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إحصائّية محدثة باألسرى 
في سجون االحتالل

25
أسيرًا من العرب من 
مختلفة،  جنسيات 
يحملون  معظمهم 

الجنسّية األردنّية

775

أسير من
الضفة الغربية

المحتلة

أسير من القدس 
وأراضي الـ 48

305
أسير من قطاع غزة

من بينهم

حّتى نهاية عام 2018 بلغ عدد األسرى في سجون االحتالل  6,000 

أسير فلسطينّي، موّزِعين على 23 سجنًا ومعتقاًل ومركَز توقيف وتحقيق.

5,000
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من بينهم

توزيع األسرى حسب 

3,750 أسيرًا محكومًاالوضع القانوني

  1,442 أسيرًا
يقضون أحكامًا 

بالّسجن تزيد عن   
15 سنة

  397 أسيرًا
صدرت بحّقهم 
أحكام تتراوح ما 
بين 5-10 سنوات.

15<10-5

  513 أسيرًا

محكومين بالّسجن 
المؤبَّد مدى الحياة

  253 أسيرًا
يقضون أحكامًا 

بالّسجن تتراوح ما 
بين 10-15 سنة.

15-10
سنة

سنواتسنة
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1,616 أسيرًا يقضون أحكامًا بالّسجن الفعلّي أقّل من 5 سنوات

أحكامًا  يقضون  أسيرًا 
لمّدة  الفعلّي  بالّسجن 
إلى  شهر  من  تتراوح 

أقّل من سنة

أحكامًا  يقضون  أسيرًا 
ما بين ثالث إلى خمس 

سنوات

447

366

أحكامًا  يقضون  أسيرًا 
تتراوح  لمّدة  بالّسجن 

ما بين عام إلى عامين

472
أســـيرًا يقضـــون أحكامـــًا 
ـــراوح  ـــّدة تت ـــجن لم بالّس
مـــا بيـــن عاميـــن إلـــى    

3 أعـــوام

331

موقوف
1,800470

أسيرًا إدارّيًا
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 29
أسيرة

 2
أسيرتان

 250
طفاًل

 8
نّواب

 50
أسيرًا

 22
صحفّيًا

54 أسيرة في سجون االحتالل من بينهن: توزيع األسرى حسب 

الفئات

فتاتان قاصرتان ما دون الّثامنة عشرة من عمريهما.

وأقدم  مختلفة،  بأحكام  فعلّي  بشكل  محكومات 
األسيرات ياسمين شعبان، وهي معتقلة منذ كانون 
بينما  سنوات،   5 ومحكومة  2014م،  نوفمبر  األّول/ 
أعالهّن حكمًا األسيرة )شروق دويات(؛ وهي محكومة 

بالّسجن لمّدة 16 عام، ومعتقلة منذ عام 2015م.

المجلس  في  الّنائبة  إحداهّن  اإلداري  االعتقال  في 
 28 بتاريخ  عنها  أفرج  التي  جرار(  )خالدة  الّتشريعّي 

شباط من العام 2019.

 150 بينهـم  عشـرة،  الّثامنـة  أعمارهـم  تتجـاوز  لـم 
محكومـون، والباقـي موقوفون ينتظـرون المحاكمة، 

وطفـالن يخضعـان لالعتقـال اإلدارّي.

من نّواب المجلس الّتشـريعّي الفلسـطينّي، 5 منهم 
ألحـكام  يخضعـون   2 و  اإلدارّي،  لالعتقـال  يخضعـون 

مرتفعة.

ري صفقـــة وفـــاء األحـــرار أعـــاد االحتـــالل  مـــن محـــرَّ
أخـــرى. مـــّرة  اختطافهـــم 

صحفّيًا معتقلون
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 27
أسيرًا

يعانون من 
الّسرطان

 33
معاقًا

حركّيًا ونفسّيًا 
في سجون 
االحتالل

 4
أسرى

مصابون بشلل 
نصفّي يتنقلون 
على كراسي 
متحّركة

 17
أسيرًا

مقيمون بشكل 
دائم فيما ُيسمى 

بــ)مستشفى الّرملة( 
أصحاب أخطر 

األمراض والجرحى

1,100 أسير مريض في سجون االحتالل من بينهم:
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أّما األســــير كـريم يونس 
فيعـــــّد عميــد األســـــرى 
حــيث  الفــلسطينّييـــن، 
ثّم   ،1983 عام  اعتقل 
األسير  عمه  ابن  اعتقل 
بعـــده  يــــونس  مـــاهـــر 
أمضيا  وقـــد  بأسبوعين، 
في  عامًا   35 اآلن  حّتى 
تشملــهما  ولــم  األســـر 
صفقة شاليط ألّنهما من 
األراضـــي المحــتّلة عـــام 

.1948

37 عامًا
نـــــائل  األســــير  يعّد 
البـــــرغــــوثـــــي أقدم 
األسرى الفلسطينّيين 
حيث  اإلطالق،  على 
 1978 عام  اعتقل 
وأفرج عنه في صفقة 
 ،2011 عام  شاليط 
 33 أمضى  أن  بعد 
عامًا، ثّم أعيد اعتقاله 
يزال  وال   2014 عام 

في األسر.

األسير نائل 
البرغوثي

أقدم األسرى 
األسيرين كريم الفلسطينّيين

وماهر يونس
عمداء األسرى 
الفلسطينّيين

35 عامًا

عدد َمن نطلق عليهم عمداء األسرى 47 أسيرًا، وهم َمن أمضوا أكثر من 
20 عامًا في الّسجون، من بينهم:

27 أسيرًا من القدامى؛ 
أي المعتقلون منذ ما قبل اّتفاق أوسلو في 1994م، وقد رفض االحتالل 
إطالق سراحهم ضمن الّدفعة الّرابعة من صفقة إحياء المفاوضات أواخر 

2013م، وجميعهم مضى على اعتقالهم ما يزيد على ربع قرن.
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شهداء
الحركة األسيرة

عدد شهداء الحركة األسيرة 217 
شهيدًا منذ عام 1967 منهم:

73
أسيرًا

 اسُتشهدوا نتيجة 
الّتعذيب

7
أسرى

بعدما أصيبوا بأعيرة 
نارّية استشهدوا وهم 

داخل المعتقالت

62
 أسيرًا 

نتيجة اإلهمال الّطّبّي

75
 أسيرًا 

نتيجة القتل العمد بعد 
االعتقال مباشرة
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تقديم

سياسة  االعتقاالت  ظاهرة  غدت 

العقاب  أدوات  من  وأداة  يومّية، 

الّشعب  حّق  يف  اجلماعّي 

فاتورة  لرفع  الفلسطييّن، 

ومقدساته،  حلقوقه  انتماِئه 

العام  خالل  االحتالل  واصل  إذ 

2018 عملّياِت االعتقال يف حّق 

شرائحهم،  بكاّفة  الفلسطينّيني 

إىل  االعتقال  حاالت  ووصلت 

)5700( حالة.

والسياسّية  والعسكرّية  األمنّية  مؤّسساته  بكاّفة  االحتالل  واصل  كذلك 

وأشكال  الّتعّسفّية  بالقرارات  واستهدافهم  األسرى،  ضّد  احلرَب  واإلعالمّية 

االنتهاك والّتضييق، وحرمانهم من كّل مقّومات احلياة، ومنع العالج والّزيارات 

بالّضرب، وعزهلم يف ظروف  وأقسامهم واالعتداء عليهم  واقتحام غرفهم  عنهم، 

قاسية، وفرض األحكام االنتقامّية يف حّقهم.
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والّنساء  األطفال  من  كاّفة؛  الفلسطييّن  اجملتمع  شرائَح  طالت  االعتقاالت 

واحملّررين، واملرضى، وامُلعاقني، وكبار الّسّن، والّناشطني احلقوقّيني، واإلعالمّيني، 

والّصّيادين، ونّواب اجمللس الّتشريعّي وقادة الفصائل وغريهم.

يف هذا الّتقرير املختصر نرصد عملّياِت االعتقال واقع األسرى خالل العام 2018.
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أّواًل: االعتقاالت
تشّكل عملّيات االعتقال اليومّية اّليت تنّفذها 
قّوات االحتالل يف حّق الفلسطينّيني انتهاكًا 
صارخًا لقواعد القانون الّدولّي اإلنسانّي؛ألّنها 
مقنع،  مسّوغ  ودون  قانونّية،  غري  بطرائَق  تتّم 
وبلغت حاالت االعتقال خالل العام 2018 ما 
الّشرائح  )5700( حالة اعتقال؛ طالت  يقارب 
املعتقلني  مجيع  تعّرض  وقد  كاّفة،  والفئات 
ألكثر من شكل من أشكال الّتعذيب اجلسدّي 
أمام  واإلهانة  املعنوّي  واإليذاء  الّنفسّي،  أو 

العائلة.

5,700
حالة اعتقال
خالل عام
2018
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األطفال  بني  االعتقال  حاالت  وبلغت 

القاصرين ما دون الّثامنة عشرة )980( 

مل  طفاًل   )16( منهم  اعتقال،  حالة 

تتجاوز أعمارهم العاشرة، ووصل األمر 

3 سنوات؛ وهو  اعتقال طفل بعمر  إىل 

من  مسودة(  كرم  )ضرغام  الطفل 

اخلليل، ونّكلوا به دون سبب.

الّنساء  بني  االعتقال  حاالت  بينما 

وحماضرات  ومسّنات،  وقاصرات  جرحيات  بينهن  حالة،   )172( بلغت  والفتيات 

جامعّيات وصحفّيات.

كما اعتقل االحتالل )145( مواطنًا مريضًا؛ بعضهم يعاني من إعاقات نفسّية 

وجسدّية، منهم الّشيخ )علّي مصطفى حنون، 53 عامًا(، من رام اهلل، وهو كفيف 

ال يرى، كما طالت االعتقاالت العديد من املسّنني أبرزهم احلاّج )علي مصطفى 

الوحش، 92 عامًا(،أحد رجاالت اإلصالح البارزين يف الّضّفة الغربّية.

 2018 عام  خالل  املخابرات  من  وبأوامر  االحتالل  حماكم  أصدرت  كذلك 

)920( قرارًا إدارّيًا ما بني جديد وجتديد، طالت النساء واألطفال ونّواب اجمللس 

الّتشريعّي. 

فيما وصلت حاالت االعتقال على خلفّية الكتابة على مواقع الّتواصل )54( حالة 

تهمة  هلم  ووّجهت  احملتّلة،  القدس  من  أكثرهم  وأطفال،  نساء  بينهم  اعتقال 

الّتحريض.

980
 حالة اعتقال

بين األطفال القاصرين

172
 حالة اعتقال

بين الّنساء والفتيات
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مدى  املؤّبد  بالّسجن  أحكامًا  االحتالل  حماكم  أصدرت  املاضي  العام  وخالل 
احلياة يف حّق أربعة أسرى فلسطينّيني، اّتهمتهم باملشاركة يف عملّياِت أّدت إىل 

مقتل مستوطنني أو جنود.

ومع نهاية عام 2018 ال يزال االحتالل يعتقل يف سجونه )6000( أسري فلسطييّن، 
بينما  املؤّبد،  بالّسجن  حمكومًا   514 منهم  حمكومًا،  أسريًا   )4264( بينهم  من 
 450 إىل  إضافة  حماكمات،  ينتظرون  موقوفني  يزالون  ال  أسري   1800 هناك 

أسريًا حتت االعتقال اإلدارّي الّتعسفّي.

)خالدة  الّتشريعّي  الّنائب يف اجمللس  بينهن  أسرية،   54 هناك  األسرى  بني  ومن 
جرار( اليت أفرج عنها بتاريخ 28 شباط من العام 2019.

حمكومًا،   150 بينهم  عشرة،  الّثامنة  أعمارهم  تتجاوز  مل  طفاًل   250 وهناك 
اإلدارّي،  لالعتقال  خيضعان  وطفالن  احملاكمة،  ينتظرون  موقوفون  والباقي 

وهناك 8 نّواب من نّواب اجمللس الّتشريعي الفلسطييّن، و22 صحفّيًا معتقلون.

من  يعانون  أسريًا   27 بينهم  خمتلفة؛  أمراض  من  أسري   )1100( يعاني  كما 
الّسرطان، وبلغ عدد شهداء احلركة األسرية )217( شهيدًا منذ عام 1967.

كذلك بلغ عدد األسرى اّلذين أمضوا ما يزيد عن 20 عامًا، )47( أسريًا منهم 
)13( أسريًا جتاوزوا الثالثني عامًا، و يعترب األسريين )كريم و ماهر يونس( من 

األراضي احملتلة عام 48 و األسري نائل الربغوثي من أقدم األسرى الفلسطينيني 

على اإلطالق.
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ثانيًا:  اعتقال األطفال
وخالل العام املاضي واصل االحتالل استهداف 
واالستدعاء  باالعتقال  القاصرين،  األطفال 
الباهظة،  املالّية  والغرامات  األحكام  وفرض 
وحالّيًا يقبع يف سجون االحتالل )250( طفاًل 
موّزعون بني سجيَن جمدو وعوفر، إضافة إىل 

وجود عدد يف مراكز الّتوقيف والتحقيق.

ورصد الّتقرير )980( حالة اعتقال استهدفت 

أطلقت  جرحى  بينهم  القاصرين،  األطفال 

عليهم النار قبل اعتقاهلم، ومرضى ومعاقون، 

وقاصرون مل تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، واصل 

واألحكام  اإلدارّي  االعتقال  فرض  االحتالل 

إىل  إضافة  األطفال،  األسرى  حّق  املرتفعة يف 

فرض غرامات مالّية باهظة مرافقة لألحكام، 

فاتورة  ورفع  ذويهم،  كاهل  إلرهاق  وذلك 

مشاركة أبنائهم يف مقاومة االحتالل.
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وذلك فيه تعارض مع نّص املادة رقم )1( من 

الّطفل  ُتعّرف  اّليت  الّطفل(  )اّتفاقّية حقوق 

بأّنه كّل إنسان مل يبلغ الّثامنة عشرة، ومع 

يعّرف  اّلذي  اإلسرائيلّي  اجلزائّي  القانون 

سّن  دون  شخص  بأّنه  اإلسرائيلّي  )الّطفل( 

 16 املاّدة  خرق  إىل  إضافة  عشرة،  الّثامنة 
من االّتفاقّية نفسها: »ال جيوز أن جيري أّي 
أو  منزله  أو  ُأسرته  أو  اخلاّصة  حياته  يف  للّطفل  قانونّي  غري  أو  تعّسفّي  تعّرض 
أن  يف  احلقُّ  للّطفل  و  مسعته.  أو  بشرفه  قانونّي  غري  مساٍس  أّي  وال  مراسالته، 

حيميه القانون من مثل هذا الّتعّرض أو املساس.« 

قّررت  وهي  الّدولّية،  القوانني  بهذه  تلتزم  اإلسرائيلّي ال  االحتالل  ولكّن سلطات 
1967 عدم خضوع األسرى واملعتقلني الفلسطينّيني الّتفاقّية جنيف  منذ العام 
الّثالثة على الّرغم من توقيعها عليها، األمر اّلذي جعل األسرى واملعتقلني حتت 

سياط القرارات العسكرّية اّليت ال ختضع إىل أّي ضوابط أو معايري دولّية.

35 عامًايف  وأصدرت حمكمة عوفر العسكرّية حكمًا قاسيًا بالّسجن الفعلّي ملّدة 

حّق الفتى اجلريح األسري )أيهم باسم صباح، 16 عامًا( من بيتونيا، وغرامة مالّية 

قيمتها )مليون شيكل(، وكان اعتقل ومل يتجاوز عمره 14 عامًا فقط بعد إطالق 

الّنار عليه وإصابته جبراح متوّسطة.

وأقدمت قّوات االحتالل على اعتقال عدد من القاصرين اّلذين مل تتجاوز أعمارهم 

12 عامًا بينهم الّطفل )زيد طه، 6 سنوات( من اخلليل، أثناء خروجه لّلعب مع 

أقاربه يف منطقة قريبة من بيته.

980
حالة اعتقال
بين األطفال 
القاصرين
خالل عام 
2018م   
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كذلك اعتقلت عددًا من األطفال اجلرحى بعد إطالق الّنار عليهم، ونقلهم يف 

ظروف قاسية إىل الّتحقيق مباشرة قبل تقديم العالج هلم.

فيما استمّرت احملاكم العسكرّية اإلسرائيلّية يف فرض الغرامات املالّية الباهظة 

على األسرى األطفال، وذلك ضمن سياسة مربجمة ومعتمدة، األمر اّلذي يشّكل 

عبئًا على ذويهم يف ظّل األوضاع االقتصادّية املتدهورة،   

اّليت فرضت على األطفال يف حمكمة عوفر  املالّية  الغرامات  حيث وصلت قيمة 

دوالر(،  ألف   270( يعادل  ما  أّي  شيكل(؛  ألف   997(  2018 العام  خالل  فقط 

خالل  من  الّرابعة  جنيف  الّتفاقّية  إضافّيًا  خرقًا  اإلسرائيلّي  االحتالل  ليسّجل 

املواّد) 107، 124، 125، 143(.

كما واصل االحتالل خالل العام املاضي فرض عقوبة احلبس املنزلّي واإلبعاد يف 

حّق األطفال؛ حيث أصدر ما يزيد عن 95 قرارًا باحلبس املنزلّي يف حّق قاصرين، 

منزل  عن  بعيدة  مناطق  يف  هلم  أقارب  منازل  إىل  منازهلم  عن  طفاًل   31 وأبعد 

العائلة، كما اعتقل 12 طفاًل على خلفّية الّنشر على موقع الفيسبوك.

وُيعدُّ احلبس املنزلّي إجراًء تعّسفّيًا وال أخالقّيًا، وخمالفًا لقواعد القانون الّدولّي 

اإلنسانّي وأحكامه، ولكّل املواثيق واألعراف الّدولّية، ويف مقّدمتها اّتفاقّية حقوق 

لعام  األربع  جنيف  واّتفاقّيات  االختيارّية،  وبروتوكوالتها   1989 لعام  الّطفل 

1949 وبروتوكوالها اإلضافّيان لعام 1977م؛ إذ يشّكل عقوبة مجاعّية لألسرة 

مبجموع أفرادها؛ فتضطّر أن َتبقى يف حالة استنفار دائم، حريصًة على محاية 

ابنها من خطر تبعات جتاوزه للّشروط املفروضة.
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ثالثًا: اعتقال الّنساء 
واصلت قّوات االحتالل استهداف الّنساء والفتيات 

الفلسطينّيات باالعتقال واالستدعاءات، واألحكام 

الّسّن  ِأو كبريات  القاصرات  املرتفعة ومل تستثِن 

وفتاة،  امرأة   )175( رصداعتقال  حيث  منهّن؛ 

)رزان  الّطفلة  أصغرهّن  قاصرًا،  فتاة   )14( بينهن 

13 عامًا( من اخلليل، اّليت جرى  مسلم أبو سل، 

اعتقاهلا قرب احلرم اإلبراهيمّي، وأطلق سراحها 

بعد شهر من اعتقاهلا.

 175
حالة اعتقال

بين الّنساء والفتيات 
خالل عام 2018م
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اعتقل عدد من الّنساء على خلفّية الكتابة على )الفيسبوك(، منهن الّسّيدة )سوزان 

ُوّجه هلا تهمة الّتحريض،  أبو غنام( وهي والدة الّشهيد )حمّمد أبو غّنام(؛حيث 

وُأصدر يف حّقها حكم بالّسجن الفعلّي ملّدة 11 شهرًا، وهو ما خيالف املاّدة الـ19 

من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان 1948، اّلذي يؤّكد احلّق يف حّرّية الّتعبري 

اّليت تشمل البحث عن معلومات وأفكار واستقباهلا وإرساهلا عرب أّي وسيط، بغض 

الّنظر عن احلدود.

فيما اعتقلت اجلرحية املقدسّية )خولة صبيح، 43 عامًا( من القدس، بعد إطالق 

أبو  الّرمحن  عبد  و)فاطمة  القدَمني،  يف  متوّسطة  جبراح  وإصابتها  عليها  الّنار 

سباع، 38 عامًا( من مدينة اخلليل، واّليت اعتقلت بعد إطالق الّنار عليها وإصابتها 

جبراح قرب احلرم اإلبراهيمّي.

الّسّيدة  الّنساء املسّنات من عملّيات االعتقال؛ حيث اعتقل االحتالل  ومل تسلم 

)زهرة اشتيه، 80 عامًا(، وهي والدة األسري )جواد اشتيه، احملكوم 30 عامًا(، خالل 

زيارتها له يف سجن جلبوع، وأطلق سراحها بعد الّتحقيق. 

والّصحفّيات إىل  الّناشطات  اعتقال عدد من  قّوات االحتالل على  أقدمت  بينما 

مدينة  من  نعالوة(  )فريوز  اجلامعّية  احملاضرة  منهن  جامعّيات؛  طالبات  جانب 

نابلس، والباحثتان احلقوقّيتان يف مركز املعلومات اإلسرائيلّي حلقوق اإلنسان 

يف األراضي احملتّلة، )منال اجلعربي( و)منال دعنا( من اخلليل.

األحكام  من  العديد  العام  خالل  العسكرّية  االحتالل  حماكم  أصدرت  فيما 

القاسية يف حّق األسريات؛ منهن األسرية )فدوى نزيه محادة، 31 عامًا( من مدينة 

وغرامة  سنوات،   10 الفعلّيلمّدة  بالّسجن  حكم  حّقها  يف  صدر  احملتّلة،  القدس 
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مالّية قيمتها 30 ألف شيكل، وهي أم خلمسة من األطفال، وأصدرت حكمًا مماثاًل 

بالّسجن الفعلّي ملّدة 10 سنوات يف حّق األسرية )أماني خالد حشيم، 31 عامًا(، 

من القدس، وهي أمٌّ لطفلني.

وال يزال اإلحتالل ميارس يف حّق األسريات كّل أشكال االنتهاك والّتعّسف، سواء 

حبرمانهّن من حقوقهّن األساسّية، أو اقتحام الغرف، إضافة إىل إذالهلّن من خالل 

الّسفر بالبوسطة يف ظروف صعبة وسط حرمان من املاء والطعام بالتزامن مع 

تقييدهن باأليدي واألرجل، إضافة إىل وضع كامريات يف قسم األسريات ملراقبة 

حتركاتهم، مّما يعدُّ انتهاكًا لل خصوصّية.

حظرت  اّليت  الّتعذيب  مناهضة  اّتفاقّية  االحتالل  فيها  ينتهك  ممارساٌت  هذه 

املعاملة غري اإلنسانّية واحلاّطة بالكرامة، وال سيما اّتفاقّية القضاء على مجيع 

أشكال الّتمييز ضّد املرأة، وقرار جملس األمن 1325، بشأن تنظيم معاملة الّنساء 

والفتيات أثناء االستجواب واالحتجاز، وتنظيم حياتهّن داخل الّسجون.

ومؤّخرًا عمد االحتالل إىل إغالق قسم الّنساء بسجن هشارون، ونقلهن مجعيًا إىل 

سجن الدامون يف قسم جديد يّتسع لنحو 100 أسرية.

الّطّبّ،  املريضات مستمرة بسبب اإلهمال  العديد من األسريات  وال تزال معاناة 

عملّيات  لعّدة  القدس،  35عامًا(من  جعابيص،  رياض  )إسراء  األسرية  وحتتاج 

مستعجلة، متاطل إدارة الّسجون يف إجرائها، مّما يعّرض حياتها للخطر، واألسرية 

)نسرين حسن أبو كميل، 43 عامًا( من مدينة غزة، تعاني من مرض الّسّكرّي، 

أظافر  حتت  داكنة  بقع  ظهور  بعد  قدمها  أصابع  يف  برت  من  ختّوفات  وهناك 

قدميها بسبب ارتفاع الّسّكرّي.
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رابعًا: اعتقاالت   
          القدس  

القدس  مدينة  من  االعتقاالت  أعداد  شّكلت 
خالل العام املاضي ثلث نسبة االعتقاالت اّليت 
خالل  احملتّلة  األراضي  أحناء  كّل  يف  جرت 
العام، حيث وصلت إىل )1800( حالة اعتقال 
وفتاة،  امرأة   )74( و  طفاًل،   )450( بينهم  من 
 55 الّسّن جتاوزت أعمارهم  )22( من كبار  و 

عامًا.

1,800
450

74
22

حالة اعتقال
بين المقدسّيين

طفاًل

امرأة وفتاة

من كبار الّسّن
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وقد استهدف االحتالل باالعتقال العشرات من األطفال اّلذين ال تتجاوز أعمارهم 

الّثانية عشرة فقط، وهناك أطفال مّت اعتقاهلم ال تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، 

أبو  )حامت  الشقيقان  الطفالن  بينهم  ومن 

رميلة، 8 سنوات، وأمري أبو رميلة، 10 سنوات( 

مشال  حنينا  بيت  يف  منزهلم  اقتحام  بعد 

القدس، والّطفل )عمر احلسيين، 9 سنوات(.

املقدسّيات  استهداف  االحتالل  واصل  كما 

املرابطات يف املسجد األقصى، فقام باعتقال 

االحتالل  وفرض  العام،  خالل  منهم  العديد 

املالّية،  والغراماِت  املنزلّي  احلبس  عليهن 

من  واحلرمان  املنزل،  عن  اإلبعاد  وأحيانًا 

دخول املسجد األقصى لفرتات خمتلفة.

53 عامًا(، من جبل املكرب،  ارتقى األسري املقدسّي )عزيز موسى عويسات،  بينما 

الوحدات  قبل  من  إيشل  سجن  يف  له  تعّرض  اّلذي  اهلمجّي  االعتداء   نتيجة 

اخلاّصة، مّما أّدى إلصابته بنزيف يف الّدماغ، وال يزال االحتالل حيتجز جثمانه 

حّتى الّلحظة ويرفض تسليمه لذويه.

كما واصل االحتالل استهداف الفتيات القاصرات باالعتقال، أصغرهّن الّطفلتان 

)مي بّسام عسيلة، 14 عامًا( من خميم شعفاط، حبّجة حيازة سّكني وزجاجة غاز، 

والّطفلة )سارة نظمي مشاسنه، 14 عامًا(.

 100
 قرار بالحبس المنزلّي 

خالل عام 2018م
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خامسًا: اعتقال   
              الّنّواب  

تعّرض  اّليت  األعوام  أقّل  من   2018 عام  يعدُّ 

الفلسطييّن  الّتشريعّي  اجمللس  نّواب  فيها 

حبملته  االحتالل  بدء  أن  منذ  لالعتقال 

 ،2007 عام  املنتخبني  الّنّواب  ضّد  الّشرسة 

للّنّواب،  فقط  اعتقال  حاالت   7 ُرِصَدت  حيث 

وهم:

 7
حاالت اعتقال للّنّواب

خالل عام 2018م
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 الّنائب املقدسّي أمحد حمّمد عطون، 52 عامًا
 بعد اقتحام املنزل اّلذي يقيم فيه منذ إبعاده، وكان أمضى 12 عامًا يف سجون 
2010، ويقيم يف البرية، وأصدر يف  االحتالل، وهو مبعد عن القدس منذ عام 

حقه قرار اعتقال إدارّي ملّدة 6 شهور.

 الّنائب ناصر عبد اهلل عبد اجلواد، 50 عامًا 
ه قرار اعتقال إدارّي، ومّت الّتجديد له  من سلفيت،ُأعيد اعتقاله، وصدر يف حقِّ
مّرتني، وكان اعتقل عّدة مّرات، وأمضى خالهلا 16 عامًا، من بينها 12 عامًا 

متواصلة.

 الّنائب حمّمد مطلق أبو جحيشه، 63 عامًا
من اخلليل، ُأعيد اعتقاله، وحتويله إىل االعتقال اإلدارّي، وكان اعتقل سابقًا 

عّدة مّرات، وأمضى ما يقارب 10 سنوات يف سجون االحتالل.

 الّنائب حمّمد إمساعياللّطّل، 51 عامًا
من اخلليل، وكان اعتقل عدة مرات، وبلغ جمموع ما أمضاه متنقاًل بني الّسجون 

11 عامًا، ويعاني من مرض الّسّكرّي والّضغط املزمنني، ومشاكل يف القلب.

 الّنائب يف اجمللس الّتشريعي ياسر داود منصور، 48 عامًا
 من مدينة نابلس، وكان اعتقل عدة مرات أمضى خالهلا ما يزيد على 10 سنوات.

 الّنائب إبراهيم سعيد أبو سامل، 70 عامًا
من القدس، ُأعيد اعتقاله والتحقيق معه خلمس ساعات يف مركز املسكوبية 

قبل إطالق سراحه، وكان أمضى سابقًا ما يزيد على 10 سنوات يف السجون.

 الّنائب عمر حممود عبد الرازق، 53 عامًا
من سلفيت، ُأعيد اعتقاله وأطلق سراحه بعد عّدة ساعات من التحقيق، وكان 

اعتقل سابقًا، وأمضى ما يزيد على 7 سنوات يف الّسجون.
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 هذا؛ إضافة إىل اقتحام منازل عدد من الّنّواب، واعتقال أقارب هلم والّتحقيق معهم 
ميدانّيًا داخل املنزل، وتوجيه تهديدات هلم، ومنهم الّنائب )أنور حمّمدالّزبون، 50   
َد من مغّبة القيام بأّي أعمال  عامًا( ُأجريت عملّيات تفتيش واسعة يف منزله، وُهدِّ

ل بأمن دولة االحتالل، وفَق ما قاله ضابط االحتل اهلل. خُتِّ

وبهذا؛ إّن االختطاف غري القانونّي للوزراء والّنّواب ُيعدُّ انتهاكًا صارخًا للمواثيق 
واألعراف الّدولّية حسب نّص املاّدة 147 بند )7( من اّتفاقّية جنيف الّرابعة لعام 
1949 أّواًل، واختطافهم بوصفهم نّوابًا يف الّتشريعّي ووزراَء خيالف أحكام ونصوص 

االّتفاقّية اإلسرائيلّية الفلسطينّية املرحلّية – حول الّضّفة الغربّية وقطاع غّزة – 
يف 28  أيلول/ سبتمرب.)انظر الفصل األّول من االّتفاقّية(.

واقتحمت قّوات االحتالل منزل )خالد إبراهيم طافش، 48 عامًا(، يف بيت حلم، 
مبلغًا  وصادرت  االحتالل،  دولة  بأمن  خُتلُّ  أعمال  بأّي  القيام  مغّبة  من  وحّذرته 

مالّيًا قدره 1800 شيكل، حبّجة أّنها ُتستخدم لدعم)اإلرهاب(.

وكذلك اقتحمت منزل الّنائب عن حمافظة اخلليل )نزار عبد العزيز رمضان، 
دتهم  58 عامًا )وقامت بتفتيشه والتحقيق معه وعدد من أفراد أسرته ميدانّيًا، وهدَّ

باالعتقال يف حال شاركوا يف أي فعالّيات ضّد االحتالل.

جنله  اعتقال  وأعادت  طولكرم،  القرعاوي(يف  )فتحي  الّنائب  منزل  واقتحمت 
األسري احملرَّر )محزة، 31 عامًا(. 

زوجته  باعتقال  وقامت  عامًا(،  بدر، 61  ماهر  )حمّمد  الّنائب  منزل  واقتحمت 
الّسّيدة )سائدة بدر(.

مع العلم أّنه ال جيوز إخضاع الّنّواب والوزراء للّتحقيق والّتعذيب؛ ألّنهم ينادون 
للّشعب  والّشرعّي  الّطبيعّي  للحّق  استنادًا  االحتالل  إزالة  يف  املشروع  هم  حبقِّ
الفلسطييّن، وكذلك استنتاجًا لقرارات جملس األمن 242 – 338 – 425 – 

 .1405 – 1403 – 1402 – 1397
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سادسًا: شهداء  
              الحركة 

              األسيرة   
خالل  يغلق  مل  األسرية  احلركة  شهداء  باب 
عام 2018، حيث ارتقى 5 شهداء جدد لرتتفع 
سجون  يف  األسرية  احلركة  شهداء  قائمة 

االحتالل إىل )217( شهيدًا.

 217
شهداء الحركة األسيرة 

خالل عام 2018م
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 الّشهيد عزيز عويسات
بتاريخ 2018/5/2 تعّرض األسري املقدسّي )عزيز موسى عويسات، 53 عامًا(، إىل 

اعتداء همجّي يف سجن إيشل على يد الوحدات اخلاّصة باهلراوات والّركالت 

اجلسم،  أجهزة  كاّفة  بانهيار  إصابته  إىل  أّدى  مّما  وبطنه،  ورقبته  رأسه  على 

إىل  نقله  ومّت  حاّدة،  غيبوبة  يف  دخل  وقد  داخلّي،  ونزيف  الّرئتني  يف  وتهتُّك 

ومّت  قلبّية حاّدة،  االستهتار حبياته، أصيب جبلطة  ونتيجة  الّرملة،  مستشفى 

إطالق  االحتالل  ورفض  )اسافهاروفيه(،  مشفى  يف  املكّثفة  العناية  إىل  نقله 

سراحه بشكل مّبكر، فارتقى شهيدًا.

حكم  حّقه  يف  وُأصدر   ،2014/3/8 بتاريخ  اعتقل  كان  )عويسات(  والّشهيد 

بالّسجن الفعلّي ملّدة 30 عامًا.

 الّشهيد ياسني الّسراديح
بتاريخ 2018/2/22 اعتقلت قّوات االحتالل الّشاب)ياسني عمر الّسراديح، 33 

عامًا( من مدينة أرحيا بعد اقتحام منزله، ومن ثّم اعتدت عليه بالّضرب املرّبح 

يف املناطق العلوّية من اجلسد، وإطالق نار عليه بشكل مباشر من مسافة قريبة 

دون أن يشّكل خطرًا على االحتالل، األمر اّلذي إىل إصابته حباله إغماء ُنقل 

على إثرها إىل جهة جمهولة، وأعلن االحتالل بعد 4 ساعات من اعتقاله عن 

استشهاده. 
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 الّشهيد حمّمد عنرب
صبحي  )حمّمد  املواطن  على  الّنار  االحتالل  جنود  أطلق   2018/4/2 بتاريخ 

عنرب، 46 عاًما( من خمّيم طولكرم على حاجز جبارة جنوبي طولكرم، وإصابته 

جبراح خطرة، وقامت باعتقاله حّيًا ونقله إىل مستشفى )مائري(؛ حيث مكث 

أسبوعًا يف العناية املكّثفةإىل أن ارتقى شهيدًا.

 الّشهيد حمّمد مرشود
الكريم  عبد  )حمّمد  اجلريح  عائلة  األمحر  الّصليب  أبلغ   2018/4/8 بتاريخ 

مرشود، 30 عامًا( من نابلس بأن جنلهم قد استشهد يف اليوم التالي العتقاله 

وإصابته  القدس،  شرق  املستوطنني  قبل  من  عليه  الّنار  إطالق  نتيجة  مصابًا 

جبراح خطرة قرب مستوطنة )معالي أدوميم( شرق القدس.

 الّشهيد حمّمد اخلطيب
2018/9/18 اعتقلت قّوات االحتالل اخلاّصة الّشاّب )حمّمد زغلول اخلطيب، 

مستوطنة  إىل  ونقلته  منزله،  اقتحام  بعد  اهلل  رام  من  عامًا(   24 الّرمياوي، 

بالِعِصىِّ وأعقاب  املرّبح واهلمجّي  بالّضرب  )حلميش(، وقامت باالعتداء عليه 

البنادق، وبعد ساعتني من اعتقاله أعلنت سلطات االحتالل استشهاده.
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سابعًا: تراجع أوضاع  
             األسرى  

             الّصّحّية   
االحتالل  سجون  يف  املرضى  األسرى  أوضاع 
استمرار  نتيجة  الّشديد  للخطر  معّرضة 
االحتالل يف سياسة اإلهمال الّطّبّ يف حّقهم، 
حيث  حقيقّية؛  طّبّية  رعاية  تقديم  وعدم 
وتركهم  عالجهم،  إهمال  االحتالل  يتعّمد 
وهو  املستعصية،  األمراض  أو  للموت  عرضه 
خرق فاضح إلّتفاقييَت جنيف الّثالثة والّرابعة 
جنيف  اّتفاقّية  من  و31(  و30   29( املواّد  يف 
الّثالثة، واملاّدَتني )91 و92( من اّتفاقية جنيف 
والّرعاية  العالج  حّق  كفلت  واّليت  الّرابعة، 
لألسرى  املناسبة  األدوية  وتوفري  الّطّبّية، 

املرضى، وإجراء الفحوصات الّطّبّية الّدورّية.
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وخالل العام 2018 استمّرت معاناة األسرى نتيجة هذه الّسياسة، األمر اّلذي أّدى 
إىل تراجع صّحة العشرات من األسرى وبعضم وصلت أوضاعهم إىل حّد اخلطورة 

القصوى، وأبرز هؤالء األسرى:

 األسري الّشيخ مجال محامرة، 52 عامًا 
من بيت حلم، يعاني من وجود كتلة على صدره ُتسبِّب له آالمًا حاّدة، ويعاني 
من ضعف يف عضلة القلب وانسداد الّشرايني، وحباجة إىل إجراء عملّية قسطرة 
بأسرع وقت ممكن، واالحتالل مياطل بإجراء العملّية له وتقديم العالج الاّلزم.

 األسري إبراهيم غنيمات، 40 عامًا
من  يعاني  االستهتار حبياته؛ حيث  نتيجة  قلبّية  تعّرض جللطة  اخلليل،  من 
ضعف يف عضلة القلب، وآالم وتعب مستمّر، وانغالق ثالثة صّمامات يف القلب.

 األسري علّي حنون، 22 عامًا
من مدينة قلقيلية، يعاني من سرطاٍن يف الغدد الّلمفاوّية، وكان يتلّقى العالج 
الّصّحّية،  حلالته  حقيقّي  عالج  أيَّ  يتّلَق  مل  اعتقاله  منذ  لكن  اعتقاله،  قبل 
الوضع  )جمدو(إهمال  معتقل  إدارة  تتعّمد  حيث  حياته؛  على  خطورة  وهناك 

الّصّحّي له.
 األسري حممود عطا اهلل

 من مدينة نابلس، تراجع وضعه الّصّحّي بشكل واضح؛ حيث يعاني من جرثومة 
يف املعدة منذ فرتة طويلة، وهو حباجة إىل إجراء فحوصات طّبّية عاجلة، غري أّن 
إدارة املعتقل متاطل بنقله إىل املستشفى إضافة إىل الّتنكيل به عرب عزله انفرادّيًا.

 األسري املريض حمّمد سعيد بشارات، 33 عامًا
من بلدة طمون، يعاني من فشل كلوّي كامل، وحيتاج إىل زراعة كلّية، ورغم 
زراعة  على  املوافقة  يف  مياطل  االحتالل  أّن  إاّل  مترّبع،  لتوفري  ذويه  استعداد 
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أن  بعد  شهور   9 سوى  له  يتبقَّ  مل  أّنه  رغم  سراحه  إطالق  ويرفض  له،  كلية 
أمضى 17 عامًا يف الّسجون.

 األسري ياسر ربايعة، 44 عامًا 
من بيت حلم، تراجع وضعه الّصّحّي بشكل واضح، ونقل إىل مشفى )سوروكا(
حيث يعاني من مرض الّسرطان يف القولون، وخيضع للعالج الكيماوّي، وقد تفاقم 
وضعه الّصّحّي جراء مماطلة إدارة معتقالت االحتالل يف تقديم العالج الاّلزم له.

 األسري رجائي عبد القادر، 35 عامًا
من رام اهلل، واحملكوم بالّسجن ملّدة )45( شهرًا، يعاني من ورم سرطانّي يف الكبد 
والّرئة، ويعدُّ من أصعب احلاالت املرضّية يف الّسجن، وترفض سلطات االحتالل 
إطالق سراحه رغم أنه مل يتبقَّ له سوى عّدة أشهر، ويف الوقت نفسه ال تقّدم 
له رعاية طّبّية مناسبة، ومؤّخرًا فقط بدأ بتلّقي جلسات عالج كيميائّي، وهو 

مقيَّد اليدين والّرجلني ملّدة مثاني ساعات.

 األسري ياسر ياسني الّطروة، 21 عامًا 
من اخلليل، يعاني من وضع صّحّي صعب، وكان أصيب بسبع رصاصات أثناء 
اعتقاله، ومّت استئصال إحدى كليَتيه واملرارة، وهو حباجة إىل متابعة طّبّية 
فائقةال تتوافر يف سجون االحتالل، وأصدر االحتالل يف حّقه حكمًا بالّسجن 

الفعلّي ملّدة 17 عامًا.

 األسري يسري عطّية املصرّي، 33 عامًا
من قطاع غّزة؛ ال يزال يعاني من تدهور يف وضعه الّصّحّي الّصعب أصاًل؛ حيث 
يعاني من مرض الّسرطان يف الكبد بشكل متقّدم، وتضّخم يف الغّدة الّليمفاوّية، 
أّي  الّسجون  أداة  له  تقدم  وال  الّصدر،  يف  وآالم  القلب  يف  مشكلة  من  ويعاني 

عالجات مناسبة.
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ثامنًا: القرارات  
           اإلدارّية   

واصلت حماكم االحتالل العسكرّية الّصورّية 
يف حمكميت )عوفر وسامل( خالل العام 2018 
إصدار قرارات االعتقال اإلداري سواء لألسرى 
للمعتقلني  إدارّي  جتديد  قرارات  أو  اجلدد، 
لفرتات جديدة، حيث أصدر خالل العام )920( 

قرارًا إدارّيًا، غالبيتها جتديد اعتقال.

اإلداري  املعتقل  حلّرّية  انتهاك  مبثابة  وهو 
احتجازًا  واعتقاله  احتجازه  ويعدُّ  وكرامته، 
عدم  أو  حمّددة،  تهمة  وجود  لعدم  تعّسفّيًا 
األصول  وفق  عادلة  حماكمة  حماكمته 
خيالف  ما  وهو  الّدولّية،  القانونّية  والقواعد 
املذكور؛  الّدولّي  العهد  من   )9( املاّدة  نّص 
املدنّية  باحلقوق  اخلاّص  الّدولّي  )العهد 

والّسياسّية(.
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 2018 عام  صدرت  اّليت  القرارات  أّن  ورغم 

 ،2017 عام  عن   % 13 بنسبة  تراجعًا  تشّكل 

عن  تراجع  االحتالل  أّن  يعين  ال  هذا  أّن  إاّل 

استخدام هذه الّسياسة القمعّية اّليت ختالف 

الّدولّي  القانون  وضعها  اّليت  املعايري  كّل 
للحّد من استخدامه وحتّجم من تطبيق هذا 
يف  استخدامه  وتشرتط  االعتقال،  من  الّنوع 
أضيق احلدود، ولكّن طبيعة األوضاع امليدانّية 

يف الّضّفة الغربّية هي اّليت حتكم ارتفاع أو اخنفاض عدد املعتقلني اإلدارّيني.

وقد بلغت أعداد القرارات اّليت صدرت للمّرة األوىل يف حّق األسرى خالل العام )381( 
قرارًا، علمًا بأّن غالبّيتهم مّت الّتجديد هلم خالل العام نفسه ملّرات أخرى، ومعظمهم 

أسرى حمرّرون أمضوا سنوات يف سجون االحتالل وأعيد اعتقاهلم مّرة أخرى، بينما 

بلغ عدد قرارات الّتجديد )539( قرارًا، ومتتدُّ مابني شهرين إىل 6 شهور.

ومع نهاية العام 2018 يكون األسري )إبراهيم عبد اهلل العروج، 35 سنة( من بيت 

حلم قد أمّت عامه الّثالث يف االعتقال اإلدارّي، بعد أن جّددت له حماكم االحتالل 

اإلدارّي للمّرة العاشرة على الّتوالي، ويعدُّ أقدَم أسري إدارّي يف سجون االحتالل، 

وأقدم على نقله إىل العزل االنفرادّي بسجن )جمدو( بأوامر من املخابرات منذ 

بداية العام حبّجة أّنه يشّكل خطرًا على االحتالل.

  وقد خاض عشرات األسرى خالل العام املاضي إضرابات فردّية عن الّطعام استمّرت 

لفرتات طويلة احتجاجًا على استمرار االعتقال اإلدارّي يف حّقهم وجتديده دون 

مسّوغ قانونّي.

 920
قرارًا إدارّيًا

خالل عام 2018م
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سياسة  تصاعد  نتيجة  كذلك 

االعتقال اإلدارّي يف حّق األسرى 

البالغ  اإلدارّيون  األسرى  قرَّر 

معتقاًل   )450( حنو  عددهم 

من  عشر  اخلامس  يف  إدارّيًا، 

شباط/ فرباير مقاطعة حماكم 

االحتالل اإلدارّية بكاّفة أنواعها، 

واستمّر قرار املقاطعة 7 شهور، مل تتوقَّف خالهلا حماكم االحتالل عن إصدار 

قرارًا   )590( الشهور  تلك  خالل  أصدرت  حيث  األسرى  حّق  يف  اإلدارّية  األوامر 

إدارّيًا، مّما يؤّكد أّن هذه احملاكم بأّنها صورّية وغري حقيقّية، وحماكم شكلّية 

تأمتر بأوامر املخابرات.

أو حمكمة خمتّصة هو  إدارّية  اإلدارّي على جلنة  املعتقل  أّن عدم عرض  يذكر 

حلقوق  العاملّي  اإلعالن  من   )10( املاّدة  لنّص  وانتهاك  الّتقاضي  ملبدأ  انتهاك 

اإلنسان اّليت نّصت على: » لكّل إنسان على قدم املساواة الّتاّمة مع اآلخرين احلّق 

للفصل يف  وعلنّيًا  تنظر قضّيته حمكمة مستقّلة وحمايدة نظرًا منصفًا  أن  يف 

حقوقه والتزاماته ويف أّية تهمة جزائّية وّجهت إليه«.

يف آذار/ مارس من العام املاضي صّوتت جلنة العالقات اخلارجّية يف جملس الّشيوخ 

اإلسبانّي باإلمجاع على مترير قانون قّدمته عضوة جملس الّشيوخ الّسّيدة )سارا 

االعتقاالت  وقف  على  إسرائيل  حيّث  اليسارّي،  )بودميوس(  حزب  عضوة  فيال( 

اإلدارّية، وعدم اعتقال األطفال الفلسطينّيني.
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تاسعًا: االنتهاكات 
             اّلتي تعّرض 

             لها  
             الصحفّيون   

األممّيـة  القـرارات  مـن  العديـد  أّن  رغـم 
خـالل  للّصحفّيـني  احلمايـة  توفـري  أقـّرت 
واصـل  االحتـالل  أن  إال  عملهـم،  تأديـة 
الّصحفّيـني  اسـتهداف   2018 العـام  خـالل 
واالسـتدعاءات،  باالعتقـاالت  الفلسـطينّيني 
يف  أحـكام  وإصـدار  لسـاعات  احلجـز  أو 
مـن  ومنعهـم  معّداتهـم،  ومصـادره  حّقهـم، 
حالـة   )165( الّتقريـر  رصـد  حيـث  العمـل، 
صحفّيـني  علـى  واعتـداء  واسـتدعاء  اعتقـال 

العـام. خـالل 
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165
حالة اعتقال واستدعاء 

واعتداء على صحفّيين خالل 

العام خالل عام 2018م

وقد اعتقل االحتالل مدير قناة القدس يف 

الّرمياوّي(  )عالء حسن  الّصحفّي  الّضّفة 

سراحه  وأطلق  الّصحفّي،  عمله  بسبب 

من  ومنعه  مالّية،  كفالة  دفع  بشرط 

ممارسة عمله الّصحفّي ملّدة شهرين.

فيما اعتقل الكاتبة الّصحفّية )إسراء خضر اليف غنيمات، 35 عامًا(، من منزهلا 

يف اخلليل، ووّجه هلا االحتالل تهمة الّتحريض عرب كتابات صحفّية، والكاتبة 

الّصحفّية ) ملى خاطر( من اخلليل ووّجه هلا أيضًا تهمه الّتحريض، كما اعتقل 

مدير مركز أسرى فلسطني للّدراسات الّصحفّي )أسامة حسني شاهني، 35 عامًا(  

من اخلليل، وحوله إىل االعتقال اإلداري، وجّدد له مّرتني.
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وأقدم االحتالل على إغالق قناة القدس الفضائّية ومنعها من العمل داخل األراضي 

احملتّلة عام 1948، ومدينة القدس، ومنع الّتعامل معها من قبل الّشركات اّليت 

واملعلومات  األنباء  وكالة  االحتالملقّر  قّوات  واقتحمت  إعالمّية،  خدمات  تقّدم 

الغاز  قنابل  وأطلقت  موّظفيها،  اهلل،واحتجزت  رام  مدينة  )وفا(يف  الفلسطينّية 

املسيل للّدموع جتاههم، كما أغلق وصادر معّدات عّدة مطابع ومواقع إعالمّية.

وبذلك يسّجل االحتالل انتهاكًا إضافّيًا يف قمع احلّرّيات وحّرّية الّتعبري خبالف 

القرار 1738 جمللس األمن الّدولّي؛ إذ يـشري إىل اّتفاقيـّات جنيـف، وخاّصـة اّتفاقّيـة 

احلـرب،  أسـرى  معاملة  بشأن   1949 آب/أغسطس   12 املؤّرخة  الّثالثة  جنيف 

والربوتوكـوالن اإلضـافّيان املـؤّرخان يف 8 حزيـران/يونيـه 1977،وال سيما املـاّدة 

79 مـن الربوتوكـول اإلضـايّف األّول املتعلـّق حبمايـة الـّصحفّيني.



تقرير مختصر حول االعتقاالت وأوضـاع األسرى

 خالل العام  2018

50



المؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى »تضامن«

51

عاشرًا: قرارات   
            وقوانين 
            عنصرّية

من  حثيثة  حماوالت  املنصرم  العام  شهد 
القانونّية  باملكانة  للمساس  االحتالل 
هوّيتهم  إىل  واإلساءة  لألسرى  والسياسّية 
وتقدميهم  املشروع،  وكفاحهم  الّنضالّية 
وأياديهم  وإرهابّيون  قتلة  أّنهم  على  للعامل 
ملّطخة بالّدماء، وليسوا مناضلني ومقاومني 
مقاومة  ضمَن  شعبهم  حقوق  عن  يدافعون 

شرعها القانون الّدولّي.
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عنصرّية  قوانني  وطرح  مشاريع  القرتاح  املتطّرفون  الكنيست  أعضاء  وتسابق 

وتصبح  عليها  واملصادقة  إلقرارها  للكنيست  وتقدميها  األسرى  حقوق  تستهدف 

من  العديد  ومناقشة  طرح   2018 خالل  الّتقرير  رصد  حيث  للّتنفيذ،  قابلة 

القوانني الّتعسفّية اّليت تستهدف أوضاع األسرى وحقوقهم، حيث مّتت املوافقة 

على بعضها، بينما ال يزال االحتالل يدرس األخرى، وهي:

 قانون إعدام األسرى

طرح  كان  فلسطينّيني  أسرى  على  اإلعدام  عقوبة  بفرض  القانون  مشروع 

وعارضته   ،2015 عام  املتطّرف  بيتنا(  )إسرائيل  حزب  قبل  من  األمر  بداية 

مجيع األحزاب األخرى.

مّت  وقد  نفسه،  احلزب  قبل  للكنيست من  أخرى  مّرة  تقدميه  مّت   2016 عام 

تشكيل جلنة وزارّية مصّغرة لبحث املشروع قبل طرحه على الكنيست للمصادقة 

عليه، وفى كانون الّثاني/ يناير 2018 صادق الكنيست اإلسرائيلّي بالقراءة 

الّتمهيدّية، على مشروع القانون العنصرّياّلذي يسمح بتنفيذ عقوبة اإلعدام 

يف حّق األسرىالفلسطينّيني، اّلذين شاركوا يف قتل إسرائيلّيني، وأّيده 52 

عضوًا يف الكنيست، مقابل معارضة 49 عضوًا.

ومينح مشروع القانون حماكم االحتالل العسكرّية صالحّية فرض عقوبة 

اإلعدام بأغلبّية قاضيني، على األسرى الفلسطينّيني، وليس كما هو متَّبع 

بإمجاع كامل فريق القضاة.
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49 / 52
52 عضوًا في الكنيست أّيد قانون 

تنفيذ عقوبة اإلعدام مقابل معارضة 

49 عضوًا خالل عام 2018م

الّسلطة  تدفعها  اّلتي  الّرواتب  خصم  قانون  مشروع   
لألسرى من أموال الّضرائب 

الّثانية  بالقراءتني  يوليو  متوز/  شهر  يف  للكنيست،  العاّمة  اهليئة  صادقت 

والّثالثة، على مشروع قانون، ينّص على جتميد دفع قيمة خمّصصات ذوي 

هذه  خصم  خالل  من  وذلك  الفلسطينّيني،  واجلرحى  واألسرى  الّشهداء 

املخّصصات من أموال الّضرائب اّليت جتبيها سلطات االحتالل، وتنقلها إىل 

اجلانب الفلسطييّن.

 قانون يحرم األسرى من الّزيارات

صادق كنيست االحتالل يف تشرين األّول/ اكتوبر بالقراءة الّتمهيدّية على 

مشروع قانون قّدمه عضو الكنيست املتطّرف عن حزب الّليكود )أورن حازان( 
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حتت اسم)تعديل أنظمة سلطة الّسجون(، اّلذي ينّص على حرمان األسرى 

اّلذين ينتمون إىل الفصائل الفلسطينّية اّليت حتتجز رهائن إسرائيلّيني من 

الّزيارات، خاّصة أسرى حركة محاس.

 قانون تجميد األموال اّلتي تحّول لعالج األسرى

أقّرت حكومة االحتالل باألغلبّية قانونًا يقضي بتجميد األموال اّليت حتّوهلا 

لعالج أسرى فلسطينّيني، األمر اّلذي سيحرم األسرى من القدر البسيط من 

العالج والعملّيات اجلراحّية اّليت جُتريها إدارة الّسجون لألسرى، مّما يعرض 

حياتهم للخطر الّشديد.  

 مشـــروع قانـــون يمنـــع اإلفـــراج المبّكـــر عـــن األســـرى 
لفلســـطينّيين ا

صادقت الّلجنة الوزارّية لشؤون الّتشريع يف كنيست االحتالل، على مشروع 

قانون مينع اإلفراج املبكر عن األسرى الفلسطينّيني، ويقضي القانون مبنع 

الّصادر يف حّق أسرى  )الّشليش(  أو اختصار ثلث مّدة احلكم  املبّكر،  اإلفراج 

فلسطينّيني.

زيادة  الفلسطينّيين من قرار  األمنّيين  األسرى   استثناء 
المساحة المخّصصة للمعتقل

به مؤّسسات حقوقّية  العليا اإلسرائيلّية وافقت على طلب تقّدمت  احملكمة 

بتوسيع املساحة املخّصصة للمعتقل الواحد، لتصبح 4 أمتار ونصف مرّبعة 

بداًل من 3، وهذا يشمل كاّفة املعتقلني مبا فيهم الفلسطينّيني.
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هذا القرار مل يعجب وزير )األمن الّداخلّي( اإلسرائيلّي، فسعى لسّن)قانون 

هذا  من  الفلسطينّيني  األسرى  باستثناء  الّسجون  ملديرّية  يسمح  جديد( 

صادق  وبالفعل  فقط،  اجلنائّيني  املعتقلني  على  وتنفيذه  القضائّي،  األمر 

الكنيست بالقراءتني الّثانية والّثالثة على تعديل القانون الستثناء األسرى 

واقتصاره  املساحة  توسيع  قانون  من  االستفادة  من  الفلسطينّيني  األمنّيني 

على الّسجناء اجلنائّيني فقط.

 حظر اإلفراج عن األسرى مقابل جثث الجنود اإلسرائيلّيين

صادقت جلنة الكنيست اخلاّصة بالّتشريعات بالقراءات الّثالث قانون يقضي 

حبظر اإلفراج عن األسرى الفلسطينّيني، مقابل جثث اجلنود اإلسرائيلّيني 

احملتجزين يف غّزة يف أّي صفقة تبادل، وقّيدت صالحّية رئيس الكيان مبنح 

عليهم  وحمكوم  بتنفيذعملّيات،  ُأدينوا  أسرى  حمكومّية  حتديد  أو  العفو 

باملؤبَّد، ونقل هذه الّصالحّية إىلاحملاكم، وهو ما يصّعب عملّيات الّتفاوض 

على صفقات تبادل أسرى قادمة.
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حادي عشر: الّتنكيل  
                     باألسرى
األسرى  من  صادرت  االحتالل  سلطات 
حقوقهم  كاّفة  الفلسطينّيني  واملعتقلني 
اإلنسانّية اّليت كفلتها هلم كاّفة االّتفاقّيات 
إجراءاتها  يف  وأمعنت  الّدولّية،  واملواثيق 
وقوانينها  الّتعّسفّية  وخطواتها  القمعّية 
والّتعذيب  والّضرب  الّتنكيل  فمن  اجملحفة، 
والعزل االنفرادّي، إىل فرض الّتفتيش العاري 
العالج  من  واحلرمان  األهل،  زيارات  ومنع 
انتهاًء  وليس  والّتعليم،  الّطّبّ  واإلهمال 
القّوة  واستخدام  واملداهمات  باالقتحامات 

املفرطة يف حّقهم.
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185
عملية اقتحام 

خالل عام 2018م

كما عمد إىل خلق حالة من الّتوتُّر وعدم االستقرار يف معظم الّسجون، مبمارسة 

وإجراء  بكاملها،  أقسامًا  طالت  اّليت  واجلماعّية  الفردّية  الّتنّقالت  سياسة 

الّتفتيشات واالقتحامات الّليلّية.  

  وواصل االحتالل خالل العام عملّيات الّتنكيل 

والقمع واقتحام الّسجون واألقسام، حيث رصد 

العام،  خالل  اقتحام  عملّية   )185( الّتقرير 

 2017 العام  عن   % 26 بلغت  ارتفاع  بنسبة 

واّلذي شهد )145( عملّية اقتحام. 

إذ إّن كّل هذه اإلجراءات ختالف الفصل الّثاني من اّتفاقّية جنيف الّثالثة املواّد 

25,26,27 املتعّلقة باملأكل وامللبس واملأوى، كما يشكِّل العزل انتهاكًا للمواّد 

82,98 من اّتفاقّية جنيف الّثالثة 1949 وللمواّد 117 و126 من اّتفاقّية جنيف 

الّرابعة لعام 1949، خاّصة أّن االحتالل يقوم بعزل األسرى كنوع من الّضغط 

الّنفسّي والّتعذيب للّضغط عليهم وإضعاف قّوتهم.

الّسجن،  مكتبة  من  كتاب   )4800( مصادرة  على  هداريم  سجن  إدارة  وأقدمت 

مجيعها كتب علمّية وثقافة عاّمة، إضافة إىل الّدفاتر اخلاّصة باألسرى حبّجة 

أّن إدارة الّسجن مل تصدر إذنًا خاّصًا بالّدراسة والّتعليم، خمالفة بذلك املاّدة 38 

أّنها وصلت  رغم  والرّتفيه،  والّثقافة  الّتعّلم  بشأن احلّق يف  نفسها  االّتفاقّية  من 

الّصليب  طريق  عن  إّما  الّسجون؛  إدارة  قوانني  وحسب  اإلدارة  مبوافقة  الّسجن 

األمحر وإّما الزيارات.
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بتشكيل  قرارًا  اردان(  لالحتالل)جلعاد  الّداخلّي  األمن  وزير  أصدر  العام  وخالل 

ظروف  بتشديد  مهّمتها  حمّددًا  األسرى  اعتقال  ظروف  لفحص  خاّصة  جلنة 

انعكس  اّلذي  األمر  بــ)اإلرهابّيني(،  إّياهم  واصفًا  األدنى  احلّد  حّتى  اعتقاهلم 

سلبًا على وضع األسرى؛ حيث شهد املزيد من عملّيات الّتضييق والقمع واقتحام 

الّسجون، واالعتداء على األسرى، والّتنكيل بهم، ومصادرة حقوقهم وإجنازاتهم.

ورافق معظم عملّيات االقتحام عقوبات فرضت على األسرى، منها فرض غرامات 

مالّية، وسحب األجهزة الكهربائّية أو إغالق األقسام وحتويلها إىل عزل، وسحب 

املرواح، وحرمان عدد من األسرى من الّزيارة وقطع املياه الّساخنة، وتقليص عدد 

القنوات العربّية، ومنع اخلروج إىل ساحة الفورة.

ومنع إدخال أّي كتب تعليمّية خالل زيارات األهل، وإلغاء مجيع املشرتيات للمواّد 

داخل  احللوّيات  لصناعة  ُتستخدم  اّليت  األشياء  إدخال  ومنع  اجملّمدة،  الغذائّية 

الّسجون.
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ثاني عشر: اعتقاالت  
                   غّزة

االحتالل صّعد بشكل كبري خالل العام املاضي 

رصد  حيث  غّزة،  قطاع  ألبناء  االعتقاالت  من 

الّتقرير )214( حالة اعتقال لفلسطينّيني من 

عام   % 90 إىل  وصلت  ارتفاع  بنسبة  القطاع، 

2017؛ إذ شهد )118( حالة اعتقال فقط.

تتنافى اإلجراءات اإلسرائيلّية اّليت تهدف إىل 

 77 املاّدة  مع  غّزة  قطاع  معتقلي  ملّف  إبقاء 

الّدولة  تلزم  اّليت  الّرابعة  جنيف  اّتفاقّية  من 

اّلذين  احملمّيني  األشخاص  بتسليم  احملتّلة 

إىل  احملتّلة  األراضي  يف  حماكمها  أدانتهم 

سلطات األراضي احملّررة.
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كما واصل االحتالل استغالل حاجة 

املواطنني للعبور للعالج أو الّتجارة يف 

أراضي الّداخل، وحّول االحتالل املعرَب 

إىل مصيدة خيتطف  للقطاع  الوحيد 

فيهم  مبا  الفلسطينّيني  خالهلا  من 

حّتى  والّطاّلب،  والّتجار،  املرضى، 

حالة   )17( رصد  مّت  حيث  الّنساء؛ 

اعتقال واحتجاز ملواطنني خالل 2018 على معرب بيت حانون.

ويتعّرض الّصّيادون من قطاع غّزة العتداءات مستمّرة من قبل زوارق االحتالل اّليت 

ُتطلق الّنار على مراكبهم وتدّمرها وتقوم باعتقاهلم، ووصلت حاالت االعتقال 

بني الّصّيادين خالل العام إىل )77( حالة، وقد استشهد الّصّياد )إمساعيل صاحل 

أبو ريالة، 18 عامًا(، وأصيب الّصّياد )حممود عادل أبو ريالة( بعيار معدنّي بالّصدر 

بعد إطالق االحتالل الّنار على مركبتهم خالل عملهم يف صيد األمساك.

214
 حالة اعتقال
 لفلسطينّيين من قطاع
غّزة خالل عام 2018م

90%
 نسبة االرتفاع عن
العام 2017م

77
 حالة اعتقال بين
 الّصّيادين خالل عام
2018م
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وتصّدت بوارج االحتالل احلربّية 

اّليت  للمراكب  مّرات  عّدة 

بهدف  القطاع  من  انطلقت 

على  وحتمل  احلصار  كسر 

متنها طاّلبًا ومرضى وصحفّيني، 

االحتالل  حَبِرّية  اختطفت  حيث 

سفينة  منت  على  مواطنًا   )18(

أحبرت  اّليت   )1( احلصار  كسر 

اليونان،  باجّتاه  غّزة  شواطئ  من 

حمّمد  )سهيل  الّسفينة  قبطان  عدا  مجيعًا،  عنهم  اإلفراج  ومّت  سّيدة،  بينهم 

ملّدة  الفعلّي  بالّسجن  االحتالل يف حّقه حكمًا  أصدر  وقد  عامًا(،   56 العامودي، 

عام ونصف.

 )2( )9( مواطنني آخرين كانوا على منت سفينة كسر احلصار  بينما اعتقلت 

اّليت انطلقت من شواطئ غّزة باجّتاه اليونان، ومّت إطالق سراحهم بعد الّتحقيق 

معهم، منهم 4 جرحى. 

كذلك اعتقل االحتالل )12( متضامنًا أجنبّيًا كانوا على منت سفينة )حّرّية( 

بعد االستيالء عليها يف املياه الّدولّية خالل رحلتها إىل قطاع غّزة لكسر احلصار، 

ونقلتهم إىل ميناء أسود، وقامت برتحيلهم إىل بلدانهم ومن بينهم فريق فضائّية 

)برس T.V( الّلندنّية.
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الّنتائج والّتوصيات
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  أّواًل: الّنتائج

 واصل االحتالل خالل العام 2018 سياسة االعتقاالت مستهدفًا كلَّ شرائح 

اجملتمع، وغالبّية االعتقاالت جترى ألسباب أمنّية وقائّية دون مسّوغ قانونّي.

 واصل االحتالل سياسة إصدار القرارات اإلدارّية يف حّق األسرى، حيث أصدر 

نّواب  إدارّيًا ما بني جديد وجتديد، وطالت عددًا من  )920( قرارًا  العام  خالل 

اجمللس الّتشريعّي والّنساء واألطفال.

 استمرار سياسة قتل األسرى؛ حيث ارتفعت قائمة شهداء احلركة األسرية إىل 

)217( بارتقاء 5 شهداء جدد.

والّتنكيل؛  باالعتقال  القاصرين  الفلسطينّيني  األطفال  استهداف  استمرار   

حيث وصلت حاالت االعتقال بني القاصرين إىل )980( حالة، بينهم عدد من 

اجلرحى وذوو االحتياجات اخلاّصة.

 2018 العام  والّتنكيل يف حّق األسرى خالل  القمع   تصاعد واضح يف سياسة 

وعزل  األسرى  على  اعتداء  رافقها  واقتحام،  قمع  عملّية   )185( شهد  اّلذي 

بعضهم وفرض عقوبات يف حّقهم.

من  العشرات  صّحة  تراجع  إىل  تؤّدي  اّليت  الّطّبّ  اإلهمال  سياسة  استمرار   

القائمة، بعضهم تبنّي  التحاق أسرى جدد بتلك  األسرى املرضى، إضافة إىل 

إصابته بأمراض خطرية كالّسرطان. 

 استمرار استهداف الّصحفّيني واإلعالمّيني الفلسطينّيني باالعتقال واالحتجاز 

واالستدعاء والّتحقيق وإغالق العديد من املؤّسسات اإلعالمّية.
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ومكانتهم  وحقوقهم  األسرى  استهدفت  جائرة  وقرارات  قوانني  عّدة  إصدار   

الّنضالّية، أبرزها مصادقة كنيست االحتالل على قانون إعدام األسرى.

 استمرار االحتالل يف استغالل املعابر اّليت حيتاجها أهالي قطاع غّزة للّتنّقل 

أو  الفلسطينّيني  املواطنني  العتقال  كمصيدة  وحتويلها  والعالج،  والّسفر 

ابتزازهم لالرتباط مع االحتالل.

 استمرار اعتقال نّواب اجمللس الّتشريعّي الفلسطييّن املنتخبني؛ حيث رصدت 

أو  وتهديدهم  آخرين  منازل  اقتحام  إىل  إضافة  اعتقال يف حّقهم،  حاالت   )7(

اعتقال أبنائهم وزوجاتهم.

  أّواًل: الّنتائج

 استمرار فعالّيات الّتضامن مع األسرى مبا يضمن بقاءها حّية يف كّل األوقات، 

وتصديرها كأولوّية أمام املسؤولني.

 ضرورة تبيّن الّسلطة الفلسطينّية قضية األسرى بشكل رمسّي، وأن ترفع قضايا 

الّدولّية، واّتهام االحتالل بارتكاب جرائم  عاجلة على االحتالل أمام احملاكم 

استشارّي  رأي  )الهاي( الستصدار  ه حملكمة  الّتوجُّ حرب يف حّقهم، وكذلك 

حول املركز القانونّي لألسرى يف سجون االحتالل.

أمام احملاكم  أجل مالحقة مسؤولي سجون االحتالل واحملّققني  العمل من   

الّدولّية عن االنتهاكات اّليت ترتكب يف حّق األسرى الفلسطينّيني والعرب.

وإقناع  أسرانا،  مع  املتضامنني  من  قدر  أكرب  حشد  حماوالت  يف  االستمرار   

اجملتمع الّدولّي بعدالة قضّيتهم. 
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 االهتمام ودعم املؤّسسات واملراكز الّداعمة لقضية األسرى يف الوسطني العربي 

والّدولّي لزيادة فعالّيتها وقّوتها وتأثريها، ومساندتها لتحقيق أهدافها وفضح 

جرائم االحتالل.

 العمل على تفعيل قرار جملس قرار جملس األمن رقم )1322( لعام 2000، 

الّرابعة  اّتفاقّية جنيف  اّلذي دعا »إسرائيل« إىل الّتقّيد مبسؤولّياتها مبوجب 

املتعّلقة حبماية املدنّيني يف احلرب.

 الّتعاون مع املنّظمات احلكومّية العربّية وغري احلكومّية املعنّية حبقوق اإلنسان 

للعمل على اإلفراج عن األسرى الفلسطينّيني بوصفهم قّوة مقاومة مشروعة 

طبقًا للّشرعّية الّدولّية والقانون الّدولّي.

 دعوة الّصليب األمحر الّدولّي للقيام بواجبه جتاه األسرى وذويهم، ومحايتهم 

غّزة؛  قطاع  أسرى  أهالي  وخاّصة  أبنائهم  زيارة  خالل  االحتالل  اعتداءات  من 

حيث تكّررت حوادث اعرتاض حافالتهم خالل الّزيارة وتهديدهم.

 استغالل وسائل اإلعالم اجلديد يف تنفيذ محالت إلكرتونّية واسعة، للّتضامن 

مع األسرى، وتسليط الّضوء على معاناتهم، وحماولة استجالب الّدعم القانونّي 

واإلعالمّي، والّتعاطف الّدولّي مع قضّيتهم.

وسائل  مع  الّتواصل  عند  األسرى  قضّية  يف  اإلنسانّي  اجلانب  على  الرّتكيز   

العام وكسبه ملصلحة  الّرأي  األفضل إلثارة  الوسيلة  ألّنها  األجنبّية؛  اإلعالم 

الّتضامن مع األسرى.






