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 اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني
 منهم رهن االعتقال اإلداري  6نائبًا  12االحتالل يعتقل 

 
بنية المجتمع الفلسطيني من خالل مالحقة النشطاء السياسيين  يستمر االحتالل االسرائيلي في سياسة تفكيك - 5102 أيار

لخوض النضال التحرري، وقد والمثقفين فيه، لمنعهم من اداء دورهم الطبيعي في توعية المجتمع والعمل على تماسكه وتحضيره 
 ، فقد أعتقل1996ام تأسيسه عالمجلس التشريعي الفلسطيني منذ  على عملاالحتالل  التي فرضها التضيقاتتجلى ذلك في 

مما عرقل سير العمل فيه حتى االن، وكان اخرهم  5112الفلسطيني بعد انتخابات عام أكثر من ثلث نواب المجلس التشريعي 
 اعتقال النائب خالدة جرار، والحكم على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك بالحبس لمدة عام.

من العهد الدولي الخاص  5في المادة فقد جاء  ،على آرائهم السياسية اعتقال األفراد بناء  وز يؤكد القانون الدولي على انه ال يج
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق " هبالحقوق المدنية السياسية على أن

أو  و الدينأ أو اللون أو الجنس أو اللغة يتها، دون أي تمييز بسبب العرق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في وال
الجمعية ) ،"سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسبابالأو غير  السياسيالرأي 

 يتم اعتقال القادة السياسيين ذلك (. ومع0622كانون/ديسمبر 02ي ( المؤرخ ف50-ألف )د 5511العامة لألمم المتحدة 
قمع  وبناء عليه ،العمليات السياسة الفلسطينية سيركجزء من سياسات االحتالل المستمرة لقمع  دوري بشكل  الفلسطينيين

 تقرير المصير.في  ممارسة الشعب الفلسطيني حقه
نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت  ضدتركزت هذه السياسة في السنوات األخيرة 

كتلة "التغيير واإلصالح" ل وداعما   عضوا   021 حوالي وطالت االعتقاالت ،5112واسعة خالل انتخابات المجلس التشريعي عام 
ية في في االنتخابات البلد لمشاركتهمو أ للكتلة في أنشطة الدعاية االنتخابية تهممشاركبسبب في االنتخابات، سواء  المشاركة

وأفرج عن بعضهم يوم  ،المعتقلين لالعتقال اإلداري لفترات مختلفة غالبيةوتم تحويل  ،مختلف مناطق الضفة الغربية
 االنتخابات.

جلعاد "اإلسرائيلي  حركة حماس بعد أسر الجنديفي نشطاء القادة و ال بحق واسعة بحملة اعتقاالت أيضا   قامت قوات االحتالل
نواب المجلس  مجموعة من وطالت الحملةعلى حدود قطاع غزة،  "كرم أبو سالم"من معبر  5112يونيو  52في  "شاليط

عتقال اإلداري أو تم توجيه تهم لهم تتعلق بارتكاب لالغالبيتهم  تم تحويلو ، من كتلة "التغيير واإلصالح" التشريعي الفلسطيني
 وفقا   "محظور" تنظيمأنها تابعة لحماس، وهو طات االحتالل مرتبطة بانتمائهم لكتلة "التغيير واإلصالح"، التي تزعم سل مخالفات
لالنتخابات الفلسطينية باعتقال المشاركين والمرشحين  . وقامت قوات االحتاللالتي تفرضها قوات االحتالل العسكريةلألوامر 
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ولم تعترض على مشاركة كتلة "التغيير ، االنتخابات الرغم من أنها سمحت بانعقادعلى  "التغيير واإلصالح"من كتلة 
، أي بعد 5112عام محظورة  أن سلطات االحتالل أعلنت كتلة "التغيير واإلصالح" ككتلة ذكرهومن الجدير  ،" فيهاواإلصالح

 . بحق كوادر ومناصري الكتلة من حملة االعتقاالت التي شنتهاحوالي عام 
مما منع المجلس التشريعي من ، نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ثلثما يقارب  5116عام الفي ت قوات االحتالل اعتقل

رهن االعتقال منهم  2، 5102 أيار 0 حتى االحتاللنائبا  من المجلس التشريعي يقبعون في سجون  05، وال يزال االنعقاد
 محكومين، وواحدة موقوفة للمحاكمة. 2، واالداري 

 أصرو  ،5115نيسان  02في فتح مروان البرغوثي  القيادي في حركةالنائب في المجلس التشريعي و اعتقلت قوات االحتالل 
حكم وكيل محامي للدفاع عنه، فوغير قانونية، وبالتالي رفض تأن المحكمة اإلسرائيلية غير شرعية  خالل محاكمته البرغوثي

 اعتقلت قوات االحتالل األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطينكما و  .عاما   01وعليه بخمسة أحكام بالسجن المؤبد 
أريحا التابع للسلطة اقتحمت سجن بعد أن  ،5112آذار  00أحمد سعدات في  والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني

، بالعزل لمدة ستة شهور ات أمرصدر بحق سعد 5112في آذار  ،بعد ذلك بعامين عاما   01الفلسطينية وحكمت عليه بالسجن 
بعد اإلضراب المفتوح عن الطعام الذي أطلقه تم إخراج سعدات من العزل و  اعوام،صل الى ثالثة ومدد العزل أكثر من مرة لي

 .5105 نيسانالفلسطينيين في  والمعتقلين األسرى 
محمد جمال وهم:  اداري بأوامر اعتقال  التشريعيوحتى اليوم ثالثة من نواب المجلس  5100تعتقل قوات االحتالل منذ العام 

الى هذا باإلضافة ، دون تهمة أو محاكمةو مواد سرية ، بناء  على النتشة وعبد الجابر فقهاء ومحمد أبو طير ومحمد يوسف بدر
على  ضمن حملة اعتقاالت واسعة طالت الضفة الغربية في أعقاب الحرب 5100حزيران وتموز عام اعتقلو في آخرين  ستة

 غزة واختفاء ثالثة مستوطنين في الخليل. قطاع
وأصدر القائد العسكري جرار، خالدة النائب في المجلس التشريعي  ت قوات االحتاللل، اعتق5102نيسان  5تحديدا في و  مؤخرا

الئحة اتهام بحقها في النيابة العسكرية خالل هذه الفترة قدمت ستة شهور قصرت لشهر ويومين،  ةأمر اعتقال إداري بحقها لمد
بند حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة  05تكونت من  5102-0-02

في المعتقلة السيدة الوحيدة من نواب المجلس التشريعي ، وتعتبر خالدة جرار لقضية االسرى والمعتقلين في سجون االحتالل
 ليا  في سجن هشارون.، وتقبع حاسجون االحتالل

شهرا  05 على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك من الخليل، بالسجن لمدة"عوفر" العسكرية  هذا وحكمت
 للعام حزيران شهر منتصف الخليل مدينة في منزله من دويك اعتقل قد االحتالل وكانل، وغرامة مالية قدرها ستة آالف شيق

  وقادة حركة حماس. "التغيير واإلصالح"من نواب كتلة  العديد طالت واسعة اعتقاالت حملة خالل ،5100
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 ، وهم:( منهم رهن االعتقال اإلداري 2المجلس التشريعي في سجون االحتالل، ) من ( نائبا  05) يقبع حاليا

 الرقم االسم المنطقة تاريخ االعتقال السجن الحكم
  .0 مروان البرغوثي رام هللا 15/4/2002 هداريم مؤبدات 2

  .5 أحمد سعدات رام هللا 13/6/2006 جلبوع عاما 01
  .0 محمد جمال النتشة الخليل 3/27/2013 عوفر اعتقال إداري 
 7/2/2013 عوفر اعتقال إداري 

 
 القدس 

 )مبعد لرام هللا(
  .0 محمد ابو طير

  .2 محمد ماهر يوسف بدر الخليل 10/28/2013 عوفر اعتقال إداري 
  .2 حسن يوسف رام هللا 6/14/2014 عوفر شهور 2 -اعتقال إداري 
  .2 عزام سلهب الخليل 6/16/2014 عوفر شهور 0 -اعتقال إداري 
  .2 حسني البوريني نابلس 6/14/2014 عوفر ا  شهر  05حكم 
  .6 عزيز دويك الخليل 6/16/2014 عوفر شهرا   05حكم 

  .01 رياض رداد طولكرم 7/14/2014 مجدو را  شه 00من االعتقال اإلداري لحكم  تحويل
  .00 نايف الرجوب الخليل 7/14/2014 عوفر اعتقال إداري 

  .05 خالدة جرار رام هللا 4/2/2015 هشارون  موقوفة بانتظار المحاكمة
 

نواب المجلس التشريعي االسرى والمعتقلين من ما يخص اتخذت في االونة االخيرة عدة قرارات من هيئات ومؤسسات دولية في
على انه بشأن سياسته حول الضفة الغربية والقدس المحتلة  5105تموز  2البرلمان األوروبي في ر قر ، حيث الفلسطيني

"يدعو إلنهاء االعتقال اإلداري دون تهمة رسمية أو محاكمة للفلسطينيين من قبل السلطات اإلسرائيلية، من اجل الوصول إلى "
طالق سراح األ سرى السياسيين الفلسطينيين مع ايالء اهتمام خاص لنواب محاكمة عادلة لجميع المعتقلين الفلسطينيين، وا 

 ".من بينهم مروان البرغوثي والمعتقلين اإلداريينو المجلس التشريعي الفلسطيني 
من  االتحاد "يؤكد، ونص القرار على أنه 5105نيسان  2في باإلجماع  قرارا  اعتمد االتحاد البرلماني الدوليمن جانبه أصدر 
ن اعتقال السيد مروان البرغوثي ونقله لألراضي الواقعة تحت سلطة االحتالل هو انتهاك للقانون الدولي، ويؤكد أجديد موقفه في 
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في  من جديد على إن محاكمة البرغوثي فشلت في تلبية معايير المحاكمة العادلة التي البد إلسرائيل إن تحترمها باعتبارها طرفا  
االتحاد  يجدد م السيد مروان البرغوثي وبالتاليالسياسية، ونتيجة لذلك لم يتم إثبات تهالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و 

بتهمة  احمد سعدات واعتقاله ليس مرتبط من جديد على أن اختطاف السيد البرمان يؤكد" كما و  ."الفوري عنه المطالبة باإلفراج
نما لنشاطه السياسي كاألمين الع ، ولذلك إن االتهامات التي وجهت إليه جاءت على لتحرير فلسطينام للجبهة الشعبية القتل وا 

في هذا الصدد إلى أن االستمرار في  االتحاد رى كما "ي ."الفوري عنه المطالبة باإلفراج يجدد االتحاد وبالتالي ،اعتبارات سياسية
يني، ونوابه معرضين لالعتقال ممارسة االعتقال اإلداري ال بد أن يعرقل حسن سير العمل في المجلس التشريعي الفلسط

 .اإلداري في أي وقت"
إزاء اعتقال النائب في المجلس التشريعي محمد  قلقهبيانا  اعرب فيه عن  5105كانون ثاني  52وأصدر االتحاد االوروبي في 

زاء ، و عرفة أبوواعتقال وزير شؤون القدس السابق خالد  ،طوطح من مكتب اللجنة الدولية للصليب األحمر في القدس الشرقية ا 
 .الجابر فقهاءاعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك ونواب المجلس التشريعي خالد طافش وعبد 
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