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سياســة  2019م،  العــام  خــال  االحتــال  ســلطات  واصلــت 
االســتنزاف البشــري مــن خــال االعتقــاالت التــي تمارســها بحــق 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  فــي  وخاصــة  الفلســطيني،  الشــعب 

. لمحتلتيــن ا

ويســتخدم االحتــال حمــات االعتقــال كســاح وأداة مــن أدوات 
إخضاعــه  بهــدف  الفلســطيني  الوجــود  بهــا  يحــارب  التــي  القمــع 
وكذلــك  االحتــال،  بشــرعية  التســليم  علــى  وإرغامــه  وتخويفــه 
وســيلة مــن وســائل العقــاب الجماعــي الســتنزاف طاقاتــه وتحطيــم 

إرادتــه.

ــت كافــة شــرائح المجتمــع الفلســطيني بمــا فيهــا  االعتقــاالت طال
األطفــال والنســاء والمحرريــن، والمرضــى والمعاقيــن، وكبــار الســن، 
والناشــطين الحقوقييــن، واإلعامييــن، ونواب المجلس التشــريعي 
وقــادة الفصائــل وغيرهــم، وقــد شــهد العــام 2019م، )5500( حالــة 
اعتقــال مــن مــدن وقــرى وأحيــاء الضفــة الغربية والقــدس المحتلتين، 

كذلــك مــن قطــاع غــزة.

مقدمة

5500
حالة اعتقال في 

العام 2019
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المجلس التشريعي الفلسطيني1

ــس  ــواب المجل ــال ن ــوان : اعتق ــوق اإلنســان، بعن ــة األســير وحق ــر لرعاي دارســة لمؤسســة الضمي  1
ــطيني. ــريعي الفلس التش

الوطنيــة  الســلطة  مؤسســات  أحــد  هــو 

بنــاًء علــى  تــم تأسيســه  ، وقــد  الفلســطينية 

إتفاقيــة أوســلو الموقعــة بيــن منظمــة التحريــر 

الفلســطينية وحكومــة االحتــال االســرائيلي، 

وكذلــك بنــاًء علــى اتفاقيــة إعــان المبــادئ حيــث 

علــى: إنشــاء مجلــس حكــم ليمــأ الفــراغ الناتــج 

القــوات االســرائيلية مــن بعــض  عــن انســحاب 

المناطــق الفلســطينية المحلتــة، ويقــوم بمهــام 

ســن  مســؤولية  بــه  أنطيــت  حيــث  البرلمــان، 

التنفيذيــة. الســلطة  علــى  والرقابــة  القوانيــن 

نائبــًا   132 مــن  التشــريعي  المجلــس  يتكــون 

يتــم اختيارهــم عــن طريــق االنتخــاب الحــر مــن 

غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فلســطيني 

والقــدس.

 132
نائبًا في المجلس 

التشريعي
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االحتــال  ســلطات  اعتقــال  إن 
المجلــس  ألعضــاء  االســرائيلي 
التشــريعي الفلســطيني يعــد »عقابــًا 
االعتقــال  ويأتــي  متكــرر«،  عشــوائيًا 
»دون  اإلداري،  االعتقــال  بنــد  تحــت 
توفــر أي ســند قانونــي« وبذلــك ينتهــك االحتــال االســرائيلي حقــوق 
االحتــال  ويرفــض  لديــه،  المعتقليــن  الفلســطينيين  البرلمانييــن 
اإلســرائيلي تزويــد أي جهــة دوليــة أو غيرهــا من المؤسســات الحقوقية 
بمعلومــات عــن ظــروف ومابســات اعتقــال النــواب الفلســطينيين.

نــواب  باعتقــال  سياســاته  خــال  مــن  اإلســرائيلي  االحتــال  يهــدف 
المجلس التشــريعي الفلســطيني إلى ماحقة النشــطاء السياســيين 
والمثقفيــن، لمنعهــم مــن أداء دورهــم الطبيعــي فــي توعيــة المجتمــع 
والعمــل علــى تماســكة وتحضيــره مــن أجــل تحــرره ونيــل اســتقاله ، 
وسياســات االحتــال االســرائيلي اتجــاه نــواب المجلــس التشــريعي 
ــدأت ســنة 1996 فــي سلســلة  ــة، وإنمــا ب الفلســطيني ليســت حديث
مــن التضييقــات علــى أعضــاء المجلــس التشــريعي، وفــي العــام 2006، 
ــواب المجلــس  ــث ن ــر مــن ثل ــال االســرائيلي أكث اعتقلــت قــوات االحت

عقابًا عشوائيًا 
متكرر دون توفر 
أي سند قانوني
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2006 ، اعتقلــت  التشــريعي، وفــي العــام 
ثلــث  أكثــر مــن  قــوات االحتــال االســرائيلي 

نــواب المجلــس التشــريعي.

ويتعمــد االحتــال اســتهداف النــواب بشــكل 
خــاص رغــم أنهــم نــواب منتخبــون ويتمتعــون 
بحصانــة دبلوماســية، وغالبــًا مــا يتــم اعتقــال 
النــواب إداريــًا دون تهمــة أو مبــرر، فيقضــي 
النائــب مــن 4 الــى 6 أشــهر فــي كل اعتقــال 
ويتــم اإلفــراج عنــه ثــم إعــادة االعتقــال و تجديد 
اإلداري، وهــذا مــا يحصــل بشــكل دائــم مــع 
الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس  رئيــس 
وغيرهــم،  القــدس  نــواب  و  دويــك  د.عزيــز 
عاليــة  أحــكام  محكومــون  نائبيــن  باســتثناء 
همــا النائــب مــروان البرغوثــي و النائــب أحمــد 

ســعدات.

+1/3
اعتقال أكثر من 

ثلث نواب المجلس 
التشريعي

 6/4
أشهر في كل 

اعتقال ويتم اإلفراج 
عنه ثم إعادة 

االعتقال و تجديد 
اإلداري

7
حاالت اعتقال للنواب 

خال عام 2019
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واصــل االحتــال خــال العــام 2019 اســتهداف النــواب باالعتقــاالت 
تهديــدات  وتوجيــه  وتفتيشــها  منازلهــم  واقتحــام  واالســتدعاءات 
لهــم، ورغــم ذلــك يعتبــر عــام 2019م مــن أقــل األعــوام التــي تعــرض 
فيهــا نــواب المجلــس التشــريعي الفلســطيني لاعتقــال منــذ أن بــدأ 

االحتــال حملتــه الشرســة ضــد النــواب المنتخبيــن عــام 2007م.

وخــال العــام 2019 تــم رصــد 7 حــاالت اعتقــال للنــواب إضافــة إلــى 
التحقيــق مــع نائــب علــى حاجــز عســكري وإطــاق ســراحه بعــد ســاعات، 
نضــع بيــن يديكــم تعريفــًا مختصــرًا بــكل واحــد مــن النــواب الذيــن تــم 

اعتقالهــم خــال العــام 2019: 

النائب
محمد أبو طير1 

تقرير أوضاع األسرى خالل2019، مركز أسرى فلسطين للدراسات، المؤسسة الدولية للتضامن   1
مع األسرى »تضامن«

فــي  النائــب  اعتقــال  االحتــال  قــوات  أعــادت 
الشــيخ  الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس 
بعــد  عامــًا(   67( طيــر«  أبــو  محمــود  »محمــد 
اقتحــام منزلــه بمدينــة البيــرة، حيــث يقيــم هناك 
منــذ إبعــاده عــن القــدس قبــل 9 ســنوات، علمــًا 
بأنــه أمضــى مــا يزيــد عــن 35 عامــًا مــن عمــره 
عــن  وأبعــد  االحتــال،  ســجون  بيــن  متنقــًا 
مســقط رأســه بمدينــة القــدس إلــى مدينــة رام 
اللــه بقــرار وزيــر داخليــة االحتــال عــام 2010م، 
وســحب اإلقامــة »الهويــة«، وقــد صــدر بحقــه 
قــرار اعتقــال إداري لمــدة 4 شــهور، وقبــل أن 
تنتهــي بيوميــن جــددت لــه اإلداري للمــرة الثانيــة 
لثاثــة شــهور أخــرى، وأطلــق ســراحه بعــد أن 

أمضــى 7 شــهور فــي االعتقــال اإلداري.



9

أعــاد االحتــال اعتقــال النائــب »حســن يوســف 

اللــه، بعــد اقتحــام  )63 عامــًا( مــن رام  خليــل« 

منزلــه، ولــم يمــض علــى إطــاق ســراحه مــن 

وصــدر  فقــط،  شــهور   5 ســوى  اعتقــال  آخــر 

بحقــه قــرار اعتقــال اداري، لمــدة ســتة أشــهر 

قابلــة للتجديــد، وقبــل أن تنتهــي بأيــام جــدد لــه 

ثانيــة. لمــرة  اإلداري 

النائــب »يوســف« أمضــى أكثــر مــن ثلــث عمــره 

مــن  العديــد  اعتقــل  حيــث  القضبــان،  خلــف 

المــرات وبلــغ مجمــوع مــا أمضــاه داخــل الســجون 

20 عــام، جــزء كبيــر منهــا فــي االعتقــال اإلداري 

أمــراض  عــدة  مــن  يعانــي  أنــه  رغــم  المتجــدد، 

مزمنــة كالضغط والســكري، ويحتــاج لعناية طبية 

مســتمرة ال تتوفــر داخــل ســجون االحتــال.

المجلــس  فــي  النائــب  اعتقــال  االحتــال  أعــاد 

التشــريعي »عــزام نعمــان ســلهب« )63 عامــًا( 

وتحطيــم  منزلــه  اقتحــام  بعــد  الخليــل،  مــن 

أســير  بأنــه  علمــًا  التفتيــش،  بحجــة  محتوياتــه 

االحتــال،  لــدى  مــرات   6 اعتقــل  كان  محــرر 

أمضــى خالهــا مــا يزيــد عــن 8 ســنوات، وأصــدر 

بحقــه قــرار اعتقــال إداري لمــدة 4 شــهور، وتــم 

التجديــد لــه لمــرة ثانيــة.

النائب
حسن يوسف

النائب
عزام سلهب
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أعــادت قــوات االحتــال اعتقال النائبة واألســيرة 

المحــررة »خالــدة كنعــان جــرار« )54 عامــًا( بعــد 

اقتحــام منزلهــا فــي البيــرة وتفتيشــه وتحطيــم 

محتوياتــه، ولــم يمــض علــى إطــاق ســراحها 

ســوى 8 شــهور فقــط مــن آخــر اعتقــال.

مرتيــن  اعتقلــت ســابقًا  كانــت  »جــرار«  النائــب 

 ، 2015م  العــام  مــن  نيســان  فــي  األولــى 

ــه 14 شــهرًا، وأطلقــت ســلطات  وأمضــت خال

ثــم  2016م،  يونيــو  فــي  ســراحها  االحتــال 

ــو 2017م،  ــد اعتقالهــا مــرة أخــرى فــي يولي أعي

ووجهــت لهــا تهمــة التحريــض وأمضــت 20 شــهرًا 

فــي االعتقــال اإلداري قبــل اإلفــراج عنهــا فــي 

فبرايــر مــن العــام 2019م وأعيــد اعتقالهــا فــي 

نفــس العــام.

أعادت ســلطات االحتال اعتقال عضو المجلس 
التشــريعي الفلســطيني النائــب »محمــد جمــال 
نعمــان النتشــة«  )61 عامــًا( مــن مدينــة الخليــل 
أســير  وهــو  وتفتيشــه،  منزلــه  اقتحــام  بعــد 
ســابق كان اعتقــل عــدة مــرات أمضــى خالهــا 
مــا يقــارب مــن 20 عامــًا، علمــًا بأنــه أصيــب خــال 
ســنوات اعتقالــه بعــدة أمــراض، نتيجــة اعتقاالتــه 
ــة حــاّدة، ومشــاكل  المتكــررة ، منهــا أزمــة صدري

صحيــة فــي الكلــى.

النائبة
خالدة جرار

النائب 
إبراهيم دحبور
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أعــاد اعتقــال النائــب فــي المجلــس التشــريعي 

»إبراهيــم محمــد دحبــور« 54 عامــًا، بعــد اقتحــام 

علــى  يمــض  ولــم  جنيــن،  مدينــة  فــي  منزلــه 

تحــرره ســوى أقــل مــن عــام، بعــد أن أمضــى 12 

المتجــدد، وقــد  شــهرًا فــي االعتقــال اإلداري 

أطلــق االحتــال ســراحه بعــد اعتقــال لمــدة ثاثــة 

أســابيع مــن التحقيــق فــي مركــز الجلمــة.

احتجــزت قــوات االحتــال النائــب فــي المجلــس 
عامــًا(   59( قفيشــة«  ربــاح  »حاتــم  التشــريعي 
علــى حاجــز »الكونتينــر«، وأطلقــت ســراحه بعــد 
فــي  منزلــه  اقتحمــت  كذلــك  معــه،  التحقيــق 
منطقــة وادي الهريــة بمدينــة الخليــل، وســّلمته 
اســتدعاًء لمقابلــة مخابــرات االحتــال فــي تجمــع 

»عتصيــون«.  مســتوطنات 

والنائــب »حاتــم قفيشــه« أمضــى مــا يزيــد عــن 
12 عامــًا فــي ســجون االحتــال علــى عدة فترات 
اإلداري،  االعتقــال  فــي  معظمهــا  اعتقــال، 
ويعانــي ظروفــًا صحيــة مترديــة ومصــاب بعــدة 
أمــراض منهــا ارتفــاع فــي ضغــط الــدم، ومــرض 

الســكر المزمــن.

النائب 
محمد النتشة

النائب
حاتم قفيشة
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جيــش  مــن  كبيــرة  قــوة  اقتحمــت  كذلــك 
االحتــال يرافقهــا ضابــط مخابــرات منــزل النائــب 
ــزار رمضــان« )60 عامــًا(  عــن محافظــة الخليــل »ن
وقامــت بتفتيشــه والتحقيــق معــه وعــدد مــن 
أفــراد أســرته ميدانيــًا، وهــددوه باالعتقــال فــي 
االحتــال  ضــد  فعاليــات  أي  فــي  شــارك  حــال 

وخاصــة فــي انطاقــة حمــاس.
النائب 

نزار رمضان
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