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ل    ن ال: المحتلة األراضي/إسرائي ل يمك  اإلداري لالعتقا

 العدالة السليم للتطبيق بديلا  يكون أن
 

 إخلء عملية عرقلة إلى تهدف أخرى ةأنشط في أو وفلسطينيين، إسرائيليين عرب ضد هجمات في بتورطهم يشتبه إسرائيليين ثلثة وِضع
 .محاكمة أو تهمة دون من اإلداري االعتقال رهن المحتلة، األراضي في إسرائيلية مستوطنات

 
ا  تشكل ممارسة وهو اإلداري، االعتقال الستخدام معارضتها لتكرر اإلسرائيلية الحكومة إلى الدولية العفو منظمة كتبت وقد  لحقوق انتهاكا

ا  المعتقلين األشخاص إلى تهم توجيه إلى ولتدعو اسية؛األس اإلنسان  . عنهم اإلفراج أو المحاكمة، إلى وتقديمهم إداريا
 
ا، المحظورة كاخ حركة في المزعومين الناشطين من وهما شوكات، وجلعاد هيرشكوفيتز إفراييم ُوضع فقد  لمدة اإلداري االعتقال قيد قانونيا

ا  40 لمدة إسرائيل مغادرة على واألمريكية اإلسرائيلية الجنسيتين ملتح ثالثة ناشطة وافقت كما. شهرين . اإلداري االعتقال لتحاشي يوما

 به قام النارية باألسلحة هجوم في وذلك شفارام، في الباصات أحد في إسرائيليين عرب مواطنين اربعة قتل أعقاب في اعتقلوا قد الثلثة وكان
 . زادا -ناتان إدين ويدعى لكاخ ينتمي آخر ناشط آب/أغسطس 4 في

 
 عليهم النار بإطلق الباص ركاب من أربعة قتل أن وبعد. العسكرية وبزته بسلحه احتفظ أنه بيد الجيش، من فر قد زادا – ناتان إدين وكان
 السلطات وتقوم. حياةال فارق حتى الجمهور ضربه ثم بالذخيرة، سلحه تعبئة إعادة حاول عندما عليه السيطرة من اآلخرون الركاب تمكن

 . الحادثة في بالتحقيق اإلسرائيلية
 
 يعتقلون من إلى بها معترف جنائية تهم توجيه إما ويجب. له حد وضع إلى وتدعو اإلداري االعتقال ممارسة تناهض الدولية العفو منظمة إن

ا   إسرائيل في اإلداري االعتقال ممارسة أن المنظمة تعتقدو. سراحهم إطلق أو معقولة، زمنية فترة خلل نزيهة محاكمة إلى وتقديمهم إداريا
ا  يشكل المحتلة واألراضي  في حتى األوقات، جميع في كفالته ينبغي الذي عادلة، محاكمة في الحق سيما وال األساسية، اإلنسان لحقوق خرقا

 . الطوارئ حاالت
 

 إسرائيليين عرب مواطنين ضد هجمات في متورطون هيرشك يةوسعد شوكات وجلعاد هيرشوكوفيتز إفراييم بأن يشتبه ُزعم، ما وبحسب
 الشهر من الحق وقت في غزة قطاع من اإلسرائيلي االنسحاب إحباط أجل من الهجمات، هذه لمثل التخطيط في أو فلسطينيين، وأشخاص

 أشهر، أربعة لمدة مشابهة أسس لىع سابق وقت في اإلداري االعتقال رهن وضعت قد أوفين نيريا تدعى أخرى إسرائيلية وكانت. الحالي
ا  يعتقلون لمن تهم توجيه عدم وبسبب أنه إال. 2005 أيار/مايو في وذلك  األسباب معرفة الممكن غير من فإن جريمة، أية بارتكاب إداريا

 .اعتقالهم أسباب على الفعال القانوني اعتراضهم دون هذا يحول كما. الدقة وجه على اعتقالهم إلى دعت التي
 
 قيام من الخطر زيادة بشأن قلقهم بواعث عن اإلعراب على األخيرة األشهر في اإلسرائيليون واألمنيون العسكريون المسؤولون دأب دوق

 بهجمات الفلسطينيين وضد اإلسرائيليين العرب ضد والعنصرية والكراهية العنف إلى تدعو أخرى وجماعات كاخ من إسرائيليين ناشطين
ا  يشكل ما المحتلة، األراضي في اإلسرائيلية المستوطنات في الجماعات هذه مثل أنصار من العديد ويعيش. ضدهم  وقد. الدولي للقانون انتهاكا
 تتضمن التي اإلسرائيلية،" االرتباط فك خطة" يدعى ما عرقلة إلى الرامية وأنشطتها هجماتها من األخيرة اآلونة في الجماعات هذه صعَّدت
 . غزة قطاع من رائيليةاإلس المستوطنات إزالة

 
 أن مع المحتلة، األراضي في وممتلكاتهم الفلسطينيين ضد اإلسرائيليين المستوطنين هجمات في زيادة األخيران العام ونصف العام شهد وقد
ا  صعدوا يناإلسرائيلي المستوطنين أن بيد الفلسطينيون، هم الهجمات هذه بمثل الرئيسي والمستهدف. لسنوات تتوقف لم الهجمات هذه  من أيضا
ا  الترهيب محاوالت ومن وتهديداتهم هجماتهم حملة  .السلم أنصار وضد اإلنسان، حقوق عن واإلسرائيليين الدوليين المدافعين ضد أيضا

 
 المستوطنين لمحاسبة الضرورية التدابير اتخاذ عن السنين، مر على ثابتة، بصورة األمن وقوات اإلسرائيلية السلطات تقاعست وقد

 تحركات بمنع األولى بالدرجة معنية اإلسرائيلية السلطات أن بدا األخيرة، األشهر وفي. انتهاكات من يرتكبونه ما عن اإلسرائيليين
 إلى عنها المسؤولين وتقديم المستوطنين هجمات في التحقيق وليس ،"االرتباط فك خطة" تنفيذ سبيل تعترض أن يمكن التي المستوطنين

 الفلسطينيين ضد سواء اإلسرائيليين، المستوطنين بهجمات وتتعلق الدولية العفو منظمة مسامع بلغت التي الحاالت يعجم وفي. العدالة
 مقاضاة جرت أو شاملة تحقيقات أجريت أن يحدث لم السلم، ونشطاء والدوليين اإلسرائيليين اإلنسان حقوق عن المدافعين ضد أم وممتلكاتهم

 . هجماتهم في التمادي على اإلسرائيليين المستوطنين شجع قد هذا السائد العقاب من اإلفلت جو أن فيه شك ال مماو. عنها المسؤولين الجناة
 
 على وكذلك وممتلكاتهم، الفلسطينيين على اإلسرائيليين المستوطنين هجمات لمنع وفعالة ملموسة تدابير اتخاذ اإلسرائيلية السلطات على إن

 الواجبة، القضائية اإلجراءات مراعاة مع الهجمات هذه مثل جميع في التحقيق ويجب. والدوليين اإلسرائيليين لموالس اإلنسان حقوق ناشطي
 قصير كبديل اإلداري االعتقال إلى اللجوء عدم ينبغي أنه بيد. نزيهة محاكمات في العدالة إلى الهجمات هذه عن المسؤولين تقديم يتعين كما

 السرعة وجه على العدالة إلى يقدموا لم ما الراهن الوقت في اإلداريين المعتقلين جميع عن اإلفراج ينبغي كما. الةللعد السليم للتطبيق األجل
 . بها معترف جنائية بتهم
 

 : خلفية
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 كما. لةالمحت األراضي في الفلسطينيين ضد اإلسرائيلية السلطات جانب من اإلداري االعتقال استخدم الحاالت، من الساحقة األغلبية في
 طويلة لفترات اإلداري االعتقال رهن الفلسطينيين آالف احتجز ،2000 العام فمنذ. نادرة حاالت في اإلسرائيليين ضد اإلجراء هذا استخدم

 أسابيع ستة بين تراوحت لفترات اإلداري االعتقال رهن إسرائيليين أربعة وضع نفسها، الفترة وفي. سنوات ثلث من ألكثر بعضها استمر
 .أشهر ستةو

 مستوطنات وأربع غزة قطاع من إسرائيلي مستوطن  8,000 حوالي بإخلء" االرتباط لفك خطتها" بموجب إسرائيل تقوم أن المقرر ومن
 في العيش يواصلون إسرائيلي مستوطن 400,000 نحو أن غير. الحالي الشهر من الحق وقت في الغربية الضفة شمالي في صغيرة

ا  يشكل وبما الغربية، الضفة أنحاء مختلف في إسرائيلية مستوطنات  ووسائل الدولي المجتمع اهتمام تركيز يجري وبينما. الدولي للقانون انتهاكا
ع الغربية، الضفة في جديدة مستوطنات بناء اإلسرائيلية السلطات تواصل  بغزة، الخاصة" االرتباط فك خطة" على اإلعلم  قائم هو ما وتوس ِ

 . منها


