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سیاسة االعتقال التعسفي اإلسرائیلیة: تصاعد االعتقاالت اإلداریة واالعتقاالت الجماعیة بحق الفلسطینیین
ضاعفتخاصوبشكلالفلسطیني.الشعببحقمرّوععنفاإلسرائیلیةالسلطاتاستخدمت،2021عاممدارعلى

2021عامنھایةفبحلولالمحتلة.الفلسطینیةاألراضيأنحاءجمیعفيالجماعیةالتعسفیةواالحتجازاتاالعتقاالت 2

120بینھمفقط،القدسمنشخًصا2784بینھممنفلسطیني،8000بنحویقدرمااإلسرائیلياالحتاللقواتاعتقلت 3

اإلسرائیلیةالسلطاتاعتقلتإذ،2020فيتقریًباعددھمضعفالقدسفيالمعتقلینأعدادوتمثلطفًال.750وامرأة
4طفًال.363وامرأة100بینھمشخًصا،1975حینھا

اإلنسانحقوقعنالمدافعینإسكاتلمحاولةمتزایدبشكلالتعسفیةاالعتقاالتاإلسرائیلياالحتاللقواتوتستخدم
التشریعيالمجلسأعضاءبحقالتعسفياالعتقالتوظفكماالفلسطینیین.واألطفالوالطالبالسیاسیینوالنشطاء
عاموبحلولالمصیر.وتقریرالسیاسیةللسیادةالفلسطینيالشعبممارسةعرقلةسبیلفيالسیاسیینوالقادةالفلسطیني

بینھممناإلسرائیلیة،السجونفيالتعسفياالحتجازقیدالفلسطینيالتشریعيبالمجلسأعضاء9احتجازیتواصل،2022
5محاكمة.أوتھمةدوناإلداري،االعتقالرھن6

الشرقیةالبوابةاإلسرائیلي،االحتاللبقواتمدعومةاإلسرائیلیة،الخاصةالقواتاقتحمت،2022ینایر10فيومؤخًرا
اعتقالجانبإلىالفخذ،فيأحدھمإلصابةأدىمافلسطینیین،طالبعلىالحيالرصاصوأطلقتبیرزیت،لجامعة
الطالبیةالكتلرؤساءبینھممنطالب،عشرةمنأكثرعقدهالطالبلمجلستنظیمياجتماعاستھدافأثناءآخرین،خمسة

الفلسطینیین؛والشبابالطالبضداإلسرائیلياالحتاللقواتشنتھاالتيالمكثفةالحملةأعقابفيذلكویأتيالمختلفة. 6

«غیرأنھاعلىالطالبیةالمجموعاتوتصنیفالجماعيالتعسفيواالحتجازاالعتقاالتخاللمنالطالبي،التعبیرلخنق
7قانونیة».

الضمیر، «تصنیف إسرائیل للقطب الطالبي الدیمقراطي التقدمي على أنھ «جمعیة غیر قانونیة» ھو مظھر آخر من مظاھر نظام الفصل7
،2020دیسمبر8العنصري»،

https://www.addameer.org/news/4259

،2022ینایر12النار"،وتطلقفلسطینیینطالبخمسةوتعتقلبیرزیت،جامعةتقتحمالسریةاإلسرائیلیةاالحتالل"قواتالضمیر،6
http://addameer.org/news/4652

وھم: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، نزار رمضان، خالد طافش، یاسر منصور، نایف الرجوب، أحمد مبارك، محمد أبو طیر، وحسن یوسف.5
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»،2021عامخاللالفلسطینیةاألراضيمنفلسطیني/ة)8000(نحواعتقلاالحتاللاألسرى:«مؤسساتالضمیر،3
https://www.addameer.org/ar/media/4644

الضمیر، «قوات االحتالل تواصل اعتداءاتھا واعتقاالتھا في األراضي الفلسطینیة المحتلة»،2
https://www.addameer.org/index.php/ar/media/4393

مركز المیزان لحقوق اإلنسان ، المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان ، مركز حقوق اإلنسان والمشاركة الدیمقراطیة "شمس" ، المبادرة الفلسطینیة1
لتعزیز الحوار العالمي والدیمقراطیة (مفتاح) ، مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان ، مركز المرأة للمساعدة القانونیة االستشارة ، التحالف

الدولي للموئل، شبكة المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة ، مؤسسة الضمیر لدعم السجناء وحقوق اإلنسان ، الحركة العالمیة للدفاع عن األطفال -
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وحقوق اإلنسان ، االئتالف األھلي لحقوق الفلسطینیین في القدس ، مركز العمل المجتمعي / جامعة القدس
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مقاطعة المعتقلین اإلداریین الفلسطینیین المحاكم العسكریة بعد تصاعد أوامر االعتقال اإلداري
علىالكبیراالعتمادجانبوإلىالعنصري،الفصلنظاملتحديساعیةجھودأيوتقویضالفلسطینیینإسكاتسبیلفي

یجريوعقابيوقسريتعسفيإجراءوھواإلداري،لالعتقالممارستھااإلسرائیلیةالسلطاتصّعدتالجماعیة،االعتقاالت
وفيوالتخویف.للقھركطریقةمحّددة،غیرلفترةسریة»«أدلةعلىبناًءمحاكمةأوتھمةدونالمعتقلیناحتجازخاللھ 8

إداريمعتقل500یتواجدوحالًیاإداري.اعتقالأمر1595وجّدداإلسرائیليالعسكريالقائدأصدرفقط،2021 9

10فلسطیني، من بینھم امرأة وأربعة أطفال.

أعلنالھزلیة،العسكریةالقضائیةواإلجراءاتإسرائیلتنتھجھاالتيالنطاقواسعةاإلدارياالعتقالسیاسةظلوفي
علىاإلسرائیلیةالعسكریةللمحاكموالشاملةالجماعیةمقاطعتھم2021دیسمبر20فيالفلسطینیوناإلداریونالمعتقلون

یرفضوبالتالي،اإلداري».لالعتقالالالحریة..«قرارناحملةضمن2022ینایر1مناعتباراالمستویات،جمیع 11

أوالحضورعنمحاموھمامتنعكمااالستماع.وجلساتالمحاكمةإجراءاتفيالمشاركةالفلسطینیوناإلداریونالمعتقلون
المشاركة في إجراءات المحكمة نیابًة عنھم.

تستثنيوالالفلسطینیین.لألطفالالممنھجإسرائیلاستھدافعاًما،18نخلة،ألملاألمدطویلاإلدارياالعتقالویعكس
منیعانونالذینأولئكأوالمستضعفینالفلسطینییناألطفالحتىشخص،أيالمتعمدالطبيواإلھمالالتعسفیةالسیاسةھذه

مخیمفيمنزلھمنأملالطفلاإلسرائیلیةاالحتاللقواتاعتقلت،2021ینایر21ففيخطیرة.صحیةظروف 12

برغماإلدارياالعتقالرھناحتجازهیتواصلالحین،ذلكومنذعاًما.17حینھاالعمرمنیبلغكانلالجئین،الجلزون
أملبحقاإلدارياالعتقالأمراإلسرائیليالعسكريالقائدجدد،2022ینایر13وفيالصحیة.حالتھوضعفسنھ، 13

اعتقالتثبیتجلسةوأثناءاألول.اعتقالھمنذإدارًیاالعتقالھالرابعةوالمدةالثالثالتجدیدوھوإضافیة،أشھرأربعةلمدة
الجماعیةالحملةفيأملمشاركةمنكجزءالحضور،عنالقانونيومستشارهأملامتنع،2022ینایر18فيأمل

.2022ینایر24فيغیابًیااألمرالعسكریةعوفرمحكمةأیدتذلك،ورغمالعسكریة.المحاكملمقاطعة

حدتصلقسریةكأداةتوظفھاكمامنھجي،بشكلاالعتقالفترةلتمدیداإلدارياالعتقالإسرائیلتستخدممتصل،سیاقفي
ففيعاًما؛79العمرمنوالبالغخیري،بشیرالمتقاعدالفلسطینيالمحامياعتقالحادثةفياألمرذلكویتضحالتعذیب.

العسكریةالمحكمةأصدرتالعتقالھالمتكررالتمدیدوبعدخیري،اإلسرائیلیةالسلطاتاعتقلت،2021أكتوبر29
العسكريالمدعيأنإالضده.الموجھةالقدیمةوالتھمالصحیةوحالتھسنھلكبرنظًرابكفالةعنھباإلفراجقراًرااإلسرائیلیة
28حتىأشھر6لمدةإدارياعتقالأمرخیريبحقصدرأنإلىاستئناف،لتقدیممرتیناعتقالھتمدیدطلباإلسرائیلي

خیريأعلنالمقابل،فيالمنطقة.علىوشیًكاأمنًیا»«تھدیًدایمثلكونھتثبتسریة»«أدلةعلىبناًء،2022أبریل
مقاطعتھ لجمیع إجراءات المحكمة العسكریة األخرى، كرد فعل على محاوالت السلطات اإلسرائیلیة الواضحة لمالحقتھ.

19كوفید-جائحةتفشيأثناءالسجونأوضاعتفاقم

،2021یونیو17مناسبة»،غیرطبیةظروففيإدارًیامعتقلطفلعنالفوريلإلفراجعاجل«تدخلالضمیر،13
https://www.addameer.org/news/441

،2017دیسمبرالفلسطینیة»،للطفولةممنھجتدمیراألطفال«اعتقالالضمیر،12
https://www.addameer.org/ar/the_prisoners/children

ینایر20اإلسرائیلیة»،العسكریةالمحاكممقاطعةیعلنونفلسطینیونإداریونمعتقلوناإلداري:لالعتقالوالالحریة«قرارناالضمیر،11
2022،

http://addameer.org/news/4662

الضمیر، إحصائیات،10
http://www.addameer.org/ar/statistics

،2021ینایر1»،2021عامخاللالفلسطینیةاألراضيمنفلسطیني/ة8000نحواعتقلاالحتاللاألسرى:«مؤسساتالضمیر،9
https://www.addameer.org/ar/media/4644

،2017یولیواإلداري،االعتقالالضمیر،8
https://www.addameer.org/israeli_military_judicial_system/administrative_detention
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والمعتقلینلألسرىإسرائیلقمعمنیتجزأالجزًءاإلسرائیلیةالسجونلھیئةالمتعمدالطبياإلھمالسیاسةأضحت
فلسطینيأسیر600تواجد،2021نھایةومعالكریمة.والمعاملةالصحةفيلحقوقھمواضحانتھاكفيالفلسطینیین، 14

تفشيوأثناءالمزمنة.األمراضمنحالة14وبالسرطان،إصابةحاالت4بینھممناإلسرائیلیة،السجونفيمریض 15

والمعتقلوناألسرىیزالالإذالفلسطینیین،والمعتقلیناألسرىحمایةضمانفيإسرائیلأخفقت،19كوفید-جائحة
وسوءالتكدس،ظلففيالمالئمة.المعیشةمستویاتمناألدنىالحدمعتتماشىالقاسیةمعیشیةلظروفیتعرضون

السجناءیتركالذياألمرالسجون،داخلالفیروسانتشاركبحتقریًباالمستحیلمنسیصبحالنظافة،منتجاتونقصالتھویة
16الفلسطینیین دون حمایة، وعرضة لتفشي الجائحة.

األفرادلحمایةتدابیرالتخاذ،2020مارس30فيالحكومات،دعتقدالتعذیبلمنعالفرعیةالمتحدةاألمملجنةكانت
مصلحةقررت،2020مارس27وفيالسجون».نزالءعدد«تقلیلفيوالنظرالوباءأثناءحریتھممنالمحرومین 17

وتشارفخفیفةأحكاًمایقضونعنیفین»«غیرإسرائیلیینعامحقسجین400حواليسراحإطالقاإلسرائیلیةالسجون
السیاسةتتبعلمالمقابل،فيلكنھاوالعمر.الصحیةالحالةأساسعلىبناًءاختیارھموتمالنھایة،علىعقوبتھمفترة 1819

یتفقبما،الیھودوغیرالیھودالسجناءبینالتمییزیةمعاملتھایعكسالذياألمرالفلسطینیین،والمعتقلینالسجناءبحقنفسھا
مع نظامھا المؤسسي الشامل للسیطرة والقمع العنصریین بحق كامل الشعب الفلسطیني.

األسرىبین،19كوفید-بفیروسحالة100منأكثرإصابةالفلسطینیةاألسرىمنظماتوثقت،2022ینایر23وفي
لألسرىالمدنيالمجتمعمؤسساتوّثقت،2021أبریلومنذوحده.اإلسرائیليعوفرسجنفيالفلسطینیینوالمعتقلین 20

بین19كوفید-بفیروسإصابةحالة530منأكثرالفلسطینیةللسلطةالتابعةوالمحرریناألسرىشئونوھیئةالفلسطینیین
21أسرى ومعتقلین فلسطینیین وفلسطینیات في السجون اإلسرائیلیة.
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2020،
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في ضوء ما سبق، فإننا ندعو المجلس والدول األعضاء إلى:

الفلسطینیینالسیاسیینالمعتقلینجمیععنواإلفراجالتعسفي،اإلدارياالعتقالسیاسةإنھاءعلىإسرائیلحث.1
علىأحكامھمشارفتالذینوأولئكاإلداري،االعتقالرھنمحاكمةأوتھمةدونمسمىغیرألجلالمحتجزین

االنتھاء.
الفلسطینیینالسیاسیینالسجناءجمیعجانبإلىخیري،وبشیرنخلة،أملعنالفوريباإلفراجالمطالبة.2

بمن،19بـكوفید-لإلصابةعرضةاألكثرأولئكسیماالسالمتھم،وضماناإلسرائیلیة،السجونمنالمستضعفین
فیھم السجناء الذین یعانون من ظروف صحیة أساسیة، واألطفال، والنساء، وكبار السن.

الواسعاإلداريواالعتقالالتعسفیةالجماعیةاالعتقاالتفيالمتمثلةالتمییزیةاإلسرائیلیةبالسیاساتاالعتراف.3
كجزء من نظام الفصل العنصري اإلسرائیلي المطبق على الشعب الفلسطیني بأسره.


