
يسعى يستخدم النظام اإلرسائييل االعتقاَل اإلداري عىل نطاق واسع ضد الفلسطينيني حيث يُصنفهم كخطر عىل “األمن” و”النظام العام” يف جميع أنحاء فلسطني املحتلة، 

ومن ثم يحتجزهم إىل أجٍل غري مسمى دون توجيه اتهام لهم أو عرضهم عىل املحكمة. تُبنيِّ هذه الورقة السياساتية السياَق التاريخي والقانوين لالعتقال اإلداري اإلرسائييل 

ضد الفلسطينيني، وترشح ارتباطه بإطار العمل العام يف املحاكم العسكرية اإلرسائيلية وبتجرميها النشاَط الفلسطيني. 

ترُبُز هذه الورقة املقاطعة الجامعية للمحاكم العسكرية التي نفذها املعتقلون اإلداريون الفلسطينيون يف عام 2022، وتبني أنها جزء من املقاومة الفلسطينية األعم ضد 

جن اإلرسائيلية. ومع أن املقاطعة أُنهيت يف حزيران/يونيو 2022 بعد تحقيق بعض املكاسب للمعتقلني، إال أنها أكدت أن التحرك الجامعي رضوري لَحمل النظام  سياسات السَّ

ُم هذه الورقة للقيادة السياسية الفلسطينية ومنظامت املجتمع املدين والناشطني ومجموعات التضامن الدويل  اإلرسائييل عىل التوقف عن استخدام االعتقال اإلداري. ولهذا تقدِّ

توصياٍت حول ُسبل العمل والتحرك الجامعي إلدراك هذا الهدف. 

يربر النظام اإلرسائييل االعتقاَل اإلداري بأنه رضوري ألغراض “أمنية”. غري أن إرسائيل ال تلتزم مطلًقا، يف الواقع العميل، باملقيدات املنصوص عليها يف القانون الدويل الذي يُجيز 

لجوء الدول إىل هذه املامرسة فقط يف ظروف استثنائية. فكثريًا ما مُينُع املعتقلون من الحصول عىل دفاع قانوين فعال ألن بوسع القضاة أن يستلموا األدلة “برسية” - دون 

عيه املحاكم اإلرسائيلية بأن أوامر االعتقال تُراَجُع قضائيًا، فإن املعتقلني اإلداريني  اإلفصاح عنها نظرًا العتبارات “أمنية” - يف غياب املعتقلني ومحاميهم. وبخالف الزعم الذي تدَّ

ال يُطلُق رساحهم، بحسب شهاداتهم، إال بعد موافقة جهاز األمن اإلرسائييل، الشاباك. 

تستخدم إرسائيل االعتقال اإلداري كشكٍل من أشكال الحرب النفسية، حيث تزج باملعتقلني وعائالتهم يف حالة دامئة من االنتظار، فال يعلم املعتقلون أبًدا متى سيُطلَُق 

رساُحهم. وعموًما، تطاُل آثار استخدام إرسائيل لالعتقال اإلداري عىل نحو تعسفي وواسع النطاق الفلسطينيني كافة يف جميع أنحاء فلسطني املحتلة. فالفلسطينيون القاطنون 

بني النهر والبحر ال يعرفون يف الحقيقة متى وال ملاذا وال إىل متى ميكن أن يسجنوا. وقد تجىلَّ ذلك يف إقدام النظام اإلرسائيل عىل استخدام االعتقال اإلداري عىل نحو مفرط 

أثناء انتفاضة الوحدة لعام 2021 وما بعدها.

ال ينفك املعتقلون الفلسطينيون يقاومون هذه السياسة بتنظيم احتجاجات داخل السجون، والدخول يف إرضابات جامعية وفردية عن الطعام، ومقاطعة املحاكم العسكرية. 

وتُعّد جدوى اإلرضابات عن الطعام عىل وجه التحديد محلَّ نقاش مستمر بني الفلسطينيني، رغم أنها اسرتعت اهتامًما دوليًا وأبرزت املكانة املحورية لالعتقال اإلداري عند 

نظام االحتالل. ومع أن نجاح هذه األساليب االحتجاجية اقترص عىل تأمني اإلفراج عن معتقلني أفراد فقط، إال أن استخدامها املستدام يعني أن املعتقلني اإلداريني يؤدون دوًرا 

رمزيًا من الناحية االسرتاتيجية وحاساًم يف النضال الفلسطيني األوسع من أجل التحرير.

يف 1 كانون الثاين/يناير 2022، أعلن املعتقلون اإلداريون املحتجزون يف سجون االحتالل، البالغ عددهم آنذاك نحو 500، مقاطعتهم الجامعية للمحاكم العسكرية ودعوا 

د املعتقلون يف بيان عام بالدخول يف إرضاب جامعي عن الطعام إذا  محاميهم إىل عدم حضور جلسات املحكمة أو االنخراط يف اإلجراءات القضائية املتعلقة باحتجازهم. وهدَّ

مل تنجح املقاطعة يف حَمل االحتالل عىل إنهاء سياسة االعتقال اإلداري. يؤطر البيان هذه التحركات التصعيدية كجزء من “حركة املقاومة الجامهريية املوحدة”، ويؤكد عىل 

إميان املعتقلني بقوة العمل الجامعي.

بيَّنت املقاطعة لعام 2022 أهميَة العمل الجامعي يف إنهاء سياسة االعتقال اإلداري التي ينتهجها النظاُم اإلرسائييل. ومن أجل دعم األرسى الفلسطينيني يف انتفاضتهم الرامية 

إلنهاء هذه السياسة قدمية العهد:

ينبغي للسلطة الفلسطينية ولجنة شؤون األرسى واملحررين املرتبطة بها أن ترُبَز للمجتمع الدويل اآلثار الضارة التي يُخلِّفها االحتجاز اإلداري عىل الفلسطينيني، وأن 	 

تدعو إىل إنهاء هذه السياسة يف جميع املحافل الدولية، وأن تطالَب مبحاسبة دولة االحتالل عىل انتهاكاتها لقوانني حقوق اإلنسان الدولية التي صادقت عليها. 

ينبغي ملنظامت املجتمع املدين الفلسطيني، مبا فيها العاملة عىل القضايا املتعلقة باألرسى، أن تستمر يف حشد الدعم للمعتقلني اإلداريني الفلسطينيني عىل الصعيدين 	 

املحيل والدويل. 

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ

Contact@Al-Shabaka.org www.Al-Shabaka.org2022 أغسطس 1

ملخص تنفيذي من الشبكة

 انتفاضة السجون: دعم املعتقلني اإلداريني الفلسطينيني
باسل فراج

https://al-shabaka.org/labs/انتفاضة-السجون-مقاومة-فلسطينية-تتخطى/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%89
https://www.palestine-studies.org/en/node/1650381
https://www.addameer.org/index.php/media/4393
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%ad/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/petition-response-save-life-palestinian-prisoner-hisham-abu-hawash_en
https://al-shabaka.org/labs/انتفاضة-السجون-مقاومة-فلسطينية-تتخطى/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%89
https://www.addameer.org/sites/default/files/Palestinian%20Administrative%20Detainees%20Letter%20%5bEnglish%5d_0.pdf
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2022/08/Farraj_PolicyBrief_Ar_Aug2022.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://al-shabaka.org/ar/author/basil-farraj/
https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/


ينبغي للفلسطينيني وحلفائهم يف فلسطني املحتلة قاطبًة أن ينظموا الفعاليات واالحتجاجات العامة عىل نحو أكرث فاعلية لدعم األرسى الفلسطينيني، مبن فيهم 	 

املعتقلون اإلداريون. 

ينبغي ألرُس املعتقلني اإلداريني تشكيل لجنة عمل لرتكيز جهود التضامن مع املعتقلني، وذلك عىل غرار لجان أخرى أُنشئت يف فلسطني وخارجها )مثل لجنة أمهات بالزا 	 

دي مايو األرجنتينية( من أجل إلقاء املزيد من الضوء عىل التأثري األوسع لسياسة االعتقال اإلداري عىل املجتمع الفلسطيني. 

ينبغي ملجموعات التضامن الدولية مع فلسطني أن تُدرَج نظام السجون اإلرسائييل ضمن حمالتها الداعية إىل املقاطعة وسحب االستثامرات. وينبغي لتلك الحمالت 	 

أن تستهدف الرشكات املرتبحة من نظام السجون اإلرسائييل. وينبغي أيًضا أن تعزز النداءات الداعية إىل إنهاء برنامج التبادل بني وكاالت إنفاذ القانون اإلرسائيلية 

واألمريكية والذي تتجىل أساليبه داخل السجون ومراكز االحتجاز يف جميع أنحاء فلسطني املحتلة.
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https://www.opendemocracy.net/en/mothers-plaza-de-mayo/
https://www.opendemocracy.net/en/mothers-plaza-de-mayo/
https://deadlyexchange.org/
http://addameer.org/node/4365
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