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مقدمة

حرية  عن  للدفاع  خا�سة  اأهمية  االإن�سان  وحقوق  االأ�سري  لرعاية  ال�سمري  موؤ�س�سة  توىل 

املعتقلني االإداريني وحقوقهم اخلا�سة، من خالل اأن�سطتها القانونية واحلقوقية، وف�سح 

ممار�سة قوات االحتالل لهذا النمط من االعتقال، ملا ميثله من عقاب جماعي وتعذيب 

نف�سي �سد املعتقلني وذويهم، يرقى العتباره جرمية من جرائم احلرب.

ففي اآذار العام 2009 ، اأطلقت ال�سمري حملة �سغط ومنا�سرة دولية، هدفت اإىل ف�سح 

يد  يف  قانونية  غري  اأداة  من  ميثله  وما  التع�سفي،  االعتقال  لهذا  االحتالل  ممار�سات 

ال�سيا�سية  الفل�سطينيني جراء ممار�ساتهم حلقوقهم  من  االنتقام  يروم  الذي  االحتالل 

واملدنية املكفولة مبوجب العهد الدويل اخلا�ض يف احلقوق املدنية وال�سيا�سية للعام 1966.

تهدف هذه الورقة البحثية اإىل تو�سيح املبادئ وال�سمانات االإجرائية التي حتكم االعتقال 

االإداري مبوجب القانون الدويل االإن�ساين و�سروحاته، بغر�ض اإظهار املمار�سات التع�سفية 

وغري القانونية من طرف قوات االحتالل ل�سيا�سية االعتقال االإداري بحق الفل�سطينيني 

“اجلانب  و  واالأ�سا�سي”  “اجلوهري  اجلانب  مع  يتوافق  ال  ب�سكل  املحتلة،  االأر�ض  يف 

االإجرائي” اللذين ا�سرتطهما القانون الدويل االإن�ساين.

ال�سمري  موؤ�س�سة  بها  قامت  التي  الدرا�سة  تتبع  “التي  املقت�سبة،  الورقة  هذه  وت�سلط 

لالعتقال  االأ�سا�سية  ال�سمانات  على  تركزت  والتي   ،2008 الثاين/نوفمرب  ت�سرين  يف 

 ال�سوء على اأهم االنتهاكات حلقوق املعتقلني االإداريني »ال�سمانات االإجرائية«، 
1

االإداري”،

املكفولة يف كل من القانون الدويل االإن�ساين، والقانون الدويل حلقوق االإن�سان، ومقارنتها 

 
»
04/02/00

«
االأمر  االإ�سرائيلية كما جاءت يف  ال�سجون  لوائح م�سلحة  به  مبا اعرتفت 

“ب�سروط احتجاز املعتقلني االإداريني” “اخلا�ض بحقوق املعتقلني االإداريني”.
عند  �سريع  ب�سكل  التوقف  االإداريني  املعتقلني  حلقوق  االنتهاكات  طبيعة  فهم  وي�ستدعي 

من  مبوجبه  االإداري  للمعتقل  يرتتب  وما  الدويل،  القانون  قي  االإداري  االعتقال  مفهوم 

�سمانات )اأ�سا�سية واإجرائية( ال بد منها العتبار اأمر االعتقال االإداري موافقًا ملا قرره 

1 Administrative detention in the occupied Palestinian territory “A legal Analysis 
Repport” November 2008 
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القانون الدويل االإن�ساين، وجلوء قوة االحتالل لهذا النمط من االعتقال.

�سمح القانون الدويل االإن�ساين لقوة االحتالل باعتقال املدنيني من �سكان االإقليم املحتل 

مبوجب اأمر اعتقال اإداري ي�سدر عن القائد الع�سكري، بغر�ض احلفاظ على االأمن العام. 

االأر�ض  يف  االإدارية  االعتقاالت  ل�سيا�سية  االإ�سرائيلي  االحتالل  قوات  ممار�سة  اأن  غري 

ال�سكان  حلقوق  خطرية  انتهاكات  على  تنطوي  االحتالل،  من  عامًا   42 طوال  املحتلة 

املدنيني، وال تتوافق مع مقررات القانون الدويل االإن�ساين.

قوة  انتهاك  على  الرتكيز  مت  �سابقًا،  اإليها  اأ�سرنا  التي  املقارنة  القانونية  الدرا�سة  يف 

االحتالل لهذه ال�سمانات االأ�سا�سية، مفندة اأي �سرعية لهذا النمط من االعتقال.

تاأتي هذه الورقة البحثية لت�سلط ال�سوء على االنتهاكات الواقعة على ال�سمانات االإجرائية 

االنتهاكات  لطبيعة  متكامل  بفهم  اخلروج  اإىل  وتهدف  االأ�سا�سية.  لل�سمانات  املكملة 

ال�سجون  م�سلحة  لوائح  يف  كذلك  جاءت  كما  االإداريني،  املعتقلني  حقوق  على  تقع  التي 

االإ�سرائيلية نف�سها.
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اأمر   )1307( العام  خالل  اأ�سدر   2009 للعام  الع�سكرية  املحاكم  تقرير  اإىل  باال�ستناد 

اعتقال اإداري. فيما اأ�سدر خالل العام 2008 )2222( اأمرًا. مما �سكل انخفا�ض بن�سبة 

41 %. وفيما مت تداول 1314 اأمرًا يف جل�سات الرقابة الق�سائية -انظر اجلدول- مت تثبيت 

783 منها واألغي 47 اأمرًا فقط. و كما جاء يف اجلدول ق�سر القا�سي الع�سكري 267 اأمرًا 

اإداريًا و قام القائد الع�سكري بتقلي�ض و اإلغاء 14 اأمرًا فقط. 

معطيات املحاكم الع�سكرية جلل�سات النظر يف اأوامر العتقال الإداري للعام 2009 

املجموعالنقبعوفر

4648431307اأوامر �سدرت عام 2009 

134154ملفات مفتوحة )2009(

اأوامر تثبيت 

بقرار من 

القا�سي

140484624715تثبيت كلي

217091تثبيت جوهري

اأوامر ق�سرت 

بقرار من 

القا�سي

104262366633تق�سري غري جوهري

2088108تق�سري جوهري

1536159تق�سري الأيام

202747اأوامر اأبطلت بقرار من القا�سي

10414اأوامر ق�سرت بقرار من القا�سي

10535821635جل�سات رقابة ق�سائية

 

 اجلدول التايل يو�سح اأعداد املعتقلني الإداريني خالل عامي 2009-2008: 

كانون ال�سنة

الثاين

ت�سرين اأيلولاآبمتوزحزيراناأيارني�ساناآذار �سباط

اأول

ت�سرين 

الثاين

كانون 

اأول 

2008813788776790776738692738604583569546

2009564549540506500440392440335324291278

امل�سدر قاعدة بيانات موؤ�س�سة ال�سمري 
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ت�سري قاعدة بيانات موؤ�س�سة ال�سمري اإن املعتقلني االإداريني يقبعون يف االأ�سر بني ن�سف 

عام و�سنة كاملة، و 33 % منهم ملدة �سنتني، فيما 28 اأ�سريًا اأم�سوا ما بني �سنتني واأربع 

�سنوات ب�سكل متوا�سل واأحدهم اأم�سى خم�ض �سنوات. رغم ذلك �سجل هذا العام تراجعًا 

العام 2002 و�سل عددهم  اأنه خالل  اإذا ما علمنا  النوع من االعتقال  يف ممار�سة هذا 

ال�سمري  اإطالق موؤ�س�سة  اأ�سباب، منها  اإىل جمموعة   يعود هذا الرتاجع 
2

2057 معتقاًل.

حلملتها الدولية �سد االعتقال االإداري يف اآذار/ مار�ض من العام 2009. 

اجلدول التايل ٌيبني اأعداد ملفات االعتقال االإداري ما بني العام 2005 و العام 2009 كما 

جاءت يف تقرير املحاكم الع�سكرية للعام 2009.

معطيات املحاكم الع�سكرية حول العتقال الإداري بني ال�سنوات 2005 – 2009 

2009 2008 2007 2006 2005

1307 2222 3059 2934 2573 ملفات فتحت

1054 960 1204 949 715 ملفات تثبيت

633 1154 1652 1818 1312 تثبيت مع تق�سري املدة

47 154 137 168 137  اأوامر األغيت بقرار من القا�سي

14 20 28 72 202  اأوامر األغيت بقرار من القائد الع�سكري

42 54 108 69 122 ملفات مفتوحة

عدد املعتقلني الإداريني واملعتقالت الإداريات وتوزعهم على ال�سجون: اأرقام م�سلحة 

ال�سجون 2009/12/31

�سيكماالنقبنفحةاأي�سل

ع�سقالن

ه�سارونجمدوجي�سونعوفرنيت�سانهدارمياأيلون

لل�سيدات

املجموع

142032111401203277

2 2002 Annual Report of the Central Military Prosecutors Office.
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العتقال الإداري وال�سمانات الأ�سا�سية

ُيعّرف االحتجاز اأو االعتقال االإداري باأنه حرمان �سخ�ض ما من حريته بناء على اأمر من ال�سلطة 

3

التنفيذية -ولي�ست الق�سائية- دون توجيه تهم جنائية اأو اأمنية �سد املحتجز اأو املعتقل اإداريًا.

4

وتتكون ال�سمانات االأ�سا�سية من املبادئ التالية:

العتقال الإداري اإجراء ا�ستثنائي

تو�سح اتفاقية جنيف الرابعة، مبا ال يدع جمااًل لل�سك، اأن االحتجاز االإداري يعد تدبريًا 

يتعلق  فيما  اإليه  اللجوء  االحتالل  ل�سلطات  ميكن  االأمور،  على  لل�سيطرة  الق�سوة  �سديد 

باالأ�سخا�ض املحميني )املدنيني( الذي ال يواجهون دعاوى جنائية. وتن�ض االتفاقية على 

اأن اللجوء اإىل االحتجاز االإداري ال يكون اإال يف احلاالت التي يقت�سي فيها اأمن الدولة ذلك 

»ب�سورة مطلقة« كما ن�ست عليه املادة 42 من اتفاقية جنيف الرابعة، اأو »لأ�سباب اأمنية 

قهرية« كما جاء يف املادة 78 من االتفاقية نف�سها.

بحرمان  القائمة  لل�سلطات  ي�سمح  بكونه  االإداري  لالعتقال  اال�ستثنائية  الطبيعة  وتكمن 

االأ�سخا�ض من حريتهم، على الرغم من عدم توجيه دعاوى �سدهم، باعتبار اأنهم يعدون 

تهديدًا حقيقيًا الأمنها يف الوقت احلا�سر اأو امل�ستقبل.

غري اأن تعريف »اأمن الدولة« ترك لل�سلطات املعنية لتقرر الدرجة التي يعد بها الن�ساط 

وعلى هذا، فال ميكن تربير  االإداري.  واالعتقال  االحتجاز  الدولة مبا يربر  باأمن  �سارًا 

املعني  ال�سخ�ض  ي�سكل  مل  ما  »اال�ستخبارات«  املعلومات  جمع  بغر�ض  االإداري  االعتقال 

بغر�ض  اإداريًا  االأ�سخا�ض  اعتقال  اأو  احتجاز  اأن  كما  الدولة.  الأمن  حقيقيًا  تهديدًا 

امل�سلحة  النزاعات  االإداري يف  واالعتقال  باالحتجاز  املتعلقة  االإجرائية  وال�سمانات  »املبادئ  بيجيت�ض.  يلينا   
3

والكاتبة م�ست�سارة قانونية لدى  الدولية لل�سليب الأحمر.  املجلة  العنف«. خمتارات من  وغريها من حاالت 

اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر ورئي�سة م�سروع اإعادة تاأكيد القانون الدويل االإن�ساين وتطويره. 

القانونية  امل�ست�سارة  االأ�سا�سية و�سرحها ب�سكل مكثف كماعر�ستها  ال�سمانات  البحثية �سنكتفي بتعداد مبادئ  الورقة   لغر�ض هذه 
4

 Administrative detention in the occupied Palestinian( ال�سيدة يلينا بيجيت�ض . وبالعودة اإىل درا�سة موؤ�س�سة ال�سمري

territory ”A legal Analysis Repport“ November 2008(، ال حاجة بنا للتوقف عند خرق قوة االحتالل االإ�سرائيلي 
لهذه ال�سمانات.
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ا�ستخدامهم »للم�ساومة« يعد عماًل غري مربر ي�سل حد اعتبارهم رهائن.

العتقال الإداري لي�س بدياًل عن الدعوى الق�سائية

االعتقال االإداري لي�ض بدياًل عن الدعوى اجلنائية اأو االأمنية؛ فال�سخ�ض امل�سكوك يف ارتكابه 

جرم جنائي اأو »اأمني« يحق له اال�ستفادة من ال�سمانات الق�سائية ال�سارمة االإ�سافية التي 

للمعتقلني، من  االإن�سان  الدويل حلقوق  والقانون  االإن�ساين  الدويل  القانون  من  كل  يوفرها 

5

بينها حقهم يف املحاكمة اأمام حمكمة م�ستقلة وغري متحيزة وم�سكلة ت�سكياًل قانونيًا.

العتقال الإداري يقت�سر على الأفراد ولي�س اجلماعات

عن  النظر  بغ�ض  اجلماعي،  االإداري  االعتقال  يعترب  االإن�ساين  الدويل  القانون  ومبوجب 

الظروف الطارئة، اعتقااًل غري قانوين. كما يعترب اأي�سًا االعتقال االإداري اجلماعي لرعايا 

العدو يف اأرا�سي الدولة املحتلة نوعًا من اأنواع العقاب اجلماعي؛ كونه ينتهك احلظر العام 

الذي تن�ض عليه املادة 75 )2( )د( من الربتوكول االإ�سايف االأول. وهذا ال يعني اأن �سلطة 

االحتالل ال يجوز لها احتجاز )اعتقال( عدد كبري من االأ�سخا�ض مبوجب اأوامر االعتقال 

6

االإداري، بقدر ما يعني اأن اإ�سدار اأمر االعتقال االإداري فردي؛ اأي »لكل �سخ�ض على حدة«.

ينتهي العتقال الإداري متى انتفت اأ�سبابه

من طبيعة االعتقال االإداري كاإجراء ا�ستثنائي اأن يتم اللجوء اإليه يف احلاالت الق�سوى 

الإزالة خطر يتهدد اأمن الدولة يف احلا�سر وامل�ستقبل. وينتهي �سبب االعتقال ومربره متى 

زال »اخلطر«. فمن املمكن اأن ال�سخ�ض الذي ُيعد تهديدًا اليوم، اأال ميثل هذا اخلطر بعد 

تغري الظروف على اأر�ض الواقع. واملنطق الذي يقف خلف هذا املبداأ هو اأال يتم حرمان 

ال�سخ�ض من حريته الأجل غري م�سمى، و�سمان ت�سهيل اإطالق �سراح املعتقل فور انتفاء 

االأ�سباب كما جاء يف كل من املادة 132 من اتفاقية جنيف الرابعة، واملادة 75 )3( من 

7

الربتوكول االإ�سايف االأول اللتني اأقرتا مبداأ وجوب انتهاء االحتجاز فور انتفاء اأ�سبابه.

 امل�سدر ال�سابق، �ض: 181.
5

 امل�سدر ال�سابق
6

  امل�سدر ال�سابق 
7
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�ســـرورة تــوافــق اجلــانـب اجلـوهــري الأ�سـا�سـي مع �سالمة 

الإجراءات )اجلانب الإجرائي( التي تن�س عليها القوانني 

املحلية والقانون الدويل

ال يكون االعتقال االإداري متوافقًا مع القانون الدويل )�سرعيًا( اإال بتوفر كل من اجلانب 

والقانون  املحلية  القوانني  اللذين ن�ست عليهما  االإجرائي  االأ�سا�سي واجلانب  اجلوهري 

الدويل االإن�ساين.

اأما ال�سمانات االإجرائية، فت�سمل احلقوق التالية:

احلق يف معرفة اأ�سباب العتقال الإداري

يجب اإخطار اأي �سخ�ض يحتجز اأو يعتقل اإداريًا فورًا، وبلغة يفهمها، باأ�سباب اتخاذ هذا 

ال�سخ�ض يف معرفة  اأن حق  قانونية احتجازه. ذلك  الطعن يف  يتمكن من  االأجراء حتى 

اأ�سباب االعتقال ميثل اأحد عنا�سر االلتزام باملعاملة االإن�سانية التي ن�ست عليها اتفاقية 

جنيف الرابعة وبرتوكوالها االإ�سافيان يف اأكرث من منا�سبة، اإذ اإن عدم اإطالع املعتقل على 

اأ�سباب اعتقاله ي�سكل م�سدرًا لل�سغط النف�سي احلاد.

يف  عليها  املن�سو�ض  االأ�سا�سية«  »ال�سمانات  من  واحدًا  االإجرائي  ال�سمان  هذا  ويعترب 

االأول، ف�ساًل عن كونه حقًا من�سو�سًا عليه يف  االإ�سايف  الربوتوكول  املادة 75 )3( من 

اأغلب معاهدات حقوق االإن�سان ذات ال�سلة كما يف املادة 9 )2( من العهد الدويل اخلا�ض 

للحقوق املدنية وال�سيا�سية وجمموعة املبادئ املتعلقة بحماية االأ�سخا�ض الذين يتعر�سون 

8

الأي �سكل من اأ�سكال االحتجاز اأو ال�سجن.

االعتقال  رهن  االحتجاز  يف  للطعن  فورية  خطوات  اتخاذ  من  املعتقل  متكني  وبغر�ض 

مف�سلة  االحتجاز  جهة  من  للمعتقل  املقدمة  املعلومات  تكون  اأن  الواجب  من  االإداري، 

تف�سياًل كافيًا وبلغة ميكنه فهمها.

ويف حالة مت تثبيت اأمر االعتقال االإداري عند مراجعته، يجب اأي�سًا تقدمي املعلومات حول 

 املبداأ 10: و11 )2( و12 )1( )اأ( و )2(.
8
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اأ�سباب تثبيت االحتجاز رهن االعتقال االإداري. اإن عمليات اعتقال الفل�سطينيني من قبل 

قوات االحتالل تتم وفق املادة 78 اأ-د »اأمر ب�ساأن تعليمات االأمن« )يهودا وال�سامرة( )رقم 

378( ل�سنة 1970، التي جرى تعديلها بعدة اأوامر ع�سكرية الحقة. وا�ستنادًا اإىل االأوامر 

الع�سكرية االحتاللية، ميكن اعتقال اأي فل�سطيني ملدة ثمانية اأيام دون اإبالغه عن �سبب 

اللقاء مبحاميه خالل يومني من  اأو عر�سه على قا�ٍض، وميكن منع املعتقل من  اعتقاله، 

اعتقاله، كما ال يلزم اجلي�ض باإبالغ عائلة املعتقل عن �سبب االعتقال اأو مكان االحتجاز.

ما  كل  يف  االإن�ساين  الدويل  القانون  تنتهك  االحتالل  قوات  اإن  القول  ميكن  ذلك،  على 

يت�سل بحقوق الفل�سطينيني، ولعل اأخطر االنتهاكات يف هذا ال�سدد، هو احتجاز املعتقل 

دون متكينه من حق معرفة اأ�سباب االعتقال االإداري التي تتم مبوجب »ملف �سري« ال يحق 

للمعتقل اأو ملحاميه االإطالع عليه.

احلق يف الت�سجيل والحتجاز يف مكان اعتقال اإداري معرتف به

اإداريًا،  معتقل  اأو  حمتجز  �سخ�ض  اأي  ت�سجيل  يجب  االإن�ساين،  الدويل  القانون  مبوجب 

ي�سري  الذي  االإن�ساين  الدويل  القانون  وي�سمل  ر�سميًا.  به  معرتفًا  احتجازه  يكون  واأن 

على النزاعات الدولية امل�سلحة العديد من االأحكام واملتطلبات يف ما يتعلق باالأ�سخا�ض 

من   136 املادة  بينت  كما  بالدهم  �سلطات  واإخطار  حريتهم،  من  املحرومني  املحميني 

اتفاقية جنيف الرابعة، وزيارة اأماكن االحتجاز كما جاء يف املواد 106، و107 و138.

وت�سدد اتفاقية جنيف الرابعة يف املادة 76 على اأن يكون احتجاز االأ�سخا�ض املحميني يف 

البلد املحتل، فيما تن�ض املادة 84 على وجوب ف�سل املعتقلني من جهة االإقامة واالإدارة 

عن اأ�سرى احلرب، وعن االأ�سخا�ض امل�سلوبة حريتهم الأي �سبب اآخر.

 من لوائح م�سلحة ال�سجون االإ�سرائيلية 
»
04/02/00

«
واأكد البند االأول من االأمر بتعليمات 

يحتجز  االإداري  »املعتقل  اأن  على  االإداري«  االعتقال  يف  االحتجاز  »�سروط  يحدد  الذي 

فقط يف املكان امل�سار اإليه يف اأمر االعتقال االإداري ال�سادر بحقه«. واأي نقل للمعتقل من 

 بتغيري اأمر االعتقال 
9

ال�سجن املحتجز فيه اإىل �سجن اآخر »ي�سرتط اأن يقوم وزير الدفاع

 الذي اأ�سدر اأمر االعتقال االإداري اأو قائد املنطقة الع�سكرية كما هو جاٍر يف االأر�ض املحتلة وكما هو مبني يف 
9

االأمر الع�سكري رقم 1226 الفقرة 2، التي جاء فيها اأن اأمر االعتقال االإداري ينفذ من قبل جندي اأو �سرطي، 
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عليه  اأكد  ما  وهذا  اجلديد«.  االعتقال  مكان  وا�سحة  ب�سورة  فيه  يذكر  ب�سكل  االإداري 

االأمر الع�سكري 1226 للعام 1988 وتعديالته التي جاءت يف االأمر 1591. غري اأنه، ومنذ 

العام 2002، اإبان اقتحام قوات االحتالل ال�سفة الغربية )ما يعرف بزلزال ني�سان ، مت 

اإلغاء ا�سرتاط حتديد مكان احتجاز املعتقلني االإداريني. ومنذ ذلك الوقت، ال يحدد اأمر 

االعتقال االإداري الذي ي�سدره القائد الع�سكري مكان احتجاز املعتقل االإداري. وال يتم 

احتجاز املعتقلني االإداريني يف �سجون تقع داخل االإقليم املحتل، ومنذ العام 2005، مت نقل 

م�سوؤولية ال�سجون من اجلي�ض اإىل م�سلحة ال�سجون االإ�سرائيلية التابعة لوزارة اأمن دولة 

االحتالل.

كما تقوم م�سلحة ال�سجون بنقل املعتقلني االإداريني بني �سجون خمتلفة دون اإخبار ال�سلطة 

الفل�سطينية. وغالبًا ما يتم اإخبار املعتقل االإداري بقرار نقله يف ع�سية يوم النقل، ودون اأن 

يتمكن من اأخبار ذويه.

وجوب احتجاز املعتقل الإداري ب�سكل منفرد عن ال�سجناء املحكومني واملوقوفني

 2 املادة  عليه  ن�ست  وما  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  من   84 املادة  يف  جاء  ما  خالف  على 

وجوب  من  االإ�سرائيلية،  ال�سجون  م�سلحة  اأوامر  من   
»
04/02/00

«
االأمر  من  )اأ( 

احتجاز املعتقل االإداري ب�سكل منفرد عن ال�سجناء املحكومني واملوقوفني، فاإن م�سلحة 

ال�سجون توا�سل احتجاز املعتقلني االإداريني مع بقية املعتقلني املوقوفني واملحكومني. ففي 

للمعتقلني  االأق�سام املخ�س�سة  النقب، يعي�ض املعتقلون االإداريون يف  اأق�سام �سجن  بع�ض 

املحكومني، ويخ�سعون للوائح م�سلحة ال�سجون اخلا�سة بال�سجناء االأمنيني ولي�ض وفقًا 

ل�سروط احتجاز املعتقلني االإداريني.

وكذلك احلال يف �سجن عوفر، بل اإن اإدارة ال�سجن هناك قامت مبعاقبة املعتقلني االإداريني 

عندما طالبوا بنقلهم الأق�سام خا�سة بهم كمعتقلني اإداريني كما حدث مع املعتقل فوزي 

قواريق )28 عامًا(، الذي مت عزله يف زنزانة انفرادية كعقوبة ان�سباطية ملطالبته بحقه 

كمعتقل اإداري يف االحتجاز يف ق�سم خا�ض للمعتقلني االإداريني.

وي�سكل �سندًا العتقال املعتقل مبن�ساأة اعتقال كما عرفها االأمر)رقم 21(، 5727-1/1967، اأو مبكان اعتقال 

اآخر التي حدد باأمر االعتقال اأو باأمر الحق.
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حق ال�سخ�س اخلا�سع لالعتقال يف الطعن يف �سرعية اعتقاله باأقل تاأخري ممكن

يرتبط هذا احلق بحق املعتقل االإداري يف معرفة اأ�سباب اعتقاله. وكما اأو�سحنا اأعاله، 

فاإن االعتقال االإداري يتم وفق اأمر ع�سكري من قائد املنطقة الع�سكرية يف االأر�ض املحتلة 

اأن حرمان  اأو حماميه عليه، ما يدل على  املعتقل  اإطالع  يتم  اإىل ملف �سري ال  م�ستندًا 

يف  حلقه  املعتقل  تفعيل  اإمكانية  ين�سف  االعتقال  اأ�سباب  معرفة  من  وحماميه  املعتقل 

الطعن، وتفرغ هذا احلق من حمتواه.

ومع ذلك، يبقى من املهم ونحن نتناول مو�سوع انتهاك حقوق املعتقلني االإداريني، التوقف 

عند ما قررته مواثيق واتفاقيات القانون الدويل االإن�ساين والقانون الدويل حلقوق االإن�سان 

لنقي�ض عليها ما جاء يف االأمر الع�سكري 1226 وتعديالته، وما ن�ست عليه لوائح م�سلحة 

ال�سجون، مبا يف�سي اإىل فهم اأو�سح للكيفية التي يجرى مبوجبها حماولة اإ�سباغ �سرعية 

زائفة على عمل جهاز الق�ساء الع�سكري.

تن�ض املادة 43 من اتفاقية جنيف الرابعة على اأن تكون “حمكمة اأو جلنة اإدارية خمت�سة” 

م�سوؤولة عن اإعادة النظر يف القرار املتخذ ب�ساأن احتجاز اأحد املدنيني يف املناطق التابعة 

لطرف النزاع. كما تن�ض املادة 78 من االتفاقية نف�سها املنطبقة على االأرا�سي املحتلة، 

على اأنه يجب اإ�سدار القرار اخلا�ض باالحتجاز طبقًا “الإجراءات قانونية” حتددها دولة 

النظر ب�سفة دورية  اإعادة  املادة وجوب  وت�سيف هذه  االتفاقية.  وفقًا الأحكام  االحتالل 

بوا�سطة “جهاز خمت�ض” ت�سكله دولة االحتالل لهذا الغر�ض، فاإذا ا�ستمر االعتقال وجب 

على املحكمة اأو اللجنة االإدارية بحث ملف الق�سية ب�سفة دورية بواقع مرتني �سنويًا على 

االأقل، بهدف تعديل القرار مل�سلحته اإذا ما كانت الظروف ت�سمح بذلك.

)اأ(،   5 املادة  يف  اال�ستئناف  جلنة  عن  احلديث  اإىل   1226 الع�سكري  االأمر  تطرق  وقد 

“الذي ت�سري  اأمر االعتقال  وحدد واجبات جلنة اال�ستئناف بالنظر بكل ا�ستئناف على 

عليه تعليمات االأمر اخلا�ض »ب�سروط االحتجاز االداري«، واأن تقدم للقائد الع�سكري يف 

املنطقة تو�سياتها ب�ساأن اال�ستئناف.

ويف حقيقة االأمر، اإن املراجعات يف الطعون واال�ستئناف تتم بعيدًا عن الغر�ض منها كما 

الع�سكرية.  االأوامر  تبدو عليه يف  ما  الرابعة، وعلى خالف  اتفاقية جنيف  جاء يف مواد 
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هيئة  اأو  اإدارية  جلنة  ولي�ض  الطعون  هذه  يف  بالنظر  يقوم  من  هو  الع�سكري  فالقا�سي 

حمكمة كما يفهم من املادة 43 من اتفاقية جنيف الرابعة. كما تفتقد هذه “املراجعات” 

لالإجراءات القانونية التي حتقق الهدف من “اإعادة النظر” اأو “اال�ستئناف”؛ اأال وهو 

متكني اجلهة املخت�سة وهي هنا “القا�سي الع�سكري” من حتديد ما اإذا كان ال�سخ�ض 

املحتجز رهن االعتقال االإداري قد حرم من حريته الأ�سباب �سحيحة اأم ال، واإ�سدار اأمر 

10

باإطالق �سراحه اإن مل يكن كذلك.

ال  االإداري،  االعتقال  الأمر  الق�سائية«  بـ«املراجعة  يقوم  الذي  الع�سكرية  املحكمة  قا�سي 

يقوم باالإطالع على تفا�سيل البينات ال�سرية، بل يكتفي مبلخ�ض مقت�سب لهذه البيانات 

وال تتاح له فر�سة التحقق الفعلي من مزاعم اأجهزة االأمن التي اأعدت امللف ال�سري، اأو 

الرغم مما جاء يف قرار  كيف ح�سلت عليها، وكيف مت تفح�ض م�سداقيتها. هذا على 

7015/02 عجوري واآخرين �سد قائد 
«
املحكمة العليا االإ�سرائيلية التي نظرت يف ق�سية 

قوات اجلي�ض يف ال�سفة الغربية واآخرين«، الذي اأكدت فيه املحكمة العليا على اأن املادة 78 

من اتفاقية جنيف هي التي حتدد اإطار ال�سالحية القانونية يف مو�سوع االعتقال االإداري.

ال�سخ�ض من  االإداري، وحرمت  اأمر االعتقال  اأ�سدرت  التي  ال�سلطة  تكون  اأال  كما يجب 

اأو  الطعن  يف  للحق  اأريد  اإذا  اال�ستئناف  مبراجعة  اإليها  يعهد  التي  اجلهة  هي  حريته، 

اال�ستئناف اأن يكون فعااًل. وتعترب ال�سمات املميزة للجهة التي تقوم باملراجعة واال�ستئناف 

ووجود ال�سمانات االإجرائية، العن�سر احلا�سم يف هذا ال�ساأن.

الع�سكري  واملدعي  الع�سكري  القا�سي  من  كاًل  اأن  ال�سدد،  هذا  يف  ذكره  اجلدير  ومن 

يخدمان يف �سفوف اجلي�ض ويعمالن يف الوحدة القانونية نف�سها التابعة لقوات اجلي�ض، 

ويتم تعيينهما وفق هرم وظيفي واحد، وكثريًا ما يتنقلون بني هذه امل�سميات الوظيفية، 

فكثري من املدعني عملوا كق�ساة والعك�ض �سحيح.

اأو  الطعن  جل�سات  تفقد  االعتقال،  اأ�سباب  معرفة  من  وموكله  املحامي  حرمان  بعد 

الع�سكرية  فاملوؤ�س�سة  جنيف.  اتفاقية  يف  جاء  ما  مبوجب  ودورها  اأهميتها  اال�ستئناف 

 كما بينا �سابقا من خالل جل�سات املراجعة نادرًا من تخل�ض اإىل االإفراج عن املعتقل. من خالل تقرير عمل 
10

املحاكم الع�سكرية.
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االحتاللية ونظامها الق�سائي، تهدف، بهذا التحايل، اإىل ذر الرماد يف العيون، وت�سليل 

الراأي العام للتغطية على ما تتبعه من �سيا�سة عقوبات جماعية بحق الفل�سطينيني حتت 

القانون  مقررات  باحرتام  زائفة؛  باإدعاءات  تربيره  وحماولة  االإداري،  االعتقال  م�سمى 

الطعن  يف  احلق  فيها  مبا  االأ�سا�سية،  االإجرائية  ال�سمانات  وتوفري  االإن�ساين،  الدويل 

واال�ستئناف. وهذا ما �سيت�سح اأكرث عند حديثنا عن �سرورة اأن تكون اجلهة التي تنظر يف 

�سرعية االعتقال جهة م�ستقلة وحمايدة.

النظر يف �سرعية العتقال الإداري من قبل جهة م�ستقلة وحمايدة

لقوة  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  وحتديدًا  االإن�ساين،  الدويل  القانون  مقررات  اأجازت 

االحتالل، ا�ستخدام االعتقال االإداري بحق ال�سكان املدنيني وفقًا الأحكام االتفاقية وما 

تقرره من �سروط وحقوق للمعتقلني. ويف الوقت الذي ترف�ض فيه دولة االحتالل انطباق 

مبحاولة  االحتالل  دولة  تقوم  املحتلة،  الفل�سطينية  االأر�ض  على  الرابعة  جنيف  اتفاقية 

خلق �سرعية ل�سيا�ساتها، بردها ملا قررته االتفاقية من حقوق لقوة االحتالل اإبان اإدارتها 

لالإقليم الواقع حتت االحتالل.

وتن�ض املادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة املنطبقة على االأر�ض املحتلة، على اأنه يجب 

اإ�سدار القرار اخلا�ض باالحتجاز االإداري طبقًا الإجراءات قانونية حتددها دولة االحتالل 

»جهاز  بوا�سطة  دورية  ب�سفة  النظر  اإعادة  »وجوب  ت�سيف  التي  االتفاقية  الأحكام  وفقًا 

خمت�ض« ت�سكله دولة االحتالل«.

وعلى الرغم من االختالف بني ما جاء يف ن�ض املادة 43 من اتفاقية جنيف الرابعة، 

القانونية«،  »االإجراءات   78 املادة  ون�ض  خمت�سة«  جلنة  اأو  »حمكمة  تكون  اأن  على 

يبقى من املهم، اأن ال�سرح اأو�سح اأنه عندما يكون القرار اإداريًا، يجب اأال ي�سدر عن 

م�سوؤول واحد، بل عن جمل�ض اإداري تتوفر فيه ال�سمانات الالزمة من اال�ستقالل وعدم 

11

التحيز.

 انظر �سرح اتفاقية جنيف الرابعة املوؤرخة 12 اأغ�سط�ض/اآب 1949، املادة 43، �ض: 260.
11



انتهاك حقوق املعتقلـني الإداريـني يف ال�سجون الإ�سرائيلية بني القانون واملمار�سة 
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حق املعتقل الإداري يف الرعاية الطبية التي تقت�سيها حالته

يعد احلق يف الرعاية ال�سحية عن�سرًا مهمًا من عنا�سر االلتزام االأ�سا�سي مبعاملة جميع 

املحرومني من حريتهم معاملة اإن�سانية. وتن�ض املادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة على 

اأن تلتزم اأطراف النزاع التي تعتقل اأ�سخا�سًا حمميني باإعالتهم جمانًا.

وتت�سمن املادتان 91 و92 مزيدًا من القواعد االأكرث حتديدًا عن قواعد النظافة والرعاية 

 منها اأي�سًا ما جاء يف املادة 92، فاأوجبت اإجراء الفحو�سات الطبية للمعتقلني 
12

الطبية.

العامة،  والتغذوية  ال�سحية  احلالة  مراقبة  بغر�ض  �سهريًا،  االأقل  على  واحدة  مرة 

مرة  باالأ�سعة  بالت�سوير  الفحو�سات  فيها  مبا  املعدية،  االأمرا�ض  واكت�ساف  والنظافة، 

واحدة على االأقل �سنويًا.

احلق يف الرعاية الطبية والعالج الطبي يف لوائح م�سلحة ال�سجون »�سروط 

الحتجاز يف العتقال الإداري«

رقم  بتعليمات  االأمر  من   8 املادة  يف  الطبية  الرعاية  يف  باحلق  االعرتاف  جاء 

التي  املواد  يف  الرابعة  جنيف  اتفاقية  قررته  ما  مع  وباملقارنة   .
»
04/02/00

«

ا�ستعر�سناها اأعاله، نلم�ض اختزال لوائح م�سلحة ال�سجون حلق املعتقل االإداري يف 

الرعاية الطبية يف نقطتني تتكون منهما املادة 8، وهما:

 منها على �سبيل املثال:
12

توفري عيادة منا�سبة يف كل معتقل، ي�سرف عليها طبيب موؤهل ويح�سل فيها املعتقلون على ما يحتاجونه من 	•

رعاية طبية، وكذلك على نظام غذائي منا�سب.

يعهد بحاالت الوالدة واملعتقلني امل�سابني باأمرا�ض خطرية اأو التي ت�ستدعى حالتهم عالجًا خا�سًا، اأو عملية 	•

جراحية اأو عالجًا بامل�ست�سفى، اإىل اأي من�ساأة يتوفر فيها العالج املنا�سب تقدم لهم فيها رعاية ال تقل عن 

الرعاية التي تقدم لعامة ال�سكان. ويف�سل اأن يقوم على عالج املعتقلني موظفون طبيون من جن�سيتهم.

ال�سلطة 	• على  املعتقل  ومن حق  املخت�سة،  الطبية  ال�سلطات  على  اأنف�سهم  املعتقلني من عر�ض  منع  يجوز  ال 

احلاجزة املطالبة احل�سول على �سهادة ر�سمية تبني فيها طبيعة مر�سه اأو اأ�سابته، ومدة العالج والرعاية 

التي قدمت له.

تكون معاجلة املعتقلني، وكذلك تركيب اأي اأجهزة �سرورية للمحافظة على �سحتهم يف حالة جيدة، بخا�سة 	•

تركيبات االأ�سنان وغريها من الرتكيبات، والنظارات الطبية، جمانية.
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يفح�ض املعتقل االإداري على يد طبيب ال�سجن مرة كل �سهر، ويف كل موعد اآخر  اأ- 

عندما تقت�سي ال�سرورة ملثل هذا الفح�ض.

ب-  يحق للمعتقل االإداري تلقى عالج طبي ومعدات طبية وفقًا لو�سعه ال�سحي، 

ووفق القواعد املتبعة يف م�سلحة ال�سجون لهذا الفح�ض.

واقع احلق يف الرعاية الطبية يف ال�سجون للمعتقلني الإداريني

ظروف  من  واملحكومني  املوقوفني  املعتقلني  بقية  يعانيه  ما  االإداري  املعتقل  يعاين 

�سيا�سة  جراء  �سوءًا  تزداد  خمتلفة  باأمرا�ض  لهم  تت�سبب  �سحية،  غري  احتجاز 

مع  تعاملها  يف  االإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  تتبعها  التي  املتعمد  الطبي  االإهمال 

االأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني على امتداد العقود املا�سية، الذي اأف�سى اإىل مقتل 

اأكرث من 196 معتقاًل.

يتوجه  اأن  يجب  التي  االأمور  لل�سجن من  الهند�سي  والبناء  املوقع اجلغرايف  ويعترب 

اإن�سانية  ظروف  يف  املعتقلني  احتجاز  ي�سمن  مبا  االحتجاز،  �سلطات  اهتمام  اإليها 

االعتقال  اأمر  يحدد  ال  �سابقًا،  اإليه  االإ�سارة  متت  فكما  االإن�سانية.  بالكرامة  الئقة 

االإداري ال�سادر من قبل احلاكم الع�سكري بحق املعتقل مكان احتجازه، بل يرتك 

عن  بعيدًا  باحتجازه  املعتقل  معاقبة  م�ساعفة  تتعمد  التي  ال�سجون  مل�سلحة  االأمر 

مكان �سكناه.

اأثناء  للمعتقل  ال�سحية  الظروف  االإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  تتجاهل  كما 

تقريرها ملكان احتجازه. كثريًا ما ي�ستخدم االعتقال االإداري �سد قياديني ونا�سطني 

يف احلياة ال�سيا�سية والثقافية والعلمية، وغالبًا ما يكون هوؤالء من كبار ال�سن، و�سبق 

اأن اأم�سوا �سنوات طويلة رهن االعتقال.



حالة درا�سية

ال�سم:علي عبد الرحمن حممود جرادات.

تاريخ امليالد: 1955/07/03.

املهنة: كاتب و�سحايف.

احلالة الجتماعية: متزوج واأب ل�سجى عمرها 18 عاماً، وبا�سل عمره 15 عاماً.

تاريخ العتقال: 2008/4/22.

مكان العتقال: عدة �سجون.

	العتقالت والو�سع ال�سحي

اأم�سى الكاتب وال�سحايف علي جرادات خالل فرتات اعتقاله املختلفة ما جمموعه 

11 عامًا رهن االعتقال االإداري، االأمر الذي ت�سبب يف تدهور حالته ال�سحية. اأثناء 

�سدرية  لذبحة   2004/3/5 يوم  جرادات  املعتقل  تعر�ض  عوفر  �سجن  يف  اعتقاله 

يف ال�سريان التاجي. اأجريت له على اأثرها عملية ق�سطرة وعملية زراعة �سبكية يف 

ال�سريان التاجي الرئي�سي.

	العتقال الأخري والإهمال الطبي

اأمرا�ض  من  يعاين  جرادات  كان   ،2008 ني�سان  االأخري  االإداري  االعتقال  خالل 

ثانية  التعر�ض  ال�سكري، وخطر  الدم، ومر�ض  ارتفاع يف �سغط  بينها  متعددة، من 

لذبحة �سدرية كتلك التي تعر�ض لها يف االعتقال االإداري ال�سابق 2004 يف �سجن 

واحتمال  ال�سحية  حالته  بخطورة  ال�سجن  اإدارة  معرفة  من  الرغم  وعلى  عوفر. 

تعر�سه لذبحة �سدرية جديدة، فاإنها ارتاأت احتجازه يف �سجون تبعد م�سافات طويلة 

عن اأقرب م�ست�سفى.

نقل جرادات من �سجن عوفر القريب من مدينته رام اهلل اإىل �سجن النقب ال�سحراوي 

رف�ض  الطبي،  ملفه  على  اإطالعه  وبعد  ال�سجن،  طبيب  اأن  غري   .2009/5/11 بتاريخ 

ا�ستقباله ب�سب ُبعد امل�سافة بني ال�سجن وامل�ست�سفى التابع مل�سلحة ال�سجون.
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القريب  »اأي�سل«  �سجن  اإىل  جرادات  نقل  مت  النقب،  �سجن  يف  واحدة  ليلة  ق�سائه  بعد 

من م�ست�سفى بئر ال�سبع. بعد مكوثه مدة اأربعة �سهور يف �سجن »اأي�سل«، قررت م�سلحة 

ال�سجون بتاريخ 2009/9/13، معاودة نقل املعتقل جرادات مرة اأخرى ل�سجن نفحة، غري 

اأن طبيب م�ست�سفى ال�سجن »نفحة« رف�ض اأي�سًا ا�ستقبال جرادات خ�سية تدهور �سحته، 

و�سعوبة نقله بال�سرعة املطلوبة اإىل اأقرب م�ست�سفى يف حالة الطوارئ.

بعد احتجازه مدة اأ�سبوع يف �سجن نفحة، نقل جرادات اإىل �سجن »اأوهليكدار« مدة ثالثة 

اأ�سابيع قبل اأن يعاد اإىل �سجن »اأي�سل« القريب من امل�ست�سفى، مبا يظهر رغبة م�سلحة 

ال�سجون يف م�ساعفة معاناة املعتقلني االإداريني باّتباع �سيا�سة النقل التي تفاقم مر�سهم.

يقول املعتقل جرادات: “باالإ�سافة اإىل اأ�سرار النقل، وبخا�سة يف ظل حالتي ال�سحية، 

فاإن االأمر االأخطر هو احتجازي يف �سجون تفاقم حالتي ال�سحية، حيث اأن مر�ض ال�سكري 

به يف  القيام  اأ�ستطيع  ل�ساعات، وهذا ما كنت  املتوا�سل  ال�سري  تتطلب  والقلب  وال�سغط 

�سجن عوفر، حيث التهوية اأف�سل، واخليم مفتوحة على ال�ساحة طوال الوقت، على خالف 

احلال يف ال�سجون االأخرى مثل »اأي�سل«، و »نفحة«، و »النقب«  و »اأوهليكدار«.

وجوه  االإداريني  املعتقلني  بحق  ال�سجون  تعتمدها م�سلحة  التي  الطبي  االإهمال  ل�سيا�سة 

�سهرًا   18 الـ  فخالل  ال�سحية،  االنتهاكات  من  ل�سل�سة  تعر�ض  جرادات  فاملعتقل  عده؛ 

االأوىل من اعتقاله، مل ي�سمح له بالقيام بفح�ض طبي ينا�سب و�سعه ال�سحي، فلم تقم 

م�سلحة ال�سجون بال�سماح له بالقيام بفح�ض “ايكو” للقلب، وال الفح�ض اخلا�ض بجهد 

القلب، اأو فح�ض الدم اخلا�ض مبراقبة ال�سكري، عالوة على عدم �سماحهم له بالقيام 

باملراجعات الطبية اخلا�سة بعملية زرع ال�سبكة يف ال�سريان التي اأجراها اأثناء االعتقال 

ال�سابق.

خال�سة:

بني  التنقالت  وكرثة  ال�سحي  و�سعه  تردي  نتيجة  �سعبة  اعتقال  عا�ض جرادات ظروف 

يف  اإداري  كمعتقل  بحقوقه  جرادات  يحَظ  مل  اعتقاله،  مدة  وطوال  واملحاكم.  ال�سجون 

من  حرم  اأنه  كما  بزيارته،  لزوجته  ي�سمح  ومل  ال�سبع.  بئر  �سجن  يف  وال  »اأي�سل«  �سجن 

ممار�سة مهنته ك�سحايف وكاتب، ومل ي�سمح له بالتزود بالكتب واملطالعة والكتابة.
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حالة درا�سية

ال�سم: ع�سام را�سد ح�سن الأ�سقر.

تاريخ ومكان امليالد: 1958/6/10، قرية �سيدا ق�ساء مدينة طولكرم.

مكان ال�سكن: مدينة نابل�ض.

املهنة: مدر�ض بدرجة بروفي�سور يف جامعة النجاح الوطنية يف مادة الفيزياء.

تاريخ العتقال: 2009/3/17.

مكان العتقال: �سجن جمدو.

	الو�سع ال�سحي

منذ �سنتني يعاين الدكتور االأ�سقر من ارتفاع يف �سغط الدم وت�سلب يف �سرايني الكلى؛ 

لفتح  جراحية  عملية  له  جترى  باأن  ال�سجن  اأطباء  اأو�سى  ولهذا  القلب.  دقات  و�سرعة 

ال�سرايني املت�سلبة كجزء من العالج. بعد هذه العملية، يحتاج املري�ض اإىل فرتة نقاهة 

الظروف  توفر هذه  ولعدم  العملية.  �سروط جناح  للراحة ك�سرط من  املري�ض  بها  يخلد 

العالج  اأخذ  على  واظب  ولكنه  العملية،  اإجراء  ع�سام  الدكتور  رف�ض  ال�سجن،  داخل 

والدواء ومعاودة طبيب ال�سجن.

	التنقل يف البو�سطات

نظرًا لو�سعه ال�سحي، اأو�ست طبيبة ال�سجن اأن تكون تنقالته يف �سيارة خ�سو�سية مبفرده 

درءًا ملخاطر تعر�سه الرتفاع حاد يف �سغط الدم. كما اأن طبيعة و�سعه ال�سحي، ال ت�سمح 

»البو�سطة«  ال�سجائر كما هي حالة حافلة  باحتجازه يف مكان مغلق ومكتظ يعج بدخان 

التي ت�ستخدمها قوات “النح�سون” امل�سوؤولة عن نقل املعتقلني.

رف�ست قوات “النح�سون” احرتام تعليمات طبيبة ال�سجن، وتكتفي بنقل الدكتور ع�سام 

اإىل  الطريق  يكمل  هناك  ومن  اجللمة،  �سجن  اإىل  جمدو  �سجن  من  خ�سو�سية  ب�سيارة 

وجهته بالبو�سطة العادية.

قوات  ترف�ض  الطريق  هذه  “طوال  بالقول:  ال�سعبة  رحلته  ظروف  االأ�سقر  د.  ي�سف 
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�سبيحة  ويف  الرحلة.  �سعوبة  من  يزيد  ما  احلمام،  با�ستخدام  ال�سماح يل  “النح�سون” 
اليوم التايل، ينقلونني اإىل حمكمة عوفر، ثم يعيدونني اإىل �سجن الرملة بحدود ال�ساعة 

ال�سابعة م�ساء. واإذا كانت املحكمة يف منت�سف االأ�سبوع، يتم نقلنا يف اليوم التايل لو�سولنا 

اإىل �سجن الرملة. اأما اإذا كانت املحكمة يوم اخلمي�ض اأو يوم االأحد، فيبيت املعتقل ليايل 

قبل اأن يتم نقله ثانية اإىل ال�سجن حيث يحتجز. عدة يف �سجن “معبار الرملة”، 

وطريق العودة لي�ض اأف�سل حااًل -كما يقول الدكتور االأ�سقر - الذي ي�سيف: “تبداأ الرحلة 

تفتي�ض  كذلك  ويتم  �سعب،  ج�سدي  لتفتي�ض  ونتعر�ض  �سباحًا،  ال�ساد�سة  ال�ساعة  اأي�سًا 

اأغرا�سنا بدقة، ونتعر�ض الإهانات ومعاملة غري اإن�سانية من قبل قوات “النح�سون”. متر 

البو�سطة على جممع �سجن هدارمي، ثم �سجن عتليت، وبعد ذلك ن�سل اإىل �سجن الدامون، 

ثم اجللمة، وهناك يبدلون الدورية املرافقة للبو�سطة، ثم نكمل امل�سري لن�سل اإىل �سجن 

»حرمون«، ثم �سطة، ثم جلبوع، قبل اأن نعود باجتاه �سجن جمدو، ذلك اأن البو�سطة ت�سري 

وفق م�سار يجعل �سجن جمدو املحطة االأخرية. ويف كل حمطة من حمطات الو�سول اإىل 

اأحد هذه ال�سجون، ترتاوح مدة االنتظار ما بني ن�سف �ساعة و�ساعة، وال ي�سمحوا يل اأو 

اإال يف �سجن اجللمة، وهناك تختار قوات  بالنزول ال�ستخدام احلمام  املعتقلني  الأي من 

ال�ستخدام  الذهاب  طلبوا  ممن  معتقلني،   6-2 بني  ما  مزاجهم«،  »ح�سب  “النح�سون” 
على  »البو�سطة«  يف  معي  يتعاملون  هكذا  اجلميع.  يحرمون  االأحيان  بع�ض  ويف  احلمام، 

الرغم من تو�سية الطبيبة، ويعر�سون حياتي للخطر غري مكرتثني بحقوق االأ�سرى كما 

وردت يف اللوائح وال غريها«.
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الإداري بتقدمي مذكرات مبوجب  للمعتقل  وال�سماح  ظروف الحتجاز 

القانون الدويل الإن�ساين

تن�ّض املادة 101 من اتفاقية جنيف الرابعة على حق املحتجزين اأو االأ�سخا�ض املعتقلني 

يتلقونها  التي  املعاملة  ب�ساأن  باالحتجاز  القائمة  ال�سلطة  اإىل  مذكرات  تقدمي  يف  اإداريًا 

واأحوال احتجازهم.

وتهدف هذه ال�سمانة اإىل منع ووقف االنتهاكات التي قد مت�ض حقوق املعتقلني االإداريني، من 

خالل اإلزام ال�سلطات احلاجزة بو�سع اإجراء ي�سمح بتقدمي املذكرات والنظر يف العرائ�ض 

وال�سكاوى ب�سرعة وفاعلية، وب�سمانة اأال توؤثر هذه املذكرات باأي �سكل على مقدم الطلب.
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الإجراءات التي تنظم الإحتجاز الإداري مبوجب لوائح 

م�سلحة ال�سجون »الأمر بتعليمات رقم »04/02/00« 

االإداري  للمعتقل  االإداريني«  بتعليمات اخلا�ض »ب�سروط احتجاز املعتقلني  االأمر  اأقر  لقد 

مبجموعة من احلقوق اخلا�سة التي يتوجب على ال�سلطة احلاجزة احرتامها، والعمل على 

 وفيما يلي �سن�ستعر�ض اأبرز هذا احلقوق التي مل نتطرق اإليها 
13

توفريها للمعتقل االإداري.

باعتبارها من ال�سمانات االإجرائية.

 فبعد ا�ستعرا�سنا الأهم ال�سمانات اجلوهرية واالإجرائية للمعتقلني االإداريني كما ن�ست 

عليها اتفاقية جنيف الرابعة، ومقارنتها مبا جاء يف لوائح م�سلحة ال�سجون االإ�سرائيلية، 

اأقرته لهم لوائح  التوقف عند ظروف احتجاز املعتقلني االإداريني، وفق ما  لنا من  ال بد 

قوات االحتالل  اأ�سمل ملمار�سة  فائدة يف فهم  االإ�سرائيلية. ففي ذلك  ال�سجون  م�سلحة 

لهذا النوع من االعتقال والغر�ض من ورائه.

احلق يف الحتجاز يف اأماكن خم�س�سة للمعتقلني الإداريني

احتجاز  »ب�سروط  واخلا�ض   ،
»
04/02/00

«
رقم  بتعليمات  االأمر  املادة )5( من  مبوجب 

املعتقلني االإداريني« على الرغم اأن املادة 2 من االأمر اعاله، ن�ست على اأن يحتجز املعتقل 

االإداري ب�سكل منفرد عن ال�سجناء املحكومني واملوقوفني، فاإن م�سلحة ال�سجون قامت يف 

ال�سنوات االأخرية باإلغاء االأق�سام املخ�س�سة للمعتقلني االإداريني يف �سجن النقب، حيث 

التي  نف�سها  الظروف  ويعي�سون يف  ال�سجن  اأق�سام  على  االإداريون هناك  املعتقلون  يتوزع 

يعي�سها بقية املعتقلني حمرومني من حقوقهم دون اأي مربر اأو تف�سري مقنع. وكذلك هو 

حال املعتقلني يف �سجن عوفر وحال املعتقالت االإداريات يف �سجن ه�سارون.

حق املعتقل الإداري يف ارتداء مالب�سه ال�سخ�سية

، للمعتقل االإداري حق ارتداء مالب�سه 
»
04/02/00

«
مبوجب املادة 5 من االأمر بتعليمات 

ال�سخ�سية ما دامت ال ت�سر ب�سحته اأو بالنظام العام. وتوزع م�سلحة ال�سجون مالب�ض 

.
»
04/02/00

«
  رقم االأمر 
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خا�سة للمعتقلني املحكومني »الزى املوحد«. وتفيد �سهادات املعتقلني يف �سجن عوفر اأن 

بني  التنقالت  اأثناء  االإداريني  املعتقلني  على  الزى  هذا  بفر�ض  تقوم  ال�سجون  م�سلحة 

ال�سجون، اأو من ال�سجن اإىل املحكمة الع�سكرية، وت�سل اأي�سًا اإىل اإرغامهم على ارتدائه 

داخل  اإال  اخلا�سة  مالب�سهم  با�ستعمال  لهم  ت�سمح  وال  املحامي،  ملقابلة  اخلروج  اأثناء 

املالب�ض  الإدخال  املعتقلني  عائالت  اأمام  جمة  عراقيل  ت�سع  اأنها  كما  والغرف،  االأق�سام 

ي�سمح  االأمنيني،  باملعتقلني  اخلا�سة  ال�سجون  م�سلحة  لوائح  وبح�سب  الزيارات.  اأثناء 

للمعتقل بتلقي مالب�ض من عائلته مرة كل ثالثة �سهور، غري اأن م�سلحة ال�سجون ال تلتزم 

عدم  بحجة  املالب�ض  اإدخال  مبنع  ومتكرر،  متع�سف  ب�سكل  وتقوم،  لوائحها،  يف  جاء  مبا 

تنا�سب األوان قطع املالب�ض مع معايري م�سلحة ال�سجون، ودون اأن تقوم باإطالع االأهايل 

عن طريق ن�سرات وبالغات �سفوية بهذه املعايري التي ي�سمح مبوجبها باإدخال املالب�ض من 

حيث اأنواعها واألوانها.

ومن خالل �سهادات املعتقلني التي ا�ستق�سيناها بغر�ض اإجناز هذه الورقة، تبني اأن 

م�سلحة ال�سجون، وبغر�ض اإرهاق عائالت املعتقلني ماليًا، ال ت�سمح للمعتقلني بالتزود 

الكانتينا  من  �سراءها  عليهم  ت�سرتط  بل  العائلية،  الزيارات  طريق  عن  باالأحذية 

وباأ�سعار باهظة، ترتاوح بني 250 �سيكاًل و500 �سيكل؛ اأي ما يعادل 70- 130 دوالرًا 

اأمريكيًا.

ال�سيدة  االإدارية  املعتقلة  اأفادت   ،2009/2/19 بتاريخ  ال�سمري  ملحامية  �سهادتها  ويف 

ماجدة ف�سة اأنها وبقية املعتقالت يف �سجن ه�سارون، منعن وملدة �ستة �سهور من التزود 

باملالب�ض عن طريق زيارة االأهل، دون اأن تذكر االإدارة اأ�سباب هذا القرار.

حق املعتقل الإداري يف تناول وجبات طعام خا�سة

املعتقلني  احتجاز  ب�سروط  واخلا�ض   
»
04/02/00

«
بتعليمات  االأمر  من   6 املادة  ن�ست 

املقدمة  لتلك  م�سابهة  طعام  بوجبات  االإداري  املعتقل  يزود  »اأن  على  �سراحة  االإداريني 

لل�سجانني يف ال�سجن«.

لكن واقع احلال خالف ذلك، ومرد االأمر اأ�سا�سًا اأن املعتقلني االإداريني ال يحتجزون يف 
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االإداري متنح  وكاأن �سفة االعتقال  اأكرث من منا�سبة،  اأ�سرنا يف  بهم كما  اأق�سام خا�سة 

للمعتقل فقط اأمام املحاكم الع�سكرية.

ففي �سجن النقب، يقدم للمعتقلني االإداريني وجبات الطعام نف�سها املقدمة لبقية 

املعتقلني  �سهادات  وتفيد  لل�سجانني.  املقدمة  كتلك  ولي�ض  املحكومني  املعتقلني 

ال�سحي  التوازن  حتقق  وال  كافية  غري  الطعام  وجبات  باأن  هناك،  االإداريني 

املطلوب، الفتقارها للربوتينات ال�سرورية، ما يدفعهم للتب�سع من الكانتينا لدعم 

اأوكل  الطعام  اإعداد  اأن  كما   .%85 بـ  املعتقلون  يقدرها  بن�سبة  الغذائي  نظامهم 

موؤخرًا لل�سجناء املدنيني، ومل يعد ي�سمح للمعتقلني االأمنيني، مبن فيهم االإداريون، 

باإعداد طعامهم.

ويف �سجن عوفر، يعي�ض املعتقلون االإداريون ظروفًا ال تختلف كثريًا عن اأحوال املعتقلني 

اإدارة  اأن  با�ستثناء  وكميتها،  الغذائية  الوجبات  حيث  من  النقب،  �سجن  يف  االإداريني 

ال�سجن ت�سمح لهم باإعداد طعامهم باأنف�سهم.

من  املعتقالت  متنع  ه�سارون  �سجن  اإدارة  اأن  ف�سة  ماجدة  االإدارية  املعتقلة  واأكدت 

ا�ستخدام االأدوات واالأواين املعدنية اأو الزجاجية يف اإعداد طعامهن وتناوله، ما ا�سطرهن 

ال�ستخدام املالعق البال�ستيكية التي تذوب اأثناء الطهي.

تلقي اأغرا�س �سخ�سية 

 على حق املعتقل االإداري يف تلقي 
»
.4/.2/..

«
ن�ست املادة 10 من االأمر بتعليمات رقم 

. 
»
03/33/00

«
اأغرا�ض �سخ�سية يحتاجها ما مل تكن ممنوعة ح�سب قواعد االأمر رقم 

 ويف واقع االأمر، يحرم املعتقل االإداري من تلقي كثري من احتياجاته من خارج ال�سجن، 

مبا فيها االحتياجات الطبية كما بينا ذلك عند حديثنا عن احلق يف الرعاية ال�سحية 

والزيارات.

اأن »يزود املعتقل االإداري عند دخوله ال�سجن  البند )ب( من املادة نف�سها على  وين�ّض 

باأدوات غ�سيل ولوازم النظافة ال�سخ�سية«. غري اأن املعتقل االإداري؛ �سواء يف �سجن النقب 

باأق�سامه املختلفة، اأو كان يف �سجن عوفر، اأو �سجن جمدو، يحرم من حقه يف احل�سول 
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القدرة على �سراء احتياجاته  للمعتقل  تتوفر  واأحيانًا ال  ال�سخ�سية،  النظافة  لوازم  على 

تلك لعدم امتالكه ح�سابًا يف الكانتينا، وبخا�سة يف الفرتة االأوىل من االعتقال.

ال�سجون  اإدارات  اأن  املعتقلون  ر�سد  واالأق�سام،  الغرف  تنظيف  مواد  يخ�ض  فيما  وحتى 

تفر�ض تراجعًا خطريًا يف كميات وخم�س�سات التموين ال�سهرية “اال�سبكاة”، التي ت�سمل 

لوازم التنظيف العامة، ما يدفع املعتقلني اإىل �سرائها من ح�سابهم اخلا�ض، الأنها ال تكفي 

اإال الأ�سبوع واحد وال تفي باحتياجات املعتقلني.

وقال فتحي عبد الفتاح احلايك، املعتقل االإداري منذ 2006/11/28، ملحامي ال�سمري 

اأثناء زيارته يف �سجن النقب بتاريخ 2009/10/27، اإنه ح�سب االتفاق القدمي مع اجلي�ض، 

كانت االإدارة توفر جميع م�ستلزمات النظافة، ولكن قبل 4 اأ�سهر مت قطع �سابون اليدين، 

يتعلق  وفيما  متوفرة.  فهي  التنظيف  اأدوية  اأما  االأ�سنان،  ومعجون  احلالقة،  ومعجون 

بالنظافة ال�سخ�سية، اأ�سبح �سراء امل�ستلزمات على ح�ساب املعتقل نف�سه، وكل ما يتعلق 

اأنها ت�سّلم مرة كل �سهر، وتكون منخف�سة  يف نظافة املكان يقدم من قبل االإدارة، علمًا 

اجلودة، وال تفي باحتياجات املعتقلني، فهي تغطي قرابة 20% فقط، والباقي يتم �سراوؤه 

من الكانتينا على ح�ساب املعتقلني اأنف�سهم.

اإدخال الكتب وال�سحف للمعتقلني الإداريني

 من لوائح م�سلحة ال�سجون، 
»
04/05/00

«
ين�ّض البند )د( من املادة 10 من االأمر رقم 

على حق املعتقل االإداري يف تلقي ال�سحف والكتب. ويويل املعتقلون االإداريون اأهمية بالغة 

لقراءة الكتب ومطالعة ال�سحف املحلية والدولية لال�ستفادة من الوقت وتنمية معرفتهم 

واإ�سغال اأنف�سهم فيما هو مفيد و�سحي.

املقد�سية »ما  القد�ض  املعتقلني باحل�سول على جريدة  لبع�ض  ال�سجون  وت�سمح م�سلحة 

تاريخ  من  اأ�سبوعني  متاأخرة  ال�سحف  وت�سل   
14

حما�ض«. حركة  معتقلي  من  يكونوا  مل 

اإ�سدارها. وي�سمح لق�سم من املعتقلني االإداريني باال�سرتاك ببع�ض ال�سحف االإ�سرائيلية؛ 

اإدارة  بتقييم  تت�سل  خا�سة  �سروط  وفق  االإجنليزية  اأو  العربية  باللغة  ال�سادرة  �سواء 

 الذين اأ�سبحوا يتعر�سون مل�سايقات اإ�سافية، ويحرمون من حقوق اأ�سا�سية، وذلك بعد قيام ف�سائل فل�سطينية 
14

باأ�سر اأحد جنود االحتالل يف قطاع غزة العام 2006.
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ال�سجن ل�سلوك املعتقل، الذي يقوم بت�سديد قيمة ا�سرتاكه ال�سنوي التي ت�سل اإىل 600 

�سيكل �سنويًا؛ اأي ما يعادل 150 دوالرًا اأمريكيًا.

وت�سن م�سلحة ال�سجون االإ�سرائيلية حربًا دائمة ومتوا�سلة على حق املعتقلني يف القراءة 

اأق�سامهم،  النقب مبختلف  االإداريني يف �سجن  املعتقلني  �سهادات  واملطالعة. فمن خالل 

يتبني اأن االإدارة تفر�ض قيودًا �سارمة على اإدخال الكتب، منها اأن يقدم املعتقل طلبًا بهذا 

اخل�سو�ض، ومع ذلك ال يتم ال�سماح باإدخالها، ودائمًا حتت ذريعة االأ�سباب االأمنية.

و�سرح عبد اهلل يا�سني عبد اهلل فقهاء، املعتقل االإداري منذ تاريخ 2007/5/7، ملحامي 

موؤ�س�سة ال�سمري اأثناء زيارته بتاريخ 2009/10/12، يف �سجن النقب، باأن اإدارة ال�سجن 

ترف�ض اإدخال 99% من الكتب، واأنه �سخ�سيًا مل ي�ستطيع اإدخال �سوى 4 كتب فقط طوال 

مدة اعتقاله ب�سرف النظر عن حمتوى الكتاب.

ويف �سجن عوفر، ُحرم املعتقلون االإداريون من تلقي الكتب عن طريق الزيارات العائلية 

طوال العام 2009. واملنفذ الوحيد لالأ�سرى للمطالعة والدرا�سة، جاء من مبادرة اللجنة 

الدولية لل�سليب االأحمر باإدخال 200 كتاب يف حزيران 2009.

املعتقلني  بحقوق  اخلا�سة  لوائحها  عليه  ن�ست  ما  ال�سجون  م�سلحة  �سيا�سة  وتخالف 

 اخلا�ض بحقوق املعتقلني يف اإدخال 
»
04/05/00

«
االإداريني، ومنها االأمر بتعليمات رقم 

باإمكان  اأنه  على  تن�ض  )د(،  البند   2 فاملادة  الرتفيهية.  والن�ساطات  وال�سحف  الكتب 

املعتقل �سراء كتب اأو جمالت غري ممنوعة بح�سب البند )ج( الذي يحظر تلقى من�سورات 

اإباحية، اأو مواد ال �سامية، اأو توؤثر على املعتقدات الدينية وتلبي ال�سروط التالية:

1- كتاب اأو جملة طبعت ون�سرت يف »اإ�سرائيل«.

2- كتاب اأو جملة طبعت ون�سرت يف خارج البالد اأو يف مناطق “يهودا وال�سامرة وغزة”، 

ومل مينع تداولها من قبل رئي�ض �سعبة املخابرات.

الثقافية  واحلقوق  الكتب  باإدخال  اخلا�ض  بتعليمات  االأمر  من  االأوىل  املادة  مبوجب 

والرتفيهية للمعتقلني، يجب توفري مكتبات يف ال�سجون ت�سمح للمعتقلني با�ستعارة الكتب 

منها، كما يحق لكل معتقل �سراء كتب من اخلارج.
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ال ميكن الإدارات ال�سجون االإدعاء مبنع اإدخال 99% من الكتب »كما قدر اأحد املعتقلني« 

رقم  بتعليمات  االأمر  من  الرابعة  املادة  املفرت�ض، مبوجب  من  اأنه  اأمنية، طاملا  الأ�سباب 

اأفراد  اأو اأحد  ، فيما يخ�ض املعتقلني االأمنيني، قيام �سابط اال�ستخبارات 
»
04/05/00

«

طاقم ال�سجن بتحديد قائمة الكتب امل�سموح باإدخالها.

كما اأنه، ومبوجب املادة 6 من االأمر بتعليمات املذكور اأعاله، ي�سمح للجنة الدولية لل�سليب 

االأحمر بتزويد كتب ملكتبات ال�سجون التي يحتجز فيها املعتقلون من �سكان االأر�ض املحتلة 

بعد اأن يتم فح�سها.

املعتقل الإداري والإعفاء من العمل

 اخلا�ض ب�سروط احتجاز املعتقل 
»
04/02/00

«
مبوجب املادة 11 من االأمر بتعليمات رقم 

غرفته.  وتنظيف  فرا�سه  ترتيب  با�ستثناء  عمل  اأي  من  االإداري  املعتقل  يعفى  االإداري، 

ويوؤ�س�ض عدم احرتام م�سلحة ال�سجون حلقوق املعتقلني االإداريني، ومنها احتجازهم يف 

بامل�ساركة  االإداريون  املعتقلون  بقية حقوقهم. فيقوم  اأق�سام خا�سة بهم، حلرمانهم من 

املعتقلون  يقوم  كما  مقابل.  ودون  املعتقلني  بقية  مثل  مثلهم  ال�سجن  باحات  تنظيف  يف 

االإداريون بغ�سل مالب�سهم واأغطيتهم وم�ستلزمات االأ�سرة، نظرًا الفتقار بع�ض ال�سجون 

للغ�ساالت، كما هو احلال يف بع�ض اأق�سام �سجن النقب.

اإر�سال الر�سائل وتلقيها

مبوجب املادة 16 من االأمر اخلا�ض »ب�سروط احتجاز املعتقلني االإداريني«، يحق للمعتقل 

التي  والبطاقات  الر�سائل  تلك  ال�سهر، خالف  بطاقات خالل  واأربع  ر�سائل  اأربع  اإر�سال 

ير�سلها املعتقل االإداري ملخاطبة اجلهات الق�سائية اأو تلك املر�سلة اإىل املحامي.

�سابط  اأو  ال�سجن  ملدير  وا�سعة  �سالحيات  منح  على  ال�سجون  م�سلحة  لوائح  وحتر�ض 

االأمن يف منع املعتقل من ممار�سة حقه هذا الأ�سباب اأمنية، دون اأن تو�سح املق�سود بهذه 

اأبعد من ذلك باإعطاء ال�سالحية ملدير ال�سجن  اإن اللوائح تذهب  االأ�سباب االأمنية. بل 

اأو من يكلفه لهذا الغر�ض بحجب املعلومات عن مرا�سالت املعتقل مع اجلهات احلكومية 

للتظلم اأو ال�سكوى.
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وب�سيا�سية مدرو�سة، تقوم م�سلحة ال�سجون االإ�سرائيلية بتفريغ هذا احلق من م�سمونه 

التوا�سل مع العامل اخلارجي، من خالل حزمة من  اإىل متكني املعتقل من  الذي يهدف 

كليًا،  يتم جتاهلها  اأخرى  اأحيان  ويف  اإر�سالها،  اأو  الر�سائل،  ت�سليم  كتاأخري  االإجراءات؛ 

واالإدعاء باأنها اأر�سلت يف حالة اإر�سالها من ال�سجن اإىل خارجه، اأو الزعم باأنها مل ت�سل 

من امل�سدر يف حالة ما كانت مر�سلة من خارج ال�سجن اإىل داخله.

فاملعتقلة االإدارية ماجدة ف�سة اأبلغت حمامية موؤ�س�سة ال�سمري اأن اإدارة ال�سجن ال ت�سلمها 

ر�سائل حملة منا�سرة املعتقلني التي تنظمها موؤ�س�سة ال�سمري مع نا�سطني واأفراد عاديني 

يوؤمنون بعدالة ق�سية املعتقلني وحريتهم. كما اأن �سهادات املعتقلني توؤكد على عدم ثقة 

املعتقلني يف احرتام م�سلحة ال�سجون خل�سو�سية مرا�سالتهم، بل وي�سل االأمر بهم حد 

التخوف من تفعيل حقهم يف املرا�سالت خ�سية اأن تقوم املخابرات االإ�سرائيلية بتوظيف 

اأب�سط املعلومات الواردة فيها مبا ي�سيء للمعتقل وذويه.

هذه املخاوف لي�ست جمانية، فاإدارة ال�سجون تقوم بفتح الر�سائل، وي�سل االأمر ببع�ض 

بالكرامة وعلى م�سمع  ب�سكل علني ومتهكم وحاط  ال�سجانات حد قراءتها  اأو  ال�سجانني 

املعتقلني/ات، وبخا�سة اإذا كانت حتتوي على عبارات تعك�ض م�ساعر اإن�سانية دافئة، كما 

حدث يف �سجن ه�سارون مع اإحدى االأ�سريات.

حق املعتقل الإداري يف الت�سال التلفوين

ب�سروط  واخلا�ض    
»
04/02/00

«
رقم  االأمر  من  بتعليمات  االأمر  من   17 املادة  تن�ّض 

احتجاز املعتقلني االإداريني، على اأن حق املعتقل االإداري باالت�سال الهاتفي يتم وفق االأمر 

 ، اخلا�ض بـ »قواعد عمل بخ�سو�ض ال�سجناء االأمنيني«.
»
03/02/00

«
رقم 

كما تن�ّض املادة 19 من االأمر اأعاله، كقاعدة عامة ال ي�سمح لل�سجناء االأمنيني باالت�سال 

والبند   ،1 البند )ب(   4 املادة  �سروط  لديهم  تتوفر  الذين  ال�سجناء  با�ستثناء  الهاتفي، 

)ب( 2 الذي يتطرق اإىل احتجاز ال�سجناء واملعتقلني االأمنيني يف اأق�سام منفردة. 

ومبراجعة املادة 4 من االأمر بتعليمات املذكور اأعاله، يتنب اأن االت�سال الهاتفي للمعتقلني 

االأمنيني م�سروط مب�ساألتني:
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االأوىل: اأن ال يكون املعتقل ع�سوًا يف منظمة معادية، ومل ي�ساهم يف ارتكاب هذه املنظمة 

ال�سجن  �سنوات يف  اأو ع�سر  اعتقاله،  ثلث فرتة  اأم�سى  يكون  اأن  اأو  “ملخالفة”،  املعادية 

)ح�سب االأ�سبق منها(، و�سدر بحقه تقييم من جهاز االأمن الداخلي )ال�سباك( يفيد باأنه 

قطع اأي ات�سال مبا�سر اأو غري مبا�سر مع تنظيم معادي.

الثانية: اأن يكون �سدر عن جهاز االأمن الداخلي تقييم مفاده اأنه مل تعد هناك خماطر 

على اأمن الدولة من اعتقاله ب�سكل غري معزول، ومن عدم فر�ض قيود خا�سة عليه.

ال ي�سمح للمعتقلني االأمنيني باالت�سال الهاتفي مع اأي جهة كانت، ومهما كانت الظروف. 

ويفهم من ت�سمني هذا احلق يف لوائح م�سلحة ال�سجون دون متكني املعتقلني االإداريني 

من الفل�سطينيني من ممار�سته، اأن اللوائح اخلا�سة ب�سروط احتجاز املعتقلني االإداريني 

النوع من االعتقال  االإ�سرائيليني ملثل هذا  اأخذت يف عني االعتبار احتمال تعر�ض بع�ض 

)نادرًا ما يتم اعتقال االإ�سرائيليني رهن االعتقال االإداري(.

ال�سماح  ا�سرتاط  التوقف عندها يف هذا اخل�سو�ض، هي  ت�ستحق  التي  الثانية  والنقطة 

للمعتقل يف العزل االنفرادي باالت�سال الهاتفي بتقرير من جهاز االأمن الداخلي ي�سب 

االأمنيون  املعتقلون  وثانيًا  االإ�سرائيليون،  املعتقلون  اأواًل  هما  فقط  فئتني  م�سلحة  يف 

“املتعاونون” مع جهاز االأمن الداخلي )العمالء(.

ال�سغط وامل�ساومة على املعتقلني الإداريني

�سهد العام املا�سي )2009( حماولة اإدارة �سجن جمدو التحايل على اأحد املعتقلني بغر�ض 

تنازله عن حقوقه كمعتقل اإداري.
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ويروي املعتقل غ�سان اإبراهيم حمدان ملحامي ال�سمري ما حدث بال�سبط، فيقول:

اإىل �سجن جمدو، وحال و�سويل و�سعوين  بتاريخ 2009/6/28 نقلوين من �سجن عوفر 

اإن  مبا�سرة يف اإحدى الزنازين دون اأن ي�سرح يل ال�سابط �سبب هذه املعاملة. وقال يل 

�سابطًا اآخر ا�سمه مارك �سياأتي لزيارتي يف الزنزانة و�سي�سرح يل االأمر. وبالفعل، يف اليوم 

الرابع من مكوثي يف الزنزانة جاء هذا ال�سابط واأخربين اأنهم و�سعوين يف الزنزانة الأن 

ال مكان يل يف ق�سم االإداريني، واقرتح علي الدخول اإىل ق�سم املعتقلني االآخرين، والتوقيع 

على تعهد خطي باأنني موافق على معاملتي كبقية املعتقلني ولي�ض كمعتقل اإداري. وعلى 

الرغم من اأنني رف�ست االأمر، فاإنهم قاموا باإدخايل اإىل الق�سم 6، ولي�ض اإىل الق�سم 3 

اخلا�ض باملعتقلني االإداريني.

يف االأيام التالية وعند خروجي للعيادة مبالب�سي العادية، اعرت�ض �سابط االأمن وطالبني 

لكم  حق  وال  اإداري،  معتقل  اإنني  له  وقلت  ذلك،  ورف�ست  “ال�سبا�ض”،  مالب�ض  بلب�ض 

مت�سكت  اإداري،  كمعتقل  حقوقي  منحي  يريدون  ال  اأنهم  عرفت  وحني  بذلك.  مبطالبتي 

مبوقفي، وطالبت باحرتام حقوقي، وبعد عودتي من جل�سة املحكمة يف عوفر نقلوين اإىل 

ق�سم خا�ض جديد للمعتقلني االإداريني مع �ستة معتقلني اإداريني نقلوهم من �سجن النقب 

كاإجراء عقابي.

يف ق�سم 3 كانت ظروف اعتقالنا اأف�سل كمعتقلني اإداريني، وبخا�سة من حيث كمية الطعام 

وال�سجون  االأق�سام  باقي  يف  هو  مما  بكثري  اأقل  الكانتينا  على  اعتمادنا  وكان  ونوعيته، 

العادية، ومل اأكن اأ�سرتي منه اإال الدخان يف الفرتة ما بني الزيارات العائلية. غري اأنه مل 

ي�سمح لنا بالتوا�سل مع بقية املعتقلني االإداريني يف الق�سم.

حقوق املعتقلني الإداريني يف تقدمي ال�سكاوى

  من لوائح م�سلحة ال�سجون االإ�سرائيلية واخلا�ض ب�سروط 
»
04/02/00

«
مل يتطرق االأمر 

االحتجاز يف االعتقال االإداري، اإىل حق املعتقلني االإداريني يف تقدمي املذكرات، بل اهتم 

بتباين احلقوق اخلا�سة للمعتقلني االإداريني الناجتة عن الطبيعة اخلا�سة لهذا االعتقال، 

مع حق املعتقلني االإداريني يف التمتع ببقية احلقوق الواردة لل�سجناء االأمنيني كما وردت يف 

لوائح م�سلحة ال�سجون اخلا�سة بال�سجناء االأمنيني.
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رقم  االأمنيني:  ال�سجناء  بخ�سو�ض  عمل  “قواعد  ال�سجون  م�سلحة  لوائح  اإىل  وبالعودة 

، ن�ض البند 14 )اأ( على اأنه لغر�ض “اعرتا�سات ال�سجناء”، حتل تعليمات 
»
03/02/00

«

البند 63 )اأ( من قانون ال�سجون )ال�سيغة اجلديدة( للعام 1971، والبند 24 )ب( من 

امل�سمى   04/31/00 رقم  ال�سجون  مديرية  اأمر  وتعليمات   ،1978 للعام  ال�سجون  اأنظمة 

“اعرتا�سات ال�سجناء”.

انتهاك حقوق املعتقلني الإداريني يف تقدمي ال�سكاوى

نهج  واالعرتا�سات  ال�سكاوى  تقدمي  بحق  املت�سلة  االإداريني  املعتقلني  حقوق  انتهاك  اإن 

ثابت يف �سيا�سة م�سلحة ال�سجون االإ�سرائيلية، وتكمل الهدف من وراء اال�ستخدام املفرط 

اإرادة املعتقل. ومن خالل مراجعة لوائح م�سلحة  الأوامر االعتقال االإداري بغر�ض ك�سر 

ت�سود  ال�سجون  �سيا�سة م�سلحة  اأن  يتبني  املعتقلني حول هذا احلق،  و�سهادات  ال�سجون 

التنفيذ.  مو�سع  و�سعها  اإمكانية  اأمام  الباب  وتغلق  االإداريني،  املعتقلني  بحقوق  لوائحها 

فاالعرتاف باحلق اأمر، والو�سول اإىل حتقيقه اأمر اآخر.

ال�سمري  ملحامي   ،2008/8/20 منذ  واملعتقل  �سواركة،  نواف  االإداري  املعتقل  اأفاد  وقد 

يقدمون  االإداريني  املعتقلني  باأن  النقب،  �سجن  يف   ،2009/11/18 بتاريخ  زيارته  اأثناء 

تلقائي  ب�سكل  وترف�ض  اإليهم،  ت�ستمع  مل  اأنها  غري  ال�سجن،  الإدارة  ال�سكاوى  من  الكثري 

على  تعقيدات  تفر�ض  ال�سجن  اإدارة  اأن  واأ�ساف  واعرتا�ساتهم.  ل�سكاواهم  اال�ستجابة 

اأو االعرتا�سات، منها على �سبيل املثال، ا�سرتاط كتابتها باللغة  اإجراءات رفع ال�سكاوى 

العربية، عالوة على اأنها -اأي اإدارة ال�سجن- تاأخذ فرتات طويلة للرد عليها. وعادة ما 

يتم رف�سها، بهدف دفعهم للتخلي عن املطالبة بحقوقهم.

وي�سكل رفع “التما�ض اأ�سري” اإىل املحكمة العليا االإ�سرائيلية اإحدى االأدوات القانونية التي 

يعمد اإليها املعتقلون االإداريون للتظلم على �سوء اأو�ساع اعتقالهم وحرمانهم من حقوقهم 

ت�سرتط  االلتما�سات،  لرفع  املعتقلني  الطريق على  �سد  ل�سيا�سة  وتبعًا  اإداريني.  كمعتقلني 

 23( �سيكاًل   80 مبلغ  بدفع  االلتما�ض  �ساحب  املعتقل  يقوم  اأن  كذلك  ال�سجون  م�سلحة 

دوالرًا اأمريكيًا( كر�سوم من ح�سابه اخلا�ض.
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حالة درا�سية 

ال�سم: لوؤى �ساطي حممد اأ�سقر.

مكان ال�سكن قبل العتقال: �سيدا- طولكرم.

تاريخ امليالد: 1976/12/14.

املهنة: حريف اأملنيوم.

احلالة الجتماعية: متزوج ولديه طفل.

تاريخ العتقال: حول لالعتقال الإداري بتاريخ 2008/4/9.

مكان العتقال: �سجن جمدو/ ق�سم 9.

قدم لوؤي اأ�سقر طلبًا لالإدارة باالنتقال اإىل الغرف يف الطابق االأول املخ�س�ض لالأ�سرى 

كامل  �سلل  من  يعاين  اإنه  اإذ  الإعاقته  نظرًا  ال�سحية،  املرافق  توجد  حيث  »املحكومني«، 

يف �ساقه الي�سرى وك�سر يف ثالث فقرات يف العمود الفقري »�سلل دائم مينعه من ال�سري 

الطبيعي« وي�سري على مقعد متحرك، وكل ذلك جراء التحقيق الع�سكري الذي تعر�ض له 

يف مركز حتقيق اجللمة يف العام 2005.

ال�سحية  وحالته  اإ�سابته  وب�سب  �سيئة،  احتجاز  من ظروف  االأ�سرى  كبقية  اأ�سقر  يعاين 

ال�سجن ما بني �سكوى واعرتا�ض.  اإىل رفع 16 ر�سالة ملدير  تت�ساعف معاناته، ما دفعه 

»قال �سباط الق�سم لالأ�سرى اأنهم ال يخافون من االلتما�سات املرفوعة �سدهم، بل اإنهم 

مل  اأ�سقر،  قدمها  التي  واعرتا�سًا  �سكوى   16 الـ  بني  من  رفعها«.  على  االأ�سرى  ي�سجعون 

تنظر م�سلحة ال�سجون اإال يف واحدة منها، وا�ستغرق النظر فيها خم�سة �سهور )قدمت 

وكانت �سد �سجان  الثاين 2009(،  ت�سرين  ب�سهر  للتحقيق  اأيار 2009، وحولت  �سهر  يف 

قام ب�سرب اأ�سقر يف حماولة الإرغامه على �سعود درج الطابق االأر�سي حيث املرافق، اإىل 

اأ�سقر  الطابق العلوي )ق�سم 9( املخ�س�ض لالأ�سرى االإداريني، ال�سيء الذي يعجز عنه 

ب�سب و�سعه ال�سحي احلرج. �ساومت اإدارة ال�سجن اأ�سقر على طلبه باالنتقال اإىل الطابق 

االأر�سي با�سرتاط تنازله عن حقوقه كاأ�سري اإداري. لكن اأ�سقر رف�ض امل�ساومة، واأ�سر على 

االحتفاظ بحقوقه كاأ�سري اإداري، وحقه يف املعاملة االإن�سانية الالئقة بكرامته، مبا فيها 
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�سمان ظروف احتجاز الئقة بحالته ال�سحية التي ت�سبب بها طاقم التحقيق الع�سكري. 

على اأثر موقف اأ�سقر هذا، قامت خمابرات ال�سجن باإغالق ح�ساب اأ�سقر يف الكانتينا، يف 

م�سعى ملنعه من ممار�سة حقه يف رفع »التما�ض اأ�سري«، ذلك اأن لوائح م�سلحة ال�سجون 

ت�سرتط اأن ي�سدد املعتقل »ر�سوم االلتما�ض« من ح�سابه اخلا�ض.

العقوبات التي تفر�س على املعتقلني الإداريني

م�سلحة  لوائح  ا�ستخدام  يف  تع�سف  يف  كثرية  عقوبات  االإداريني  املعتقلني  على  تفر�ض 

ال�سجون اخلا�سة باملعتقلني االأمنيني. ومن هذه العقوبات، مثاًل:

	.الغرامات املالية التي ترتاوح بني 200 -450 �سيكاًل، ما يعادل 50- 120 دوالرًا اأمريكيًا

	.العزل االنفرادي يف الزنازين

	.احلرمان من موا�سلة التعليم اجلامعي

	.التنقل بني ال�سجون

	.احلرمان من ا�ستقبال الزيارات العائلية

	.احلرمان من حقوق معينة كاإغالق احل�ساب يف الكانتينا

ومن اجلدير ذكره اأي�سًا اأن اإدارة ال�سجون ال تتورع عن اإنزال حزمة من العقوبات على 

املعتقل االإداري للمخالفة ذاتها؛ كاحلرمان من الزيارة، وهو ما يتناق�ض مع ما �سمنته 

وكفلته ال�سمانات االأ�سا�سية واالإجرائية للمعتقل االإداري، و�سائر مقررات قواعد معاملة 

املعتقلني كما جاءت يف اتفاقية جنيف الرابعة.

اإن اإدارة ال�سجون ال حترتم حقوق املعتقلني االإداريني، وال تعاملهم وفقًا ملقررات القانون 

العقوبات  من  حزمة  عليهم  تفر�ض  فهي  ذلك،  من  النقي�ض  على  بل  االإن�ساين،  الدويل 

دفعة واحدة ملجرد تاأخرهم عن العدد، تتمثل بعزل املتاأخرين عن العدد يف زنازين رثة، 

وتفر�ض عليهم غرامات ترتاوح بني 200 و400 �سيكل يف كل مرة. اإن هذا االأمر قد يتكرر 

اإدارة  لكن  ال�سحية،  اإىل حالته  يعود ذلك  واأحيانًا  الواحد،  ال�سهر  نف�سه يف  االأ�سري  مع 

ال�سجن ال تاأخذ ذلك بعني االعتبار.

املعتقل الإداري �سليم عاي�ض، �سجن النقب
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الو�سول اإىل الأ�سخا�س املعتقلني مبوجب اأوامر العتقال الإداري

تن�ّض املادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة على وجوب ال�سماح ملندوبي اللجنة الدولية 

لهم  ويكون  احتجازهم،  اأماكن  يف  املعتقلني  االأ�سخا�ض  اإىل  بالو�سول  االأحمر  لل�سليب 

احلق »يف الدخول يف جميع املرافق التي ي�ستعملها االأ�سخا�ض املحميون«.

االعتقال  ب�سروط االحتجاز يف  ، اخلا�ض 
»
04/02/00

«
بتعليمات رقم  االأمر  يتطرق  ومل 

بتعليمات  االأمر  اأن  االأحمر. غري  لل�سليب  الدولية  اللجنة  زيارات مندوبي  اإىل  االإداري، 

بخ�سو�ض  العمل  بـ«قواعد  ت�سمى  التي  ال�سجون  لوائح م�سلحة  من   ،
»
03/02/00

«
رقم 

وفقًا  تتم  االأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  زيارة مندوبي  باأن  اأقرت  االأمنيني«،  ال�سجناء 

، من لوائح م�سلحة ال�سجون.
»
03/11/00

«
لالأمر 

فرتة  طوال  يتلقوا  مل  اأنهم  توؤكد  االإداريني  املعتقلني  �سهادات  بع�ض  اأن  الالفت  اأن  غري 

اعتقالهم اأي زيارة من مندوبي اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر. اإن �سوء اأحوال املعتقلني 

االإداريني الناجتة عن تنكر م�سلحة ال�سجون حلقوقهم الواردة يف كل من القانون الدويل 

االإن�ساين )ال�سمانات االأ�سا�سية اأو ال�سمانات االإجرائية(، باالإ�سافة اإىل حرمان املعتقلني 

احتجاز  ب�سروط  اخلا�سة  ال�سجون  م�سلحة  لوائح  يف  الواردة  حقوقهم  من  االإداريني 

العقود  طوال  الدولية  اللجنة  مندوبي  زيارات  اإن  القول  اإىل  يقودنا  االإداريني،  املعتقلني 

املا�سية مل تفلح يف حمل م�سلحة ال�سجون االإ�سرائيلية على تنفيذ التزاماتها مبوجب كل 

من القانون الدويل االإن�ساين ولوائح م�سلحة ال�سجون نف�سها.

اأما بخ�سو�ض زيارات املحامني للمعتقلني االإداريني، فتن�ّض املادة 15 من االأمر بتعليمات 

رقم  االأمر  لقواعد  وفقًا  تتم  اأنها  على  االإداريني«  املعتقلني  احتجاز  »ب�سروط  اخلا�ض 

املحامني«،  قبل  من  واملعتقلني  لل�سجناء  مهنية  خدمات  »منح  بـ  امل�سمى   ،
»
04/34/00

«

واملطبق على زيارة املحامني لبقية »املعتقلني االأمنيني«، الذي ن�ض على اأن تكون لقاءات 

املحامني من وراء حاجز، ويف حاالت �ساذة ي�سمح للمحامي بالزيارة دون حاجز، وي�سمح 

للمحامي باإدخال وثائق واأدوات كتابة فقط.

ويتعر�ض املحامون مل�سايقات عدة ال ت�سمح لهم بالقيام بواجبهم على اأكمل وجه؛ منها 

عدم تقدمي اإدارة ال�سجن الت�سهيالت الالزمة للمحامي لتدوين مالحظاته اأثناء مقابلة 
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املعتقل، حيث جترى املقابلة كما اأ�سلفنا من وراء حاجز زجاجي، ويجري احلديث بوا�سطة 

�سماعات الهاتف، يف حني ي�ستند املحامي على متكئ حجري بعر�ض 15 �سم ال ي�سمح له 

15

بالكتابة ب�سهولة، وبخا�سة اأنه يحمل �سماعة الهاتف باليد االأخرى.

واجلدير ذكره اأن مديري ال�سجون مل ي�ستخدموا مطلقًا حقهم يف ال�سماح للمحامني بزيارة 

املعتقلني االإداريني من دون حاجز. وباملقابل، ياأمر مديرو ال�سجون موظفيهم بالت�سدد مع 

املحامني مبنعهم من تزويد املعتقل باأي وثائق مكتوبة حتى تلك التي ت�سب يف جوهر ق�سيته.

�سريهم من  اأثناء  اأيديهم  مكبلون يف  وهم  االإداريون  املعتقلون  يخرج  عالوة على ذلك، 

اأقدامهم. وال ي�سمح  اإىل غرفة زيارة املحامي، وعند الو�سول ُت�سع االأ�سفاد يف  غرفهم 

ملعظم املعتقلني االإداريني باإخراج املواد القرطا�سية اأو اأية اأوراق اأثناء مقابلة املحامي، ما 

يحرمهم من تدوين املعلومات، االأمر الذي يوؤثر على كيفية الزيارة والهدف منها.

و�سعيًا اإىل تنفري املعتقلني االإداريني من املطالبة بحقوقهم باالت�سال مع املحامني، تقوم 

باإخراج  االإداريني،  املعتقلني  من  االأكرب  الق�سم  يقبع  حيث  وجمدو،  النقب  �سجني  اإدارة 

املعتقلني يف �ساعات ال�سباح الباكر واحتجازهم يف غرف االنتظار ل�ساعات طوال، متتد 

اإىل اأربع اأو خم�ض �ساعات اأحيانًا قبل ال�سماح لهم مبقابلة املحامي، علمًا اأن املحامي يكون 

وهي  النهار،  منت�سف  �ساعة  بقدومه يف  ال�سجن  اإدارة  واأبلغ  اأيام،  قبل  للزيارة  ن�سق  قد 

الفرتة الالزمة لو�سوله اإىل ال�سجن. كما اأن املعتقل الذي ياأتي دوره اأواًل ملقابلة املحامي 

اأن  ال ي�سمح له بالعودة اإىل غرفته حتى يفرغ بقية املعتقلني من زيارة املحامي، ما يعني 

اجل�سدي  االإرهاق  اأنواع  من  كنوع  االنتظار  غرفة  يف  �ساعات   8 من  اأكرث  مي�سى  املعتقل 

والنف�سي الذي يجعل الراحة ت�ساوي التنازل عن احلقوق، مبا فيها تلك احلقوق االأ�سا�سية.

متكني املعتقل وممثله القانوين من ح�سور الدعوى �سخ�سيًا

من  وحماميه  االإداري  املعتقل  متكني  يف  عامة  قاعدة  تعترب  التي  ال�سمانة  هذه  تهدف 

يف  وكذلك  االإداري،  االعتقال  �سرعية  يف  النظر  اإعادة  اإىل  حماكمة،  اأو  جل�سة  ح�سور 

 ملزيد من املعلومات عن امل�سايقات التي يتعر�ض لها املحامون، ميكن االّطالع على درا�سة موؤ�س�سة ال�سمري 
15

باللغة االإجنليزية حتت عنوان:

Defending Palestinian Prisoners ;Areport on the status of defense lawyers in the Israeli military 
courts.April.2008
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جل�سات اإعادة النظر الدورية، مبا ميكن املحامي من عر�ض موقف املعتقل واالعرتا�ض 

على االدعاءات املوجهة �سده.

وعلى الرغم من اأن اتفاقية جنيف الرابعة مل تن�ّض �سراحة على هذه ال�سمانة، غري اأن 

غيابها يوؤدي اإىل ما يخالف اأهداف االتفاقية وحر�سها على حماية املعتقلني ومنع االعتقال 

التع�سفي. ويف واقع االأمر، يتمكن املعتقل وحماميه من ح�سور اجلل�سات »التثبيت«، وذلك 

امللف  الع�سكرية حليلة  النيابة  با�ستخدام  الدفاع  اأدوات  كل  من  قد جردا  يكونا  اأن  بعد 

ال�سري، الذي يحرم املعتقل واملحامي من حق االإطالع.

اإعادة النظر اإىل تفاقم عذابه ب�سب  اأو  وغالبًا ما يوؤدي ح�سور املعتقل جل�سات التثبيت 

حرمان االأهل من ح�سور هذه اجلل�سات، وي�سطر اإىل التنقل اأيامًا بني مكان احتجازه ومقر 

حمكمة عوفر الع�سكرية القريبة من رام اهلل، قادمًا من �سجون تبعد عنها اأميااًل كثرية 

يف ظروف تنقل غري اإن�سانية. هكذا تفلح دولة االحتالل يف تفريغ احلقوق وال�سمانات من 

معانيها، وتوا�سل اإ�سباغ ال�سرعية على موؤ�س�ساتها الع�سكرية، بل اأكرث من ذلك، تنجح يف 

اإحالة احلقوق وال�سمانات اإىل عبء وم�سقة تفاقم ظروف احتجاز املعتقل االإداري �سوءًا، 

ما يجعل الت�ساوؤل عن جدوى قبول املعتقلني بح�سور هذه اجلل�سات م�سروعًا.

ال�سماح للمعتقل بالت�سال باأفراد اأ�سرته من خالل مرا�سلتهم وا�ستقبال 

زياراتهم

o ن�سو�ض اتفاقية جنيف الرابعة

يعترب القانون الدويل االإن�ساين اأن من بني اأهدافه ال�سماح للمعتقل باالحتفاظ 

بحياة اأ�سرية، واعتبار ذلك اأنه ميثل اأحد العنا�سر التي يت�سمنها االلتزام ال�سامل 

مبعاملة االأ�سخا�ض املحرومني من حريتهم معاملة اإن�سانية. وتهدف �سمانة حق 

املعتقل االإداري يف االت�سال باأفراد االأ�سرة وا�ستقبال زياراتهم مبوجب القانون 

الدويل االإن�ساين، اإىل كفالة ظروف ومعاملة مالئمة يف االحتجاز.

وقد ن�ست املواد 106 و107 و116 من اتفاقية جنيف الرابعة على اأحكام ت�سهل 

زمني  اإطار  والزيارات يف  املرا�سالت  بوا�سطة  واأ�سرهم  املعتقلني  بني  االت�سال 
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معقول يف جميع االأوقات، ما عدا احلاالت اال�ستثنائية جدًا. وال يجوز، باأي حال 

مع  “تعاونه”  مبدى  مرهونًا  احلق  لهذا  املعتقل  ممار�سة  جعل  االأحوال،  من 

16

ال�سلطات احلاجزة، اأو ا�ستخدامه حافزًا اأو ثوابًا الأي �سلوك اآخر.

o  ب�سروط »املتعلق   »04/02/00« الأمر  ال�سجون  م�سلحة  لوائح  يف  الزيارات 

الحتجاز يف العتقال الإداري«

الزيارات  با�ستقبال  االإداري  للمعتقل  ي�سمح  ال�سجون  م�سلحة  لوائح  مبوجب 

من  االأقارب  على  فقط  تقت�سر  �ساعة،  ن�سف  ملدة  اأ�سبوعني  كل  مرة  العائلية 

الدرجة االأوىل وهم الوالدان واالأجداد والزوج والزوجة واالأبناء واالأحفاد واالأخ 

واالأخت. وتن�ّض اللوائح على اأن من حق املدير ال�سماح الأ�سخا�ض اآخرين بزيارة 

املعتقل االإداري، كما له زيادة عدد اأو مدة زيارة اأفراد العائلة. وي�سرتط البند 

)د( من املادة 13 من اللوائح، اأال يزيد عدد الزائرين يف الزيارة الواحدة على 

اأن  االأمر  �سالحية  ال�سجن  وملدير  ال�سجن.  مدير  من  باأذن  اإال  زائرين  ثالثة 

االأمر  ال�سجان  حق  ومن  اأمنية،  ومربرات  الأ�سباب  �سجان  بح�سور  الزيارة  تتم 

بوقف الزيارة اإذا ا�ستدعت ال�سرورة االأمنية ذلك، وللمعتقل االإداري احلق يف 

االعرتا�ض على قرار ال�سجان بالكتابة ملدير ال�سجن.

يقول اأحد املعتقلني اإنه تقدم بطلب الإدارة �سجن النقب الحرتام حقوق املعتقلني 

االإداريني بالزيارة )30( دقيقة كل اأ�سبوع “كما كان احلال �سابقًا مبوجب اتفاق 

االإداري  للمعتقل  باأن  جاء  االإدارة  رد  اأن  غري  املعتقلني”،  وجلنة  االإدارة  بني 

احلق بالزيارة ن�سف �ساعة يف االأ�سبوع، واأن اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر ال 

ت�ستطيع توفري زيارات كل اأ�سبوع، ولذلك يعطون 45 دقيقة. وقد متت مراجعة 

اأن اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر ال ت�ستطيع  مندوب ال�سليب، وكان اجلواب 

الدولية  اللجنة  اقرتح مندوبو  لذلك،  اأ�سبوع.  كل  االأهايل  لنقل  ت�سيري حافالت 

ذلك.  رف�ست  ولكنها  �ساعة،  اإىل  اأ�سبوعني(  )كل  الزيارة  متديد  االإدارة  على 

وعليه، ا�ستقر وقت الزيارة على 45 دقيقة كل اأ�سبوعني بدل 30 دقيقة كل اأ�سبوع.

 يلينا بيجيت�ض. م�سدر �سبق ذكره، �ض: 191.
16
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ومن االنتهاكات اخلطرية التي يتعر�ض لها املعتقلون االإداريون يف هذا ال�سدد، 

اإرغامهم على اخلروج مكبلي االأقدام يف مواقيت الزيارات العائلية كما يف �سجن 

جمدو.

o منع الزيارات يف لوائح م�سلحة ال�سجون

، على اأن ملدير ال�سجن 
»
04/02/00

«
ين�ض البند )اأ( من املادة 14 من االأمر 

اقتنع  اإذا  االإداري  للمعتقل  حمدد  زائر  اأي  اأو  زائرين  اأي  زيارة  منع  �سالحية 

ب�سرورة ذلك الأ�سباب اأمنية، ويكون قرار املدير مكتوبًا ويوثق يف ملف املعتقل 

االإداري، ويراجع قرار املنع مرة كل �سهرين من قبل املدير، وللمعتقل االإداري 

حق االعرتا�ض على قرار املنع املتوا�سل الأكرث من �سهرين لدى وزير الدفاع اأو 

نائبه.

o منع املعتقلني الإداريني من الزيارات العائلية

يف حقيقة االأمر، ي�سمح ملعظم املعتقلني االإداريني با�ستقبال الزيارات العائلية 

مرة كل اأ�سبوعني وملدة 45 دقيقة. وجتري الزيارات الأفواج كبرية من املعتقلني 

العام  يف  حتديدًا   « �سنوات،  ومنذ  باالكتظاظ.  يت�سبب  ما  معتقاًل،   40 قرابة 

2004« منعت م�سلحة ال�سجون الزيارات من وراء ال�سباك الذي ا�ستبدل بفا�سل 

وال�سو�ساء،  االكتظاظ  ونتيجة  وذويه.  املعتقل  بني  هاتف  وبوا�سطة  زجاجي، 

ي�سُعب اال�ستماع بني املعتقل وعائلته.

وبغر�ض اإعداد هذه الورقة البحثية، قام طاقم املحامني بزيارة 20 معتقاًل اإداريًا 

يف خمتلف ال�سجون، واأظهرت اال�ستمارات التي ر�سدت اأو�ساع املعتقلني االإداريني 

اأن 15 معتقاًل من بينهم؛ اأي ما ي�سكل 75%، يحرمون من ا�ستقبال زيارات اأحد 

يف  جاء  ما  وخالف  اإنه،  القول  ويجدر  االأوىل.  القرابة  درجة  من  العائلة  اأفراد 

حرمان  فاإن  االإداريني،  املعتقلني  احتجاز  ب�سروط  اخلا�ض  االأمر  من   14 البند 

اأفراد العائلة من الزيارة ال يكون من قبل مدير ال�سجن فح�سب، بل اأي�سًا من قبل 

االإدارة املدنية التابعة لقوة االحتالل يف االأر�ض الفل�سطينية.
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عنها  ت�سدر  التي  الع�سكرية  االأجهزة  اأن  اال�ستمارات  مراجعة  خالل  من  ويالحظ 

وت�سدر  حقوقهم،  اأب�سط  يف  االإداريني  املعتقلني  تالحق  االإداري،  االعتقال  قرارات 

لهن  ت�سمح  ال  اللواتي  واالأمهات  الزوجات  وبخا�سة  الأقاربهم،  اأمني”  “منع  اأوامر 

االإ�سرائيلية.  ال�سجون  تقع  العام 1948 حيث  اأرا�سي  اإىل  با�ست�سدار ت�ساريح عبور 

الإهانات  االإداريني  املعتقلني  اأهايل  يتعر�ض  وعوائلهم،  املعتقلني  بقية  حال  هي  وكما 

جمة على نقاط التفتي�ض من بيوتهم و�سواًل اإىل بوابة ال�سجن، يف رحلة �ساقة ت�ستغرق 

�ساعات طويلة، وتختلف باختالف موقع ال�سجن من مكان اإقامة االأهل.
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خامتة

من خالل مراجعة لوائح ال�سجون االإ�سرائيلية اخلا�سة ب�سروط احتجاز املعتقلني االإداريني 

ومقارنتها مع واقع حالهم، يتبني اأن املعتقلني االإداريني الفل�سطينيني يتعر�سون النتهاكات 

ج�سيمة، تدلل على اأن ممار�سة قوات االحتالل لالعتقال االإداري يف االأر�ض املحتلة غري 

قانونية مبوجب القانون الدويل االإن�ساين.

وال ت�ستند �سيا�سة االعتقال االإداري املطبقة من قبل القوة الع�سكرية يف االأر�ض الفل�سطينية 

املحتلة، اإىل مقررات القانون الدويل االإن�ساين، اأو حتى اإىل قانون االأوامر الع�سكرية التي 

فر�سها املحتل. وتقابلها �سيا�سية مدرو�سة من قبل م�سلحة ال�سجون االإ�سرائيلية بتجاهل 

االإ�سرائيلية  ال�سجون  لوائح م�سلحة  املكفولة يف  الفل�سطينيني  االإداريني  املعتقلني  حقوق 

نف�سها.

الفل�سطينيني،  االإداريني  املعتقلني  مع  تعاملها  يف  االإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  �سيا�سة 

تدلل على �سيا�سية الت�سليل التي تتبعها دولة االحتالل فيما يخ�ض تطبيق القانون الدويل 

االإن�ساين على االأر�ض الفل�سطينية املحتلة، وحقوق �سكانها، التي كر�سها القانون الدويل 

االإن�ساين عامة، واتفاقية جنيف خا�سة.

االعتقال،  ونوع  االعتقال،  مب�سمى  يتميزون  االإداريني  املعتقلني  اأن  ا�ستخال�سه  ميكن  ما 

�سمانات  من  املعتقل  وبحرمان  اأدلة،  ودون  حماكمة،  دون  اإداري  اأمر  مبوجب  كاعتقال 

املحكمة العادلة، لفرتات زمنية تطول وتق�سر، يحددها اجلهاز الع�سكري. ويف الوقت نف�سه، 

يحرمون من احلقوق اخلا�سة التي اأقرتها لوائح م�سلحة ال�سجون االإ�سرائيلية، ما يوؤكد اأن 

اأجهزة االحتالل الع�سكرية واالأمنية تعمل �سمن روؤية موحدة ومتكاملة، ت�ستهدف االإجهاز 

على الروح املعنوية لدى الفل�سطينيني، مبا يحملهم على الت�سليم بواقع �سلب حقوقهم.

وخالل العام 2009، مت ا�ستخدام املعتقلني كاأداة �سغط على الف�سائل االآ�سرة للجندي 

االإ�سرائيلي، من خالل تعري�سهم ل�سل�سة طويلة من االإجراءات املت�سددة التي حملت طابعًا 

انتقاميًا، بحرمانهم من حقوق اأ�سا�سية؛ كاحلق يف التعليم، واحلق يف الزيارات العائلية.

ورق. وحني  تكون حربًا على  اأن  تعدو  ال  املعتقلني حقوقًا  ال�سجون  لوائح م�سلحة  ومتنح 
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ينجح املعتقلون يف انتزاع حق ما من حقوقهم، اأو يتو�سلون اإىل اتفاق ما مع االإدارة، ال 

يتم تعديل لوائح م�سلحة ال�سجون بناء على هذا االتفاق، ذلك اأن عملية التفاو�ض بني 

ممثلي املعتقلني واإدارات ال�سجون ال جترى على قاعدة ما توجبه لوائح م�سلحة ال�سجون 

من حقوق للمعتقل االإداري، ما ي�سمح مل�سلحة ال�سجون بالرتاجع عنها الحقًا، ويت�سبب 

اأخلت ب�سروط  اإذا ما  يف ف�سل جهود املوؤ�س�سات القانونية يف حما�سبة م�سلحة ال�سجون 

االتفاق.

اإن مطالبة املعتقلني االإداريني بحقوقهم و�سمان ممار�ستهم لها يتطلب التذكري بق�سيتني:

املرجعية  يعد  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  وحتديدًا  االإن�ساين،  الدويل  القانون  اإن  االأوىل: 

احلقوقية ملطالبهم.

واالأمر  عامة،  االإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  لوائح  من  بن�سخ  بالتزود  املطالبة  الثانية: 

االإداري،  االعتقال  يف  االحتجاز  ب�سروط  يتعلق  الذي  خا�سة   ،
»
04/02/00

«
بتعليمات 

بغر�ض حمل م�سلحة ال�سجون على مطابقة لوائحها مع مقررات اتفاقية جنيف الرابعة، 

لوائح  يف  الواردة  حقوقهم  مبوجب  معاملتهم  على  ال�سجون  م�سلحة  وحمل  جهة،  من 

م�سلحة ال�سجون كمعتقلني اإداريني من جهة اأخرى.
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ملحق �سروط الحتجاز يف العتقال الإداري

اإدارة ال�سجون العامة

اأمر مديرية ال�سجون العامة

رئي�ض �سعبة الأمن وال�سجناء

الف�سل: 03 – ال�سجون

�ساري املفعول من تاريخ 2003/02/11

»
04/02/00 

«
رقم الأمر: 

االعتقال اأ.1. اأمر  يف  اإليه  امل�سار  املكان  يف  فقط  يحتجز  االإداري  املعتقل 

االإداري ال�سادر بحقه.

مكان 

االعتقال

من املمكن اأن ينقل املعتقل االإداري من ال�سجن املحتجز فيه اإىل �سجن ب. 

اآخر، فقط بعد اأن يغري وزير الدفاع اأمر االعتقال االإداري ب�سكل يذكر 

فيه ب�سورة وا�سحة مكان االعتقال اجلديد.

الف�سل عن يحتجز املعتقل االإداري ب�سكل منفرد عن ال�سجناء املحكومني واملوقوفني.اأ. 2. 

املحكومني 

واملعتقلني

والأ�سباب ب.  خا�سة،  ظروف  ففي  اأعاله،  اأ   2 البند  يف  ورد  مما  الرغم  على 

�سويًا  االإداري  املعتقل  املمكن احتجاز  االإداري، من  املعتقل  تتعلق مب�سلحة 

اأو  طبيب  نظر  وجهة  اإىل  ا�ستنادًا  وذلك  ومعتقلني،  حمكومني  �سجناء  مع 

طبيب نف�سي، وذلك يت�سمن اأو ي�سمل معتقاًل اإداريًا مري�سًا نف�سيًا، اأو لديه 

ت�سوي�سات نف�سية اأو خلل عقلي، مبا يف ذلك م�ستويات خمتلفة من التخلف اأو 

ال�سرع، وكل معتقل اإداري بحاجة اإىل اإدخال اإىل وحدة العالج واحلماية.

باالإمكان احتجاز عدد من املعتقلني االإداريني يف ق�سم واحد اأو يف غرفة واحدة.ج.
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ب�سكل معزول عن اأ. 3.  اإداري  معتقل  باحتجاز  االأمر  ال�سجن �سالحية  ملدير 

ال�سجناء االإداريني االآخرين )معتقل وحيد(، اإذا اقتنع اأن االأمر �سروري 

الأحد االأ�سباب التالية:

1- اأمن الدولة.

2- احلفاظ على االن�سباط يف ال�سجن.

3- احلفاظ على �سالمة اأو �سحة املعتقل االإداري.

4- احلفاظ على �سالمة اأو �سحة املعتقلني االإداريني االآخرين.

االحتجاز 

يف العزل

منفرد ب. ب�سكل  اإداري  معتقل  باحتجاز  االأمر  �سالحية  ال�سجن  ملدير 

احتجازًا وحيدًا اإذا طلب املعتقل االإداري ذلك بنف�سه كتابة.

اإىل ج.  االإ�سارة  كتابة مع  احتجازًا وحيدًا ي�سدر  املعتقل  باحتجاز  املدير  قرار 

املربرات التي ا�ستند اإليها القرار، ويو�سع يف ملف املعتقل االإداري ال�سخ�سي.

للمعتقل د. الوحيد  االحتجاز  اأمر  جديد  من  ال�سجن  مدير  يراجع   -1 

االإداري مرة كل �سهرين على االأقل.

يفح�ض املدير عند مراجعة اأمر االعتقال الوحيد فيما اإذا كانت   -2 

من  تقيمها  ويعيد  قائمة،  زالت  ما  الوحيد  االحتجاز  مربرات 

جديد.

يوثق مدير ال�سجن كتابة النقا�ض املتجدد، مبا يف ذلك مربراته،   -3 

ويحفظ هذا التوثيق يف ملف املعتقل االإداري ال�سخ�سي.

املجدد ح�سب طلب  التقييم  تقدمي موعد  ال�سجن �سالحية  ملدير   -4 

املعتقل االإداري.

اأ�سهر هـ. �ستة  على  تزيد  لفرتة  وحيدًا  احتجازًا  اإداري  معتقل  يحتجز  ال   

باإقرار مكتوب ومف�سل من وزير الدفاع، ويحفظ االإقرار  اإال  متوا�سلة، 

يف ملف املعتقل االإداري ال�سخ�سي.
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اأ�سهر، 4. االإداري املحتجز احتجازًا وحيدًا لفرتة تزيد على ثالثة  املعتقل 

اخلا�ض  ال�سجن  مدير  قرار  على  الدفاع  وزير  لدى  االعرتا�ض  ي�ستطيع 

باحتجازه ب�سكل وحيد. وينقل مدير ال�سجن هذا االعرتا�ض اإىل مكتب 

يرفق  الذي  ال�سجون  مل�سلحة  الق�سائي  امل�ست�سار  بوا�سطة  الدفاع  وزير 

وجهة نظره باالعرتا�ض. ويتم ذلك دون اأي تاأجيل، وتكون عملية احتجاز 

ال�سجني االإداري يف العزل املنفرد وفقًا لقرار وزير الدفاع.

االعرتا�ض 

على 

االحتجاز 

يف العزل

ال�سخ�سية ما دامت ال ت�سر اأ.5. ارتداء مالب�سه  االإداري �سالحية  للمعتقل 

ب�سحته اأو بالنظام العام بال�سجن.

اللبا�ض

اإذا طلب ذلك و�سودق على ب. ال يرتدي املعتقل االإداري لبا�ض ال�سجن اإال 

طلبه.

ال يرتدي املعتقل االإداري �سعارات اأو اأو�سمة اأيًا كانت، ما عدا ال�سعارات ج.

ذات الطابع الديني، وب�سرط اأن تكون من مادة معينة وذات حجم معقول.

يف اأ.6. لل�سجان  املقدمة  لتلك  م�سابهة  غذاء  بوجبات  االإداري  املعتقل  يزود 

ال�سجن.

الغذاء

ملدير ال�سجن �سالحية ال�سماح للمعتقل االإداري بتلقي اأغذية من م�سادر ب.

ال�سجن  يف  املحتجزين  ال�سجناء  على  املطبقة  للقواعد  وفقًا  خارجية 

نف�سه.

من اأ.7. لوازم  ب�سراء  االإداري  للمعتقل  ال�سماح  �سالحية  ال�سجن  ملدير 

الكانتينا املدارة يف ال�سجن.

الكانتينا

رقم ب. العام  ال�سجون  قانون  اأمر  لقواعد  وفقًا  يتم  االمتياز  هذا  �سحب 

.
»
40/17/00

«
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كل اأ.8. ويف  �سهر،  كل  مرة  ال�سجن  طبيب  يد  على  االإداري  املعتقل  ُيفح�ض 

موعد اآخر تكون به �سرورة لهذا الفح�ض.

العالج 

الطبي

لو�سعه ب.  وفقًا  طبية  ومعدات  طبي  عالج  تلقي  االإداري  للمعتقل  يحق 

ال�سحي، ووفقًا للقواعد املتبعة يف م�سلحة ال�سجون لهذا االأمر.

 اإذا رف�ض معتقل اإداري تلقي العالج الذي حدده له مدير ال�سجن، وقرر ج.

با�ستخدام  ي�سمح  اأو على حياته،  يوجد خطر على �سحته،  اأنه  الطبيب 

القوة املعقولة وبح�سور الطبيب الإعطائه الدواء ح�سب تعليمات الطبيب، 

رقم  ال�سجون  قانون  قواعد  هذه  القوة  ا�ستخدام  عملية  على  وحتل 

.
»
02/04/00

«

املعتقل االإداري جمرب على اخلروج اإىل الفورة اليومية �ساعتني يف الهواء اأ.9.

الطلق.

الفورة 

اليومية

بناًء على طلب كتابي للمعتقل االإداري، ملدير ال�سجن �سالحية اإعفائه من ب. 

اخلروج للفورة اليومية.

ملدير ال�سجن �سالحية منع املعتقل االإداري من اخلروج للفورة اليومية ج.

ملدة ثالثة اأ�سهر متوا�سلة، اإذا اقتنع ب�سرورة هذا االإجراء حفاظًا على 

اأمن الدولة، اأو حفاظًا على �سحة املعتقل االإداري و�سالمته.

يحق للمعتقل االإداري تلقي اأغرا�ض �سخ�سية هو بحاجة اإليها، وكانت قد  اأ. 10.

اأودعت يف االأمانات عند دخوله لالعتقال االإداري، وفقط يف حالة كونها 

.
»
03/33/00

«
غري ممنوعة اأو ممنوعًا حيازتها ح�سب قواعد االأمر رقم 

االأغرا�ض 

ال�سخ�سية

يزود املعتقل االإداري عند دخوله ال�سجن باأدوات غ�سيل ونظافة مطلوبة ب.

ال�ستخدامه ال�سخ�سي.

اأو اإجنيل ح�سب دينه ج. اأو قراآن  يحق للمعتقل االإداري حيازة كتاب توراة 

ولوازم مقد�سة اأخرى �سرورية لغر�ض ال�سالة.

يحق للمعتقل االإداري تلقي �سحف وكتب للقراءة وفقًا للقواعد املحددة د.

.
»
04/50/00

«
يف االأمر رقم 
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لكنه ملزم برتتيب فرا�سه وغرفته اأ. 11. اأي عمل،  االإداري معفى من  املعتقل 

وتنظيفها.

العمل

طلبه ب.  على  وبناًء  االإداري،  للمعتقل  ال�سماح  �سالحية  ال�سجن  ملدير 

الكتابي، اأن يعمل يف جمال ال�سجن بعمل يحدد من قبل املدير. وي�ستحق 

املعتقل االإداري اأجرًا على هذا العمل وفقًا للقواعد املحددة يف االأمر رقم 

.
»
04/62/00

«

لدى اأ. 12. متبع  هو  ما  وكمية  نوع  من  ب�سجائر  املدخن  االإداري  املعتقل  يزود 

ال�سجناء يف املعتقل نف�سه.

ال�سجائر

يحق للمعتقل االإداري تلقي 400 �سيجارة من اخلارج كل �سهر.ب.

ي�سمح للمعتقل االإداري بتلقي زيارات من اأفراد عائلته مرة كل اأ�سبوعني اأ. 13.

ملدة ن�سف �ساعة. ويف اإطار اأبناء العائلة يدخل كل من االآباء، االأجداد، 

والزوج اأو الزوجة، واالأحفاد، واالأخ اأو االأخت.

الزيارات

العائلة ب. اأفراد  غري  من  اآخر  اإن�سان  الأي  ال�سماح  �سالحية  ال�سجن  ملدير 

بزيارة ال�سجني االإداري.

بزيارة ج.  االإداري  املعتقل  عائلة  الأبناء  ال�سماح  �سالحية  ال�سجن  ملدير 

املعتقل يف فرتات حمددة، زيادة على ما هو حمدد يف البند الفرعي )اأ( 

.
»
04/17/00

«
اأعاله. ويتم �سحب هذا االمتياز وفقًا لقواعد االأمر رقم 

عدد الزائرين يف الزيارة الواحدة ال يزيد على ثالثة زائرين، باالإ�سافة د.

اإىل الزوج اأو الزوجة واأوالد املعتقل االإداري، اإال باإذن من مدير ال�سجن.

 ملدير ال�سجن �سالحية االأمر باأن تتم الزيارة بح�سور �سجان اإذا اقتنع هـ.

باأن ذلك �سروري الأ�سباب تتعلق باأمن الدولة، اأو اأمن اجلمهور، اأو اأمن 

ال�سجن.

ال�سجان الذي تتم الزيارة بح�سوره له �سالحية وقف الزيارة لالأ�سباب و .

املذكورة اأعاله، وللمعتقل االإداري حق االعرتا�ض على هذا القرار كتابًة 

ملدير ال�سجن.
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ملدير ال�سجن �سالحية منع زيارة اأي زائرين، اأو اأي زائر حمدد للمعتقل اأ.14.

االإداري اإذا اقتنع ب�سرورة ذلك الأ�سباب تتعلق باأمن الدولة، ويكون قرار 

املدير هذا مع مربراته مكتوبًا، ويوثق يف ملف املعتقل االإداري ال�سخ�سي، 

ويبلغ املعتقل بذلك.

منع 

الزيارات

يراجع مدير ال�سجن قرار املنع مرة كل �سهرين، وله �سالحية تقدمي موعد ب.

املراجعة، ويكون قراره مكتوبًا، ويوثق يف ملف املعتقل االإداري ال�سخ�سي.

املتوا�سل ج. الزيارة  منع  قرار  على  االعرتا�ض  �سالحية  االإداري  للمعتقل 

الأكرث من �سهرين لدى وزير الدفاع اأو نائب وزير الدفاع.

رقم 15. االأمر  لقواعد  وفقًا  تتم  االإداري  املعتقل  لدى  املحامي  زيارة 

.
»
04/34/00

«

زيارة 

املحامي

الر�سائل للمعتقل االإداري �سالحية اإر�سال اأربع ر�سائل واأربع بطاقات كل �سهر.اأ.16.

امل�سموح ب. البطاقات  اأو  الر�سائل  كمية  زيادة  �سالحية  ال�سجن  ملدير 

للمعتقل االإداري باإر�سالها، و�سحب هذا االمتياز يتم وفقًا لقواعد االأمر 

.
»
04/17/00

«
رقم 

ال ج. وللمحامي،  الدولة  ل�سلطات  االإداري  املعتقل  ير�سلها  التي  الر�سائل 

حت�سب يف عداد الر�سائل التي يحق له اإر�سالها.

للمعتقل االإداري �سالحية تلقي الر�سائل املر�سلة اإليه.د. 

ملدير ال�سجن �سالحية مراقبة الر�سائل والبطاقات التي ير�سلها املعتقل هـ.

اأو  بطاقة  اأو  ر�سالة  اإر�سال  منع  �سالحية  وله  اإليه،  املر�سلة  اأو  االإداري 

تلقيها الأ�سباب تتعلق باأمن الدولة.

البطاقة،  اأو  الر�سالة  من  اأجزاء  ببع�ض  يتعلق  قد  اأعاله  املذكور  املنع 

وملدير ال�سجن �سالحية عدم اإبالغ املعتقل االإداري باأن الر�سالة مل تر�سل 

اأو مل  الأبناء عائلته(،  املعتقل  اأر�سلها  التي  الر�سالة  اإىل هدفه )ما عدا 

ت�سلم ملعتقل اإداري، وذلك الأ�سباب تتعلق باأمن الدولة.

 على عالج و.
»
04/43/00

«
االأمر رقم  تعليمات  اأعاله، حتل  ملا ذكر  وفقًا 

ر�سائل املعتقلني االإداريني والر�سائل املر�سلة اإليهم.
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رقم 17. االأمر  لقواعد  وفقًا  يتم  االإداري  للمعتقل  الهاتفي  االت�سال 

.
»
03/02/00

«

االت�سال 

الهاتفي

يتخذ قرار يف املوا�سيع التالية فقط بعد الت�ساور مع االأو�ساط االأمنية:18.

اأ- اعتقال وحيد الأ�سباب تتعلق باأمن الدولة.

ب- منع الفورة اليومية الأ�سباب تتعلق باأمن الدولة.

ج- اإعطاء اإذن ملن هو لي�ض من اأفراد العائلة لزيارة املعتقل االإداري.

د- تواجد �سجان يف الزيارة الأ�سباب تتعلق باأمن الدولة.

هـ- منع دخول زوار اإىل املعتقل االإداري الأ�سباب تتعلق باأمن الدولة، مبا 

يف ذلك التداول املجدد يف القرار.

و- منع اإر�سال اأو تلقي ر�سالة اأو بطاقة الأ�سباب تتعلق باأمن الدولة مبا يف 

ذلك االمتناع عن االإبالغ بذلك للمعتقل االإداري.

ز- االت�سال التلفوين.

واجب 

اال�ست�سارة 

يف 19. بحوزته  الذي  املال  ويودع  املال،  بحيازة  االإداري  للمعتقل  ي�سمح  ال 

االأمانات.

االأموال

الف�سل 20. يف  املف�سلة  االن�سباطية  القواعد  االإداريني  املعتقلني  على  حتل 

.
»
04/13/00

«
)ج( من االأمر رقم 

االن�سباط

الذين 21. االإداريني  املعتقلني  على  حتل  هذا  ال�سجون  اإدارة  اأمر  تعليمات 

اعتقلوا وفقًا للت�سريعات االأمنية املطبقة يف املناطق مع التغريات التالية:

اأ- تعليمات البند 1 اأعاله ال حتل عليهم.

القائد  يو�سع  الدفاع  وزير  بدل  اأعاله  ج  و14   4 البنود  بخ�سو�ض  ب- 

الع�سكري.

اجلهة املنفذة: مدير ال�سجن

معتقلني 

املناطق




