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 دراسة حول اإلعتداء على  نواب المجلس التشريعي الفلسطيني

 رائيليمن قبل اإلحتالل اإلس

 

تتنوع إساليب إلاحتالل إلاسرائيلي في إعتدائه على الشعب الفلسطيني لتقويض وجوده وحرمانه الحقوق 

املشروعة في كافة مجاالت الحياة ، ومن أخطر املمارسات العدوانية لإلحتالل إلاسرائيلي هي التي تقع بحق 

ية التشريعية أساس تنظيم حياة الشعب املؤسسة التشريعية الفلسطينية التي ال تهدف إال لتعطيل العمل

 .الفلسطيني وتطويره وسيادة القانون 

بين الجانب ( اوسلو ) بعد أن تم توقيع اتفاق السالم  6991أنشئت املؤسسة التشريعية عام  فقد

الفلسطيني وإلاسرائيلي حيث نصت على املوافقة على وجود مؤسسة تشريعية للفلسطينيين ملمارسة 

 .ملشروعة الديمقراطية ا

فاملؤسسة التشريعية تسعى إلى خدمة الشعب الفلسطيني وتوفير النصوص القانونية لحمايتهم من خالل 

النواب الذين تم إنتخابهم بصورة ديمقراطية من قبل الشعب ويتمتع أعضاءها بالحصانة البرملانية التي 

  أعمالهم البرملانية بحريةتحول دون وقوع إلاذى وإلاعتداء عليهم وحمايتهم ليستطيعوا ممارسة 

 

ومنذ نشأت املؤسسة التشريعية تعرض العديد من أعضاء املؤسسة التشريعية الفلسطينية إلى العديد  

عن تعطيل عمل املؤسسة بهدف وقف و  من اعتقال أو إبعاد أو التهديد باإلبعاد ، من املمارسات العدوانية 

خرقا لقواعد القانون الدولي التي وإبعادهم قال النواب ويعد اعت.  نشاطها وأهدافها التشريعية ممارسة

كما يعد اعتقال النواب . هو شخصية سياسية، التمتع بالحصانة البرملانيةو تمنح  عضو البرملان

الفلسطينيين خرقا لنصوص اتفاق اوسلو املنشأ للمجلس التشريعي الفلسطيني والذي نص على انتخاب 

 .نياعضائه مباشرة من الشغب الفلسطي

 

 لدى إلاحتالل إلاسرائيلي التهم الغالبة لهم هو إلانتماء لحركة التغير 
ً
إن غالبية ألاعضاء املعتقلين حاليا

وإلاصالح التابعة لحركة حماس حيث إنضمت هذه الحركة إلى املؤسسة التشريعية ضمن إنتخابات 

قال للنواب لحرمانهم من ممارسة ومنذ تلك اللحظة بدأت عملية املطاردة وإلاعت 6001ديمقراطية منذ عام 

دورهم التشريعي حيث أن غالبية ألاحكام التي صدرت ضدهم من املحاكم العسكرية كانت باإلعتقال 

  00إلى  00إلاداري املتجدد أو أحكام ما بين 
ً
 . شهرا

 

 اعتقال النواب 

بل يعتبرر  لى أي مبرر قانونيإيستند ال  من قبل إلاحتالل إلاسرائيلي اختطاف النواب وتقديمهم للمحاكمةإن 

 اتاحرت تتفاقيرات املوقعرة برين منظمرة التحريرر الفلسرطينية  سابقة تاريخية خطيررة وجريمرة سياسرية حيرث

نتخرررب مرررن قبرررل املرررواطنين، ويقررروم هرررذا البرملررران بفرررر  أعضررراء  والحكومرررة تسررررائيلية إنشررراء برملررران فلسرررطيني يو

تترريح لهررم حريررة الحركررة والتنقررل بررين أجرر اء  انة البرملانيررة الترريحكومررة لتسرريير ألامررور، علررى أن يحظرروا بالحصرر

 .الوطن
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(  6001-6991) املؤسسررررة التشررررريعية الفلسررررطينية مرررررت فرررري فنررررري إنتخرررراب ل عضرررراء كانررررت الفنرررررة ألاولررررى مررررن 

وهررري الفنررررة التررري إنضرررمت فيهرررا حركرررة حمررراس لإلنتخابرررات  ول مررررة ( حترررن  ن  – 6001) والفنررررة اليانيرررة مرررن 

ا ت بأغلبية املقاعد في املجلس التشريعي ، وقد بلغ عدد ألاعضاء الذين إعتقلوا في الفنرة إلانتخراب ألاولرى وف

 مرن (  00) نائرب غرالبيتهم مرن حركرة فرتح أمرا الفنررة إلانتخابيرة اليانيرة فقرد بلرغ  88ثالثة نواب من أصرل 
ً
نائبرا

 مررن حركررة فررتح  636أصررل 
ح
 واحرردا

ً
) ونائررب عررن الجاهررة الشرر ية ( جمررال الطيررراوي  )نائررب حيررث كرران مرراهم نائبررا

بعرد اقتحامهرا نرجن  60/3/6001الرذي اختطفره تحرتالل إلاسررائيلي فري  ( نرواب  0) مراهم ، ( أحمد سعدات 

شغلوا حقائب و ارية في الحكومة العاشرة وحكومة  ثالثة و راء كانوا قدو .  أريحا التابع للسلطة الفلسطينية

   03ضافة إلى الوحدة الوطنية، باإل 
ً
كتلرة التغييرر وإلاصرالح املحسرولة علرى حركرة املقاومرة إلاسرالمية عرن نائبرا

 (. حماس)

 6003مرررارس /ففررري رذار لرررم يكرررن هرررؤالء النرررواب أول مرررن يتعررررض مرررن أعضررراء املجلرررس التشرررريعي لالعتقرررال،

أصررردرت بحقررره املجررراور لنرررابلس، و  اعتقلرررت قررروات تحرررتالل النائرررب حسرررام خضرررر مرررن م  لررره فررري مخررريم بالطرررة

 بالسجن سبع سنوات
ً
  اعتقلت 6006أبريل /وفي نيسان. حكما

ً
النائرب مرروان البرغرووي وأصردرت بحقره حكمرا

 .6000 -6991عضوين في املجلس التشريعي ألاول  بالسجن املؤلد خمس مرات، والنائبان كانا

وتم تعديل ألاوامر  فالقرار إلاسرائيلي باعتقال نواب املجلس التشريعي الفلسطيني هو قرار سياس ي

العسكرية لتتطابق مع هذا القرار ورغم أنه في مرحلة التوقيف صدر قرار بإطالق سراح أعضاء املجلس 

التشريعي الفلسطيني لعدم قناعة القاض ي بمدى الخطورة النابعة من حقيقة كونهم أعضاء برملان باسم 

هذا القرار بما يستوجب ضرورة احتجا هم حركة إلاصالح والتغير لكن محكمة تستئناف العسكرية ألغت 

في   Aحتن نهاية إلاجراءات القضائية بحقهم وعدلت ألاوامر بما يسمح العتقال أي فلسطيني داخل منطقة 

 1.ألاراض ي الفلسطينية 

 فيما يلي جداول توضيحية حول إعتقال أعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني 

 

 48822ول قبل النواب الذين تم إعتقالهم المجلس األ

 الحزب فترة اإلعتقال سنة اإلعتقال إسم النائب
 فتح مؤبد خمس سنوات 4884 مروان البرغوثي

 فتح سنوات7 4881 حسام خضر

 

 48823النواب المعتقلون بعد إنتخابات 

 عدد النواب الحزب
 2 حركة فتح

                                                           
 سرى واملعتقلين الفلسطينيين لوائح مصلحة السجون في عين القانون الدوليإلاطار القانوني ملعاملة لا  1

http://www.badil.org/en/al-majda 

2
دراسة حول نواب المجلس التشريعي الفلسطيني (  2102) جهاد حرب    

3
دراسة حول نواب المجلس التشريعي الفلسطيني(  2102) جهاد حرب    
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 24 حركة حماس
 3 جبهة شعبية

 

 48324اإلعتداء اإلسرائيلي بحقهم حتى عام  جدول يوضح إحصائياً عدد النواب  ونوع 

 الجبه الشعبية  حركة فتح  حركة حماس  نوع اإلعتداء
 نائب 3 نائب 3 نائب 13 اإلعتقال
  ______ نواب 2 المبعدون

 
 نائب 3 _______ ______ المهددون باإلبعاد

 
 

السياسية الفلسطينية تحت طائلة اإلعتقال واإلبعاد هذه اإلحصائيات تؤكد على أن اإلحتالل اإلسرائيلي يضع كافة األحزاب 

مهما كان برنامجه السياسي دون نظر إن كان برنامجاً معتدالً كما تدعي أو أكثر تشدداً فالهدف من سياستها هو القضاء 

 .على الحقوق الفلسطينية المشروعة  

 

 سياسة الاعتقال إلاداري 

إلادراي وهو إلاعتقال دون تهمة أو محاكمة حيث يمكن أن يتم  يمارس إلاحتالل إلاسرائيلي سياسة إلاعتقال 

تجديدة لعدة مرات متتالية تقع ما بين فنرة ثالثة شهور إلى سته حسب أوامر عسكرية إسرائيلية حيث 

يصدر بأمر إداري في كل فنرة إعتقال قابلة للتجديد باإلستئناف ويعتمد ذلك على ملف سري وأدلة سرية ال 

 . ومحاميه إلاطالع عليها  يمكن للمعتقل

   

يقع إصدار أوامر تعتقال إلاداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة الغرلية  

وقطاع غ ة بيد الحاكم العسكري إلاسرائيلي للمنطقة، فيما يقع إصداره ضمن صالحيات و ير الدفاع 

نون إلاسرائيلي للقائد العسكري صالحية إجراء أية إلاسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس، يمنح القا

تعديالت على ألاوامر العسكرية املتعلقة باالعتقال إلاداري بما يتالئم والضرورة العسكرية، دون ألاخذ 

ترجع القوانين العسكرية إلاسرائيلية املتعلقة بأوامر  .بالحسبان أية معايير دولية لها عالقة بحقوق املعتقلين

ويستند القائد العسكري إلاسرائيلي في غالبية . 6900إلاداري إلى قانون الطوارئ تنتدابي لعام تعتقال 

تعليمات ) بموجب التعديل الياني ل مر بشأن تعتقال إلاداري  –حاالت تعتقال إلاداري على مواد سرية 

 ساس مواد البينات ضده، ، وهي با(بغ ة 911بالضفة ورقم  6600رقم )  6988( 6تعديل رقم ( ) الساعة

والتي تدعي السلطات إلاسرائيلية عدم جوا  كشفها حفاظا على سالمة مصادر هذه املعلومات، أو  ن 

وقد أقرت املحكمة العليا إلاسرائيلية في حاالت عدة، . كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه املواد

طة باحنرام حق املشتبه به بالحصول على جوا  إمكانية عدم كشف هذه البينات، وعدم إل ام السل

                                                           
4
رة العامة لشؤون الجلسات اإلدا(  2102) المجلس التشريعي    
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بما يعد انتهاكا لحق املعتقل إلاداري في إبالغه بس ب إلقاء القبض عليه فمن حق . إجراءات محاكمة عادلة

العهد الدولي "من العهد الدولي املذكور ( 6)9وتنص املادة . كل شخص أن يبلغ بس ب إلقاء القبض عليه

يجب إبالغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه :"على ما يلي" يةالخاص بالحقوق املدنية والسياس

ه إليه وجَّ
و
 .لدى وقوعه، ويجب إبالغه على وجه السرعة بأية تهمة ت

 

 للقانون الدولي إلانساني وإتفاقية جنيف الرابعة حيث أكد القانون الدولي 
ً
يعتبر إلاعتقال إلاداري مخالفا

) ن توجيه تهم جنائية أو أمنية له أما إتفاقية جنيف نصت املادة على عدم حرمان شخص ما من حريته دو 

أن يشنرط تقديم املتهمين من سكان ألارض املحتلة أمام املحاكم العسكرية ولأن تكون مشكلة  11و  10

 وأن تعقد املحاكم داخل البلد الواقع تحت إلاحتالل 
ً
 قانونيا

ً
 .تشكيال

 

 سياسة الابعاد

اسرائيل قرارا باإلبعاد الفوري عن مدينة القدس ليالثة من نواب املجلس التشريعي الفلسطيني اصدرت 

(. خالد أبوعرفة)وو ير القدس السابق ( محمد محمود أبو طير، أحمد محمد عطون، ومحمد عمران طوطح)

نوني فرض على وهذا الوضع القا)في شرقي القدس "مقيمون دائمون " عن حركة التغير وإلاصالح و وجميعهم

فيما اصدرت سلطات (. 6911السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية بعد تحتالل تسرائيلي عام 

رام هللا الى مدينة اريحا في عن الجاهة الشعبية املقيمة في مدينة تحتالل قرارا بابعاد النائب خالدة جرار 

شهر عن قرارها بفعل الضغط الفلسطيني  بعد على النراجع سلطات تحتالل وأجبرت اغسطس / شهر رب

الشعبي والرسمي، والضغط الدولي الذي تميل برسائل من اتحاد البرملاني الدولي والبرملان توروبي وغيرها 

 . من برملانات الدول 

من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تبعاد ل شخاص املحميين  09يعد قرار تبعاد انتهاكا  حكام املادة 

لالستمرار في العيش في مكان اقامتهم " للبرملانيين"كما انه ينتهك الحقوق الدستورية . من تراض ي املحتلة

للبرتوكوليين إلاضافيين التفاقيات  80وكذلك البند الرابع من املادة .  ووطاهم وحقهم في الحياة تسرية

حيل حيث نصت بأنه تعتبر ألاعمال الذي نص على حماية املدنيين من إلابعاد والنر  6911جنيف لسنة 

التالية بميابة إنتهاكات جسيمة لهذا البرتوكول وإذا اقنرفت عن عمد مخالفة التفاقيات أو البرتوكول وقيام 

دولة إلاحتالل بنقل بعض سكانها إلى ألاراض ي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض كان ألاراض ي املحتلة 

) وكذلك مخالفة لنص املادة .من تتفاقية الرابعة 09خارجها مخالفة للمادة داخل نطاق تلك ألاراض ي أو 

ال يجو  ألامر بنرحيل السكان املدنيين  سباب تتصل بال  اع ما لم يتطلب ذلك "من البرتوكل الياني (  61

لنرحيل أمن ألاشخاص املدنيين املعنيين أو أسباب عسكرية ملحة وإذا ما اقتضت الظروف إجراء ميل هذا ا

يجب اتخاذ كافة إلاجراءات املمكنة إلستقبال السكان املدنيين في ظروف مرضية من حيث املأوى وألاوضاع 

الصحية الوقائية والعالجية والسالمة والتغذية وال يجو  إرغام ألافراد املدنيين على ال  وج عن أراضيهم 

 ". سباب تتصل بال  اع
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دالنواب المبعدين والمهددين باإلبعا
5

 

قرار  الدائرة الحزب إسم النائب
 اإلبعاد

مكان 
 اإلبعاد

 الوضع الحالي الفترة

محمد محمود 
 أبو طير

التغير 
 واإلصالح

31/2 القدس
/

4838 

غير  رام هللا
 محدد

ما زال قرار الطعن في اإلبعاد قائما أمام محكمة العدل العليا 
 اإلسرائيلية 

  ويخشى أن يكون قرار اإلبعاد على أساس أمني

تم إقتحام خيمتهم أمام الصليب األحمر  بتاريخ 
 واعتقال النواب 41/3/4834

وومن ذلك الحين هم بين اإلعتقال واإلبعاد حيث يسكن  
 النواب في مدينة 

رام هللا ويمنع من إعادة النظر في قضيتهم في المحكمة 
 اإلسرائيلية لمدة 

 سنتين من بدء سريان إبعادهم 

أحمد محمد 
 عطون

ر التغي
 واإلصالح

31/2 القدس
/

4838 

غير  رام هللا
 محدد

محمد عمران 
 طوطح

التغير 
 واإلصالح

31/2 القدس
/

4838 

غير  رام هللا
 محدد

خالد إبراهيم 
أبو 

 وزير/عرفة

التغير 
 واإلصالح

31/2 القدس
/

4838 

غير  رام هللا
 محدد

كتلة أبو علي  خالدة جرار 

 مصطفى

رام 

 هللا

02/8/

0202 

 6 أريحا

 شهور 

الغيت سلطات الاحتالل امر الابعاد بعد شهر بفعل ضغط 

فلسطيني ودولي، ولم يتم تنفيذ الابعاد من قبل النائب 

 . خالدة جرار

إن الهدف ألاساس ي لإلحتالل إلاسرائيلي بسياسة إلابعاد إفراغ ألارض الفلسطينية من مواطنيها وخاصة 

سرائيلي كما تهدف لحرمان أعضاء املجلس مدينة القدس على حساب توسيع و يادة إلاستيطان إلا 

التشريعي الفلسطيني من تأدية دورهم وتفعيل دور املؤسسة التشريعية لخدمة املواطنين وهذا يعتبر 

جريمة إنسانية في حق الشعب الفلسطيني الذي يحق له الحياة كما باقي دول العالم في حرية وممارسة 

 .الديمقراطية املشروعة له 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
http://www.asrapal.net/index.php?action=detail&id  دراسة نواب القدس إبعاد مستمر : مركز أسرى فلسطين

رام هللا –ومكتب التغير واإلصالح  /وإصرار على العودة   
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 اب املعتقلون في سجون الاحتالل حسب الكتلة البرملانيةالنو : ملحق

 املعتقلين( حماس ) قائمة بأسماء نواب حركة التغير وإلاصالح  .0

 الوضع الحالي الحكم املحكمة الدائرة فترة الحكم مرات اخر الاعتقال إسم النائب رقم

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر الخليل شهر02 4 02/04/2013 حاتم رباح رشيد قفيشة 1

 مازال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر الخليل شهر10 4 28/10/2013 نزار رمضان 2

 مازال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر الخليل  شهر71 4 28/10/2013 محمد ماهر يوسف بدر 3

 الاعتقال ما زال قيد إداري متجدد عوفر الخليل  شهر68 3 26/3/2013 محمد جمال النتشه  4

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر القدس شهر10 4 07/02/2013 محمد محمود حسن أبو طير 6

 0202تم إلافراج عنه  إداري متجدد عوفر رام هللا شهر68  4 23/11/2012 محمود أحمد الرمحي 7

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر رام هللا شهر12 4 06/06/2014 عبد الجابر مصطفى فقهاء 8

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر نابلس شهر78 3 24/11/2012 ياسر منصور  9

 ما زال قيد الاعتقال حكم عوفر الخليل شهر20   3 16/6/2014 عزيز دويك 10

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر الخليل شهر18 3 16/6/2014 عزام سلهب 11

 ما زال قيد الاعتقال حكم عوفر رام هللا شهر22 2 14/6/2014 و سالمابراهيم أب 12

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر رام هللا شهر71 4 14/6/2014 حسن يوسف 13

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر القدس شهر71 3 14/6/2014 محمد طوطح 14

 ما زال قيد الاعتقال حكم عوفر نابلس شهر22 4 14/6/2014 حسني البوريني 15

 ما زال قيد الاعتقال حكم عوفر طولكرم شهر06   14/6/2014 عبد الرحمن زيدان 16

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر رام هللا شهر70 4 18/6/2014 أحمد مبارك 17

 عتقالما زال قيد الا  إداري متجدد عوفر رام هللا شهر21 3 18/6/2014 أيمن دراغمة 18

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر رام هللا شهر00 2 20/6/2014 محمود مصلح 19

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر قلقيلية شهر22 3 07/03/2014 عماد نوفل 20

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر رام هللا شهر70 4 14/7/2014 فضل حمدان 21

 ما زال قيد الاعتقال حكم عوفر نابلس شهر22 2 14/7/2014 سير داوود أبو  22

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر نابلس شهر22 3 14/7/2014 رياض عمله 23

 ما زال قيد الاعتقال حكم عوفر طولكرم شهر22 4 14/7/2014 فتحي القرعاوي  24

 زال قيد الاعتقالما  حكم عوفر طولكرم شهر22 3 14/7/2014 رياض رداد 25

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر سلفيت شهر77 4 14/7/2014 عمر عبد الرازق  26

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر الخليل شهر60 4 14/7/2014 محمد الطل 27

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر الخليل شهر16 4 14/7/2014 نايف الرجوب 28

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر الخليل شهر60 4 14/7/2014 حمد أبو جحيشةم 29

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر جنين شهر22 4 14/7/2014 ابراهيم دحبور  30

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر جنين شهر22 3 14/7/2014 خالد سعيد 31

 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر الخليل شهر62 3 16/7/2014 خليل الربعي 32
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 ما زال قيد الاعتقال إداري متجدد عوفر الخليل شهر62 3 16/7/2014 سمير القاض ي 33

 ما زال قيد الاعتقال موقوف عوفر الخليل شهر70 4 22/7/2014 باسم الزعارير 34

 

 نواب حركة فتح املعتقلين  .0

تاريخ  اسم النائب الرقم

 تقالالاع

فترة  مرات الاعتقال

 الاعتقال

 املحكمة الدائرة
 الوضع الحالي

مروان حسيب  -0

 البرغوثي

 مرة  07-2-0220
ً
تم إنتخابه نائبا

وهو  0226ثانية عام 

 في الاعتقال

مؤبدات  7

وأربعين 

 عام

املحكمة  رام هللا

 املركزية

 ما زال قيد الاعتقال

 

 نواب الجبهة الشعبية املعتقلين .7

فترة  مرات الاعتقال تاريخ الاعتقال م النائبإس الرقم

 الاعتقال

 املحكمة الدائرة
 الوضع الحالي

أحمد  .0

 سعدات

تم انتخابه نائبا  02-7-0226

 وهو قيد الاعتقال

املحكمة العسكرية  رام هللا عاما 72

 إلاسرائيلية 

ما زال قيد 

 الاعتقال

 

 آمال أبو خديجة

 

 

 


