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 :مقدمة

االعتقوال رسلارسوة خالل العقوو  المايولة  منذ احتاللها لف رسطلن يرساايل إلاالحتالل احكومة طبقت 

ووت موون خووالل  ووذ  و  تفوواوت ااتفاعووان وانخفايووان بحرسوو  اعويووا  العامووة  اإل ااي ع و  نطوواا وارسوو   ّت  قوو  

واإلذالل   ل قموو  الرسلارسووي  منهووا ة  كورسوول ومموونه  آالف الف رسووطلنللن  ووي رسووتونها بظووكل موون  بوو الرسلارسووة

عتقال مخالفة ترسولمة التفاقلوة تنلوف مظك ة بهذا اال . ملة  وتعطلل الظاعل ة الف رسطلنلةوقتل الكفاءات الع

 .الاابعة  والعه  ال ولي الخاص بالحقوا الم نلة والرسلارسلة  واتفاقلة منا ية التعذل 

تصوواع ت رسلارسووة االعتقووال ه تها موون تطووواات موو  انوو ال  االنتفايووة الف رسووطلنلة الاانلووة ومووا ظووو 

ّء مون الحوا  ع واإل ااي بحا الف رسوطلنل اتتوة عون قواااات ن  وذ  القواااات واعواموا خاصوة ونن له  لن كتو

 وترسووتن  ةلوو  مووا لرسووم  الم فووات الرسووالة  اإلرسوواايل ي واليووباط العرسووكاللن االحووتالل توول صووا اع عوون ة ااع 

  ع نو ةعطاء ني  اصة لألرسلا ومحامله ل   ا  عنوه  يواابة بوذل   ون توتله ته  مح "الم فات الحمااء"

التوي تعتبوا المح لوة وال وللوة عاض الحايط بكل التن لو ات ال وللوة الصوا اع عون مترسرسوات حقووا اإلنرسوان 

 .محا   وللان   ذا النو  من االعتقالالتعرسف  ي ارستخ ا  
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 :مفهوم االعتقال االداري
باعهوووا تتوووا  رسوووكان باتتقوووو  حكوموووة االحوووتالل اإل ااي الورسووول ة اعكاوووا تطا وووان التوووي لعتبوووا االعتقوووال      

 ق  نيح  االعتقال اإل ااي رسلارسة ممنهتة تتبعهوا رسو طات االحوتالل اإلرسواايل ي بحوا   المناطا المحت ة
هووا عن نبنوواء الظووع  الف رسووطلني  وال تااعووي  ووي ذلوو  نلووان موون اليوووابط نو القلووو  نو الظوواوط التووي تحوو ات

التي قالت بع   تواّ اعتقال ني ظوخص  ون توتلوه تهموه لوه و ون تح لو  مو ع  القوانلن واععااف ال وللة
 .ّملنة مح  ع لالعتقال

ذا ع منوووا نن الحوووا  وووي الحالوووة لعتبوووا مووون ن ووو  ونبوووّا ال بنوووات اعرس  ووو ن  ؛ارسووولة لحقووووا اإلنرسوووانوا 
بظووكل تعرسووفي  ون محاكمووة نو حتوو  توتلووه  االعتقووال اإل ااي الووذي تماارسووه رسوو طات االحووتالل اإلرسوواايل ي

ني تهمووه  ووو انتهووا  صوواان ل قوووانون والعوواف الوو ولللن  حلوو  نن البنوو  التارسووو  موون م حووا اتفاقلووة تنلوووف 
لكول ةنرسوان الحوا  وي الحالوة الظخصولة واعمون ( ن: " )الخاص بالحقوا الم نلوة والرسلارسولة حو  ت موا ل وي

لمن  مصا اع حا اإلنرسان  ي الحالة ةال لرسب  وطبقان . لان لمن  اعتقال اإلنرسان نو رستنه تعرسف. الظخصي
ةعووال  الظوووخص المعتقوول عنوو  اعتقالوووه بهرسووبا  اعتقالووه  ونموووا   توول(  . )إلتووااءات محوو  ع  ووي القوووانون

 ...".تهتلل بخصوص كل تهمة منرسوبة له 
توجياات تهمااة محاادد  دون  اعتقااال صااا  مااا قيااام ساااالة االحاات ل ب: فاالعتقااال اإلداري  ااو

وواضحة إليت، ودون تقديمت إلى المحاكمة، وتصدر قارارات االعتقاال اإلداري حسال الن اام المتبا  لاد  
وقو  عا توه ال تنوة ال وللوة ل صو ل  اعحموا  وي  .دولة االحت ل بحسل المكان الايي يتواجاد فيات الملتقال

ع   مبا اع  ته بناءن حامان ظخص ما من حال:   بهنه9191ظاح الباوتوكوللن الم حقلن باتفاقلات تنلف 
 .نو نما من الرس طة التنفلذلة وللرست القيايلة  ب ون توتله ته  تنايلة ي  المحتتّ نو المعتقل ة االان 

 
 :ال اإلداريقتيخ االعتار 

   ايووت ع وو  المنوواطا المحت ووة حكمووان عرسووكالان 9191منووذ قلووا   ولووة االحووتالل اإلرسوواايل ي عووا  
  وا  نقا ووا االنتوو ا  البالطواني  لتا لوو  وتاكلوو  مون تصوو   موون  طبوا موون خاللووه نواموا عرسووكالة ونن مووة

 .الظع  الف رسطلني ل تهتلا والتصفلة
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 منووذ ب الووة االحووتالل  واالعتقووال اإل ااي لطوواا  الف رسووطلنللن  ورسوولف مرسوو ط ع وو  اقووا  حووالته   
ّع مخابااتها ته ف من خاللها ةلو  ةذالل وتعوذل  الف رسوط لنللن والنلول مون ون اع بل  رس طات االحتالل ونته

حووالته  وتعطلوول وتقللوو  حوواكته  الرسلارسوولة واالتتماعلووة  وذلوو  بارسووته اف النخوو  الرسلارسوولة واالتتماعلووة  
ّااء عي الف رسوووطلني و وحتووو  نووووا  المت ووو  التظوووال ا لمللن  واترسووواء ونعيووواء الب ووو لاتوالماقفووولن واعكووو و

 .الف رسطلنللن
إل ااي بصووواع وايووحة وصووالحة  بوول وليوومن ةن التظووال  العرسووكاي اإلرسوواايل ي لتلووّ االعتقووال ا

ولرسوووتم  صوووالحلته مووون خوووالل نن موووة  ولووون   ارسوووتعمال  وووذ  اع اع  ارسوووتمااا  وووذا اإلتوووااء بظوووكل تعرسوووفي 
قوووانون صوووالحلات الطوووواار قوووااا    حتووو  ة9191الووو  ا  لحالوووة الطوووواار التوووي نقا وووا االنتووو ا  البالطووواني 

الخوووواص باالعتقوووواالت  9221حووووتالل اعمووووا اقوووو    نقووووا اال9111و ووووي عووووا     9191عووووا  ( االتقووووتاع)
  بارستاناء الق    و ذا اعما ق  ت  تع ل ه ظك لان عا  9119اإل االة  ي المناطا الف رسطلنلة المحت ة عا  

قايوو  قوووات )وبموتوو   ووذا اعمووا  للخووول القووا ع العرسووكالن لالحووتالل .9119بووهما ت لوو  لحموول اقوو   2009
ّع واليووووفة  ّلووووا الوووو  ا   ووووي القوووو   والمنوووواطا اإلرسوووواايل لةاالحووووتالل  ووووي قطووووا   وووو بتوصوووولة ( المحت ووووة  وو

ظهوا قاب وة ل تت لو  عو ع  1-3المخاباات بع  تم  موا  رسالة باعتقال الظخص ة االان لم ع تتااوح ما بلن 
 .لص  و قان لما تاا  رس طات االحتالماات ب ون ح  نق

 
 :االعتقال اإلداري في قانون دولة االحت ل

ظلا ةل  نن االعتقال اإل ااي كمفهو  وورسل ة ال لمكننا اعتباا   لا قانوني بظكل ن ء با ر ذي ب
نما  و ورسل ة قانونلة بحرسو  اتفاقلوة تنلوف الاابعوة كامل ومط ا لمكون ال تووء ةللهوا  وي نطواا يولا    وا 
ال يجااوز ارماار باعتقااال ارصاااا  المحميااين أو ": منهووا ع وو (92)حلوو  نصووت المووا ع  ويوومن قلووو  

مالاقة أمن الدولة التي يوجد ارصاا  المحميون  الجبرية عايهم إال اقتضى يلك بصور رض اإلقامة ف
بالطالقوة التوي ترسوتخ مها رسو طات االحوتالل مون  ولكون التعرسوف  وي ارسوتخ ا   وذ  الورسول ة. "تحت سااالتها

عتقوال  عو ا عون قل نو محامله ع   رسب  االال  المعتخالل التم ل  المرستما و لا مح   الم ع  وع   ةط  
بل والما وض والمخالف   و  لا المقبول  و لا ا من مقتيلات المحاكمة العا لةع   وتو  اليحة اتها  

 .لكا ة المواالا واععااف ال وللة
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ةن الطالقة التي تنتهتها رس طات االحتالل اإلرساايل ي  ي االعتقال اإل ااي تتنوا ي وتتعوااض مو  
اوول  ووذا النووو  موون ننوووا  االعتقووال  و ووذا الظوويء وايوو  وت ووي  موون خووالل القلووو  المفاويووة ع وو  تطبلووا م

اترسووا  نطوواا تطبلقووه وكاوواع القوواااات القايوولة باالعتقووال اإل ااي تم لوو ان وتت لوو ان  ةذ لووت  االعتقووال اإل ااي 
تووو   يوومن رسووالة تاموووة   ون تقوو ل  المعتق ووولن ل محاكمووة  و ون اإل صووواح لهوو  عوون الوووته  التووي بنووواءن ع لهووا

ّ   واعتقوواله   وتنحصووا اإلتابووة لوو   رسووتال المعتقوول ناح ةذ ة  خطلووا ع وو  نموون المنطقوو"و وكل ووه  ووي تتووا
المتع قوة بالمرسوا  بواعمن اإلرسواايل ي " الما ع الرسوالة"ترستن  رس طات االحتالل  ي نحكامها ع   ما لعاف بو

ل ة االوان الوذي ال للرسوم  لوه حت  لمحامي المعتقو" الخطلاع والرسالة" ون بلان ما ل ة وطبلعة  ذ  النظاطات 
بمعا ة نرسبا  االعتقال  و ذا ما لتنا   مو  نبرسوط قواعو  حقووا اإلنرسوان  لموا لخوص عو   توواّ التعرسوف 
 ي ال توء ةل  االعتقال اإل ااي  وحا الظخص  ي محاكمة عا لة  وحقه  ي معا ة الته  المنرسوبة ةللوه  

 .وحقه  ي ال  ا  عن نفرسه
عاض الحايط لكا ة المواالوا والقووانلن ال وللوة  وانتهاكاتهوا المرسوتماع  وي ع   الا   من يابها بو

القانون ال ولي ترسع  ةل  االرستفا ع من نحكا  واغاات  حكومة االحتالل   نالمحت ة  اعاايي الف رسطلنلة 
من ( ج)ااب  ةل  البن  ال - ي تبالاات وا لة- فلما لتع ا باالعتقال اإل ااي  هي ترستن   .التبالا انتهاكاته

ّامات الم قاع عاتقها  ع   العه  ال ولي الخاص بالحقوا الم نلة والرسلارسلة  والذي بموتبه تنتقص من االلت
بموت   ذ  االتفاقلة   ق  صاحت منذ توقلعها ع    ذ  االتفاقلة بهنها تعل  حالة طواار  وننه بقو ا موا 

 فا م  البن  التارسو  مون  وذا العهو    ذا الوي  ال تتتكون ورسل ة االعتقال والرستن التي تتبعها ارستنا ان ةل
ّاماتها ارستنا ان ةل   ذا اعما  .  نها رستنتقص من الت

ةن قووانون  ولووة االحووتالل اإلرسوواايل ي للتلووّ االعتقووال اإل ااي بصووواع صووالحة ومط قووة و ون نلووة 
ّء موون ال م0191قااانون صا حيات الالااوارم للااام يووابط نو قلوو    هنووا   تظوال  اإلرسوواايل ي الوذي  ووو تو

الرسووااي المفعووول والمطبووا منووذ قلووا   ولووة االحووتالل اإلرسوواايل ي بووالا   موون ننووه لوونص ع وو  نن رسووالانه  قووط 
التصري  اللسكري اإلسرائياي الساري لكون بع  ةعالن حالة الطواار من ِقبل الكنلرست اإلرساايل ي  و نا  

اإل ااي  وللخوول القوا ع العرسوكاللن  وي اليوفة والذي لرسم  بصوواع صوالحة باالعتقوال  في الضفة المحتاة
الغابلووة المحت ووة اعتقووال ظووخص مووا لفتوواع نقصووا ا رسووتة ظووهوا قوو  تكووون قاب ووة ل تت لوو   عنوو ما لكووون  نووا  
قاع ع معقولة لال تااض بهن االعتبااات الخاصة بهمن المنطقة نو نمن التمهوا ترسوتوت   وذا  مو  اعخوذ 
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الوذي رسوا  مفعولوه  قاانون المقاتال ريار الصارعيظواقي  القو    و نوا   باالعتباا نن  ذا اعما ال لظومل
   والوووذي كوووان لهووو ف  وووي اعنصووول ةلووو  الوووتحف  ع ووو  لبنوووانللن كوووانوا مرسوووتونلن لووو   رسووو طات 2002عوووا  

االحوووتالل ذلووو  الوقوووت كواقوووة مرسووواومة لمبوووا لته  بهرسوووا  وتاووواملن تنوووو  ةرسووواايل للن  نموووا اللوووو   ترسوووتعم ه 
ّع ب ون تق لمه  ل محاكمةرس طات االحتالل اإلرس  .اايل ي من نتل اعتقال   رسطلنللن من رسكان قطا   

 ذ  القاااات والقوانلن ل  تح   حت  الفتاع التااكملوة القصوو  الحتتواّ الظوخص ة االوان  ولهوذا لمكون ل ولوة 
لن مووون االحوووتالل تت لووو  االعتقوووال اإل ااي مووواع ت وووو  اعخوووا   وبنووواءن ع ووو  ذلووو  نوووا  نن  نوووا  مووون المعتق ووو

ّا ووي  920نميوو  قاابووة  ظووها  ووي االعتقووال اإل ااي ع وو   توواات متفاوتووة  كمووا حوو   موو  المحوواا حرسوون 
لووذي كووان قو  نووال حالتوه  ووي نهالووة مون م لنووة نواب    والووذي لوو  توتوه لووه ني تهموة  وا( عووا  39)الصوف ي 

 .من العا  المايي نو مبا/تظالن الااني
 :سرائياية فيتودور المحاكم اإل آلية االعتقال اإلداري

وووو االرسووووتينا لةو  اإلرسوووواايل لة  وا المحوووواك  العرسووووكالة مووووا القايوووو  واي وبماابووووة خووووت  مطوووواطي عوا ووووو  وا صل
ن مع   القياع العرسكالون الذلن لتو اولون م فوات االعتقوال اإل ااي  و  تنوو   وي ا  العرسكاي اإلرساايل ي  و 

ا   طبووا معوواللا نمنلووة مظوو  ع  و وو   لووا االحتلوواط ونصووحا  رسوووابا  ووي المخوواباات اإلرسوواايل لة لووت  اختلووا
موت  لن ل توو اول  ووي القيواء العرسووكاي التنووايي وبالتووالي ال لم كوون الخبوواع الكا لووة  وي متووال القيوواء وكوول 

حكومووة  تظووال وخال ووان لوونص  .قووااااته  نمطلووة مبتذلووة واوتلنلووة تصوو ا حرسوو  نموووذج تووا ّ ومعوو  مرسووبقان 
لموا  الرسالة التوي تتع وا بالمعتقول وتكتفوي بفحوص والقوة معو  ع ال تقو   ذ  المحاك  بفحص كل ا االحتالل

من قبل المخاباات التي تحتوي توصلة  ي مويوو  االعتقوال وم خوص المووا  الرسوالة وترسوم   وذ  الوالقوة 
 .'تبال 'بالعبالة 

لوا   بتحق وا ا  ي ةتبواا النلابوة بالقلوا تتتا ل  ذ  المحاك    ن "نا ي اعرسلا الف رسطلني"وان لوو ق
بهنووه معتقوول  ووي الحووال فووي مع وو  الحوواالت لووت  ةخبوواا المعتقوول عنوو  اعتقالووه   . ع ووي وحقلقووي موو  المعتقوول

و وو بماابوة مرسواي ه   ظوك ي و لوا مويووعي  لهوذا لكوون التحقلوا صوواي  ة ااي قبل الب ء بالتحقلا معه
 .ترستغاا ع   اعكاا عظاع  قايا ترستغل مع مها بتوالا وت ولن تفاصلل المعتقل
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 :االعتقال اإلداري في القانون الدولي
لق  حو   القوانون الو ولي المبوا ر العاموة الرسواالة ع و  االعتقوال اإل ااي  والوذي  وي اعصول لتو  
نن لكووون  وووي حووواالت ارسووتانايلة  والعتبوووااات نمنلوووة حلولووة كموووا وا   وووي تفرسوولاات ال تنوووة ال وللوووة ل صووو ل  

 .من اتفاقلة تنلف الاابعة 91اعحما ل بن  
 ق  بلنت  ذ  االتفاقلة بما ال ل   متاالن ل ظ  بهن االعتقال اإل ااي  و ت بلا ظ ل  القرسوع ل رسولطاع ع و  
اعموا  ولت  نن لت  بالظاوط التي تح ات عنها  ذ  االتفاقلة  ونن لكون لكل حالة ع   ح    وح وات 

تو  الباوتوكوول اإليوا ي الاواني نن لكون تماعلان  حل  نن القوانون الو ولي لح وا العقوا  التمواعي بمو 
 . ي الفقاع   من البن  الااني  ي الما ع الاابعة منه

اعرسوبا  – إنهاء االعتقال اإلداري متى انتفت أسابابتومن  ذ  الظاوط والمعاللا ياواع نن لت  
الوووا مووون و وووذا موووا ال لوووت  ةطالقوووان ةذ نن االعتقوووال اإل ااي لمتووو  مووو  كاعمنلوووة الحلولوووة الموتبوووة لالعتقوووال  

لوو  الموواع التارسووعة  ووي المعتق وولن ةلوو  رسوونوات ع لوو ع  موون خووالل التت لوو  المرسووتما لبعيووه  والووذي وصوول ة
  والمعتقوول ة االووان منووذ موون الخ لوول( عووا  29)توواما وللوو  نبووو ظووامة  المعتقوولحوو   موو  كمووا  بعووض اعحلووان

الحاق و  مايوين رسوط  مون العوا  ال/   حل  كوان خخوا تت لو  لوه  وي التارسو  مون ظوها خ 1/1/2001
و ووذا مووا ال لمكوون نن تتحوو   عنووه رسوو طات  االعتقااال والااتهم التااي بناااء عايهااا تاام ساابالارفااي ملرفااة 

ن رسوووهل المعتقووول نو محاملوووه عووون الرسوووب  لكوووون الوووا    وووي نكاوووا " خطلوووا ع ووو  نمووون المنطقوووة"االحوووتالل  وا 
  وبوالن ا تقتضايها حالتاتحق الملتقل إداريُا فاي الرعاياة الالبياة التاي عن  الحاالت  كما تح   القانون

واقو  الوذي لحلوا  لألرسوا  والمعتق ولن عموموان ومقاانتوه مو  ال بموتو  القووانلن ال ولوة ةل   ذا الحا المكفول
ن بظووكل عووا  واإل االوولن موونه  ع وو  وتووه الخصوووص نتوو  نن  ووذا الحووا مفقووو  نهايلووان  لاعرسووا  والمعتق وو

لاعالوة  وحتو  نانواء المحاكموة ال لوت  نق هو  وعايوه   المعتق ون عامة لعانون من اإل موال الطبوي ورسووء ا
ع و  محكموة  ولوة االحوتالل ةال و و  مقلو ون   ون اعخووذ باالعتبواا موا لعوانون مون نموااض  عو ا عوون نن 
كالاا  منه  ق  تعايوا ونصلبوا بهمااض متع  ع نتلتة لطول م ع االعتقال اإل ااي ورسووء التعامول والاعالوة 

 .واإل مال الطبي
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 :ا ضة االعتقال اإلداريمن
ان  و ووووي  وووول عتووووّ  ووووي  وووول العتووووّ الوووو ولي والحقوووووقي عوووون حمالووووة اعرسووووا  والمعتق وووولن عموموووو

ةا ا   ولوة االحوتالل ع و  احتوا  المواالوا والقووانلن ال وللوة خاصوة موا لتع وا منهوا المترسرسات ال وللة عن 
 العنتهلوووة اإلرسووواايل لة  وووذ نموووا   بم وووف االعتقوووال اإل ااي  لووو  لقوووف المعتق وووون اإل االوووون مكتوووو ي اعلووو ي

والتعرسوووف الكبلوووا  وووي ارسوووتخ ا  االعتقوووال اإل ااي   قووو  نوووا ض المعتق وووون حموووالت ونواموووا اعتقووواله  ة االوووان 
  ةذ قاموا بالتعبلا عن ا يه  ومنا يته  لقاااات مخواباات االحوتالل القايولة باعتقواله  ة االوان "توعه "بو

  لوو  لكووون اإليوواا  عووون "عتوول الكااموووة.. اكوووة اعمعوواء الخاولوووة مع"باإليوواا  عووون الطعووا    لموووا رسلوومي 
حلوواع اعرسوا  والمعتق ولن   هوو الورسوول ة اعكاوا ارسوتخ امان مون قووب ه  ل تعبلوا عون ا يووه  الطعوا  ت لو ان  وي 

رس طات االحتالل ومص حة رسوتونها بحقهو   لكنوه بوّا ت لوان وبفتواات طول وة  لموا لخوص تتخذ  عي ةتااء 
والوذي كوان بمفوا   محمو  مورسو  مون م لنوة تنولن ع نان  المحاا خيا إل ااي حلن ب ت م ف االعتقال ا

والوذي ارسوتما لمو ع    خواض ةيواابه الاواني عون الطعوا  2099ق  اعتقل  وي منتصوف  لرسومبا مون العوا  
ّاعه لحالته  11 من ننلا  رستانله   ق   ت  ب يواابه رس رسو ة ا وض واحتتواج قولوة مون لو  ن يت ةل  انت

    وو  ل بوو  نن نووال موواا   ةال وقوو  يوو  قوووانلن وقوواااات ونوامووا االعتقووال اإل ااي اإلرسوواايل لة معتق وولنقبوول ال
  بعو  نن تحواات  وي 2092 باالوا /91ق وت بتواال  التوي اعت من م لنة تنولن لحقته المحااع  ناء الظ بي

االحووتالل بعوو  نن   بموتوو  صووفقة التبووا ل التووي تمووت بوولن المقاومووة الف رسووطلنلة ورسوو طات 2099نكتوووبا 
لوموان  93ظهاان  ي االعتقال اإل ااي   هع نت خويها ةياابان مفتوحان عون الطعوا  ارسوتما لمو ع  21قيت 

احتتاتووان ع وو  ةعووا ع اعتقالهووا ة االووان ونكوو   ولووة االحووتالل عحوو  بنووو  اتفاقلووة التبووا ل والووذي كووان لقيووي 
ّعب نهاء م ف االعتقال اإل ااي  ول  توقف ةياابها حت  ن  .الت حالتها ب بعا  ا ةل  قطا   

حرسوون االعتقووال اإل ااي   هنوا  المحوواا  ولو  تكوون  وذ  النموواذج  وي الوحلوو ع  وي ا ووض ومنا يوة
كل فه ةال بتحقلا مط به بالحالة  و لوما ل  لوق 911ارستما لم ع  ةياابان عن الطعا  خاض الذي الصف ي

الووذلن خايوووا موون م لنووة تنوولن  و ف لارسوولن لورسووااا حرسوولن قعوو ان وتعفووا عووّ الوو لن و طوو لنموون المعتق وو
 .لهو  اتاتهاموقواله  اإل ااي التوايا  ون توتلوه لو  احتتاتان ع   اعت 39ةياابان عن الطعا  ارستما لم ع 

ّع كا  المعتقل ن كما خاض لوقفوه   لونف  الرسوب   ولو 902 لمو عةياابان عون الطعوا  الالخاوي من قطا   
كووانون /لنووالا 21الرسووتون اإلرسوواايل لة لقيووي بوواإل ااج عنووه بتوواال   بنوواء ع وو  اتفوواا موو  ة ااع مصوو حةةال 
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االعتقووال حتوو  وصوو ت لكوول موون المعتقوول  رس رسوو ةرس رسوو ة حووا  الكاامووة عتوول كرسووا  وترسووتما  2093اوواني
 2093 ووي ب الووة ونلموون الظوواوانة المحوواا  ووي صووفقة التبووا ل اعخلووا الووذي ارسووتهنف ةيوواابه   رسوواما البوواا

ذي رسوواما العلرسوواوي الووالمعتقوول و نوقفهووا متقتووان برسووب  توو  وا حالتووه الصووحلة  لووو  موون اإليوواا   910بعوو  
ّل  عن  ع   التوالي حت  ال ح ة ل ظها الرسا   لرستما  ي ةياابه  .لو  910بما ل

 
منا ضااة االعتقااال اإلداري ماان ااا ل اإلضاارال عاان الاللااام، فمنهااا  "أسااالور "لقااد صااكات مدينااة جنااين 

 .دان، جلفر عز الدين، ويوسف ياسين ورير ماضر عدنان،  ناء صابي، الارق قل
 

 :م3103االعتقال اإلداري ا ل النصف الثاني من اللام الماضي 
نما  و ل  لكن التعرسف  ي ارستخ ا  االعتقال اإل ااي ولل  العا  الم ايي نو الفتاع المايلة  وا 

ه ف من خاللها بظكل ممنهتة تتبعها رس طات االحتالل اإلرساايل ي تحت ذااي  وحت  وا لة  ترسلارسة 
ّءا من  االعتقال م ف  .ل الف رسطلنللن والتنغلص ع له   قطةذالايل  ةل   اإل ااي بات لمال ت

 ؛  ةحصاءات وتقاالا حقوقلة متع  عبحرس  التي تطبا بحا اعرسا  لرسلارسات والقوانلن المتحفة ا
اعويا  العامة و ي بعض   تفاوتت ح ع نواما االعتقال اإل ااي ما بلن االاتفا  واالنخفاض بحرس

ّاج"بحرس   اعحلان رس طات  قامت  ق   بحرس  مااكّ حقوقلة ب اخل اعاايي المحت ة  ولة االحتالل " م
ّل  عن    و ي الفتاع  9111خالل االنتفاية اعول  عا     رسطلنلا ن ة االان  9919االحتالل باعتقال ما ل

نن ع   المعتق لن ة االان ب غ   ي تقالا لها "ل وللةمن مة نص قاء اإلنرسان ا"   بلنت9119-9119ما بلن 
حت   عتقال اإل ااي انخفايان م مورسان نواما االظه ت  ي الفتاع حوالي عظالن نلفان  ومنذ ت   الفتاع 

ّاع الحا  اإلباا لمي  وق  وصل االنخفاض  ي ع   المعتق لن  ااتفعت وتلاته ع   ةاا ااتكا  مت
معتق لن ة االلن  9  ةل  2000وصل عا     حل 2000-9111ته ما بلن   مرستولااإل االلن ةل  ن ن

ّ ا ت   وم  ان ال قط في نهالة ت ل    وتلاع االعتقاالت اإل االة من   االنتفاية الف رسطلنلة الاانلة ا
 3909ما لقاا   عوا  ي بعض اعوق  وصل   معتقل( 9000) ااتف  الع   للتتاّو اعلف  2002
 .وح    2009ي عا  كما ح     معتقل
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 21طات االحتالل نص ات منذ نن رس ذكا وبحرس  تقالا خخا صا ا عن نف  المن مة  ق  
 ي حلن قالت   قااا اعتقال ة ااي بحا نرسا    رسطلنللن 29300ما لابوا ع     2000رسبتمبا/نل ول

  نحو 9191نن  ولة االحتالل اإلرساايل ي نص ات منذ عا   (ف.ت. ) اياع العالقات ال وللة  ي 
 .نلف نما اعتقال ة ااي بحا مواطنلن   رسطلنللن ماية 900.000

النصف الااني من العا  )  وحت   لرسمبا من ذات العا 2092و ي الفتاع التي لغطلها التقالا من لوللو 
     ق  تفاوتت ت   الوتلاع ما بلن ااتفامخت فة عن  تاات رسابقةل  تكن وتلاع االعتقال اإل ااي ( المايي

ع   نواما وتت ل ات االعتقال اإل ااي التي ب غ متمو  وتصعل   ي نظها وانخفاض  ي نخا    ق  
رسبعة ورسبعلن نما ما بلن نما ت ل  وتت ل  عواما رسابقة ( 99)ة نظها اص  ا الباح  خالل الرست

من خالل لتي    ةذ اإل ااي والتت ل ات بحرس  الظها لوي  نواما االعتقالوتابلت  والارس  التالي 
نو مبا ظه  نع   مع ل  ي نواما االعتقال اإل ااي  ولعل ذل  لات  /الارس  البلاني نن ظها تظالن ااني

ةل  ةص اا رس طات االحتالل من خالل ما للعاف بالحاك  العرسكاي اإلرساايل ي وبط   من تهاّ الظابا  
 .نرسلا ةل  االعتقال اإل ااي  ي لو  واح  22نماان بتحولل 
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وبحرس  اص  الباح  لحاالت التت ل   ق  ظهالن ورستة نظها   لنب مافاوتت م ع القااا نو التت ل  وق  ت
 22)ل لها م ع نابعة نظها حل  كانت نصل   لم ع لرستة نظها ( لقتمع 21) كاا المعتق لنع ت  التت ل 

 :من الارس  التالي لتي  اكم  (معتقل

 

ل ماع اعول    من المعتق لن من ت     لل ارس  نعال  ي ال  م   الواا عل نظلا ةل  نن التت ل 
ل منذ قتالمع( عا  من الخ لل 29)نبوظامة التت ل  له  ل ماع التارسعة كما  ي حالة المعتقل تاما ولل  

ّن النتظة اإل االلن والذي لعتبا من نق   المعتق لن  1/1/2001 ( عا  من الخ لل 90)  والمعتقل ما
بع  ان ت معتقل ة ااي  ااني نق  لعتبا ل ماع الرسا رسة  و و  2092ي نو مبا والذي ت  التت ل  له  

ظهاان  ي االعتقال اإل ااي منذ اعتقال  ي  99حل  قي   "عمل  اعرساع اإل االلن"الم ق  بو ناصلف
  بع  انتهاء م ع التت ل  اإل ااي الاامن له 2092  قبل نن لفاج عنه متخاان  ي نو مبا 92/3/2001
 نهالة نو مبا المايي الناي   ي المت   التظالعي الف رسطلني نالف الاتو  الذي ت  التم ل  له تقلوالمع

رسنوات  ي  1وق  نمي    9/90/2090اج عنه  و و معتقل منذ ل ماع الرسا رسة قبل رساعات من اإل ا 
 .ظها ا ن االعتقال اإل ااي 29رستون االحتالل  قي  منها 

 ي الفتاع التي لغطلها  من م ن اليفة الف رسطلنلة المحت ةلما لتع ا بنصل  كل م لنة و 
النصل  اعكبا من نواما االعتقال عبنايها   لتي  من الارس  التالي نن م لنة الخ لل كان التقالا
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ومن ا  ناب    تنلن  ق قل لة  الق   وطولكا   طوبا  ورس فلت وبلت لح     اا  اهلل   ل لهااإل ااي
 .وقباطلا

 
 

اررقام والملاومات الوارد  في التقرير  ي حصياة ما تابلت الباحث عاى مدار ستة أصهر،  :م ح ة
ويمكن الرجوع إليها من ا ل الباحث أو  ،التمديد ومدتت/رقام وتاريخ االعتقالو ي متوفر  بارسماء وار 

 .من ا ل مركز حماية لحقوق اإلنسان
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