يعمل ثابت نصار ممرضاً يف مستشفى رفيديا ،وهو ملتحق يف جامعة القدس املفتوحة ليتخصص يف اإلدارة
الصحية ،تبقى له فصل واحد للتخرج إال أنه بسبب اعتقاالته املتكررة ،مل يستطع إنهاء التخصص .تزوج
ثابت من رنا عام  ،2007وأنجب منها أربعة أطفال :يامن ،وأمل ،وميس ،وأحمد الذي كانت رنا حامالً به
عند اعتقال ثابت يف العام  ،2016ليولد الطفل يف غياب والده.
تنص اتفاقية جنيف الرابعة يف املادة ( )27عىل وجوب احرتام الحقوق العائلية لألشخاص املحميني ،وبالتايل
فإن استمرار اعتقال ثابت التعسفي ينتهك حقه وحق عائلته يف حياة عائلية مستقرة.

«خالل فرتة زواجنا مل يعش زوجي فرتة طويلة معنا ،وذلك بسبب االعتقاالت املتكررة بحقه .أنجبت
أوالدي يامن وأمل وهو يف السجن ،بينام طفلتي ميس أبرصت النور يف نفس اليوم الذي اعتقل فيه»
رنا نصار ،زوجة ثابت نصار
االسم :ثابت نصار عزت نصار
العمر 42 :عاماً ()1978/11/22
العنوان :مادما -نابلس
املهنة :ممرض
تاريخ االعتقال2021/1/27 :
السجن :مجدو

إن حالة ثابت نصار تعترب مثاالً عىل األجندة السياسية وراء سياسة االعتقال اإلداري .حيث يتبني أن
حالة ثابت واعتقاالته اإلدارية املتكررة هي عقوبة فردية النتامئه املدعى به إىل حزب سيايس فلسطيني
محظور وفقاً لألوامر العسكرية اإلرسائيلية .وبالنسبة لسلطات االحتالل يف سياق االعتقال اإلداري ،فإن
االدعاء بأن الشخص ينتمي لحزب سيايس يعني تلقائياً أنه يشكّل “خطراً عىل أمن املنطقة”

االعتقال اإلداري الدائم...اعتقال دون تهمة

منذ العام  ،1998عندما كان يبلغ من العمر  20عاماً فقط وحتى اآلن ،قىض ثابت ما يقارب  14عاماً ونصف
رهن االعتقال يف السجون اإلرسائيلية ،يف مرتني فقط قدم بحقه الئحة اتهام ،ويف مثاين مرات أخرى ُح ّول
لالعتقال اإلداري التعسفي .إن هذه االعتقاالت جاءت عىل خلفية تاريخ املعتقل ثابت ،واالدعاء أنه ينتمي
ملنظمة محظورة مبوجب األوامر العسكرية اإلرسائيلية.
تاريخ االعتقال

تاريخ اإلفراج

مدة االعتقال

الحكم

1998/8/12
2002/6/2
2004/5/22
2007/12/3
2009/10/2
2011/5/5
2013/10/4
2016/5/9

2000/10/30
2002/11/14
2006/12/13
2009/7/16
2010/8/8
2013/1/13
2015/9/24
2018/1/4

 26شهرا ً
 5أشهر
 31شهرا ً
 20شهرا ً
 10أشهر
 20شهرا ً
 24شهرا ً
 20شهرا ً

قضية
اعتقال إداري
اعتقال إداري
قضية
اعتقال إداري
اعتقال إداري
اعتقال إداري
اعتقال إداري

ثابت نصار...اعتقال إداري «مدى الحياة»

ثابت والعائلة

تاريخ االعتقال

تاريخ اإلفراج

مدة االعتقال

الحكم

2018/6/28
2021/1/27

2019/6/26
-

 12شهرا ً
 6أشهر

اعتقال إداري
اعتقال إداري

وفقاً للامدة ( )285من األمر العسكري  ،1651يحق للقادة العسكريني اإلرسائيليني اعتقال شخص ملدة قد
تصل إىل ستة أشهر قابلة للتجديد ،يف حال كان لديهم أسباب معقولة لالفرتاض أن االعتقال رضوريا للحفاظ
عىل أمن املنطقة أو األمن العام ،مع العلم أنه مل يتم تعريف “أمن املنطقة” وال “األمن العام” .يتم احتجاز
املعتقلني اإلداريني دون تهمة ،بل عىل أساس أن حريتهم تشكل خطرا ً مستقبلياً .ودون توضيح حد أقىص
لالعتقال اإلداري ،وبالتايل يُسمح باحتجاز الشخص إدارياً إىل أجلٍ غري مسمى .مع عدم قدرة املعتقل عىل
الدفاع عن نفسه ،لعدم وجود تهمة محددة ،مام يشكل خرقاً لضامنات املحاكمة العادلة.
يتيح القانون اإلنساين الدويل االعتقال اإلداري ضمن رشوط محددة ،وال يسمح باستخدامه إال يف حاالت
الرضورة وألسباب أمنية قهرية ،ويتطلب أن تتبع السلطات القواعد األساسية لالحتجاز ،مبا يف ذلك املحاكمة
العادلة حيث يستطيع املعتقل معرفة سبب اعتقاله .كام يجب أن يكون االعتقال اإلداري فردياً عىل أساس
كل حالة عىل حدة ،وال ميكن استخدامه كبديل عن املحاكمة عند عدم كفاية األدلة لإلدانة .وبالرغم من
ذلك ،تستخدم دولة االحتالل االعتقال اإلداري عىل نطاق واسع وجامعي ،بشكل ينتهك القيود املفروضة
مبوجب اتفاقية جنيف لالعتقال اإلداري مام يجعله اعتقاالً تعسفياً .بالتايل يستخدم نظام الفصل العنرصي
اإلرسائييل االعتقال اإلداري كأحد أشكال السيطرة عىل الشعب الفلسطيني ،وكعقاب جامعي للفلسطينيني،
وذلك يف سياسة مستمرة تاريخيا وحتى اليوم.
يظهر التعسف يف اعتقال ثابت من خالل مراجعة التربيرات التي تستخدمها سلطات االحتالل العتقاله
إدارياً ،والغموض الدائم يف أسباب االعتقال ،إذ يكون االدعاء يف كل القرارات أن ثابت يشكّل خطرا ً عىل
أمن املنطقة ،وهو التربير الوحيد الذي تستخدمه سلطات االحتالل العتقاله إدارياً ،باإلضافة إىل املعلومات
الرسية التي ال ميكن له أو ملحاميه االطالع عليها؛ بالتايل عدم إمكانية مناقشتها والطعن فيها .وهذا يقود
إىل أن النيابة العسكرية غري مطالبة بإثبات ادعاءاتها .بذلك تعترب حالة ثابت نصار مثاال عىل استخدام
االعتقال اإلداري بشكل تعسفي وغري قانوين ،كإجراء عقايب ،وكبديل عن املحاكمة.
إن مالحقة سلطات االحتالل للفلسطينيني عىل خلفية العضوية واالنتامء لحزب سيايس ينتهك االتفاقيات
واملواثيق الدولية ،التي تكفل حق األشخاص بحرية االنتامء السيايس وتكوين الجمعيات واالنضامم إليها،
باإلضافة إىل أنه يشكل الحجة الدامئة العتقال الفلسطينيني إدارياً ،كون سلطات االحتالل تعترب الحقوق
األساسية املكفولة يف القانون الدويل جرائم وفقاً لألوامر العسكرية اإلرسائيلية.

املحاكم العسكرية...مصادقة عمياء

تعتمد املحاكم العسكرية اإلرسائيلية بشكلٍ كبري عىل السلطة التقديرية للنيابة العسكرية وجهاز املخابرات،
التي قامت بتحويل النظام القضايئ إىل أداة لالحتالل إلضفاء الرشعية عىل االنتهاكات التي ترتكب بحق

الفلسطينيني ،مبا يف ذلك تثبيت االعتقال اإلداري بحق املعتقلني الفلسطينيني بشكلٍ دائم ،واملصادقة عىل
رسي مقدم من املخابرات اإلرسائيلية .كام تعترب سياسة االعتقال
متديد وتجديد هذه األوامر وفقاً مللف ّ
اإلداري التي تستخدمها سلطات االحتالل انتهاكاً صارخاً ملبدأ املحاكمة العادلة املكفول مبوجب االتفاقيات
الدولية والتي صادقت عليها دولة االحتالل ،خاصة الحق يف معرفة طبيعة وأسباب التهم.
ويف حالة ثابت ،ويف جميع جلسات املحاكمة التي عقدت لتثبيت اعتقاله اإلداري ادعى القضاة العسكريون
أن املعلومات املتضمنة يف امللف الرسي جدية وخطرية ،وتعترب كافية إلصدار أمر اعتقال إداري وتثبيته
بحق املعتقل .ومع ذلك ،يبقى السؤال :إذا كان ثابت نصار ميثل بالفعل خطرا ً عىل أمن املنطقة ،فلامذا مل
يتم توجيه أي تهمة بحقه حتى اليوم؟

نفيس
االعتقال اإلداري...تعذيب ّ

ت ُظهر العديد من الدراسات حول آثار االعتقال اإلداري أن فكرة عدم القدرة عىل التنبؤ وعدم وجود تاريخ
محدد لإلفراج تساهم يف إحداث اضطراب نفيس للمعتقلني 1.إن سياسة دولة االحتالل يف االعتقال اإلداري
التعسفي تع ّد شكالً من أشكال التعذيب النفيس ،حيث يقبع املعتقلون الفلسطينيون يف االعتقال اإلداري
لفرتات غري محددة ،دون معرفة موعد اإلفراج ،ويعيشون يف حالة انتظار دامئة ،عدا عن أنهم محتجزون
دون تهمة أو محاكمة ،وبالتايل يشعر املعتقلون بالعجز والقلق من مصريهم املجهول.
كام يزيد متديد االعتقال اإلداري ملر ٍ
ات ع ّدة من املعاناة النفسية للمعتقلني ،فبمجرد أن يبدأ املعتقل
بالتفكري يف يوم اإلفراج تقوم سلطات االحتالل بتجديد اعتقاله ،وأحياناً يتم تجديد األمر يف نفس اليوم
املفرتض لإلفراج ،وحدث ذلك مع معتقلني عدة.
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