
  
  

 

تقرير شهري مشترك حول سياسة االعتقال التعسفي في األراضي 
 الفلسطينية المحتلة

 

 

 

  م2017شهر كانون الثاني/ يناير 



 

 مقدمة

دى السياسات تقال السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة إحاععمليات تشكل 
حتلال اسإسراييلي في وواهةة الحقو  التارييية االقانونية للشب  قوات اال التي تنفذها المركزية

االتي طالت لفلسطينية كبرى تشةدها ويتلف المحافظات ا الفلسطيني، كما أضحت تشكل ظاهرة
القانون قواعد  تام عناألطفال االنساء، تلك البمليات تجري بمبزل فئتي اال سيما  كافة الفئات

 الدالي لحقو  اسإنسان.الدالي اسإنساني االقانون 

إليةا ظاهرة االعتقال التبسفي في صفوف الفلسطينيين اوا  لتداعيات اليطيرة التي أفضتل انظرا  
هيئة شؤان ) ، عكفت وؤسساتجملة حقو  اسإنسان بالنسبة لةم الغيرهملتشكله ون وساس 

ير لرعاية األسير موركز الميزان لحقو  اسإنسان، نادي األسير الفلسطيني، وؤسسة الضاألسرى، 
التي تتم بشكل  االعتقالستبرض وسار عمليات على إصدار تقرير شةري ي( احقو  اسإنسان

االستبانة  ضمانات المحاكمة البادلة ون قبيل ونبةم ونل ورك  انتةاك تنطوي علىا تبسفي 
ال سيما داخل السجون اسإسراييلية، ا  اظراف احتجازهم بمحاويةم لفترات وتفااتة أثناء التحقيق،

 سياسة اسإهمال الطبي اطول فترات البزل االنفرادي، االتفتيش الفجايي اغيرها ون االنتةاكات. 

ة التي يتبرض لةا المبتقلون االنتةاكات المركبعلى  تسليط الضوءالتقرير إلى  يسبىكما 
ي يشكل اسإطار القانوني الدالي الذ التقرير في هذا الشأن ، ايقدمون عدة هوان  الفلسطينيون 

حماية لحقو  المبتقلين، ايستبرض إحصاءات احقايق حول حاالت االعتقال التي اقبت خلال 
في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة، ثم يتطر  إلى أاضاع  م2017شةر يناير/ كانون الثاني 

 ون النتايج إلى هملة في نةايته ييلص التقريرا اظراف المبتقلين داخل السجون االسراييلية، 
االقانون  إعمالةا ون أهل ضمان احترام قواعد القانون الدالي اسإنساني االتوصيات التي يج 

كالقواعد النموذهية الدنيا  مواثيق المتيصصةالدالي لحقو  اسإنسان، اال سيما الصكوك اال
 م.1955لمباولة السجناء لبام 

 

 



 

 أواًل/ اإلطار القانوني الدولي لحماية حقوق المعتقلين:

على دالة االحتلال االلتزام المطلق بأحكاوةا،  ني الدالي هملة ون الضماناتاسإطار القانو  افر
لما لةا ون أهمية بالغة تتسق وع المبادئ الساوية لميثا  األوم اهي تحظي بإهماع دالي 

اقد ، ين افي تبزيز ااحترام حقو  اسإنسانم، في حفظ األون االسلم الدالي1945المتحدة لبام 
ن خلال اتفاقية هنيف الراببة الذي أرسى و الضمانات ون القانون الدالي اسإنساني تشكلت

أاضاعةم، افرض ا  المبتقلين حقو  لم قواعد ناظمة 1949ن المدنيين لبام حماية السكاالياصة ب
في  1على دالة االحتلال هملة ون االلتزاوات يج  عليةا الوفاء بةا، حيث اردت تلك القواعد

إلى حفظ كراوتةم اسإنسانية  التفاقية المذكورة، اهي تسبيالقسم الرابع ون ا( فصل ون 12)
في تلقي الرعاية الصحية اتمكين عوايلةم ون زيارتةم، اونع التبذي   اصيانة وتطلبات حقوقةم

اسوء المباولة بحقةم، احظرت االستيدام المطلق ألااور االعتقال اسإداري ون خلال المادة 
 ون اآلليات غيراالقانوني الدالي لحقو  اسإنسان الذي يتكون  .المذكورة، ( في االتفاقية78)

حيث  إلى تبزيز ااحترام حقو  اسإنسان،االتي تسبي في وجملةا ااآلليات التباقدية التباقدية 
القبض  : "ال يجوزأنه م، على1948( ون اسإعلان البالمي لحقو  اسإنسان لبام 9المادة ) تنص

جزه أا نفيه تبسفا "، كما أرست القواعد النموذهية الدنيا لمباولة السجناء إنسان أا حي على أ
( وادة، اتةدف إلى حفظ اصيانة 95قواعد ناظمة لمباولة المحتجزين تتكون ون )م 1955لبام 

حقوقةم اكراوتةم اسإنسانية، بينما هاء البةد الدالي الياص بالحقو  المدنية االسياسية لبام 
ات التباقدية الذي يبتبر ولزوا  للدال الموقبة عليه، كدالة االحتلال، م، ضمن اآللي1966

( عدم هواز االحتجاز التبسفي ايفرض هملة ون ضمانات 10( ا)9ايتناال في وادتيه )
صفة المباهدة أا ا هملة ون المواثيق سواء التي تتمتببتلك الضمانات كفلتةالمحاكمة البادلة، 

عدم احتجاز أي شيص دان وذكرة قبض  اتكفل في هوهرهاهدة، التي ليس لةا صفة المبا
بلغة  اعلى أن يبلغ بأسباب التوقيف ابالتةمة الموهةة إليه كشرط أساسي لبدء المحاكمة الفبلية،

 اتكفل حق المبتقل في االستبانة بمحاوية ابالسماح له باالتصال وع البالم اليارهي يفةمةا

                                                           
 م1949 بشأن محاية السكان املدنيني لعام ( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام135( وحتى )79)املواد من  انظر 1



سراييلية التي تحرم المبتقل ون هذا الحق بطريقة غير على اهه السرعة، على عكس القوانين اسإ
افي  2( يوم21لفترات وتفااتة تصل في قطاع غزة إلى ) شرة عندوا تمنبه ون زيارة المحاويوبا

 .، قابلة للتجديد في ظراف استثنايية3يوم (60الضفة الغربية االقدس إلى )

 

 :ال اإلداري وسياسة االعتق حول حوادث االعتقال 4ثانيًا/ إحصائيات

ون األراضي ( وواطنا  590، )م2017 يناير/ كانون الثاني تلال خلال شةراعتقلت قوات االح
( سيدة بينةم فتاة ااحدة، اناي  في المجلس 14( طفلا ، ا)128بينةم ) الفلسطينية المحتلة، ون

 . ااحد التشريبي، إضافة إلى صحفي

 اعتقلت ؤسسات الشريكة أن سلطات االحتلالاتشير أعمال الرصد االتوثيق التي تواصلةا الم
( 66ظة بيت لحم )( وواطنا  ون وحافظة اليليل، اون وحاف90، ا)( وواطنا  ون القدس156)

( وواطنا  ون وحافظة هنين، 50( وواطنا  ون وحافظة نابلس، ا)64) تعتقلا وواطنا ، فيما 
( حالة اعتقال في وحافظة طولكرم، 37( حالة اعتقال في وحافظة رام هللا االبيرة، ا)56اُسجلت )

( 13)( وواطنا ، ا13عتقل )( وواطنا ، أوا في وحافظة طوباس فقد اُ 27اون وحافظة قلقيلية )
 ون وحافظة سلفيت.  (8)ون وحافظة أريحا، ا (10)قطاع غزة، ا ون

را  ( أو29بينةا )ون ( أورا  إداريا ، 91االعتقال اسإداري، أصدرت سلطات االحتلال ) سياسة افي
أورا  بحق ناي  في المجلس التشريبي اهو أحمد وبارك، إضافة إلى أور  مهديدا ، كان ون بينة

 آخر صدر بحق الصحفي نضال ابو عكر.

، سيدة( 52(، ونةم )7000نحو ) في سجون االحتلال لمبتقلين الفلسطينيينعدد ا بلغ ابذلك
(، اعدد 300ون االحتلال )ال في سجاألطف مبتقلين( فتاة قاصر، اقد بلغ عدد ال13بينةن )

                                                           
 م.1996انظر قانون اإلجراءات اجلنائي اإلسرائيلي لعام  2

 ( املطبق يف الضفة الغربية.1651ئيلي رقم )انظر األمر العسكري اإلسرا 3

 ثيق للمؤسسات القائمة عليه.الرصد والتو أعمالرد يف التقرير تستند إىل نتائج األرقام الوا 4



( صحفيا ، كان آخرهم 21اقد بلغ عدد الصحفيين المبتقلين ) وواطن، (530اسإداريين ) مبتقلينال
 الصحفي وحمد القيق.

 

 قاالت اليومية بحق الفلسطينيين :ثالثًا: االعت

حتلال وا تزال تشير نتايج أعمال الرصد االتوثيق التي تواصلةا المؤسسات الشريكة أن قوات اال
بشكل يووي كنوع ون  الميتلفة تستيدم سياسة االعتقال بحق أفراد افئات المجتمع الفلسطيني

حاالت يجري  10-9سياسة البقاب الجماعي، حيث تترااح وبدالت االعتقاالت اليووية وا بين 
يذ قوات اعتقالةا بشكل يووي ون ويتلف ودن اقرى اوييمات فلسطين المحتلة، ايجري أثناء تنف

االحتلال للاعتقاالت البديد ون االنتةاكات التي تبدأ ون االقتحام للبيوت في ساعات وتأخرة ون 
الليل، يرافقةا سياسة تنكيل ااعتداءات بحق المبتقل/ة اعايلته/ا، ااالعتقاالت التي تتم في الشارع 

 رط للقوة أثناء االعتقال.االتي يرافقةا االستيدام المف

البام ات المؤسسات الشريكة فقد اعتقلت سلطات االحتلال خلال الشةر المنصرم ون اافقا  لمتابب
يا، حيث ون ودرسته الواقبة في ودينة بيتون عاوا ( أثناء عودته 16الطفل أحمد خضور ) ،الجاري 

هان   أحدهم إلى االعتداء عليه ادفبهاقترب ونه هي  عسكري اترهل ونه أرببة هنود قاووا ب
الطفل  ، اتبين ببد االعتقال أنب لدقايق، ااستمر الضر ا بضربه بأعقاب البناد  ، اقاوو الجي

ون ورض السرطان في الدم اأثناء علاهه تبرض لجلطة دواغية لم  خضور وريض حيث يباني
أثناء زيارة  12/1/2017تاريخ ابتمكنه ون المشي على أقداوه لفترة، ايباني ون صرع هزيي، 

أخبرنا أنه يباني ون داخة وتقطبة بحيث قبل أسبوع ون زيارته  األسير خضور في سجن عوفر
 سقط أرضا، اوا زالت الداخة تحدث وبه بشكل وتكرر، احتى اللحظة لم يبرض على طبي . 

 

 

 

 



 استخدام القوة أثناء عمليات االعتقال:/ رابعاً 

سلطات االحتلال أن  إلى ل الرصد االتوثيق التي تواصلةا المؤسسات المشتركةتشير أعما
ون قبيل الضرب المبرح أا  بحق الفلسطينيين أثناء عمليات االعتقال القوة اسإسراييلي تستيدم

ي تتسب  لةم باألذى الجسدي، كما أنةا تقييد أيديةم اأقداوةم بشكل وؤلم اغيرها ون الوسايل الت
تةم يين أا وحااالتحت ذريبة تنفيذ الفلسطين أصبحت سياسة ومنةجة تستيدوةا قوات االحتلال

تبمد قوات االحتلال استيدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين ، حيثتلتنفيذ عمليات ضد االحتلال
اهذا وا يتنافى وع التزاواتةا بموه  القانون الدالي اسإنساني  ونذ اللحظات األالى للاعتقال

 3/1/2017اريخ االقانون الدالي لحقو  اسإنسان التي تحضر استيدام هكذا أفبال، ففي ت
ى وحاوية وؤسسة إل "شريف خنفر" في وستشفى البفولة ابحس  اسإفادة التي صرح بةا الطفل

الشوارع  "بينما كان جيلس خلف صديقه على دراجة نارية كانا يسريان هبا يف إحدى، فقد أكد أنه:الضمير

ودخل يف حالة من  ى فسقط على األرضبشيء يرتطم يف ساقه اليمن فجأةًشعر ، االلتفافية القريبة من مدينة جنني

( دقائق تقريباً، ثم أفاق وشاهد الدماء تنزف من ساقه، ثم دخل مرة ثانية يف حالة من 10اإلغماء استمرت ملدة )

بعد ذلك أفاق ووجد نفسه داخل جيب عسكري، ومن حوله عدد من اجلنود وطبيب، حيث جرى نقله إىل ، اإلغماء

 املستشفى جيب عسكري ونقل إىلمن قبل  ا بعد أن الطفل خنفر مت اعتقاله بعد دهسه مستشفى العفولة. وتبني فيم

ري، حيث يعاني من كسور يف اجلزء العلوي من خط من أجل العالج، وعلى إثر اإلصابة تدهورت حالته الصحية بشكل

عد توقيفه من قبل احملكمة برت اجلزء السفلي منها، وب اليمنى واليت تطلبت وضع بالتني كجزء من العالج، ومت ساقه

قررت احملكمة اإلفراج عن الطفل خنفر دون حيث  ، ة إلدانتهاألدلة الكافي العسكرية يف سامل، مل تقدم النيابة العسكرية

 . "شروط، مع بقائه يف املستشفى من أجل تقديم العالج

 / واقع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيلية:خامساً 

 2017المؤسسات األرببة خلال شةر كانون الثاني/ يناير  ر الزيارات التي نفذتةاتقاري تشير
إلى أن ظرافا  بالغة القسوة يتبرض لةا المبتقلون ون قبيل  للسجون االمبتقلات اسإسراييلية

استمرار إدارة  استمرار سياسة اسإهمال الطبي اونبةم ون زيارة األهل، كما تؤكد تلك التقارير



ون اسإسراييلية في تنفيذ سياسة االقتحاوات االتفتيشات الفجايية لغرف المبتقلين وصلحة السج
اأقساوةم، االتي تبمد خلالةا الوحدات الياصة المسؤالة المباشرة عن تنفيذ تلك السياسة إلى 

ء في أثناء اقتحام التنكيل بالمبتقلين اتباولةم بقسوة ابشكل يحط ون كراوتةم اسإنسانية سوا
متأخرة أا ساعات الصباح الباكرة، أا ون خلال غالبا  في ساعات الليل ال ذي يتمغرفةم ال
االعتداء المباشر على األسرى إوا بالضرب أا برش الغاز االذي يمتد ببد ذلك ليشمل  استيدام

وجموعة ون البقوبات تفرضةا اسإدارة على األقسام ااألسرى كالحروان ون زيارة البايلة لمدة 
ر كإهراء عقابي لمدة حروان ون الكانتينا أا فرض غراوات والية أا عزل األسيوبينة، أا ال
 . زونية وحددة

اخلال الشةر المنصرم شةد سجن نفحة البديد ون االقتحاوات الليلة المتكررة ون قبل الوحدات 
( في سجن 2( ا)1الياصة، كان آخرها االقتحام الذي نفذته احدة "المتسادا" الياصة لقسمي )

ة، االذي هاء ببد وحاالة أسير طبن سجان إسراييلي نتيجة االستفزازات ااالعتداءات نفح
المتكررة بحق األسرى االةجمة الشرسة، افي هذا االقتحام تبرض أسرى القسمين للاعتداء 
المباشر ون قبل أفراد هذه الوحدة، اقد تم رش القسمين بالغاز اتم إغلا  األقسام على األسرى 

( في 3حام الذي يرافقه االعتداء لبدة ساعات.  ااقتحام آخر سبقه بأسبوع لقسم )ااستمر االقت
سجن نفحة ون قبل الوحدات الياصة، التي قاوت برش الغاز في القسم المذكور نتيجة 
الصداوات التي اقبت بين إدارة السجن اعدد ون المبتقلين الذين كانوا يطالبون بإخراج المبتقل 

ل، حيث احتجوا في ساحة الفورة ارفضوا البودة ألقساوةم نتيجة عدم تنفيذ "روزي عبيد" ون البز 
اسإدارة لمطلبةم، اأثناء ذلك حصلت وشادة كلاوية وع ومثل القسم اودير السجن اببدها اقتحمت 
القوة القسم ون أهل إدخال المبتقلين لغرفةم بالقوة، ارشت الغاز داخل القسم اقاوت ببزل انقل 

عزل سجن أيلا اعزل سجن ريمون، افرضت سلسلة ون البقوبات على  ( وبتقل إلى13)
 المبتقلين الذين تبقوا في القسم. 

 

 القاببين في السجون  المبتقلين ون عايلات %50نأ، شريكةالمؤسسات ال تفيد تقاريرهذا ا 
( ومنوعين ون الزيارات المنتظمة، حيث تتبمد سلطات االحتلال ونع وبتقل 7000) اسإسراييلية



لمرة ااحدة  بالمرار تصريح منحتالزيارات ألفراد ون قرابة الدرهة االالى للبايلات الفلسطينية، ا 
 .ألسرةا أفرادألحد  ستة أشةرا أكل سنة 

 عن الحواهز البسكرية مبتقلين الفلسطينيينهالي الأ إعادة  إلىالسلطات اسإسراييلية، كما تبمد 
 530صلحة السجون االسراييلية فإنه ون بين حصايية وإبرغم حصولةم على تصاريح، ابحس  
 فقط. وبتقل 29شةر الماضية، لــ وبتقلا إداريا سمح بالزيارة على ودار األ

قل إداري يقببون بالسجن وبت 40سجن عوفر البسكري فإنه ون بين  اافقا  لتصريحات وبتقلي
 ااحد فقط. وبتقليزار 



 النتائج والتوصيات

ير إلى أن ارتفاع أعداد المبتقلين خلال شةر يناير/ كانون ليةا التقر تشير النتايج التي توصل إ
م يبكس ودى تحلل قوات االحتلال ون التزاواتةا بموه  قواعد القانون الدالي 2017الثاني 

اسإنساني االقانون الدالي لحقو  اسإنسان، االتي حظرت كافة االنتةاكات التي ترتكبةا تلك القوات 
األراضي الفلسطينية المحتلة ومن يجري اعتقالةم، خاصة وا يتبلق اطنين في في تباولةا وع المو 

ونةا بضمانات المحاكمة البادلة، افي ظل االرتفاع الملحوظ ألعدادهم أضحت تشكل سياسة 
جملة حقو  اسإنسان وساسا  وباشرا  اخطيرا  لاالعتقال التبسفي بحق المواطنين ظاهرة كبرى تشكل 

 م، اوع استمرار تواطؤ القضاء اسإسراييلي لجةة التساا  وع السياسات األونيةبالنسبة لةم الغيره
الذي ينتةجةا المستوى الرسمي اسإسراييلي، فإن حالة حقو  اسإنسان في األراضي الفلسطينية 
المحتلة ستكون عرضة  إلى وزيد ون التدهور االتراهع، حيث ااصلت سلطات االحتلال فرض 

لى قطاع غزة، افصلت وحافظات الضفة الغربية عن ببضةا اعن حصار بري ابحري شاول ع
وضي دالة االحتلال في التنكر إلى حقو  الشب  الفلسطيني افظة القدس، األور الذي يؤكد وح

 المكفولة بموه  قرارات الشرعية الدالية.

إهبار تؤكد المؤسسات الشريكة على أن البدالة لن تتحقق في األراضي الفلسطينية المحتلة دان 
دالة االحتلال على احترام وبايير حقو  اسإنسان االقانون الدالي، اعليه فإن المؤسسات المذكورة 

 إعمالةا اتطال : توصلت إلى هملة ون التوصيات التي يج 

بتفبيل أداات المسايلة االمحاسبة تجاه وقترفي االنتةاكات افاء  اللتزاواته المجتمع الدالي  -1
 تجاه سكان األراضي الفلسطينية المحتلة.القانونية ااألخلاقية 

وجلس حقو  اسإنسان بتشكيل لجنة تحقيق بشأن االنتةاكات التي يتبرض لةا المبتقلون  -2
 الفلسطينيون.

دالة االحتلال بموايمة تشريباتةا وع وبايير حقو  اسإنسان االقانون الدالي اسإنساني  -3
المطلق لسياسة االعتقال خاصة فيما يتبلق بحظر استيدام التبذي  ااالستيدام 

 اسإداري.
احترام وبايير حقو  المبتقلين  دارها في إلزام دالة االحتلال نحواللجان التباقدية بتفبيل  -4

 الفلسطينيين.



السلطة الفلسطينية االمؤسسات غير الحكووية إطلا  أكبر حملة تضاونية وع المبتقلين  -5
 الفلسطينيين.

وء على االنتةاكات اسإسراييلية افضحةا على الصحفيين ااسايل اسإعلام بتسليط الض -6
 المستويين المحلي االدالي.

 
 انتهى

 


