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ملخ�ص
اأو 1   تهمة  دون  �سخ�ض  احتجاز  بمقت�ساه  يتم  اإجراء  هو  االإداري  االعتقال 

محاكمة اأو تحقيق 
مع 2   ولكن  الدولي  القانون  بموجب  االداري  االعتقال  با�ستخدام  ي�سمح 

اأ�سا�ض  وعلى  اأخير  كمالذ  فقط  ي�ستخدم  اأن  وينبغي  �سارمة   �سروط 
ا�ستخدام  تبرر  قاهرة  اأمنية  اأ�سباب  فقط  ح��دة   على  حالة  كل  ف��ردي، 
االعتقال االداري، ويجب عدم ا�ستخدامه كبديل عن المحاكمة الجنائية 

عندما يكون هناك عدم كفاية في االدلة 
ممار�سة قوات االحتالل لالعتقال االداري ال تفي بالمعايير الدولية التي 3  

و�سعها القانون الدولي وذلك لالأ�سباب التالية: 
I . هناك اأدلة على اأن دولة االحتالل تمار�ض على نطاق وا�سع ا�ستخدام

التعذيب والعقاب البدني 
II . االرا�سي خارج  االداريين  المعتقلين  وتحتجز  تبعد  االحتالل  دولة 

الفل�سطينية المحتلة  
III . هناك اأدلة على اأن دولة االحتالل ت�ستخدم االعتقال االداري ك�سكل

من اأ�سكال العقاب الجماعي 
IV . اإذالل وا�سع  نطاق  على  تمار�ض  االحتالل  دول��ة  اأن  على  اأدل��ة  هناك 

واإهانة المعتقلين االداريين 
V . باأ�سباب التحديد  وجه  على  االداريين  المعتقلين  اإبالغ  يتم  ال  عادة 

احتجازهم 
VI . اأقل بكثير اأوامر االعتقال االداري  عملية مراجعة واإعادة النظر في 

مما يمكن اعتباره محاكمة عادلة 

ملخ�ض
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VII . ال تلتزم دولة االحتالل باطالق �سراح المعتقلين االداريين في اأقرب
وقت يزول معه �سبب االعتقال 

VIII . ال يعطى المعتقلين االداريين الحق في التوا�سل مع عائالتهم بموجب
معايير القانون الدولي 

IX . يحرم المعتقلون االداريين في كثير من االحيان من الزيارات العائلية
المنتظمة وفقًا لمعايير القانون الدولي 

X . ف�سل دولة االحتالل ب�سورة ممنهجة في ف�سل المعتقلين االداريين
عن نزالء ال�سجون العاديين 

XI . التي المالئم  المعي�سي  الم�ستوى  من  اأق��ل  ع��ادة  االعتقال  ظ��روف 
يقت�سيها القانون الدولي 

XII . في حالة االطفال المحتجزين، تف�سل اإ�سرائيل ب�سكل منتظم في اأن
تاأخذ بعين االعتبار الم�سالح الف�سلى للطفل كما هو مطلوب بموجب 

القانون الدولي 
�سادقت دولة االحتالل تاريخيًا على االتفاقات الدولية ب�ساأن حماية حقوق 4  

االن�سان، بينما في الوقت نف�سه ترف�ض تطبيق االتفاقات داخل االرا�سي 
غير  الأعمالها  قانونية  مبررات  الإيجاد  محاولة  في  المحتلة،  الفل�سطينية 

القانونية 
التالية  الدولي  االن�ساني  القانون  باأن �سكوك  قبول عام  ومع ذلك، هناك 

تنطبق على االرا�سي الفل�سطينية المحتلة: 
• اتفافية جنيف الرابعة لعام 1949 	
• المادة )75( من البروتوكول اال�سافي االول الملحق باتفاقية جنيف 	

الرابعة  

• لوائح الهاي   	
هناك قبول عام باأن �سكوك القانون الدولي لحقوق االن�سان التالية تنطبق 

على االرا�سي المحتلة: 
• العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية 	
• العهد الدولي الخا�ض بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية 	
• االتفاقية الدولية لحقوق الطفل 	
• اتفاقية االمم المتحدة لمناه�سة التعذيب 	

املقدمة
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المقدمة
االعتقال االداري هو اإجراء يتم بموجبه احتجاز المعتقلين من دون تهمة اأو محاكمة 
او تحقيق وال توجه اأي اإتهامات، ولي�ض هناك نية الح�سار المعتقل اإلى المحاكمة، 
انتهاء  قبل،  اأو  وعند،  االعتقال   المعتقل مدة محددة من  يعطى  االعتقال،  وباأمر 
هذه  ت�ستمر  اأن  ويمكن  االحيان    من  كثير  في  االعتقال  اأمر  تجديد  يتم  المدة، 

العملية اإلى اأجل غيرم�سمى 

العملية  على  للتحايل  القمعية  االنظمة  في  االداري  االعتقال  ا�ستخدام  �ساع  وقد 
اأن تحق لهم  التي ينبغي  ال�سيا�سيين للحماية  المعار�سين  واإعاقة و�سول  القانونية 
ت�سمل  معين  حد  اإلى  االداري  االعتقال  ا�ستخدمت  التي  والدول  القانون   بموجب 
الواليات  العن�سري(،  الف�سل  نظام  ظل  )في  اإفريقيا  جنوب  اإيرلندا،  �سمال 

المتحدة )معتقل غوانتانامو( واإ�سرائيل  

اأثبت االعتقال االداري، اأي االعتقال دون محاكمة اأنه مثير للجدل ب�سكل كبير عند 
ا�ستخدامه من الحكومة في �سمال اإيرلندا في عام 1970 كو�سيلة لقمع المعار�سة 
فقط   المجتمع  من  واحد  جانب  �سد  االداري  االعتقال  ا�ستخدام  وتم  القومية  
فين  �سين  في  التجنيد  وزيادة  اأكبر  ا�سطرابات  اإلى  اأدى  العملية،  الممار�سة  وفي 
والجي�ض الجمهوري االأيرلندي على حد �سواء  وفي نهاية المطاف، تم التخلي عن 
-على  اأخرى  مرة  ا�ستخدامه  يتم  ولم  �سنوات  �سبع  اأو  �ست  بعد  االداري  االعتقال 
الرغم من ارتفاع م�ستويات العنف والمعار�سة ال�سيا�سية  وهناك اإجماع عام على 
اأن ا�ستخدامه في �سمال اإيرلندا كان ياأتي بنتائج عك�سية، بل وفاقم ال�سراع هناك  
ونتيجة لذلك، فاإنه من ال�سعب االن ت�سور حالة في اأي جزء من جزيرة اإيرلندا 

حيث هذا االعتقال �سيكون مقبواًل في اأي وقت مرة اأخرى  

االآن  اأ�سبحت  الع�سكرية،  غوانتانامو  قاعدة  في  الع�سكري  االعتقال  مركز  وفي 

على  الح�سول  دون  من  هناك  بهم  الم�ستبه  احتجاز  اأن  تدرك  المتحدة  الواليات 
الحماية القانونية لي�ست خاطئة فقط، بل لي�ست من الحكمة �سيا�سيًا   والمعتقلون 
في غوانتانامو ق�سوا �سنوات من دون اأية اجراءات قانونية عادلة، واحتجزوا على 
اإلى غوانتانامو في الحادي ع�سر من  اأدلة �سرية  واقتيد المعتقلون االوائل  اأ�سا�ض 
كانون الثاني/يناير عام 2002، اأي منذ اأكثر من ثماني �سنوات م�ست  وفي اأوجهه، 
فاإن نظام االعتقال في  احتجز مركز االعتقال ما يقرب 775 معتقاًل  ومع ذلك، 
د�ستور  من  القانونية  الحماية  تلقي  من  المعتقلين  لمنع  اأ�ساًل  م�سمم  غوانتانامو 
الواليات المتحدة اأو من تعريف اأ�سرى الحرب، والو�سع بموجب اتفاقيات جنيف، 
ولهذا كان عر�سة لالنتقاد واالإدانة المحلية والدولية  وفي يومه الثاني في ال�سلطة، 
تعهد الرئي�ض االمريكي باراك اأوباما باإغالق المعتقل في غ�سون اأيام، وعدًا لم يتم 

تلبيته حتى االن  

وبالمثل، في جنوب اإفريقيا، كان االعتقال بو�سوح مجرد عن�سر اآخر من الممار�سات 
القانونية المعيبة لنظام الف�سل العن�سري   فقط في اإ�سرائيل ممار�سة ما ي�سمى 
باالعتقال االداري كانت جزءًا ال يتجزاأ من النظام القانوني على مدى فترة طويلة من 
الزمن، وال يظهر اأي موؤ�سر على اأنه �سيتم التخل�ض منه �سواء من الحكومة الحالية اأو 
الم�ستقبلية، باعتباره و�سيلة لقمع االرادة ال�سيا�سية لل�سعب الفل�سطيني  واالحتمال 
اأن ي�سبح اي �سخ�ض معتقال اإداريًا ي�سكل تهديدًا وا�سحا اأكثر من اأي وقت م�سى 
ب�سكل خطير على حياة  ويوؤثر  الفل�سطينيين،  لجميع  اليومية  الحياة  في  االن  حتى 
الفل�سطينيين الذين يعي�سون في االرا�سي الفل�سطينية المحتلة  وعلى مّر ال�سنين، 
اإطالعهم  ودون  دون محاكمة  لفتراٍت طويلة من  الفل�سطينيين  اإ�سرائيل  احتجزت 
على االتهامات الموجهة �سدهم  وفي حين يمكن للمعتقلين الطعن في االعتقال، ال 
ي�سمح لهم، مع ذلك، وال لمحاميهم اي�سا، االطالع على البينات واالتهامات  لقد 
�سخرت اإ�سرائيل، ب�سلوكها هذا، من النظام الكلي لل�سمانات االجرائية في كل من 

املقدمة
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خلفية
تعر�ض الفل�سطينيون لالعتقال االداري منذ بداية االحتالل اال�سرائيلي لالرا�سي 
ووفقًا  البريطاني   االنتداب  ظل  في  الوقت  ذلك  وقبل   1967 عام  الفل�سطينية 
اأوامر  بموجب  المعتقلين  احتجاز  تم  ال�سمير، فقد  لموؤ�س�سة  الممنوحة  لل�سهادات 
وقد  واأكثر   �سنوات  �ست  اإلى  اأ�سهر  �ستة  بين  تترواح  فترات  من  االداري  االعتقال 
تذبذبت وتيرة ا�ستخدام االعتقال االداري خالل االحتالل اال�سرائيلي، وظل يرتفع 
باطراد منذ اندالع االنتفا�سة الثانية في �سهر اأيلول/�سبتمبر 2000، وبعد الحرب 
على غزة عام 2014، كما ا�ستمر بالت�ساعد خالل الهبة ال�سعبية االأخيرة التي بداأت 
في ت�سرين االأول 2015    وا�ستخدم كو�سيلة للعقاب الجماعي بحق الفل�سطينيين 
دخل  كلما  ال�سابقة،  ال�سنوات  غرار  وعلى  اال�سرائيلي   االحتالل  يعار�سون  الذين 
االداري  االعتقال  با�ستخدام  اال�سرائيلية  ال�سلطات  تقوم  ال�سراع مرحلة جديدة، 

العتقال عدد كبير من الفل�سطينيين  

القانون المحلي والدولي فيما يتعلق بالحق في الحرية والمحاكمة العادلة  

اعتقال  المعاملة جراء  ل�سوء  والعر�سة  القانونية،  االجراءات  اإلى  االفتقار  وب�سبب 
�سخ�ض ما دون توجيه تهمة اأو محاكمة، و�سعت قيودًا �سارمة على االعتقال االداري 
لل�سلطة  ي�سمح  ال  الدولي  االن�ساني  القانون  اأن  وفي حين  الدولي   القانون  بموجب 
المحتلة با�ستخدام االعتقال االداري، اإال في ظروف وا�سحة وا�ستثنائية  في حين 
التخاذ  ال�سلطة  االحتالل  قوة  تعطي  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   )78( المادة  اأن 
الفل�سطينية  االرا�سي  )�سكان  المحميين  باال�سخا�ض  المتعلقة  ال�سالمة،  تدابير 
االعتقال  ذلك  في  بما  محميين”(،  “كاأ�سخا�ض  االتفاقية  في  يعتبرون  المحتلة 
اأمنية قاهرة”، ولي�ض كو�سيلة للعقاب،1 على العك�ض من ذلك، ا�ستخدمت  “الأ�سباب 
ال�سلطات اال�سرائيلية االعتقال االداري في معظم الحاالت من دون تمييز وكو�سيلة 

للعقاب  

1   اإتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحماية االأ�سخا�ض املدنيني يف وقت احلرب  جنيف، 12 اآب/اأغ�سط�ض 1949 
)اإتفاقية جنيف الرابعة(  

املقدمة
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اإح�سائيات
اعتقلت   ،2002 اأول/اأكتوبر  وت�سرين   2002 اآذار/مار�ض  بني  ما  الفرتة  خالل 
اعتقال  حمالت  خالل  فل�سطيني   15،000 من  اأكرث  اال�سرائيلي  االحتالل  قوات 
اأعمارهم بني 15 -45  جماعية، باعتقال الذكور يف املدن والقرى الذين ترتواح 
�سنة  ويف بداية اآذار/مار�ض 2003، احتجزت اإ�سرائيل اأكرث من 1،000 فل�سطيني 

يف االعتقال االداري  
بلغ 830 معتقاًل  ال�سهر خالل عام 2007،  اإداريا يف  باملعدل، فاإن عدد املعتقلني 
على  وعالوة  ال�سهري خالل 2006   املعدل  معتقل عن  اأكرث ب 100  اأي  اإداريًا   
من  ع�سرات  اإ�سرائيل  و�سعت   ،2007 لعام  الت�سريعية  االنتخابات  وخالل  ذلك، 
املر�سحني من "كتلة التغيري واال�سالح" اال�سالمي يف االعتقال االداري، وبع�سهم 

ما زال معتقال اإىل يومنا هذا  
يف 17 ني�سان 2012، بداأ حوايل 1200 ا�سري فل�سطيني ا�سرابا مفتوحا عن الطعام، 
ال�سجون االإ�سرائيلية  و2300 ا�سريا قاموا بارجاع الوجبات املقدمة من م�سلحة 
وذلك احتجاجا على �سيا�سة االعتقال االإداري وظروف ال�سجون والقيود املفرو�سة 
اال�سرى  الطعام متكن  عن  اال�سراب  من  يوما   28 وبعد  العائلية   الزيارات  على 
اىل  اأدى  االإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  مع  اتفاق  اىل  التو�سل  من  الفل�سطينيني 
انهاء اال�سراب  وت�سمن االتفاق اقت�سار ا�ستخدام االعتقال االإداري يف حال كنت 

املعلومات امل�ستند عليها يف امللف ال�سري "يف غاية اخلطورة " 
اأطلقت قوات االحتالل حملة اعتقاالت وا�سعة بحق ال�سعب الفل�سطيني يف حزيران 
2014 عقب اختفاء ثالثة م�ستوطنني  وا�ستهدفت االعتقاالت جميع الفل�سطينيني 
ومن �سمنهم ن�سطاء ونواب يف املجل�ض الت�سريعي  ويف اأيلول 2014 وبعد احلرب 
على غزة و�سل عدد اال�سرى الفل�سطينيني اىل 6500 ا�سريا يف �سجون االحتالل 
من �سمنهم 500 معتقال اإداريا )وهو اعلى عدد لالأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني 
اأيار 2014 فقد و�سل عدد  اأربع �سنوات( وباملقارنة مع  يف �سجون االحتالل منذ 

اال�سرى واملعتقلني اىل 5721 من �سمنهم 192 معتقال اإداريا  
ويف متوز 2016 و�سل عدد املعتقلني االإداريني اىل حوايل 750 معتقال مبا فيه ذلك 

ثالث نواب يف املجل�ض الت�سريعي وا�سريتني وثمانية اأطفال 

ع�سكري  قائد  من  باأمر  يتم  المحتلة  الفل�سطينية  االرا�سي  في  االداري  واالعتقال 
ودون  محاكمة  دون  من  المعتقلين  احتجاز  ويتم  اأمنية"    "اأ�سباب  على  ويرتكز 
"اأدلة  هناك  الحاالت،  معظم  في  اأنه  بل  �سدهم،  الموجهة  االدلة  على  اإطالعهم 

�سرية" موجهة �سدهم يتم احتجازهم على ا�سا�سها الأ�سباب اأمنية  

غير  ال�سيا�سي  الن�ساط  لت�سمل  الكفاية  فيه  بما  وعديدة  كثيرة  االمنية  اال�سباب 
العنيف، وفعليًا اأي عمل من اأعمال المقاومة �سد االحتالل اال�ستعماري اال�سرائيلي  
وتعريفات الجرائم في الت�سريعات الع�سكرية اال�سرائيلية يلفها الكثير من الغمو�ض 
الذي يمكن التالعب به، ما يوؤدي في كثير من االحيان اإلى زيادة العقوبات وال�سجن 

بالن�سبة للفل�سطينيين  

 1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  االول  المقام  في  ي�سمل  الدولي،  االن�ساني  والقانون 
يوفر  وهذا  االن�سان،  لحقوق  الدولي  القانون  عن  ف�ساًل  اال�سافية،  وبروتوكوالتها 
المعايير القانونية الدولية التي يتعين تطبيقها على االعتقال االداري في النزاعات 
الم�سلحة وحاالت العنف االخرى  ويجيز القانون الدولي االعتقال االداري في ظل 
ظروف محددة ومعّرفة ب�سكل �سيق  ووفقًا للعهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية 
وال�سيا�سية، ينبغي اأن يكون هناك حالة طوارئ عامة تهدد حياة االمة  وعالوة على 
ذلك، االعتقال االداري يمكن اأن يوؤمر على اأ�سا�ض فردٍي فقط، من دون تمييز من 
اأي نوع  واالعتقال الجماعي، غير الفردي، لفئة كاملة من اال�سخا�ض ال يمكن باأي 
اأن يعتبر ردًا متنا�سبًا، بغ�ض النظر عن ظروف الحالة الطارئة  حال من االحوال 
بموجب  االداري  االعتقال  �سيا�سة  تبرر  فقط  قاهرة  اأمنية  اأ�سبابًا  اإن  المعنية  
القانون الدولي  ووفقًا لموؤ�س�سة عدالة، �سعت اإ�سرائيل لتبرير �سيا�ستها في االعتقال 
االداري باالدعاء الملحوظ اأنها في »حالة من الطوارئ منذ عام 1948« وهكذا يتم 
الحق  ذلك  في  بما  معينة،  حقوق  من  »التجريد«  اأو  التوقيف  لتبرير  ا�ستخدامه 

املقدمة
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القانون الدويل

عن  كبديل  االداري  االعتقال  ا�ستخدام  عدم  ويجب  التع�سفي 2  االعتقال  عدم  في 
المحاكمة الجنائية عندما يكون هناك عدم كفاية في االدلة للح�سول على االدانة  

اإن ا�ستخدام اإ�سرائيل لالعتقال االداري ينتهك عمدًا هذه القيود 

اإلى المبادئ  اإ�سرائيل في االعتقال االداري بالنظر  الورقة في �سيا�سة  تبحث هذه 
العامة للقانون الدولي الذي يحكم االعتقال ب�سورة عامة واالعتقال االداري ب�سورة 
اإ�سرائيل باأنها تلتزم بهذه المبادئ، فاإن هذا التقرير يظهر  خا�سة  وبينما تدعي 

باأن اإ�سرائيل تنتهك ب�سدة كل واحدة من هذه المبادئ عمليًا 

هذا التقرير �سي�ستعر�ض االعتقال االداري تحت ثالثة عناوين عري�سة:
القانون الدولي 	
القانون اال�سرائيلي 	
االعتقال االداري عمليًا  	

2 موؤ�س�سة عدالة، تقدمي اإىل جلنة االأمم املتحدة حلقوق االن�سان،22 متوز/يوليو 2003، متوفر على املوقع 
http://www.adalah.org/eng/intladvocacy/unhrc_03_emergency.pdf

القانون الدولي
االدارة

اإ�سرائيل ال�سفة الغربية، بما فيها القد�ض ال�سرقية  بعد حرب عام 1967، احتلت 
)وكالهما تحت ال�سيطرة االردنية في ذلك الوقت( وقطاع غزة )التي كانت تحت 
المحتلة   الفل�سطينية  االرا�سي  با�سم  ُتعرف  باتت  والتي  الم�سرية(،  اال�سيطرة 
الوقت   ذلك  في  �سيناء  جزيرة  و�سبه  الجوالن  مرتفعات  اأي�سًا  اإ�سرائيل  واحتلت 
فيما  الدولي  االن�ساني  للقانون  وتخ�سع  محتلة«3  »قوة  اإ�سرائيل  اأ�سبحت  وبالتالي 
يتعلق باحتالل هذه االرا�سي 4 والقانون االن�ساني الدولي ينظم الكيفية التي ينبغي 
المدنيين  ال�سكان  ومعاملة  المحتلة،  القوة  �سلوك  االرا�سي،  هذه  بها  ُتحكم  اأن 

)»اال�سخا�ض المحميين«( خالل االحتالل 5 

االرا�سي  في  االداري  االعتقال  تنظم  التي  اال�سا�سية  الدولية  القانونية  ال�سكوك 
الفل�سطينية المحتلة بموجب القانون الدولي االن�ساني هي:

• اإتفاقية جنيف الرابعة لعام 6:1949	
تن�َض اإتفاقية جنيف الرابعة على حماية المدنيين الذين يجدون اأنف�سهم تحت 
حكم دولة اأجنبية في حال وقوع نزاع داخلي اأو خارجي  وت�سكل االتفاقية على 
االرجح اأهم وثيقة للقانون االن�ساني الدولي والتي تنطبق على االرا�سي المحتلة 
وتعد مكت�سبة ل�سفة القانون الدولي العرفي  واالتفاقية ترتكز على االعتقاد، 
كما هو مبين في المادة )27(، باأن المدنيين، �سواء في االرا�سي المحتلة اأم ال، 
»يحق لهم ب�سكل اأ�سا�سي، في كل الظروف، حق االحترام ال�سخا�سهم و�سرفهم 

3 يحدث االحتالل الع�سكري  عندما حتتل احلاميات الع�سكرية التابعة لالأمة جميع اأو جزء من دولة اأجنبية اأثناء الغزو )اأثناء اأو 
بعد احلرب( 

4  ي�سار اأحيانًا اإىل القانون الدويل االن�ساين  كقوانني حرب اأو قوانني النزاع امل�سلح وي�سم ب�سكل رئي�سي اتفاقيات جنيف والهاي  
5  د  كريتزمر، احتالل العدالة، جامعة نيويورك بر�ض، نيويورك، 2002 )متوفر على املوقع(

(http://www.palestine-un.org/tenth/paper.html)

6 اإتفاقية جنيف الرابعة  

http://www.adalah.org/eng/intladvocacy/unhrc_03_emergency.pdf
http://www.palestine-un.org/tenth/paper.html
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وعاداتهم «  واأخالقهم  الدينية  وممار�ساتهم  وعقائدهم  العائلية  وحقوقهم 
في  لال�سخا�ض  خ�سي�سًا  عنها  االعالن  تم  والمنافع  الحقوق  هذه  وحرمة 

االرا�سي المحتلة  
االداري فقط  االعتقال  الرابعة  اإتفاقية جنيف  و )78( من  المادتين )42(  تجيز 

»اإذا اأمن الدولة المحتلة يجعله �سرورة ق�سوى«7، اأو »الأ�سباب اأمنية قاهرة «8

�سادقت اإ�سرائيل على اإتفاقية جنيف الرابعة في العام 1951 وهي ملزمة باأحكامها 9  

• البروتوتوكول اال�سافي االول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة )1977(:	
لعام 1949  لمعاهدات جنيف  اإ�سافيان  بروتوكوالن  تبني  تم  في عام 1977، 
لتعزيز الحماية لل�سكان المدنيين في وقت النزاع، واالخذ بعين االعتبار وقائع 
الحرب الحديثة  والبروتوكول اال�سافي االول يطبق على النزاعات الم�سلحة 
اأ�سبح  العدائية، في حين  العمليات  اآثار  المدنيين من  الدولية ويقوم بحماية 

وا�سحًا اأن اإتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكوالت ت�سمل: 

اال�ستعمارية  الهيمنة  �سد  ال�سعب  فيها  يقاتل  التي  الم�سلحة  النزاعات   «
تقرير  في  حقهم  ممار�سة  في  العن�سرية  االنظمة  و�سد  االجنبي  واالحتالل 

الم�سير «10

 7  ن�ًض املادة )42( من اإتفاقية جنيف الرابعة:- »ال يجوز االأمر باعتقال االأ�سخا�ض املحميني اأو فر�ض االإقامة 
اجلربية عليهم اإال اإذا اقت�سى ذلك ب�سورة مطلقة اأمن الدولة التي يوجد االأ�سخا�ض املحميون حتت �سلطتها «

اأن تتخذ  اأمنية قهرية،  راأت دولة االحتالل، الأ�سباب  »اإذا  الرابعة:-  اإتفاقية جنيف  املادة )87( من  8 تن�ّض 
تدابري اأمنية اإزاء اأ�سخا�ض حمميني، فلها علي االأكرث اأن تفر�ض عليهم اإقامة جربية اأو تعتقلهم  ينبغي اتخاذ 
قرارات تتعلق باالإقامة اجلربية اأو االعتقال طبقا الإجراءات قانونية حتددها دولة االحتالل وفقا الأحكام هذه 
االتفاقية  وتكفل هذه االإجراءات حق االأ�سخا�ض املعنيني يف اال�ستئناف  ويبت ب�ساأن هذا اال�ستئناف يف اأقرب 
وقت ممكن  ويف حالة تاأييد القرارات، يعاد النظر فيها ب�سفة دورية، واإذا اأمكن كل �ستة �سهور، بوا�سطة جهاز 

خمت�ض ت�سكله الدولة املذكورة «
9 مت امل�سادقة على اإتفاقية جنيف الرابعة من 881 دولة ومت قبولها على نطاق وا�سع كقانون دويل عريف  

10 املادة )1( من الربوتوكول االأول االإ�سايف  

لم ت�سادق اإ�سرائيل على البروتوكوك اال�سافي االول، ولكن المادة )75( من 
البروتوكول اال�سافي االول تعك�ض القانون الدولي العرفي وبالتالي فهي ملزمة 

الإ�سرائيل 11
• اللوائح )االنظمة( المرفقة باتفاقية الهاي الرابعة )لوائح الهاي(:12	

اإ�سرائيل لي�ست طرفًا في اإتفاقية الهاي الرابعة للعام 1907 والتي األحقت بها 
لوائح الهاي  ومع ذلك، ومن المتفق عليه، اأن اإتفاقية الهاي الرابعة )واللوائح( 
هي تف�سيرية للقانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لكافة الدول، بما في 

ذلك اإ�سرائيل 

يوجد اإجماع دولي في االراء بين الدول واللجنة الدولية لل�سليب االحمر اأن اإتفاقية 
جنيف الرابعة ولوائح الهاي للعام 1907 تنطبق على جميع االرا�سي التي احتلتها 
اإ�سرائيل بعد حرب عام 1967  وقد اأكد مجل�ض االمن لالأم المتحدة ومحكمة العدل 
الدولية اإنطباق اإتفاقية جنيف الرابعة على االرا�سي الفل�سطينية المحتلة، بما فيها 
الراأي اال�ست�ساري لمحكمة العدل الدولية في ق�سية الجدار  ال�سرقية، في  القد�ض 

وفيما ال يقل عن 25 من قرارات مجل�ض االأمن 13 

والقانون االن�ساني الدولي ال يجيز اأاأي انتقا�ض من القانون على اأ�سا�ض اأية مبررات 
ع�سكرية اأو اأمنية اأو وطنية، وذلك الأن جميع �سكوك القانون االن�ساني الدولي تولي 
بالفعل المراعاة الواجبة للمتطلبات الع�سكرية والتوفيق بين ال�سرورة الع�سكرية مع 

مطالب االن�سانية 14 

“املبادئ وال�سمانات االإجرائية لالعتقال/االعتقال االإداري يف النزاع امل�سلح وغريها من  11 جيلينا بيجيكو 
املجلة الدولية لل�سليب االأحمر، جملد 87، عدد 858، حزيران/يونيو 2005   حاالت العنف”، 

12 اللوائح )االأنظمة( املرفقة باتفاقية الهاي الرابعة املتعلقة بقوانني واأعراف احلرب الربية )1907( 
13 د  كريت�سمر، احلا�سية 5 

14 املرجع نف�سه 

القانون الدويل
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اأحكام.القانون.الدولي.المطبقه.االخرى:.
القانون الدولي لحقوق االن�سان والقانون الدولي العرفي ذات �سله اأي�سًا عند النظر 

في طبيعة ونطاق االعتقال االداري الم�سموح به 15 
في التا�سع من تموز/يوليو 2004، قدمت محكمة العدل الدولية راأيها اال�ست�ساري 
في االثار القانونية المترتبة على ت�سييد الجدار الفا�سل في االرا�سي الفل�سطينية 
اإتفاقية  اإلى  باالإ�سافة  اأنه  الدولية قررت ب�سورة وثيقة  العدل  المحتلة 16 ومحكمة 
االرا�سي  على  اأي�سًا  تنطبق  التالية  الدولية  القانونية  ال�سكوك  الرابعة،  جنيف 

الفل�سطينية المحتلة:
• العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية للعام 1966:	

يجيز العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية االعتقال االداري في 
ظروف ا�ستثنائية خالل النزاعات الم�سلحة اأو لحماية اأمن الدولة في ظروف 
معينة 17 والظروف المطلوبة من�سو�ض عليها في المادة )4( من العهد الدولي 
عام  في  اإ�سرائيل  عليه  �سادقت  الذي  وال�سيا�سية  المدنية  بالحقوق  الخا�ض 

18.1991

املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد  مثل  ال�سكوك،  هذه  من  االإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  يتاألف   15
 ،1966 لعام  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد   ،1966 لعام  وال�سيا�سية 
اأو املهينة،  اأو الالإن�سانية  اأو العقوبة القا�سية  واالتفاقية الدولية ملناه�سة التعذيب وغريه من �سروب  املعاملة 
�سمن اأ�سياء اأخرى كثرية  والقانون  الدويل العريف هو جمموعة من القوانني خلقت من خالل املمار�سة على 
نطاق وا�سع وثابتة بني الدول، التي اأجريت مع اعتقاد حقيقي باأن هذه املمار�سة هي  ملزم قانونيًا )راأي قانوين(، 

وتكفل هذه القوانني يف حالة وجود قاعدة قانونية اأو مبداأ  
16  اعتمدتها اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة يف 20 متوز/يوليو 2004 يف القرار ES-15/10  واأعتمد القرار 

باأغلبية 150 �سوتًا موؤيدًا، مقابل 6 �سد و 10 امتناع عن الت�سويت   
17  املادة )9( من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية حتدد موقفًا مبدئيًا من االعتقال االإداري من 
خالل و�سع احلق يف احل�سول على احلقوق التالية:- احلق يف احلرية واأمان ال�سخ�ض؛ عدم التعر�ض لالحتجاز 
اأو االعتقال التع�سفي؛ اأن يكون على علم، يف وقت القب�ض، باأ�سباب القب�ض عليه واإخطاره فورًا بالتهم املوجهة له 
اأو لها؛ املثول دون اإبطاء اأمام قا�ض ميار�ض ال�سلطة الق�سائية ويكون له احلق يف حماكمة يف غ�سون فرتة زمنية 
معقولة اأو االإفراج عنه؛ الطعن يف قانونية االعتقال االحتجاز اأمام املحكمة؛ التعوي�ض عن االحتجاز غري امل�سروع  
18  املادة )4( من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية تن�ض:- “يف حاالت الطوارئ اال�ستثنائية 

• العهد الدولي الخا�ض بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية للعام 1966 	

• اإتفاقية حقوق الطفل للعام 1990:-	
المبداأ اال�سا�سي الذي تقوم عليه اتفاقية االمم المتحدة لحقوق الطفل هو اأنه 
في جميع االجراءات التي تتعلق باالطفال، �سواء قامت بها موؤ�س�سات الرعاية 
الهيئات  اأو  االداري��ة  ال�سلطات  اأو  المحاكم  اأو  الخا�سة  اأو  العامة  االجتماعية 
الت�سريعية، ينبغي اأن تكون الم�سالح الف�سلى للطفل االعتبار االول والرئي�سي 19

العدل  العام 1989 ومحكمة  الطفل في  اإتفاقية حقوق  اإ�سرائيل على  �سادقت 
الدولية قررت اأن االتفاقية تنطبق على االرا�سي الفل�سطينية المحتلة 20 

ال  االن�سان  اتفاقيات حقوق  توفرها  التي  الحماية  اأن  راأت  الدولية  العدل  ومحكمة 
تتوقف في حالة النزاعات الم�سلحة، اإال من خالل اأحكام تقييدية من النوع الموجود 

في المادة )4( من العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية 21  

اأو. المعاملة. �سروب. من. وغيره. التعذيب. لمناه�سة. المتحدة. االمم. اإتفاقية.
العقوبة.القا�سية.اأو.اللإن�سانية.اأو.المهينة

العقوبة  اأو  المعاملة  �سروة  من  وغيره  التعذيب  لمناه�سة  المتحدة  االمم  اتفاقية 
القا�سية اأو الالن�سانية اأو المهينة للعام )1984( تحظر جميع اأ�سكال التعذيب في 

التي تتهدد حياة االأمة، واملعلن قيامها ر�سميًا، يجوز للدول االأطراف يف هذا العهد اأن تتخذ، يف اأ�سيق احلدود 
التي يتطلبها الو�سع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقت�سى هذا العهد، �سريطة عدم منافاة هذه 
انطوائها على متييز يكون مربره  الدويل وعدم  القانون  االأخرى املرتتبة عليها مبقت�سى  التدابري لاللتزامات 

الوحيد هو العرق اأو اللون اأو اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين اأو االأ�سل االجتماعي ”
19  املادة )3( من اإتفاقية حقوق الطفل 

20  راأي حمكمة العدل الدولية اال�ست�ساري اخلا�ض بت�سييد اجلدار،
21  املادة )4( ت�سمح الدولة الطرف يف وقف ت�سغيل بع�ض مواد العهد )مبا يف ذلك املادة 9( »يف اأوقات الطوارئ 

العامة التي تهدد حياة االأمة «
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جميع الظروف، من دون اإ�ستثناء  22 �سادقت اإ�سرائيل على اإتفاقية االمم المتحدة 
لمناه�سة التعذيب في العام 1991  ومع ذلك، في العام 1995 رف�ست اإ�سرائيل دور 
لجنة مناه�سة التعذيب، وهي الهيئة التي تراقب تنفيذ االتفاقية، في التحقيق في 

المعلومات التي وردت اإليها من االفراد والمنظمات فيما يتعلق بالتعذيب 
وعالوة على ذلك، اإن اإ�سرائيل ال تلتزم بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء 
ق�ساء  �سوؤون  الإدارة  الدنيا  النموذجية  المتحدة  االمم  قواعد  اأو  المتحدة  لالمم 
االحداث )المعروفة اأي�سًا با�سم »قواعد بكين«( في تطبيقها للتعذيب �سد ال�سجناء 

الفل�سطينيين من اأجل انتزاع اعترافات منهم ال�سدار الحكم    
جل�سة  بعقد  التعذيب  لمناه�سة  المتحدة  االأمم  لجنة  قامت   ،2016/5/4-2 في 
قد  اللجنة  وكانت  جنيف   في  المتحدة  االأمم  مقر  في  االحتالل  لحكومة  مراجعة 
تلقت العديد من تقارير الظل حول انتهاك دولة االحتالل التفاقية مناه�سة التعذيب 
مما ال يقل عن ع�سرة موؤ�س�سات اأهلية-بما في ذلك موؤ�س�سة ال�سمير-التي �سلطت 
قوات  ممار�سة  �سمنها  ومن  االحتالل  دولة  تنتهجها  التي  ال�سيا�سات  على  ال�سوء 
االحتالل للتعذيب و�سوء المعاملة ب�سكل ممنهج بحق الفل�سطينيين خالل االعتقال 

والتحقيق، باالإ�سافة الى ممار�سة �سيا�سة االعتقال االإداري بوتيرة عالية  

ا�ستنادا  طويلة  لفترات  محاكمة  او  تهمة  دون  االعتقال  ق�سية  اللجنة  وتناولت 
لمعلومات �سرية والتي كانت قد ت�ساعدت ب�سكل ملحوظ منذ ت�سرين االأول 2015  

اأيار   13 في  االحتالل  دولة  ممار�سات  حول  الختامية  اللجنة مالحظاتها  اأ�سدرت 
حد  لو�سع  الالزمة  التدابير  اتخاذ   « الي:  االحتالل  حكومة  دعت  والتي   2016
لممار�سة االعتقال االإداري والتاأكد من منح جميع االأ�سخا�ض الذين يتم احتجازهم 
التدابير  »واتخاذ  االأ�سا�سية«،  القانونية  ال�سمانات  االإداري  االعتقال  في  حاليا 

22 املادة )22( من اتفاقية االأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب  

الالزمة اللغاء قانون اعتقال المقاتلين غير ال�سرعيين « كما تناولت اللجنة اأي�سا 
االأطفال   فيهم  بمن  الفل�سطيينين  بحق  االإداري  لالعتقال  المتزايد  اال�ستخدام 

و�سرحت اللجنة في تقريرها ما يلي: 

»توؤكد اللجنة باأن عدد المعتقلين االإداريين ازداد منذ اأيلول 2015 كما ت�ساعدت 
وتيرة العنف  وفي هذا ال�سدد، تعرب اللجنة عن قلقها العميق انه من وقت الجل�سة 
تعرب  كما  12 طفل   �سمنهم  االإداري، من  االعتقال  في  �سخ�سا   700 هناك  كان 
االعتقال  في  عامين  اأكثر من  ق�سوا  المعتقلين  هوؤالء  ثالثة من  ان  قلقها من  عن 

االإداري « 

كما دعت اللجنة اإلى و�سع حد ال�ستخدام دفاع ال�سرورة كمبرر ال�ستخدام التعذيب 
ب�سكل منهجي وا�سع النطاق   واأكدت اللجنة في التقرير على اأن التعذيب محظور 

بموجب االتفاقية دون ا�ستثناءات: 

التعذيب  حظر  ان  على  توؤكد  االتفاقية  من   )2(  2 المادة  ان  الى  اللجنة  وت�سير 
مطلق وغير قابل لالنتقا�ض  وانه ال يوجد ظروف ا�ستثنائية ت�سمح للدولة الطرف 

با�ستخدام التعذيب 23

نظام.روما.االأ�سا�سي.للمحكمة.الجنائية.الدولية.)1998(
الحرب  جريمة   )1998( الدولية  الجنائية  للمحكمة  االأ�سا�سي  روما  نظام  يذكر 
العادلة  بالمحاكمة  حقه  من  محمي  �سخ�ض  اأي  او  حرب  ا�سير  حرمان  “تعمد 
والنظامية” )المادة 8 )2((  وتعتبر موؤ�س�سة ال�سمير ممار�سة �سلطات االحتالل 
لالعتقال االإداري �سيا�سة تع�سفية وغير قانونية االمر الذي يرقى العتباره جريمة 
حرب بما يتوافق مع نظام روما االأ�سا�سي للمحكمة الجنائية الدولية وخا�سة بانه 

يحرم ال�سخ�ض المعتقل من حقه بالمثول للمحاكمة العادلة والنزيهة  

23  Ibid. 
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حقوق.وواجبات.والتزامات.محددة.يفر�سها.القانون.الدولي:
كل من القانون االن�ساني الدولي والقانون الدولي لحقوق االن�سان ين�ض على حقوق 

وواجبات والتزامات محددة فيما يتعلق باالعتقال االداري، بما في ذلك ما يلي:

• اإتفاقية جنيف الرابعة باحترام 	 ال�سامية المتعاقدة على  تتعهد االطراف 
و�سمان احترام االتفاقية في جميع الظروف واالحوال 24

• والمعاملة 	 والت�سويه  والج�سدي(  )العقلي  التعذيب  �سد  حظر  فر�ض 
القا�سية 25 

• فر�ض حظر �سد العقاب البدني 26	
• فر�ض حظر على عمليات الترحيل ونقل المدنيين داخل وخارج االرا�سي 	

المحتلة 27
• حظر على االعمال االنتقامية والعقوبات الجماعية 28 	
• حظر االعتداء على الكرامة ال�سخ�سية، وعلى االخ�ض المعاملة المهينة 	

اأو الالن�سانية، بما في ذلك اأي �سكل من اأ�سكال هتك العر�ض 29 

24 املادة )1( من اإتفاقية جنيف الرابعة  
25 املادة )3( من اإتفاقية جنيف  الرابعة؛ الربوتوكول االأول االإ�سايف، املادة 75 )2( )اأ( )ii(؛ واملادة )2( 

من اإتفاقية مناه�سة التعذيب  
 )iii( )26 الربوتوكول االأول االإ�سايف، املادة 75 )2( )اأ

27 اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )49(:- 
“يحظر النقل اجلربي اجلماعي اأو الفردي لالأ�سخا�ض املحميني اأو نفيهم من االأرا�سي املحتلة اإيل اأرا�سي دولة 

االحتالل اأو اإيل اأرا�سي اأي دولة اأخري، حمتلة اأو غري حمتلة، اأيا كانت دواعيه   « 
»ال يجوز لدولة االحتالل اأن ترحل اأو تنقل جزءا من �سكانها املدنيني اإيل االأرا�سي التي حتتلها «

28 اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )33(؛ الربوتوكول االأول االإ�سايف، املادة 75 )2( )د(؛ ولوائح الهاي، املادة )50( 
29  اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )3(؛ الربوتوكول االأول االإ�سايف، املادة 75 )2( )ب( 

االجراء
• يعتقل 	 اأو  يحتجز  اأو  عليه  يقب�ض  �سخ�ض  اأي  عاجلة،  ب�سفة  يبلغ،  اأن  ينبغي 

باالأ�سباب المبررة التخاذ هذه التدابير 30 
• يجب عدم اإ�سدار حكم اإال بعد محاكمة عادلة 31	
• اأي متهم له الحق في تقديم االدلة الالزمة لدفاعه، وعلى االخ�ض ا�ستدعاء 	

بحرية  زيارته  ي�ستطيع  يختاره  موؤهل  بمحام  اال�ستعانة  في  حق  وله  ال�سهود  
وتوفر له الت�سهيالت الالزمة الإعداد دفاعه 32

• اأي �سخ�ض يعتقل له الحق في اإعادة النظر في االعتقال من هيئة منا�سبة في 	
اأقرب وقت، وبحث حالة هذا ال�سخ�ض ب�سفة دورية، بواقع مرتين على االأقل 

في ال�سنة 33
• اأي �سخ�ض معتقل له الحق باأن يتم االفراج عنه من الدولة الحاجزة بمجرد 	

زوال اال�سباب التي اقت�ست اعتقاله 34

االت�سال.بالعائلة

• اأ�سبوع واحد على االكثر 	 اأو خالل  ي�سمح لكل �سخ�ض معتقل، بمجرد اعتقاله 
من و�سوله اإلى اأحد المعتقالت، باأن ير�سل اإلى عائلته الإخطارها عن اعتقاله 

وعنوانه وحالته ال�سحية 35 
• المعتقل لديه الحق في تلقي المرا�سالت الواردة من اأ�سرته 36 	

30 الربوتوكول االإ�سايف االأول، املادة 75 )3( 
31 اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )71( 
32 اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )72( 
33 اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )43( 

34 اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )132(؛ الربوتوكول االإ�سايف االأول، املادة 75 )3( 
35 اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )106( 
36  اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )107( 
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اإعطاء  ويجب  الغذائية   احتياجاتهم  االعتبار  بعين  تاأخذ  حين  في  �سحتهم، 
المعتقلين الو�سائل لتح�سير طعامهم 42 

• يجب تزويد المعتلقين باأماكن منا�سبة الإقامة ال�سعائرالدينية 43 	

الن�ساء
• على الن�ساء المعقتالت اأن يكونوا تحت اال�سراف المبا�سر للن�ساء 44 	

االطفال
• في جميع االجراءات التي تتعلق باالطفال، ينبغي اأن تكون الم�سالح الف�سلى 	

للطفل في االعتبار االول 45
• اأو 	 حين يتم ف�سل الطفل عن والديه نتيجة لت�سرفات والديه، مثل االحتجاز 

ال�سجن اأو النفي اأو الترحيل اأو الوفاة، يجب على الدولة، عند الطلب، تزويد 
العائلة بالمعلومات من نوع مكان وجود ع�سو اال�سرة المفقود 46

• على الدول االطراف اأن تعترف بحق الطفل في التعليم 47 	
• العقوبة 	 اأو  المعاملة  �سروب  من  غيره  اأو  للتعذيب  طفل  اأي  اإخ�ساع  يجوز  ال 

القا�سية اأو الالن�سانية اأو المهينة 48 
• ويتعين 	 تع�سفية،  اأو  قانونية  ب�سورة غير  اأي طفل من حريته  يجوز حرمان  ال 

ا�ستخدام االحتجاز فقط كاإجراء اأخير والأق�سر فترة زمنية منا�سبة 49 

42  اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )89( 
43  اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )86( 

44  البروتوكول االإ�سافي االأول، المادة 75 )5( 
45  البروتوكول االإ�سافي االأول، المادة )3( 

46 البوتوكول االإ�سافي االأول، المادة )9( 
47 البروتوكول االإ�سافي االأول، المادة )28( 
48 البروتوكول االإ�سافي االأول، المادة )37( 

49 البروتوكول االإ�سافي االأول  

فتراٍت  على  اأقاربه،  االخ�ض  وعلى  زائريه،  با�ستقبال  معتقل  �سخ�ض  لكل  ي�سمح 
في  عائالتهم  بزيارة  للمعتقلين  وي�سمح  التواتر   من  يمكن  ما  وبقدر  منتظمة، 
الحاالت العاجلة، بقدر اال�ستطاعة، وبخا�سة في حاالت وفاة اأحد االأقارب اأو مر�سه 

بمر�ض خطير 37

ظروف.االعتقال
• تتطلبها 	 التي  الطبية  الرعاية  وتوفر  المعتقلين  تعيل  اأن  االحتالل  دولة  على 

حالتهم ال�سحية 38

• اأن تعيل االأ�سخا�ض الذين يعولهم المعتقلون في الظروف 	 على دولة االحتالل 
التي يكونون فيها غير قادرين على اإعاله اأنف�سهم 39

• يجب ف�سل المعتقلين االداريين عن اال�سخا�ض المعتقلين الأي �سبب اآخر، مثل 	
اال�سخا�ض المدانين بجرائم جنائية  وهذا ي�سلط ال�سوء على التمييز االيجابي 
بين اال�سخا�ض الذين �سجنوا بعد محاكمة جنائية عادية وهوؤالء الذين احتجزوا 
في االعتقال االداري الذين لم يحاكموا اأو يدانوا بارتكاب اأي جريمة، وبالتالي 

ينبغي اأن يبقوا منف�سلين 40

• ال�سروط 	 فيها  تتوفر  اأماكن  اأو  مبان  في  المعتقلين  اإي��واء  االحتالل  دولة  على 
ال�سحية و�سمانات ال�سالمة وتكفل الحماية الفعالة من ق�سوة المناخ 41

• للمحافظة على 	 المعتقلين بجرعة غذائية كافية  تزود  اأن  على دولة االحتالل 

37  اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )116( 
38  اإتفاقية جنيف الرابعة، املواد )81، 91، 92( 
39  اإتفاقية جنيف الرابعة، املواد )81، 91، 92( 

40  اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )84( 
41  اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )85( 
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التطبيق:
بالن�سبة  التزامًا قانونيًا  توؤ�س�ض  الرابعة  اإتفاقية جنيف  الم�ستركة بين  المادة )1( 
وتنفيذ  الحترام  فقط  لي�ض  ومجتمعة،  منفردة  المتعاقدة،  ال�سامية  لالطراف 
 )1( الم�ستركة  المادة  ا�ستكملت  وقد  احترامها   ل�سمان  اأي�سًا  ولكن  االتفاقيات، 
من المادة )89( من البروتوكول اال�سافي االول، التي تن�ّض على »اأنه في حاالت 
ال�سامية  االطراف  تتعهد  البروتوكول،  لهذا  اأو  لالتفاقية  الج�سيمة  االنتهاكات 
المتعاقدة على العمل، مجتمعة اأو منفردة، بالتعاون مع االمم المتحدة ووفقًا لميثاق 

االمم المتحدة « 

القانون االن�ساني الدولي، ووفقًا لمبداأ االخت�سا�ض العالمي، يطالب الدول البحث 
عن/ ومعاقبة جميع اال�سخا�ض الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون على النحو 
والمعاملة  التعذيب  مثل  الرابعة،  جنيف  اإتفاقية  من   )147( المادة  في  الوارد 
من  محمي  �سخ�ض  اأي  وحرمان  الم�سروع  غير  والحب�ض  والترحيل  الالن�سانية 
الح�سول على محاكمة عادلة ونظامية، ويجب اإح�سار هوؤالء اال�سخا�ض للمحاكمة 

اأمام محاكمهم اأو ت�سليمهم اإلى دولة طرف في االتفاقية للمحاكمة  

ومحكمة العدل الدولية في حكمها على الجدار قررت اأن جميع االطراف ال�سامية 
المتعاقدة في االتفاقية لديها التزام للتاأكد من االمتثال لجميع اأحكام االتفاقية 

القانون ال�سرائيلي
الذي  والقانون  الداخلي  اال�سرائيلي  القانون  بموجب  قانوني  هو  االداري  االعتقال 
اإ�سرائيل  بررت  االخيرة،  االونة  وفي  المحتلة   االرا�سي  على  اإ�سرائيل  تطبقه 
ا�ستخدامها لالعتقال االداري بذكر المادة )78( من اإتفاقية جنيف الرابعة، والتي 
ت�سمح باعتقال اال�سخا�ض المحميين »الأ�سباب اأمنية قاهرة« 50 واإ�سرائيل لم تحدد 

اأبدًا المعايير لما ي�سكل »اأمن الدولة«  

القانون.في.اإ�سرائيل:.
)االعتقاالت(  الطوارئ  قانون  بموجب  االداري  باالعتقال  ي�سمح  اإ�سرائيل،  في 
حالة  اإعالن  عند  فقط  يطبق  الطوارئ  وقانون  الطورائ(    )قانون   )1979(
الطوارئ بقرار من الكني�ست اال�سرائيلية  وحالة الطوارئ هذه موجودة منذ تاأ�سي�ض 

دولة اإ�سرائيل عام 1948 

وقانون الطوارئ ي�سمح لوزير الدفاع ا�سدار اأمر اعتقال لمدة ت�سل اإلى �ستة اأ�سهر، 
مع ال�سالحية بتجديد االمر كل �ستة اأ�سهر، اإلى اأجل غير م�سمى  وال بد من تقديم 
المعتقل اأمام قا�ض في غ�سون 48 �ساعة من االعتقال ويعاد النظر في االمر ب�سكل 

دوري كل ثالثة اأ�سهر من رئي�ض المحكمة 

القانون.في.ال�سفة.الغربية:
رقم  الع�سكري  االمر  بموجب  االداري  باالعتقال  ي�سمح  الغربية،  ال�سفة  في 
)1226( 51 وهذا االمر ي�سمح للقادة الع�سكريين في المنطقة باإعتقال اأي فرد لمدة 
ت�سل اإلى �ستة اأ�سهر اإذا كان لديهم »اأ�سباب معقولة الفترا�ض اأن اأمن المنطقة اأو 

50  مت تعريف االأ�سخا�ض املحميني يف املادة )4( من اإتفاقية جنيف الرابعة على النحو التايل:- 
االأ�سخا�ض الذين حتميهم االتفاقية هم اأولئك الذين يجدون اأنف�سهم يف حلظة ما وباأي �سكل كان، يف حالة قيام 

نزاع اأو احتالل، حتت �سلطة طرف يف النزاع لي�سوا من رعاياه اأو دولة احتالل لي�سوا من رعاياها «
51 مت تعديل االمر الع�سكري 1226 يف وقت الحق من قبل االمر الع�سكري 1591 

القانون اال�سرائيلي
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االمن العام ي�ستدعي االحتجاز«  ويمكن للقادة تمديد فترة االعتقال لفترات اإ�سافية 
ت�سل اإلى �ستة اأ�سهر اإذا »ع�سية اإنق�ساء اأمر االعتقال« كان لديهم »اأ�سباب معقولة 
لالعتقاد اأن اأمن المنطقة اأو االمن العام ال يزال يتطلب اإبقاء المعتقل محتجزًا« 52  
االمر الع�سكري رقم )1226( ال يحدد مدة تراكمية ق�سوى لالعتقال االداري  لم 
يتم تعريف م�سطلحات »اأمن المنطقة« و »االمن العام«، وترك تف�سيرهما للقادة 

الع�سكريين  

اإذا كان القائد الع�سكري يرى اأنه من ال�سروري فر�ض اأمر االعتقال، قد يفعل ذلك 
لمدة ت�سل اإلى �ستة اأ�سهر، وبعد ذلك يمكن اأن يمدد االمر اال�سلي لمدة �ستة اأ�سهر 
اأمر االعتقال االداري،  التي يمكن فيها تمديد  المرات  لعدد  اأخرى  وال يوجد حد 

وهذا ي�سمح باالعتقال التع�سفي الأجل غير م�سمى  

االعتقال  اأوامر  تنظم  التي  االجراءات  تعديل  تم   ،1999 حزيران/يونيو  �سهر  في 
ح�سب االمر الع�سكري رقم )1466(، الذي ين�َض على وجوب تمثيل المعتقل اأمام 
قا�ض ع�سكري في غ�سون ع�سر اأيام من تاريخ القب�ض عليه  وهذه التعديالت اأي�سًا 
اأو  �سدرت  كما  االداري  االعتقال  اأوامر  على  الت�سديق  الع�سكري  للقا�سي  اأذنت 

اإلغائها كليًا اأو تخفي�ض مدة االمر    

القانون.في.قطاع.غزة:
باالعتقال  اأُذن   ،2005 عام  في  غزة  قطاع  من  اال�سرائيلي  الجي�ض  اإن�سحاب  حتى 
مماثاًل  وكان  للعام )1988(   )941( رقم  الع�سكري  االمر  بموجب  هناك  االداري 
االن�سحاب  وبعد  الغربية   ال�سفة  في  ال�ساري  االداري  االعتقال  المر  عمله  في 
اال�سرائيلي، قالت الحكومة اال�سرائيلية اأنها لم تعد قوة احتالل في قطاع غزة واأنها 
لي�ست ملزمة بالقانون الدولي المتعلق بواجبات والتزامات قوى االحتالل  ومع ذلك 

52 االمر الع�سكري 1226، ق�سم )1 ب( 

فاإن اإن�سحاب القوات اال�سرائيلية وحدها ال يعني اأن غزة لم تعد محتلة  وتحافظ 
اإ�سرائيل على �سيطرتها الفعلية على قطاع غزة بو�سائل مختلفة، مثل ال�سيطرة على 
اإجماع في االراء،  المجال الجوي والمجال البحري والحدود الدولية  وكان هناك 
بغ�ض النظر عن م�ساأله محددة ب�ساأن تطبيق قوانين االحتالل، اأن اإ�سرائيل ال تزال 
يعي�سون في قطاع  الذين  المحميين  اال�سخا�ض  القانونية م�سوؤولة عن  الناحية  من 

غزة بموجب االحكام العامة للقانون االن�ساني الدولي 53

المقاتلين  حب�ض  قانون  اال�سرائيلي  الكني�ست  �سَن   ،2002 اآذار/مار�ض  �سهر  في 
غير ال�سرعيين )2002(  وين�ّض هذا القانون على االعتقال االداري اإلى اأجل غير 
م�سمى ل للرعايا االجانب ويخلق فئة ثالثة من اال�سخا�ض »المقاتل غير ال�سرعي« 
اأعمال  في  ي�ساركون  الذين  اال�سخا�ض  فقط  لي�ض  ي�سمل  وا�سح  غير  تعريف  مع 
عدائية �سد اإ�سرائيل، ولكن اأي�سًا اأي من اأفراد القوات التي تنفذ مثل هذه االعمال 
العدائية من تلك القوة  وا�ستخدام ت�سمية »مقاتل غير �سرعي« يعمل على النقي�ض 
من القانون االن�ساني الدولي في التمييز بين المقاتلين والمدنيين، بل يتيح احتجاز 
المعتقلين بال حماية من اتفاقية جنيف الثالثة كمقاتلين محتجزين وكاأ�سرى حرب، 
ودون حماية من اتفاقية جنيف الرابعة كمدنيين  )كال من هذه االتفاقيات تمكن 
الدولة من مالحقة الم�ستبه بهم عن الجرائم التي يزعم اأنها ارتكبت اإما كمقاتلين 

اأو كمدنيين 54( 

باأنه  به  الم�ستبه  ال�سخ�ض  باحتجاز  ي�سمح  ال�سرعيين  غير  المقاتلين  وقانون 
»مقاتل غير �سرعي » لمدة ت�سل اإلى 14 يومًا دون مراجعة ق�سائية، وي�سمح اأي�سًا 

 2007 االإ�سرائيلي؟”،  االن�سحاب  بعد  غزة  قطاع  على  ينطبق  الدويل  االن�ساين  القانون  “هل  دياكونيا    53
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=842 -:متوفر على �سبكة االإنرتنت على العنوان التايل(

الفل�سطينية املحتلة:- حتليل  واالأرا�سي  اإ�سرائيل  املعاملة يف  التعذيب و�سوء  التعديب،  54 متحدون ملناه�سة 
المتثال اإ�سرائيل التفاقية االأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة القا�سية اأو الالإن�سانية اأو 

www unitedagainsttorture org -:املهينة، 2008 )متوفر على �سبكة االإنرتنت على العنوان التايل

القانون اال�سرائيلي

http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=842
http://www.unitedagainsttorture.org
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با�ستخدام االدلة ال�سرية وتقديم االدلة في المحاكم باأن تمار�ض خالل عدم وجود 
اأو في غياب المعتقل  وعلى �سبيل المقارنة، بموجب االوامر الع�سكرية اال�سرائيلية 
الع�سكري،  القائد  من  االداري  االعتقال  اأمر  اإ�سدار  وبمجرد  الغربية،  ال�سفة  في 
ال بد من تقديم المعتقل اأمام قا�ض ع�سكري في غ�سون ثمانية اأيام  وعالوة على 
المقاتلين  قانون  ي�سمح  المحكمة،  اأمر االعتقال في  الموافقة على  اإذا تمت  ذلك، 
غير ال�سرعيين بو�سع االفراد رهن االعتقال االداري لفترة غير محددة من الوقت، 
وتفوي�ض  االنتهاء«  اإلى  اإ�سرائيل  �سد  العدائية  االعمال  فيه  »و�سلت  وقت  حتى  اأو 
بعد  للقا�سي  ويمكن  اأ�سهر   �ستة  كل  فقط  واحدة  مرة  لالعتقال  ق�سائية  مراجعة 
ذلك اإما االفراج عن المعتقل اأو االبقاء اأمر االعتقال  وي�سمح للمعتقل اال�ستئناف 

اإلى المحكمة العليا االإ�سرائيلية خالل 30 يومًا 

العتقال الداري من الناحية العملية 

يتم اإ�سدار اأوامر االعتقال االداري في االرا�سي الفل�سطينية المحتلة باأمر من القادة 
الع�سكريين لمدة تتراوح بين 1-6 اأ�سهر ويمكن تجديدها اإلى اأجل غير م�سمى 

االجراء
على  االداري  االعتقال  نظام  تطبيق  يتم  اال�سرائيلية،  الع�سكرية  االنظمة  ظل  في 

النحو التالي: 

اال�سرائيلي، . 1 الجي�ض  من  بحمالت  الفل�سطينيين  على  القب�ض  يتم  ما  ع��ادة 
االحيان  من  كثير  في  اال�سرائيليين  الجنود  من  كبيرة  اأع���داد  يدخل  حيث 
الممتلكات  وتدمير  االب��واب  بك�سر  يقومون  وع��ادًة  لالعتقال،  عنوة  المنزل 
المظاهرات   وفي  التفتي�ض  نقاط  عند  تحدث  اأي�سًا  واالعتقاالت  ال�سخ�سية  
وفي بع�ض الحاالت، يتم ا�ستخدام الكالب البولي�سية لدخول المنزل، مرعبة 
ال�سكان القاطنين في المنزل  والجنود اأي�سًا يهددون ال�سكان القاطنين لفظيًا 

وج�سديًا 55

ويمكن عندئذ اعتقال الفل�سطيني لمدة ت�سل اإلى ثمانية اأيام دون اأن يكون على . 2
علم عن �سبب احتجازه، ودون اأن يمثل اأمام قا�ض  وهذا ي�سكل خرقًا للقانون 

الدولي 56

اأثناء اأو بعد ثمانية اأيام من االحتجاز، المعتقل اإما: . 3
اأ  يتم اإر�ساله اإلى مركز ا�ستجواب 

ب  يتم اإتهامه بارتكاب جريمة 

ال�سجون  يف  الفل�سطينيني  ال�سيا�سيني  ال�سجناء  تعذيب  االن�سان،  وحقوق  االأ�سري  لرعاية  ال�سمري  موؤ�س�سة   55
االإ�سرائيلية، 2003 

56 الربوتوكول االإ�سايف االأول، املادة 75 )3( 

االعتقال االداري من الناحية العملية 
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ج  يتم اإعطائه اأمر اعتقال اإداري، اأو
د  يتم االفراج عنه 

عند و�سعه رهن االعتقال االداري، تتم مراجعة ق�سائية عادة في غ�سون ثمانية . 4
ال�سرية” من  “المعلومات  تقديم  يتم  عندها  االم��ر،  ا�سدار  تاريخ  من  اأي��ام 
جهاز االمن اال�سرائيلي )ال�ساباك(  وال ي�سمح للمعتقل اأو محاميه بم�ساهدة 

ي�سكل انتهاكًا للقانون الدولي 57 وهذا  ال�سرية”   “المعلومات 

جل�سة اال�ستماع لي�ست مفتوحة للجمهور  وهذا ي�سكل خرقًا للقانون الدولي 58. 5
االداري  . 6 االعتقال  اأمر  اإلغاء  اأو  تق�سير  اأو  الموافقة  الع�سكري  للقا�سي  يجوز 

وعمليًا، عادًة ما يتم الموافقة على اأمر االعتقال من دون تغيير 
محكمة . 7 اإلى  الق�سية  ا�ستئناف  يمكن  االول��ى،  المحكمة  من  القرار  على  بناء 

العدل  محكمة  اإلى  االمر  لزم  اإذا  ثم،  ومن  االداريين،  للمعتقلين  اال�ستئناف 
العليا 

في نهاية فترة االحتجاز االولية، يمكن تجديد اأمر االعتقال لفترة اأخرى ت�سل . 8
بها تجديد فترة  التي يمكن  المرات  اأ�سهر، وال يوجد قيد على عدد  �ستة  اإلى 

االعتقال االولي 

ونتيج���ة المكاني���ة تجدي���د اأوامر االعتقال االداري���ة اإلى اأجل غي���ر م�سمى، ال يعرف 
المحتج���زون مت���ى �سيتم االف���راج عنه���م و/ اأو لماذا ه���م محتج���زون  وفي بع�ض 
الح���االت، يت���م تجديد اوام���ر االعتقال االداري عل���ى بوابة ال�سجن  وف���ي كثير من 
الق�ساي���ا القانونية التي تتابعها موؤ�س�سة ال�سمير، يق�سي المحتجزون اإداريًا �سنوات 
ف���ي ال�سجن  وقد ق�سى المعتقل���ون الفل�سطينيون مدة ت�سل اإل���ى ثماني �سنوات في 
ال�سج���ن من دون تهمة اأو محاكمة بموجب اأوامر اعتقال اإداري  فعلى �سبيل المثال، 

57 اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )71( 
58 اإتفاقية جنيف  الرابعة، املادة )71( 

ت���م احتج���از �سلي���م طه عاي����ض في االعتق���ال االداري ب�س���ورة م�ستم���رة من 2001 
-59.2007 واأط���ول مدة حالية يق�سيها في االعتق���ال االداري المعتقل الفل�سطيني، 
م���ازن النت�سة، الذي ق�سى مجم���وع 12 عاما في االعتقال االإداري منذ العام 1994  
وقد اأطلق �سراحه بتاريخ 2015/4/21 بعد ان ق�سى 20 �سهرا في االعتقال االإداري  

اال�سا�ص.القانوني.للعتقال.االداري:.
ادعاءات  مع  يتعاملوا  اأن  االداريين  المعتقلين  يمثلون  الذين  المحامين  على  يجب 
وا�سعة  الأ�سباب  االداريين  المعتقلين  احتجاز  يتم  ما  وعادًة  م�ستحيلة   غام�سة 
دون  يتركان  التهديد  وطبيعة  المنطقة  ولكن  المنطقة«،  الأمن  تهديدًا  »ي�سكلون 

تعريف  وهذا ي�سكل خرقًا للقانون الدولي 60

ويمكن لمحامو الدفاع اأن يحاولوا االلتما�ض للق�ساة الع�سكريين للح�سول على مزيد 
لمحكمة  المعتاد  ولكن من غير  موكليهم،  المزاعم �سد  المعلومات حول هذه  من 
ع�سكرية اأن تقوم بت�سليم هذه المعلومات  واإذا كان الق�ساة الع�سكريين يف�سحون 
عن المزيد من المعلومات حول ال�سبهات، فهي عادة تتم فقط بعد اأن يتم بالفعل 

احتجاز المعتقل في االعتقال االداري لمدة �سهور 

الحق.في.المراجعة.واال�ستئناف:.
يلغي  اأو  يقلل  اأن  ع�سكري  لقا�ض  يمكن  حيث  االداري،  االعتقال  اأمر  مراجعة  بعد 
الع�سكري  القا�سي  قرار  ا�ستئناف  وقت  اأي  في  الحق  له  المعتقل  االمر،  يوؤكد  اأو 
وعملية  اآخر   ع�سكري  قا�ض  برئا�سة  للمعتقلين  االدارية  اال�ستئناف  محكمة  في 
اال�ستئناف اإلى حد ما هزلية، بالنظر اإلى اأن المعتقل ومحاميه لم يكن لديهم حق 
الو�سول اإلى المعلومات »ال�سرية« التي ت�ستند عليها االوامر، وهذا يجعل الدفاع في 

http://www.addameer. التايل:-  العنوان  على  االإنرتنت  �سبكة  على  متوفر  �سليم،  ملف  اإىل  اأنظر    59
info/?p=1082

60  الربوتوكول االإ�سايف االأول، املادة 75 )3( 

االعتقال االداري من الناحية العملية 
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اأو ال تكون ال�سبهات في الملف االمني   موقف اال�سطرار الى تخمين ما قد تكون 
جميع  اأن  وحيث  االوليين،  ال�سهود  وا�ستجواب  مواجهة  على  قادرًا  لي�ض  والمعتقل 
على  قادر  غير  المعتقل  بال�سرية،  �سنفت  المحكمة  الى  قدمت  التي  المعلومات 
مناف�سة �سحتها، والمعتقلون بالتالي غير قادرين على تقديم دفاع ذي معنى، ولي�ض 

هناك حد زمني على الحق في اال�ستئناف اأمام محكمة اال�ستئناف الع�سكرية 
وبعد حمالت االعتقال الجماعية التي قامت بها ا�سرائيل في اآذار/مار�ض 2002، 
قام القائد الع�سكري اال�سرائيلي بتعديل االمر الع�سكري المتعلق باالعتقال االداري 
القا�سي  كان  فاإذا  �سرية«    »معلومات  بتقديم  الع�سكري  العام  للمدعي  لل�سماح 
اأن  له  يمكن  اال�سرائيلية،  االمنية  االجهزة  �سهادة  الى  ي�ستمع  اأن  يريد  الع�سكري 
يطلب ح�سور ممثل عنها، ولكن هذا نادرًا ما يحدث في الواقع، ما يجعل من قرار 

القا�سي مجرد ختم تلقائي لقرارات القائد الع�سكري وباجراءات �سريعة جدا 

يقدموا  اأن  االدرايين  للمعتقلين  فعليًا،  اال�سرائيلية،  العليا  المحكمة  �سمحت  وقد 
التما�سا اإلى المحكمة لمراجعة اأوامر االعتقال االداري  وفي معظم الحاالت، ومع 

ذلك، يتم رف�ض هذه االلتما�سات 

المحامون:.
المحامون الذين يمثلون المعتقلين الفل�سطينيين في المحاكم الع�سكرية والمدنية 
الفل�سطينيين  المعتقلين  حق  منظم  ب�سكل  تقو�ض  عقبات  يواجهون  اال�سرائيلية 
اأن يتعاملو مع االوامر الع�سكرية،  في التمثيل القانوني، ويجب على محامو الدفاع 
والقوانين اال�سرائيلية واالجراءات في ال�سجون التي تحّد من قدرتهم على تقديم 
اأو  اأو مكان االقامة تملي قدرته  المنا�سبة لموكليهم، )وجن�سية المحامي  الم�سورة 

قدرتها على تمثيل الموكلين الفل�سطينيين 61( 

61 ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع اإىل الدفاع عن ال�سجناء الفل�سطينيني:- تقرير عن و�سع حمامي الدفاع 
يف املحاكم الع�سكرية اال�سرائيلية، موؤ�س�سة ال�سمري، ني�سان/اأبريل 2008 

والمدعي العام الع�سكري عادًة ما يكون الم�سدر الوحيد للمعلومات عن االدلة في 
اأن محامي الدفاع ال يمكنه ا�ستجواب المدعي العام  اإال  ق�سايا االعتقال االداري، 
اأ�سئلة محامي الدفاع من  ك�ساهد  بداًل من ذلك، يقوم المدعي باالجابة على كل 

دون اأن يوؤدى اليمين القانوني وله الحق في عدم االجابة على اال�سئلة 

المحاكم.الع�سكرية.والق�ساة:.
الحقيقة ال�سارخة هي اأنه ال يوجد فل�سطيني واحد متهم بارتكاب »جرائم امنية« 
الع�سكرية اال�سرائيلية  المحاكم  ويتم عر�سه على  الجنائية،  الجرائم  وغيرها من 

يح�سل على اجراءات محاكمة عادلة 
القائد  عاتق  على  تقع  فاإنه  )ب(،   3 المادة   )378( رقم  الع�سكري  لالمر  ووفقًا 
المحكمة  ق�ساة  تعيين  م�سوؤولية  المحتلة  الفل�سطينية  االرا�سي  في  الع�سكري 
الق�ساة 62  لتعيين  خا�سة  لجنة  اتخذته  لقرار  وفقًا  التعيين  هذا  ويتم  الع�سكرية  
خم�ض  هو  ع�سكري  قا�ض  لتدريب  المطلوب  االدنى  الحد  ذلك،  اإلى  وباالإ�سافة 

�سنوات من الخبرة القانونية 
ق�ساة المحكمة الع�سكرية والمدعين العامين واجهزة ة االمن اال�سرائيلية لديهم 
واالدلة،  االدعاءات  على  تحتوي  زعمًا  التي  ال�سرية«  »المعلومات  اإلى  الو�سول  حق 
ولكن ال يتم الك�سف عن هذه المعلومات اإلى ال�سخ�ض المحتجز اأو محاميه، وهذا 
القانون الدولي لحقوق االن�سان والقانون  اإ�سرائيل بموجب  ي�سكل خرقًا اللتزامات 
للجمهور،  مفتوحة  لي�ست  االداري  االعتقال  ا�ستماع  وجل�سات  الدولي 63  االن�ساني 
ما ي�سكل مزيدًا من االنتهاكات اللتزامات اإ�سرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق 

االن�سان 64

62 االأمر الع�سكري رقم 378 املادة 3 )د( )1( 
63 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، املادة )14( 
64 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، املادة )14( 

االعتقال االداري من الناحية العملية 
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المحاكم  في  العادية  االجراءات  مع  يقترن  اأن  االداري  لالعتقال  الممكن  من 
لعدة  االداري  االعتقال  في  ال�سجين  و�سع  يتم  قد  المثال،  �سبيل  على  الع�سكرية  
للمحاكمة  ال�سجين  يقدم  الع�سكرية  وحينها  المحكمة  اتهامه من  ثم  ومن  اأ�سهر، 
في حين اأن اأمر االعتقال �سده ال يزال �ساري المفعول  وبداًل من ذلك، يتم محاكمة 
االعتقال  رهن  يو�سع  ثم  عقوبته،  وينهي  ع�سكرية،  محكمة  في  واإدانته  ال�سجين 

االداري من جديد 

يجب على الق�ساة الع�سكريين توفير اأ�سباب لقراراتهم عندما يحكمون في المراجعة 
االداريين عادة  المعتقلين  الموجهة �سد  واالدعاءات  االداري،  القانونية لالعتقال 
ما تكون وا�سعة »ي�سكل تهديدًا الأمن المنطقة«، و »المنطقة« وطبيعة التهديد غير 
الدولي  القانون  بموجب  اإ�سرائيل  اللتزامات  وا�سحًا  خرقًا  ي�سكل  وهذا  معرفان، 

لحقوق االن�سان والقانون االن�ساني الدولي 65

التعذيب:.
اأنها منعت  اإال  التعذيب،  اتفاقية مناه�سة  اإ�سرائيل على  الرغم من م�سادقة  على 
االرا�سي  في  المعاملة  �سوء  ادعاءات  في  التحقيق  من  التعذيب  مناه�سة  لجنة 

الفل�سطينية المحتلة 66

ويمكن ا�ستجواب المعتقل الفل�سطيني لمدة 188 يومًا، خالل هذه الفترة يحرم من 
الو�سول اإلى محام لمدة ت�سل اإلى 90 يومًا، وهذا ي�سكل خرقًا للقانون الدولي 67

اأ�سكال  من  ل�سكل  االحيان  من  كثير  في  المحتجز  يتعر�ض  التحقيق،  فترة  وخالل 
التعذيب اأو المعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو المهينة، �سواء الج�سدي اأو النف�سي 

65 اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )71(؛ العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، املادة )14( 
ال�سجون  يف  الفل�سطينيني  ال�سيا�سيني  ال�سجناء  تعذيب  االإن�سان،  وحقوق  االأ�سري  لرعاية  ال�سمري  موؤ�س�سة   66

االإ�سرائيلية، 2003 
67 الربوتوكول االإ�سايف االأول، املادة 75 )3(؛ اإتفاقية جنيف الرابعة، املادتني )71، 72( 

اأيلول/�سبتمبر 1999،   6 يوم  وفي  الدانته   اعترافات  على  الح�سول  بهدف  وذلك 
قررت محكمة العدل العليا اال�سرائيلية و�سع بع�ض القيود على ا�ستخدام التعذيب 
مطلقة  ب�سورة  التعذيب  ا�ستخدام  القرار  يمنع  لم  ذلك،  ومع  اال�ستجواب   خالل 
اإليها من  اأ�ساليب اال�ستجواب التي ال تعتبر تعذيبًا )الم�سار  لكنه �سمح با�ستخدام 
في  ت�ستخدم  اأن  ويمكن  المعتدل«(  الج�سدي  »ال�سغط  بم�سطلح  المحكمة  قبل 

الحاالت التي يعتبر فيها المعتقل ›قنبلة موقوتة‹ 

وعلى الرغم من قرار المحكمة العليا، فاأ�ساليب اال�ستجواب مثل الهز العنيف، تقييد 
ال�ساخبة،  المو�سيقى  النوم،  الحرمان من  اأو�ساع موؤلمة،  المعتقلين في  ال�سجناء 
ال�سفع والركل، الحب�ض االنفرادي وتعري�ض المعتقلين لدرجات حرارة باردة جدًا 
الذين  الفل�سطينيين  اال�ستخدام �سد  �سائعة  تزال  لفتراٍت طويلة، ال  اأو حارة جدًا 

تدعي ال�سلطات ان لديها معلومات عن وجود عالقة لهم ب ›هجوم و�سيك’ 

من خالل ثغرة في قرار المحكمة العليا، يتم حماية المحقق من مالحقته قانونيًا 
)»حماية  دفاع  خالل  من  اال�سرائيلي  الجنائي  للقانون  وفقًا  التعذيب  ال�ستخدام 
ال�سرورة«(، اأي ان المحقق قد يدعي انه ا�ستخدم التعذيب لل�سرورة الق�سوى وهذا 

ي�سكل دفاعه القانوني �سد المالحقة الق�سائية  

تم  التي  االعترافات  قبول  يحظر  ال  اال�سرائيلي  القانون  فاإن  ذلك،  على  عالوة 
الح�سول عليها بالقوة  ومع ذلك، فاإن معظم حاالت »االمن« تعتمد على االعترافات 
المنتزعة من المتهمين الفل�سطينيين التي اتخذت قبل تزويدهم بالتمثيل القانوني 
زيارات  المعتقلين من  يحرم معظم  اال�ستجواب،  اال�ستجواب  وخالل  فترة  خالل 
وفي  للتجديد   قابلة  يومًا   90 الى  ت�سل  اأن  يمكن  والتي  طويلة  لفتراٍت  المحامين 

االبحاث التي اأجرتها موؤ�س�سة ال�سمير، ا�ستمرت فترة التحقيق من 8-65 يومًا 68

68 موؤ�س�سة ال�سمري، االنتهاكات �سد املعتقلني الفل�سطينيني 2007  

االعتقال االداري من الناحية العملية 



االعتقال االداري يف االأر�ض الفل�سطينية املحتلة

39 38

المخابرات  جهاز  وكيل  وبرئا�سة  �سرية  تكون  التحقيقات  �سكوى،  تقديم  تم  اإذا 
اال�سرائيلية تحت �سلطة المدعي العام للدولة  ولم يتم توجيه تهمة اإلى اأي محقق، 
حيث اأن الم�سوؤولية عن التحقيقات تم نقلها اإلى وزارة العدل في عام 1994  وعالوة 
على ذلك، منذ العام 2001، تلقى مكتب المدعي العام للدولة اأكثر من 600 �سكوى 
اأيدي محققي جهاز المخابرات اال�سرائيلية، ومع ذلك لم  من �سوء المعاملة على 
يجد �سببًا الأمر تحقيق جنائي واحد 69 وت�ستند قرارات مكتب المدعي العام للدولة 
ب�ساأن هذه الق�سية على نتائج اال�ستجواب الذي اأجراه مفت�ض ال�سكاوى مع اال�سخا�ض 
ال�سكاوى هو  اال�سرائيلية، ومفت�ض  المخابرات  التحقيق معهم من جهاز  تم  الذين 
اأظهرت  اأمام رئي�ض الجهاز   وحتى عندما  عن�سر من جهاز المخابرات، م�سوؤول 
النتائج اأن محققي جهاز المخابرات اال�سرائيلية اأ�ساءوا معاملة اال�سخا�ض الذين 
تف�سير  اإلى  ا�ستنادًا  الملف  باإغالق  العام  المدعي  مكتب  قام  معهم،  التحقيق  تم 

متحيز لقرار المحكمة حول تطبيق »دفاع ال�سرورة« 70 

وفي ني�سان 2016 اأ�سدرت الحركة العالمية للدفاع عن االأطفال – فل�سطين تقريرا 
االأطفال«  يعامل  »لي�ض هكذا  بعنوان  �سجون االحتالل  المعتقلين في  االأطفال  حول 
بعد اال�ستناد الى 429 ت�سريحا م�سفوعا بالق�سم من اأطفال اعتقلوا ما بين 2012 
االعتقال   اثناء  الج�سدي  للعنف  تعر�سوا  االأطفال  هوؤالء  معظم  ان  وتبين  و2015 

وبينت الدرا�سة ما يلي: 

• تعر�ض 97.7٪ من االأطفال لتكبيل االيدي	
• تعر�ض 97.0٪ من االأطفال لال�ستجواب دون ح�سور محام اأو اأحد اأفراد عائلته	
• تعر�ض 88.3٪ من االأطفال لتع�سيب العينين	

69 اللجنة العامة ملناه�سة التعذيب يف اإ�سرائيل، موجز للجنة حقوق االإن�سان، القد�ض، حزيران/يونيو 2010 
 ،2007 اأيار  الفل�سطينيني،  للمعتقلني  املعاملة  و�سوء  التعذيب  املطلق،  احلظر  وهموكيد،  بت�سيلم  منظمة   70

   http://www.btselem.org/english/publications/Index.asp?TF=03

• لم يتم تبليغ 88.1٪ من االأطفال عن �سبب االعتقال	
• تعر�ض 71.3٪ من االأطفال لالإهانة والترهيب واالعتداء اللفظي	

احتجاز.المعتقلين.االداريين.في.اإ�سرائيل:.
ذلك  في  بما  باإنتظام،  الفل�سطينيين  ال�سجناء  بنقل  اال�سرائيلي  الجي�ض  يقوم 
المعتقلين االداريين الفل�سطينيين، من ال�سفة الغربية اإلى مرافق داخل ا�سرائيل، 
وقد يتم نقل الفل�سطينيين من ال�سفة الغربية اإلى اأي من المرافق الثالثة التالية: 

مركز احتجاز. 1
مركز ا�ستجواب. 2
�سجن. 3

ع�سكرية  قواعد  في  موجودة  تكون  اأن  اإلى  تميل  االحتجاز  مراكز  اأن  حين  في 
داخل  تقع  ما  عادًة  وال�سجون  التحقيق  مراكز  الغربية،  ال�سفة  في  م�ستوطنات  اأو 
من   )76( المادة  مع  يتعار�ض  اإ�سرائيل  اإلى  االداريين  المعتقلين  ونقل  اإ�سرائيل  
المحتلة  و�سيا�سة  ال�سجناء من االرا�سي  التي تحظر نقل  الرابعة،  اتفاقية جنيف 
نقل المعتقلين، بما في ذلك المعتقلين االداريين اإلى اإ�سرائيل باالإ�سافة اإلى نظام 
الت�ساريح المقيد وال�ساري في االرا�سي الفل�سطينية المحتلة يعني اأن العديد من 

المعتقلين يتلقون بع�ض الزيارات العائلية  وهذا ي�سكل خرقًا للقانون الدولي 71

ظروف.االعتقال:.
الوالية  تحت  اال�سرائيلي  االداري  االعتقال  رهن  الفل�سطينيين  احتجاز  االن  يتم 
الجي�ض  لدى  ولي�ض  اإ�ض(،  بي  )اآي  اال�سرائيلية  ال�سجون  لم�سلحة  الق�سائية 
االداريين  المعتقلين  ف�سل  يتم  وال    2005 عام  الحال حتى  كان  كما  اال�سرائيلي، 
في ال�سجون اال�سرائيلية عن بقية نزالء ال�سجون، ودون ترتيبات لالأغذية منا�سبة 

71 اإتفاقية جنيف الرابعة، املادة )116( 
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في  ال�سجون  بممار�سة معتقداتهم  وموظفو  لهم  وال�سماح  لدينهم،  و/اأو  لثقافتهم 
معظم الحاالت ال يح�سلون على تدريب محدد ب�ساأن كيفية التعامل مع المعتقلين 
المعتقلون  ويعاني  االداريين   المعتقلين  ب�ساأن  الدولي  القانون  وفق  االداريين 
االداريون في ا�سرائيل من قيودا �سديدة على حقهم في التعليم، الحق في التوا�سل 

مع عائالتهم وتلقي الزيارات والحق في تلقي العالج الطبي المنا�سب 
وفي الوقت الحا�سر، يتم احتجاز المعتقلين االداريين في ثالثة �سجون اإ�سرائيلية، 

ولكن كل واحدة منها تقع في االأرا�سي المحتلة في العام 1948: 
�سجن عوفر )الموجود داخل قاعدة عوفر الع�سكرية جنوب رام اهلل( . 1
�سجن كت�سيعوت )المعروف اأي�سًا با�سم اأن�سار اأو �سجن النقب، الواقع في . 2

�سحراء النقب، على بعد خم�سة كيلومترات من الحدود مع م�سر( 
الرئي�سي . 3 الطريق  على  ع�سكرية  قاعدة  داخ��ل  )الموجود  مجدو  �سجن 

جنين- حيفا( 
من بين المرافق الثالثة هذه، يقع عوفر فقط في االرا�سي الفل�سطينية المحتلة  
ومع ذلك، تجدر اال�سارة اإلى اأنه في حين يقع عوفر داخل االر�ض المحتلة، فقد كان 
المرفق  اإلى  الموؤدية  البوابة  اإ�سرائيل  وتقع  اأنه في داخل  لو  الواقع يعامل كما  في 
خلف الجدار ويجب على العائالت الح�سول على ت�ساريح من خالل اللجنة الدولية 
حامل  اأن  على  تن�ّض  التي  -الت�ساريح  هناك  ال�سجناء  لزيارة  االحمر  لل�سليب 

الت�سريح �سيقوم بزيارة �سجن في “داخل ا�سرائيل” 
الكبار  من  االداريين،  المعتقلين  من  العادية  ال�سكاوى  ال�سمير  موؤ�س�سة  تتلقى 
واالأطفال على حد �سواء، حول الظروف التي يحتجزون بها في ال�سجون اال�سرائيلية  
ويتم احتجاز المعتقلين في زنازين مزدحمة للغاية التي غالبًا ما تكون �سيئة التهوية 
اأو ال�سيف   وعدم توفير الماأوى المالئم �سد االحوال الجوية القا�سية في ال�ستاء 
ومرافق النظافة رهيبة، وتوجد مراحي�ض داخل زنزانات ال�سجون مع مياه ال�سرف 

ال�سحي القادمة في كثير من االأحيان من خالل الم�سارف 

“�سروط   00.02.04 رقم  الئحة  اال�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  لوائح  تف�سل 
االداريين  للمعتقلين  يحق  التي  الخا�سة  الحقوق  االداريين”  للمعتقلين  االحتجاز 
فقط  االداريين  المعتقلين  احتجاز  يتم  اأن  �سيء،  كل  وقبل  اأواًل  عليها   الح�سول 
في المرفق المذكور في اأمر االعتقال، ثانيًا، يجب احتجازهم ب�سكل منف�سل عن 
�سائر المعتقلين وال�سجناء المحكوم عليهم، ما عدا في الحاالت اال�ستثنائية حيث 
الطبيب اأو الطبيب النف�سي ياأمران خالف ذلك لم�سلحة المعتقل االداري  ولكن في 
الممار�سة العملية، يتم نقل المعتقلين االداريين في كثير من االحيان بين ال�سجون 

وعدم اتخاذ تدابير خا�سة لف�سلهم عن ال�سجناء المحكوم عليهم 
اأنه ال  به طالما  الخا�ض  لبا�سه  اأي�سًا  االداري  المعتقل  يرتدي  ووفقًا لالنظمة، قد 
يطلب  لم  ما  ال�سجين  زي  يرتدي  اأال  ويجب  ال�سجن،  في  النظام  اأو  ب�سحته  ي�سر 
ذلك ب�سراحة وطلبه هذا يكون مبررًا  ومع ذلك، يفر�ض على المعتقلين االداريين 
ارتداء زي ال�سجن خالل عمليات النقل اإلى المحكمة اأو غيرها من مرافق االعتقال، 

وفي حين ح�سولهم على الزيارات العائلية، في انتهاك وا�سح للوائح الموؤ�س�سة 
نوعية  ذات  بطعام  االداريين  المعتقلين  تزويد  وجوب  على  اأي�سًا  اللوائح  وتن�ّض 
الغذائية  المواد  اأن  المعتقلين  ويفيد معظم  ال�سجانين   اإلى  المقدمة  لتلك  مماثلة 
التي تقدمها م�سلحة ال�سجون اال�سرائيلية لي�ست كافية من حيث النوعية والكمية  
ويقوم المعتقلين ب�سراء معظم طعامهم من المق�سف واإعادة طهي الطعام المطبوخ 

الذي يح�سلون عليه من م�سلحة ال�سجون اال�سرائيلية )اآي بي اإ�ض(  

ويحق للمعتقل االداري الح�سول على المنتجات ال�سخ�سية ال�سرورية، طالما اأنها 
لي�ست محظورة، ويجب اأن تقدم مع اأدوات النظافة اال�سا�سية عند دخوله ال�سجن  
ومع ذلك، فاإن م�سلحة ال�سجون اال�سرائيلية )اآي بي اإ�ض( ال توفر دائما منتجات 
اأو معجون الحالقة،  النظافة ال�سحية اال�سا�سية، مثل معجون اال�سنان وال�سابون 

وبدال من ذلك تعمل على زيادة اعتماد المعتقل على المعتقلين  

االعتقال االداري من الناحية العملية 
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الن�ساء.في.االعتقال.االداري
عانت العديد من الن�ساء الفل�سطينيات من االعتقال االإداري  فحتى تموز 2016 كان 
هناك معتقلتان رهن االعتقال االإداري  وفي عام 2015 كان هناك ثالثة معتقالت 

رهن االعتقال االإداري وهن: جرين قدح واأ�سماء قدح و�سعاد ارزيقات  

االطفال.في.االعتقال.االداري
ت�ستخدم قوات االحتالل االعتقال االإداري بطريقة منظمة وممنهجة بحق االأطفال 
الفل�سطينيين وبنف�ض الطريقة التي يتم ا�ستخدامها �سد الفل�سطينيين الكبار  حيث 
اأ�سدرت اأوامر اعتقال اداري بحق اأطفال ال تتجاوز اأعمارهم 14 عاما واحتجزتهم 
نهاية  حتى  االعتبار   بعين  �سنهم  �سغر  اأخذ  دون  بالغين  معتقلين  مع  �سجون  في 
اأعمارهم بين 16-18 عاما  تتراوح  ني�سان 2016، كان هناك 13 طفال فل�سطينيا 

رهن االعتقال االإداري 

المحاكم  في  بال�سجن  عليهم  ويحكم  الفل�سطينيين  االطفال  يتهم  قد  الواقع،  وفي 
الع�سكرية ابتداء من �سن 12 عامًا  واالطفال الذين تتراوح اأعمارهم بين 14-12 
يمكن الحكم عليهم بارتكاب جرائم لمدة ت�سل اإلى �ستة اأ�سهر  فعلى �سبيل المثال، 
االطفال من هذه الفئة العمرية الذين اتهموا بالقاء الحجارة يمكن اأن يحكم عليهم 
بال�سجن لمدة �ستة اأ�سهر  مما يعني ان هوؤالء االأطفال معر�سون الن يحاكموا ككبار 
بتاريخ 29 تموز/يوليو 2009،  ال�سادر  الع�سكري رقم )1644(،  )بالغين(  االمر 
جوهرية  تغييرات  تحدث  لم  ذلك،  ومع  لالأحداث   جديدة  ع�سكرية  محاكم  اأن�ساأ 
فيما يتعلق باالجراءات القانونية لالأطفال الفل�سطينيين الذين اعتقلتهم ا�سرائيل، 

غير اأن االطفال تتم محاكمتهم في بع�ض االحيان ب�سكل منف�سل عن البالغين 

االعتقال.االداري.والترحيل.الق�سري
من  غزة  قطاع  اإلى  اإداريًا  معتقاًل   21 ترحيل  تم   ،2003 العام  نهاية  من  اعتبارا 
ونفذت   « الجبرية  »االقامة  هذه  الترحيل  عمليات  على  ويطلق  الغربية   ال�سفة 
التفاقية  انتهاكًا  ت�سكل  الممار�سة  وهذه  اال�سرائيلية   الع�سكرية  لالأنظمة  ا�ستنادًا 
اال�سرائيلية  ال�سلطات  اأبلغت   ،2008 حزيران/يونيو   1 يوم  وفي  الرابعة 72  جنيف 
المعتقلة الفل�سطينية نورا اله�سلمون اأنه �سيتم اإطالق �سراحها من االعتقال االداري 
اإذا انتقلت مبا�سرة اإلى االردن لمدة ثالث �سنوات  نورا، التي و�سعت رهن االعتقال 
تجديد  وتم  العر�ض  رف�ست   ،2006 اأيلول/�سبتمبر   17 يوم  اعتقالها  منذ  االداري 
اإ�سافية  واأطلق �سراحها في النهاية يوم  اأ�سهر  اأمر االعتقال االداري لفترة ثالثة 
اأو  تهمة  اال�سرائيلية من دون  ال�سجون  يومًا في  بعد 714  اآب/اأغ�سط�ض 2008   31
مجموعه  ما  ق�سى  الذي  العاروري  �سالح  �سراح  اإطالق  تم   ،2010 وفي  محاكمة  
18 عاما في �سجون االحتالل، فقد اأ�سدرت قوات االحتالل 20 امر اعتقال اإداري 
وحكمين بحقه  وبعد االفراج عنه، قامت �سلطات االحتالل باإ�سدار امر ابعاد عن 
االأر�ض الفل�سطينية المحتلة بحقه لمدة ثالث �سنوات، وهو حاليا في �سوريا  هذا 
من  يوما   43 بعد   2012 عام  عنها  االفراج  تم  التي  ال�سلبي،  هناء  الى  باالإ�سافة 
اال�سراب عن الطعام رف�سا لالعتقال االإداري  وتم ابعاد هناء ال�سلبي الى قطاع 
غزة مبا�سرة بعد االفراج عنها  وفي اذار 2013، تم االفراج عن ايمن �سراونة بعد 
ان خا�ض ا�سرابا عن الطعام لمدة 8 �سهور رف�سا لالعتقال االإداري وتم ابعاده الى 
قطاع غزة لمدة 10 �سنوات  وتبين هذه اال�ستراتيجية ا�ستخدام �سلطات االحتالل 
لقطاع غزة ك�سجن كبير الذي يمكن قوات االحتالل من اخ�ساع الفل�سطينيين به 
للعديد من العقوبات والقيود ب�سكل جماعي نظرا للح�سار المفرو�ض على القطاع  

72 اتفاقية جنيف الرابعة، املادة )94( 
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الخاتمة

موؤ�س�سة ال�سمير لرعاية اال�سير وحقوق االإن�سان توؤكد اأن ممار�سة االعتقال االداري 
في اإ�سرائيل واالرا�سي الفل�سطينية المحتلة تتعار�ض مع حقوق االن�سان اال�سا�سية  
وي�ستخدم االعتقال االداري من جانب اإ�سرائيل بطريقة تع�سفية اإلى حد بعيد حتى 
دون �سمانات اأ�سا�سية  وهذا يوؤدي اأي�سًا اإلى انتهاكات اأخرى لحقوق االن�سان، مثل 

المعاملة الالاإن�سانية والمهينة والتعذيب 73

المعتقلين  جميع  عن  �سروط  ودون  فورًا  االف��راج  يتم  اأن  ال�سمير  موؤ�س�سة  تطالب 
االداريين الذين اعتقلوا ب�سبب تعبيرهم عن اآرائهم ال�سيا�سية اأو قيامهم باأن�سطة 
المعتقلين  لجميع  العادلة  المحاكمة  معايير  احترام  ويجب  لالحتالل   مقاومة 
اأعمال قد تعتبر جرائم بموجب  المتهمين بارتكاب  اأولئك  ال�سيا�سيين، بمن فيهم 

القانون الدولي 

وتطالب موؤ�س�سة ال�سمير �سلطات االحتالل بااللتزام بالقانون الدولي والقيود التي 
فر�سها على ا�ستخدام �سيا�سة االعتقال االداري 

وت�سر موؤ�س�سة ال�سمير على اأن المراجعة الق�سائية الأوامر االعتقال االداري يجب 
اأن تفي بالحد االدنى من المعايير الدولية الإجراءات التقا�سي ال�سليمة  ويجب على 
مع  احتجازهم،  �سبب  عن  ومف�سلة  �سريعة  بمعلومات  المعتقلين  تزويد  ال�سلطات 

وجود فر�سة حقيقية للدفاع عن اأنف�سهم  

وقد بينت التجربة في بلدان اأخرى دائمًا بعدم جدوى عملية االعتداء على ال�سمانات 
القانونية العادية من خالل تنفيذ �سيا�سة االحتجاز/االعتقال بدون محاكمة  واأدى 

73 يف نوفمرب 2001، اأدانت جلنة االأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب ممار�سة اإ�سرائيل امل�ستمرة لالعتقال االإداري 
احلب�ض  من  طويلة  فرتات  انت�سار  ا�ستمرار  عن  ف�ساًل  التعذيب،  مناه�سة  التفاقية  انتهاك  يف  اأجريت  التي 

االنفرادي 

اإدخال االعتقال من قبل �سلطات اإيرلندا ال�سمالية في اأعقاب اندالع اال�سطرابات 
االهلية هناك في اأوائل 1970 فقط الى زيادة العنف وال�سخط من جانب قطاعات 
اأخالقيًا  مقبولة  غير  اأنها  على  اليها  ينظر  ال�سيا�سة  وباتت  ال�سكان،  من  كبيرة 
و�سيا�سيًا على حد �سواء، وتم التخلي عنها بعد �سنوات قليلة  وبالمثل، في الواليات 
اأجل غير م�سمى في خليج  اإلى  بهم  احتجاز مقاتلين م�ستبه  �سيا�سة  اإن  المتحدة، 
الدفاع عنها من  يمكن  ال  لي�ض فقط  اأنه  االوان لالعتراف  بكوبا، حان  غوانتانامو 
الناحية القانونية، ولكنها اأي�سًا غير فعالة في حرب اميركا بما ي�سمى ب��� ›مكافحة 
االمثلة  هذه  من  تتعلم  اأن  االحتالل  حكومة  ال�سمير  موؤ�س�سة  وتدعو  االرهاب‹  

وغيرها واأن تنهي ممار�ستها الجائرة لالعتقال االداري دون مزيد من التاأخير 

اخلامتة
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اإح�سائيات.عن.االعتقال.االداري
كانون  �سهر  نهاية  في  اال�سرائيلية  ال�سجون  في  االداريين  المعتقلين  عدد  مجموع 

الثاني/يناير من العام 2001 *

كانون ال�سنة
الثاين

ت�سرين اأيلولاآبمتوزحزيراناأيارني�ساناآذار�سباط
االأول

ت�سرين 
الثاين

كانون 
االأول

2015450454426414401480480350343450545660

2014155175183186192--480500500530465

2013178178170168156147136134137135145145

2012309309320322308303285250112184156178

2011207221214217220229243243272286278283

2010264264259237222215200190190212214207

2009564542506487449428387363335322291278

2008813788766790776738692649604583569546

2007814788776790761730691651599578569546

*ت�ستند االح�ساءات على التقارير الواردة من م�سلحة ال�سجون اال�سرائيلية، عن 
طريق منظمة بت�سيلم 

*تعار�ست االح�سائيات ل�سهر حزيران وتموز 2014 وذلك ب�سبب معدالت االعتقال 
العالية و�سعوبة الح�سول على اإح�ساءات دقيقة خالل حملة االعتقاالت التي �سنتها 

قوات االحتالل بالتزامن مع الحرب على غزة  

• �سنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت وا�سعة في حزيران 2014 عقب اختفاء 	
المعتقلين  عدد  ارتفاع  الى  اأدى  مما  غ��زة،  على  والحرب  م�ستوطنين  ثالثة 
العدد  وهو  معتقال   500 الى  لي�سل   2014 اأيلول  في  ملحوظ  ب�سكل  االإداريين 

االأعلى منذ اأربع �سنوات  

• امر 	  461 ا�سدار  و 2015/12/31  بين 2015/10/1  ال�سمير  موؤ�س�سة  وثقت 
اعتقال اداري من �سمنهم 324 امرا جديدا و173 اأوامر تجديد الوامر �سابقة  

• اإداريا في �سجون 	 اعتبارا من تموز 2016، كان هناك ما يقارب 750 معتقال 
االحتالل من �سمنهم 3 نواب في المجل�ض الت�سريعي و2 ن�ساء و8 اأطفال  

حملة وقف االعتقال االإداري التي اأطلقتها موؤ�س�سة ال�سمير

االعتقال االإداري هو اإجراء تلجاأ له قوات االحتالل االإ�سرائيلي العتقال المدنيين 
االأر�ض  في  االحتالل  قوات  تقوم  محاكمة   ودون  محددة  تهمة  دون  الفل�سطينيين 
الفل�سطينية المحتلة، با�ستخدام هذا االإجراء بناء على االأمر الع�سكري رقم 1651، 
في  الحق  الع�سكرية،  المنطقة  لقائد  االأمر  هذا  يمنح  منه    273 المادة  وتحديدًا 
احتجاز ال�سخ�ض اأو االأ�سخا�ض، لمدة ت�سل اإلى �ستة �سهور »اإذا ما توفرت اأ�سباب 

كافية توؤكد اأن اأمن المنطقة اأو االأمن العام تتطلب ذلك» 

تطال االأوامر الع�سكرية االإ�سرائيلية، المطبقة على االأر�ض الفل�سطينية المحتلة، كافة 
مناحي الحياة، وتجرم الكثير من االأن�سطة المكفولة بموجب المواثيق واالتفاقيات 
الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية وال�سيا�سية واالجتماعية االقت�سادية والثقافية   
-المخالفة  الع�سكرية  واالأوام��ر  غام�سة   تبقى  االعتقال  اأ�سباب  فاإن  ذلك  وعلى 
اأ�سا�سًا للقانون الدولي االإن�ساني واجب التطبيق على االأر�ض المحتلة-هي التي تقرر 

ماهية االأمن العام، واأمن المنطقة، التي ُيتذرع بها الحتجاز االأ�سخا�ض 

دفاع  بلورة  دون  يحول  مما  االعتقال،  اأ�سباب  معرفة  من  ومحاميه  المعتقل  يحرم 
ولمرات  المعتقل  بحق  االإداري  االعتقال  اأم��ر  تجديد  يتم  ما  غالبًا  وموؤثر   فعال 

متعددة لمدة غير محددة   

اخلامتة
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عن.ال�سمير.
ال�سمير موؤ�س�سة اأهلية فل�سطينية م�ستقلة غير ربحية تعنى بحقوق االإن�سان، اأ�س�سها 
والمهتمين  الن�سطاء  من  مجموعة   1991 عام  اأواخ��ر  المحتلة  القد�ض  مدينة  في 
المراقبة  طريق  عن  التعذيب  ومناه�سة  االأ�سرى،  ون�سرة  لدعم  االإن�سان  بحقوق 

والمتابعة القانونية والحمالت الت�سامنية 

توؤمن موؤ�س�سة ال�سمير بعالمية حقوق االإن�سان التي ت�ستند اإلى اأولوية احترام الكرامة 
واالإن�سانية وعدم تجزئتها ا�ستنادًا اإلى االأعراف والمواثيق المقرة دوليًا   

العدل  ي�سوده  حر،  ديمقراطي  فل�سطيني  مجتمع  بناء  باأهمية  ال�سمير  وتوؤمن  كما 
والم�ساواة و�سيادة القانون واحترام حقوق االإن�سان في اإطار حقه في تقرير الم�سير 
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