


 

 االعتقال االداري االضراب عن الطعام في مواجهة 

يقضي بحبس شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو الئحة    امنية غير قضائية مر صادر عن جهة  أ   هو  االعتقال اإلداري 
ال يمكن للمتهم او محاميه االطالع عليها فيبقى    ،سريةبناء على ملفات استخباراتية  بحيث يكون    عادلة  دون محاكمةو اتهام  

اإلسرائيلي    سلطات االحتاللتستخدم    ،و نقص األدلة ضد متهم ماأود  مجهواًل بالنسبة له سبب اعتقاله أو بسبب عدم وج
ة منهم  آالف الفلسطينيين لفترات طويلة سالبعشرات بشكل روتينّي بحيث اعتقلت على مّر السنين  االعتقال اإلداري أوامر 

من تقّدمهم للمحاكمة ودون أن    مهأو محامي   ينفيحرم المعتقل  أمام المزاعم السرًية الموجهة ضدهم  أنفسهمإمكانية الدفاع عن  
بالّتهم المنسوبة إليهم ودون أن تسمح لهم أو لمحاميهم باالّطالع على األدّلة  يمنح نظام الحكم العسكري  و    1،تواجههم 

على النظام العام  ق اشخاص بدعوى انهم يشكلون خطرًا معينة بح ت تنفيذ االعتقال اإلداري لقادة عسكريين برتب  صالحيا 
سلطات االحتالل ويتم تجديد االعتقال االداري حسب األوامر العسكرية مرات غير محدودة حيث يتم استصدار    او مصلحة

وتوتر  ألنه االعتقال في  اخر لحظة  ويبقي  المعتقل  بحالة  نفسية  تم تجديد  امر اعتقال اداري لفترة أقصاها ستة اشهر وي 
ظة   من  في   اخر   لح   االداري   او سيتم اصدار   قرار  بتجديد االعتقال   سوف يطلق سراحههل      مصيرهال يعرف  

انتهاء فترة حكمهم، فالكثير  ن إداريين بعد  أسرى الى معتقليكثيرًا ما تقوم سلطات االحتالل بتحويل  انتهاء مدة الستة اشهر ،  
تكمن خطورة االعتقال اإلداري  سلطات االحتالل اعتقالهم إداريًا ،في أخر لحظة تجدد  ن االسرى يجهزون أنفسهم للحرية و م

  ،   ، تقييد لدور طاقم الدفاع، ترهيب نفسي للمعتقل وعائلته، احتمالية عالية لتجديدهتوجه للمعتقل  بأنه ملف سري، ال تهم
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،    9تعتبر ممارسة االعتقال اإلداري اإلسرائيلية انتهاك لنص للمادة  

كما أن االستخدام الواسع النطاق لالعتقال اإلداري، مع احتجاز مئات األشخاص كل عام، يثير أيضا مخاوف من أن 
اإلداريين  .حيث  يواجه المعتقلين   عتقال اإلداري بموجب القانون الدولي اإلنساني إسرائيل ال تحترم مبدأ الطابع االستثنائي لال

هذه السياسة  بالعصيان  داخل  السجون واالضراب  عن الطعام لرفض  سياسة االعتقال  اإلداري  كوسيلة  للضغط على  
 .عنهم  او  تقديمهم لمحاكمة  عادلة   لإلفراجسلطات االحتالل  

 ري في القانون الدولي: االعتقال االدا

البريطاني   االسرائيلي   لقد توسعت دولة االحتالل  حتى    في استغالل أمر االعتقال اإلداري، الموروث من عهد االنتداب 
اصبح إجراًء عقابٍيًا جماعيًا، ضد الفلسطينيين. بل إنها ذهبت إلى حد استعماله بديال مريحا عن اإلجراءات الجنائية العادية  
لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استنادًا لما ُيسمى بـ “الملف السري” الذي يشكل أساس االعتقال،  
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مما يجعل من    -األدلة والمواد، والتي ال يسمح للمتهم أو لمحاميه باالطالع على محتواها  حيث السرية المفروضة على 
 مناقشتها. المستحيل رد التهم المنسوبة أو 

يعتبر االعتقال اإلداري في القانون الدولي بأنه اعتقال استثنائي تقوم به السلطة التنفيذية في حدود ضيقة ألنها وسيلة األكثر  
ُيعد تدبيرا شديد القسوة،  78-42كما موضح في )اتفاقية جنيف الرابعة، المادة  تطرفا حيث انه   ( أن االعتقال اإلداري 

   للسيطرة على األمور، والوسيلة األكثر تطرفًا، التي يسمح القانون الدولي للقوة المحتلة بإتباعها، تجاه سكان المناطق المحتلة 

اإلداري فاإلجا  لالعتقال  االستثنائية  تس زة  من حريتهم،  ،  المحميين، وحرمانهم  األشخاص  باحتجاز  القائمة  للسلطات  مح 
رغم عدم توجيه دعاوي ضدهم، على اعتبار أنهم يعدون تهديدًا حقيقيًا  االعتقال اإلداري ال يهدف إلى معاقبة شخص على  

 2خالفة مستقبال. مخالفة قد اقترفها، بل يهدف إلى منع وقوع المألمنها، وعلى عكس اإلجراء الجنائّي، فإّن 

فإنه    واستثنائي، كإجراء شاذ    –االعتقال اإلداري  -اللجوء إلى اإلجراء األشد قسوة  وفي الوقت الذي أجاز فيه القانون الدولي  
وضع قيودًا وشروطًا صارمة على تنفيذه، وحدد مجموعة من المبادئ واإلجراءات القضائية، والضمانات اإلجرائية التي 
تتعلق بوسائل االعتقال اإلداري وظروف االحتجاز وحقوق المعتقل اإلداري، على أن تكون فترة االحتجاز ألقصر فترة  

يقه بشكل جماعي، ألن ذلك يصل إلى مستوى العقاب الجماعي والذي ُيعتبر  ممكنة. كما حظر االحتجاز الجماعي، أو تطب
 جريمة.. 

وإذا كان قانون االنتداب قد نظم االعتقال اإلداري، وحدد في نطاق ضيق حاالته، فإن دولة االحتالل اإلسرائيلي توسعت  
كونها تنظمه، وتساعد على توسيع    في استغالله بشكل الفت، حين لجأت إلى إصدار عدة أوامر عسكرية، تشرعه أكثر من

مخالف لروح ونصوص االتفاقيات  اإلداري يعتبر  االعتقال  الل ويكرسه، فالتعسف والتوسع في  تطبيقه بما يخدم ظروف االحت 
عالن العالمي األ وعالوة على ذلك، فإن قانون حقوق االنسان، وبشكل خاص    الدولية، بل وروح قانون االنتداب نفسه.

( قد ضمن حق المعتقل  14و    9دولي للحقوق المدنية والسياسية )المادتان  ( والعهد ال11،  10المادتان  )  نسانلحقوق اإل 
فإن   4وكما اوضحنا اعاله، 3في المحاكمة العادلة وفي اخضاع اعتقاله لمراجعة قضائية حقيقية لمنع االعتقال التعسفي.  

وبالتالي، فإن   عد العدالة والمحاكمة العادللالعتقال االداري ال تف بمتطلبات قوا اجراءات المراجعة القضائية االسرائيلية  
سلطات االحتالل ال تلجأ لالعتقال االداري بما يتسق وقانون حقوق االنسان واحكام القانون الدولي االنساني الناظمة لسلوك  

الدولي والمؤسسات الدولية ذات العالقة اتخاذ  القوة المحتلة، مما يجعله سلوكا تعسفيا غير مشروع يقتضي من المجتمع  
 تدابير فعالة لوقفه. 
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 تاريخ االعتقال اإلداري في فلسطين

( من أنظمة   111تستند إجراءات االعتقال  اإلداري  المطبق  من سلطات االحتالل في األراضي  المحتلة  الى المادة )
م ، حيث  كانت السلطات  1945أيلول لعام   \االنتداب البريطاني  في  سبتمبر  الدفاع لحالة الطوارئ التي  فرضتها  سلطة  

البريطانية تستخدم هذا االجراء  بحق العرب  واليهود على  حد سواء حيث ان السلطات اإلسرائيلية استخدمت بشكل   
انخفضت نسبة  االعتقال    ،1968متصاعد هذه السياسة منذ السنوات االولي الحتالل الضفة الغربية و قطاع غزة  عام   

 1980نتيجة الضغوطات الداخلية  والخارجية لوقف سياسة االعتقال  اإلداري وفي  عام     1977اإلداري مطلع عام   
تخلصت السلطات اإلسرائيلية فعليا  من استخدام سياسة االعتقال اإلداري حيث  تم اطالق  سراح اخر معتقل أداري من  

وهو المواطن علي عوض جمال من سكان  مدينة جنين وذلك بعد ان امضي مدة    2/3/1983السجون اإلسرائيلية يوم  
 5. ست سنوات و تسعة  أشهر دون توجيه تهمة أو المثول أمام المحكمة

وسرعان ما قررت السلطات اإلسرائيلية اإلعالن  عن العودة لتطبيق  االعتقال اإلداري مع دخول االنتفاضة الفلسطينية  
ليطرأ ارتفاع ملحوظ على  عدد المعتقلين اإلداريين  الفلسطينيين خالل  االنتفاضة  فقد صدر العديد   من  1987عام  

الذى اعطي  صالحيات    1988(عام    1228األوامر  العسكرية لتسهيل عملية  االعتقال اإلداري كان منها  قرار  رقم )
نود أقل رتبة من قائد المنطقة بحيث  اصبح االعتقال  اإلداري    إصدار  قرار  التحويل  لالعتقال  اإلداري  لضباط  وج 

في  صحراء  النقب  الستيعاب  اعداد كبيرة  من    3اكثر  غزاره  وانتشارا  وعلى أثر  ذلك  تم افتتاح معتقل  أنصار    
 6المعتقلين اإلداريين 

لى انخفاض عدد المعتقلين اإلداريين بشكل  خاض األسرى حملة مكثفة ضد االعتقال اإلداري، مما أدى إ  1997وفي عام  
ر اعتقال إدارية ، وإصدار أواملزّج بآالف الفلسطينيين في سجونهاملموس، إال أن السلطات اإلسرائيلية عادت مجددًا إلى ا

 7. 2000عقب اندالع انتفاضة األقصى عام  بحق الكثير من المواطنين الفلسطينيين،

(، 1994  -1987، صدر خالل سنوات االنتفاضة األولى )نى بشؤون االسرى عُ وبحسب إحصائيات المؤسسات التي ت 
قرار إداري. وأعلى عدد   18000(، قرابة  2007  -2000أمرًا إداريًا. وصدر خالل سنوات االنتفاضة الثانية )  18973
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درة خاللها ما بين  . وتراوح عدد األوامر اإلدارية الصا2007،  2006،  2003،  1988لألوامر اإلدارية: صدرت في أعوام  
 8( أمرًا إداريًا بين جديد ومجدد. 2000-4000)

األخيرة  لوحظ   السنوات  أوامرفي  لعدد  مرة    2021اإلدارية وفي عام    االعتقال   ارتفاع  اإلدارية ألول  االعتقاالت  طالت 
في -وقالت المؤسسات    2021مايو  فلسطين في شهرى ضوء توتر األوضاع التي شهدتها  فلسطيني الداخل المحتل عل 

طفاًل، من مختلف    471من النساء و  42فلسطيني، بينهم    3100إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت    -بيان سابق
 . ضمن حمالت اعتقال عشوائية  المناطق،

م  ، حيث بلغت نحو ألفي حالة اعتقال، من بينه1948وذكرت أن أعلى حاالت االعتقال كانت في األراضي المحتلة عام  
 منهم. 170طفاًل، وأشارت إلى أن اإلفراج عن أغلب المعتقلين كان بشروط، وأن لوائح االتهام وجهت ألكثر من  291

  من النساء والفتيات،  42طفاًل وطفلة، و 180حالة اعتقال سجلت في الضفة الغربية، من بينهم  1100وأضافت أن نحو 
 .677كذلك اعُتقل في مدينة القدس  

 - بلغت : 2021منذ بداية عام  داريين اإل المعتقلين 
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 المعتقلين ادرياً  االسرى والمعتقلين عدد  الشهر

كانون  
 الثاني  

(  140( أسيرة و )37( أسير منهم )4500)
 طفل  

( معتقاًل، وبلغ عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة  450)
 ( تمديداً 75( امرًا جديدًا و )30بينها ) 105))

(  140( أسيرة و )36منهم )( أسير  4400) شباط 
 طفل  

( معتقاًل، وبلغ عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة  440)
 ( تمديداً 49( امرًا جديدًا و )21( بينها )70)

(  140( أسيرة و )37( أسير منهم )4450) أذار 
 طفل  

( معتقاًل وبلغ عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة  440)
 ( تمديداً 75امرًا جديدًا و )( 28بينها ) 105))

(  160( أسيرة و )39( أسير منهم )4400) نيسا 
 طفل  

( معتقاًل وبلغ عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة  430)
 ( تمديداً 48( امرًا جديدًا و )52( بينها )100)



من فلسطيني الداخل المحتل لالعتقال اإلداري وهم األسير ظافر    هبة الكرامة حولت سلطات االحتالل ثالثة  كذلك في 
 .عيد حسونة من اللداألسير براء أبو شقرة من الناصرة، األسير ، جبارين من ام الفحم
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كانون الثاني شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز

حتي نهاية شهر 2021المعتقلين واالسرى الفلسطينين منذ بداية عام 
م 2021تموز 

اسري نساء اطفال

 أيار

 
 
 

(  250( أسيرة و )40( أسير منهم )5300)
( من األراضي المحتلة عام  81طفل بينهم )

1948 

( معتقاًل وبلغ عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة  520)
 ( امر اعتقال جديد 116( بينها )200)

(  250( أسيرة و )40( أسير منهم )5300) حزيران 
 طفل  

 ( معتقل اداري 520)

)(    4850) تموز  منهم  و   43أسير  أسيرة   )
 طفل  ( (225

 ( معتقل   اداري  (540



 

 

 : مواجهة االعتقال اإلداري 

عن الطعام هي الوسيلة التي يتخذها االسرى في مواجهة االحتالل حيث يستخدم االسرى الفلسطينيون امعاءهم      االضراب
على الضفة  الخاوية باألضراب عن الطعام سالحًا في مواجهة سجانيهم مع البدايات األولى لهيمنة االحتالل اإلسرائيلي  

وكان مطالب     1969ديسمبر     28إلضرابات اضراب سجن الرملة  من أوائل و أشهر هذه ا  1967الغربية وقطاع غزة عام  
 االسرى  تحسين الطعام وزيادة كميته. 

بعضهم يمتنع عن شربه أليام، كما يرفض اغلبهم  تناول الطعام والشراب باستثناء الماء و   واالضراب يمتنع االسرى عن 
 تناول أي فيتامينات او مدعمات غذائية. 

عن الطعام كوسيلة لالحتجاج ورفض سياسة االعتقال اإلداري أو للفت النظر عن معاناتهم  ويلجأ بعض االسرى لإلضراب  
 داخل سجون االحتالل من تعذيب جسدي ونفسي او لتحدي سجانيهم. 

يتعرض  األسرى  اإلداريين لموجات من القمع ، تحت حجج وذرائع وهمية  ، تتمثل في  عمليات االقتحام ألقسام وغرف   
باإلضافة الى استمرار  سياسة    ؛لسجون ، واالعتداء  عليهم بالهراوات والغاز  المدمع ، ومصادرة أغراضهم  األسرى  في  ا

وهذا يعد انتهاك واضح لما  جاء  في   اتفاقية جنيف  الرابعة  لعام  اإلهمال الطبي بحقهم ، وحرمانهم من الزيارات   
 (135-79في المواد ) 1949

خالل اضراب في   1970يوليو    11ضحايا اولهم األسير عبد القادر أبو الفحم الذي استشهد في  وكان لإلضرابات عدة  
تدريجيًا تحول االضراب من معارك جماعية الى إضرابات فردية خاصة في العقدين األخيرين، وذلك في ،  سجن عسقالن

هؤالء المعتقلون من ابسط حقوقهم األساسية    ظل اعتقال سلطات االحتالل االالف من الفلسطينيين اعتقاال اداريًا حيث يحرم 

كانون الثاني
معتقل 450

ادراي

440شباط 
معتقل اداري

440اذار 
معتقل اداري

430نيسان 
معتقل اداري

520ايار 
معتقل اداري

حزيران 
معتقل 520

اداري

540تمزر 
معتقل اداري



وهي معرفة التهم المنسوبة لهم او حتى البدء بإجراءات قانونية لرفض اعتقالهم، وحرمانهم من الزيارات العائلية فبالنسبة  
 للقانون. لهؤالء المعتقلين االضراب عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة لمقاومة هذه الظروف وهذه السياسة الظالمة المخالفة

ويعتمد نجاح االضراب عن الطعام على ثالثة عوامل وهي )الحشد اإلعالمي، التحركات الشعبية للمناصرة والمساندة، قوة  
حيث يعلم المضرب عن الطعام ان وسيلة االحتجاج هذه قد تكون األخيرة في حياته ذلك الن ،  وإرادة المضرب عن الطعام(

 عة مع عدم تناول الطعام لفترة طويلة. الحالة الصحية للمضرب تتدهور بسر 

و قد خاض العديد من المعتقلين الفلسطينيين معركة االضراب عن الطعام منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي  و يعد االسير  
يوما رفضا لالعتقال اإلداري عام    66خضر عدنان مفجر معركة األمعاء الخاوية )اإلضراب عن الطعام(، حيث أضرب  

أسير في ذات العام كان أبرزهم، األسيرة المحررة هناء الشلبي، وثائر حالحلة، وبالل ذياب، وجعفر    30نحو    ، تبعه2012
 عز الدين، وطارق قعدان. 

يوما، مما دفع إسرائيل في الحالتين إلى التعهد    63معتقال إداريَا إضرابا عن الطعام، استمر    130أعلن    2014وفي العام  
 ل اإلداري، وهو ما لم يحدث حتى اليوم. بإعادة النظر في االعتقا

يوما، رفضا لالعتقال اإلداري، وأفرج عنه في   55، وخاض إضرابا استمر  2015وعاد األسير عدنان مرة أخرى عام  
 تموز/يوليو الماضي. 

خليل  و في بعض الحاالت نجح المضربون في تحقيق مطالبهم وكان اخرهم األسير غضنفر ايخمان أبو عطوان من بلدة ال
رجت عنه يوم رفضًا العتقاله اإلداري و قد نجح اضرابه في تحقيق مطلبه حيث أف  65حيث خاض اضراب عن الطعام  

 يوم من االضراب.   65سلطات االحتالل بعد 

سير  أ   15اضراب عن الطعام و يخوض االن  هذا العام خاض العديد من االسرى    في رفضًا لسياسة االعتقال االداري  
 - :همام و اضرابا عن الطع

كايد الفسفوس    /محمود الفسفوس من الخليل  /مجاهد حامد من سلواد    /محمد اعمر من طولكرم  /سالم زيدات من الخليل
عالء الدين خالد علي من رام  /ماهر داليشة من رام هللا  / جيفارا النمورة من الخليل    /رأفت الدراويش من الخليل  /من الخليل

فادي العمور  /حسام تيسير ربعي من الخليل  / محمد خالد أبو سل من الخليل  /احمد عبدالرحمن أبو سل من الخليل  /هللا  
 .مقداد القواسمي  من الخليل / احمد حسن نزال من جنين /من الخليل

 النتائج /  



األشخاص  دون توجيه تهمة  له او  محاكمة     االحتالل باعتقال سلطات    التوسعية وقيام  ن سياسة االعتقال اإلداري أ -1
التهمة او مدة  محكومية  يعتبر  ذلك انتهاك  واضحا  بوجب  القانون   ودون الكشف للمتهم او  محاميه  عن عادلة 

 . الدولي وكافة  التشريعات  واألعراف الدولية  
د في نطاق ضيق حاالته، فإن دولة االحتالل اإلسرائيلي توسعت في قانون االنتداب قد نظم االعتقال اإلداري وحد -2

يعتبر مخالف لروح ونصوص االتفاقيات الدولية، بل وروح قانون  تشرعه أكثر من كونها تنظمه  استغالله بشكل الفت
 نفسه. االنتداب  

بينهم    3100سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت   -3 النساء و  42فلسطيني،  المناطق،   471من  طفاًل، من مختلف 
    .إدارياً  معتقالً  540 حالياً يتواجد    فيما عشوائية،ضمن حمالت اعتقال 

 ويضرب الطعام    التعسفي هي االضراب عن  سياسة االعتقال اإلداري لمواجهة    يتخذها المعتقلين اإلداريينالوسيلة التي   -4
 .  إدارياً   معتقالً   15عن الطعام  حاليا

 
 التوصيات /  

 االحتالل اإلسرائيلي لإلفراج الفوري عنهم إنقاذًا لحياتهم.   سلطاتتطالب المجتمع الدولي بالضغط على  -1
استخدام دولة وتطالب بتكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق اإلنسان الدولية والمعنية في األمم المتحدة لوقف سوء   -2

 االحتالل لالعتقال اإلداري الذي ينتهك الحق األساسي في محاكمة عادلة. 
تناشد مؤسسة الضمير منظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق اإلنسان وأحرار العالم للقيام بتفعيل حمالت التضامن  -3

ة االحتالل على احترام قواعد القانون الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دول
 الدولي، وقواعد العدالة الدولية.

لتلبية مطالبهم والحد من االنتهاكات التي  يتعرضون   والمعتقلينالحشد اإلعالمي و الرقمي للتركيز على معاناة االسرى   -4
 .داخل السجون اإلسرائيلية لها  

 

 


