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 االعتقال اإلداري وأثره 

 يف أنشطة حركة املقاومة اإلسالمية محاس

 يف الضفة الغربية

 1السايح  أجمد أمني

 

 : الدراسةملخص 
 

متارسه خمابرات االحتالل اإلسرائيلي حبق أبناء الشعب الفلسطيين من   ذياالعتقال اإلداري ال  دّ يع
اإلجراءات التعسفية الغري قانونية واليت ألقت بظالهلا السلبية على احلياة االجتماعية والسياسية، وقد  

من أطفال وشباب ونساء وشيوخ، وغّيبت املئات من قيادات    ،كافة فئات الشعب الفلسطيين  مّست
ر بشكل مباشر على نشاطاهتا وفعاليتها، إال أنه يف الوقت مما أثّ  ،وكوادر حركة محاس يف الضفة الغربية

ل سياسة االعتقال اإلداري عقوبة رادعة  مل تشكّ   ،ذاته
وال أدّل على ذلك من عودة   ،هلذه الكوادر والقيادات 

 ،كة محاس إىل نشاطاهتم بعد كل اعتقالنشطاء حر 
ز�دة إبل   إىل  البعض  دفع  اإلداري  االعتقال  ن 

أكثر خطورة طاملا   نشاطات  واالخنراط يف  فعاليتهم 
 أن النتيجة واحدة، وهي االعتقال يف �اية املطاف. 

  ، احلركة األسرية وقد بيّنت الدراسة أن اجلهود املبذولة يف مواجهة سياسة االعتقال اإلداري من قبل  
أرا املستطلعة  أكّ ؤ حسب  بينما  تطوير،  إىل  وحباجة  حمدودة  جهود  هي  اجلهود  هم،  أن  الغالبية  دت 

 اجلماعية واخلطوات املدعومة ابملتابعات القانونية أكثر فاعلية من اخلطوات الفردية.  

 
حاصل على درجة املاجستري،    اً. عام  20م عليه ابلسجن ملدة  كِ وحُ   ، 23/8/2002اعتقله االحتالل يف    . من مدينة �بلس  1

 حكا�ت مراش.   ، و بسمة وداع، و رغم الرحيلله عدة كتب منها خفقات و 
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محاس يف اخلارج يف    أن اجلهود اليت تبذهلا مؤسسات حركة   ،همؤ ت الغالبية من املستطلعة أراكما عربّ 
صعبة جداً، أما   إال أن ظروف احلركة السياسية والدولية،  مواجهة االعتقال اإلداري هي جهود مرضّية

دت الغالبية العظمى أ�ا ضعيفة  احملافل واحملاكم الدولية فقد أكّ  جهود مؤسسات السلطة الفلسطينية يف
 جداً.

سياسية لدى السلطة الفلسطينية الوأظهرت الدراسة كذلك أن مثة عالقة مباشرة بني االعتقاالت  
 واالعتقال اإلداري. 

أن هذه الدراسة مل تشمل شرحية كبرية من  مع مالحظة 
اعتقلوا   ا  ،ابلسابق  دار�ً إالذين  موجآلوهم  خارجو دو ن   ن 

 من ومل تشمل أيضاً شرحية من املعتقلني اإلداريني  ،السجون
األخرى رمبا التنظيمات  هلم   والذين  وتوجهات آ يكون  راء 

 أخرى.
 

 :املقدمة
 

مارس االحتالل    ؛1948 سنة  منذ أن قامت العصاابت الصهيونية ابحتالل األراضي الفلسطينية يف
  ة استعاد يف سبيل  ،  نضاله املشروع  ، وقمعيف حماربة الشعب الفلسطيين  اإلسرائيلي أساليب ووسائل خمتلفةً 

من النشطاء الفلسطينيني،   واسعةً   شرحيةً   مّستسياسة االعتقال اليت    ؛من أهم هذه الوسائلو   ،حقوقه
 .واحلكم عليهم ابألحكام القاسية، اليت تصل يف بعض األحيان إىل مئات السنني

 الفةً دانة النشطاء الفلسطينيني، وال جيد خمإال يستطيع رجل األمن اإلسرائيلي    ،يف بعض األوقات 
به  يوتغي  ، إلبعاده  ؛ دار�ًّ إلذلك يلجأ إىل اعتقاله    ؛أمام احملاكم العسكرية  قدم ضدهم لوائح اهتامٍ يل  حقيقيةً 

حسب الظروف األمنية  عن الساحة الفلسطينية، مع العلم أن وترية االعتقال اإلدارّي تزداد وتقلّ  اً قصر 
  .والسياسية يف الساحة الفلسطينية
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م و ، فهذه اجلرائم ال تقوتنكيالً   جرمية االعتقال اإلدارّي عن جرائم االحتالل األخرى قسوةً   ال تقلّ و 
ال يتجزأ    اً ءز االعتقال اإلدارّي ج  دّ لذلك يع  ؛خضاع الشعب الفلسطيينإل االحتالل يف  افعأ   ودعلى رد

 2. هالشعب الفلسطيين وأرض ستعمارية املستمرة حبقّ من املنظومة اال
على اختالف انتماءاهتم السياسية،    كافًة،  عقوبة االعتقال اإلدارّي شرائح الشعب الفلسطيين  تصيب

حىت �اية    1967  سنةطفال، وقد بلغ عدد أوامر االعتقال منذ  الشيوخ والنساء واأل  ةً ري كث  مشلت أحيا�ً و 
داريني إ  ،، بينما بلغ جمموع املعتقلني منذ ذلك العامداريٍّ إ  ألف أمر اعتقالٍ   50ما يزيد عن    ؛2021سنة  

 3.ألف معتقلٍ   700أكثر من  ،وحمكومني

االعتقال اإلدارّي من العقوابت التعسفية،   دّ يع
اإلسرائيلي   االحتالل  ميارسها  أبناء   حبقاليت 

خ  الفلسطيين،  حركة    صوصاً الشعب  نشطاء 
ة اإلسالمية محاس، وقد غّيب هذا االعتقال املقاوم

أو    ،وجيهٍ   دون سببٍ   ،املئات منهم خلف القضبان
أدّ   ؛حماكمةٍ  انعكاساتٍ مما  على   اجتماعيةٍ   ى إىل 

يف  صوصاً  حلركة محاس يف الضفة الغربية، خ  على الواقع التنظيميّ   سياسيةٍ   ذوي املعتقلني، وانعكاساتٍ 
من اجلدل يف أوساط احلركة    اً مراحل نضال الشعب الفلسطيين، مما أاثر كثري هذه املرحلة احلساسة من  

 .ذعان والرضوخ هلاأمهية حماربة هذه السياسة، وعدم اإل يف

ة بدراسة مدى أتثري االعتقال اإلدارّي على نشاط حركة  سيقوم الباحث خالل هذه الورقة البحثيّ 
من األسرى اإلداريني،   عشوائيةٍ   نةٍ خالل استطالع عيّ   املقاومة اإلسالمية محاس يف الضفة الغربية، من

معرفة مدى أتثري االعتقال هبدف    ونشطائها؛  يف الضفة الغربية  احلركةعتقد أ�م من قيادات  والذين يُ 
احلركة    هم وفاعليتهم التنظيمية على مجيع األصعدة، وانعكاس ذلك على نشاطات اإلدارّي على نشاط

 
مؤسسة الدراسات اْلِفَلْسِطينّية  (بريوت:    االعتقال اِإلدارّي يف فلسطني كجزء من املنظومة االستعمارية  عبد الرازق فراج،  2

 https://www.palestine-studies.org/ar  ) انظر:2020بريوت، 
  https://www.addameer.org/ar/contentن، انظر: وحقوق اِإلنسا األسريؤسسة الضمري لرعاية موقع م 3
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سنوات العشرة األخرية، حيث "نشطت وازدادت حاالت االعتقال اإلدارّي يف ال ال سّيما  ،بشكل عام
 4.بشكٍل ملحوٍظ"

ر  ، لكنه قد يؤثّ عقوبًة رادعًة لنشطاء حركة محاسل  ويعتقد الباحث أن االعتقال اإلدارّي ال يشكّ 
من   واحلدّ   ،احنسار بعض أنشطة حركة املقاومة اإلسالمية محاس يف الضفة الغربية  يفأو آبخر    بشكلٍ 

 .وحتجيمها ،من خطورة هذه السياسة لذلك جيب تكثيف اجلهود وتوحيدها يف سبيل احلدّ ؛ فاعليتها
 

 :  أمهية الدراسة
 

متر به القضية الفلسطينية وفصائل املقاومة، وقد   الذيتظهر أمهية الدراسة يف هذا الوقت احلساس  
بذلت جهود كبرية يف مواجهة سياسة االعتقال اإلداري من قبل األسرى أنفسهم، وال سّيما اإلضراابت  
اليت قّلما شهد التاريخ هلا مثيًال، فاالعتقال اإلداري هو سيف مسّلط على قارب الناشطني، وهو إجراء  

يتسبب    اليت سرائيلي حبق أبناء الشعب الفلسطيين، وابلرغم من اآلاثر السلبية  مجعي ميارسه االحتالل اإل 
 تناولت هذا املوضوع حمدودة.   اليتبه االعتقال اإلداري، إال أن الدراسات 

 

 :  أهداف الدراسة
 

هتدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على قضية حساسة  
اإلسرائيلي حبق نشطاء الشعب وإجراء مجعي ميارسه االحتالل  

خ الغربيةصوصاً  الفلسطيين،  الضفة  يف  محاس  حركة    ، كوادر 
وإجياد بعض   ،وإظهار التبعات اليت يتسبب به االعتقال اإلداري

 احللول يف مواجهته.  
 

 
  https://asramedia.psموقع مكتب ِإعالم األسرى، انظر:  4
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 :مشكلة الدراسة
 

ميارسه االحتالل اإلسرائيلي حبق أبناء الشعب الفلسطيين، وقد    اً مجعي  االعتقال اإلداري إجراءً   عدّ ي
  ، مةهتهذا االعتقال املئات من نشطاء حركة محاس يف الضفة الغربية يف السجون دون حماكمة أو  غّيب  
 ف انعكاسات اجتماعية وسياسية على نشطاء احلركة وكوادرها وعائالهتم.  مما خلّ 
 

 : سؤال الدراسة
  

 يف الضفة الغربية.   ا ل االعتقال اإلداري عائقاً أمام فاعلية حركة محاس ونشاطاهتإىل أي مدى يشكّ  •
 واجهته داخلياً وخارجياً. ملوما هي أفضل الوسائل  •

 
 :  فرضية الدراسة

 

ل عقوبة رادعة لكوادر ونشطاء حركة محاس  الباحث أن سياسة االعتقال اإلداري ال تشكّ يفرتض  
الغربية الضفة   بعض قبل مناإلداري   لاالعتقا مواجهة يف املبذولة اجلهود أن كذلك  ويفرتض،  يف 

 مرضية.  غري الفلسطينية واملؤسسات  التنظيمات 
 

 : حدود الدراسة
 

 الغربية.احلد املكاين: الضفة 
 .2022-2012 من احلد الزماين: العشر سنوات األخرية

 
 :ة االعتقال اإلداريّ ماهيّ 

  

  ؛ 1967  سنة أبناء الشعب الفلسطيين، منذ    جتاه االعتقال اإلدارّي الذي متارسه قوات االحتالل اإلسرائيلي  
،  اً وظلم   قد يكون أكثر قسوةً   ه جوهر   يف ال أنه  إ ال يتجزأ من عمليات االعتقال اليومية واملستمر،    هو جزءٌ 
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إىل    وتقتاده   ، ليالً   ها قوات االحتالل املدججة ابلسالح منزل الناشط في حيث يبدأ من اللحظة اليت تقتحم  
 .غري حمدودةٍ   مدةً للتمديد    لةٍ ، قاب شهورٍ   سّتة والذي يصل إىل    ، املعتقل، دون علمه املسبق بسبب االعتقال 

 : وميكن تعريف االعتقال اإلدارّي على أنه
الشخصاإل مبوجبه  حتتجز  الذي  توجيه  ،جراء  بصورةٍ   هتمةٍ   دون  إىل  ةٍ رمسيّ   له  تقدميه  ودون   ،

غري    يصدر عن سلطةٍ   داريٍّ إ   وهذا مبوجب أمر اعتقالٍ   ي إىل حرمانه من حريته،مما يؤدّ   ؛ احملاكمة
لالحتالل،    مناهضةٍ   وذلك بسبب اعتناقهم أفكار وآراء سياسيةٍ   ؛ةوهي السلطة التنفيذيّ   ، قضائيةٍ 

يعاقب    ، أو خمالفاتٍ أمنيةٍ   ومل يثبت ضدهم أي هتمةٍ   ،من التحقيق  طويلةٍ   �م تعرضوا لفرتاتٍ ألأو  
 5. اإلداريني هم معتقلو رأيٍ شارة إىل أن املعتقلني عليها قانون االحتالل، وجتدر اإل

قدام على نه يعتزم يف املستقبل اإلأبدعوى    ،دون حماكمةٍ   على أنه حبس شخصٍ   اً ميكن تعريفه أيضو 
  ، وألن احلديث جيري كما يبدو كخطوةٍ خمالفةٍ   للقانون، دون أن يكون قد ارتكب بعد أيّ   خمالفٍ   فعلٍ 
 إىل أمرٍ   اً استناد  ،وجيري هذا االعتقال دون حماكمةة االعتقال،  دفإنه ال يوجد وقت حمدد مل  ؛ةٍ وقائيّ 

، ال يطلع عليها حىت  سريةٍ   وبيا�تٍ   ابعتماد أدلةٍ —من املخابرات اإلسرائيلية—يصدره قائد املنطقة
 املعتقل نفسه. 

ال يعرفها، وابلتايل    يف مواجهة ادعاءاتٍ   اً ذ يقف عاجز إال حيتمل،    ضعٍ و جراء جيعل املعتقل بوهذا اإل
 6لدحضها.  اً ال ميتلك طرق

االعتقال   "إسرائيل"وتستند   هذا  يف 
التعسفي يف هذه األ�م إىل قانون الصالحيات  

،  1979  سنةل—الطوارئ (االعتقال)—املؤقتة
ض وزير الدفاع إلصدار األمر  وهذا القانون يفوّ 
، إذا كان لديه أساس معقول، ابعتقال شخصٍ 

 
  /https://alwatanvoice.comانظر:  ،4، ص 2013 ،االعتقال اِإلداري، موقع دنيا الوطن، خدجية ز�دة :ورقة حبثية 5
 ، انظر:بتسيلم –مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة موقع االعتقال اإلداري،  6

  https://www.btselem.org/arabic/topic/administrative_detention 
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يف حالة الطوارئ يف   واعي أمن الدولة أو أمن اجلمهور تلزم ذلك، وهذا التفويض سارٍ الفرتاض أن د
، كما هو معروف أبن حالة  1948  سنةالدولة اليت تعلن فيها، بناًء على أوامر أنظمة احلكم والقضاء ل

 7حىت اليوم.   "دولة إسرائيل"يف   الطوارئ ما زالت قائمةً 

هو   ؛الذي تستخدمه قوات االحتالل اإلسرائيلي  ،اإلداري هبذا الشكلمن املعروف أن االعتقال  
يف القانون الدويل، وتزداد حاالت هذا االعتقال   وهو حمظورٌ   ، عن سياسة احملكومسياسي، يعّرب   جراءٌ إ

خالل االنتفاضة األوىل   ،1989  سنة  اإلداريني  ىعدد األسر   يف اهلبات الشعبية واالنتفاضات، وقد وصل
 8أسري.  140,1فقد وصل إىل  ؛ا يف انتفاضة األقصىمداري، أإ أسري  700,1عن ما يزيد 

 ةالرابع  ف الفلسطينيني يستند إىل اتفاقية جني  وقد سقطت االدعاءات أبن االعتقال اإلدارّي حبقّ 
Fourth Geneva Convention،    خالل   "إسرائيل"املتعلقة حبماية املدنيني زمن احلرب، وقد اعتقلت

، يف وأطفالٍ   وشيوخٍ   من رجالٍ   ؛من املعتقلني اإلداريني الفلسطينيني  اً كبريةً أعداد  اً عام  50ما يقارب  
اعتقلت   أ�ا  يثبت  مل  اإلسرائيليني  اً أحد  دار�ً إاملقابل  املتطرفني  ميارسون    ،من  الذين  واملستوطنني 

 9العتداءات على الفلسطينيني.ا
 

  :صور معا�ة األسرى اإلداريني
 

ة اعتقاهلم بني األسرى  مداألسرى اإلداريون    ييقض
  ةٍ اعتقالي  األمنيني من أصحاب األحكام، يف ظروفٍ 

، وجيري عليهم ما جيري على بقية األسرى، حىت  صعبةٍ 
املؤبدات منهم، وحيرمون من حقوقهم اليت كفلها حىت  

 
َدارِيّ دراسة مقارنة يف موضوع االْعِتَقال  " دينية تسدوك،   7  .1، ص  2005  ، مقدم للسيد يعقوب ليڤي، ترمجة عاصم عصيدة   ،" اْإلِ
انظر:    ، 2020، نيسان/ أبريل  لرعاية األسري وحقوق اِإلنسان   الضمري مؤسسة    االعتقال اإلداري: ورقة عن االعتقال اإلداري،   8

https://www.addameer.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%
D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A                      

 انظر:،  2021  ،رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية  "املمارسة اِإلسرائيِلية لالعتقال اِإلداري،"انتصار بالل داوود،    9
https://www.najah.edu/ar/sdgs/reduced-inequalities 

 

https://www.addameer.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.addameer.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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تتناسب مع طبيعة    حياتيةٍ   وميزاتٍ   القانون اإلسرائيلي هلم، فاألصل أن األسري اإلداري يتمتع حبقوقٍ 
 .اعتقاله

 جوهرها عن معا�ة األسرى الفلسطينينية، ال ختتلف يف  عبصور معا�ة األسرى اإلداريني كثرية ومتش 
ن طبيعة  أإال    ؛ صحاب األحكام العاليةأبرغم من أن مدة االعتقال اإلداري حمددة مقارنة  ال  ىعل ، فكافةً 

  حكمه   ة مد نهي األسري  من األحيان يُ   يزيد من آالم األسري، ففي كثريٍ   ؛ االعتقال، وآلية متديد املدة، وتوقيتها 
ال أنه يف آخر اللحظات يرجعه  إ أهله وذويه الستقباله،    ستعد من السجن، وي   اإلداري، ويستعد للخروج 

السجان من ابب السجن، ويبلغه أبمر جتديد  
ه التمديد  وهذا ال يعين أن أخرى،    ةٍ د االعتقال له مل 

  ؛ ومعا�ة أهله معه   ، األخري، مما يضاعف معا�ته 
 يعيشون  ني لذلك يبقى كثري من األسرى اإلداري 

 .خمتلفةٍ   سجنهم مع هواجس وختوفاتٍ ة  مد طيلة  

اإل  هنا وجتدر  االعتقال    ، شارة  قضية  أن 
، وال يصح رمي الكرة  ، وقضية حركات التحرر الوطين، وليست قضية أفرادٍ اإلداري وحتد�ته هي قضية شعبٍ 

حاجة إىل    تظل بنا ملواجهة هذه القضية منفردين، لذلك    ؛ أو جمموع األسرى   ، يف ملعب األسري اإلداري 
 حقيقي يف هذا امللف.   ق من أجل اخرتا   ؛ ، وتوحيد اجلهود اسرتاتيجيةٍ   وخططٍ   راساتٍ د 

 
 :معطيات وأرقام

 

 ، من الفصائل الفلسطينيةأسريٍ   500أكثر من    2021  سنةيبلغ عدد املعتقلني اإلداريني حىت �اية  
مثل    ،موزعني على معظم السجون اإلسرائيلية  ،نشطاء حركة محاسمن    هم% من50، ما يزيد عن  كافةً 

داريني إ  ،عام  بينما بلغ عدد األسرى بشكلٍ   ،وسجن النقب الصحراوي  ،وسجن جمدو   ،سجن عوفر
 10. ، من الفصائل الفلسطينية كافةً أسريٍ  600,4 ما يقارب وحمكومني 

 
  /https://asramedia.ps، انظر: عالم األسرى إِ موقع مكتب  10
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السهل حتدي كل املطلوب، فليس من  سري البحث ابلشّ   يفرت  مثة ظروف موضوعية وحتد�ت أثّ 
لذلك كانت الوسيلة األمثل لتحقيق أهداف هذه الورقة    ؛جراءات السجان القمعيةإو   ،طبيعة السجن

 .املعوقات وصعوبة التواصل بني أقسام السجون  من  رغم ال  ى عل البحثية هي التعامل مع األسرى أنفسهم،  

، وهم األسرى الذين  2022  سنة  يف بدايةمن أسرى حركة محاس اإلداريني    عشوائيةٍ   اختبار عينةٍ   متّ 
ما يكونون    اً يعيشون حتت إطار وتنظيم احلركة يف السجون، وغالب

أُ  التنظيمي للحركة، أو ممارسة    اً سابق  ا دينو قد اعتقلوا أو  ابالنتماء 
، من بينهم القيادات السياسية وامليدانية  وطنيةٍ   وفعالياتٍ   نشاطاتٍ 

بعددٍ حل السجون  اكتظت  وقد  الغربية،  الضفة    كبريٍ   ركة محاس يف 
رت حركة محاس املشاركة يف االنتخاابت بعد أن قرّ   صوصاً منهم، خ

جرائها أواسط  إالتشريعية، اليت أعلن الرئيس حممود عباس العزم على  
 11لغاؤها بعد ذلك.إ مث متّ   ،2021سنة  مايو  /شهر أ�ر 

 

 أعمار الفئة املستطلعة آراؤهم وحتصيلهم العلميّ : 1جدول رقم  

 
 /https://www.facebook.com/prisonerssociety ، انظر:موقع �دي األسري الفلسطيين 11
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  عاماً، أما   50و  30% من املستطلعة آراؤهم أعمارهم ما بني  50نالحظ من اجلدول السابق أن  
 . عاماً  50% منهم تزيد أعمارهم عن 17

% منهم، هم ممن حيملون الشهادات 60أما حتصيلهم العلمي؛ فقد أظهرت القراءات أن أكثر من  
شرحية  من  هم  اإلداريني  املعتقلني  غالبية  أن  لنا  يوّضح  وهذا  العليا،  الدراسات  وشهادات  اجلامعية، 

 . املثقفني واألكادمييني املؤثرين يف اجملتمع
 

 : مكان سكن الفئة املستطلعة آراؤهم، وعدد االعتقاالت يف سجون السلطة2جدول رقم  

 
 

 
مكان 
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 الضفة

النسبة 
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وسط  
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النسبة 
 املئوية

جنوب  
 الضفة

النسبة 
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 املئوية
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املستطلعة آراؤهم، املوزعة على أحناء الضفة كافة، مبا  يوّضح اجلدول السابق التوزيع اجلغرايف للفئة  
فيها القدس احملتلة، كما يوضح أيضاً أن مجيع األسرى املستطلعة آراؤهم قد اعتقلوا يف سجون السلطة 

مراٍت، وهذا    5% منهم قد اعتقلوا أكثر من  50وأن ما يزيد عن    .الفلسطينّية مرًة واحدًة على األقل
 .يشري إىل أنه مثة عالقة بني الذين يعتقلون إدار�ً والذين يعتقلون سياسياً يف سجون السلطة

وجتدر اإلشارة هنا، أن مخسة أفراٍد من هذه الشرحية مل يعتقلوا فعلياً يف سجون السلطة، ولكن رمبا 
 . رٍة أو أبخرىّمت استدعاؤهم، أو اقتحام منازهلم وتفتيشها، أو ّمت اعرتاضهم بصو 

 

 : املدة اليت قضتها الفئة املستطلعة آراؤهم يف سجون االحتالل3جدول رقم  
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% من الفئة املستطلعة آراؤهم قد اعتقلوا يف سجون االحتالل أكثر 23يوّضح اجلدول السابق، أن  
% منهم قضوا ما يقارب 20سنواٍت، وأن أكثر من    10% قد اعتقلوا أكثر من  22سنوات، وأن    5من  

سنوات أو يزيد من هذه املدة يف احلكم اإلداري، وهي مدة طويلة جداً إذا ما أخذ� بعني االعتبار   5
  .من دون حكم، وهي خمالفة لكّل الشرائع والقوانني الدوليةأن األسري يقضيها 

 

 : االعتقال اإلداري قد يشّكل مشكلًة اجتماعيًة، أو سالحاً رادعاً ضّد املعتقلني4جدول رقم  
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 اً سالح
 اً رادع

26 43% 27 45% 4 7% 3 5% 60 100% 

0
5
10
15
20
25
30

ال تزید عن 
سنتین

10أكثر من 2-55-10

ً مدة االعتقال عموم ا

0
5
10
15
20
25

ال تزید عن 
سنة

5أكثر من 1-33-5

مدة االعتقال اإلداري



      للدراسات واالستشاراتمر�ز الز�تونة                    14                                                       

 

نالحظ من اجلدول السابق، أن االعتقال اإلداري وإن كان يتسبب يف مشكلٍة اجتماعيٍة وإنسانيٍة  
لألسرى وذويهم، وللمجتمع الفلسطيين عموماً؛ إال أنه ال ميكن اعتباره أسلوابً رادعاً، وهذا ما أّكدته  

فع شرحيًة منهم إىل %، بل على العكس، فقد رأى بعضهم أنه قد يد90الغالبية العظمى، مبا يزيد عن  
   .االخنراط يف نشاطاٍت مقاومٍة وفعالٍة، ما دامت النتيجة واحدًة، وهي االعتقال يف �اية املطاف 

 

: االعتقال اإلدارّي قد يؤّثر سلبًا يف النشاط احلركي، أو نشاطات محاس يف  5جدول رقم  

 الضفة الغربية 
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% من املستطلعة آراؤهم يرون أن االعتقال اإلداري قد يؤثّر 60يوّضح اجلدول السابق، أن ما نسبته  
% من هذه الفئة أنه قد يؤثّر ابلتايل على نشاطات 80يف نشاطهم وفعاليتهم يف بعض األنشطة، وأّكد  

، وهذا يفسر 4جدول رقم  احلركة عموماً وبشكٍل مرحلي، إال أنه لن يشّكل أسلوابً رادعاً، كما تبّني من  
   .رجوع غالبية األسرى اإلداريني إىل نشاطاهتم، وإعادة اعتقاهلم، ورمبا تقدمي لوائح اهتاٍم حبقهم

  

: مدى فاعلية اإلضراب الفردّي، ومدى فاعلية اخلطوات اجلماعية وتوحيد 6جدول رقم  

 اجلهود يف الداخل واخلارج
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% من املستطلعة آراؤهم يعتقدون أن فاعلية اإلضراابت 80يّتضح من اجلدول السابق، أن ما يقارب   
الفردية يف مواجهة سياسة االعتقال اإلدارّي حمدودة، ويفّضلون اخلطوات اجلماعية، وتفعيل املتابعات  

   .القانونية يف الداخل الفلسطيين، واحملافل الدولية
 

اجلهود اليت تبذهلا احلركة األسرية يف مواجهة االعتقال اإلدارّي، واجلهود اليت  : 7جدول رقم  

 تبذهلا مؤسسات حركة محاس يف هذا امللف 
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%، عربوا عن 85نالحظ من اجلدول السابق، أن الغالبية العظمى ممن استطلعت آراؤهم، أكثر من  
عدم رضاهم عن اجلهود اليت تبذهلا احلركة األسرية يف مواجهة االعتقال اإلدارّي، بينما يرى أكثر من 

مؤثّرة؛ بسبب % منهم أن جهود مؤسسات حركة محاس يف اخلارج مرضية، لكنها رمبا تكون غري  60
 . صعوبة الظروف احمليطة

والقانونية،   السياسية،  اجلهود  هي  اإلطار  هذا  يف  ابجلهود  املقصود  أن  هنا،  اإلشارة  وجتدر 
والديبلوماسية يف مواجهة ملف االعتقال اإلداري، وليست تلك اجلهود اليت تبذل يف سبيل حترير األسرى  

  .بشكٍل عام
 

املبذولة من قبل مؤسسات السلطة الفلسطينية يف مواجهة االعتقال : اجلهود 8جدول رقم  

 اإلداري سياسياً وقانونياً يف حمافل واحملاكم الدولية 
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%، يعتقدون  90يتضح لنا من اجلدول السابق، أن الغالبية العظمى ممن استطلعت آراؤهم، ما يقارب    
الدولية، وتفعيل   السياسية، واحملاكم  الفلسطينية يف احملافل  السلطة  املبذولة من قبل مؤسسات  أن اجلهود 

 . القانوين، ضعيف جداً، وميكن االستفادة منه إذا كانت هناك جهود حقيقية تبذل يف هذا املضمار اجلانب  
مع اإلشارة، أن عدداً ممن يعتقدون أن السلطة الفلسطينية تبذل جهوداً يف احملافل الدولية؛ عّربوا من أن    

 . قانونيني ضعف السلطة الفلسطينية دولياً هو الذي يبّدد اجلهود املبذولة من قبل ال 

 

 :اخلامتة
 

خمابرات  إ  تفرضه  الذي  اإلداري  االعتقال  ن 
االحتالل اإلسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيين  

ال جرمية مركبة تضاف إىل جرائم االحتالل  إ ما هو 
أسسٍ  إىل  يستند  وال  الشعب،  هذا    ، قانونيةٍ   حبق 

 .املؤسسات احلقوقية احمللية والدولية   من   حسب عددٍ 

يشكّ  االعتقال  أن  حتد�ً كما  حركة    ل  أمام 
ة  نشاطات حركة محاس االجتماعية والسياسي   يف ر  وحركات التحرر الوطين، وقد يؤثّ   ، املقاومة اإلسالمية محاس 

ألنه قد يدفع الناشطني    ؛ ألبناء احلركة، بل على العكس   اً رادع   حاً سال   دّ ال يع   ، ، لكنه يف الوقت ذاته وغريها 
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وهي السجن    ، قاومة، رمبا ما كانوا ليقدموا عليها، طاملا أن النتيجة واحدة امل يف نشاطات    إىل االخنراط بقّوةٍ 
 .يف مجيع األحوال 

هة سياسة االعتقال  يف مواج   اليت تبذهلا احلركة األسرية   هود اجل أن    اً؛ ضح لنا يف هذه الورقة البحثية أيض ويتّ 
ن  إ و — احلركة يف اخلارج   اليت تبذهلا عات، أما اجلهود  وال ترقى إىل مستوى التطلّ   ، اإلدارّي هي جهود خجولة 

 .إىل تفعيلٍ   حتتاج ال أ�ا  إ — كانت مقنعةً 

تبّني  املدروسة كما  اجلماعية  فاعلية من اخلطوات  أقل  الفردية  أن اخلطوات  لنا  ابملتابعات    ،   واملدعومة 
 .واحملاكم الدولية   ، نية يف الداخل واخلارج القانو 

وتوحيدها يف داخل السجون وخارجها، وعدم الركون    ، جيب مضاعفة اجلهود النضالية والقانونية   ؛ وعليه 
رد  األفعال، إىل  االرجتاليّ   ود  الشارع  واخلطوات  تفعيل  وضرورة  اإلدارّي،  االعتقال  سياسة  مواجهة  يف  ة 

 .ودعمها بكل الوسائل املتاحة   ، ول قضية األسرى وحثه على االلتفاف ح   ، الفلسطيين 
 

 : النتائج 
 

اإلداري  1 االعتقال  خمابرات    الذي.  متارسه 
االحتالل هو إجراء تعسفي غري قانوين، وقد 

الفلسطيين من     كافة  أصاب  الشعب  فئات 
من  والشيوخ،  والنساء  والشباب  األطفال 
 كافة مناطق الضفة الغربية والداخل احملتل. 

. ابلرغم من أن االعتقال اإلداري يؤثر بشكل مباشر على نشاطات حركة محاس يف الضفة الغربية،  2
رادعة، ويدلّ  أنه ال يشكل يف حال من األحوال عقوبة  الكوادر إىل  على ذلك عود  إال  ة هذه 

 نشاطهم بعد كل اعتقال. 
. قد تؤدي سياسة االعتقال اإلداري بكوادر احلركة إىل االخنراط يف أعمال ونشاطات أكثر خطورة 3

 وفاعلية يف مقاومة االحتالل، طاملا أن النتيجة يف �اية املطاف هي االعتقال.  
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جهة االعتقال اإلداري هي جهود حمدودة وحباجة إىل  . اجلهود املبذولة من قبل احلركة األسرية يف موا4
 تطوير.  

. اجلهود املبذولة من قبل مؤسسات حركة محاس  5
هي   اإلداري  االعتقال  مواجهة  يف  اخلارج  يف 

 جهود مرضّية.  
ابإلجراءات   .6 املدعومة  اجلماعية  اخلطوات 

 واخلطوات الفردية.  القانونية يف مواجهة االعتقال اإلداري هي أكثر فاعلية من اجلهود 
سجون  7 يف  اإلداري  واالعتقال  السلطة  سجون  يف  السياسي  االعتقال  بني  واضحة  عالقة  هناك   .

 االحتالل.
. اجلهود املبذولة من قبل مؤسسات السلطة الفلسطينية يف مواجهة االعتقال اإلداري يف احملافل واحملاكم 8

 الدولية ضعيفة جداً. 
 

 :  التوصيات
 

 دعم الدراسات املتعلقة والباحثة يف موضوع االعتقال اإلداري واألسرى الفلسطينيني بشكل عام.  .1
 . تفعيل اخلطوات اجلماعية والقانونية يف مواجهة سياسة االعتقال اإلداري داخل السجون وخارجها.  2
 واجهة االعتقال اإلداري يف كافة احملافل. مل. توحيد اجلهود من كافة فصائل العمل الوطين 3
. تكثيف جهود مؤسسات حركة محاس يف اخلارج يف تفعيل قضية األسرى اإلداريني، وكشف جرائم  4

 االحتالل وانتهاكه للقوانني وحقوق اإلنسان أمام احملاكم واحملافل الدولية. 
 . تكثيف اجلهود لوقف االعتقال السياسي ودعم جهود املصاحلة بني الفصائل الفلسطينية.5

دراسة استطلعت آراء شرحية من األسرى اإلداريني حلركة محاس يف السجون، يوصي  مبا أن هذه ال.  6 
أسرى   وكذلك  السجون،  داخل  املختلفة  التنظيمات  من  أخرى  شرائح  آراء  استطالع  الباحث 

 .إداريني سابقني خارج السجون، فرمبا يعربون عن آرائهم
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 : كي (شخصياً) يف الضفة الغربيةر نشاطك احلعلى داري قد يؤثر سلباً إلتعتقد أن االعتقال اهل . 10
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Administrative Detention and its Impact on the Activities of the Hamas 
Movement in the West Bank 

Amjad Amin al-Sayeh 

 

 Abstract 
 

 

 The administrative detention imposed by the Israeli intelligence services on 
Palestinians is one of the arbitrary and illegal measures that have a negative 
impact on social and political life. It affects all age groups, including children, 
youth, women and elderly. This policy has made hundreds of Hamas leaders and 
cadres absent, consequently, the movement’s action and events were affected. 
However, it did not constitute a deterrent punishment for them, for after each 
arrest, they would return to their activities, where some got even engaged in more 
dangerous activities, because they thought that the results would be the same; a 
new arrest.  

The respondents discussed the efforts of the captive movement in confronting 
the administrative detention policy. They considered them limited and need to be 
developed, and the majority of respondents affirmed that collective efforts 
supported by legal follow-up are more effective than individual ones. 

The majority of respondents considered the efforts made by the Hamas 
institutions abroad against administrative detention satisfactory, but the political 
and international conditions of the movement are very difficult. Whereas the 
efforts of the Palestinian Authority (PA) institutions in international forums and 
courts, were considered by the vast majority as very weak. 

The study also shows that there is a direct relationship between the PA’s 
political arrests and Israeli administrative detention. 

It must be noted that the respondents included a small number of former 
administrative detainees, and they did not include administrative detainees of 
other affiliations, who may have other opinions.  
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