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 خالل عام "حالة الطوارئ" االعتقال السياسي  

 مةمقد   -

 ينفلسطيني  لنشطاء والمواطنين الاة ة الفلسطيني  األجهزة األمني   باعتقالق فيما يتعل  اختالفًا  0202لم يشهد العام 
ة كورونا. ة التي مر  بها العالم نتيجة لجائحة، على الرغم من الظروف االستثنائي  ة سياسي  على خلفي   ومالحقتهم
، ةصح  الب التمت عهم في حق  و  ،نة حمايًة لهمة إلطالق سراح السجناء من فئات معي  المطالبات العالمي   وفي ظل  

لتعبير، أو ة الرأي واة، أو حري  ة سياسي  سة الضمير بضرورة إطالق سراح المعتقلين على خلفي  ومطالبات مؤس  
لنشطاء ا استمرار مالحقتهاة من ذلك لم يمنع األجهزة األمني    أن  ، إال  واالنضمام لها اتلجمعي  اة تكوين حري  

ة الالزمة ير الوقائي  فيها التداب مراكز التوقيف واالحتجاز في ظروف قاسية لم يراع  هم في وزج   ،ينوالطلبة والنقابي  
 ي فايروس كورونا. خطر تفش  لحماية المعتقلين من 

 

 

 

 

 

 

 

ينتهك  ةيات المواطنين األساسي  وتقييد حقوق وحر   ،حالة الطوارئ  في ظل   التعسف في استخدام السلطة إن  
ه يجوز على أن   نص  ة الذي ية والسياسي  بالحقوق المدني   الخاص   تحديدًا العهد الدولي   ،ةات والمواثيق الدولي  االتفاقي  
 أضيق الحدودذ في خهذه التدابير يجب أن ُتت    أن  بة عليها، إال  د بااللتزامات المترت  ال تتقي   خاذ تدابيرات  للدولة 

شخصًا ما بين  432مالحقة ما يقارب  0202شهد العام 
 استدعاء واعتقال على خلفي ة سياسي ة، ومع إعالن حالة

، 0202الطوارئ، التي بدأت أوائل آذار حت ى نهاية العام 
شخصًا؛ ما يعني أن  المالحقة  332جرى استدعاء واعتقال 

 على خلفي ة سياسي ة تصاعدت بعد إعالن حالة الطوارئ.
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( التي تحظر 111ة )في الماد   الفلسطيني   عليه القانون األساسي   كما وينتهك ما نص   .1بها الوضعالتي يتطل  
 . لتحقيق الهدف المعلن من حالة الطوارئ  الضروري    بالقدرة إال  ات األساسي  فرض قيود على الحقوق والحري  

تدابير م مراعاة لت في عدتمث   ،كاٍت عديدةة خالل العام النتهاة الفلسطيني  األمني  لدى األجهزة ون المعتقل ض  تعر  
ض العديد عر  تإضافة إلى ل بيئة خصبة النتشار الفايروس، ما يشك   ؛هم مكد سين في غرف صغيرةوزج   ،الوقاية
 ضهم للتعذيب.بعدم اإلبالغ عن تعر  أثناء التحقيق، والتهديد لتعذيب وسوء المعاملة منهم ل

 ين والطلبةين والحراكي  المالحقة تطال الصحفي   -

 والنقابي   ملهم الصحفي  عة ين والطلبة على خلفي  ين والحراكي  ي  ة مالحقتها للصحفة الفلسطيني  واصلت األجهزة األمني  
العديد منهم، وهي "خرق تدابير حالة  هم "حاضرة" بحق  حالة الطوارئ، أصبحت الت   ، ومع فرضبي  والطال  

 ة لقمع وتكميم أفواه النشطاء.في محاولة الستغالل الحالة االستثنائي   الطوارئ"

الهدف تناقض مع  ه وفي أن  ة، إال  ق بخرقهم للتدابير الوقائي  هة للمعتقلين تتعل  هم الموج  الت   وعلى الرغم من أن   
 ئة، لم تراع  ي  ة سي  ة وصح  ة احتجزت هؤالء المعتقلين في ظروف بيئي  األجهزة األمني   المعلن من االعتقال، فإن  

لين ي الفايروس، وهذا ما أفاد به معظم المعتقة لحمايتهم من خطر تفش  األدنى من التدابير الوقائي   فيها الحد  
 سة الضمير.رين لمؤس  المحر  

 

من )أ.ع.ف( اعتق ل جهاز األمن الوقائي   
وهو طالب  ،11/0202في نهاية شهر نابلس 
جامعة النجاح، التحق بالجامعة منذ في  جامعي  
 جبات التخر  ولم يستطع إنهاء متطل   0212العام 

يث اقتحمت حة وسلطات االحتالل. ة الفلسطيني  رة من قبل األجهزة األمني  نتيجة لالعتقاالت المتكر   ؛ى اآلنحت  
ا مجرد همنزله عصرًا، ورفضوا اإلفصاح عن سبب أو وجهة االعتقال، وأك دوا له أن   ة من جهاز األمن الوقائي  قو  

                                                           
ّةرضّللتوقيعّوالتصديقّواالنضمامّبموجبّقرارّالجمعي ّوعّ ّ،مداعت ّة،ّةّوالسياسي ّالمدني ّبالحقوقّّالخاصّ ّ(ّمنّالعهدّالدوليّ 4ةّ)الماد 1ّ 

ّ.6691/مارسّآذار 23زّالنفاذّفيّ،ّدخلّحي 6611ّكانون/ديسمبر61ّحدةّفيّةّلألممّالمت ّالعامّ 

(فأ.ع.حالة الطالب )  
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ضع ووُ  ،ن جنيدسجُنقل إلى  ثم   ،روا له فحص كوروناج  ليُ  ي  المركز الطب  ُنقل إلى مقابلة وسوف ُيطلق سراحه. 
 ام، كانوا يماطلون في االستجابة.تحوي مرحاضًا، وعندما كان يطلب الذهاب للحم  في زنزانة قذرة ال 

لسابقة، وهي اعتقاالته ا ولها في كل  حالتي جرى التحقيق معه  ذاتها ض )أ.ع.ف( للتحقيق على الشبهاتتعر   
ة قيفه لمد  لمحكمة تو دت اُعقدت جلسة محاكمة لتمديد توقيفه، ومد  ي األموال. وتلق   ،ةعمله في الكتلة اإلسالمي  

م تقدي التحقيق معه. وعلى الرغم من ام دون أن يتم  أي   3ويقبع في الزنزانة  األمن الوقائي   ام، ليعود إلى مقر  أي   7
بكفالة، ولم  رت المحكمة إخالء سبيلهبعد مرور فترة أسبوع، قر  و هما ُرفضا.  أن  محاميه طلبين إلخالء سبيله، إال  

 زيارته خالل فترة اعتقاله.من  محامٍ  ن أي  يتمك  

ي المخابرات واألمن من قبل جهاز   0202عتقالين آخرين خالل العام الض تعر  الطالب )أ.ع.ف(  ذكر أن  يُ 
 4مصادرة  تم  ذكر. و سؤال يُ  هوا له أي  ات للمقابلة خالل العام، دون أن يوج  مر   6 ؤه، وجرى استدعاالوقائي  

ابق في معتقل سوالجدير بالذكر أن  الطالب ، المخابرات واألمن الوقائي  ي ة يملكها من قبل جهاز  أجهزة خلوي  
 .والنقابي   بي  ق بعمله الطال  التي تتعل   ذاتها همشهرًا على الت   02سجون االحتالل لما يقارب الــ

 

 0202ظ( في منتصف شهر آب اعُتقل )ع.
من أمام مكان عمله، حيث خرج من مكان عمله 

عناصر بلباس  ة تقل  ارة مدني  مساًء ليجد سي  
رة وبعد سؤاله عن وجود مذك   ،بانتظاره مدني  

عندما و  ،قتنياتهوأخذوا م . ُنقل للمقر  األمن الوقائي   وهي زيارة سريعة لمقر   ،األمر ال يحتاج ه، قالوا إن  اعتقال بحق  
قل للخدمات نُ  هاذات في الليلةو ه رهن االعتقال. ن حينها أن  يرة فارغة ال تحوي فرشة، تيق  ضع في زنزانة صغوُ 

ن أن قضى المعتقل ليلته في الزنزانة دو ، و وأخبره باألمراض التي يعاني منها ،ة وُعرض على طبيبي  الطب  
 يحضروا له فرشة وأغطية. 

ي وتلق   ،ةني  ات معارضة للسلطة الفلسطيحول عالقته بشخصي   لدى جهاز األمن الوقائي   ض المعتقل للتحقيقتعر  
هت له تهمة حيازة سالح دون ترخيص. وعلى ج   وعند عرضه على النيابة العامة وُ  ،وعمله الصحفي   ،أموال

ه ولم تكن عائلت ،هم لم يسمحوا له بذلك أن  رة بالتواصل مع زوجته إلبالغها باعتقاله إال  الرغم من مطالباته المتكر  

 حالة الصحفي  )ع.ظ(
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وشعر بالدوخة واالختناق وضيق  ،ئةبظروف سي  قل لزنزانة ساعة، نُ  44ة بعد تمديد توقيفه لمد  و ه معتقل. تعلم أن  
بعد ه قابله باستهزاء "شو يا )ع( بلشنا حركات؟" و  أن  طلب من الضابط عرضه على طبيب إال  فس، في التنف  

اصر، ليقوم دًا إبالغ العنة التعب. حاول مجد  أرضًا من شد  وصلة من االستهزاء ُترك المعتقل في الزنزانة ليسقط 
وأفاد الطبيب  ،ةبعد مناوشات ُنقل المعتقل للخدمات العسكري  و  وجهه بالماء، ورش   ،ه بطريقة مهينةأحدهم بجر  

 ه المشفى.ور دخولة، أزالوها فبقيود حديدي   د اليدينه يجب نقل المعتقل فورًا إلى المشفى، وأثناء نقله كان مقي  أن  
اً جضغطه مرتفع  نت أن  بي  التي  ،اء الذين أجروا له الفحوصات الالزمةُعرض المعتقل على األطب   ، ليقوموا د 

العناصر رفضوا   أن  إال   ،ساعة 04بالمشفى تحت المراقبة  ئهوالتوصية بضرورة إبقا ،ة الالزمةي  خالت الطب  بالتد  
معتقل برفقته، ه لمنزل البالتوج   ة من األمن الوقائي  أثناء هذه الفترة، قامت قو   .األمن الوقائي   وأعادوه لمقر   ،ذلك

وأجهزة  ،ةزوجته وأوالده، وقامت بمصادرة أجهزة خلوي   على مرأى منوقامت بتفتيش المنزل وعاثت فيه خرابًا 
 رة تفتيش وفق القانون.حاسوب وفالشات، دون إبراز مذك  

 ،ةتروني  لكاإل لقانون الجرائم الواقع على السلطة خالفاً  يومًا بتهمة الذم   37منية لمدة قبع المعتقل لدى األجهزة األ
 2222بقيمة  ةر المحكمة اإلفراج عنه بكفالة عدلي  ي لزعزعة االستقرار، قبل أن تقر  التي قد تؤد   ونشر المواد  

 دينار.

ض وتعر   ،من جهاز األمن الوقائي  بعد ما يقارب الشهر من اإلفراج عنه  اعتقلت)ع.ظ( ات االحتاللقو   ذكر أن  يُ 
 ون شروط.ة اإلفراج عنه در المحكمة العسكري  ة شهر، قبل أن تقر  للتحقيق في مركز تحقيق بيتح تكفا لمد  

 

، 0202ل في منتصف شهر كانون األو  
ة المشتركة ة كبيرة من األجهزة األمني  اقتحمت قو  

رة أبرزوا مذك  منزل )ص.ز( الكائن في الخليل، 
 وقاموا بتقييد يديه واقتياده لمقر   ،هاعتقال بحق  

ي قفص ضع فة في الخليل، ووُ . بعد مرور ما يقارب الساعتين، جرى نقله لمقر المباحث العام  األمن الوقائي  
سحب قام ب ثم   ل أحد العناصر.ب  والسخرية من ق  ض خاللها للشتم ساعات، تعر   3ة لمد   ه سوى كرسي  ال يوجد في
أو  ،ساعات واقفًا داخل هذا القفص دون طعام 4الذي كان يجلس عليه ليترك المعتقل ما يقارب  الكرسي  
 نوع من األغطية. أو أي   ،شراب

(حالة الناشط )ص.ز  
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المخابرات،  ي الرئيس ورئيسض المعتقل للتحقيق حول المشاركة في تظاهرات وتجمهرات للمطالبة بتنح  تعر  
يندرج في إطار  هين، وهو األمر الذي لم ينكره المعتقل باعتبار أن  وحول فيديو يظهر فيه وهو ينتقد أحد الصحفي  

 ة الرأي والتعبير. حري  

 ل  سع لكوال تت   ،اً ها قذرة جد  ن  إة، حيث األدنى المطلوب للحياة اإلنساني   قبع المعتقل في النظارة التي تفتقر للحد  
أو  ،ماتأو معق   ،تنظيف مواد   ات والفرشات قذرة ورائحتها نتنة، وال يوجد أي  ين الموجودين فيها، البطاني  المعتقل

 ي فايروس كورونا.خطر تفش   كمامات للمعتقلين في ظل  

 هركة في تجمهر فيوالمشا ،والشتم ق بالتحريض والسب  هت له شبهات تتعل  ج   بعد عرض المعتقل على النيابة، وُ 
 وهو ما أنكره المعتقل جملة وتفصياًل. ،مخالفة لتدابير الطوارئ 

 . أُعيد المعتقل لمقر  دينار 222ة بقيمة ُعرض المعتقل على المحكمة وقامت بإخالء سبيله بكفالة شخصي   
خابرات لما ة الذين قاموا بنقله لمقر  المباحث الستعادة أماناته، ليتفاجأ بوجود عناصر من جهاز المخابرات العام  

لتحقيق معه، ا وهناك، لم يتم   في أريحا. وعند سؤاله حول القرار بإخالء سبيله، أفادوا أنه "ال يوجد تعليمات".
 ة.سات الحقوقي  فرج عنه مساء اليوم التالي بعد ضغوطات المحامين والمؤس  ليُ 

 ،ر المشروعغيشبهات في التجمهر ة حول ة الفلسطيني  مرات سابقاً لدى األجهزة األمني   2)ص.ز( اعُتقل  ذكر أن  يُ 
ثارة النعرات الطائفي   . كما ذاتها مهعلى الت  وحيازة سالح دون ترخيص، إضافة إلى استدعائه للمقابالت  ،ةوا 

 ض لالعتقال من قبل قوات االحتالل بتهمة "التحريض على فيسبوك".وتعر  

من طلبة  ةة معارضي السلطة الفلسطيني  الفلسطيني  ة الحقة األجهزة األمني  هذه الحاالت هي مثال على م إن  
سكات صوت كل  وناشطين وصحفي   جهات معارض وناقد لنهج ال ين، وتبرز سياسة ممنهجة في مالحقة وقمع وا 

ة التي تكفل ات الدولي  فاقي  ة بعد االنضمام لالت  بة على السلطة الفلسطيني  ات المترت  في مخالفة للمسؤولي  ة، الرسمي  
ما  ؛لمعاملةر التعذيب وسوء ا، وحظواالنضمام لها اتلجمعي  ا وتكوين ،واالنتماء السياسي   ،الرأي والتعبيرة حري  
   ات ال يغدو كونه حبرًا على ورق.توقيع هذه االتفاقي   على أن   ل  يد
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 عام كامل على "حالة الطوارئ" -

حقوق حالة ، تدهورت 2/3/0202الطوارئ في ل بإعالن حالة المرسوم األو   منذ أن أصدر الرئيس الفلسطيني  
 االستثنائي   ي الفايروس". ومع استمرار الوضعة وخطر تفش  االستثنائي  ة "الحالة وزاد القمع والترهيب بحج   ،اإلنسان

ى مضى ر، حت  ام وشهو ة، توالت المراسيم التي تفيد بتمديد حالة الطوارئ ألي  وعدم السيطرة على الحالة الوبائي  
 ل عواقبها. ة حل ت دون تحم  كارثة دستوري   كامل على حالة الطوارئ في ظل  عام 

ة بها من ختص  ات غير مة صالحي  منح بموجبها السلطة التنفيذي  ة، تُ لطوارئ باعتبارها حالة استثنائي  حالة ا إن  
 األساسي   وبالعودة للقانون ، 2ةب ذلك توافر شروط قانوني  وبالتالي يتطل  ، األساس، لمواجهة هذا الظرف االستثنائي  

ة ال تزيد د  عن الرئيس لم بشكٍل واضح على جواز إعالن حالة الطوارئ بمرسوم يصدر ه ينص  ، فإن  الفلسطيني  
 ي أعضائه.بثلث   التشريعي  س يومًا أخرى بموافقة المجل 32يومًا، يمكن تمديدها لــ 32عن 

قانون بتمديد حالة الطوارئ تخالف بشكل صارخ ال طيني  المراسيم المتتالية التي صدرت عن الرئيس الفلس إن   
، حيث اسُتخدمت ةات األساسي  ة والحري  ق بحالة الحقوق العام  ناقوس الخطر فيما يتعل   تدق  ، و لفلسطيني  ا األساسي  

مخالفة ي وكأداة للقمع ولتكميم األفواه، فين، المواطنين الفلسطيني   من التقييد بحق   حالة الطوارئ لفرض مزيدٍ 
 للهدف المعلن من حالة الطوارئ.

طويلة  ةتة، وبالتالي ال يمكن لتشريعات الطوارئ أن تبقى سارية لمد  ة ومؤق  حالة الطوارئ هي حالة استثنائي   إن  
على حاالت الطوارئ  وال يمكن اإلبقاء بشكل قانوني  "ّ،3بحيث تصبح هي القاعدة الراسخة وليست االستثناء

ن النظام أو شبه ثابت م ،ثابتاً  ءاً تصبح بعدها جز  ،ة طويلةة لمد  وتعطيل االلتزامات بحقوق اإلنسان الدولي  
 يخاذها لمنع تفش  م اإلجراءات الواجب ات  ة تنظ  ة عادي  وجود قوانين داخلي   وفي ظل  . 4للدولة" الداخلي   القانوني  

حقوق   لفرض مزيد من التقييد علىإال   مديد حالة الطوارئ بشكل غير دستوري  ر من ته ال مبر  الفايروس، فإن  
 .اتهمالمواطنين وحري  

                                                           
ةّالحقوقّ،ّكلي ّ،ّوحدةّالقانونّالدستوريّ 5ةّنوارّبديرّوعاصمّخليل،ّحالةّالطوارئ،ّسلسلةّأوراقّعملّبيرزيتّللدراساتّالقانوني 2ّ 

ّ.7ّ،8102ة،ّجامعةّبيرزيت،واإلدارةّالعامّ 
قضاةّدليلّبشأنّحقوقّاإلنسانّخاصّبال،"ّحقوقّاإلنسانّفيّمجالّإقامةّالعدل:ّإقامةّالعدلّأثناءّحالةّالطوارئ"األممّالمتحدة،3ّ 

ّ.00ّ(،8112والمدعينّالعامينّوالمحامينّ)نيويوركّوجنيف:ّاألممّالمتحدة،ّ

ّ.08ّالمرجعّالسابق،4 
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ة في مي  نا نطالب السلطات الرسة، فإن  ة الفلسطيني  ة مع اقتراب االنتخابات العام  األجواء الديمقراطي   وفي ظل  
بة على ات المترت  ي  وااللتزام بالمسؤولة، ة سياسي  ت على خلفي  العتقاالل بالوقف الفوري  ة غز  قطاع ة و ة الغربي  الضف  

فساح المجال للمواطنين للتعبير عن آرائهم بحري  ات والمواثيق الدولي  قي  السلطات بموجب االتفا ، وممارسة ةة، وا 
 جهة كانت. ةل من أي  ة ودون تدخ  ة بحري  ة والسياسي  حقوقهم المدني  

نهاء حالة و  ،الفلسطيني   وقف التعد ي على القانون األساسي  بضرورة ة كما ونطالب رئيس السلطة الفلسطيني   ا 
احب ل الشعب، وصيمث   إلى حين انتخاب مجلس تشريعي  حفاظًا على سيادة القانون  ؛الطوارئ وعدم تمديدها

 ا.ة ومحاسبتهالقوانين والتشريعات، والرقابة على السلطة التنفيذي   ن  االختصاص األصيل في س  

 


