ِّبانتظام من جانب السلطات اإلرسائيلية كشكل من أشكال االعتقال السيايس، وبما يمكن السلطات من احتجاز 

م عىل  كما أن هذه املمارسة تستخدم ملعاقبته22السجناء السياسيني بصورة تعسفية، بمن فيهم سجناء الرأي، 

 23. وجهات نظرهم وانتماءات سياسية يشتبه يف أنهم يتبنونها، رغم أنهم لم يرتكبوا أي جرم

ًويقيض األشخاص املحتجزون قيد االعتقال اإلداري شهورا، وأحيانا سنوات، يف السجن دون محاكمة ودون معرفة  ً

.  نية يف تقديم املعتقل للمحاكمةفال تسجل ضدهم أي تهم جنائية، وليست هناك. تفاصيل التهم املوجهة إليهم

ًونظرا لحجب معظم أو جميع املعلومات التي تربر أمر االعتقال عن املعتقل ومحاميه، من املستحيل أن يتمكن 

وألن أوامر االعتقال اإلداري قابلة . املعتقلون من الدفاع عن أنفسهم بطريقة مجدية أو دحض االدعاءات ضدهم

كما ال يوفر اإلفراج عنه، .  املرات، ال يعرف أي معتقل إداري متى سيتم إطالق رساحهللتجديد لعدد غري محدود من
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وقد . ًيف نهاية املطاف، أي ضمانة بأن الشخص نفسه لن يعتقل إداريا مرة أخرى أو يخضع لتدابري قاسية أخرى

ما يزيد عىل ست ، الذي قىض عوض الجمالقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حاالت لفلسطينيني مثل عيل 

 أمر اعتقال إداري 20 الذي صدر بحقه  صالح محمد سليمان العاروريو. سنوات متتالية رهن االعتقال اإلداري

وحكمان بالسجن؛ وأمىض أكثر من تسع سنوات رهن االعتقال دون تهمة أو محاكمة، قبل أن يطلق رساحه يف 

منزله يف الضفة الغربية إىل سوريا ملدة ثالث سنوات ً بموجب صفقة نصت عىل ترحيله قرسا من 2010آذار /مارس

 ).ملزيد من التفاصيل عن ترحيله4.7 انظر القسم (عىل األقل 

واحتجز آالف األشخاص، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيني، بناء عىل أوامر اعتقال إداري يف إرسائيل واألرايض 

، ظل االعتقال اإلداري 1966 و1948فما بني .  سنة وأخرىًالفلسطينية املحتلة، ولكن األرقام تباينت كثريا بني

ًواحدا من اإلجراءات القاسية الكثرية التي تعرض لها مواطنو إرسائيل من العرب الفلسطينيني تحت الحكم 

، أصبح هذا التدبري 1967وبعد عام . العسكري، ولكن اإلحصاءات املتعلقة بمدى استخدامه ليست متاحة بسهولة

 نطاق واسع ضد الفلسطينيني من أهايل الضفة الغربية وقطاع غزة يف السنوات األوىل لالحتالل يستخدم عىل

وخالل 24. 1970 معتقل إداري  يف 1,100اإلرسائييل؛ وعىل سبيل املثال، تحدثت التقارير عن وجود أكثر من 

 بما يف –ويل متزايد السبعينيات، انخفض الرقم إىل عرشات األشخاص، بسبب تعرض إرسائيل  لضغط محيل ود

 . بسبب هذه املمارسة–ذلك من قبل منظمة العفو الدولية 

، عندما أفرج عن عيل عوض الجمال بعد أن أمىض ست سنوات 1982آذار /ًوطيلة ثالث سنوات تقريبا بعد مارس

ِوتسعة أشهر يف االعتقال اإلداري، لم يجر أي اعتقال إداري يف الضفة الغربية أو قطاع غزة، 
ىل الرغم من أن  ع25

الجيش لم يلغ اإلذن باالعتقال اإلداري، بينما تزايد اللجوء إىل أوامر الرقابة اإلدارية التي تلزم األفراد باإلقامة 

، أعلنت السلطات اإلرسائيلية أنها سوف تعيد العمل بتدابري 1985آب / ويف أغسطس. الجربية يف مدنهم أو قراهم

وبحلول نهاية . يف األرايض الفلسطينية املحتلة "قمع اإلرهاب والتحريض"حيل بهدف االعتقال اإلداري وعمليات الرت

 من الفلسطينيني الذين 144ووثقت منظمة العفو حاالت . العام، كانت عرشات أوامر االعتقال الجديدة قد صدرت

 26. 1986ًاعتقلوا إداريا خالل 

، 1989حزيران /وبحلول يونيو. ، بدأت مرحلة جديدة1987كانون األول /ومع اندالع االنتفاضة األوىل يف ديسمرب

كان ما يربو عىل خمسة آالف فلسطيني قد أخضعوا لالعتقال اإلداري، بمن فيهم طالب وعمال وعاملني يف مجال 

 ويف أعقاب اتفاقات السالم بني إرسائيل ومنظمة التحرير 27.حقوق اإلنسان وصحافيون ونقابيون ومعلمون

ُ، أطلق رساح عدد كبري من املعتقلني اإلداريني، ولكن املئات ظلوا رهن االعتقال، بمن 1994 و 1993الفلسطينية يف 

، تفاوت عدد املعتقلني اإلداريني ما بني 1997 و1993وبني عامي . فيهم فلسطينيون بارزون عارضوا عملية أوسلو

 من 350، وظل نحو "بتسيلم"لية ً، وفقا لبيانات جمعتها منظمة حقوق اإلنسان اإلرسائي400 وأكثر من 100

 28. 1997املعتقلني اإلداريني رهن االحتجاز يف نهاية عام 

، انخفض العدد إىل بضع عرشات وظل عند هذا 1998ًبعد إخالء سبيل عدد كبري من املعتقلني إداريا يف أوائل 

ويف أعقاب . 2000أيلول /مرب، عىل الرغم من اندالع االنتفاضة الثانية يف سبت2001املستوى أو أقل حتى نهاية 

، للمدن الرئيسية "السور الواقي"االجتياحات العسكرية اإلرسائيلية الواسعة النطاق، التي عرفت آنذاك باسم عملية 

 وارتفع 29، قبضت القوات اإلرسائيلية عىل آالف فلسطينيني، 2002آذار /يف الضفة الغربية، والتي بدأت يف مارس

وبعد ذلك التاريخ، . 1,140 إىل 2003نيسان /ًني إداريا مرة أخرى فوصل بحلول أبريلعدد الفلسطينيني املعتقل

 خالل عام 863 و628إىل ما بني " بتسيلم"حيث تراوحت اإلحصاءات الشهرية ملنظمة : انخفض العدد إىل حد ما
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، وبلغ يف املتوسط 2007 و2005ًواستمر ارتفاع وانخفاض املعدل الشهري لعدد املعتقلني إداريا ما بني . 2004

ويف أعقاب أرس الجندي اإلرسائييل جلعاد شاليط عىل يد الجماعات الفلسطينية املسلحة يف قطاع 30. ً معتقال765

ًإداريا، يف "  لحماس"ُ، اعتقل العرشات من أعضاء الربملان الفلسطيني التابعني 2006حزيران /غزة، يف يونيو

 .إلطالق رساحه" حماس"محاولة للضغط عىل 

، من إصدار منظمة 2000رسم توضيحي يبني عدد الفلسطينيني املعتقلني بأوامر اعتقال إداري منذ عام 

31.حقوق اإلنسان اإلرسائيلية بتسليم
 © B'Tselem 

  

، أخذ عدد املعتقلني اإلداريني باالنخفاض مرة أخرى، حتى وصل 2007ترشين الثاني /بيد أنه وابتداء من نوفمرب

إال أن أعدادهم أخذت تتزايد باطراد منذ ذلك الحني من جديد . 2010آب /ًإداريا يف أغسطسً معتقال 189إىل 

، وهو منحى يثري القلق 2012أيار / معتقل إداري يف وقت كتابة هذا التقرير، يف مايو300لتصل إىل ما يزيد عىل 

 .لدى منظمة العفو الدولية

، فقد 2012نيسان /، يف نهاية أبريل"بتسيلم"إىل " ئيليةمصلحة السجون اإلرسا"ًووفقا للبيانات املقدمة من 

 باملائة 34 معتقلني إداريني معروفني ملدة ستة أشهر إىل سنة واحدة، بينما اعتقل 308 باملائة من 31احتجز حوايل 

ً فلسطينيا رهن االعتقال اإلداري بشكل مستمر لسنتني إىل أربع سنوات ونصف، 13وظل . غريهم لسنة أو سنتني

واعتقل ما ال يقل عن أربعة 32. بينما استمر اعتقال فلسطينيني اثنني ملدة تزيد عن أربعة سنوات ونصف السنة

ًصحفيني فلسطينيني اعتقاال إداريا وال يوجد يف الوقت الراهن أطفال بني املعتقلني اإلدرايني الفلسطينيني، ولكن 33. ً

، وانخفضت أعدادهم بعدها 2008 و2004ًداريا ما بني ً عاما اعتقلوا إ18العرشات من الفلسطينيني تحت سن 

 34. 2010ًلتصل إىل طفل واحد معتقل إداريا يف نهاية 

ًوعىل الرغم من أن الغالبية العظمى ممن اعتقلوا اعتقاال إداريا منذ   كانوا  من فلسطينيي األرايض 1967ً

اليهود والفلسطينيني عىل ( من مواطني إرسائيل ًالفلسطينية املحتلة، فقد شملت االعتقاالت اإلدارية أعدادا أصغر

 .3َّورعايا أجانب، وبموجب مختلف القوانني واإلجراءات املفصلة يف القسم ) السواء
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: القانون في خدمة الظلم. 3
األحكام القانونية المتعلقة 

باالعتقال اإلداري في إسرائيل 
 واألراضي الفلسطينية المحتلة

ومن . راء أبواب مغلقةتفحصنا األدلة السرية، و"
وفيما يتعلق بالمواد . غير الممكن الكشف عنها

ًالتي اطلعنا عليها، ال نستطيع القول إن هناك سببا 
للتدخل في قرار القائد العسكري بتمديد االعتقال 

 ." اإلداري
 HCJاإلداري، يف القضية رقم باملوافقة عىل تمديد فرتة االعتقال " املحكمة اإلرسائيلية العليا"النص الكامل لقرار قضاة 

  أبو سنينة ضد محكمة االستئناف العسكرية2021/10

طورت إرسائيل، عىل مر السنني، اآلليات القانونية لالعتقال اإلداري يف إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة، يف 

سطينيني يف األرايض  وضد الفل- العرب منهم واليهود-إطار سعيها إىل استخدام هذا التدبري ضد مواطنيها

، 1948ولسنوات عديدة عقب . الفلسطينية املحتلة، وبصورة نسبية ضد عدد صغري من مواطني الدول األجنبية

ًظلت إرسائيل تقاوم سن قوانينها الخاصة بها فيما يتعلق باالعتقال اإلداري، معتمدة عوضا عن ذلك عىل املادتني 

ِّوتخول أحكام هذه األنظمة القائد . تي ورثتها عن االنتداب الربيطاني، ال)الطوارئ( من أنظمة الدفاع 111 و108

العسكري إصدار أوامر اعتقال إداري دون تحديد املدة القصوى لنفاذ مثل هذه األوامر، كما تنص عىل حد أدنى من 

الضفة الغربية وقد طبقت إرسائيل هذه األنظمة عىل 35. املراجعة من قبل لجنة استشارية رأيها غري ملزم للسلطات

 بإدماج األحكام ذات الصلة 36، 1970نيسان /، وقامت بعد ذلك، يف أبريل1967وقطاع غزة عقب احتاللها لهما يف 

ويف واقع الحال، لم يتم إلغاء هذه األنظمة، التي أقرتها ". 378األمر العسكري رقم "املوجودة يف هذه األنظمة يف 

 . ً، إلغاء تاما يف أي وقت من األوقات1945اإلدارة االستعمارية الربيطانية يف 

 بصورة –يف احتجاز بعض الفئات من املعتقلني ) الطوارئ(، أوقفت إرسائيل استخدام أنظمة الدفاع 1979ويف 

 دون تهمة أو محاكمة، وذلك عقب -رئيسية مواطني إرسائيل واملقيمني يف القدس الرشقية ومواطني الدول األجنبية
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 أنظر القسم  (1979لسنة )" اعتقاالت( قانون الصالحيات الخاص بالطوارئ "اإلرسائييل ) انالربمل(سن الكنيست 

األمر العسكري رقم "، 1980كانون الثاني /، الصادر يف يناير"815األمر العسكري رقم "َّوعدل ). فيما ييل3.2 

ً، مضيفا إجراء قضائيا )"اعتقاالت(قانون صالحيات الطوارئ "لكي يعكس بعض األحكام املتضمنة يف " 378 ً

ومع أن أوامر عسكرية صدرت 37. ًجديدا للمراجعة بشأن املعتقلني اإلداريني من سكان األرايض الفلسطينية املحتلة

يف السنوات التالية لتتضمن تعديالت إضافية، ظلت األحكام الرئيسية عىل حالها، بما يف ذلك تلك التي تسمح 

ُ معلومات رسية تحجب عن املعتقل وعن محاميه، وتجيز تجديد أوامر االعتقال بال ًبإصدار أوامر اعتقال استنادا إىل

 . حدود

، وبصورة رئيسية من أجل النص عىل االعتقال اإلداري "قانون سجن املقاتلني غري الرشعيني "2002وأقر يف 

 ).  فيما ييل3.3نظر القسم أ(ملواطني الدول األجنبية، مع أنه قد استخدم منذ ذلك الوقت العتقال أفراد من غزة 

وعىل ذلك، يتوافر بني يدي السلطات اإلرسائيلية، حتى وقت كتابة هذا التقرير، أمر عسكري يف صيغة مدمجة 

قانون "، و"1651األمر العسكري رقم : "وترشيعان آخران يمكنانها من احتجاز األفراد رهن االعتقال اإلداري

السماح : والنتيجة التي ترتتب عىل هذه األحكام القانونية واضحة". )اعتقاالت(الصالحيات الخاص بالطوارئ 

باالعتقال اإلداري إىل أجل غري مسمى دون تهمة أو محاكمة يف إرسائيل ويف األرايض الفلسطينية املحتلة، عىل 

 . السواء

 1651 األمر العسكري رقم 1.3
 املشار إليه من 38، "1651رقم ) دا والسامرةيهو)( صيغة مدمجة( األمر العسكري بشأن تعليمات األمن "دخل 

، وحل محل عدد من األوامر 2010أيار / مايو2، حيز النفاذ يف "1651باألمر العسكري رقم "ًاآلن فصاعدا 

وينطبق، من الناحية النظرية، عىل كل شخص يف الضفة ". 378األمر العسكري رقم "العسكرية، بما يف ذلك 

املستوطنون اليهود ومواطنو إرسائيل (ك املقيمون الفلسطينيون واملواطنون اإلرسائيليون الغربية املحتلة، بما يف ذل

بيد أن منظمة العفو الدولية  ال تعلم بأية حالة جرى . واألجانب) من الفلسطينيني الذين يعيشون يف الضفة الغربية

 تنصان عىل جواز االعتقال اإلداري، ، اللتني"1651األمر العسكري رقم " من 294 و284فيها اللجوء إىل الفقرتني 

، عىل تقديم 1970ويف املقابل، فقد دأبت السلطات اإلرسائيلية، منذ أواخر . ضد مواطنني إرسائيليني يهود

ًاملستوطنني اليهود يف الضفة الغربية املحتلة إىل محاكم مدنية إرسائيلية كسياسة عامة، عوضا عن تقديمهم إىل 

الضفة " (قانون تعليمات الطوارئ"ًائيلية، التي أنشأتها ملقاضاة الفلسطينيني، استنادا إىل املحاكم العسكرية اإلرس

َّ، الذي وسع مظلة القانون املدني 1967لسنة )  الوالية القضائية الجنائية واملساعدة القانونية-الغربية وغزة

وقد 39. فلسطينية املحتلة، أو يسافرون عربهااإلرسائييل لتشمل املواطنني اإلرسائيليني الذين يعيشون يف األرايض ال

ّمكن هذا السلطات اإلرسائيلية من إعفاء املواطنني اإلرسائيليني من أحكام األوامر العسكرية التي يخضع لها 

فك "ُوألغي أمر عسكري مماثل كان ساري املفعول يف قطاع غزة عندما نفذت إرسائيل خطة . الفلسطينيون

 . 2005أيلول / سبتمربمع القطاع يف" االرتباط

ويحتجز املعتقلون اإلداريون بموجب أوامر اعتقال إداري مؤقتة فردية ملدة تصل إىل ستة أشهر وتصدر عن القائد 

ويمكن لألمر أن يصدر إذا ما كانت . 1651العسكري بناء عىل الفصل األول، املادة ب، من األمر العسكري رقم 

وال يوجد ". األمن العام"أو عىل " أمن املنطقة"ًرد يشكل خطرا عىل لالفرتاض بأن الف" أسس معقولة"هناك 

وعند انتهاء مدة أمر االعتقال أو . تعريف محدد لهاتني العبارتني، وتأويلهما مرتوك لتقديرات القادة العسكريني

ري محدود من قبل ذلك، يجوز للقائد العسكري تمديد العمل به ملدة تصل إىل ستة أشهر، ويمكنه أن يجدده لعدد غ

 . وبذا، فمن املمكن أن يمدد أمر االعتقال اإلداري إىل ما ال نهاية. املرات
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 جلب املعتقل اإلداري أمام قاض عسكري خالل 1651ويقتيض الفصل األول، املادة ب، من األمر العسكري رقم 

إذا لم "، 1651عسكري رقم  ب من األمر ال287ًوطبقا للفقرة . ثمانية أيام من إصدار أمر االعتقال أو تجديده

ُيجلب املعتقل أمام قايض ولم يبدأ بالنظر بقضيته خالل ثمانية أيام كاملذكور، يفرج عن املعتقل، إال إذا كان هناك 

   ".سبب آخر العتقاله حسب كل قانون أو ترشيع أمن

ه العموم تأكيد روتيني وهو عىل وج. ُويعرف هذا اإلجراء باملراجعة القضائية ويجرى يف جلسة مغلقة للمحكمة

بيد أنه من النادر . ًألمر االعتقال اإلداري، رغم أنه يمكن للقايض العسكري أيضا إلغاء األمر أو تقليص مدة االعتقال

ًتماما أن صدرت قرارات بإلغاء أمر اعتقال من جانب القايض العسكري، أما القرارات بخفض مدة االعتقال فهي يف 

وقد حدث . ما يعني أنه يمكن للقائد العسكري تمديد فرتة االعتقال عندما تنتهي مدة األمر،  "ال قيمةب" "العادة 

، ما يدل عىل أنه من غري املمكن تجديد أمر االعتقال لدى انتهاء مدته ً"جوهريا"بصورة نادرة أن كان خفض املدة 

 40. ما لم تكن مادة استخبارية جديدة ذات مغزى قد توافرت ضد املعتقل

ن املعتقلني اإلداريني يملكون حق استئناف كل أمر إداري، كما يحق لهم اختيار مستشارهم القانوني، ال يتم ومع أ

ويف معظم الحاالت، ال يبلغون حتى بال . تبليغ ال املحامي وال املعتقل بتفاصيل األدلة املتوافرة ضده أو ضدها

ًعاء العسكري عىل القايض العسكري، جنبا إىل جنب مع باالتهامات املحددة املوجهة ضد املعتقل التي يعرضها االد

، يف اجتماعات ال يحرضها املعتقلون أو )الشاباك(األدلة املقدمة من املحققني التابعني لجهاز األمن العام اإلرسائييل 

نها ويمكن للقايض العسكري التحفظ عىل أية معلومات أو أدلة إذا ما رأى أو رأت أن من شأن الكشف ع. محاموهم

ولذا، ليس ثمة إمكانية ألن يقوم محامو الدفاع باستجواب شهود ". أن يلحق الرضر بأمن املنطقة أو األمن العام"

 . االدعاء أو حتى باالستفسار عن وجودهم

وتنعقد . ويمكن للمعتقل وللقائد العسكري، عىل السواء، استئناف قرار القايض أمام محكمة االستئناف العسكرية

ًلنظر يف االستئناف عموما خالل بضعة أسابيع من تاريخ االستئناف، وهي باملثل جلسة مغلقة، لماع جلسة االست

وتنطبق فيها األحكام نفسها التي تسمح بالتحفظ عىل االتهامات  واألدلة وعدم إطالع املعتقل ومحاميه أو محاميها 

تأكيد عىل أمر االعتقال اإلداري، رغم أن القايض ويف معظم الحاالت، يجري رفض استئنافات املعتقلني ويتم ال. عليها

بيد أن بعض املعتقلني، وبالنظر إىل عدم الكشف عن األدلة . العسكري يقلص مدة أمر االعتقال يف بعض الحاالت

 . التي يستند إليها االعتقال اإلداري، يشعرون بأنه ال معنى للجوء إىل إجراء استئناف القرارات

ئيلية عىل أنه بإمكان الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة االعرتاض عىل قرارات وتشدد السلطات اإلرسا

وقد أصدرت املحكمة العليا . املحاكم العسكرية، بما يف ذلك عن طريق التقدم بالتماس إىل املحكمة اإلرسائيلية العليا

تؤكد عىل أنه من غري املمكن استخدام  كما 41بعض األحكام املهمة التي تؤكد عىل أهمية املراجعة القضائية، 

بيد أنها 42. ًاالعتقال اإلداري إال كتدبري وقائي ضد فرد يشكل خطرا عىل األمن ال يمكن تداركه بغري ذلك من الوسائل

ًلم ترس معايري جوهرية ملراجعة االعتقال اإلداري، ونادرا ما تفحصت ما إذا كانت قرارات القضاة العسكريني  ِ

ًاراتها هي نفسها، وعادة ما أبدت تمنعا مبالغا فيه عن التدخل يف قضايا محددة أو عن وضع تتماىش مع قر ً ُّ

 43. َّاملعلومات االستخبارية املحصنة التي استندت إليها أوامر االعتقال موضع التساؤل

 وما يعرض عليها ًوفضال عن ذلك، فإن املحكمة العليا تقبل يف نهاية املطاف الحجج التي يتذرع بها النائب العام

" الشاباك"من قبل ) ًوهنا أيضا يف جلسة مغلقة منفصلة دون حضور املعتقل ومحاميه أو محاميها(من أدلة رسية 

ويف حقيقة األمر، ليست هناك سوى قضية مدونة واحدة أمرت فيها املحكمة العليا باإلفراج عن . ُوترد الطعن

َوبينت مراجعة شاملة 44. ًكان محتجزا بمقتىض أمر عسكريمعتقل إداري من األرايض الفلسطينية املحتلة 
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 2000كانون الثاني / قضية اعتقال إداري كانت املحكمة العليا قد نظرت بها ما بني يناير322استعرضت 

 وأغلبيتها العظمى بناء عىل التماسات تقدم بها معتقلون من األرايض الفلسطينية – 2010كانون األول /وديسمرب

 أن املحكمة لم تصدر أي قرار قضائي باإلفراج عن املعتقل يف أي -جب أوامر عسكرية إىل املحكمة العليااملحتلة بمو

 45. من القضايا التي عرضت عليها

ًومن ناحية ثانية، يمكن لتقديم االلتماسات إىل املحكمة العليا أن يساعد محامي الدفاع أحيانا يف معرفة يشء حول 

إىل إعادة تقييم مدى رضورة االعتقال، " الشاباك" ضد املعتقل ومدى قوته، أو أن يدفع طبيعة الدليل الرسي املقدم

ًوكثريا ما تشارك املحكمة . يجري التفاوض أثناءها عىل تسوية لسحب االلتماس" عملية مساومة"بما يؤدي إىل 

ألحيان، التسويات التي هذه، وتقر، يف بعض ا" عملية املساومة"ًالعليا، سواء رسميا أو بشكل غري رسمي، يف 

ويف بعض 46. يتوصل إليه الدفاع مع النائب العام، أو تصدر توصيات غري ملزمة للدولة ضمن منطوق قرارها

التسويات التي يجري التفاوض بشأنها، توافق الدولة عىل اإلفراج عن املعتقل يف نهاية مدة أمر االعتقال ما لم 

ً ويواجه املعتقلون واملحامون وضعا تفاوضيا ضعيفا نتيجة عدم ".تظهر معلومات استخبارية جديدة  مهمة" ً ً

 . يف نهاية املطاف" الشاباك"معرفتهم باألدلة املتوافرة أثناء التفاوض عىل  مثل هذه التسويات، التي يجب أن يقرها 

املحكمة "أن بالنظر إىل كل هذه التعقيدات، يظل من املفهوم أن يشعر العديد من املعتقلني ومحامي الدفاع ب

 الذي يفرتض أن –ال تفرض، يف نهاية املطاف، أي قيود عىل االستخدام املفرط لالعتقال اإلداري " اإلرسائيلية العليا

ًال يكون استخدامه إال تدبريا استثنائيا يف ظروف محدودة للغاية ِّ وإنما تلعب، عوضا عن ذلك، دور املحلل الذي -ً ً

ًتمع الدويل بأن االعتقال اإلداري يجري عىل نحو أكثر مرشوعية وتناسبا مما هو يف يوهم الجمهور اإلرسائييل واملج

وقد أبلغ بعض املعتقلني واملحامني منظمة العفو الدولية أنهم يفضلون عدم التقدم بالتماس إىل . واقع الحال

ًعال يف ممارسة هذا الخيار، وحتى بالنسبة للمعتقلني الذين يرغبون ف. املحكمة العليا يف قضايا االعتقال اإلداري

. ًكثريا ما يكون الوقت غري كاف للتقدم بمثل هذا االلتماس قبل أن تنقيض مدة االعتقال اإلداري الصادر بحقهم

وإذا ما جرى تجديد أمر االعتقال اإلداري، فإنه يعترب أمر اعتقال جديد، ويتعني عىل املعتقل أن يعيد الكرة مرة 

 . تئنافأخرى بشأن إجراءات االس

، بلغ عدد "بتسيلم"إىل منظمة حقوق اإلنسان اإلرسائيلية " الشاباك"وبحسب البيانات اإلحصائية التي قدمها 

ومن . 2012نيسان / معتقلني يف نهاية أبريل308املعتقلني اإلداريني الفلسطينيني من سكان الضفة الغربية 

 ". 1651ي األمر العسكر"ًاملفرتض أن يكونوا جميعا معتقلني بموجب 

" 1651األمر العسكري "ًإن االعتقال ليس التدبري اإلداري الوحيد املسموح به استنادا إىل معطيات رسية بموجب 

فالفصل األول يسمح يف املادة ج للقادة ". ألسباب أمنية ملحة"إذا ما ارتأى القائد العسكري رضورة ذلك 

ِّصدار األوامر املقيدة لحرية التنقل أو التي ترقى إىل مرتبة العسكريني بفرض مختلف أنواع الرقابة اإلدارية أو إ

وتستطيع 47. الحرمان من الحرية، من قبيل فرض اإلقامة الجربية عىل الشخص يف منطقة محددة أو حتى يف بيته

لجنة طعون يعينها رئيس محكمة االستئناف العسكرية إلغاء األمر الصادر أو تخفيض مدته أو تغيري رشوطه، 

 . ً إجراءات اللجنة تستند أيضا إىل معطيات ال يكشف النقاب عنها للمشتبه به أو ملحاميه أو محاميهاولكن

 1979 -) اعتقاالت( قانون الصالحيات الخاص بالطوارئ 2.3
ينطبق هذا القانون عىل مواطني إرسائيل واملقيمني فيها، وعىل املقيمني يف األرايض املحتلة من مواطني إرسائيل، 

ًومع أنه قد استخدم أحيانا العتقال مواطني دول عربية ومقيمني يف األرايض .  املقيمني من جنسيات أخرىوعىل

الفلسطينية املحتلة، إال أنه استخدم بصورة أكرب العتقال املواطنني اإلرسائيليني ومواطني القدس الرشقية املحتلة 
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 . من الفلسطينيني

محل األحكام الخاصة باالعتقال اإلداري يف أنظمة 48)" اعتقاالت(قانون الصالحيات الخاص بالطوارئ "وحل 

ومثل القوانني واألوامر اإلرسائيلية األخرى املختلفة، ال يرسي . املطبقة يف عهد االنتداب الربيطاني) الطوارئ(الدفاع 

، ولكن حالة "1948 –األمر الخاص بالقانون واإلدارة "ًمفعوله إال يف حالة الطوارئ املعلنة رسميا بمقتىض 

، الذي أقره الكنيست "القانون األسايس للحكومة "وحدد 49. 1948الطوارئ قد بقيت معلنة وتجدد باستمرار منذ 

 فرتة إعالن الطوارئ يف كل مرة بسنة واحدة، ولكنه سمح بتجديدها بال 50، 2001 وجرى تنقيحه يف 1992يف 

ًتحديدا عىل أن " القانون األسايس"ونص .  منذ ذلك الوقتقيود، وعكف الكنيست عىل تجديد حالة الطوارئ كل سنة

ال يجوز أن تحول دون "، و"ِّإال إىل الحد الذي تسوغه حالة الطوارئ... ال توضع موضع النفاذ"تعليمات الطوارئ 

 ".اللجوء إىل إجراء قانوني، أو تفرض عقوبة بأثر رجعي، أو تسمح بالتعدي عىل الكرامة اإلنسانية

بالتماس إىل املحكمة العليا اإلرسائيلية، يف جلسة عقدت " جمعية الحقوق املدنية يف إرسائيل"تقدمت ، 1999ويف 

تعليمات إىل الحكومة بأن " محكمة العدل العليا"وأصدرت . ، إللغاء حالة الطوارئ"محكمة العدل العليا"بصفة 

ًتحدد جدوال زمنيا إلنهاء حالة الطوارئ، وإىل وزارة العدل إلعداد  ترشيع بديل للقوانني واألوامر املختلفة السارية ً

 التماس الجمعية، وقضت بأن 2012أيار / مايو8 سنة، رفضت املحكمة، يف 13وبعد نحو 51. املفعول بموجبها

 وعىل ما يبدو، فإن الحكومة اإلرسائيلية عاقدة العزم 52". االلتماس قد استنفد صالحيته رغم عدم اكتمال العمل"

قانون الصالحيات الخاص بالطوارئ "لعمل بحالة الطوارئ، وبما يرافقها من ترشيعات، بما فيها عىل مواصلة ا

 . ، يف املستقبل املنظور)"اعتقاالت(

، )"اعتقاالت(قانون الصالحيات الخاص بالطوارئ "ويمكن لوزير الدفاع إصدار أوامر االعتقال اإلداري، بموجب 

أساس معقول لالفرتاض بأن أمن الدولة أو األمن العام يتطلب "اك ملدة تصل إىل ستة أشهر إذا ما كان هن

ويتعني أن تتم . وال يورد القانون أية معايري إضافية، ويمكن ألوامر االعتقال أن تجدد إىل ما ال نهاية". االعتقال

األمر أو  يملك صالحية تأكيد – رئيس محكمة محلية – ساعة من قبل قاض مدني 48مراجعة أمر االعتقال خالل 

ًويتوجب عىل املحكمة املحلية أيضا أن تقوم بمراجعة األمر بصورة أوتوماتيكية خالل مدة ال . تقصري مدته أو إلغائه

ويمكن للمعتقل استئناف قرار املحكمة املحلية أمام املحكمة . تزيد عىل ثالثة أشهر عقب املراجعة القضائية األوىل

 املحاكم املحلية واملحاكم العليا خلف أبواب مغلقة ويجوز حجب األدلة التي تربر وكالعادة، تتم اإلجراءات يف. العليا

 . إصدار أمر االعتقال عن املعتقل وعن محاميه أو محاميها

قانون الصالحيات الخاص "ًوليس لدى منظمة العفو الدولية علم بعدد املعتقلني املحتجزين حاليا بناء عىل أحكام 

 أمر اعتقال إداري ضد مواطنني إرسائيليني يف 14ًطبقا للسلطات اإلرسائيلية، فقد صدر و)". اعتقاالت(بالطوارئ 

، ولكن منظمة العفو الدولية لم تتمكن من التحقق من هذا الرقم أو التأكد من القانون أو األوامر التي 2011

 54. 2011وقد صدرت أوامر تقييد إدارية بحق مستوطنني إرسائيليني خالل 53. صدرت بموجبها

  قانون اعتقال المقاتلين غير الشرعيين3.3
وكان الدافع . ، وكان القصد منه يف األصل احتجاز مواطنني لبنانيني2002أقر الكنيست اإلرسائييل هذا القانون يف 

 بعدم جواز مواصلة الدولة احتجاز أشخاص ال 2000يف " املحكمة اإلرسائيلية العليا"إليه صدور قرار عن 

ًا أمنيا بصفتهم الشخصية قيد االعتقال اإلدارييشكلون تهديد وكان األمر يتعلق بمواطنني لبنانيني احتجزوا 55. ً

بغية الحصول عىل معلومات حول )" اعتقاالت(قانون صالحيات الطوارئ "، بمقتىض "كورقة مساومة"لسنني، 
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ُوعقب هذا القرار، أفرج عن . ثمانينياترون آراد وجنود إرسائيليني آخرين فقدوا أثناء املعارك يف لبنان خالل عقد ال

 وهما مصطفي الديراني –ً لبنانيا، ولكن املسؤولني الحكوميني اإلرسائيليني أوضحوا أن رجلني لبنانيني آخرين 13

 عىل 1989 و1994والشيخ عبد الكريم عبيد، اللذين اختطفهما الجنود اإلرسائيليون من منزليهما يف لبنان عامي 

قانون "ًوعوضا عن ذلك، رشعوا يف صياغة قانون جديد، رغم حقيقة أن 56. ن رهن االعتقال سيظال-التوايل

 57.  كان يمكنهم من ممارسة االعتقال اإلداري ملواطني دول أجنبية1979لسنة )" اعتقاالت(صالحيات الطوارئ 

" أسري حرب"ضع إذ ينص القانون عىل اعتقال من يقومون بأعمال عدائية ضد إرسائيل، ممن ال يتمتعون بو

هو الشخص الذي " املقاتل غري الرشعي"ً ووفقا للقانون، فإن 58". ةثثالاتفاقية جنيف ال" من4بمقتىض املادة 

يشارك يف أعمال عدائية ضد إرسائيل، عىل نحو مبارش أو غري مبارش، أو الذي ينتمي إىل عضوية قوة تقوم بتنفيذ 

ويتيح القانون لرئيس األركان، أو ألي ". أعمال عدائية"ون معنى عبارة ِّوال يعرف القان. أعمال عدائية ضد إرسائيل

سبب "ضابط يحمل رتبة لواء يعينه رئيس األركان، بإصدار أمر اعتقال إىل أجل غري مسمى إذا ما كان لديه 

معقول لالعتقاد بأن الشخص املحتجز من قبل سلطات الدولة مقاتل غري رشعي وأن إخالء سبيله سوف يلحق 

وال ينتهي االعتقال إال عندما يقرر رئيس األركان أن هذه الرشوط لم تعد قائمة، أو أن ثمة ". ألذى بأمن الدولةا

 . ًأسبابا خاصة قد استجدت لتربير اإلفراج عن املعتقل

 أي بعبارة أخرى –" كمقاتل غري رشعي"ويفرتض القانون أنه من شأن اإلفراج عن شخص ما تم تحديد صفته 

ضو يف قوة تقوم بتنفيذ أعمال عدائية ضد إرسائيل، أو شارك بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف مثل هذه كمعتقل ع

يلحق األذى بأمن الدولة ما دام أن األعمال العدائية لهذه القوة ضد دولة إرسائيل لم تتوقف، " أن -األعمال العدائية

 ". ما لم يثبت العكس

محكمة مدنية، وليس أمام محكمة عسكرية، فإن الضمانات اإلجرائية التي ومع أن املراجعة القضائية تتم أمام 

ويتعني إحضار املعتقل أمام ". 1651األمر العسكري رقم "ينص عليها القانون أضعف من تلك التي ينص عليها 

إذا وجد وليس بإمكان القايض إلغاء األمر إال . ً يوما من تاريخ صدور أمر االعتقال14قايض محكمة محلية خالل 

ًإلصدار األمر، ونظرا ألن األمر يظل ساري املفعول إىل أجل غري مسمى، ) املرنة للغاية(أنه لم تتم مراعاة الرشوط 

ُوما إن يتم إقرار األمر حتى يحرض املعتقل أمام قايض محكمة . فليس ثمة نص يستند إليه القايض لتقصري مدته

طيع إلغاء األمر إال إذا وجد أن اإلفراج عن املعتقل لن يلحق األذى محلية مرة كل ستة أشهر، ولكن القايض ال يست

. لإلفراج عنه) غري محددة(، أو إذا ظهرت أسباب خاصة )ًخالفا الفرتاض الذنب بموجب القانون(بأمن الدولة 

جانب ويجوز الطعن يف قرارات املحكمة املحلية أمام املحكمة العليا، ولكن مثل هذه القضايا تخضع للنظر من 

 .قاض واحد يف املحكمة العليا يقوم بمراجعة القضية وفق األحكام نفسها التي تعتمدها املحكمة املحلية

 فإن االعتقال الذي يتم بموجب هذا القانون يعترب شكال من 59، 2008ًوطبقا لحكم صدر عن املحكمة العليا يف 

أو " 1651األمر العسكري رقم "قال اإلداري بموجب أشكال االعتقال اإلداري، ولذا فإن القيود املطبقة عىل االعت

وادعت املحكمة . ًتنطبق أيضا عىل االعتقال بناء عىل هذا القانون)" اعتقاالت(قانون صالحيات الطوارئ "بمقتىض 

غري موجود يف القانون اإلنساني الدويل، وأن مثل هؤالء األشخاص هم " املقاتل غري الرشعي"العليا بأن وضع 

، وأنه يتعني عىل الدولة "اتفاقية جنيف الرابعة"خولون حق التمتع بإجراءات الحماية التي تنص عليها مدنيون م

ًإثبات أن الفرد املعني يمثل خطرا أو تهديدا وعىل الرغم من ذلك، لم يناقش القضاة االفرتاضات املحددة التي ينص . ً

ز املعتقلني إىل أجل غري مسمى بموجب افرتاض الذنب، ما ويف النتيجة، يتيح  القانون للدولة احتجا. عليها القانون

ًيجعل من املراجعة القضائية أمرا بال معنى تقريبا ً   . 
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ً مواطنا لبنانيا بموجب أحكامه، بينهم 15، اعتقل نحو 2002ومنذ إقرار القانون يف   اعتقلوا إبان الحرب 11ً

، وليس بني املعتقلني بموجبه 2008تموز /للبنانيني يف يوليووأفرج عن آخر املعتقلني ا. 2006اللبنانية الثانية يف 

وقد استخدم القانون عقب ذلك العتقال فلسطينيني من قطاع غزة بال 60. مواطنو دول أجنبية يف الوقت الراهن

 اعتقلوا أثناء 34 من فلسطينيي غزة بموجب القانون، بينهم 39إذ جرى اعتقال ما ال يقل عن . تهمة أو محاكمة

 27، االسم الذي أطلقته إرسائيل عىل عدوانها العسكري عىل قطاع غزة الذي بدأته يف "الرصاص املصبوب"ية عمل

ًوقد أفرج عنهم جميعا ما عدا واحدا. ً يوما22، واستمر 2008كانون األول / ديسمرب ، 2012أيار /فحتى مايو: ً

ًبيد أن حقيقة أن معتقال .  بموجب القانونكان محمود الرسسك، من رفح يف قطاع غزة، ال يزال رهن االعتقال،

ًواحدا ما زال محتجزا بصفة  ال يقلل من بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن هذا القانون، " مقاتل غري رشعي"ً

ْ لينص عىل سلطات سجن موسعة إذا أو عندما تعلن الحكومة 2008وال سيما عقب ما أجري عليه من تعديالت يف 

 61". ل عدائية عىل نطاق واسعوجود أعما"إعالن 
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االعتقال اإلداري : ظلم متواصل. 4
وغيره من انتهاكات حقوق 

 اإلنسان
أي بانخفاض طفيف عما كانت : ً فلسطينيا رهن االعتقال اإلداري308، كان هناك 2012نيسان /يف نهاية أبريل

ساوي عىل وجه التقريب ضعف من ، وبما ي320آذار، حيث بلغ عدد هؤالء /شباط ومارس/عليه الحال يف فرباير

وتضم قائمة الفلسطينيني 62. ، وهو أدنى مستوى خالل الفرتات األخرية2010آب /كانوا محتجزين يف أغسطس

ًاملعتقلني اعتقاال إداريا يف الوقت الراهن  ، الربملان الفلسطيني، "املجلس الترشيعي الفلسطيني" من أعضاء 24ً

وبعضهم . ً يقل عن أربعة صحفيني، وطالبا وخريجني ومحارضين جامعينيومدافعني عن حقوق اإلنسان، وما ال

 . سجناء رأي، كما هي الحال بالنسبة ألحمد قطامش

 ردود وزارة العدل اإلرسائيلية عىل أعضاء منظمة العفو الدولية 
قوق ترد وزارة العدل اإلرسائيلية بصورة منتظمة عىل مناشدات منظمة العفو الدولية املدافعة عن ح

وبعض هذه الردود تنرش عىل املأل يف املوقع اإللكرتوني للوزارة، وقد أدرجنا عدة ردود . املعتقلني اإلداريني

 .   من هذا التقرير1من هذه يف امللحق 

ويف هذه الردود، تقول السلطات اإلرسائيلية عادة إن املعتقل اإلداري املعني عضو يف منظمة إرهابية، وفق التعريف 

" حماس"و" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني"يف الئحة املنظمات الصادرة عن الحكومة، بما فيها الوارد 

وتدعي أنه من غري املمكن إعالن األدلة عىل النشاط الجنائي املرتبط بعضوية هذه املنظمات ". الجهاد اإلسالمي"و

" األدلة"لوثائق الرسية، وبناء عىل هذه يف املحكمة ألسباب تتعلق برسية األدلة وألن هذه املعلومات تصنف ضمن ا

كما إن ". ًخطرا عىل املنطقة"أو " ًخطرا عىل األمن العام"الرسية توصلت السلطات العسكرية إىل أن املعتقل يمثل 

 . هذه الردود تصف وجهة نظر السلطات اإلرسائيلية يف االعتقال اإلداري

ًمنظمة العفو الدولية من أن نظام االعتقال اإلداري، وفقا ملا ًإن هذه الردود ال تفيد شيئا يف تخفيف بواعث قلق 

وقد قمنا بتفصيل بواعث القلق هذه، وما . ًتمارسه إرسائيل، يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان ملن تحتجزهم بموجبه

 . 5يتصل بها من قانون دويل، يف القسم 

 أوامر اعتقال إداري سلسلة من االحتجاجات ، بدأ الفلسطينيون املحتجزون بناء عىل2012يف الشهور األوىل من 

ِّوأعلن بعضهم إرضابات مطولة عن الطعام، معرضني . السلمية املختلفة ضد اعتقالهم دون تهمة أو محاكمة َّ

 63. حياتهم للخطر بغرض االحتجاج عىل ما يلقونه من معاملة سيئة ويواجهونه من ظروف اعتقال مزرية

 66 استمر طيلة 2011كانون األول / ديسمرب18ًل واحد إرضابا عن الطعام يف وبدأت االحتجاجات بإعالن معتق

ً إرضابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا عىل اعتقاله اإلداري وعىل ما لقيه من سوء خرض عدنانإذا أعلن . ًيوما ً ً

 معتقلون إداريون وتبعه يف احتجاجه. معاملة عىل يد القوات اإلرسائيلية أثناء القبض عليه وأثناء التحقيق معه
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 .   وآخرونهناء شلبي وبالل ذياب وثائر حالحله ومحمود الرسسكآخرون، بمن فيهم 

ً معتقال إداريا قد أعلنوا اإلرضاب عن الطعام30، كان ما يربو عىل 2012آذار /وبحلول مارس وقامت أغلبية هؤالء . ً

نيسان /ومع حلول أبريل. ة عن الطعامبإرضابات محدودة للتضامن مع اآلخرين ممن أعلنوا إرضابات مفتوح

ً، كان ستة معتقلني إداريني قد أعلنوا اإلرضاب املفتوح عن الطعام، ونقلوا جميعا، يف نهاية املطاف، إىل املركز 2012

وألهم احتجاجهم مئات املعتقلني . يف سجن نيتزان، بالرملة، وسط إرسائيل" ملصلحة سجون إرسائيل"الطبي التابع 

نيسان، / أبريل17آلخرين بأن يحذوا حذوهم، لتصل حركة اإلرضاب الجماعي عن الطعام إىل ذروتها يف والسجناء ا

 . أيار/ مايو14لتنتهي بالصفقة التي عقدت يف 

، إىل جانب آخرين، مقاطعتهم إلجراءات وليد حناتشه وأحمد قطامشوأعلن معتقلون إداريون آخرون، مثل 

 . سكريةاالعتقال اإلداري يف املحاكم الع

ًوتمثل قصص هؤالء املعتقلني وسواهم من املعتقلني رمزا عىل انتهاكات حقوق اإلنسان التي يخضع لها املعتقلون  ْ

ًوقد ساعد احتجاج املرضبني عن الطعام عىل لفت أنظار العالم مجددا إىل الظلم الكامن يف . اإلداريون الفلسطينيون

اءة املنهجية من جانب السلطات اإلرسائيلية ملعاملة املعتقلني واألرسى ممارسة االعتقال اإلداري، وكذلك إىل اإلس

 . والفلسطينيني

بيد أن املعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية تفيد بأن السلطات اإلرسائيلية استمرت بتجديد أوامر االعتقال 

ن أن حركة اإلرضاب االحتجاجية لم أيار مما يثري بواعث قلق بالغ لدى املنظمة م/ مايو14اإلداري عقب صفقة 

ففي وقت كتابة هذا التقرير، كانت منظمة . تحقق الكثري عىل طريق وقف هذه املمارسة، التي ينبغي أن تتوقف

ً شخصا ممن تم تجديد أوامر اعتقالهم إداريا  منذ 30العفو الدولية قد تلقت أسماء  وصدرت أوامر . أيار/ مايو14ً

 . 2ويمكن االطالع عىل أسمائهم يف امللحق .  معتقلني آخريناعتقال إداري بحق ثالثة

  االعتقال واالستجواب 1.4
وزعم آخرون أنهم قد . تصدر أوامر االعتقال اإلداري بحق بعض الفلسطينيني مبارشة عقب القبض عليهم

 معهم، ثم استجوبوا عقب القبض عليهم وتعرضوا للتعذيب أو لغريه من صنوف سوء املعاملة أثناء التحقيق

وأشار البعض إىل أن هذا قد حدث . ًصدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري عوضا عن توجيه االتهام إليهم ومحاكمتهم

 . أثناء التحقيق" االعرتاف"بسبب رفضهم 

فلعقود من الزمن، تعرض العديد من املعتقلني الفلسطينيني، إن لم يكن معظمهم، للتعذيب أو لغريه من رضوب 

َّ، وهذه املمارسة موثقة )الشاباك" (جهاز األمن العام"لسيئة، وال سيما أثناء عمليات استجوابهم من قبل املعاملة ا

وتشمل األساليب التي تستخدم يف ذلك، بحسب . ًجيدا لدى منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى لحقوق اإلنسان

إلبقاء عىل املعتقل بال حركة يف أوضاع مؤملة، منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى، التكبيل املؤلم بالقيود، وا

ويمكن لعمليات . والحرمان من النوم، وإطالق التهديدات ضد أفراد أرسة املعتقل، والتهديدات واإلساءات اللفظية

ًوطبقا للتقارير، كثريا ما يتم . التحقيق تحت التعذيب أن تستمر ألسابيع يحرم املعتقل أثناءها من االتصال بمحام ً

 64. تعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة بتواطؤ من جانب املهنيني الطبينيال
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 إرضابه عن الطعام، بداية، لالحتجاج عىل إساءة معاملته عندما قبض عليه وأثناء التحقيق معه خرض عدنانأعلن 

 سنة 33عمر ّوأبلغ الخباز والخريج الجامعي والناشط السيايس البالغ من ال. 2011كانون األول /يف ديسمرب

ّاملحامني ومنظمات حقوق اإلنسان أن جنودا مقنعني اقتحموا بيته يف وجود والدته وأطفاله وقال إن الجنود كبلوا . ً

ميفو "يديه خلف ظهره، وألقوا به عىل أرضية سيارة الجيب وقاموا بركله وبصفعه وهم ينقلونه إىل مستوطنة 

ثم نقل . ت يداه قد تورمتا بسبب األصفاد، وكانت شفته السفىل تنزفوعندما وصلوا به إىل املستوطنة، كان". دوتان

 ". الشاباك"إىل مركز اعتقال كيشون يف إرسائيل الستجوابه من قبل مسؤولني يف 

 

 

 

ً املحامني أنه أعلن إرضابا عن الطعام يف اليوم الثاني من القبض عليه لالحتجاج عىل معاملة خرض عدنانوأبلغ 

إىل محاميه، استجوب خرض عدنان بصورة يومية " الشاباك"ًوطبقا لبيان موجز أرسله . له" شاباكال"مسؤولني يف 

وكان هناك سبعة محققني منتظمني؛ . ؛ وملرتني يف بعض األيام2011كانون األول / ديسمرب29 حتى 18ًتقريبا من 

ناء عمليات االستجواب، كان وأث. ًبينما كان موظفون أمنيون آخرون يحرضون التحقيق يف بعض األحيان أيضا

وقال إن . َّيوثق بقيود إىل كريس معوج ويداه موثقتان خلف ظهره يف وضع يتسبب له بألم شديد يف ظهره

كانون / يناير10ويف . مستجوبيه كانوا يهددونه باستمرار ويطلقون األلفاظ النابية يف وجهه ويشتمون عائلته

ًمة العسكرية يف عوفر، بينما كان القائد العسكري قد وقع أمرا باعتقاله ، اقتيد خرض عدنان إىل املحك2012الثاني 

ًإداريا ألربعة أشهر سلفا ً . 

ويف ردودها عىل أعضاء منظمة العفو الدولية الذين بعثوا بمناشدات عاجلة بخصوص خرض عدنان، زعمت 

. 'الجهاد اإلسالمي الفلسطيني'نظمة فرع الضفة الغربية مل... ناشط كبري يف "السلطات اإلرسائيلية أن خرض عدنان 

ومع أنه ليست هناك شبهة بأنه قد انخرط مبارشة يف هجمات . ًويف املايض، كان متحدثا باسم منظمة إرهابية

وبناء عليه، فقد كان . إرهابية، إال أنه قد قام بدور فعال يف أنشطة املنظمة، بما يف ذلك تحويل األموال إىل الجماعة

َّبيد أنه لم يقدم أي  دليل عىل ). 1أنظر امللحق " ( يف سوريا وقطاع غزة'الجهاد اإلسالمي'رص من عىل اتصال بعنا

نيسان / إبريل18خرض عدنان يف منزله مع ابنتيه، يف عرابة، بالقرب من جنني بالضفة الغربية، يف
Oren Ziv/Activestills.org ©. ج عنه للتو من أحد السجون اإلرسائيليةوقد كان قد تم اإلفرا. 2012
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هذه املزاعم إىل خرض عدنان أو إىل محاميه يف أي وقت من األوقات، التهامه باقرتاف جرائم جنائية بمقتىض األوامر 

ً يكن قادرا، بالنتيجة، عىل ممارسة حقه يف الطعن العسكرية اإلرسائيلية التي تنطبق عىل الضفة الغربية، ولذا لم

 . باعتقاله

شباط عقب التوصل إىل صفقة بني السلطات اإلرسائيلية / فرباير21وأنهى خرض عدنان إرضابه عن الطعام يف 

نيسان / أبريل17 وسمحت الصفقة باإلفراج عن خرض عدنان يف 65". نادي األسري الفلسطيني"ومحاميه من 

َّنهائه إرضابه عن الطعام فورا، ما لم تقدم  رشيطة إ2012 وأفرج عن خرض ". معلومات استخبارية جديدة مهمة"ً

   66.نيسان/ أبريل17عدنان كما جرى االتفاق، يف 

ويسمح القانون اإلرسائييل بتقييد حقوق جميع األشخاص يف التمتع بالحماية لحياتهم وكرامتهم وسالمتهم البدنية 

وال يتضمن الترشيع . 1948تي ظلت سارية املفعول يف إرسائيل، كما ورد فيما سبق، منذ يف حاالت الطوارئ، ال

ًوعىل وجه أكثر تحديدا، قىض حكم صدر عن املحكمة العليا اإلرسائيلية . اإلرسائييل الحايل أي حظر مطلق للتعذيب

، بجواز عدم خضوع ً ورغم حظره استخدام التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة عموما67، 1999يف 

) الخطر الداهم" (العد التنازيل لتفجري موقوت"يف حاالت " أساليب االستجواب البدنية"املحققني الذين يستخدمون 

إن هذا التربير . املنصوص عليها يف قانون العقوبات اإلرسائييل" دفوع الرضورة"للمسؤولية الجنائية بناء عىل 

 قد أفىض إىل إضفاء حصانة تامة من العقاب عىل الجالدين –ً نظريا بالكامل ً عالوة عىل كونه تلفيقا-للتعذيب  

 .  سنة مضت، وهو خرق واضح اللتزامات إرسائيل الدولية حيال حقوق اإلنسان12املزعومني عىل مدار 

 

 

 

 

وقد أخذت صورة .2009تموز /العبو كرة القدم يحملون صورة ملحمود الرسسك املعتقل دون تهمة منذ يوليو

 .، يف إحدى املباريات بني فريق خدمات رفح وفريق شباب رفح2012نيسان /العبي كرة القدم يف أواخر إبريل
© Atlas Sports
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 22 سنة، يف 25، وهو الجئ فلسطيني من مخيم رفح يف قطاع غزة يبلغ من العمر محمود الرسسكقبض عىل 

بني إرسائيل وقطاع غزة، وذلك عندما ذهب إىل املعرب لتسلم ترصيح بالسفر " معرب إيرز" عىل 2009تموز /يوليو

وقبل . يف نابلس" نادي بالطة لكرة القدم"إىل الضفة الغربية للمشاركة كالعب كرة قدم محرتف ضمن فريق 

القدم ويشغل موقع قلب الهجوم، كما كان يف القبض عليه، كان أصغر العب يف املنتخب الوطني الفلسطيني لكرة 

 .السنة الثالثة من دراسته الجامعية يف تقنية املعلومات، بجامعة القدس املفتوحة يف رفح

واقتادوه " الشاباك"وعندما وصل محمود الرسسك إىل نقطة التفتيش ليسأل عن ترصيحه، استدعاه مسؤولون يف 

ُوطبقا ملحاميه، ربط محمود ا. للتحقيق ًلرسسك أثناء التحقيق إىل كريس وأبقي عليه جالسا لساعات طويلة كل مرة ً

كان يتجدد فيها التحقيق يف وضع مؤلم، بينما كانت يداه موثقتني خلف ظره ومشدودتني إىل عمود مثبت باألرض 

 طيلة ُولم تخطر عائلة محمود الرسسك بالقبض عىل ابنها، ولم يعرف مكانه،". ْبالشبح" وهو أسلوب يعرف –

ًولم تتمكن العائلة من رؤية ابنها منذ القبض عليه، نظرا لقرار حرمان السجناء واملعتقلني . يومني بعد القبض عليه

وال يسمح ملحمود الرسسك، مثل جميع السجناء . 2007حزيران /الغزيني من الزيارات العائلية منذ يونيو

 .   يكن هناك أمر طارئًاآلخرين، باالتصال هاتفيا بعائلته ما لم" األمنيني"

ًولدى علم العائلة باعتقاله، عينت العائلة له محاميا لم يتمكن من رؤية محمد الرسسك طيلة األيام العرشة األوىل  َّ

 ". الشاباك"بسبب منعه من ذلك من قبل 

ي ً يوما، صدر بحقه بعدها أمر عسكر40عقب اعتقاله " الشاباك"واستمر استجواب محمود الرسسك من قبل 

أنظر القسم " (قانون سجن املقاتلني غري الرشعيني"باعتقاله إىل أجل غري مسمى بال تهمة أو محاكمة، بموجب 

، وهي جماعة فلسطينية "بالجهاد اإلسالمي"وقد زعمت السلطات اإلرسائيلية أن له صالت ).  فيما سبق3.3

ُتي استند إليها أمر االعتقال لم تعرض عليه مسلحة وحزب سيايس يناهض املفاوضات مع إرسائيل، رغم أن األدلة ال

وتتم مراجعة . ويف وقت كتابة هذا التقرير، كان قد مىض عىل اعتقاله اإلداري نحو ثالث سنوات. ًأو عىل محاميه أبدا

أربع مرات، ولكن استئنافاته " املحكمة اإلرسائيلية العليا"أمر اعتقاله كل ستة أشهر، وقد استأنف القضية أمام 

 . 2012آب / أغسطس22ومن املقرر أن تتم مراجعة أمر اعتقاله يف . ت ترفض باستمراركان

ًوقد بدأ محمود الرسسك إرضابا مفتوحا عن الطعام يف  ً، أو ربما قبل ذلك، احتجاجا عىل 2012آذار / مارس24ً

 13 الرملة يف يف" ملصلحة السجون اإلرسائيلية"ونقل إىل املركز الطبي . اعتقاله دون اتهام أو محاكمة

ويف سياق مفاوضات شفوية، .  بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة لإلرضاب عن الطعام2012نيسان /أبريل

ً، ولكنها سحبت عرضها الحقا 2012تموز / يوليو1ُعرضت السلطات ارسائيلية، حسبما ذكر، اإلفراج عنه يف 

 . عة القضائية املقبلة لألمروأبلغته أنه لن يعاد النظر يف أمر اعتقاله إال أثناء املراج

، و يف وضع 2012أيار /ًوكان محمود الرسسك ما زال مرضبا عن الطعام يف وقت كتابة التقرير، يف أواخر مايو

ً يوما من اإلرضاب عن الطعام، واصل 70وعىل الرغم من الخطر املحدق بحياته بعد ما يربو عىل . صحي حرج

مستقلني، ورفض نقله إىل مستشفى مدني يمكن أن يتلقى فيه الرعاية حرمانه من االتصال بأطباء " الشاباك"

 . الصحية املتخصصة

إن منظمة العفو الدولية قد قامت بتوثيق العديد من حاالت املعتقلني الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري 

يد من املعتقلني عن ويتحدث العد. عقب إنهائهم مدد أحكام السجن الصادرة بحقهم أو قبل ذلك بفرتة وجيزة
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عروض قدمتها السلطات اإلرسائيلية إليهم باإلفراج عنهم من االعتقال، أو بتخفيض فرتات االعتقال، إذا وافقوا عىل 

 . مع سلطات األمن اإلرسائييل لدى إخالء سبيلهم، عن طريق تزويدها باملعلومات، عىل سبيل املثال" التعاون"

 7 من بيت لحم يف الضفة الغربية املحتلة، للمرة األوىل يف ، وهوحسن حسنني حسن شوكةقبض عىل 

وأفرج عنه يف . وحكم عليه بالسجن ما يزيد عىل أربع سنوات بقليل.  سنة16، عندما كان عمره 2004تموز /يوليو

آب، صدر ضده /ويف  أغسطس. ً يوما فقط من اإلفراج عنه20ً، وقبض عليه مجددا بعد 2008حزيران /  يونيو29

، بعد 2010أيار / مايو25اعتقال إداري لستة أشهر، وتم تجديده عىل نحو متكرر إىل حني اإلفراج عنه يف أمر 

 17وقبض عليه مرة أخرى يف . صدور قرار عن القايض العسكري بأنه لم يعد من املمكن تجديد أمر اعتقاله

 .  أيام أمر اعتقال جديد10، وصدر بحقه بعد 2010أيلول /سبتمرب

 7شهادته أمام القايض العسكري أثناء مراجعة أمر اعتقاله، جرى نقله إىل مركز للتحقيق يف القدس يف ًوطبقا ل

ويف . ووجه إليه االتهام عقب ذلك وحكم عليه بالسجن ستة أشهر. ً يوما40 واستجوابه طيلة 2011شباط / فرباير

ومدد أمر اعتقاله يف . خر لستة أشهر، صدر بحقه أمر اعتقال إداري آ2011آب / أغسطس1نهاية مدة حكمه، يف 

 . ، ملدة أربعة أشهر يف كل مرة2012أيار / مايو31كانون الثاني و/ يناير31

 كمتعاون، "لتجنيده محاوالت بعدة قام اإلرسائييل األمن أن القضاة، أمام بذلك وشهد محاميه، شوكة حسن أخرب

 أن إىل أعاله املذكور الوصف ويشري. باملوافقة" إلقناعه "كانت املتكررة اإلداري االعتقال أوامر من الغرض أن,و

 .. "بتجديدها وقاموا اإلداري االعتقال أوامر بساطة بكل أكدوا شهادته، إىل استمعوا الذين القضاة

  االعتقال ألجل غير مسمى 2.4
حيث يقيض .  مسمىتجيز جميع الصيغ األربع ألوامر االعتقال اإلداري إمكانية فرض االعتقال السيايس ألجل غري

ًاملعتقل اإلداري أشهرا وأحيانا سنوات يف السجن دون أن يعرض عىل املحاكمة ودون أن يعرف تفاصيل التهم  ً

من جانب املعتقل، " اعرتافات"يف الحصول عىل أدلة أو " الشاباك"وقد يعكس هذا فشل . املوجهة ضده أو ضدها

ِّأما من وجه إليهم االتهام أو حوكموا وقضوا . ل محكمة عسكريةما يجعل من املستحيل إدانة املشتبه بهم من قب

ًوفضال عن ذلك، . فرتات سجن، فيوضعون قيد االعتقال اإلداري فور انتهاء مدة حكمهم، أو عقب ذلك بفرتة وجيزة

 حجز اثناء قضائهم فرتة أمر اعتقالهم اإلداري، ثم أعيدوا إىل" الشاباك"اقتيد آخرون للتحقيق معهم من جانب 

 . االعتقال اإلداري

ً سنة، مديرا ماليا وإداريا 43، وهو أب البنتني ويبلغ من العمر وليد حناتشةيعمل  ً ، وهي "للجان العمل الصحي"ً

وقبض عليه دون إبداء أسباب العتقاله يف . جمعية خريية فلسطينية تقدم الخدمات الصحية يف الضفة الغربية وغزة

" الشاباك"َّ، عندما قامت مجموعة من الجنود اإلرسائيليني املقنعني وموظفي 2011ترشين الثاني / نوفمرب22

 .  بعد منتصف الليل1.30باقتحام بيته يف رام الله، الساعة 

وأكد قاض عسكري أمر االعتقال . 2011ترشين الثاني / نوفمرب30وصدر بحقه أمر عسكري باالعتقال إداري يف 

ًكانون الثاني طعنا / يناير15يف " محكمة االستئناف العسكرية"وردت . 2011كانون األول / ديسمرب1اإلداري يف 

ِّوجدد أمر االعتقال اإلداري يف . تقدم به يف أمر اعتقاله ، عىل الرغم من صدور حكم عن 2012آذار / مارس22ُ

 .  بتخفيض فرتة اعتقاله مدة شهرين2012شباط / فرباير22يف " املحكمة العليا"

وهذه هي املرة الرابعة التي . حناتشة أي تهمة و لم يحاكم عىل جريمة يف أي وقت من األوقاتولم توجه لوليد 
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 واستجوب 1994وقبض عليه أول مرة يف . يقبض عليه فيها واملرة الثالثة التي يصدر فيها أمر اعتقال إداري ضده

ه للمرة الثانية واحتجز لثالث ، قبض علي2002أيار / مايو18ويف . ً يوما قبل اإلفراج عنه دون تهمة30طيلة 

وقبض عىل وليد . 2005كانون األول / ديسمرب21وأفرج عنه يف نهاية األمر يف . سنوات قيد االعتقال اإلداري

كانون / يناير10 حتى 2009كانون الثاني / يناير12حناتشه للمرة الثالثة واحتجز قيد االعتقال اإلداري من 

ً حاليا يف مركز اعتقال عوفر بالقرب من مدينة رام الله، بالضفة الغربية، ومن ووليد حناتشة محتجز. 2010الثاني 

 . 2012تموز / يوليو22املقرر انتهاء مدة أمر اعتقاله اإلداري الحايل يف 

 

 ePalestine.com 68 ©. 2010ترشين األول /ً عاما، أكتوبر13 سنوات، وميس، 4وليد حناتشه مع ابنتيه ملك، 

 ربين عن الطعام وإساءة معاملتهم معاقبة المض3.4
ًطيلة األشهر القليلة املاضية، تمت معاقبة املعتقلني والسجناء الذين رشعوا يف اإلرضاب عن الطعام احتجاجا عىل 

ظروف السجن أو االعتقال اإلداري بوضعهم يف الحبس االنفرادي وبفرض غرامات عليهم ومنعهم من تلقي زيارات 

 الصحية للمرضبني نتيجة إلرضابهم عن الطعام وعدم تزويدهم بالرعاية الطبية الكافية وتدهورت الحالة. عائلية

ومنعهم من رؤية أطباء وعاملني طبيني مستقلني، وحرمانهم من النقل إىل مستشفيات مدنية مجهزة بشكل 

تصال بمحامني ُكما منع العديد من املرضبني عن الطعام من اال. مناسب، حتى عندما تكون حياتهم معرضة للخطر

 .مستقلني

وضعتهم يف الحبس االنفرادي " مصلحة السجون اإلرسائيلية"وقد ذكر بعض املعتقلني املرضبني عن الطعام أن 

وعرقلت إدارة السجون . كعقاب لهم عىل إرضابهم، عىل أساس أن اإلرضاب عن الطعام هو ضد لوائح السجون

الفحوص الطبية والعالج الالزمني، يف سعي منها، عىل ما يبدو، ًاإلرسائيلية أيضا إجراء املرضبني عن الطعام 

كما أفاد بعض املرضبني بأنهم تعرضوا العتداءات . ملواصلة ممارسة الضغوط عليهم لوضع حد لهذه اإلرضابات

ًجسدية وللشتم من قبل موظفي مصلحة السجون، بينما ذكر آخرون أن موظفي املصلحة فرضوا عليهم أشكاال من 

، لم تتح للمعتقلني 2011ومنذ بداية اإلرضاب عن الطعام، يف أواخر . ًلجة القرسية، مثل حقنهم رغما عنهماملعا

 .املرضبني إال فرص محدودة لالتصال بمحامني مستقلني من اختيارهم
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دة إىل ًويف نهاية املطاف، ينقل املعتقلون الذين تتدهور حالتهم الصحية كثريا نتيجة لإلرضاب عن الطعام يف العا

وقد تحدث املعتقلون املرضبون عن أنهم قد واجهوا سوء املعاملة . املركز الطبي التابع ملصلحة السجون يف الرملة

وأخرب أطباء . ًعىل أيدي املوظفني هناك، وهم جميعا من موظفي مصلحة السجون الحاصلني عىل التدريب الطبي

ففي ظل تدهور الوضع . هل للتعامل مع املرضبني عن الطعاممستقلون منظمة العفو الدولية أن هذا املرفق غري مؤ

وتحت أي . الصحي للمرضب عن الطعام، يتطلب األمر رعاية طبية متخصصة ال تتوفر إال يف املستشفيات املدنية

 .ظرف، ال ينبغي إخضاع املعتقلني املرضبني عن الطعام لسوء املعاملة مثل تقييدهم مكبلني بالرسير

 

ً، تأييدا للسجناء واملعتقلني الفلسطينيني يف السجون 2011ترشين األول / أكتوبر3م الله بالضفة الغربية، يف مظاهرة يف را

 Elo B/Activestills.org © .ومراكز االعتقال اإلرسائيلية

، عىل سبيل املثال، يف زنزانة للحبس االنفرادي يف اليوم الرابع الستجوابه، كعقاب له عىل خرض عدنانأودع 

 أيام قبل أن ينقل 10وظل يف الحبس االنفرادي . إلرضاب عن الطعام الذي بدأه يف اليوم الذي تال إلقاء القبض عليها

، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إلرضابه 2011كانون األول / ديسمرب30إىل املركز الطبي ملصلحة السجون يوم 

 عدنان إىل محكمة عسكرية قرب عوفر، حيث صدر ، نقل خرض2012كانون الثاني /  يناير10ويف . عن الطعام

كانون / يناير31ويف . ًبحقه أمر اعتقال إداري موقع مسبقا من القائد العسكري للضفة الغربية ملدة أربعة أشهر

، نقله مسؤولو مصلحة السجون إىل مستشفى مدني، وأعيد نقله إىل أربعة مستشفيات ومراكز طبية 2012الثاني 

وأبلغ محامو خرض عدنان منظمة العفو الدولية أن هذا اإلجراء يهدف إىل إضافة مزيد من . سبوعأخرى يف فرتة أ

ًوأنه ظل مكبال باألغالل . الضغط عليه لوقف إرضابه، بما يف ذلك، زيادة الصعوبات أمام املحامني واألرسة لزيارته

 القاسية والالإنسانية واملهينة، نظرا  وهو رضب من رضوب املعاملة–إىل رسيره يف املستشفى يف جميع األوقات 

وسمح لزوجة خرض عدنان، رندة، بزيارة زوجها يف املستشفى .  وظل تحت الحراسة املسلحة–لحالته الصحية 

ً يوما من اعتقاله، وعقب منحها ترصيحا ليوم واحد من جانب السلطات 52شباط، بعد / فرباير7للمرة األوىل يف  ً

 .اإلرسائيلية
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ً إرضابا عن الطعام لالحتجاج عىل محمود الرسسك أو قبل ذلك بفرتة وجيزة، بدأ 2012آذار / مارس24ويف 

وأخرب محاميه منظمة العفو الدولية أن مصلحة السجون وضعت محمود . استمرار اعتقاله دون تهمة أو محاكمة

قل إىل املركز الطبي ون. الرسسك يف الحبس االنفرادي كشكل من أشكال العقاب عندما بدأ إرضابه عن الطعام

ويف وقت .  بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إرضابه عن الطعام2012نيسان / أبريل13ملصلحة السجون يوم 

ً يوما من اإلرضاب عن الطعام، كان ال يزال ممنوعا من 70، وبعد أكثر من 2012أيار /كتابة هذا التقرير، يف مايو ً

لتدخالت العديدة أمام املحكمة من جانب املنظمة املحلية غري الحكومية االتصال بأطباء مستقلني، عىل الرغم من ا

 .  لصالحه"  إرسائيل-أطباء من أجل حقوق اإلنسان"

ً عاما، من قرية برقني قرب جنني، بدأت إرضابا عن الطعام فور اعتقالها لالحتجاج عىل االعتقال 30، هناء شلبي ً

 23وظلت قيد التحقيق حتى . رضت له من معاملة سيئة، وما تع2012شباط / فرباير16من منزلها يف 

شباط، عندما صدر أمر اعتقال إداري بحقها ملدة أربعة أشهر، مما دفعها إىل تمديد إرضابها عن الطعام /فرباير

ًوكانت السلطات اإلرسائيلية قد ألقت القبض عىل هناء شلبي سابقا يف . للمطالبة باإلفراج عنها من االعتقال اإلداري

 18ً شهرا رهن االعتقال اإلداري دون تهمة أو محاكمة، قبل اإلفراج عنها يف 25 وقضت 2009أيلول / سبتمرب14

لإلفراج عن " حماس" يف سياق صفقة تبادل األرسى الذي تفاوضت عليها إرسائيل و2011ترشين األول /أكتوبر

 .الجندي اإلرسائييل األسري، جلعاد شاليط

ًم تتهم ابدا بجريمة كنها ل، ول"الجهاد اإلسالمي"ية أن هناء شلبي تنتسب إىل حركة وتزعم السلطات اإلرسائيل

ناشطة بحركة الجهاد "ًوبعد اعتقالها، زعمت تقارير إعالمية، نقال عن متحدث باسم الجيش، أنها . جنائية

هناء شلبي محاميها أنها  ويف املقابل، أخربت 69". هاجمت الجنود الذين ألقوا القبض عليها بعنف"وأنها " العاملية

وظلت السلطات اإلرسائيلية بعد ذلك . تعرضت ملعاملة سيئة عىل أيدي قوات األمن اإلرسائيلية أثناء القبض عليها

أيلول / سبتمرب29 يف"ًتخرب أعضاء منظمة العفو الدولية الذين كتبوا مناشدات عاجلة دفاعا عن هناء شلبي أنه 

ًقها استنادا إىل معلومات استخبارية تتعلق بتورطها يف أنشطة خطرية، بما يف ، صدر أمر اعتقال إداري بح2009

وتزعم الردود أن السبب يف التمديد املتكرر ألمر االعتقال اإلداري ". ذلك التخطيط الرتكاب هجوم انتحاري إرهابي

استندت إليها هذه بيد أن األدلة التي ". أن السيدة شلبي ظلت عىل استعداد ألن تقوم بهجوم انتحاري"هو 

ملزيد من التفاصيل بشأن رد (ًاالدعاءات لم تكشف أبدا، ال لهناء شلبي وال ملحاميها، ولم تكن قادرة عىل الرد عليها 

 ).1السلطات اإلرسائيلية، انظر امللحق 

 الجنود ًوقال محامي هناء شلبي إنها بدأت إرضابها عن الطعام احتجاجا عىل تفتيشها بعد اعتقالها عىل يد أحد

، 2012شباط / فرباير27 حتى 23ًوذكر محاميها أيضا أنها ظلت يف الحبس االنفرادي من . اإلرسائيلني الذكور

ًوقال إنها نقلت إىل املركز الطبي ملصلحة السجون بعد تقديم محاميها طلبا . ًعقابا لها عىل إرضابها عن الطعام

 الذي يفتقر إىل املرافق الالزمة لعالج حالتها الصحية للمصلحة لنقلها من مركز االعتقال يف سجن هشارون،

آذار، / مارس28وبعد تدهور صحتها أكثر، نقلت إىل مستشفى مائري يف إرسائيل، حيث ظلت حتى . املتدهورة

نادي "عندما أنهت إرضابها عن الطعام بعد التوصل إىل اتفاق بني السلطات اإلرسائيلية وبني أحد محاميها من 

ً، مما أدى إىل ترحيلها  الحقا بعد ثالثة أيام إىل قطاع غزة، األمر الذي ترجح منظمة العفو "لسطينياألسري الف

 .ًالدولية أنه ربما يصل إىل حد الرتحيل القرسي، وبما يشكل انتهاكا للقانون اإلنساني الدويل

  منع المعتقلين من االتصال بعائالتهم4.4
ًتجز فيها املعتقلون اإلداريون الفلسطينيون داخل إرسائيل سوى واحدا، ما تقع جميع السجون اإلرسائيلية التي يح

عوفر، يف الضفة : وتحتجز أغلبية املعتقلني اإلداريني يف واحد من ثالثة سجون. ًيشكل انتهاكا للقانون الدويل
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يل، بالقرب من ّ، يف صحراء النقب؛ ومجدو، يف شمال إرسائ3أنصار /الغربية املحتلة قرب رام الله؛ وكيتسيوت

، ولكنها تخضع اآلن إلدارة "جيش الدفاع اإلرسائييل"ًوكانت املرافق الثالثة جميعا تخضع فيما سبق لسيطرة . حيفا

" مجيدو"و" 3أنصار /كيتسيوت"و" عوفر"وظروف احتجاز املعتقلني يف ". مصلحة السجون اإلرسائيلية"

م غري كاف، بينما تفتقر مرافقها للنظافة وللرعاية الطبية، وغريها من السجون ومراكز االعتقال سيئة، حيث الطعا

 . ًوبما يرقى أحيانا إىل مرتبة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وإحدى املحن الخاصة التي تعانيها العائالت الفلسطينية، سواء من يعيشون منها يف الضفة الغربية أو يف غزة، ما 

فأرس الضفة الغربية . ت اإلرسائيلية من قيود عىل الزيارات العائلية لألقارب املعتقلني أو املسجوننيتفرضه السلطا

ويمنع العديد من أفراد العائالت من الحصول عىل . ال تستطيع زيارة أبنائها ما لم تحصل عىل ترصيح من إرسائيل

وقد حظر عىل العائالت الفلسطينية يف غزة . ديدهاال يتم تح" أمنية"التصاريح لزيارة أقربائهم املعتقلني ألسباب 

ًزيارة أبنائها حظرا تاما منذ يونيو  14، بينما لم تكن الزيارات التي تم االتفاق عليها يف صفقة 2007حزيران /ً

وال يسمح ملعظم املعتقلني حتى إجراء . 2012أيار /أيار قد بدأت بعد يف وقت كتابة التقرير أواخر مايو/مايو

ًوهذا يشكل انتهاكا من جانب إرسائيل اللتزاماتها بمقتىض . ت هاتفية ما لم تكن هناك حالة وفاة يف العائلةاتصاال

 . القانون اإلنساني الدويل

ويف العديد من الحاالت، تدعي السلطات اإلرسائيلية أن أقرباء املعتقلني ممن رفضت طلباتهم للحصول عىل 

مصلحة السجون "ًوطبقا ألنظمة . ، ولذلك ال يسمح لهم بدخول إرسائيلً"ياًتهديدا أمن"تصاريح للزيارة يشكلون 

للسجناء، " يجوز"حيث تنص عىل أنه : ًالخاصة بالسجون، فإن الزيارات العائلية امتياز وليس حقا" اإلرسائيلية

 . بعد ثالثة أشهر من االحتجاز، تلقي زيارات من أفراد العائلة املقربني

 منظمات لحقوق اإلنسان إلعادة السماح 10ًالتماسا تقدمت به " ة العدل العليامحكم"، رفضت 2008ويف 

وحاجج مقدمو العريضة بأن الحرمان  من الزيارات يرقى إىل مرتبة . بالزيارات العائلية للسجناء من قطاع غزة

 70. العقاب الجماعي

. وى شقيقته، روجان، بزيارته محتجز يف سجن هداريم، شمال تل أبيب، ومن غري املسموح ألحد سحسن شوكة

وكانت آخر مرة شاهدته .  سنة، ولذا فهي الفرد الوحيد يف العائلة الذي ال يحتاج إىل ترصيح للزيارة14وهي يف سن 

، بما يعنيه ذلك من رحلة "هداريم"وكانت هذه هي زيارتها الرابعة لرؤيته يف . 2012نيسان / أبريل24فيها يف 

وبدأت زياراتها له ". اللجنة الدولية للصليب األحمر"ي ساعات بتسهيل من موظفي التفافية تستغرق سفر ثمان

 .وهي يف سن الثامنة

ليس بيني وبني أبي . ِّتقبل أختى البالغة من العمر أربع سنوات الزجاج الذي يفصلنا عن أبي"

 لك نلتقط سماعة الهاتف التي تتيح. وال أستطيع ملسه أو معانقته. سوى سنتيمرتات قليلة

فساعة ضبط التوقيت عىل الحائط ما . لم يفتحوا الخطوط بعد. ليس من صوت. الحديث معه

 45ّثم تبدأ ساعة التوقيت تكاتها، ويصبح بإمكاننا التحدث ملدة . 00:00:00زالت تشري إىل 

 ."دقيقة، ال غري

   71!"ال ترصيح إلدخال بطانية"ميس حناتشة، مقتطف من مدونة بعنوان 

ًولم يسمح لوالدته أبدا بزيارته يف السجن . ، بيان، وبناته من زيارته مرتني منذ اعتقالهوليد حناتشةتمكنت زوجة 

وكما هو الحال بالنسبة لجميع الزيارات ". ألسباب أمنية"خالل أي من فرتات االعتقال التي أودع فيها السجن 
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 دقيقة، ويتعني الحديث معه عن 45ه إال ملدة ، ال يسمح ألرسة وليد حناتشة بزيارت"األمنيني"العائلية للسجناء 

، التي يشغل وليد "لجان العمل الصحي"ويستهلك النقاش حول العمل يف . طريق الهاتف عرب حاجز زجاجي

ًوظيفة مديرها املايل واإلداري، جزءا من الزيارة العائلية دائما ً . 

حيث منع والدها من حضور جلسة . ألخرية بأي زيارات عائلية خالل فرتة اعتقالها ا لهناء شلبيولم يسمح

وتمكنت من رؤية . ، فلم يتمكن من رؤيتها2012آذار / مارس7االستماع التي عقدتها املحكمة العسكرية يف 

وعقب ذلك، تمكن والداها . أثناء ترحيلها إىل قطاع غزة" معرب إريز"نيسان عند / أبريل1عائلتها لساعة واحدة يف 

أو تأشريات دخول من سلطات إرسائيل واألردن ومرص حتى يسمح لهما بالسفر إىل غزة من الحصول عىل تصاريح 

 . عرب األردن ومرص لزيارتها هناك، ولكنها لن ترى أفراد أرستها املمتدة يف برقني ملا ال يقل عن ثالث سنوات

إال بعد يومني من ً، التي تعيش يف غزة، شيئا عن اعتقاله أو مكان احتجازه  محمود الرسسكولم تعلم أرسة

ًولم يتمكن أقرباؤه من رؤيته منذ القبض عليه، نظرا للحظر املفروض عىل ". معرب إريز"مغادرته للذهاب إىل 

وال يسمح له، مثل . 2007حزيران /زيارات أهايل قطاع غزة ألقربائهم املعتقلني واألرسى يف إرسائيل منذ يونيو

 . ن هناك أمر طارئاآلخرين، بإجراء اتصاالت هاتفية ما لم يك

وعقب نقله من املركز الطبي ملصلحة السجون بسبب إرضابه عن الطعام، قطعت كل وسيلة اتصال مبارشة بني 

، تمكن من تبادل الرسائل مع عائلته يف بضع مناسبات 2012أيار /ويف أواخر مايو. محمود الرسسك وعائلته

 . مسؤولني فيها له يف املركز الطبي ملصلحة السجونعقب زيارة " اللجنة الدولية للصليب األحمر"بمساعدة 

وورد أن إرسائيل قد وافقت عىل االلتزام بتمكني أهايل غزة من زيارة السجناء واملعتقلني من أبنائها، كجزء من 

بيد أن املعتقلني .  وأنهت اإلرضاب الجماعي عن الطعام2012أيار / مايو14الصفقة التي جرى التوصل إليها يف 

 . 2012أيار / مايو31ناء غزة لم يكونوا قد تلقوا أي زيارات من أهاليهم بحلول من أب

  سجناء الرأي5.4
تعتقد منظمة العفو الدولية أن بعض املحتجزين رهن االعتقال اإلداري يف 

إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة هم سجناء رأي محتجزون لسبب وحيد 

ّوقد سهلت ذلك .  حرية التعبري والتجمعهو ممارستهم غري العنيفة لحقهم يف

الطبيعة الفضفاضة واألسس الغامضة لالعتقال اإلداري، بحسب الصياغات 

التي نصت عليه يف القانون اإلرسائييل، التي تمد السلطات بهامش واسع من 

فلسنني، ظل االعتقال . املناورة وتفتح األبواب عىل مرصاعيها إلساءة االستعمال

ًي جرى ترشيعه ظاهريا كتدبري استثنائي الحتجاز األشخاص الذين اإلداري، الذ

ًيشكلون خطرا بالغا وداهما عىل األمن، يستعمل العتقال طيف أوسع من ذلك  ً ً

بكثري من األشخاص الذين كان ينبغي القبض عليهم وتوجيه االتهام إليهم 

بغي أن يقبض ومحاكمتهم وفق املعايري الدولية للمحاكمة العادلة، أو ما كان ين

 . عليهم يف املقام األول

 

، محتجز يف سجون  أحمد قطامشاألكاديمي الفلسطيني والكاتب السيايس عىل الشؤون السياسية والثقافية،

ومنظمة العفو الدولية تعتربه سجني رأي معتقل لسبب وحيد . 2011نيسان / أبريل21السلطات اإلرسائيلية منذ 

أحمد قطامش، سجني رأي معتقل

دون تهمة أو محاكمة منذ 

 Private © .2011نيسان /إبريل
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ه السياسية السلمية، وهو محتجز عىل نحو يبدو للعيان كردع للناشطني السياسيني هو تعبريه السلمي عن معتقدات

ًويقول إنه ليس عضوا يف أي حزب سيايس . اليساريني الفلسطينني اآلخرين عن القيام بأنشطتهم السياسية

 . فلسطيني

ً فجرا، من بيت أخيه يف 2، يف الساعة 2011نيسان / أبريل21قبضت قوات األمن اإلرسائيلية عىل أحمد قطامش يف 

واقتيد إىل مركز اعتقال عوفر يف الضفة الغربية، وسجن هناك . منطقة البرية قرب رام الله، بالضفة الغربية املحتلة

، الذي زعم أنه عضو يف املكتب )الشاباك" (جهاز أمن إرسائيل" دقائق من قبل 10عقب التحقيق معه لنحو 

ًوما برح محتجزا ". الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني"اح عسكري، وهو السيايس لحزب سيايس فلسطيني له جن

ويقول أحمد قطامش . منذ ذلك الوقت بناء عىل سلسلة من أوامر االعتقال اإلداري العسكرية، دون تهمة أو محاكمة

ًإنه بينما كان نصريا سياسيا وفكريا للجبهة الشعبية يف تسعينيات القرن املايض، لم يحدث أن تعا ً مل مع الجبهة ً

ًوبحسب علم منظمة العفو الدولية، لم يشارك أبدا يف أية مجموعة مسلحة تابعة للجبهة الشعبية، ولم .  سنة13منذ 

ًويركز عمله األخري عىل الحلول السياسية التي يمكن أن تضع حدا للنزاع املسلح العنيف . يحدث أن دعا إىل العنف

 ". بالكابوس" يصفه بني اإلرسائيليني والفلسطينيني، الذي

وعندما لم تجده هناك، خلعوا باب البيت املجاور . ويف يوم القبض عليه، ذهبت قوات األمن إىل بيت أرسته العتقاله

وأبلغت . ًوطبقا ملا قالته ابنته، أمروها بعد ذلك تحت تهديد السالح باالتصال به عن طريق الهاتف. للتفتيش عنه

 أحمد قطامش رد عىل الهاتف ووصف لقوات األمن الطريق للوصول إىل بيت أخيه زوجته منظمة العفو الدولية أن

وقالت إنهم قاموا بعد ذلك باعتقاله، ولم تحاول قوات الرشطة . الذي كان يقيم فيه، حتى يتمكنوا من القبض عليه

 . تفتيش بيتها أو بيت أخيه الذي اعتقلته منه

، وافق قاض عسكري عىل تمديد اعتقاله لستة أيام إلجراء 2011نيسان / أبريل28ويف جلسة استماع عقدت يف 

ويف جلسة استماع أخرى . املزيد من التحقيقات، رغم أنه لم يجر أي استجواب له يف واقع الحال خالل األيام الستة

زوجته، من املحكمة تمديد اعتقاله ملرة ثانية حتى تستجوبه، وفق ما قالته " الشاباك"أيار، طلب / مايو2عقدت يف 

وأنكر أحمد قطامش أنه ناشط يف الجبهة الشعبية، ورفض ". بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطني"حول صالته 

 ".الشاباك"القايض العسكري طلب 

 5أيار بأنه سيفرج عنه يف الساعة / مايو3وأبلغ مسؤول رسمي يف املحكمة العسكرية محامي أحمد قطامش يف 

 من 8.30بيد أن أحمد قطامش تلقى يف الساعة . ابط يف السجن الرسالة نفسهامن بعد ظهر ذلك اليوم، وأبلغه ض

لجيش " أمر اعتقال إداري لستة أشهر موقع من القائد العسكري للضفة الغربية التابع 2011أيار / مايو3مساء 

اسم أحمد قطامش ًوعىل ما يبدو، فإن أمر االعتقال كان قد صدر باسم معتقل آخر، نظرا ألن ". الدفاع اإلرسائييل

االعتقال اإلداري رغم أنه " تمديد"ونص األمر عىل . ًكان مكتوبا فوق اسم آخر بعد طمسه بسائل التصحيح األبيض

، "حماس"ونص األمر كذلك عىل أنه ناشط يف . لم يصدر بحق أحمد قطامش أي أمر اعتقال إداري منذ التسعينيات

 . سياسية عن الجبهة الشعبيةًوهي حركة سياسية تختلف كثريا يف آرائها ال

وبينما اعرتفت . ، أكدت قاضية عسكرية أمر االعتقال رغم أنها خفضته إىل أربعة أشهر2011أيار / مايو19ويف 

أيار تضمن أخطاء يف الوقائع، وأنه قد صدر بخصوص معتقل آخر، إال أنها بررت / مايو3بأن األمر الصادر يف 

 . ًقراراها استنادا إىل أسباب أمنية

وقوبل . 2012آذار / مارس1ُ، جدد أمر االعتقال اإلداري لستة أشهر أخرى تنتهي يف 2011أيلول / سبتمرب2ويف 
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، أصدر 2012آذار / مارس1ويف . 2011ترشين الثاني / نوفمرب8استئناف للطعن يف تجديد األمر بالرفض يف 

، طلب املدعي 2012آذار / مارس5ة لألمر، يف وأثناء املراجعة القضائي. قائد عسكري أمر اعتقال آخر لستة أشهر

 . وقام القايض العسكري بتأكيد أمر االعتقال بعد بضعة أيام. العام العسكري من القايض العسكري تأكيد األمر

وقد أعلن أحمد قطامش، ومعه معتقلون إداريون آخرون يف سجن عوفر، عدم اعرتافهم برشعية املحاكم العسكرية 

ًونظرا ألن املراجعة القضائية تتم عادة . ل اإلدراي، ورفضوا حضور جلسات االستماع القضائيةوإجراءات االعتقا

وكرر رفضه . 2012آذار / مارس5يف وجود املعتقل، فقد أرص االدعاء عىل جلب أحمد قطامش إىل غرفة املحكمة يف 

 . ًإلجراءات املحكمة العسكرية وعاد إىل زنزانته فورا

، وصفت زوجته، سهى الربغوثي، وهي عضو يف الهيئة اإلدارية ملنظمة 2011نيسان /يلوعقب اعتقاله يف أبر

وقد وجه أحمد قطامش ". محاولة إلسكات صوته النقدي"، القبض عليه بأنه "الضمري"حقوق اإلنسان املحلية 

ته ومراجعاته للفن انتقاداته إىل السياسات اإلرسائيلية وإىل ممارسات السلطة الفلسطينية، عىل السواء، يف مقاال

ويتبنى التشكيل . وموقفه مستقل عن أي خط لحزب سيايس. وحواراته التلفزيونية، ويف محارضاته األكاديمية

التدريجي لدولة ديمقراطية واحدة يف املنطقة التي تشغلها إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة، ويرى يف هذا 

ًتطورا حتميا ال يمكن تحقيقه من خالل ا ويستند تحليله إىل الفهم املاركيس للتاريخ واملجتمع، وهدفه . لنزاع املسلحً

ًللفلسطينيني واإلرسائيليني تمنح كل شخص حقوقا عائلية " أخوة إنسانية"هو حشد التأييد الشعبي إلقامة 

ليني، وكذلك وقد انتقد األعمال العسكرية الفلسطينية لقتلها وإصابتها مدنيني إرسائي. ووسائل مادية متساوية

 .العمليات العسكرية واملمارسات التمييزية اإلرسائيلية

بالجبهة "ن تربطهم صالت وتزامن القبض عىل أحمد قطامش مع حملة كاسحة من االعتقاالت للفلسطينيني الذي

وجاءت الحملة يف أعقاب مقتل عائلة من . 2011نيسان /آذار وأبريل/يف مارس" الشعبية لتحرير فلسطني

وذكر الجيش اإلرسائييل يف حينه أنه قد تم الكشف عن خلية جديدة 72. املستوطنني اإلرسائيليني يف الضفة الغربية

تكبي الهجوم، الذين تربطهم عالقة قرابة بأعضاء يف الجبهة الشعبية، قد بيد أن مر. للجناح املسلح للجبهة الشعبية

بنفسها عن " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني"ونأت . حوكموا وأدينوا وصدرت أحكام بحقهم منذ ذلك الوقت

 . الهجوم

 عىل أحمد ُويف ذلك الوقت، وعندما تعرض ناشطو الجبهة الشعبية لضغوط من قبل السلطات اإلرسائيلية، قبض

وعىل ما يبدو، فإن . قطامش ووضع قيد االعتقال اإلداري، رغم إنكاره وجود أي صلة له بأحزاب أو أنشطة سياسية

موقفه السيايس املعروف يضعه يف موضع الراعي لناشطي الجناح السيايس الفلسطيني، وال سيما طالبه يف 

ند هذا قول محاميه ملنظمة العفو الدولية إن األساس ويس. الجامعة الذين كانوا باالتصال به شخصيا بشكل وثيق

ً كان رقما هاتفيا عثر عليه يف الهاتف النقال 2011أيلول /ُالذي استند إليه يف تمديد فرتة اعتقاله اإلداري يف سبتمرب ً

 . ويبدو أن اعتقاله جزء من إسرتاتيجية ملمارسة الضغوط عىل الجبهة الشعبية. ألحد طالبه

منظمة العفو الدولية، فإن أسباب القبض عىل أحمد قطامش واعتقاله اإلداري املتواصل هي تعبريه وبحسب تقييم 

ًالسلمي، يف كتاباته ومحارضاته، عن آرائه الالعنفية، وحقيقة أنه يعترب راعيا للطلبة اليساريني والناشطني 

ولذا، فإن املنظمة تعتربه سجني ". الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني"السياسيني، بمن فيهم بعض املتعاطفني مع 

 . ًرأي، وقد دعت إىل اإلفراج عنه فورا وبال قيد أو رشط

ويف ردها عىل أعضاء منظمة العفو الدولية الذين كتبوا لإلعراب عن قلقهم بشأن استمرار االعتقال اإلداري ألحمد 

وصدر بحقه أمر ]" كذا [2011ن حزيرا/ يونيو10يف "قطامش، قالت السلطات اإلرسائيلية إنه قد قبض عليه 
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واعرتف الرد بأن القايض العسكري الذي راجع أمر اعتقاله خفض ). 1أنظر امللحق  (2011أيار / مايو3اعتقال يف 

يف إصداره، وقالت إنه قد تم تجديد األمر منذ ذلك الحني عقب " املدة من ستة أشهر إىل أربعة نتيجة خطأ فني

وأكدت هذه املادة أن . خبارية جديدة إىل جانب البيانات السابقة التي جرى جمعهاتزويد املحكمة بمعلومات است"

ً يشكل تهديدا أمنيا ولذا فقد تم تجديد اعتقاله 'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني'تورط السيد قطامش مع  ً

 . اميهًأبدا ألحمد قطامش ومح" املعلومات االستخبارية الجديدة"ولم يتم الكشف عن تلك ". اإلداري

  االعتقال اإلداري ألعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني6.4
ًحاليا رهن االعتقال اإلداري، مما يثري بواعث " املجلس الترشيعي الفلسطيني" من أعضاء 24يقبع ما ال يقل عن 

ًني إداريا، وكما هو حال سائر املعتقل. قلق من احتمال أن يكونوا قد استهدفوا باالعتقال بسبب أنشطتهم السياسية

َّتدعو منظمة العفو الدولية إىل إطالق رساحهم ما لم توجه إليهم تهمة بارتكاب جريمة جنائية معرتف بها 

 .ًومحاكمتهم وفقا للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة

 ، عزيز دويكمن بني املرشعني الفلسطينيني األربعة والعرشين املحتجزين رئيس املجلس الترشيعي الفلسطيني

 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري ملدة 2012كانون الثاني / يناير19وقبض عليه يف . ً عاما63الذي يبلغ من العمر 

 73. 2012تموز / يوليو24وتنتهي مدة أمر االعتقال يف . 2012كانون الثاني / يناير24ستة أشهر يف 

 :اء منظمة العفو الدولية ما ييلوقد قالت السلطات اإلرسائيلية يف ردها عىل املناشدات العاجلة من أعض

يعمل السيد الدويك يف الهيكل التنظيمي لحركة حماس يف الضفة الغربية، التي تهدف إىل تعزيز وجود الحركة "

 .ونفوذها يف الضفة الغربية والخليل خاصة

ويمكن . يعيوباإلضافة إىل مهامه يف الهيكل التنظيمي لحركة حماس، السيد الدويك عضو نشيط يف املجلس الترش

أن تؤدي مهامه املزدوجة إىل وضع يمكن أن يستغله السيد الدويك لالستفادة من منصبه وموقعه لتعزيز أجندة 

 .حماس

ًوتقرر القبض عليه كنتيجة لتحقيق دقيق واستنادا إىل عدد كبري من املعلومات املرتاكمة يف السنوات القليلة املاضية 

 ."ة األساسية لحماس يف الضفة الغربيةبشأن تورطه يف إعادة تأهيل البني

، مضت الردود "باالستفادة من منصبه وموقعه"عىل الرغم من االدعاء بأن املهام املزدوجة لعزيز الدويك تسمح له 

إلقاء القبض عىل السيد الدويك ال شأن له عىل اإلطالق بمنصبه أو بأنشطته يف املجلس "اإلرسائيلية إىل القول بأن 

ُولم  تعرض عىل عزيز الدويك وال عىل ).   للمزيد من التفاصيل بشأن الرد اإلرسائييل1انظر امللحق " (الترشيعي

 .محاميه، يف أي وقت من األوقات، األدلة التي استند إليها أمر اعتقاله اإلداري

ً رجال فلسطينيا، معظمهم عىل صلة 415، أحد 1992وكان عزيز الدويك، يف   القوات ، اعتقلتهم"بحركة حماس"ً

املحايدة، بني جنوب لبنان املحتل من إرسائيل " مرج الزهور"اإلرسائيلية يف يوم واحد وقامت برتحيلهم إىل منطقة 

وجاء الرتحيل الجماعي عقب مقتل الرقيب أول نسيم توليدانو، وهو رشطي حدود 74. يف ذلك الوقت، وإرسائيل

وأمىض الرجال سنة يف الخيام يف املنطقة املحايدة، . ة قتلهعملي" حماس"إرسائييل، يف األسبوع الذي سبق، وتبنت 

 .قبل أن يسمح لهم بالعودة إىل األرايض الفلسطينية املحتلة
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املجلس الترشيعي "ً، اعتقل عزيز الدويك جنبا إىل جنب مع العرشات من أعضاء 2006حزيران /ويف يونيو

إلرسائييل جلعاد شاليط، الذي نقل إىل قطاع غزة عقب أرس الجندي ا" لحماس"اآلخرين التابعني " الفلسطيني

ًوكان عزيز الدويك قد انتخب رئيسا للمجلس قبل ستة أشهر فقط من إلقاء القبض ". حماس"الخاضع لسيطرة 

التابعة " كتلة اإلصالح والتغيري"عليه، وبعد وقت قصري من انتخابه يف املجلس الترشيعي الفلسطيني كممثل عن 

وحكم عليه ]" حماس[االنتماء إىل منظمة غري مرشوعة "ىل عزيز الدويك فيما بعد تهمة ووجهت إ". لحماس"

، ويبدو أن القرار جاء 2009وأطلق رساحه قبل شهرين من انتهاء فرتة الحكم مطلع عام . بالسجن ثالث سنوات

، 2009من السجن يف ومنذ إطالق رساحه . ولم يتهم ابدأ بالتورط بأي أعمال عنف. ًمرتبطا بسوء حالته الصحية

وهو يعاني من ". لحركة حماس"، املنافس السيايس الرئييس "فتح"و" حماس"انهمك يف محادثات املصالحة بني 

 .مرض السكري ومن ارتفاع ضغط الدم

  عمليات اإلبعاد والترحيل القسري7.4
 ضدي وال  ولم توجه السلطات أي تهمة-ً عاما بالسجن، أغلبها يف االعتقال اإلداري18قضيت "

ُعىل أي أساس أجرب عىل العيش املنفى؟ أريد أن أعيش يف بلدي، ولكن حني . تنوي محاكمتي

وضعت بني الخيار الصعب بأن أبقى يف السجن والعيش يف املنفى مع زوجتي، وجدت نفيس 

سأحاول تحقيق أكثر ما يمكن من هذا . ًمجربا، عىل الرغم من كل رغباتي، لقبول الخيار األخري

 ."يار؛ وأخطط ملواصلة دراساتي العلياالخ
  2010آذار /ًصالح العاروري، متحدثا إىل منظمة العفو الدولية يف مارس

ًأفرج عن بعض املعتقلني إداريا رشط موافقتهم عىل 

مغادرة األرايض الفلسطينية املحتلة والذهاب إىل املنفى 

ورغم االعرتاف الدويل بالضفة الغربية، بما . يف الخارج

 ذلك القدس الرشقية، وقطاع غزة كوحدة إقليمية يف

واحدة ضمن اتفاقات أوسلو والقانون اإلنساني الدويل، 

ال تسمح السلطات اإلرسائيلية للفلسطينيني الذين 

يعيشون يف قطاع غزة بدخول الضفة الغربية عرب 

إرسائيل أو العكس، بينما يحرم املقيمون يف كلتا 

وتحظر اتفاقية . رشقيةاملنطقتني من دخول القدس ال

جنيف الرابعة عىل دولة االحتالل نقل أو ترحيل الناس 

 .ًقرسا من أرض محتلة عن طريق الحرب

ً التماسا وليد حناتشةفعىل سبيل املثال، وبعد تقديم 

إىل محكمة العدل العليا اإلرسائيلية ضد أمر اعتقاله 

دون تهمة أو محاكمة، اقرتح املدعي العام أن يتم 

ه ملدة سنتني كبديل عن اعتقاله، وليس اإلفراج ترحيل

وعارض وليد حناتشة وأرسته بشدة هذا االقرتاح، . عنه

" محكمة العدل العليا اإلرسائيلية"وعليه رفضت 

 .االلتماس وظل وليد حناتشة رهن االعتقال

ألقي القبض عليه يف.صالح محمد سليمان العاروري

، بعد أن قىض ما يقرب من ثالث سنوات 2010آذار /مارس

ُقيد االعتقال اإلداري، وأبعد خارج األرايض الفلسطينية 

 سنوات قيد 6كان قد قىض يف السابق ما يزيد عن و. املحتلة
 Private © .االعتقال اإلداري
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اح العسكري ، الذي يعتقد عىل نطاق واسع أنه أحد مؤسيس الجنصالح محمد سليمان العاروريأفرج عن 

ًوكان سابقا قد قىض أكثر . ، بعد نحو ثالث سنوات يف االعتقال اإلداري2010آذار / مارس16، يف "لحركة حماس"

 بعدم مواصلة 2010آذار /يف مارس" املحكمة العليا اإلرسائيلية"وقضت . من ست سنوات قيد االعتقال اإلداري

ح السلطات اإلرسائيلية بإبعاده خارج األرايض الفلسطينية املحتلة ًاعتقاله اإلداري، وبدال من ذلك، وافقت عىل اقرتا

 .مدة ثالث سنوات

صالح  العاروري بأنه يف حال لم يكن خارج ) الشاباك" (جهاز أمن إرسائيل"، أبلغ 2010آذار / مارس23ويف 

 30 سورية يف ويف نهاية املطاف، غادر إىل. آذار، فإنه سوف يعاد إلقاء القبض عليه/ مارس28البالد قبل 

آذار عقب رفض السلطات األردنية السماح له بدخول البالد، ولحقت به زوجته، هناء محمد العاروري، /مارس

ومنذ ذلك الحني، . ًوانضمت إليه بعد شهر تقريبا. التي تزوج بها أثناء فرتة وجيزة من وجوده خارج السجون

 .ضطرابات يف سوريةأنجبا ابنة، وانتقلوا إىل تركيا يف أعقاب اندالع اال

حزيران / يونيو12وغادرت شقيقة هناء العاروري، تقوى الخصيب، ووالدتها، فتحية الخصيب، منزلهما يوم 

وعند جرس اللنبي، وهو املعرب الحدودي بني .  بنية زيارة هناء يف سورية للمساعدة يف رعاية املولود الجديد2011

 عىل الحدود اإلرسائيلية وأخربوهما أنه ال يمكنهما عبور الحدود الضفة الغربية واألردن، احتجزهم املسؤولون

 2ويوم ". الشاباك"وأبلغتا بأنهما يمكن أن تحصال عىل املزيد من التفاصيل يف اجتماع مع . ألسباب أمنية

 اليوم ، جاء مسؤولون أمنيون إىل منزلهما يف قرية عارورة إلعالمهما بأن موعد االجتماع تحدد يف2011تموز /يوليو

وحرضت تقوى الخصيب االجتماع، حيث سألها املوظفون عن أختها هناء، والطفلة . التايل يف قاعدة عوفر العسكرية

ًخطرا عىل أمن "ورغم أن السبب الرسمي املقدم لحظر السفر هو أنه من شأنه أن يشكل . وحياتهم يف دمشق

قوى الخصيب أن السبب الحقيقي يتصل بشقيقتها ً، إال أن االستجواب لم يرتك مجاال للشك يف ذهن ت"الدولة

 .وزوجها

يف الضفة الغربية، " حركة حماس"وقد أكدت السلطات اإلرسائيلية أن صالح العاروري كان شخصية بارزة يف 

ًولكنها لم تكشف أبدا طوال فرتات اعتقاله اإلداري الطويلة عن معلومات محددة بحيث يتمكن هو ومحاميه من 

ومثل سائر املنظمات السياسية الفلسطينية، فإن الجناحني السيايس والعسكري . هامات املوجهة ضدهالرد عىل االت

. ، عىل السواء، محظوران بموجب أوامر عسكرية إرسائيلية، وتعد العضوية يف أي منهما جريمة جنائية"لحماس"

أمام محاكم " ري مرشوعةاملشاركة يف أنشطة غ"و" حماس"وكان صالح العاروري قد اتهم وأدين بعضوية  

، ولم تمنع حتى بواعث القلق املتعلقة بحماية املصادر االستخباراتية 1998 و1992عسكرية إرسائيلية يف عامي 

ومع ذلك، صدر بحقه، عند انتهاء مدة كلتا العقوبتني، أوامر اعتقال . السلطات اإلرسائيلية من الحكم عليه مرتني

ًا، بدال من أن يطلق رساحهًإداري تم تجديدها مرارا وتكرار ومن الصعب فهم كيف كانت أوامر االعتقال اإلداري . ً

هذه تصدر يف حني كان ال يزال يف السجن، وكانت وقائية وليست مجرد تدبري عقابي، وإال فلماذا ، لم يكن من 

ًدا حقيقيااملمكن التعامل معه مرة أخرى من خالل اإلجراءات الجنائية، إذا كان يشكل يف الواقع تهدي ً. 

وقد أكد صالح العاروري ملنظمة العفو الدولية أنه يعترب أنه لم يكن لديه خيار سوى قبول صفقة اإلبعاد التي 

ًويشكل ترحيله إبعادا قرسيا لشخص معتقل، وتناضل . ًعرضت عليه حتى يكون قادرا عىل مواصلة حياته األرسية ً

 .ة الغربية عىل الفوراملنظمة للسماح له بالعودة إىل منزله يف الضف
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ً، يف نهاية املطاف، مقابل إنهائها إرضابا عن الطعام يف صفقة تمت بوساطة محام عضو يف هناء شلبيوأفرج عن 

ونصت عىل أنه ينبغي إطالق رساحها ونقلها إىل قطاع غزة، حيث يتعني أن تظل هناك " نادي األسري الفلسطيني"

سلطات اإلرسائيلية يف إمكانية السماح لها بالعودة إىل منزلها يف الضفة لثالث سنوات عىل األقل قبل أن تنظر ال

 .الغربية

ًوعىل الرغم من أن الترصيحات األولية لهناء شلبي بعد إطالق رساحها تظهر أنها أبرمت االتفاق طوعا، طلبت بعد 

حامي الذي تفاوض بشأن هذه ًأن وصلت إىل قطاع غزة عىل املأل إيضاحا للترصيحات املتناقضة التي أدىل بها امل

وأخرب شقيقها، عماد شلبي، منظمة العفو الدولية أنه عندما أحرضت شقيقته للقائهم عند معرب إيرز يف . الصفقة

وقالت إنها أخربتهم بأنها كانت . ًطريقها إىل غزة، قالت إنها مندهشة لرؤية عائلتها نظرا لعدم تبليغها باالجتماع

ويف ضوء هذه . ىل مرفق اعتقال آخر، وأن أرستها هي أول من أعلمها برتحيلها إىل غزةتعتقد بأنه يجري نقلها إ

 . ًالتقارير، فإن منظمة العفو الدولية ترجح تماما أن يبلغ ترحيل هناء شلبي إىل قطاع غزة حد الرتحيل القرسي

السماح للفلسطينيني املبعدين من ً السلطات اإلرسائيلية لم تحرتم دائما، يف مناسبات سابقة، االتفاقات بويذكر أن

 .الضفة الغربية إىل قطاع غزة لفرتة زمنية محددة بالعودة بعد انقضاء تلك الفرتة
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المعايير الدولية وبواعث قلق . 5
 منظمة العفو الدولية

قوق العهد الدويل الخاص بالح"صادقت إرسائيل عىل املعاهدات الرئيسية العاملية لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو "و) العهد الدويل" (املدنية والسياسية

ويتعني أن يتقيد سلوكها، بصفتها سلطة احتالل يف الضفة 75). اتفاقية مناهضة التعذيب" (الالإنسانية أو املهينة

أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك أحكام هاتني وقطاع غزة، ب) بما فيها القدس الرشقية(الغربية 

 . املعاهدتني، وكذلك بالقانون اإلنساني الدويل املنطبق عىل االحتالل من خالل الحرب

، )اتفاقية جنيف الرابعة" (معاهدة جنيف بشأن حماية األشخاص املدنيني يف وقت الحرب"وإرسائيل طرف يف 

الضفة الغربية، بما فيها القدس الرشقية، وقطاع (قها عىل األرايض الفلسطينية املحتلة ولكنها ال تعرتف بانطبا

التفاقيات جنيف دون " األحكام اإلنسانية"ًفكثريا ما أعلنت حكومة إرسائيل أنها تتقيد بما وصفته بعبارة 76). غزة

يها األطراف املتعاقدة السامية يف بيد أن جميع الهيئات ذات الصلة، بما ف". إنسانية"ذكر أي األحكام تعتربها 

ًاتفاقيات جنيف، ومجلس األمن الدويل والجمعية العامة، ومحكمة العدل الدولية، قد أكدت تكرارا يف مناسبات 

 77. عديدة انطباق اتفاقية جنيف الرابعة عىل األرايض الفلسطينية املحتلة

ملعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها ودأبت إرسائيل كذلك عىل املحاججة بأن التزاماتها بمقتىض ا

ًوقد ووجه هذا املوقف بالرفض أيضا من جانب جميع هيئات األمم . ال تنطبق عىل األرايض الفلسطينية املحتلة

 78. املتحدة التي تراقب مراعاة الدول ألحكام هذه املعاهدات، ومن قبل محكمة العدل الدولية

يض القانون الدويل من إرسائيل ضمان الحماية للحقوق األساسية للسكان فبصفتها سلطة احتالل، يقت

ويتعني ألية تدابري . الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة، ومعاملتهم معاملة إنسانية يف جميع األوقات

األنظمة املتعلقة  "بيد أن). ، اتفاقية جنيف الرابعة27املادة " (تكون رضورية بسبب الحرب"للمراقبة أو األمن أن 

وما هو أسايس هو أنه ينبغي ... تقوم عىل فكرة عدم املساس بالحرية الشخصية للمدنيني بصورة عامة... باالحتالل

ويتعني ... ًلتدابري التقييد التي تتبناها هذه األنظمة أن ال تؤثر سلبا عىل الحقوق األساسية لألشخاص املعنيني

   79".كون هناك ما يربر تدابري التقييداحرتام هذه الحقوق حتى عندما ي

  االعتقال اإلداري1.5
تناهض منظمة العفو الدولية جميع أنظمة االعتقال اإلداري ألنها تستخدم من جانب الدول يف شتى أنحاء العالم 

م إىل جميع وتعترب املنظمة أنه يتعني توجيه االتها. لاللتفاف عىل ضمانات املحاكمة العادلة يف اإلجراءات الجنائية

السجناء السياسيني، بمن فيهم أولئك املحتجزون رهن االعتقال اإلداري، بارتكاب جريمة جنائية معرتف بها  

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن . ومحاكمتهم محاكمة عادلة خالل فرتة زمنية معقولة، وإال فينبغي اإلفراج عنهم

وقد استخدمته . ًالفلسطينية املحتلة يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسانممارسة االعتقال اإلداري يف إرسائيل واألرايض 

حكومة إرسائيل بصورة روتينية لكي تعاقب، دون تهمة أو محاكمة، األفراد الذين تشتبه يف أنهم قد ترصفوا ضد 

ُتحل والضمانات املوجودة لم . مصالحها، بمن فيهم سجناء رأي، وليس كتدبري وقائي استثنائي وبصورة انتقائية
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دون انتهاك الحقوق اإلنسانية للمعتقلني، بما فيها حقهم يف أن يخطروا عىل وجه الرسعة وبصورة وافية بأسباب 

اعتقالهم، وحقهم يف الدفاع، وحقهم يف محاكمة عادلة وعلنية، وحقهم يف استدعاء الشهود واستجوابهم، وحقهم يف 

توضح بجالء أنه "  الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسيةالعهد" من 9إن املادة . الطعن، ويف افرتاض الرباءة

ال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون ينبغي عدم إخضاع أحد لالعتقال التعسفي وأنه 

 إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعهويتوجب ). 1الفقرة  (.ًوطبقا لإلجراء املقرر فيه

حق الرجوع إىل محكمة لكي تفصل هذه املحكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، ُكما يجب أن يكفل له ). 2فقرة ال(

كل شخص حرم من حريته وتنطبق هذه الرشوط عىل ). 4الفقرة  (وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوني

 .بالتوقيف أو االعتقال

، إال أنها 1991يف " العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"عىل وعىل الرغم من أن إرسائيل قد وقعت 

وتتذرع السلطات بواقع أن البالد تخضع إلعالن حالة الطوارئ منذ . 9أعفت نفسها من التزاماتها بموجب املادة 

جب اتفاقيات بيد أن الحق يف محاكمة عادلة غري قابل للتقييد ال بمو80.  كسبب لهذا التنصل1948تأسيسها يف 

جنيف وال بمقتيض الربوتوكولني اإلضافيني امللحقني بهذه االتفاقيات، سواء يف سياق النزاع املسلح غري الدويل أو 

ومنظمة العفو الدولية تعترب الحق . النزاع املسلح الدويل، وهما أقىص درجات األزمة التي يمكن أن تواجهها دولة ما

ًيف محاكمة عادلة حقا أساسيا؛ و  . ًلذا ينبغي أن يكون مكفوال يف جميع األوقات، حتى يف حاالت الطوارئً

يف حاالت الطوارئ " 9 من العهد الدويل تجيز للحكومات اتخاذ تدابري ال تتقيد بموجبها بأحكام املادة 4إن املادة 

دم منافاة هذه رشيطة ع، "يف أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع"ولكن . "االستثنائية التي تهدد حياة األمة

ًوفضال عن ذلك، . ، وأن ال تميز ضد جماعة بعينهاالتدابري لاللتزامات األخرى املرتتبة عليها بمقتىض القانون الدويل

ّعدم التقيد بحقوق بعينها يف العهد الدويل، حتى يف حال إعالن الطوارئ، بما يف ذلك الحق يف ) 2(4تحظر املادة 

 ). 7املادة . (ة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةعدم التعرض للتعذيب أو للمعامل

وقد شددت لجنة حقوق . إن حالة الطوارئ، بحكم تعريفها، رد قانوني مؤقت عىل تهديد استثنائي وجسيم لألمة

يجب أن تكون "عىل أنه " العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"اإلنسان، التي تراقب وتفرس أحكام 

 وكون حالة الطوارئ دائمة متناقض، حتى 81" م التقيد بأحكام العهد ذات طابع استثنائي ومؤقتتدابري عد

 من 4ال يجوز للدول األطراف أن تلجأ تحت أي ظرف إىل املادة : "فتعليق لجنة حقوق اإلنسان يؤكد عىل أنه. ًلفظيا

 الدويل، مثل اختطاف الرهائن أو فرض العهد لتربير ترصف ينتهك القانون اإلنساني أو القواعد اآلمرة للقانون

عقوبات جماعية أو الحرمان التعسفي من الحرية أو الخروج عن املبادئ األساسية للمحاكمة العادلة، بما يف ذلك 

 82". افرتاض الرباءة

ًولذا، فإن من املثري للقلق البالغ أن تصبح حالة الطوارئ يف دولة ما أمرا واقعا دائما، كما هو الحال يف ً  إرسائيل، ً

وقد أعربت لجنة حقوق اإلنسان عىل . ًنظرا ملا يعنيه ذلك من إمكان أن تصبح انتهاكات حقوق اإلنسان حالة دائمة

نحو متكرر عن بواعث قلقها بشأن حالة الطوارئ اإلرسائيلية الدائمة، وعملية املراجعة املطولة بخصوص الحاجة 

. ال اإلداري، وما ينجم عن كل ذلك من انتهاكات لحقوق املعتقلنيّإليها، واستخدامها املتكرر واملوسع لالعتق
وبينما اعرتفت اللجنة ببواعث القلق األمنية إلرسائيل، أكدت أن القيود املفروضة عىل اتصال املعتقلني باملحامني، 83

اية من ّيحدان من فعالية املراجعة القضائية، ولذا يعرضان للخطر الحم"وعدم كشفها عن أسباب اعتقالهم 

ِّ، ويوسعان من النطاق املسموح به لتقييد املادة 7التعذيب وغريه من رضوب املعاملة الالإنسانية التي تكفلها املادة 

ويف أحدث مالحظاتها الختامية، أوصت اللجنة  84". 4ً عىل نحو يتجاوز ما تراه اللجنة جائزا بمقتىض املادة 9

وتضمن احرتام حقوق املعتقلني يف محاكمة عادلة يف جميع ... اإلداريبأن تمتنع عن استخدام االعتقال "إرسائيل 



 العدالة من محرومون 

 محاكمة دون إرسائيل قبل من املعتقلون الفلسطينيون

 

 2012 حزيران/يونيو  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 15/026/2012: الوثيقة رقم

40 

 إن منظمة العفو الدولية ال تنازع أي حكومة واجبها 85". قانون سجن املقاتلني غري الرشعيني"، وأن تلغي "األوقات

نتهك الحقوق يف حماية أمن من يخضعون لواليتها، ولكنها تتفق مع اللجنة يف أنه يتعني فعل ذلك عىل نحو ال ي

 . اإلنسانية ألي شخص

ً الذي زعم أنه قد فرض كتدبري استثنائي العتقال األشخاص الذين يشكلون خطرا بالغا -إن االعتقال اإلداري ً ُ

 قد استخدم، وما زال يستخدم، ضد طيف أوسع بكثري من األشخاص، بمن فيهم أفراد كان -ًوداهما عىل األمن

هام إليهم ومحاكمتهم وفق القوانني العادية، وبمقتىض نظام القضاء الجنائي، أو ينبغي القبض عليهم وتوجيه االت

 . ضد أفراد ما كان ينبغي القبض عليهم يف املقام األول وواجهوا االعتقال كسجناء رأي

اتفاقية جنيف "وعىل الرغم من حقيقة أن السلطات اإلرسائيلية، وكما أشري فيما سبق، قد رفضت بثبات انطباق 

عىل األرايض الفلسطينية املحتلة، فهي تدعي أن استخدام االعتقال اإلداري يف األرايض الفلسطينية املحتلة " ابعةالر

إذا رأت دولة االحتالل ألسباب أمنية "التي تنص عىل أنه 86، :اتفاقية جنيف الرابعة" من 78يتماىش مع املادة 

".  عىل األكثر أن تفرض عليهم إقامة جربية أو تعتقلهمقهرية أن تتخذ تدابري أمنية إزاء أشخاص محميني، فلها

فمن الجائز إصدار األمر بمثل هذه "ًوطبقا لتعليق الدكتور جني بيكتيت، املرجع األول بشأن اتفاقية جنيف، 

ففي "ًوفضال عن ذلك، ". التدابري ألسباب أمنية حقيقية أو جربية فقط؛ ويتعني الحفاظ عىل طبيعتها االستثنائية

رايض املحتلة، ينبغي أن يكون سجن األشخاص املحميني حتى أكثر استثنائية منه يف إقليم الدول األطراف يف األ

ومن 87. ، ومن غري الجائز سجن املعتقلني إال داخل حدود األرايض املحتلة، وليس داخل دولة االحتالل"النزاع

ًدة قد شكل انتهاكا لهذه األحكامالواضح أن ممارسة إرسائيل لالعتقال اإلداري عىل مدار سنني عدي َّ . 

يمكن استخدام االعتقال اإلدراي كاستثناء فقط، عندما يكون الدليل املوجود "تقول السلطات اإلرسائيلية إنه 

ًواضحا وملموسا ويعتمد عليه، ولكن من غري املمكن، ألسباب تتعلق بالرسية وبحماية مصادر املعلومات  ً

بيد أن منظمة العفو الدولية تعتقد أنه من ". يل ضمن اإلجراءات الجنائية العاديةاالستخبارية، الكشف عن الدل

واجب أي حكومة إيجاد طرق للتعامل مع املعلومات الرسية أو الحساسة عىل نحو ال ينتقص من حق الفرد املعني 

د من حريته أو وال ينبغي أن يحرم أح. ًيف محاكمة عادلة، وخصوصا عندما يفيض ذلك إىل حرمانه من حريته

 . حريتها ألن الدولة عاجزة عن التعامل مع األدلة بالصورة املناسبة

إن رشط استخدام الحكومة مؤسسات القضاء الجنائي العادي وإجراءاته، بما يف ذلك افرتاض الرباءة، حيثما سعت 

االرتكاز األسايس لحرية ًإىل حرمان شخص من حريته استنادا إىل مزاعم ذات طبيعة جنائية يف جوهرها، هو عمود 

 . الشخص وأمنه، وهو مبدأ أويل من مبادئ القانون الدويل لحقوق اإلنسان

وبني الدول التي قامت منظمة العفو الدولية، يف السنوات األخرية، بتوثيق اعتمادها أنظمة تيسء استخدام االعتقال 

وبحسب ). جامو وكشمري(مرص والصني والهند  رسيالنكا و- ودعتها إىل وقف العمل باالعتقال اإلداري–اإلداري 

ّالخربة الطويلة والعاملية ملنظمة العفو الدولية، فإن إقامة نظام لالعتقال إىل أجل غري مسمى أو ملدد مطولة دون 

ْمقرتحة، إىل سجن أفراد لم يخططوا ألية " بديلة"محاكمة يؤدي بصورة حتمية، وبغض النظر عن أية ضمانات 

ِّجرائم خطرية أخرى أو يرتكبوها، ملدد طويلة، ويسهل ارتكاب انتهاكات أخرى، بما يف ذلك أعمال عنف أو ل

 .التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة

 إىل أن إرسائيل، لم تتقيد يف ممارستها لالعتقال 2011يف " اللجنة املعنية بمناهضة التعذيب"ًوختاما، فقد خلصت 

 من 16ملعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة وفق ما تقتضيه املادة اإلداري، بالحظر املفروض عىل ا
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، عندما أشارت إىل أن االعتقال اإلداري قد استخدم 2009 وكررت هذا التقييم يف 88". اتفاقية مناهضة التعذيب"

ال قيد االحتجاز بمعزل عن املعتقل ربما يكون يف واقع الح"، وإىل أن "ّملدد مطولة عىل نحو غري معتاد"ًأحيانا 

 89". العالم الخارجي لفرتات مطولة قابلة للتجديد

قانون سجن "ًوتعترب منظمة العفو الدولية أيضا أن استخدام إرسائيل لالعتقال اإلداري، بما يف ذلك بموجب 

املعتقلون اإلداريون ال ف90. ، ربما يرقى إىل مرتبة املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة"املقاتلني غري الرشعيني

يعرفون متى سيفرج عنهم، وهم غري قادرين عىل إعداد دفاع مناسب عن أنفسهم بسبب رسية األدلة التي توظف 

وبذا، فإنهم وعائالتهم، يظلون يأملون يف أن يكون كل أمر اعتقال هو األخري، وأن تكون كل مراجعة . ضدهم

يف األدلة الرسية وتأمر بإخالء " محكمة العدل العليا" تطعن قضائية مختلفة عن سابقاتها، بصورة ما، وأن

ويف الغالب األعم من الحاالت، تتالىش هذه اآلمال، بينما . سبيلهم، رغم أن كل األدلة تشري إىل أنها تتقاعس عن ذلك

عندما ال ينطوي وحتى . يرتك املعتقلون وعائالتهم فريسة آلمال كاذبة ولليأس، فيما يبدو حلقة مفرغة ال نهاية لها

األمر عىل سوء معاملة بدنية، فإن انعدام اليقني بصورة دائمة نتيجة لالعتقال إىل أجل غري مسمى دون تهمة أو 

 91. محاكمة يمكن أن يرقى إىل مرتبة املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية والحاطة بالكرامة

 ة  مراكز االعتقال االسرائيلية والزيارات العائلي5.2
تقع جميع السجون اإلرسائيلية التي يحتجز فيها املعتقلون اإلداريون الفلسطينيون، باستثناء واحد، داخل 

اتفاقية جنيف " من 76 و49فاملادتان . واعتقال الفلسطينيني داخل إرسائيل يعد انتهاك للقانون الدويل. إرسائيل

ني املناطق املحتلة داخل هذه املناطق، وليس يف إقليم تنصان عىل أنه يتعني احتجاز املعتقلني من مواط" الرابعة

ولو جرى احتجاز جميع املعتقلني الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة، ملا احتاجت أرسهم . سلطة االحتالل

 . إىل دخول إرسائيل لزيارتهم، ولن تظهر عىل هذا النحو مشكلة الحصول عىل التصاريح

يلية منح التصاريح لآلالف من أقارب املعتقلني الفلسطينيني هو سياسة عقابية تطال إن رفض السلطات اإلرسائ

وليس ثمة . عىل السواء املعتقلني الفلسطينيني، بحرمانهم من الزيارات املنتظمة أو من أي زيارات كانت، وأهاليهم

 . حظر عىل هذا النحو بالنسبة ألقارب السجناء اإلرسائيليني

ولة عن ضمان تلقي املعتقلني الفلسطينيني زيارات عائلية، بمقتىض املعايري الدولية لحقوق ومع أن إرسائيل مسؤ

اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل، إال أن املجتمع الدويل، قد دأب، عرب اللجنة الدولية للصليب األحمر، عىل تحمل 

ل فحسب برتتيب الزيارات العائلية للمعتقلني فالصليب األحمر ال يتكف. عبء نفقات برنامج الزيارات العائلية لعقود

 . ًالفلسطينيني، وإنما يقدم لألهايل سبل التنقل أيضا

ًإن امتناع السلطات اإلرسائيلية عن ضمان تلقي املعتقلني الفلسطينيني زيارات عائلية يشكل خرقا للمعايري الدولية، 

 : بما يف ذلك

 ؛"اتفاقية جنيف الرابعة" من 116املادة  

 ؛"مبادئ األمم املتحدة األساسية ملعاملة السجناء" من 5دأ املب 

 ؛"قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء" من 92 و37القاعدتان  

مجموعة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من " من 19املبدأ  
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 ؛"أشكال االحتجاز أو السجن

 ". قواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث املجردين من حريتهم" من 67 و60اعدتان الق 

ًإن الظروف واألوضاع السائدة يف السجون ومراكز االعتقال اإلرسائيلية متباينة، ولكنها كثريا ما تنتهك أحكام 

، بما يف ذلك ما يخص منها )الدنياالقواعد النموذجية " (قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء"

إذ يفرتض أن يستفيد األشخاص الذين يقبض عليهم أو . الطعام واإلقامة والرصف الصحي والخدمات الطبية

ج من القواعد النموذجية الدنيا، وبما يشمل احتجازهم .2نص عليه الجزء " نظام خاص"يعتقلون دون تهمة من 

ًعموما بهذا الحكم، وتواصل " مصلحة السجون اإلرسائيلية"وال تتقيد . بصورة منفصلة عن السجناء املدانني

ًاحتجاز املعتقلني اإلداريني يف أجنحة مخصصة للسجناء املحكومني، عىل الرغم من حقيقة أن هذا يشكل انتهاكا 

 92. نفسها" مصلحة السجون اإلرسائيلية"ًأيضا ألنظمة 

بما في ذلك  التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، 3.5
 للمعتقلين والسجناء المضربين عن الطعام

تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ إزاء استمرار توارد التقارير عن تعرض الفلسطينيني الذين تقبض 

وتشعر . عليهم قوات األمن اإلرسائيلية للتعذيب أو لغريه من رضوب سوء املعاملة أثناء القبض عليهم واستجوابهم

ًظمة ببواعث قلق أيضا من أن معاملة السلطات اإلرسائيلية للمعتقلني اإلداريني وغريهم من السجناء املرضبني املن

ًعن الطعام غالبا ما ترقى إىل مستوى املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، بما يف ذلك وضعهم يف 

رات العائلية؛ وتقييد فرص اتصالهم باملحامني؛ وتعريضهم الحبس االنفرادي كعقوبة لهم؛ وحرمانهم من الزيا

لإلساءات اللفظية وللعنف أثناء نقلهم، وغري ذلك من أشكال الضغوط عليهم إلنهاء إرضابهم؛ وفرض قيود عىل 

 .اتصال املعتقلني بأطباء مستقلني لفحص املرضبني عن الطعام

ًإن مثل هذه املعاملة محظورة حظرا شامال بمقتىض  " لعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسيةا"ً

ًكما تشكل انتهاكا ملتطلب املعاملة . ، اللذين صدقت عليهما إرسائيل كدولة طرف"اتفاقية مناهضة التعذيب"و

 93. اإلنسانية وفق ما ينص عليه القانون اإلنساني الدويل

  اإلبعاد أو النفي القسري4.5
ً عندما تجرب حكومة ما أفرادا عىل مغادرة بلدهم بسبب معتقداتهم - القرسيتناهض منظمة العفو الدولية النفي

السياسية أو الدينية أو غري ذلك مما يؤمنون به من معتقدات، أو بسبب أصلهم اإلثني أو جنسهم أو لونهم أو 

حظر عليهم لغتهم أو أصلهم القومي أو نسبهم االجتماعي، أو وضعهم االقتصادي أو مولدهم أو أي وضع آخر، وت

وتناهض منظمة العفو الدولية كذلك إبعاد الدولة املحتلة األشخاص من املناطق التي . فيما بعد العودة إىل بلدهم

 . ًتحتلها عسكريا يف جميع األحوال

ِّتحظر عىل سلطة االحتالل أن تنقل أو ترحل األشخاص من املناطق التي " اتفاقية جنيف الرابعة" من 49إن املادة 

ّعىل أن يرحلوا، سواء إىل " يوافقوا"وتشكل الصفقات التي يتم الضغط عىل املعتقلني الفلسطينيني فيها كي . اتحتله

ًقطاع غزة أو إىل الضفة الغربية، أو كي يغادروا األرايض الفلسطينية املحتلة كليا، انتهاكا لهذا الحظر ً . 
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 توصيات. 6
ِّلتقرير النقاب عنها، تقدم منظمة العفو الدولية التوصيات التالية يف ضوء االنتهاكات املتواصلة التي كشف هذا ا

 . لتنفيذها، من جانب السلطات اإلرسائيلية، و من جانب املجتمع الدويل

 :إلى السلطات اإلسرائيلية
 .ًاإلفراج فورا وبال قيد أو رشط عن جميع سجناء الرأي 

ًتهم جنائية معرتف بها دوليا، يهم عىل وجه الرسعة اإلفراج عن جميع املعتقلني اإلداريني، ما لم توجه إل 

 . ًويحاكموا طبقا للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة

 .وقف ممارسة االعتقال اإلداري 

األمر العسكري رقم " من 294 إىل 284وحذف الفقرات " قانون سجن املقاتلني غري الرشعيني"إلغاء  

 . ، التي تنص عىل االعتقال اإلداري"1651

ماية جميع من تحتجزهم السلطات اإلرسائيلية من جميع صنوف التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، ح 

 .  يف جميع األوقات

ضمان أن يعامل املرضبون عن الطعام معاملة إنسانية يف جميع األوقات، وإيالؤهم الرعاية الطبية الكافية،  

 . صة، والسماح لهم برؤية أطباء مستقلني من اختيارهمبما يف ذلك يف مستشفيات مدنية تمتلك املرافق املتخص

وينبغي ألي تغذية صناعية أن تكون ألسباب . ضمان عدم معاقبة أي سجني أو معتقل إلرضابه عن الطعام 

ًطبية، وتحت إرشاف طبي، وعىل أيدي موظفني مدربني تدريبا كافيا لهذا الغرض، ويتعني أن ال يتم ذلك يف أي وقت  ً

 . عىل نحو يرقى إىل مرتبة املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةمن األوقات 

ضمان املبارشة بتحقيق رسيع وفعال من قبل هيئة مستقلة ومحايدة يف أية شكاوى وتقارير بأن املعتقلني  

يدي والسجناء قد تعرضوا للتعذيب أو لغريه من صنوف سوء املعاملة، بما يف ذلك يف مزاعم االنتهاكات عىل أ

ضد السجناء واملعتقلني املرضبني عن الطعام منذ " جهاز األمن العام"و" مصلحة السجون اإلرسائيلية"موظفي 

ووقف أي موظفني يشتبه بأنهم قد شاركوا يف التعذيب أو يف غريه من صنوف سوء . 2011كانون األول /ديسمرب

 . املعاملة عن ممارسة مهام وظيفتهم أثناء التحقيق

شخاص املسؤولني عن التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة يف محاكمات عادلة، حيثما مقاضاة األ 

 .توافرت أدلة كافية تسمح بذلك

تقديم التعويض الرسيع لضحايا التعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة، بما يف ذلك رد االعتبار  

 . هيلوالتعويض املايل العادل والكايف والرعاية الطبية وإعادة التأ

 .ضمان احتجاز املعتقلني والسجناء يف سجون ومراكز اعتقال يف األرايض الفلسطينية املحتلة 
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 من تلقي الزيارات العائلية، بما - بمن فيهم أبناء قطاع غزة-السماح لجميع املعتقلني والسجناء الفلسطينيني 

  ".أمنية"يف ذلك من قبل األهل املقربني املمنوعني من الزيارة ألسباب 

وقف جميع عمليات اإلبعاد القرسي للفلسطينيني من األرايض الفلسطينية املحتلة إىل املنفى، وعمليات الرتحيل  

القرسي من الضفة الغربية إىل غزة، بما يف ذلك ضمن صفقات لإلفراج عن األفراد املحتجزين بموجب أوامر اعتقال 

 . إداري

 :إلى المجتمع الدولي
اتفاقية جنيف " من 1ًأطرافا متعاقدة سامية يف اتفاقيات جنيف، التزام بموجب املادة عىل جميع الدول، بصفتها 

ويف هذا الصدد، تدعو املنظمة املجتمع ". تحرتم هذه االتفاقية وتكفل احرتامها يف جميع األحوال"بأن " الرابعة

 : ًالدويل أيضا إىل

ملة الفلسطينيني معاملة إنسانية، وامتناعها ضمان وفاء إرسائيل، بصفتها سلطة احتالل، بالتزاماتها بمعا 

 . ًعن ترحيل الفلسطينيني أو إبعادهم قرسا عن ديارهم

 . ممارسة الوالية القضائية العاملية ملقاضاة مرتكبي الخروقات الفاضحة التفاقيات جنيف 

 .  الضغط عىل السلطات اإلرسائيلية كي تتوقف عن ممارسة االعتقال اإلداري 
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 1الملحق 
وص الردود الحرفية من السلطات اإلرسائيلية عىل املناشدات العاجلة من قبل أعضاء منظمة العفو الدولية نص

 : املتعلقة بمختلف املعتقلني اإلداريني الفلسطينيني

  مساعد مدير الشؤون العامة- سفارة إرسائيل:من

  من بعد الظهر2:29، الساعة 2012نيسان / أبريل10 الثالثاء، :مرسل

  السيد قطامش:ضوعاملو

 أحمد قطامش: إشارة إىل

 سيدتي العزيزة/سيدي العزيز

يرجى أن تجدوا فيما ييل بعض . أود أن أبلغكم بأنني قد تلقيت رسالتكم املتعلقة باعتقال السيد أحمد قطامش

 . لهاملعلومات املرجعية والخط الزمني للسوابق القضائية للسيد أحمد قطامش، وآخر التحديثات بشأن اعتقا

الجبهة الشعبية لتحرير "ً استنادا إىل انخراطه يف 2011حزيران / يونيو10قبض عىل السيد قطامش يف  .1

 ). الجبهة الشعبية" (فلسطني

وعقب جمع . 2011أيار / مايو3أجري تحقيق جنائي ضد السيد قطامش، وصدرت ضده مذكرة اعتقال يف  .2

جيش "ً يشكل تهديدا ألمن املنطقة، ولذا فقد أمر قائد معلومات استخبارية موسعة من مصادر عدة، اعترب أنه

ًيف الضفة الغربية بالقبض عليه وفقا لإلجراء املتبع بحسب ما هو منصوص عليه يف ترشيع " الدفاع اإلرسائييل

 . األمن

 2011أيار / مايو8عقدت جلسة استماع قضائية أولية بخصوص االعتقال اإلداري للسيد قطامش يف  .3

وتقرر أن األمر يتطلب إجراء املزيد من .  محاميه يف املحكمة العسكرية لالعتقاالت اإلداريةبحضوره وحضور

 . التحقيق والتحليل بشأن األدلة، ولذا، وبعد تحقق ذلك، عقدت جلسة استماع ثانية

هي  أشهر تنت4 أشهر إىل 6، تم إقرار أمر اعتقاله اإلداري وخفضت املحكمة مدته من 2011أيار / مايو19يف  .4

ًاقتنعت أن املتهم يشكل خطرا شديدا ومبارشا عىل أمن : "وأعلن القايض ما ييل. 2011أيلول / سبتمرب2يف  ً ً

. ووجدت أن املادة التي عرضت عيل موثوقة وحديثة وخضعت للتحقق من جانب عدة مصادر. الجمهور واملنطقة
واعتقد أنه يف القضية . ى إخالء سبيلهوأثبتت بصورة مرتابطة الخطر الوشيك الذي يشكله املتهم إذا ما جر

 ." املعروضة علينا، فإن املادة االستخبارية واألدلة التي جمعت تبني الخطر العظيم وغري املعتاد الذي يمثله املتهم

يعود تخفيض مدة االعتقال بصورة جزئية إىل األخطاء اإلجرائية الفنية التي وقعت أثناء إصدار مذكرة : تنويه .5

ًقضت املحكمة بأنه ونظرا ملا يمثله السيد قطامش من خطر، لم تتمكن من اتخاذ قرار بشأن بطالن و. االعتقال

فاملوازنة بني املصلحة العامة وحقوق املعتقل سوف تتبدى يف تخفيض مدة . مذكرة االعتقال رغم وقوع أخطاء
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 . اف العسكرية، ولكن طعنه رفضوقد طعن املدعي العام العسكري يف هذا القرار أمام محكمة االستئن. االعتقال

 أشهر 6، أقرت املحكمة تجديد مذكرة االعتقال لفرتة 2011ترشين األول / أكتوبر3ًفضال عن ذلك، ففي  .6

ويعود هذا إىل بواعث قلق املحكمة التي ترتبت عىل قراءتها مادة ). 2011أيلول / سبتمرب2تبدأ يف (أخرى 

 . استخبارية رسية قدمت إليها

. كر أن املحكمة قد تلقت مادة استخبارية جديدة باإلضافة إىل املعلومات السابقة التي تراكمتًنود أيضا ذ .7

ًوأكدت هذه املادة أن انخراط السيد قطامش يف الجبهة الشعبية يشكل تهديدا أمنيا، ولذا تم تجديد اعتقاله اإلداري ً . 

ملسؤولة عن االعتقاالت اإلدارية يف الضفة الغربية ومن أما آخر املعلومات التي تلقتها املنظمة من الدائرة القضائية ا

 : ، فكانت عىل النحو التايل"محكمة العدل العليا"

، وقد مددت صالحيته 12.03.1من قبل القائد العسكري ضد املذكور أعاله يف ) ثالث(صدر أمر اعتقال إداري . أ

 ). املدة القصوى لالعتقال اإلداري(، أي لفرتة ستة أشهر 8.31حتى 

، استمع قاض إىل موقف االدعاء وموقف املعتقل، الذي كان 05/03أثناء املراجعة القضائية التي عقدت يف . ب

 .ًحارضا جلسة االستماع

ًولم يمثل املعتقل تمثيال قانونيا، وعندما سألته املحكمة عن السبب، قال السيد قطامش إنه يقاطع املحكمة وال  ً َّ

كما فعل (رتة وجيزة، طلب املعتقل العودة إىل زنزانته وأن ال يشارك يف النقاش وعقب ذلك بف. يعرتف بسلطتها

 ).السيد قطامش فيما مىض

يف ضوء معلومات إضافية قدمتها (، أكد القايض أمر االعتقال للفرتة املحددة 05/03ويف اليوم نفسه، أي . ج

 ).األجهزة األمنية والتقييم املتعلق بمستوى التهديد

. 2011ترشين الثاني / أن السجني تقدم بالتماس ضد أمر االعتقال أمام املحكمة العليا يف نوفمربيرجى مالحظة

، جاء ممثل للسيد قطامش إىل املحكمة وطلب إلغاء االلتماس دون توضيح األسباب الكامنة وراء 02/02/12ويف 

 .طلبه

 ًشكرا التصالكم بنا، 
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 السيد خرض عدنان: إشارة إىل

 دتي العزيزةسي/سيدي العزيز

وتجدون فيما ييل آخر تحديث من مكتب . أود أن أبلغكم بأنني قد تلقيت رسالتكم املتعلقة بالسيد خرض عدنان

 . إضافة إىل ذلك، يرجى أن تجدوا بعض املعلومات اإلضافية بشأن السيد خرض عدنان. املتحدث باسم وزارة العدل

 بيان وزارة العدل بشأن خرض عدنان 

 ) ب املتحدث باسم وزارة العدلصادر عن مكت(

 : إىل املحكمة العليا) خرض عدنان(ِفيما ييل ترجمة لطلب تقدم به مدعي عام الدولة ومحامي املستأنف 

ِّيتعلق هذا االستدعاء بطلب مقدم االستئناف استصدار أمر بإلغاء أمر االعتقال اإلداري الصادر ضده،  .1

 .12.5.8والساري املفعول حتى 

ِّ أنها توافق عىل احتساب األيام التي احتجز مقدم - بعد طرح األمر عىل النائب العام–أن تعلن تود الدولة  .2

ًاالستئناف أثناءها ألغراض التحقيق الجنائي قبل اعتقاله إدرايا من فرتة أمر االعتقال اإلداري الحايل، وتعلن أيضا  ً

 .  مواد مهمة وجوهرية جديدة إىل ملف املستدعيَأنه ليست هناك نية يف تمديد االعتقال اإلداري طاملا لم تضف

 . ما لم ترد مواد مهمة وجوهرية جديدة تتعلق باملستدعي12.4.17ولذا، فإن اعتقاله اإلدراي سوف ينتهي يف 

 إيقافه إرضابه عن الطعام، عىل أن - من خالل محاميه–يف ضوء إعالن الدولة اآلنف الذكر، يعلن املستدعي  .3

 ً.يتم ذلك فورا

 ضوء كل ما سبق، تطلب الدولة واملستدعي أن تأمر املحكمة املوقرة برد االستئناف دون إصدار أمر بشأن  يف .4

 ."    12.2.21، املصادف )الثالثاء(النفقات، وإلغاء النقاش املقرر لهذا اليوم 

 

 اإلرضاب عن الطعام

 حقائق مرجعية

 :مقدمة

ً، احتجاجا عىل اعتقاله 2011كانون األول /ديسمرب 17خرض عدنان مرضب عن الطعام منذ القبض عليه يف 

ويخضع لإلرشاف الطبي ويتلقى . وينبغي اإلشارة إىل أن االعتقال اإلداري يتم تحت إرشاف قضائي. اإلداري

 .الرعاية الصحية املناسبة
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 :األنشطة اإلرهابية

ًسجن عدنان عددا من املرات لتورطه يف أنشطة إرهابية ُ . 

وفيما . الفلسطينية" الجهاد اإلسالمي"ملنظمة ) الضفة الغربية(لناشطني يف فرع شمال السامرة وعدنان من كبار ا

ولكنه قد قام . وال يشتبه بأنه قد تورط مبارشة يف هجمات إرهابية. مىض، كان املتحدث باسم املنظمة اإلرهابية

ًضال عن ذلك، فقد دأب عىل االتصال وف. بدور نشط يف أنشطة املنظمة، بما يف ذلك تحويل األموال إىل الجماعة

 .يف سوريا وقطاع غزة" الجهاد اإلسالمي"بعنارص من 

ًالفلسطينية مستمرا، وقد انخرط يف عملية اإلحياء األخرية " الجهاد اإلسالمي"وما زال تورط عدنان مع منظمة 

 . يف شمال قطاع غزة" للجهاد اإلسالمي"

 :تاريخ عمليات القبض

 .2012أيار / مايو8 فرتة اعتقاله الحالية حتى مددت محكمة عسكرية

أيار الذي سبق /، ولكن إرسائيل كانت قد حاولت اعتقاله يف مايو2011كانون األول /وقبض عىل عدنان يف ديسمرب

ّفهرب من الضباط املكلفني بالقبض عليه وقىض سبعة أشهر مختبئا يف منطقة قريته، عرابة، يف شمال . ذلك ً

 ". للجهاد اإلسالمي"أيار، عثر يف منزله عىل مواد تربط بينه وبني أنشطة /حادثة مايووأثناء . السامرة

ويف كل مرة، كان يعود فور اإلفراج عنه إىل اإلرهاب، ولذا كان يقبض . لقد قبضت إرسائيل عىل عدنان ثماني مرات

آذار حتى /لستة أشهر، من مارسويف املرة األخرية التي قبض عليه فيها، احتجز . ًعليه مجددا يف نهاية املطاف

 ". الجهاد اإلسالمي"وكان سبب القبض عليه، آنذاك كما هو اآلن، تورطه يف . 2008أيلول /سبتمرب

 . ًويف املايض، قبض عليه أيضا من قبل السلطة الفلسطينية لغرض التحقيق معه

 :تاريخ اإلرضابات عن الطعام

غري أنه بدأ إرضابه بعد ساعات قليلة من . ناه أثناء استجوابهالذي عا" اإلذالل"يدعي عدنان أنه مرضب بسبب 

 . القبض عليه، بينما لم يبدأ االستجواب إال بعد يوم واحد من ذلك

" الجهاد اإلسالمي"وينبغي اإلشارة إىل أنه، وعندما اعتقلته السلطة الفلسطينية النخراطه يف منظمة 

ًعلن إرضابا عن الطعام أيضا، ما أدى إىل اإلفراج عنهأ، 2010أيلول /الفلسطينية ملدة شهر يف سبتمرب إن من . ً

ًالواضح أنه يستخدم األسلوب نفسه أمال بأن يحقق ذلك النتيجة نفسها مرة أخرى، ولكن هذه املرة مع السلطات 

 . اإلرسائيلية

 :الرعاية الطبية

ً اعتقال نيتزان لكي يتلقى إرشافا طبيا عن ونقل إىل املركز الطبي التابع ملركز. ّاحتجز عدنان ابتداء يف سجن مجدو ً

وبناء عىل نصيحة أطبائه، أرسل إىل . وخالل هذه الفرتة، أرسل إىل مستشفى عساف هاروفه إلجراء فحوصات. قرب

 ". مصلحة السجون اإلرسائيلية"مستشفى زيف يف صفد، حيث أدخل املستشفى تحت إرشاف 
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وأعطي ".  إرسائيل-أطباء من أجل حقوق اإلنسان"، وهو من أعضاء وعولج عدنان عىل يد الربوفيسور فاينغارتن

 . سوائل عن طريق الوريد وظل تحت اإلرشاف الطبي الدائم

 : الظروف املعيشية

أعطي املعتقل الفرصة إلجراء مكاملات هاتفية، وكذلك لتلقي الزيارات من قبل محاميه وأرسته، ومن قبل شخصية 

 . وبناء عىل طلبه، جرت املوافقة عىل تلقيه زيارة من عضو الكنيست جمال زحالقة. دينية تابعة للصليب األحمر

 خلفية بشأن منظمة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية

خالفة إسالمية "الفلسطينية منظمة إسالمية أصولية إرهابية، تقاتل من أجل إقامة " منظمة الجهاد اإلسالمي"

تعريف جغرايف " (حرية فلسطني"ًوطبقا للمنظمة، فإن . هابمن خالل اإلر" تحت حكم الرشيعة اإلسالمية

، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك "تجديد اإلسالم"هي الخطوة األوىل نحو ) وسيايس يحرم إرسائيل من حق البقاء

 . واألنشطة اإلرهابية التي ال تساوم ضد إرسائيل" الجهاد"هي عرب 

إضافة إىل ذلك، هناك أدلة واضحة عىل أن . نظمة بحرية العملوتعمل املنظمة من دمشق، حيث تتمتع قيادة امل

ًاملنظمة تتلقى دعما مبارشا من إيران ًإحدى املنظمات العميلة إليران، نظرا ألنها تتلقى " الجهاد اإلسالمي"وتعترب . ً

هابية يف كل من مدرجة يف قائمة املنظمات اإلر" الجهاد اإلسالمي"ومنظمة . القسط األكرب من دعمها املايل منها

 . الواليات املتحدة واململكة املتحدة واالتحاد األوروبي وأسرتاليا وكندا واليابان

ًأكثر املنظمات اإلرهابية نشاطا ونفذت هجمات إرهابية ضد " الجهاد اإلسالمي"وخالل عقد الثمانينيات، كانت 

 الفور معارضتها ألي شكل من أشكال ، أعلنت املنظمة عىل"اتفاقات أوسلو"وعقب توقيع . أهداف إرسائيلية

َّوبالنتيجة، حولت املنظمة أجندتها التكتيكية إىل التفجريات االنتحارية وقامت بعدة هجمات إرهابية داخل . الحوار

من " (الجهاد اإلسالمي"، نفذ ناشطون بارزون يف )2000أيلول /سبتمرب(وأثناء االنتفاضة الثانية . إرسائيل

عىل سبيل (سلسلة من الهجمات االنتحارية قتل فيها عرشات اإلرسائيليني وجرح املئات ) ًاالضفة الغربية خصوص

 ). 2007كانون الثاني / يناير29املثال، الهجوم االنتحاري يف إيالت يف 

يف شمال الضفة الغربية، " منطقة عازلة"ويف أعقاب عمليات إرسائيل ملكافحة اإلرهاب يف الضفة الغربية، وإقامة 

وما زالت املنظمة ترص عىل أجندتها وتواصل جهودها للقيام . ع عدد الهجمات اإلرهابية بشكل دراماتيكيتراج

ًغري أن نشاطها يرتكز بصورة رئيسية حاليا يف قطاع غزة، الذي تشن منه نوعا آخر . بتفجريات انتحارية يف إرسائيل ً

، التي "غراد"ئيل، بما يف ذلك صواريخ من نوع إطالق الصواريخ وقذائف الهاون ضد إرسا: من النشاط اإلرهابي

 .يمكن أن تصل بصورة عشوائية إىل مناطق ذات كثافة سكانية عالية يف قلب إرسائيل

 ًشكرا التصالكم بنا،  

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
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 السيد عزيز الدويك: إشارة إىل

 سيدتي العزيزة/سيدي العزيز

يرجى أن تجدوا فيما ييل بعض املعلومات . لتكم املتعلقة بالسيد عزيز الدويكأود أن أبلغكم بأنني قد تلقيت رسا

" حماس"وإضافة إىل ذلك، يرجى أن تجدوا بعض املعلومات املرجعية املتعلقة بإيديولوجية . ّاملحدثة بشأن قضيته

 . وحقائق بشأن االعتقال اإلداري

ً رئيسا للربملان ممثال 2006وانتخب يف . "لحماس"السيد دويك شخصية قيادية يف قسم الضفة الغربية  ً

 .2009 و2006وكانت آخر مرة سجن فيها يف إرسائيل ما بني ". لحماس"

يف الضفة الغربية، الذي يهدف إىل تعزيز حضور الحركة " لحماس"ويعمل السيد دويك يف الهيكل التنظيمي 

 . ونفوذها يف الضفة الغربية، ويف الخليل، عىل وجه الخصوص

. ، فالسيد الدويك عضو ناشط من أعضاء املجلس الترشيعي"لحماس"ضافة إىل مهامه يف الهيكل التنظيمي وباإل

ويحتمل أن تؤدي مهامه املزدوجة إىل حالة يستفيد السيد الدويك فيها من وضعه ومنصبه للدفع بأجندة 

 ". حماس"

ت التي تراكمت يف السنوات القليلة وقد تقرر القبض عليه كحصيلة لتحقيق دقيق يقوم عىل عدد من املعلوما

وليس للقبض عىل السيد . يف الضفة الغربية" لحماس"املاضية، قبل انخراطه يف عملية إعادة تأهيل البنية التحتية 

 . الدويك أية صلة، عىل اإلطالق، بمنصبه أو أنشطته يف املجلس الترشيعي

 حماس

 :املقدس الطويل األجل" الجهاد"ائيل من خالل ًمنظمة ملتزمة إيديولوجيا بتدمري دولة إرس" حماس"

 :هي" حماس"والنقاط الرئيسية يف ميثاق 

 سياسية والرصاع مع –فاملشكلة الفلسطينية مشكلة إسالمية دينية : النزاع مع إرسائيل ديني وسيايس -

 . اليهود" الكفرة"إرسائيل رصاع بني املسلمني و

يجب إعالن الجهاد : لتحقيق أهدافها) حماس" (قاومة اإلسالميةلحركة امل"أهمية الجهاد كوسيلة رئيسية  -

والجهاد فرض عني عىل كل . ًدون مساومة ضد إرسائيل، ويجب معارضة أي اتفاق يعرتف بحقها يف الوجود كليا

 . مسلم

بوسائل يجب بذل الكثري من الجهود للتنشئة عىل الوعي اإلسالمي ونرشه : أهمية التنشئة عىل الوعي اإلسالمي  -

اإلخوان "ًبروح اإلسالم الراديكايل، استنادا إىل إيديولوجية ] أي، غرس العقيدة الدينية السياسية[تعليمية 

 ". املسلمني

إيالء قسط كبري من األهمية للتضامن اإلسالمي، وأحد تجلياته تقديم العون : أهمية التضامن اإلسالمي -

 . املختلفة"  الخرييةالجمعيات"للمحتاجني من خالل إقامة شبكة من 
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فبحسب امليثاق، ليس لدى اليهود : إضافة إىل ذلك، يعج امليثاق باألفكار املعادية للسامية بشكل مكشوف -

ويستخدم امليثاق األساطري املستقاة من األدبيات . سوى السلبيات ويوصفون بأنهم يخططون لالستيالء عىل العالم

 .ادية للساميةاألوروبية واإلسالمية الكالسيكية املع

 االعتقال اإلداري

، ضحايا لحملة ال تهدأ ومستمرة لإلرهابيني الفلسطينيني لنرش املوت 2000ظل اإلرسائيليون، منذ العام  .1

 . والدمار، وبما أدى إىل إخضاع منطقتنا للعنة االضطرابات املستمرة

 . مضادة فعالة وقانونية جديدةيف ضوء هذا التهديد املميت، لجأت قوات األمن اإلرسائيلية إىل تدابري  .2

يمكن أن تستخدم هذه التدابري كاستثناء فقط عندما تكون األدلة املتوافرة واضحة وصلبة وموثوقة، ولكن من  .3

 . غري املمكن إبرازها كأدلة ضمن اإلجراءات الجنائية العادية بسبب رسيتها ومن أجل حماية املصادر االستخبارية

ًإلداري ضد املعتقلني الذين يمثلون خطرا عىل األمن العام يف الضفة الغربية أو يف إن إصدار أوامر االعتقال ا .4

ًقطاع غزة، يف هذه الحاالت املشار إليها آنفا، معرتف به يف القانون الدويل وهو متسق تماما مع املادة   من 78ً

 .  1949لسنة " اتفاقية جنيف الرابعة"

 الحاالت التي تتوافر فيها أدلة مثبتة بأن الفرد متورط يف أعمال غري إضافة إىل ذلك، ال يستخدم التدبري إال يف .5

قانونية تعرض أمن الدولة وحياة املدنيني للخطر، ويخضع كل أمر للمراجعة القضائية بوجود حق االستئناف أمام 

" اإلرسائيليةمحكمة العدل العليا "، إضافة إىل االلتماس الذي يمكن تقديمه إىل "محكمة االستئناف العسكرية"

َّويمكن أن يمثل املستدعون بمحام من اختيارهم يف كل مرحلة من هذه اإلجراءات ولديهم الحق يف . بإلغاء األمر

ويشار إىل أن أمر االعتقال اإلداري يقترص عىل ستة أشهر ويستدعي . تفحص األدلة غري الرسية املوجهة ضدهم

ًرية ذات الصلة، وكذلك مراجعة قضائية إضافية واستئنافا جديداتمديده عملية إعادة تقييم للمعلومات االستخبا ً . 

 إرسائيل

ويوضع املتهم . يتم االعتقال اإلداري عندما تعرض مادة استخبارية ومعلومات أمنية عىل القايض بشأن متهم بعينه

 الواجبة بحسب األنظمة ويطبق هذا اإلجراء دون اللجوء إىل العملية القانونية. يف السجن بناء عىل هذه املعلومات

 . العادية

ًوتنبثق قانونية اإلجراء من حقيقة أن استئنافا يمنح بصورة أوتوماتيكية، ويتم تفحص مدى مالئمته كل ثالثة 

ًومن غري املمكن الكشف عن تفاصيل القضية وأسباب اعتقال املتهم نظرا لخضوع محتواها لدرجة عالية من . أشهر

 . الرسية

 : يف العالم

االعتقال اإلداري موجود يف أجزاء أخرى من العالم، وحتى يف دول ديمقراطية أخرى تكافح اإلرهاب، وبصورة . أ

إذ يمكن أن يحتجز من يشتبه بأن له صلة باإلرهاب قيد االعتقال دون محاكمة . رئيسية الواليات املتحدة وبريطانيا

قانون "ويجيز . 9/11حدة، الذي أقر عقب هجمات للواليات املت" لقانون الوطنية"ًإىل أجل غري مسمى، طبقا 

ويمكن لهذه .  أشهر6للحكومة كذلك احتجاز من يشتبه بأنهم إرهابيون دون إحضارهم أمام قاض ملدة " الوطنية
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 . الفرتة أن تصبح بال حدود عندما تخلص وزارة العدل إىل أن هذا أمر رضوري

 . ً يوما28ه بأن لهم صلة باإلرهاب دون مذكرة قبض ملدة يسمح قانون اململكة املتحدة باحتجاز من يشتب. ب

 .ًوتطبق دول أخرى تواجه هجرة غري رشعية واسعة النطاق، مثل أسرتاليا وإيرلندا، أشكاال من االعتقال اإلداري. ج

، )ا غزةبما فيه(وينبغي أن يقارن املرء هذه الحالة كذلك بأنظمة الحكومات غري الديمقراطية املحيطة بإرسائيل . د

حيث ال تتبنى هذه االعتقال اإلداري بصورة منهجية فحسب عندما تشتبه بتورط األشخاص يف أنشطة تهدد 

ًويف هذه الحالة، فإن البديل لالعتقال اإلداري كثريا ما يكون . النظام، وإنما تلجأ يف كثري من األحيان إىل إعدام املتهم

 ً.اإلعدام أيضا

 : من منظمة العفو الدولية

باعتقال أشخاص عىل صلة " لفتح" الضفة الغربية، قامت قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية الخاضعة يف

يف قطاع غزة باعتقال أشخاص عىل صلة " لحماس"ًتعسفا، بينما اعتقلت إدارة األمر الواقع التابعة " بحماس"

ِّلسواء، تقيدان حرية التعبري واالنضمام إىل ، عىل ا"حماس"والسلطة الفلسطينية و. ًاعتقاال تعسفيا كذلك" بفتح"

ً شخصا باإلعدام، بينما نفذت خمسة أحكام باإلعدام، للمرة األوىل 11ويف غزة، حكم عىل ما ال يقل عن . الجمعيات

 . 2005منذ 

 عمليات القبض واالعتقال التعسفيني

 عىل من اشتبهت بأنهم من أنصار ًقبضت قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية تعسفا يف الضفة الغربية

" فتح"ًتعسفا عىل من اشتبهت بأنهم من مؤيدي " لحماس"واعتقلتهم، بينما قبضت قوات األمن التابعة " حماس"

ويف كلتا املنطقتني، فوضت السلطات قوات األمن صالحيات واسعة لتترصف حسب تقديراتها، بما يف . واعتقلتهم

قالهم عىل نحو يخرق القانون، وتعذيبهم أو إساءة معاملتهم واإلفالت بعد ذلك ذلك القبض عىل املشتبه بهم واعت

 عملية 1,400عن تلقي شكاوى تتعلق بما يربو عىل " الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان"وقد تحدثت . من العقاب

 .  يف غزة300قبض تعسفية يف الضفة الغربية، وأكثر من 

 .ًشكرا التصالكم بنا

 ائق االحرتام،وتفضلوا بقبول ف
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  ]il.gov.mfa.london@public:mailto[ مساعد مدير الشؤون العامة - سفارة إرسائيل:من

  من بعد الظهر1:14 الساعة 4/11/2012 األربعاء :أرسلت

 : إىل

 يرجى اإلفراج عن هناء شلبي:  إشارة إىل:املوضوع

 2012نيسان / تحديث يف أبريل-اآلنسة هناء شلبي: إشارة إىل

 سيدتي العزيزة/سيدي العزيز

وتجدون فيما ييل آخر تحديث من مكتب . أود أن أبلغكم بأنني قد تلقيت رسالتكم املتعلقة باآلنسة هناء شلبي

 . ية بشأن اآلنسة هناء شلبيإضافة إىل ذلك، يرجى أن تجدوا بعض املعلومات اإلضاف. املتحدث باسم وزارة العدل

 :التحديث األخري

ِّ يوما ورحلت من إرسائيل إىل قطاع غزة40أوقفت اآلنسة هناء شلبي إرضابها عن الطعام عقب ما يربو عىل  ً . 

، فإن اآلنسة هناء شلبي وافقت عىل رشوط اإلفراج عنها من )صحيفة هآرتس هذا الصباح(ًوطبقا لوسائل اإلعالم 

ووافقت عىل أن تتجنب، خالل فرتة السنوات الثالث . اري وترحيلها إىل قطاع غزة ملدة ثالث سنواتاالعتقال اإلد

وعقب السنوات الثالث، سيحق . هذه، أي مشاركة يف أنشطة تهدد بصورة مبارشة أو غري مبارشة أمن دولة إرسائيل

 . لآلنسة شلبي العودة إىل منزل أرستها بالقرب من جنني

. شلبي، بمساعدة من الصليب األحمر، من االلتقاء بعائلتها قبل ترحيلها إىل غزة عرب معرب إريزوقد تمكنت هناء 

َوهناك رحب مؤيدو اآلنسة هناء شلبي، من جميع األطراف السياسية، بمقدمها ّ . 

 بيان وزارة العدل بشأن اآلنسة هناء يحيى شلبي

، رغم وجود دواعي قلق أمنية ال 2011ترشين األول / أكتوبر18أفرج عن اآلنسة شلبي من االعتقال اإلداري يف 

 . ، كجزء من اتفاق شاليط لتبادل السجناء)وبخصوص العديد من األفراد اآلخرين(يستهان بها بخصوصها 

، وبسبب الظروف الفريدة املتعلقة بسلوكها يف األسابيع واألشهر التي أعقبت اإلفراج 2012شباط / فرباير16ففي 

واتخذ هذا القرار، وهو الوحيد من . ًآلنسة شلبي مجددا وصدر بحقها أمر اعتقال إداري جديدعنها، قبض عىل ا

ًونظرا لفداحة . نوعه بشأن معتقل إداري شمله اتفاق شاليط، يف ضوء تجدد انخراطها يف التخطيط للعمل اإلرهابي

 . 2012آب / أغسطس16دواعي القلق هذه، حدد األمر فرتة االعتقال بستة أشهر، تنتهي يف 

 29وقد أجريت مراجعة قضائية لألمر، بحضور اآلنسة شلبي وممثليها القانونيني السبعة، األسبوع املايض، يف 

آذار، صدر قرار قضائي بخفض مدة / مارس4ويف . شباط، وذلك يف املحكمة العسكرية للشؤون اإلدارية/فرباير

 . 2012زيران ح/ يونيو23األمر اإلداري الحايل إىل أربعة أشهر، حتى 

وصدر هذا القرار نتيجة لدواعي القلق املتعلقة بالحالة النفسية الراهنة لآلنسة شلبي، وال عالقة له بدواعي القلق 

ًوقررت القاضية أنه كان من الرضوري إجراء مراجعة قضائية أكثر تدقيقا يف الظروف . األمنية املهمة املتعلقة بها

 . الل أربعة أشهرذات الصلة وأمرت بإجراء مراجعة خ
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ويف هذا الصدد، قالت القاضية إنه لم . 2012شباط / فرباير20ًوقد بدأت اآلنسة شلبي إرضابا عن الطعام يف 

وأمرت . تعرض عليها أي وثيقة طبية من قبل  أي من الجانبني، بما يشري إىل وجود خطر عىل صحة اآلنسة شلبي

 . ر صحة اآلنسة شلبيبأن يسمح بإعادة النظر يف القرار يف حال تدهو

واحتجزت لبعض الوقت يف زنزانة انفرادية، وتقاسمت عىل مدار . وجرى اعتقال اآلنسة شلبي يف سجن هشارون

ومنذ إعالنها اإلرضاب عن الطعام، تلقت زيارات روتينية من قبل . اليومني األخريين زنزانة مع سجينة أخرى

وتلقت اآلنسة شلبي زيارات منتظمة من قبل . م بفحصهاموظفي السجن الطبيني، مع أنها رفضت السماح له

 . كما تمت املوافقة عىل تلقيها زيارة عائلية تمت قبل ترحيلها إىل غزة. محامييها ومن جانب أطباء الصليب األحمر

فقبض . أحد الجوانب الفريدة لقضية اآلنسة شلبي هو وجود دواعي قلق أمنية مهمة بشأنها لوقت ال يستهان به

، صدر بحقها أمر اعتقال 2009أيلول / سبتمرب29ويف . 2009أيلول / سبتمرب14 اآلنسة شلبي ابتداء يف عىل

ًإداري استنادا إىل معلومات استخبارية تتصل بتورطها يف أنشطة خطرية، بما فيها التخطيط للقيام بهجوم إرهابي 

 . وصدر األمر األصيل لفرتة ستة أشهر. انتحاري

معلومات "إن " املحكمة العسكرية للشؤون اإلدارية" لألمر، بحضور اآلنسة شلبي، قالت ويف مراجعة قضائية

وأبدت املحكمة . ُاستخبارية عالية الجودة قد قدمت، وبما يشري إىل خطر سالمة املنطقة إذا ما أفرج عن املعتقلة

ناسبة مع الخطر الذي تمثله قناعتها بأن فرتة اعتقال ألقل من ستة أشهر لن تكون كافية، وأن هذه الفرتة مت

هناك معلومات وطيدة األساس "ًكما قالت املحكمة أيضا إن ". املعتقلة، وفق ما أشارت إليه املعلومات االستخبارية

ومتنوعة، من مصادر عدة، ومن عدة أنواع من مصادر املعلومات، تفيد بأن لدى املعتقلة دوافع قوية ألن تقوم بعمل 

 القيام بأنشطة إرهابية قاتلة وطلبت القيام بذلك، حتى أنها اتخذت الخطوات األولية لتنفيذ إرهابي، وقد بادرت إىل

ًوأكدت املحكمة أمر االعتقال باملدة كاملة محسوما منها عدد األيام التي قضتها اآلنسة شلبي رهن ". مبادرتها

 . االعتقال قبل إصدار األمر

ورفضت . ار اآلنسة شلبي القانوني باستئناف ضد القرار، تقدم مستش2009ترشين الثاني / نوفمرب3ويف 

ًلدى القائد العسكري أسبابا منطقية لالفرتاض "طلب االستئناف وقررت أن " املحكمة العسكرية للشؤون اإلدارية"

وطول مدة االعتقال متناسب . بأن سالمة املنطقة أو سالمة الجمهور تستلزم احتجاز املستدعية قيد االعتقال[...] 

 ". مع التهديد الذي يقدر بأن املستدعية تمثله

. 2010أيلول / سبتمرب12وعند انتهاء مدة األمر األول الصادر ضد اآلنسة شلبي، صدر أمر إضايف ضدها ينتهي يف 

أيلول، صدر ضد اآلنسة شلبي أمر / سبتمرب7ويف . األمر للفرتة كاملة" املحكمة العسكرية للشؤون اإلدارية"وأكدت 

 ". املحكمة العسكرية للشؤون اإلدارية"ًوحصل هذا األمر أيضا عىل تأكيد من . فرتة ستة أشهر أخرىإضايف ل

األمر لفرتة االعتقال كاملة من " محكمة االستئناف العسكرية"وعقب طعن تقدم به محامي اآلنسة شلبي، أكدت 

وتم تجديد األمر يف .  بهجوم انتحاريجديد، مؤكدة عىل دواعي قلقها من أن اآلنسة شلبي ما زالت مستعدة للقيام

وينبغي اإلشارة إىل أنه جرى تمثيل اآلنسة شلبي من قبل محاميها خالل جميع هذه . 2011آذار /مارس

 . اإلجراءات

من قبل اآلنسة شلبي فيما يتعلق باعتقالها اإلداري خالل العامني " محكمة العدل العليا"ُوقد قدم التماسني إىل 

، قالت 2011كانون الثاني / يناير24، الذي نظرته املحكمة يف 8761/10اللتماس األول، رقم ويف ا. املاضيني
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القاضية إنها، وعقب سماع الحجج ومراجعة املعلومات الرسية، تويص بأن يسحب محامي اآلنسة شلبي التماسه، 

 27ظرته املحكمة يف ، الذي ن5823/11ويف االلتماس الثاني، رقم . وأغلق محامي اآلنسة شلبي ملف القضية

، اتفق كال الجانبني عىل سحب االلتماس بناء عىل تفاهمهما بأنه ما لم تكتشف معلومات 2011أيلول /سبتمرب

 .  أشهر3جديدة، فسيفرج عنها بعد 

 ًشكرا التصالكم بنا،

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام 
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 2الملحق 
ل اإلداري الصادرة بحقهم أو الفلسطينيون الذين تم تجديد أوامر االعتقا

 .2012أيار / مايو31 و14صدرت ضدهم أوامر اعتقال إداري بين 
ً معتقال إداريا فلسطينيا تم تجديد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة بحقهم 30تلقت منظمة العفو الدولية أسماء  ً ً

 14اء اإلرضاب الجماعي يف وثالثة صدرت أوامر اعتقال إداري جديدة ضدهم، وذلك بعد توقيع اتفاق إنه

 .أيار/مايو

 :أوامر جديدة

 سميح عليوي) 1

 عالء فهمي زعقيق) 2

 محمد سعيد عيل بعران) 3

 :أوامر تم تجديدها

 )عضو املجلس الترشيعي(محمد ماهر بدر ) 1

 )عضو املجلس الترشيعي(عبد الرحمن زيدان ) 2

 )عضو املجلس الترشيعي(أحمد الحاج عيل ) 3

 )عضو املجلس الترشيعي( النتشة محمد جمال) 4

 )عضو املجلس الترشيعي(نايف محمد الرجوب ) 5

 )عضو املجلس الترشيعي(خالد طافش ) 6

 )عضو املجلس الترشيعي(حسن يوسف ) 7

 )عضو املجلس الترشيعي(سامر القايض ) 8

 )محارض يف الجامعة(محمد غزال ) 9

 حسام محسن الرزة) 10

 سامر الربق) 11

 م القايضمحمد كر) 12

 رشاد أحمد عبد الرحمن) 13

 فالح طاهر ندى) 14

 عزيز هارون كايد) 15

 شفيق قواسمي) 16

  خليل أبو مطر) 17

 أحمد عصيدة) 18

 محمد عيل أبو الرب) 19

 صالح ندى) 20

 حسن شتية) 21

 ساجد مليطات) 22

 رضا خالد) 23
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 حسام حرب) 24

 عبد الباسط الحاج) 25

 يارس بدرساوي) 26

 وق توفيق موىسفار) 27

 حسام خرض) 28

 حسني أبو كويك) 29

 طارق الشيخ) 30
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أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
 منظمة العفو الدولية تناضل 

 في سبيل العدالة والحرية 
 والكرامة للجميع، وتسعى 

 لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن 

عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى 

 األمانة الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
Amnesty International, International Secretariat,

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom
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محرومون من العدالة
ــرائيل  ــون من قبل إس ــطينيون المعتقل الفلس

دون محاكمة

ــن، ودونما  ــطيني كمعتقلين إداريي ــى 300 فلس ــا يربو عل ــرائيل م ــز إس  تحتج
ــق المعتقلين في  ــرم جنائي. وهذا انتهاك لح ــوا على أي ج ــق ألن يحاكم أف

محاكمة عادلة. 

ــن الطعام لالحتجاج  ــطينيين إضراباً مفتوحاً ع ــي أوائل 2012، بدأ عدة فلس وف
ــاءة  ــى تعذيبهم وإس ــك عل ــة، وكذل ــة أو محاكم ــهم دون تهم ــى حبس عل
ــارات العائلية،  ــة الكافية ومن الزي ــم من الرعاية الطبي ــم، وحرمانه معاملته
ــزل بالمعتقلين  ــان التي ما انفكت تن ــالف ذلك من انتهاكات حقوق اإلنس وخ
ــان، بدأ ما يقّدر بنحو 2,000 من  ــطينيين. وفي 17 أبريل/نيس ــجناء الفلس والس
السجناء والمعتقلين الفلسطينيين – أي قرابة نصف ما يربو على 4,000 سجين 
»أمني« – إضراباً عن الطعام استمر شهراً واحداً، وجرى إيقافه عقب التوصل 

إلى صفقة وعدت إسرائيل بموجبها بأن تعالج بعض مطالب السجناء. 

ــود. وتّدعي  ــا كان لعق ــتمراً، كم ــا زال مس ــة م ــال دون محاكم ــد أن االعتق بي
ــلطات اإلسرائيلية أن االعتقال اإلداري ال يستعمل إال استثناء ضد األشخاص  الس
ــكلون خطراً عظيماً على األمن. ولكن في الممارسة العملية، دأبت  الذين يش
ــض الذين ما كان  ــخاص، بمن فيهم بع ــى توظيفه ضد آالف األش ــرائيل عل إس
ــر االنتهاكات التي  ــام األول. ويتفحص هذا التقري ــي أن يعتقلوا في المق ينبغ
ــف اعتقال  ــرائيلية إلى وق ــلطات اإلس ــو الس ــال اإلداري، ويدع ــق االعتق تراف
ــطينيين دون محاكمة، وإلى االحترام الكامل لحقوق الفلسطينيين الذين  الفلس

يقبعون في السجون اإلسرائيلية. 




