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وثي

أمر االعتقال اإلداري

مُتّكن التشريعات العسكرية التي تسري على األراضي احملتلة 
وبدون  اتهام  الئحة  تقدمي  بدون  إداري-  بأمر  الفرد  اعتقال  من 
م��رارا  األم��ر  ه��ذا  متديد  ميكن  أش��ه��ر.   6 أقصاها  مل��دة  محاكمة- 
وتكرارا )ولستة أشهر إضافية في كل مرة( بدون حتديد حد أقصى 
لفترة االعتقال. عمليا ميكن حبس كل شخص لسنني طويلة )وهو 
ما يحصل بالفعل( بدون أن يحظى مبحاكمة ُمنصفة، وبدون أن 
تخضع الشبهات ضده الختبار قضائي، وبدون أن يتوافر له احلق 

األساس في الدفاع عن نفسه أمام هذه الشبهات.
بحسب  يجري  الغربية  الضفة  في  اإلداري��ة  االعتقاالت  تنفيذ 
املواد 284-294 ملرسوم حول تعليمات األمن ]صيغة مدمجة[ 

االعتقاالت اإلدارية وأوامر اإلبعاد 

اإلدارية في املناطق احملتلة
)صادرة عن »جمعية حقوق املواطن«- نيسان 2012(

مبثابة  هو   العسكري  )املرسوم   )1651 رقم  والسامرة-  )يهودا 
التشريع في األراضي احملتلة(. 

مينح هذا األمر القادة العسكريني في الضفة الغربية صالحية 
معقول  "أس�����اس  ي��ت��وّف��ر  ع��ن��دم��ا  إداري  اع��ت��ق��ال  أم���ر  إص�����دار 
لالفتراض بأن دوافع أمن املنطقة أو أمن اجلمهور يستوجبان أن 
يوضع فالن في املعتقل". على الرغم من واجب اقتياد معتقل 
االعتقال  على  للمصادقة  عسكري   قاض  أم��ام  للمثول  إداري  
بداية االعتقال(، كما سنعرض الحقا،  أيام من  ثمانية  )خالل 
فاحلديث ال يدور على إجراء قضائي ُتثبت فيه تهمة املشبوه، بل 
على إجراء يشكل "رقابة قضائية"، حيث حُتجب غالبية املواد 
التي تثبت التهمة عن املعتقل ومحاميه، وال مينح املعتقل فرصة 
حقيقية للدفاع عن النفس. ميكن االستئناف على قرار القاضي 
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الذين  املعتقلون  يستطيع  العسكرية.  االستئناف  محكمة  في 
للمحكمة  التوجه  العسكري  اجلهاز  في  اإلج���راءات  استنفدوا 
تتدخل  ال  العليا  احملكمة  أن  إل��ى  تشير  التجارب  لكن  العليا، 

عامة في هذه القرارات.
احملتلة  األراض��ي  على  يسري  ال��ذي  الدولي  القانون  بحسب 
ثمة حظر مطلق على االعتقاالت التعسفّية. وبسبب االنتهاكات 
القاسية حلقوق اإلنسان الكامنة في استخدام االعتقاالت اإلدارية 
قاسية  قيودا  الدولي  القانون  فقد وضع  استخدامها  إساءة  وخطر 
املثال، ال يجب استخدامها إال  على تطبيقها. هكذا على سبيل 
في احلاالت االستثنائية واملتطرفة للغاية، ويفترض أن تخدم غاية 
"وقائية" فقط- أي أن تقي من خطر كبير وفوري لألمن، والذي 
يشكل املعتقل مصدرا له- ويحظر استخدامها كنوع من العقاب 

على نحو قاطع.
م��ا رهن  ل��وض��ع شخص  ث��ّم��ة صالحية  ف��ي إس��رائ��ي��ل ك��ذل��ك 
)ومصدرها  الصالحية  ه��ذه  تكريس  ج��رى  اإلداري.  االعتقال 
القوانني االنتدابية( في العام 1979 في قانون صالحيات حاالت 
الطوارئ )االعتقاالت(، 1979. ال يسري هذا القانون إال عند 
اإلعالن عن حالة الطوارئ في الدولة، لكن هذه اإلعالن ساري 
املفعول منذ قيام الدولة. بحسب القانون اإلسرائيلي يحق لوزير 
الدفاع أن يأمر باعتقال شخص ما ملدة 6 أشهر، إذا ما توفر لديه 
"أساس معقول لالفتراض بأن دوافع أمن الدولة أو أمن اجلمهور 
الوضع في األراضي احملتلة،  تستلزم هذا األمر". على عكس 
ثمة واجب في إسرائيل إلحضار املعتقل للمثول أمام قاض مدني 
آخر  واج��ب  وثمة  ساعة،   48 خالل  املركزية(  احملكمة  )رئيس 
لفحص مواصلة االعتقال بعد مضي 3 أشهر. ميكن االستئناف 

على قرار احملكمة املركزية للمحكمة العليا.

أمر التقييد اإلداري
بحسب القانون الذي يسري في األراضي احملتلة ميلك القائد 
العسكري صالحية إصدار سلسلة من األوامر اإلدارية التي حتظر 
منطقة  في  مكوثه  تقييد  أو  معينة  منطقة  دخ��ول  ما  شخص  على 
محددة، وذلك بدون الرجوع إلجراء جنائي ضد هذا الشخص. 
هذه األوامر التي يفترض فيها أن تشكل وسيلة "وقائية" وليس 

األم��ن  تعليمات  ح��ول  م��رس��وم  ف��ي  تسويتها  ج��رت  "عقابية"- 
ونظم الدفاع )حاالت الطوارئ(. 

في  العسكري  القائد  مينح  األم��ن  بتعليمات  املتعلق  امل��رس��وم 
األراضي احملتلة صالحية واسعة إلصدار "أوامر تقييد" وأوامر 
لدوافع  ض��روري  "األم��ر  ب��أن  يعتقد  عندما  أخ��رى  خاصة  رقابة 
األمن امللّحة". على سبيل املثال يستطيع القائد العسكري )قائد 
الغربية( منع شخص  الضفة  الوسطى في حالة  العسكرية  املنطقة 
معينة،  منطقة  في  بالبقاء  ومطالبته  معينة،  منطقة  دخ��ول  من  ما 

ويستطيع فرض اإلقامة املن�زلية عليه، وغير ذلك.
ميكن االستئناف على قرار القائد العسكري بإصدار أمر تقييد 
أو أمر رقابي أمام جلنة استئناف تابعة للجهاز القضائي العسكري. 
لكن احلديث يدور على إجراء يرتكز - كسواه- على مواد سرية 

ال يستطيع املشتبه االطالع عليها.

ـــن؟- حــجــم االعــتــقــاالت  كـــم؟ وضـــد م
واألوامر اإلدارية

الفلسطينيني  آالف  اعُتقل  هذا  يومنا  وحتى   1967 العام  منذ 
ب��أوام��ر اع��ت��ق��ال إداري����ة ل��ف��ت��رات ت��ت��راوح ب��ني ع���دة أش��ه��ر وع��دة 
س��ن��وات. ُس��ّج��ل ال��ع��دد األك��ب��ر م��ن االع��ت��ق��االت اإلداري���ة خالل 

االنتفاضة األولى. 
خ���الل االن��ت��ف��اض��ة ال��ث��ان��ي��ة وص���ل ع���دد امل��ع��ت��ق��ل��ني اإلداري����ني 
الفلسطينيني في بعض األشهر إلى أكثر من ألف معتقل. تراجعت 
هذه األعداد بعد انتهاء االنتفاضة، لكنها تشهد ارتفاعا وتراجعا 
خالل العام. في العام 2011 وصل معدل املعتقلني اإلداريني في 
كل شهر إلى حوالي 250 معتقال. في السنوات األخيرة تتراوح 
فترات االعتقال بني ثالثة أشهر وثالث سنوات. على سبيل املثال 
العام  من  األول  كانون  شهر  في  اإلداري���ني  املعتقلني  ع��دد  وص��ل 
مصلحة  حولتها  التي  البيانات  بحسب  معتقل   309 إلى   2011
بتسيلم. ومن بني هؤالء مكث 60 معتقال  منظمة  إلى  السجون 
فترات تتراوح بني عام وعام ونصف عام، وقضى 15 منهم في 
عام.  ونصف  وعامني  عام  ونصف  عام  بني  تتراوح  فترة  املعتقل 
يقبع أحد املعتقلني في احلبس اإلداري لفترة تزيد عن 5 سنوات 

من دون أن يقدم للمحاكمة.
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في أوقات متباعدة نسبيا يفرض اعتقال إداري على إسرائيليني 
يدور  بتسيلم،  منظمة  بيانات  وبحسب  احملتلة.  األراض���ي  في 
احلديث على 9 إسرائيليني من سكان املستوطنات الذين اعتقلوا 

إداريا على امتداد السنني لفترات وصلت حتى 6 أشهر.
وبحسب بيانات قدمها املتحدث باسم اجليش جلمعية حقوق 
األراض��ي  ف��ي  والتقييد  الرقابة  أوام���ر  استخدام  املواطن يقتصر 
العام  ف��ي  اجل��ي��ش  أص���در  وق��د  ف��ق��ط.  اإلسرائيليني  على  احملتلة 
َو 3 في  العام 2010،  أم��را كهذا، وأص��در 4 في   11 ،2011

العام 2009.  

أين تكمن املشكلة: انتهاك
خطير حلقوق اإلنسان وملبدأ سلطة القانون

ال���ف���رد ألش��ه��ر  مُي���ّك���ن االع��ت��ق��ال اإلداري م���ن س��ل��ب ح��ري��ة 
اإلنسان  حلقوق  خطيرا  انتهاكا  ويشكل  محاكمة،  بدون  طويلة 

األساسية، وفي مقدمتها احلق في احلرية والكرامة.
أم��ام  للمثول  اإلداري����ني  املعتقلني  إح��ض��ار  م��ن  ال��رغ��م  على 
لكن  اعتقالهم،   على  القضائية  الرقابة  إج��راء  وممارسة  ق��اض، 
املعتقل ال مُينح فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه أو تفنيد االدعاءات 
ضده وذلك ألن املواد التي يستند عليها االعتقال تبقى سرية، وال 

ميكن للمعتقل أو محاميه اإلطالع عليها. 
في الكثير من احلاالت ال يجري حتى إبالغ املعتقل بالشبهات 
العينية ضده. في هذه الظروف ال يشكل إجراء الرقابة القضائية 
القضاة  أكثر  يتمكن حتى  االعتقال، وال  لقانونية  ضمانة حقيقة 
إنصافا من حتقيق العدالة. إجراء الرقابة القضائية في هذا السياق 
إجراء  تطبيق  من  متّكن  التي  الضمانات  من  األدن��ى  للحد  يفتقد 
يدور  احلديث  ب��أن  التشكيك  حد  األم��ر  ويصل  سليم،  قضائي 

على »إجراء قضائي«. 
باإلضافة إلى ذلك، وبحسب القانون العسكري الذي يسري 
على الفلسطينيني في األراضي احملتلة ال مُتارس الرقابة القضائية 
احلبس  من  أي��ام   8 مضي  بعد  إال  اإلداري  احلبس  على  األول��ى 
العادي  اجلنائي  اإلج��راء  في  يحصل  كما  ساعة   24 بعد  وليس 
خالل  يحصل  كما  ساعة   48 مضي  بعد  حتى  )أو  إسرائيل  في 

االعتقال اإلداري في إسرائيل(.

إبعاد شخص ما أو تقييد تنقله بأمر إداري وبدون محاكمة، 
وباالستناد إلى مواد سرية، ُيشكل وسيلة فرض فظة قد تنتهك 
واحل��ق  واحل��رك��ة،  التنقل  بينها: حرية  وم��ن  احل��ق��وق  م��ن  ع��ددا 
احلرية  في  واحل��ق  العمل،  وحرية  منصف،  قضائي  إج��راء  في 
وغير  اإلن��س��ان  وك��رام��ة  التعبير،  حرية  ف��ي  واحل��ق  الشخصية، 

ذلك.
تقييد  وأوام���ر  اإلداري���ة  االع��ت��ق��االت  )أي  الوسيلتان  تشكل 
التنقل اإلداري��ة( أداة »سهلة« بيد السلطات حلبس شخص ما أو 
تقييد تنقله، عندما ال تتوافر لديها أدلة مقبولة )أو أدّلة ترغب في 

الكشف عنها( إلثبات تهمته.
ُتشبهُه-  فيما   - اإلداري  احلبس  تشبه  اإلداري��ة  التقييد  أوام��ر 
فتح  وب��دون  الفرد،  ضد  اتهام  الئحة  تقدمي  ب��دون  تنّفذ  بكونها 
ترتكز  اإلداري��ة،  غ��رار االعتقاالت  حتقيق جنائي ض��ده. وعلى 
فيه  املشتبه  هذه األوام��ر على معلومات وأدل��ة سرية حُتجب عن 
وعن محاميه. في هذه الظروف - حتى لو توفرت فرصة شكلية 
إلسماع االدع��اءات أو االعتراض على القرار- يحرم الفرد من 
على  ال��رد  أو  ل��الدع��اءات،  جوهري  نحو  على  التطرق  إمكانية 

الشبهات.
حتى عند االلتماس للمحكمة العليا، متلك قوات األمن حق 
ادعاءاتها  إمكانية عرض  لها  امللتمس، وتتوفر  إخفاء األدلة عن 

من وراء األبواب املغلقة، أي بدون حضور امللتمس ومحاميه.
حق  وخطير  بالغ  نحو  على  السرية  األدل��ة  استخدام  ينتهك 
املساواة  غياب  ويعمق  منصف،  إج��راء  على  احلصول  في  الفرد 
االستخدام  هذا  ميس  القضائي.  اإلج��راء  في  والفرد  الدولة  بني 
ب��ق��درة ال��ف��رد ع��ل��ى ال��دف��اع ع��ن نفسه ف��ي م��واج��ه��ة االت��ه��ام��ات 
أعمال  العامة في اإلشراف على  باملصلحة  إليه، وميس  املوجهة 
السلطات. متّكن األدلة السرية الدولة من تنفيذ أفعالها بدون أن 
ما  بالضبط  وه��ذا  حولها،  تقارير  تقدمي  على  ُمجبرة  نفسها  جتد 

تقوم به الشرطة السرية. 
تنتهك هذه املمارسات مبدأ سلطة القانون، والشفافية، ومبدأ 
الفعل احلكومي. في  التمثيل، وذلك على نحو يقّوض شرعية 
على  الباب  يفتح  السرية  األدل��ة  استخدام  أن  ُنذّكر  املطاف  نهاية 
نحو  على  السلطة  متلكها  التي  القوة  استخدام  لسوء  مصراعيه 
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بالدميقراطية  يفترض  التي  األس��اس  مبادئ  فعلي  بشكل  يهدد 
في  الن��دوي  القاضي  أش��ار  وكما  عليها.  ترتكز  أن  اإلسرائيلية 
السابق: »ال ميكن تفنيد إدعاءات الطرف اآلخر إال عندما تكون 

معروفة؛ ال ميكن التجادل مع أبو الهول«.
 

القانون الدولي
تتناول املادة 78 من معاهدة جنيف الرابعة )والتي تسري على 
الضفة الغربية( حماية املواطنني خالل أوقات احلرب، وحتدد ما 
يلي:» إذا ما اعتقدت القوة احملتلة أن ثمة حاجة )لدوافع ضرورة 
األمن( التخاذ إجراءات أمنية جتاه احملميني، يحق لها في احلد 
األقصى أن تخصص لهم مكان سكن أو أن تعتقلهم«. بحسب 
في  إال  املتطرفة  الصالحية  ه��ذه  استخدام  ميكن  ال  امل��ادة،   ه��ذه 
احلاالت االستثنائية، عندما تتحقق دوافع أمنية ضرورية تنبع من 

اخلطر الفردي الكامن في الشخص املعتقل. 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك ُي��ل��زم ق��ان��ون ح��ق��وق اإلن��س��ان ال��دول��ي 
إج��راء قضائي  بتوفير  )ويسري هو اآلخر في األراض��ي احملتلة( 
ال��ط��وارئ  ح���االت  ف��ي  حتى  ح��ري��ت��ه،  ُسلبت  م��ن  لكل  منصف 
في  مطلق  حظر  هو  التعسفي  االعتقال  حظر  واملؤقتة.  املتطرفة 
ال��ق��ان��ون ال��دول��ي، وي��س��ري ف��ي ك��ل وق���ت. اإلج����راء القضائي 

املنصف يشكل ضمانة ملنع االعتقاالت التعسفية.
االستخدام الواسع والروتيني لهذه األداة في األراضي احملتلة 
من خالل منع مطلق للحد األدنى من الضمانات املطلوبة لتحقيق 

اإلجراءات املنصفة ال يستوفي هذه املعايير.

قاض  أم��ام  للمثول  إح��ض��اره  قبل  أي��ام   8 مل��دة  املعتقل  سجن 
يتناقض م��ع م��ب��ادئ ال��ق��ان��ون ال��دول��ي األس����اس وي��ف��ت��ح ال��ب��اب 
للرقابة،  اخلاضعة  وغير  العشوائية  لالعتقاالت  مصراعيه  على 
وللتنكيل باملعتقلني، ويخل كذلك بالواجب الذي يلقيه القانون 
الدولي على الدولة بفرض الرقابة املطلوبة على اعتقال بني البشر 

بغية منع التعذيب.
املادة 49 من معاهدة جنيف حتظر »النقل القسري للمحميني، 
املنطقة  م��ن  احملميني  ط��رد  وك��ذل��ك  جماعات،  أم  ك��ان��وا  أف���رادًا 
املعتقلني  بسجنها  وإسرائيل  احملتلة«.  القوة  مناطق  إلى  احملتلة 

اإلداريني في مناطقها، تخالف تعليمات املعاهدة.
 وحتى لو كان الهدف املعلن من األوامر واالعتقاالت اإلدارية 
هو أن تشّكل وسيلة وقائية- أي التعامل مع اخلطورة الكامنة لدى 
شخص ما على أمن اجلمهور وليس معاقبته على أفعال املاضي- 
فإن هذه اخلطورة ُتستدل من شبهات سرية باحتمال القيام بأعمال 

جنائية.
ملراجعة  تخضع  ل��م  التي  الشبهات  أن  نتذكر  أن  املهم  وم��ن 
ال  وعليه  الصحة،  عن  عارية  تكون  قد  حقيقية  قضائية  ورقابة 

ميكن االفتراض بأن »املتهم« مذنب بالفعل. 
ال��ع��الم��ات  م��ن  ه��ي  اإلداري�����ة  التقييد  االع��ت��ق��ال وأوام����ر  إن 
العتقال  الدولة  بيد  القوة  ومنح  الشمولية؛  لألنظمة  الواضحة 
أشخاص أو فرض القيود عليهم، بدون احلاجة إلثبات تهمتهم 
من خالل إجراء منصف والئق، يفتح الباب على مصراعيه أمام 

قرارات خاطئة واستغالل خاطئ للصالحيات املمنوحة.


