
نظرة عامة

دأب النظام االستعامري االستيطاين اإلرسائييل عىل استخدام سياسة 

االعتقال اإلداري كأسلوب لسجن الفلسطينيني، حيث يستطيع مبوجبها 

أن يحتجَز الفلسطينيني وقتام شاء وإىل أجل غري مسمى، دون تهمة أو 

محاكمة. وهو يستخدمها عىل نطاق واسع وتعسفي مبا يسمح له بتجريم 

العمل االجتامعي والسيايس الفلسطيني، وإجهاض املقاومة الفلسطينية 

للعنف االستعامري املستمر من خالل تصوير هؤالء الفلسطينيني كخطٍر 

عىل “أمن” إرسائيل و”نظامها العام.” 

استخدمت إرسائيل االعتقال اإلداري منذ األيام األوىل من نشأتها 

االستيطانية، وما انفك املعتقلون إداريًا يطالبون بإيقاف هذه املامرسة، 

ُمربزين األذى الذي تُلحقه بهم وبأرسهم. ويف 1 كانون الثاين/يناير 2022، 

أعلن املعتقلون اإلداريون املحتجزون يف السجون اإلرسائيلية، البالغ 

عددهم آنذاك نحو 500، مقاطَعتهم الجامعية للمحاكم العسكرية ودعوا 

محاميهم إىل عدم حضور جلسات املحكمة أو االنخراط يف اإلجراءات 

القضائية املتعلقة باحتجازهم. وكانت هذه املقاطعة، التي انتهت يف 27 

حزيران/يونيو 1،2022 استمراًرا للنضال الفلسطيني املستمر لعقود ضد 

سياسات االعتقال اإلرسائيلية والذي يشمل أيًضا اإلرضابات عن الطعام، 

ورفض سياسات مصلحة السجون، ورضوبًا من اإلنتاج الثقايف من داخل 

األرَس.

تُبنيِّ هذه الورقة السياساتية سياَق االعتقال اإلداري اإلرسائييل ضد 

الفلسطينيني، تاريَخه وخلفيتَه القانونية، وترشُح كيف ترتبط سياسته 

بإطار العمل العام يف املحاكم العسكرية اإلرسائيلية وتجرميها النشاَط 

الفلسطيني. وتتناول املقاطعَة األخرية التي نفذها املعتقلون ضد املحاكم 

العسكرية كرٍد واحد مام يف جعبتهم من ردود عىل انتهاكات إرسائيل 

املنهجية لحقوقهم. 

1. أصدرت لجنة متثل املعتقلني اإلداريني بيانًا بتجميد حملة املقاطعة يف 27 حزيران/يونيو 2022. وأشار البيان بأن املعتقلني توصلوا إىل اتفاق مع سلطات السجون لتقييد استخدام االعتقال اإلداري، وال سيام 

اعتقال النساء واألطفال، وإلعادة النظر يف إطالق رساح املعتقلني املسنني واملرىض.

ويف حني أن املقاطعة التي استمرت ألشهر مل تسفر عن إنهاء مامرسة 

االعتقال اإلداري، إال أنها أكدت الحاجة إىل تحرٍك موحد من املعتقلني 

والناشطني واملحامني والقيادة السياسية الفلسطينية واملجتمع املدين 

املحيل والدويل ومنظامت حقوق اإلنسان لبلوغ هذا الهدف.

االعتقال اإلداري اإلرسائييل يف سياقه التاريخي والقانوين

يف جميع أنحاء العامل، تلجأ الحكومات إىل اعتقال األفراد إداريًا إذا 

اعتربتهم “خطرًا أمنيًا،” وتربر احتجازهم بأنه احرتازي يهدف إىل إجهاض 

تهديدات محتملة قبل وقوعها. يُجيز القانون اإلنساين الدويل والقانون 

الدويل لحقوق اإلنسان للدول استخداَم هذا اإلجراء مبوجب قوانني صارمٍة 

ومحددة وظروف استثنائية، أي أن االعتقال اإلداري يُعّد إجراًء متطرفًا 

يجب أن يخضع ألحكام قانونية صارمة وآليات رقابة. 

وعىل سبيل املثال، تسمح املادتان 42 و78 من اتفاقية جنيف الرابعة 

)1949( - التي صادقت عليها إرسائيل يف 1951 - باستخدام اإلجراءات 

اإلدارية، مبا فيها االعتقال اإلداري، فقط إذا مل يكن هناك مفٌر منها 

للحفاظ عىل “أمن” الدولة. وباملثل، فإن العهد الدويل الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية - الذي صادقت عليه دولة االحتالل يف عام 1991 - 

يُجيز االعتقال اإلداري يف ظروف استثنائية فقط.

نظام قانوين معقد 

يعود تاريخ استخدام االعتقال اإلداري يف فلسطني إىل عهد االنتداب 

الربيطاين، عندما تبنت الحكومة االستعامرية نظام الدفاع )الطوارئ( 

لعام 1945، وفرضت مبوجبه األحكام العرفية يف فلسطني. وسمَح النظام 

للحكومة االستعامرية بإنشاء محاكم عسكرية حسب االقتضاء. وتبنى 

النظام االستعامري االستيطاين اإلرسائييل عند نشأته يف 1948 نظام 

الطوارئ، وسنَّ قوانني مختلفة عىل مر السنني للسامح باالحتجاز املطول 

للفلسطينيني بذريعة الحفاظ عىل “األمن” و”النظام العام”. 
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 انتفاضة السجون: دعم املعتقلني اإلداريني الفلسطينيني
باسل فراج
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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://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=36374
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https://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=36374
https://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=36374
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.alhaq.org/publications/8169.html
https://www.btselem.org/legal_documents/emergency_regulations
https://www.btselem.org/legal_documents/emergency_regulations
https://al-shabaka.org/ar/author/basil-farraj/


يَستخدم النظام اإلرسائييل يف الوقت الحارض ثالثة قوانني وأوامر منفصلة 

لتربير االعتقال اإلداري وتسهيل تنفيذه ضد الفلسطينيني يف الضفة الغربية، 

الداخل الفلسطيني وقطاع غزة:

األمر العسكري رقم 	65	، بشأن التعليامت األمنية ]صيغة موحدة[،2 . 	

الذي يُجيز لقائد قوات االحتالل اإلرسائييل، أو القادة الذين يفوضهم، 

إصداَر أوامر اعتقال إداري بحق فلسطينيني من الضفة الغربية لفرتات 

ال تتجاوز ستة أشهر ميكن تجديدها إىل أجل غري مسمى. ويسمُح 

هذا األمُر العسكري لقايض املحكمة العسكرية باستالم األدلة يف غياب 

املعتقلني ومحاميهم، وعدم اإلفصاح عنها إذا اقتنع القايض بأن الكشف 

عنها “قد يرض بأمن املنطقة أو األمن العام،” ويحول بذلك من تحقيق 

أي شكٍل من أشكال الدفاع القانوين.

قانون اعتقال املقاتلني غري الرشعيني، الذي يسمح إلرسائيل باحتجاز . 	

الفلسطينيني يف قطاع غزة إىل أجل غري مسمى، ويُعرّف “املقاتل غري 

الرشعي” بأنه شخص ال يستحق مكانة أسري الحرب، ومنخرط يف 

“أعامل عدائية” ضد إرسائيل، أو عضو يف قوة منخرطة يف “أعامل 

عدائية” ضد إرسائيل.

بخالف القوانني العسكرية املطبقة عىل سكان الضفة الغربية التي 

تحدد مدة كل أمر اعتقال، فإن احتجاز “املقاتلني غري الرشعيني” 

ليس مقيًدا بزمن. وال تنتهي مدة االعتقال إال إذا اعتقد وزير الدفاع 

اإلرسائييل أن الظروف التي تربره مل تعد قامئة. ومبوجب هذا القانون، 

يجب أن مَيثَُل املعتقلون أمام محكمة محلية إرسائيلية يف غضون 

مدة ال تتجاوز 14 يوًما بعد اعتقالهم، وإذا صدَر أمر، وجَب عرضهم 

عىل املراجعة القضائية كل ستة أشهر. والقضاة مبوجب هذا األمر غري 

مطالبني بعرض األدلة يف املداوالت بذريعة “رسية” األدلة التي ال ميكن 

الكشف عنها العتبارات “أمنية”.

قانون صالحيات ساعة الطوارئ )اعتقاالت( لسنة 979	 النافذ داخل . 	

أرايض 1948 والقدس العتقال املقدسيني الفلسطينيني والفلسطينيني 

املواطنني يف دولة االحتالل. يسمح هذا القانون لوزير الدفاع اإلرسائييل 

بإصدار أوامر اعتقال لفرتات قابلة للتجديد تصل إىل ستة أشهر، وقد 

تزايَد استخدامها يف الفرتة التي أعقبت انتفاضة الوحدة عام 2021، 

والتي شهدت تعبئة واسعة النطاق يف أوساط الفلسطينيني.

تُشكُِّل هذه القوانني واألوامر الثالثة جزًءا من الحرب القانونية املستمرة 

التي يشنها النظام اإلرسائييل عىل الفلسطينيني يف جميع أنحاء فلسطني 

ع عمَل املحاكم العسكرية اإلرسائيلية بحيث تُعاِمل  املحتلة. فهي توسِّ

الفلسطينيني كتهديد ال بد من إدارته، وتصبح حياتهم بسببها عرضًة ملراقبة 

وعقوبات مستمرة. 

2. كان االعتقال اإلداري ساريًا يف السابق مبوجب أمرين: األمر العسكري رقم 1226، واألمر العسكري رقم 1591.

3. أُطلق رساح بشري خريي من االعتقال اإلداري بتاريخ 7 متوز/يوليو 2022.

د عىل  ولكن بخالف إجراءات املحاكم العسكرية، فإن هذه القوانني إذ تُشدِّ

مفاهيم حامية “األمن” واملحافظة عىل “النظام العام” وتُلّح يف االستشهاد 

بها، تسمح إلرسائيل بحبس الفلسطينيني دون الحاجة إىل عرض األدلة أو 

تقديم املعتقلني إىل املحاكمة. وتعمل هذه القوانني فعليًا عىل معاقبة 

الفلسطينيني بسبب نشاطهم املدين والسيايس، محاولة ثنيهم عن مقاومة 

االحتالل من خالل زرع الخوف والخضوع فيهم.

يتجسد الطابع التعسفي لالحتجاز اإلداري يف غياب آليات الرقابة القضائية 

الفعالة. بل إن املعتقلني اإلداريني، بحسب شهاداتهم عموًما، ال يُطلُق 

رساحهم إال بعد موافقة الشاباك، أي جهاز األمن اإلرسائييل. وبخالف 

عيه املحاكم اإلرسائيلية بأن أوامر االعتقال تُراَجُع قضائيًا،  الزعم الذي تدَّ

يشري املعتقلون اإلداريون ومحاموهم دوًما إىل الدور املهيمن الذي ميارسه 

الشاباك يف تحديد فرتات االحتجاز. وهكذا فإن عمليات املراجعة القضائية 

توحي بوجود رقابة قضائية بينام تسمح إلرسائيل يف الواقع بتجاوز 

اإلجراءات القانونية التي ميكن من خاللها للمعتقلني ومحاميهم بالرتافع 

حًقا - رغم أن املحاكم العسكرية اإلرسائيلية تفرتض دامئًا بأن الفلسطيني 

“مذنب” وعليه أن ميثَل أمام املحكمة ويصدر بحقه حكم. 

يتجىل ذلك أيًضا يف الحاالت العديدة للفلسطينيني الذين يوضعون رهن 

االعتقال اإلداري حني ال تتمكن السلطات اإلرسائيلية من توجيه تهم إليهم 

يف املحاكم العسكرية. وعىل سبيل املثال، اعتقل بشري الخريي ذي الثامنني 

عاًما، يف ترشين األول/أكتوبر 2021، وُعرض عىل محكمة عوفر العسكرية. 

وبعد أكرث من شهر، وبسبب عدم قدرة املحكمة العسكرية عىل توجيه 

االتهام إليه، أصدر املدعي العسكري اإلرسائييل أمر اعتقال إداري ملدة ستة 
أشهر بحقه، وجرى تجديده لفرتة إضافية منذ ذلك الحني.3

االعتقال اإلداري يف الواقع العميل

يرُبر النظام اإلرسائييل االعتقاَل اإلداري بأنه رضوري ألغراض “أمنية”. غري أن 

إرسائيل، يف الواقع العميل، ال تراعي الضوابط التي يفرضها القانون اإلنساين 

الدويل وقانون حقوق اإلنسان عىل هذه املامرسة. وإمنا تسعى من ورائه 

إىل إجهاض النشاط املدين والسيايس الفلسطيني، وقمع املقاومة، وبث 

الخوف يف نفوس الفلسطينيني. أي أن إرسائيل ال تستخدم االعتقال اإلداري 

كإجراء “وقايئ” يف ظروف “استثنائية،” وإمنا كسياسة جوهرية تلحق رضًرا 

مستدميًا باملعتقلني الفلسطينيني وعائالتهم واملؤسسات املدنية والسياسية 

الفلسطينية عموًما.
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“توحي عمليات املراجعة القضائية بوجود 
رقابة قضائية بينام تسمح إلرسائيل يف الواقع 

بتجاوز املعارك القانونية التي ميكن من خاللها 
للمعتقلني ومحاميهم بالرتافع حًقا.”

http://www.militarycourtwatch.org/files/server/military_order_1651.pdf
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/military_order_1651.pdf
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/military_order_1651.pdf
https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/administrative_detention_analysis_report_2016.pdf
https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/eng/intladvocacy/unhrc_03_emergency.pdf
https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/eng/intladvocacy/unhrc_03_emergency.pdf
https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/administrative_detention_analysis_report_2016.pdf
https://al-shabaka.org/labs/lawfare-and-palestine-strategies-for-resisting-criminalization/
https://www.palestine-studies.org/en/node/1650381
https://www.addameer.org/prisoner/4738
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بل إن إرسائيل تستخدم االعتقال اإلداري كرضٍب من رضوب الحرب 

النفسية، حيث تزج باملعتقلني وعائالتهم يف حالة دامئة من االنتظار. 

ومبا أن أوامر االعتقال اإلداري تقبل التجديد إىل أجل غري مسمى، فإن 

املعتقلني ال يعلمون أبًدا متى سيُطلَُق رساُحهم. ويف كثري من الحاالت، 

ُد االعتقاالت قبل ساعات فقط من انتهاء مدة رسيان األوامر. وهذا  تُجدَّ

الواقع يحايك، بحسب أحد املعتقلني، أسطورة سيزيف اإلغريقية التي 

كُتَب عىل بطلها املغضوب عليه أن يحمل صخرًة إىل قمة جبٍل عاٍل، وما 

إن يبلغها حتى تتدرج الصخرة إىل األسفل، ليُضطر إىل البدء تارًة أخرى. 

تباين عدد الفلسطينيني املعتقلني إداريًا عىل مر السنني، حيث تشري 

التقديرات إىل أن ما مجموعه 14000 فلسطيني كانوا قيد االعتقال 

اإلداري اإلرسائييل إبان االنتفاضة األوىل، بينام تراوَح عدُدهم يف 

االنتفاضة الثانية بني 700 و1000 معتقل إداري كل شهر. وردَّ النظام 

اإلرسائييل إبان انتفاضة الوحدة عام 2021 باستخدام مفرط يف االعتقال 

اإلداري يف جميع أنحاء فلسطني املحتلة. وبحلول نهاية عام 2021 

وحده، كان القائد العسكري اإلرسائييل يف الضفة الغربية قد أصدَر 1595 

أمَر اعتقاٍل إداري، شملت تجديد أوامر صادرة سابًقا ضد املعتقلني 

الفلسطينيني الحاليني. ومن بني الفلسطينيني املسجونني لدى إرسائيل 

يف الوقت الحارض والبالغ عددهم 4700 فلسطيني، هناك 640 معتقٍل 

إداري، منهم أطفال وناشطون وعاملون يف املجتمع املدين وأعضاء يف 

املجلس الترشيعي الفلسطيني. 

يُشكِّل الواقع املعاش الذي يحياه املعتقلون الفلسطينيون جزًءا من 

العنف الذي ما انفك النظام اإلرسائييل ميارسه عليهم وعىل عائالتهم من 

خالل سياسات االعتقال. غري أن االستخدام اإلرسائييل الواسع النطاق 

والتعسفي لالعتقال اإلداري يؤثر عموًما يف 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. 

التصدي لالعتقال اإلداري اإلرسائييل 

ال ينفك املعتقلون الفلسطينيون يستخدمون أساليب متنوعة للتصدي 

لسياسة االعتقال اإلداري. فعىل مدى عقود االحتالل اإلرسائييل، قاد 

املعتقلون احتجاجات داخل السجون، وإرضاباٍت فرديًة وجامعيًة عن 

الطعام، ومقاطعات للمحاكم العسكرية وعملياتها القضائية - وقد 

جوبهت هذه األساليب غالبًا بإجراءات عنيفة وعقابية.

لقد وثّقت منظمة العفو الدولية دخول املعتقلني اإلداريني الفلسطينيني 

يف إرضاب عن الطعام يف سجن النقب يف شباط/فرباير 1989. وتواصلت 

يف عقد التسعينات مقاومة املعتقلني لهذه السياسة، فبعد توقيع 

اتفاقات أوسلو، التي آذنت بحقبة جديدة من االعتقال اإلداري الواسع 

النطاق وغري املحدود، أعلن املعتَقلون مقاطَعتهم األوىل للمحاكم 

العسكرية يف 4 آب/أغسطس 1996. واستمرت تلك املقاطعة ستة أشهر 

ومل تُسفر عن أي تغيريات ملموسة. أقَدَم املعتَقلون أثناءها عىل حرق 

أرِسَّتهم الخشبية وخيام السجون احتجاًجا عىل اعتقالهم. 

عت إرسائيل يف استخدام االعتقال اإلداري إبان االنتفاضة  توسَّ

الثانية. ففي ترشين الثاين/نوفمرب 2001 بلغ عدد املعتقلني اإلداريني 

الفلسطينيني 32 فقط، ولكن الرقم قفَز بحلول أيار/مايو 2002 إىل أكرث 

من 700. نّفذ املعتقلون الفلسطينيون طوال االنتفاضة الثانية إجراءاٍت 

احتجاجيًة متعددة مثل حرق أرَِسَّتهم وخيامهم، ورفض أوامر سلطات 

السجن ورفض التوقيع عىل قبول أوامر تجديد االعتقال، واالحتجاج يف 

باحات السجون. وشارك املعتقلون أيًضا يف مقاطعة املحاكم العسكرية 

مرات عديدة، رغم أنها مل تكن واسعة االنتشار وقلام استمرت ألكرث من 

ثالثة أشهر. 

يف كانون األول/ديسمرب 2011، بدأ املعتقل اإلداري الفلسطيني خرض 

عدنان إرضابه األول عن الطعام، مطالبًا بإنهاء اعتقاله اإلداري واإلفراج 

عنه فوًرا. واستمر إرضابه 66 يوًما، وبعدها تم التوصل إىل اتفاق إلنهاء 

اعتقاله واإلفراج عنه يف 17 نيسان/أبريل 2012. ولجأ عدنان إىل اإلرضاب 

عن الطعام أيًضا يف فرتات اعتقاله الالحقة يف عامي 2015 و2018.

وتَِبَع عرشات املعتقلني اإلداريني خطى عدنان بعد إرضابه األول معلنني 

إرضاباتهم الفردية عن الطعام. ويف 24 نيسان/أبريل 2014 بدأ املعتقلون 

اإلداريون إرضابًا جامعيا عن الطعام استمر شهرين. وأُنهي اإلرضاب يف 

25 حزيران/يونيو 2014 دون أي تنازالت من إرسائيل وباتفاق فقط 

عىل مواصلة الحوار بشأن القضايا املتعلقة باالعتقال اإلداري. وال يزال 

املعتقلون اإلداريون حتى اليوم يلجؤون إىل اإلرضاب عن الطعام كوسيلة 

لالحتجاج عىل سياسة االعتقال اإلداري اإلرسائيلية.

تظل جدوى اإلرضاب الفردي عن الطعام يف مواجهة سياسة االعتقال 

اإلداري األوسع نطاقًا محلَّ نقاش مستمر بني الفلسطينيني، علاًم أنهم 

حظوا باهتامم دويل واستطاعوا أن يرُبزوا اآلثار الوبيلة التي يُخلِّفها 

االعتقال اإلداري عىل املعتقلني وعائالتهم. فضاًل عىل أن اإلرضاب عن 

الطعام يُلقي العبء السيايس عىل عاتق دولة االحتالل. أي أن النظام 

اإلرسائييل إّما يوافق عىل إطالق رساح املعتقلني إداريًا وإّما أن يخاطر 

باندالع احتجاجات وتعبئة واسعة النطاق يف حالة تدهور صحة املرضبني 

عن الطعام أثناء االعتقال. 
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“ال تستخدم إرسائيل االعتقال اإلداري كإجراء 
»وقايئ« يف ظروف »استثنائية،« وإمنا كسياسة 

جوهرية تلحق رضًرا مستدميًا.”

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/09/abdul-razeq-farraj-palestinians-and-administrative-detention/
https://www.btselem.org/sites/default/files/sites/default/files2/detained_without_trial.pdf
https://www.btselem.org/sites/default/files/sites/default/files2/detained_without_trial.pdf
https://www.addameer.org/ar/node/561
https://www.addameer.org/ar/node/561
https://www.addameer.org/index.php/media/4393
https://www.addameer.org/news/4662
https://www.addameer.org/news/4662
https://www.addameer.org/news/4662
http://addameer.org/statistics
http://addameer.org/statistics
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84/
https://www.plutobooks.com/9780745330204/threat/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84/
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://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.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/mde150061989en.pdf
https://www.btselem.org/download/199706_prisoners_of_peace_eng.pdf
https://www.btselem.org/download/199706_prisoners_of_peace_eng.pdf
https://www.btselem.org/download/199706_prisoners_of_peace_eng.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EC6ADD5F7C1437D4C1256D510029B108-ai-opt-23may.pdf
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650381
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650381
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650381
https://electronicintifada.net/content/khader-adnan-starving-freedom-again/14584
https://www.theguardian.com/world/2012/feb/21/palestinian-prisoner-ends-hunger-strike
https://www.btselem.org/administrative_detention/20140511_hunger_strike
https://www.reuters.com/article/palestinian-israel-prisoners-idINKBN0F00DO20140625
https://www.btselem.org/administrative_detention/20140511_hunger_strike
https://english.wafa.ps/Pages/Details/128936
https://www.eeas.europa.eu/eeas/petition-response-save-life-palestinian-prisoner-hisham-abu-hawash_en
https://www.nytimes.com/2022/01/04/world/middleeast/palestinian-hunger-strike-israel.html
https://www.nytimes.com/2022/01/04/world/middleeast/palestinian-hunger-strike-israel.html


وعموًما، يُبني اإلرضاب عن الطعام وغريه من أشكال االحتجاج التي 

ذها املعتقلون اإلداريون املكانة املركزية لهذه السياسة بالنسبة للنظام  ينفِّ

اإلرسائييل. 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.

“قرارنا حرية”

يف كانون الثاين/يناير 2022، انخرط املعتقلون اإلداريون الفلسطينيون 

يف مقاطعة جامعية للمحاكم اإلرسائيلية تحت شعار: “قرارنا حرية. ال 

لالعتقال اإلداري.” وقد بنيَّ املعتقلون يف بيان منشور الطابَع التعسفي 

لالعتقال اإلداري، ووصفوا األذى الجسدي والنفيس الذي يلحق بهم جراء 

هذه املامرسة. ودعوا إىل التضامن معهم ودعمهم يف مقاطعتهم املحاكَم 

العسكرية التي ما بدأوها إال بعد أن وصلوا إىل “طريق مسدود” يف 

املفاوضات مع الشاباك ومصلحة السجون اإلرسائيلية. 

جرى تفعيل املقاطعة عىل جميع مستويات املحاكم العسكرية اإلرسائيلية، 

حيث رفض املعتقلون حضور إجراءات املحكمة وجلسات االستامع، وقاطَع 

املحامون جلسات املحكمة. وهدد املعتقلون كذلك باإلرضاب الجامعي عن 

الطعام إذا مل تنجح املقاطعة يف إجبار إرسائيل عىل تلبية مطالبهم بإنهاء 

سياسة االعتقال اإلداري. ويؤطر بيانهم املنشور هذه التحركات التصعيدية 

كجزء من “حركة املقاومة الجامهريية املوحدة”، ويؤكد عىل إميان املعتقلني 

بقوة العمل الجامعي.

لقد جاءت املقاطعة يف وقٍت َسعت فيه مصلحة السجون اإلرسائيلية إىل 

تفتيت الحركة األسرية وفرض مجموعٍة واسعة من اإلجراءات العقابية ضد 

جميع األرسى الفلسطينيني، وال سيام رًدا عىل تحرر األرسى الستة من سجن 

جلبوع يف أيلول/سبتمرب 2021. وتتزامن املقاطعة أيًضا مع تزايد االستخدام 

اإلرسائييل لالعتقال اإلداري ضد الفلسطينيني يف القدس وأرايض 1948 أثناء 

هبة أيار/مايو 2021 يف أنحاء فلسطني املحتلة.

يرُبز نطاُق املقاطعة املتسع ومدتها مدى تأثري سياسات االعتقال والسياسات 

القانونية التي يطبقها النظام اإلرسائييل عىل حياة الفلسطينيني املعتقلني 

وغري املعتقلني، حيث إن املنظومة االعتقالية االسرسائيلية متتد إىل ما وراء 

أسوار السجون وغرف االستجواب ليطاَل حياة الفلسطينيني يف فلسطني 

املحتلة كافة سواًء َمن كان له قريٌب رهن االعتقال أو َمن كان نفسه يرتقب 

االعتقال عىل أساٍس تعسفي. 

وهكذا، أكَّدت مقاطعة املعتقلني اإلداريني الفلسطينيني للمحاكم العسكرية 

اإلرسائيلية يف 2022 أن هياكل النظام اإلرسائييل القانونية ال ميكن أن توفر 

العدالة ألنها مصممة خصيًصا ملعاقبة الفلسطينيني، وتجريدهم من إرادتهم 

عيها املحاكم العسكرية  يف املقاومة. وقوَّضت املقاطعة أي صبغة رشعية تدَّ

اإلرسائيلية، وأكدت أن العمل الجامعي رضوري إلنهاء سياسة االعتقال 

اإلداري. 

املطلوب عمله

اكتسبت مقاطعُة املعتقلني اإلداريني زخاًم كبريًا يف النصف األول من عام 

2022، وينبغي للفلسطينيني وحلفائهم أن يواصلوا التعبئة لضامن إنهاء 

مامرسة النظام اإلرسائييل لالعتقال اإلداري. ومثة منظامت فلسطينية 

ودولية عديدة تطالب بإنهاء هذه املامرسة وإبراز تأثريها عىل الفلسطينيني 

عموًما، ومنها منظمة العفو الدولية، ومؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق 

واإلنسان، والحركة العاملية للدفاع عن األطفال - فرع فلسطني. 

ولكن ال بد من بذل املزيد:

ينبغي للسلطة الفلسطينية ولجنة شؤون األرسى واملحررين املرتبطة 	 

بها أن ترُبَز للمجتمع الدويل اآلثاَر الضارة التي يُخلِّفها االعتقال اإلداري 

عىل الفلسطينيني. ويجب عليها أن تدعو إىل إنهاء هذه السياسة يف 

جميع املحافل الدولية، وأن تطالَب مبحاسبة إرسائيل عىل انتهاكاتها 

لقوانني حقوق اإلنسان الدولية التي صادقت عليها.

ينبغي ملنظامت املجتمع املدين الفلسطيني، مبا فيها العاملة عىل 	 

القضايا املتعلقة باألرسى، أن تستمَر يف حشد الدعم للمعتقلني 

اإلداريني الفلسطينيني عىل الصعيدين املحيل والدويل. وتُعدُّ مؤسسة 

الضمري من املنظامت املتميزة يف هذا املجال بحمالتها املبتكرة 

واملتواصلة ضد االعتقال اإلداري، والتي تسلط الضوء عىل ترابط 

هذه السياسة وتداخلها مع عمل املحاكم العسكرية التابعة للنظام 

اإلرسائييل.
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“الفلسطينيون القاطنون بني النهر والبحر ال 
يعرفون يف الحقيقة متى وال ملاذا وال إىل متى 

ميكن أن يسجنوا.”

https://www.addameer.org/sites/default/files/Palestinian%20Administrative%20Detainees%20Letter%20%5bEnglish%5d_0.pdf
https://qudsnen.co/breaking-six-palestinian-prisoners-escape-from-israeli-prison/
https://qudsnen.co/breaking-six-palestinian-prisoners-escape-from-israeli-prison/
https://english.wafa.ps/Pages/Details/128891
https://english.wafa.ps/Pages/Details/128891
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%84/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%84/
https://www.addameer.org/Campaign/stop-administrative-detention
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/04/israel-opt-palestinian-administrative-detainees-complete-100-days-of-boycotting-israeli-courts/
https://www.dci-palestine.org/israeli_authorities_extend_palestinian_teen_s_detention_without_charge
https://www.addameer.org/Campaign/stop-administrative-detention
https://www.addameer.org/Campaign/stop-administrative-detention
https://www.addameer.org/campaign/against-military-courts-campaign
https://www.addameer.org/Campaign/stop-administrative-detention
https://www.addameer.org/campaign/against-military-courts-campaign
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باسل فراج هو مرشح لنيل درجة الدكتوراه يف علم اإلنسان وعلم 

االجتامع من معهد الدراسات العليا يف جنيف، ويعمل باحثًا مساعًدا يف 

مبادرة منع العنف )VIPRE(. يركز يف عمله عىل السجناء السياسيني 

والعنف الذي يتعرضون له وُسبل هؤالء يف مقاومة األنظمة التي 

تحتجزهم. يتناول يف عمله أيًضا الذكريات املشرتكة وأشكال املقاومة 

والفنون عند السجناء وغريهم ممن يتعرضون للعنف. َعِمل باسل 

ميدانيًا يف السابق يف عدد من البلدان منها شييل وكولومبيا.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري 

ربحية، مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق 

االنسانية للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار 

القانون الدويل وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون 

يف الشبكة املناقشة الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع 

هذه امللخصات السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، 

»شبكة السياسات الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل: 

www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل: 

contact@al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب 

بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.

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، مبا فيها رشكة هيوليت باكارد ورشكة G4S اململوكة حاليًا لرشكة آاليد 

يونيفريسال. وينبغي أيًضا أن تعزز النداءات الداعية إىل إنهاء برنامج التبادل الساري بني وكاالت إنفاذ القانون اإلرسائيلية واألمريكية والذي تتجىل 

أساليبه داخل السجون ومراكز االحتجاز يف جميع أنحاء فلسطني املحتلة.
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