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 Abstract: 

The study is concerned with an aspect related to the field of education, as 
it is concerned with the issue of educational attainment by the children of 
administrative prisoners in the Israeli occupation prisons, because of this 

social group of clear repercussions on the Palestinian society, and 
because this category has the importance it occupies from the nature of 
the age stage experienced by the children of administrative prisoners, 
including The stages of childhood that we can reduce to the primary and 
basic school stage, followed by the secondary school stage, and extend to 
university studies in many cases. 
This study talks about the Palestinian family whose children were 
deprived of living under the father’s tenderness and care for long and 
intermittent periods. We are talking about a group of prisoners who are 
subject to repeated arrest several times after their release, which 
negatively affects the social conditions of the family, including study and 
education. 
This study sheds light on a part of the state and society’s resources, and 
it is classified under the right to human resources, given that investing in 
people is the best form of economic investment. Head of the family . 
And because the administrative prisoner is represented in the Palestinian 
national custom like other prisoners as a model of sacrifice and struggle, 
which put him in the first ranks that were offered and drained for the 
sake of the homeland and the constants. Therefore, this study examines 
the conditions, factors and influences that the children of administrative 
prisoners experience within the family, the community, and the school. 
This study derives its data from several interviews and questionnaires 
conducted inside the prison and within its sections, where the two 

researchers, who are administrative prisoners, conducted these 
interviews with some married administrative prisoners who have children 
in schools and universities and from various cities of the West Bank. 
These questions were divided between the structural and the objective 

and included answers about the reflection of the social and economic 
reality of the family of the administrative prisoner on the educational 
attainment of its children, and because the society represented by 
institutions, schools, mosques and the street has a decisive role in 
influencing negatively or positively the reality of the lives of the children 
of the administrative prisoner, and because of this impact of important 
repercussions on The educational attainment of the children of the 
captive. 
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And because the economic and life burdens have become strenuous in 

the absence of the father, and the wife has become the one who bears 
many of these burdens, which multiplies the responsibilities that fall 
upon her and because of its negative repercussions on the level of her 
psychological, administrative, physical and mental capabilities. All of this 
inevitably has effects on her children and these effects also It has 
dimensions on the child's personality, abilities, skills and sentiments, 
and on top of that his academic achievement, which is the subject of this 
scientific study. 
The danger that the prisoner's family faces is that this administrative 
prisoner is accustomed to frequent detention by the occupation, and his 
name is on the list of arrests on the computers of the military 
administration of the Israeli occupation in the occupied West Bank. 
This recurring situation, which is punctuated by repeated incursions into 
the house and the house and a night raid to arrest the prisoner from time 
to time, where he stays for several months and may reach 24 months at 
its most extreme, and is released after a significant period, and as a 

result of the escalation of scenes of the national situation in the 
Palestinian street from time to time His arrest again, the matter did not 
stop there only, but his house was broken into after his arrest for the 
purposes of inspection, spreading panic and destroying the furniture and 
belongings of the house. These raids were taking place at a time when the 
husband was caught between the clutches of families for days and weeks. 
Key words: Administrative Detention, The Educational 

Achievement, Palestinian Administrative Prisoners. 
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االعتقال اإلداري وأثره على التحصيل العلمي ألبناء األسرى اإلداريني الفلسطينيني من وجهة َنَظر األسرى: الضفة الغربية 
 منوذجاً"
 

 3ممدوح غالب أمحد بري 
 4محايلعودة صبيح أمحد 
 

 :امللخص
هتتم الدراسة جبانب مرتبط حبقل الرتبية والتعليم كونه خيتص مبوضوع التحصيل العلمي عند أبناء األسرى 
اإلداريني يف سجون االحتالل اإلسرائيلي، ملا هلذه الفئة االجتماعية من انعكاسات واضحة على اجملتمع 

طبيعة املرحلة العمرية اليت يعيشها أبناء األسرى اإلداريني، الفلسطيين، وألن هذه الفئة هلا أمهية حتتلها من 
ومن ضمنها مراحل الطفولة اليت ميكن أن خنتزهلا يف مرحلة الدراسة االبتدائية واألساسية وتتبعها مرحلة 

 .الدراسة الثانوية، ومتتد لتصل إىل الدراسة اجلامعية يف كثري من األحيان
الفلسطينية اليت ُحر َم أطفاهلا من العيش يف ظل حنان األب ورعايته  وتتحدث هذه الدراسة عن اأُلسرَة  

لفرتات طويلة ومتقطعة، إننا نتحدث عن فئة من األسرى وهم عرضة لالعتقال املتكرر عدة مرات بعد 
  .اإلفراج عنهم، مما ينعكس ذلك ابلسلب على األوضاع االجتماعية لألسرة ويشمل ذلك الدراسة والرتبية

الدراسة على جانب من موارد الدولة واجملتمع، وتصنف ضمن حق املوارد البشرية على اعتبار  تسلط هذه
أن االستثمار يف اإلنسان أفضل أشكال االستثمار االقتصادي، فحتماً سيحدث أتثرياً سلبياً ينعكس على 

ب ترتبت على أسرة األسري وأطفاله يف حالة غيابه ويؤثر ذلك على حتصيلهم الدراسي نتيجة عدة أسبا
 . مشهد اعتقال َرب  األسرة

وألن األسري اإلداري مُيَث ل يف الُعرف الوطين الفلسطيين كغريه من األسرى منوذجًا للتضحية والنضال، مما 
َوَضعُه يف الصفوف األوىل اليت َقَدَمت َوُتسَتنَزف يف سبيل الوطن والثوابت، لذلك تبحث هذه الدراسة يف 

ل واملؤثرات اليت يعايشها أبناء األسرى اإلداريني داخل اأُلسرَة  واملدرسة  والشارع  مجلة الظروف والعوام
 .واجملتمع

وتستمد هذه الدراسة بياانهتا من عدة مقابالت واستباانت ُأجر َيت داخل السجن ويف داخل أقسامه، 
داريني املتزوجني وممن حيث قام الباحثان ومها أسريان إداراين إبجراء هذه املقابالت مع بعض األسرى اإل

  .لديهم أبناء يف املدارس واجلامعات ومن خمتلف مدن الضفة الغربية
توزعت هذه األسئلة بني اإلنشائي واملوضوعي وتضمنت إجاابت حول انعكاس الواقع االجتماعي 

َمَثل اب
ُ
ملؤسسات واالقتصادي أُلسرة األسري اإلداري على التحصيل العلمي ألبنائها، وألن اجملتمع امل

واملدارس واملساجد والشارع له دور فاصل يف التأثري سلبًا أو اجيااًب على واقع حياة أبناء األسري اإلداري، 
  .وملا هلذا التأثري من انعكاسات مهمة على التحصيل الدراسي ألبناء األسري

وجة هي من تتحمل وألن األعباء االقتصادية واحلياتية أصبحت مضنيه يف ظل غياب الوالد، وأصبحت الز 
الكثري من هذه األعباء، مما يضاعف املسؤوليات اليت تقع على عاتقها وملا له من انعكاسات سلبية على 

                                                           

mb_a_1982@hotmail.com ، فلسطني ،وزارة الرتبية والتعليم، الباحث  
3
  

  4 الباحث، وزارة الرتبية والتعليم، فلسطني
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صعيد قدراهتا النفسية واإلدارية والبدنية والعقلية وكل ذلك حتمًا له أتثريات على أطفاهلا وهذه التأثريات 
اته ووجدانياته وعلى رأس ذلك حتصيله الدراسي الذي أيضًا هلا أبعاد على شخصية الطفل وقدراته ومهار 

 .هو موضوع هذه الدراسة العلمية
تكمن اخلطورة اليت تَ َتَكبدها أُسرة األسري يف أن هذا األسري اإلداري اعتاد على االعتقال املتكرر لدى 

ل اإلسرائيلي يف االحتالل وأصبح امسه مدرجاً على الئحة االعتقال يف حواسيب اإلدارة العسكرية لالحتال
  .مناطق الضفة الغربية احملتلة

إن هلذه احلالة املتكررة واليت يتخللها اقتحامات متكررة للبيت واملنزل ومدامهة ليلية العتقال األسري بني 
شهراً يف أقصى حاالهتا ويتم اإلفراج عنه بعد  24الفينة واألخرى حيث ميكث عدة أشهر وقد تصل إىل 

هبا، ونتيجة لتصاعد مشاهد احلالة الوطنية يف الشارع الفلسطيين بني الفينة واألخرى يتم فرتة ال يستهان 
اعتقاله جمدداً، مل يتوقف األمر عند هذا الَقدر فقط بل كان يتم اقتحام منزلة بعد اعتقاله ألغراض التفتيش 

الذي كان يقع فيه الزوج  ونشر الذعر وتدمري أاثث ومقتنيات املنزل، كانت جتري هذه املدامهات يف الوقت
 . بني براثن األسر منذ أايٍم وأسابيع

إن لالعتقال املتكرر واملدامهات املتكررة وتدمري األاثث واملقتنيات إرهاق واستنزاف نفسي ومادي لألسرة، 
حنن نتحدث عن واقع مأساوي صعب تعيشه العديد من ُأَسر  األسرى اإلداريني وحاَلة  نَفسَية  صعبة 

 .أبناء اأَلسري بعد كل اعتقال ومدامهة يعيشها
 .اء األسرى اإلداريني الفلسطينينيأبن، عتقال اإلدارياال الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة

هتتم الدراسة جبانب مرتبط حبقل الرتبية والتعليم كونه خيتص مبوضوع التحصيل العلمي عند أبناء األسرى اإلداريني يف 
ملا هلذه الفئة االجتماعية من انعكاسات واضحة على اجملتمع الفلسطيين، وإلن هذه الفئة هلا أمهية  سجون االحتالل اإلسرائيلي،

حتتلها من طبيعة املرحلة العمرية اليت يعيشها أبناء األسرى اإلداريني، ومن ضمنها مراحل الطفولة اليت ميكن أن خنتزهلا يف مرحلة 
 ة الدراسة الثانوية، ومتتد لتصل إىل الدراسة اجلامعية يف كثري من األحيان.الدراسة االبتدائية واألساسية وتتبعها مرحل

وتتحدث هذه الدراسة عن اأُلسرَة  الفلسطينية اليت ُحر َم أطفاهلا من العيش يف ظل حنان األب ورعايته لفرتات طويلة 
اإلفراج عنهم، مما ينعكس ذلك ابلسلب  ومتقطعة، إننا نتحدث عن فئة من األسرى وهم عرضة لالعتقال املتكرر عدة مرات بعد

 على األوضاع االجتماعية لألسرة ويشمل ذلك الدراسة والرتبية. 
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تسلط هذه الدراسة على جانب من موارد الدولة واجملتمع، وتصنف ضمن حق املوارد البشرية على اعتبار أن االستثمار يف 
حدث أتثرياً سلبياً ينعكس على أسرة األسري وأطفاله يف حالة غيابه ويؤثر اإلنسان أفضل أشكال االستثمار االقتصادي، فحتماً سي

 .5ذلك على حتصيلهم الدراسي نتيجة عدة أسباب ترتبت على مشهد اعتقال َرب  األسرة
الصفوف وألن األسري اإلداري مُيَث ل يف الُعرف الوطين الفلسطيين كغريه من األسرى منوذجاً للتضحية والنضال، مما َوَضعُه يف 

األوىل اليت َقَدَمت َوُتسَتنَزف يف سبيل الوطن والثوابت، لذلك تبحث هذه الدراسة يف مجلة الظروف والعوامل واملؤثرات اليت 
 يعايشها أبناء األسرى اإلداريني داخل اأُلسَرة  واملدرسة  والشارع  واجملتمع.
َيت داخل السجن ويف داخل أقسامه، حيث قام الباحثان وتستمد هذه الدراسة بياانهتا من عدة مقابالت واستباانت ُأجر  

ومها أسريان إداراين إبجراء هذه املقابالت مع بعض األسرى اإلداريني املتزوجني وممن لديهم أبناء يف املدارس واجلامعات ومن 
 خمتلف مدن الضفة الغربية. 

اس الواقع االجتماعي واالقتصادي أُلسرة توزعت هذه األسئلة بني اإلنشائي واملوضوعي وتضمنت إجاابت حول انعك
َمَثل ابملؤسسات واملدارس واملساجد والشارع له دور فاصل يف 

ُ
األسري اإلداري على التحصيل العلمي ألبنائها، وألن اجملتمع امل

التحصيل الدراسي ألبناء التأثري سلبًا أو اجيااًب على واقع حياة أبناء األسري اإلداري، وملا هلذا التأثري من انعكاسات مهمة على 
 األسري. 

وألن األعباء االقتصادية واحلياتية أصبحت مضنيه يف ظل غياب الوالد، وأصبحت الزوجة هي من تتحمل الكثري من هذه 
 األعباء، مما يضاعف املسؤوليات اليت تقع على عاتقها وملا له من انعكاسات سلبية على صعيد قدراهتا النفسية واإلدارية والبدنية

والعقلية وكل ذلك حتمًا له أتثريات على أطفاهلا وهذه التأثريات أيضًا هلا أبعاد على شخصية الطفل وقدراته ومهاراته ووجدانياته 
 وعلى رأس ذلك حتصيله الدراسي الذي هو موضوع هذه الدراسة العلمية.

د على االعتقال املتكرر لدى االحتالل وأصبح تكمن اخلطورة اليت تَ َتَكبدها أُسرة األسري يف أن هذا األسري اإلداري اعتا
 امسه مدرجاً على الئحة االعتقال يف حواسيب اإلدارة العسكرية لالحتالل اإلسرائيلي يف مناطق الضفة الغربية احملتلة. 
فينة واألخرى إن هلذه احلالة املتكررة واليت يتخللها اقتحامات متكررة للبيت واملنزل ومدامهة ليلية العتقال األسري بني ال

شهرًا يف أقصى حاالهتا ويتم االفراج عنه بعد فرتة ال يستهان هبا، ونتيجة لتصاعد  24حيث ميكث عدة أشهر وقد تصل إىل 
مشاهد احلالة الوطنية يف الشارع الفلسطيين بني الفينة واألخرى يتم اعتقاله جمدداً، مل يتوقف األمر عند هذا الَقدر فقط بل كان يتم 

نزلة بعد اعتقاله ألغراض التفتيش ونشر الذعر وتدمري أاثث ومقتنيات املنزل، كانت جتري هذه املدامهات يف الوقت الذي  اقتحام م
 .6كان يقع فيه الزوج بني براثن األسر منذ أايٍم وأسابيع

ألسرة، حنن نتحدث إن لالعتقال املتكرر واملدامهات املتكررة وتدمري األاثث واملقتنيات إرهاق واستنزاف نفسي ومادي ل
عن واقع مأساوي صعب تعيشه العديد من أَُسر  األسرى اإلداريني وحاَلة  نَفسَية  صعبة يعيشها أبناء اأَلسري بعد كل اعتقال 

 ومدامهة. 
 

                                                           
 . 2كامل، عبد الوهاب، حول البحث العلمي، ص   5
 . 2021اكتوبر ربيع األول  8زايدة، بشري/ مقابلة معاانة ابناء األسري اإلداري واملدامهات ملنزلة بعد االعتقال،  6
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 مشكلة الدراسة:
يسهم غياب اآلابء عن أَُسر هم بسبب االعتقال اإلداري لدى االحتالل اإلسرائيلي يف تفاقم معاانة األسرة وتعاظم حجم 
األعباء، سيما تلك األعباء اليت أتخذ بعدًا اجتماعيًا واقتصاداًي ونفسيًا نتيجة املتطلبات الصحية والتعليمية والزوار واملناسبات، 

قتصادية بنقص يف دخل األسرة اليومي والشهري وتراكم يف الديون، مما جُيِ  بعض أفراد األسرة حنو التوجه بينما ختتزل األعباء اال
ل األسرة يف أعباء ومشاكل جديدة  للعمل ابكراً سيما األطفال، الزوجة نفسها اليت قد جُتَِ على العمل لَتُسد مكان الرجل مما يُدخ 

عباء النفسية واالجتماعية اليت أوجدها االعتقال اإلداري للزوج وتكرار اعتقاله وتكرار ذات بعد نفسي واجتماعي تضاف إىل األ
 مدامهة منزله.  

ال يقف األمر عند موضوع اآلاثر السلبية لالعتقال اإلداري على أسرة األسري نفسه بل سينعكس على اجملتمع والدولة 
قتصادية وسيحُدث خلل يف منو حركة اجملتمع والدولة وسيمثل ضغط على قطاع نتيجة أن هذا االنسان َسُيَمث ل عبئاً على املوارد اال

 املرافق واملوارد وعلى رأسها املوارد البشرية.
 

 أسئلة الدراسة: 
تطرح هذه الدراسة مجلة من األسئلة ومن ضمنها سؤال الدراسة الرئيسي، ويتفرع منه عدة أسئلة وهو على النحو اآليت:  

 اإلداري لألسري الفلسطيين عند االحتالل يف تراجع التحصيل الدراسي والطموح األكادميي ألبنائه.كيف أسهم االعتقال 
 ماذا نقصد ابألسري اإلداري يف سجون االحتالل؟ -1
 ما هي املشاكل اليت تواجه أُسرة األسري اإلداري بعد اعتقاله لدى االحتالل؟ -2
 اإلداري بعد اعتقاله؟ ماهي أهم املشكالت الدراسية اليت تواجه أبناء األسري -3
 كيف يتعامل اجملتمع الفلسطيين مع أسرة األسري اإلداري بعد اعتقاله؟ -4
 هل قدمت املؤسسات الفلسطينية شيئاً يساعد أسرة األسري يف مواجهة أعباء احلياة؟ -5
و حتمل مسؤولياهتم جتاه ما هي احللول واالقرتاحات اليت ميكن أن حَتُد من مشكلة الدراسة وتدفع الدولة واجملتمع واألفراد حن -6

 أسرة األسري اإلداري؟
 

 فرضية الدراسة:
إن تراكم األعباء االجتماعية واالقتصادية واحلياتية والنفسية على أسرة األسري من زوجة وأبناء ينعكس على طموح 
ومستقبل أطفال هذه األسرة، من حيث تراجع حتصيلهم العلمي والدراسي واستبدال مستقبلهم األكادميي خبطط جديدة من قبل 

 درسة أو اجلامعة سعياً وراء توفري املتطلبات الرئيسية أُلَسر هم. التوجه مبكراً حنو العمل وترك الدراسة يف امل
مل يتحمل اجملتمع والدولة وأفراد اجملتمع مسؤولياهتم الوطنية واألخالقية والدينية جتاه األسري اإلداري يف سجون االحتالل 

لة من املشاكل اليت تواجه األسرة اليت متثل وجتاه أسرته سيما أطفاله كوهنم األضعف يف اجملتمع وهم من يذهبون ضحااي ألي مشك
 النواة األوىل للمجتمع والدولة. 
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  أهداف الدراسة:
حتمل هذه الدراسة يف طياهتا عدة موضوعات تسهم يف حتقيق مجلة من أهداف الدراسة، واليت يف جمملها تدور يف فَ َلك  

وطبيعة انعكاساهتا على أبناء تلك األسرة سيما يف جانب التحصيل معاانة أُسرة  اأَلسري اإلداري يف سجون االحتالل اإلسرائيلي 
 الدراسي، وختتزل هذه األهداف يف اآليت: 

 تسليط الضوء على آاثر االعتقال اإلداري لألسري الفلسطيين سيما على أبناءه وحتصيلهم العلمي واألكادميي. . أ
 اظهار معاانة األسرة الفلسطينيني أنفسهم.  . ب
 أُسرة األسري اإلداري الفلسطيين يف سجون االحتالل. تتبع جوانب معاانة . ت
 توصيف واقع الدور املتوجب على الدولة واجملتمع واألفراد جتاه األسري وأسرته سيما أبناءه.  . ث
تقدمي توصيات لصانع القرار واملؤسسات الرمسية ومؤسسات اجملتمع املدين وأهل الرأي واملؤسسات احلقوقية الدولية  . ج

 لفئة املناضلة وأمهية تعزيز ثباهتا واستمرارية دورها الوطين. حول حقوق هذه ا
 

 أمهية الدراسة:

 تفتح مسالك جديدة يف موضوعات الدراسات الرتبوية واالجتماع وعلم النفس.  .1
 تسهم يف تعزيز الوعي جتاه قضية ذات بُعٍد وطين ونضايل وثوري تسهم يف احلفاظ على اهلوية الوطنية لشعبنا.  .2
تقدم الشيء البسيط ردًا على حالة اجلهل بقضية األسرى اليت يعاين منها البعض وحالة احلرمان اليت تُعاين منها  .3

 عائالت أسراان ومناضلينا يف سجون االحتالل. 
 

 حدود الدراسة:
 تناولت هذه الدراسة يف جديدها عدة جوانب، وهي على النحو اآليت:

 ريني الفلسطينيني يف سجون االحتالل. أبناء األسرى اإلدا احلد املوضوعي: . أ
كل من عاش جتربة االعتقال اإلداري وشارك احلركة األسرية كمناضل يف سجون االحتالل وقدم من عمره أشُهٍر   احلد الزماين: . ب

األقسام وسنوات، واختصت عينة الدراسة جبملة من األسرى الذين التقوا الباحثني يف سجون االحتالل وتنقلوا معهم بني السجون و 
، وأن جممل من مت مقابلتهم ومن قاموا بتعبئة االستبانة هم 2021وهناية عام  2020وُغَرف  العزل، سيما الفرتة الواقعة بني مطلع 

 .2020أسرى تكرر اعتقاهلم عدة مرات يف سجون االحتالل خالل سنوات سبقت عام 
الضفة الغربية احملتلة، وجممل األسرى الذين مت مقابلتهم عاشوا يشمل األسرى اإلداريني وعائالهتم يف حمافظات  احلد املكاين: . ت

 ، ومركز توقيف جمدو والنقب الصحراوي.-عوَفر  –االعتقال يف ثالثة سجون يتاح لألسري التنقل بينها، وهي مركز توقيف 
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 منهج الدراسة: 
 اعتمدت الدراسة على عدة مناهج حبثية أثناء تدوين وصياغة أفكار وبياانت موضوع البحث وهي على النحو اآليت: 

 منهج التحليل اإلحصائي والوصفي: .1
قام الباحثان بتدوين أسئلة االستبانة وتقسيمها إىل مستوايت تراعي التناغم مع موضوعات وفصول البحث، ومت توزيع هذه 

األسرى اإلداريني ذوي التجربة االعتقالية، واألسرية موزعني على حمافظات الضفة الغربية، حيث مت مراعاة التوزيع  االستباانت على
 السكاين واجلغرايف والتجربة اليت عايشها األسري نفسه. 

داول مت حتليل هذه االستباانت وتقسيمها إىل أرقام ونسب وجداول تراعي موضوعاهتا، ومت تصنيف وتبويب هذه اجل
 ووصف مضامينها وتفريعاهتا من خالل التعقيب على حمتواها، ومت فهرستها يف صفحة املالحق. 

أسهم منهج التحليل الوصفي يف تفكيك موضوعات البحث وفرزها وتصنيفها وتبويبها وإعادة تركيبها حبيث استطاع      
 دقيق ومتناغم مع أسئلة الدراسة وأهدافها.الباحثان أن يصفا كل مرحلة من مراحل حتليل موضوعات الدراسة بشكل 

 منهج البناء املؤسسايت )الوظيفي(: .2
استخدم الباحثان هذا املنهج يف املوضوعات املرتبطة بطبيعة األسرة الفلسطينية وطبيعة اجملتمع الفلسطيين وهيكلة 

دة يف املؤسسات الفلسطينية واليت تُراعي دور املؤسسات األهلية والرمسية وتطرق الباحثان إىل منظومة القوانني واإلجراءات السائ
 املدرسة وأثرها على احلركة الوطنية الفلسطينية. 

أسهم منهج البناء املؤسسايت والوظيفي يف تقدمي تصور حول اللوائح االعتقالية اليت مُيََدد على أثرها األسري اإلداري يف 
مام القضاء اإلسرائيلي، سيما ما خيص األسري الفلسطيين الذي اعتقل سجون االحتالل، مبينًا أنواع احملاكم ومراحل التقاضي أ

 إدارايً يف سجون االحتالل اإلسرائيلي. 
 

 أدوات الدراسة: 
 أسهمت أدوات الدراسة يف مساعدة الباحث أثناء مجع بياانته، وختتزل يف اآليت: 

أوراق التفريغ: هي أشبه بدفرت )كشكول( مت فيها تدوين بعض املعلومات واألفكار والبياانت على شكل صفحات متتابعة،  -1
حتمل كل صفحة عنوان الفصل واملبحث والباب إىل جانب اسم املصدر الذي نقلت منه املعلومة واترخيه وعنوانه وصفحاته إن  

 كان كتاابً. 
 شائية مكتوبة مت توزيعها على عينات الدراسة وتراعي تسلسل أفكار وأصول البحث.املقابالت: متثلت أبسئلة إن -2
االستبانة: وهي عبارة عن عدة مستوايت حتمل يف داخلها عدة موضوعات على شكل أسئلة موضوعية تتمحور حول اختيار  -3

 اإلجابة الصحيحة من بني جمموعة خيارات على النحو اآليت: )موافق بشدة، موافق، حمايد، معارض، معارض بشدة(. 
 

 الدراسات السابقة:
ا اليت تتناول انعكاس أوضاع األسري اإلداري على أسرته، سيما التحصيل الدراسي تعتِ هذه الدراسة األوىل من نوعه

ألبنائه، وحنن نتحدث عن ندرة حبثية يف موضوعات تناولت جمتمع األسر وتكاد ال جتد أايً من اآلفاق العلمية تتناول األسرى من 
مبقاالت للهواة، رغم ذلك استطاع مؤخرًا العديد  دراسات أو أحباث منشورة وحمكمة سوى بعض املقاالت القصرية "اليت توصف

من األسرى قطع مرحلة على صعيد هذه اجلوانب، وهم يف طور إجناز بعض رسائل املاجستري اليت تدور يف فلك جمتمع األسرى 
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منتصف أكتوبر تشرين  واليت ميكن أن ُيسَتفاد منها بعض جزئياهتا اليت ختدم هذا البحث، رغم أهنا مل حُتََكم ومل جُتاز حىت اتريخ
 وهي على النحو اآليت:  2021األول 

 (2021دراسة نزال ) . أ
تطرق نزال لواقع السجون وانعكاسها على شخصية األسري التعليمية والرتبوية، وتسلط الضوء على إجنازات األسرى وما 

املستوى األكادميي والثقايف، وتوسعت حققوه على الصعيد الشخصي واجملتمعي سيما األسرى واألسريات وشرحية األشبال على 
هذه الدراسة لتتحدث عن دور احلركة األسرية    كطرف أساسي أسهم يف اجملتمع واملؤسسات ابلكوادر والعناصر القيادية. حتمل 

جستري هذه الدراسة عنوان )دور السجون يف تعزيز القدرات التعليمية والرتبوية وانعكاسها على شخصية األسري( وهي رسالة ما
م، للباحث علي شريف نزال، َسُتجاز من كلية الدعوة والدراسات اإلسالمية يف بريوت 2022سرتى النور يف مع مطلع عام 

 وكتبت من داخل السجن.
 (2021دراسة أبو زر ) . ب

 تتحدث هذه الدراسة عن جمتمع األسرى، خارج السجون وعن قدراهتم التعليمية والرتبوية والتقنية، وكيف أسهمت يف
دفعهم حنو لعب دور اجملتمع ومؤسساته وداخل عوائلهم وأَُسر هم وهي رسالة ماجستري كتبها الباحث داخل سجنه حيث أمضى يف 
االعتقال مثانية عشر عاماً، حيث متكن من توزيع االستبانة واملقابالت على األسرى املفرج عنهم خارجًا سيما شرحية ممن اعتقلوا 

 بعد يف سلك احلياة.وهم أشبال واخنرطوا فيما 
ِامج الرتبوية والتعليمية على شرحية األسرى األشبال يف احلياة العامة بعد اإلفراج  حتمل هذه الدراسة عنوان مفاده : ) أثر ال

 25م، حيث أن الباحث وهو أسري أُفر َج عنه بتاريخ 2022عنهم(، وهي رسالة ماجستري من املتوقع أن جُتاز يف مطلع عام 
 سوف جُتاز من كلية الدعوة اجلامعية والدراسات اإلسالمية يف بريوت. 2021رين الثاين نوفمِ تش
 

 مصادر الدراسة:
اعتمد الباحثان يف مجع وتدوين أفكار وبياانت الدراسة على مصادر أولية متثلت إبجراء العديد من املقابالت مع أسرى 

موزعني على مجيع حمافظات الضفة الغربية، سيما أن الباحثني أيضًا مها إداريني يقبعون اآلن داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي 
 عايشا االعتقال اإلداري واجراي املقابالت وبعض االستباانت من داخل السجن.

 مت إجراء مقابالت مع األسرى اإلداريني اآلتية أمساؤهم: 
 عاماً، أمضى تسعة سنوات  49حممد سامح عفانة، حمافظة قلقيلية، العمر  -1
 عام، أمضى عسرين شهراً يف االعتقال اإلداري املتواصل.  40ممدوح غالب بري، حمافظة قلقيلية، العمر  -2
 عام، أمضى أربع سنوات موزعة ما بني االعتقال اإلداري والسياسي. 37عودة صبيح محايل، حمافظة انبلس، العمر  -3
ة ما بني االعتقال اإلداري والسجن السياسي أبحكام عام، أمضى أربع سنوات موزع 37بشري زايدة، حمافظة انبلس، العمر  -4

 قضائية.
 عام موزعة على فرتات. 19عام، أمضى عام  58علي أبو الرب، حمافظة جنني، العمر  -5
 عام موزعة على فرتات. 14، أمضى 37عبد السالم مجال أبو اهلوجا، حمافظة جنني، العمر  -6
 عاما، امضى عشر سنوات  45اندر حممد عبدات، حمافظة بيت حلم، العمر  -7
 عام، أمضى عشر سنوات. 50صاحل اهلرميي، حمافظة بيت حلم،  -8
 سنوات  8عام، امضى  39عيسى امساعيل صاحل، حمافظة اخلليل، العمر  -9
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 ساجد أمحد قاسم، حمافظة طولكرم، العمر، معتقل إداري -10
 عام، أمضى يف سجون االحتالل سبع أعوام.  55بت، حمافظة سلفيت، العمر عزيز ابراهيم عبد القادر اث -11
 ، أمضى أربع سنوات يف االعتقال اإلداري.44صالح وفيق صاحل بزار، حمافظة رام هللا، العمر -12

 
 الفصل األول: اإلطار النظري )املفاهيمي( .1

 التمهيد: 
على نشأة احلركة الفلسطينية األسرية، وتعريفها كمفهوم يشتمل هذا الفصل على مبحثني، خيتص املبحث األول يف التعرف 

إىل جانب دراسة أنواع األسرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل وفق لوائح االهتام، سيما مفهوم األسري اإلداري، يتوسع هذا 
كانياً، هذا يف املبحث الفصل ليشمل تعريف عام عن جغرافية فلسطني، سيما الضفة الغربية احملتلة اليت هي موضوع الدراسة م

 األول.
يتطرق املبحث الثاين ابلتفصيل لنشأة االعتقال اإلداري يف سجون االحتالل، وأهم القوانني اليت يستند عليها االحتالل، 

وعرضه من توقيف، فاعتقال، ومتديد األسر اإلداري، واملراحل اليت مير هبا املعتقل اإلداري، من حلظة االعتقال، ومرورًا ابلتمديد، 
 على احملاكم، وظروف اعتقاله. 

 املبحث األول: مفاهيم الدراسة 1.1
تسهم مفاهيم الدراسة يف حتديد مسار البحث، وضبط مضامينه، وحتليل املبهم فيها، ومنح القارئ فكرة عامة، حول 

 مواضيع ومضامني الدراسة. 
 : الباب األول 1.1.1

  احلركة األسرية الفلسطينية:
األسرية من فراغ بل تبلورت خالل مراحل زمنية طويلة، ونتيجة تضحيات منذ خضوع فلسطني حتت مل تنشأ احلركة 

ِيطاين وتغلغل احلركة الصهيونية، مرورًا بنكبة عام  م، وحيث نشأة ظاهرة االعتقال كظاهرة تعرض هلا الثوار 1948االحتالل ال
وأصبحت ظاهرة يعاين منها كامل أبناء فلسطني بعد نكسة عام  ودعاة احلرية يف بالدان، لكنها مرت مبراحل تراجعًا وصعودا،ً 

 م، حينما توسع االحتالل اإلسرائيلي ليفرض سيطرته على ما تبقى من فلسطني.1967
بعد هذا التاريخ طور االحتالل اإلسرائيلي من منظومة مراكز التحقيق، والتوقيف واالعتقال واألسر، حيث أضاف إىل 

 الجنليز.تلك اليت ورثها عند ا
م، وقدم فيها شعبنا الزخم األكِ من التضحيات والنضاالت، حيث وقع 1987جاءت االنتفاضة الفلسطينية األوىل عام 

يف األسر اآلالف منهم، وهنا بدأت بوادر ظهور ثقافة العمل التنظيمي بني األسرى داخل السجون، من حيث تدبر حياهتم 
م، توسع دور هذه التنظيمات، وبدأت تعتمد على لوائح 2002ليمية، ومع انتفاضة عام املعيشية واالجتماعية والرتبوية والتع

 وقوانني تنظم حياهتا داخل السجون. 
 الباب الثاين: األسرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل اإلسرائيلي -2:1:1

ار ومناضلني قدموا زهرة أعمارهم يف هم دعاة حرية رفعوا لواء حترير بالدهم من احملتل اإلسرائيلي، وهم يف نظر شعبهم ثو 
االف أسري، ومل ينزل هذا العدد طوال اتريخ احلركة األسرية الفلسطينيني، وتضاعف  5 – 4سبيل الوطن، وترتاوح أعدادهم بني 

 م. 2000م وعام 1987مع انتفاضيت عام 
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اكز التحقيق، وبعضها مراكز يتوزع األسرى الفلسطينيني بني عدد من السجون، حسب أنواعها، وبعضها نسميه مبر 
، أما من حيث أمسائها، فهي عوفر، جمدو، املسكوبية، اجلملة، بتاح 7التوقيف، والبعض اآلخر ابملعتقالت، وأمهها السجون املركزية

تكفا، النقب، نفحه، بئر السبع، هدرمي، رميون، نفحه، شطه، جلبوع، عسقالن، والدامون" ويتوزعون من حيث أحكامهم، فمنهم 
األسري الذي ال تتجاوز فرتة اعتقاله يف أقصاها مدة أربعة وعشرين شهراً، بينما تعد الغالبية العظمى من األسرى، هم اسرى 

 حمكومني أبحكام قضائية أصدرهتا حماكم االحتالل اإلسرائيلي، ويف جمملها ترتاوح بني أحكام متوسطة ومرتفعة ومؤبدات. 
من األسرى املؤبدات مبا ال يقل عن ستمائة أسري مؤبد، متواجدون يف سجون  يعيش يف سجون االحتالل اإلسرائيلي

جلبوع، هدرمي، نفحة، ورميون، وهم أرقام جمهولة من حيث السنوات اليت سيقضوهنا يف األسر، تَوَجه إليهم هتمة تنفيذ عمليات، 
 . 8أسهمت يف قتل جنود احتالل ومواطنني إسرائيليني

 -عوفر  –ذوي األحكام املتوسطة والصغرية يف سجن النقب، حبيث يتم نقلهم من سجين  يتواجد غالبية األسرى من
وجمدو بعد صدور احلكم القضائي النهائي إىل ابقي السجون، ويوزعون حسب فرتة أحكامهم، فمنهم من يقضى يف حمكوميته 

له يف األغلب إىل سجن النقب سنوات، أسهمت يف أنه نزل عن سقف العشر سنوات حىت اتريخ اإلفراج عنه، ويتم نق
 . 9الصحراوي

 الباب الثالث: األسري اإلداري يف سجون االحتالل اإلسرائيلي  -3:1:1
هو معتقل مل توجه له أي هتمة، ومل خيضع للتحقيق، بل مت اعتقاله بناء على شبه احرتازيه، بذريعة أنه يهدد أمن املنطقة، 

 .10ري ملنطقة سكناه، ميضي عليه احلاكم العسكري يف الضفة الغربية احملتلةويصدر ذلك وفق قرار صادر عن احلاكم العسك
ترتاوح فرتة مكوث السجني اإلداري بني شهر إىل أربعة وعشرين شهراً، حيث حيصل على متديد مخسة أشهر إىل شهرين 

شهراً، ورمبا يتم اإلفراج عنه من أول يف كل مرة، وقد ميدد هذا القرار مرات عدة حىت يكمل األسري اإلداري مدة األربع والعشرين 
 . 11متديد أو اثين متديد أو اثلث متديد، وهكذا وفق ما يراه احلاكم العسكري للمنطقة

تُبىن شبهة اعتقال األسري اإلداري على معلومة أو معلومات من أعوان )جواسيس( االحتالل، ويف جمملها بناء على 
 . 12معلومات كيدية أتخذ اعتبارات معينة

                                                           
لعبد الرازق فراج"، مؤسسة الدراسات  "االعتقال اإلداري يف فلسطني كجزء من املنظومة االستعمارية"قراءة يف دراسة "سحر فرانسيس،  7

 https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650599م، 2020لبنان،  –الفلسطينية، بريوت 
، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، األخالقي" "جتربة التعذيب لدى األسرى الفلسطينيني وعالقاهتا ابلتفكريعبد الناصر أبو قاعود،  8

 .  36م، ص2008
م، 2020، "ورقة عن االعتقال اإلداري"لرعاية األسري وحقوق اإلنسان،  –مؤسسة الضمري  9

https://www.addameer.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8
2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A 

 "االعتقال اإلداري"،مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة،  –بتسليم  10
https://www.btselem.org/arabic/administrative_detention 

 م.2020، "ورقة عن االعتقال اإلداري"لرعاية األسري وحقوق اإلنسان،  –مؤسسة الضمري  11
مؤسسة الدراسات  "،االعتقال اإلداري يف فلسطني كجزء من املنظومة االستعمارية: اجلهاز القضائي يف خدمة األمن العام"عبد الراوق فراج،  12

-https://www.palestine،  25-24م، ص2020لبنان،  –الفلسطينية، بريوت 
studies.org/sites/default/files/attachments/books/Al-I3tqal%20Al-Idari%20Fi%20Falastin.pdf 
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ر األسري اإلداري مبراحل تقاضي، أتخذ طابعها الشكلي، وفارغة من جوهرها احلقوقي، حبيث أن جهاز الشاابك مي
اإلسرائيلي هو من يقرر توجهات سري احملكمة، ويفرض على القاضي من خالل النيابة املدة اليت سيقضيها األسري اإلداري يف 

حىت طبيعة ظروف االعتقال أو السجن الذي سيمكث فيه األسري املعتقل، من حيث حجم التمديد وعدم التمديدات، و 
 . 13اإلداري

مراحل حمكومية األسري اإلداري، يتم اخضاعه للتحقيق أو عند اعتقاله مباشرة، حني مل ينجح احملققون من  إحدىرمبا يف 
 ف اإلداري.انتزاع اعرتاف منه، يتم توجيه الئحة االعتقال اإلداري ضده أو عِ دمج القضية مع املل

 الباب الرابع: الضفة الغربية احملتلة -4:1:1
عشر حمافظة وهي  إحدىأقاليم فلسطني احملتلةن وهي منطقة الضفة الغربية احملتلة، وتتكون من  إحدىنتحدث عن  

م، حيث  1967القدس، اخلليل، بيت حلم، أرحيا، رام هللا، سلفيت، انبلس، قلقيلية، طولكرم، جنني، طوابس، مث احتالهلا عام 
م، ويعيش فيها ما يقرب من ثالثة 1967-1948كانت ختضع قبل هذا التاريخ حتت حكم اململكة األردنية اهلامشية بني أعوام 

مستوطن، أسكنتهم دولة  80000م وإىل اليوم أسكَن فيها ما يقرب من 1967، ولكن االحتالل بعد ماليني فلسطيين عريب
االحتالل اإلسرائيلي يف مناطق مهمة، داخل الضفة الغربية احملتلة، سيما قمم اجلبال ومنابع املياه، وقُرب املناطق احلدودية على 

 . 14ية هبدف تغيري تركيبة هذه املنطقةأطراف السهول الداخلية وحول املدن والقرى الفلسطين
كم، حيث قام جدار الفصل   6800% من مساحة فلسطني التارخيية، أي ما يقرب من 22تبلغ مساحة الضفة الغربية 

  5500ود % ومساحتها يف حد18العنصري بقضم مساحات واسعة من الضفة الغربية، حبيث أصبحت نسبتها املئوية يف حدود 
 . A.B.Cتقسيمها وفق اتفاق أوسلو إىل ثالثة مناطق،  كيلو مرت مربع، ومت

سيادة إدارية وأمنيه تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي متثل التجمعات السكانية الكبرية، ونقصد  Aتشكل منطقة 
% من فلسطني التارخيية، وهي املناطق الوحيدة اليت يوجد فيها شبه سيادة، بينما تشكل منطقة 4بذلك مراكز املدن وحتتل نسبة 

B سطينية واالحتالل اإلسرائيلي، وختضع إداراًي حتت إشراف مؤسسات السلطة، منطقة أمنية مشرتكة بني السلطة الوطنية الفل
غالبية مناطق الضفة، وهي اليت تربط   Cوهي البلدايت متوسطة احلجم واملناطق القريبة واحملاذية من املدن، بينما تشكل مناطق

، أي غالبية أراضي الضفة، وهي مناطق % من فلسطني14بني البلدات والقرى واملدن بعضها البعض، وتشكل نسبتها يف حدود 
C  .خاضعة لإلشراف األمين اإلسرائيلي بشكل كامل 

أسهمت هذه الظروف اجلغرافية والسكانية واألمنية واإلدارية يف تعزيز القبضة األمنية لالحتالل اإلسرائيلي على الضفة  
ية واالستخبارية والعسكرية، سيما يف موضوع االجتياحات م، وأاتح هلا هامش واسع من القدرات األمن1967الغربية احملتلة عام 

                                                           
، 36- 34م، ص2021فلسطني،  –، رسالة ماجستري يف جامعة النجاح، انبلس "املمارسة اإلسرائيلية لالعتقال اإلداري"انتصار بالل داؤود،  13

https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.11888/16605/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d
8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

م، 2021فلسطني،  –، رسالة ماجستري يف جامعة النجاح، انبلس "املمارسة اإلسرائيلية لالعتقال اإلداري"انتصار بالل داؤود،  14
34،36،37ص

https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.11888/16605/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d
8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



 Mamdouh . Gh . A . BARRY & Owda .S .A . HAMAEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
201 

ملناطق سكانية فلسطينية وإجراء اعتقاالت بدون احرتام لالتفاقيات السياسية املوقعة مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، مما 
 .15ة احملتلةأفقد السلطة دورها السيادي وهيبتها كمؤسسة تنفيذية متارس احلكم والسلطة يف الضفة الغربي

 املبحث الثاين: نشأة االعتقال اإلداري يف سجون االحتالل اإلسرائيلي -2:1
ِيطانية، يف مواضيع األمن واالقتصاد واإلدارة والسكان، احتفظت  اعتمد االحتالل اإلسرائيلي على العديد من القوانني ال

ة، وألغت كل ما يتعارض مع ذلك إن وجد، واستغلت بعض تلك بتلك القوانني اليت ختدم منظومتها األمنية والعسكرية واالستيطاني
 القوانني وطورهتا رغم عدم مشروعيتها.

احتفظت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بقانون االعتقال اإلداري الذي وضعته بريطانيا أثناء حقبة احتالهلا لفلسطني، كان 
بينما قام االحتالل إبقراره رغم عدم شرعيته أمام القضاء الدويل،  هذا القانون يقوم على متديد إداري واحد وملدة ستة شهور فقط،

شهر، ومع حلول  50إىل أكثر من  2014ورفعت من سقف التمديدات، حيث كان يصل سقف التمديد اإلداري حىت عام 
قانون، بل  شهر، ولكن بدون 24م، وال سيما مع إضراب األسرى اإلداريني مت حتديد سقف االعتقال اإلداري ب 2014عام 

 . 16اعتمد على إجراءات عرفية تقررها نيابة االحتالل اإلسرائيلي
 الباب األول: قانون االعتقال اإلداري اإلسرائيلي -1.2.1

يعتمد االحتالل أثناء إصدار قرار االعتقال اإلداري حبق األسرى الفلسطينيني أو حني صدور قرار متديد جديد على ملف 
ين يف جلسة احملكمة وال يعلمه احملامي، بذريعة أن كشف هذا امللف من شأنه أن يُ َعر ض مصادر سري، وال يُعَرض بشكل عل

املعلومات للخطر، ويف الغالب تقوم مصادر املعلومات على تقرير كاذب حبق األسري. يقدم قانون االعتقال اإلداري لتمديد واحد 
، وهو 17ئيلية، بينما ميدد حبقه مرات عدة لألسري الفلسطيين بذرائع أمنيةحبق املعتقلني املدنيني فمن حيملون بطاقة اهلوية اإلسرا

ِيطانية بصورة أكثر صرامة، حبيث يُتاح للحاكم العسكري ممارسة دور احلاكم واجلالد.   قانون مستمد من القوانني العسكرية ال
ة طبيعة األحداث والظروف اليت كانت ازدادت حجم االعتقاالت اإلدارية يف السنوات األخرية، حبيث كانت تتواصل نتيج

وما زالت تعيشها مناطق عدة يف الضفة الغربية احملتلة، َتعَتِ سلطات االحتالل االعتقال اإلداري مبثابة سياسة وقائية، بذريعة احلد 
عبارات من قبل من القيام أبعمال عنف ضد جنودها ومستوطنيها يف الضفة الغربية احملتلة، ولذلك تضع يف قرارات كل متديد 

مازال ميثل هتديد لألمن، وأن خطره ما زال كامنًا على أمن املنطقة، وجيب أن يبقى لفرتة اعتقال إدارية جديدة، حىت يزول اخلطر 
، مما يتناىف مع أبسط مقدمات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين والقانون الدويل، حبيث ال جيوز أن حياكم 18حسب زعمهم

 يفعله، وبناء على التوقعات والتقديرات اليت يضعها احلاكم العسكري اإلسرائيلي يف مناطق الضفة الغربية إنسان على شيء مل
 . 1967احملتلة، منذ عام 

                                                           
راسات لعبد الرازق فراج"، مؤسسة الد قراءة يف دراسة "االعتقال اإلداري يف فلسطني كجزء من املنظومة االستعمارية"سحر فرانسيس، " 15

 https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650599م، 2020لبنان،  –الفلسطينية، بريوت 
 

، مؤسسة الدراسات "االعتقال اإلداري يف فلسطني كجزء من املنظومة االستعمارية: اجلهاز القضائي يف خدمة األمن العام"عبد الرزاق فراج،  16
-https://www.palestine،  69-68م، ص2020لبنان،  –الفلسطينية، بريوت 

studies.org/sites/default/files/attachments/books/Al-I3tqal%20Al-Idari%20Fi%20Falastin.pdf 
، داري""االعتقال اإلمركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة،  –بتسليم  17

https://www.btselem.org/arabic/administrative_detention 
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 الباب الثاين: املراحل اليت مير فيها املعتقل اإلداري الفلسطيين  -2.2.1
تتوزع مراحل االعتقال اإلداري لدى االحتالل اإلسرائيلي إىل أربع مراحل رئيسية، وتبدأ منذ حلظة اعتقال األسري 

مراكز  إحدىالفلسطيين من منزله، ومن بني أطفاله وزوجته وأهله، يف منتصف الليل على حني غرة، ومتر يف مرحلة وضعه يف 
مراكز االستجواب، ملدة دقائق معدودة، وإدخاله إىل بعض  إحدى الئحة شبهة، يف التوقيف، ونقله إىل املعتقل، ومرورًا بتقدمي

السجون، وخالل األايم األوىل من اعتقاله يتم اصدرا قرار اعتقال إداري حبقه ألول مرة يف حد أقصاه ستة شهور وأدانه شهر 
ألسبوع األول العتقاله، وبعد ذلك أبشهر بسيطة واحد، فيعرض على حمكمة عسكرية ألغراض تثبيت قرار االعتقال، قبل انتهاء ا

 . 19يتم عرضه على حمكمة عسكرية، بغرض االستئناف ضد قرار االعتقال
 حلظة اعتقال األسري اإلداري من منزله وأمام أطفاله وزوجته -1:2:2:1

قاله، عِ االعتماد على واملنطقة اليت يعيش فيها الفلسطيين املراد اعت ،حتاصر قوات االحتالل بكميات كبرية املنزل
معلومات أمنية، تؤكد وجوده يف البيت، وتعتمد على دراسة األسري وأسرته واملنطقة اليت يسكن فيها، حياصر املنزل يف منتصف 

 . 20الليل، ويتم خلع ابب املنزل بطريقة عنيفة جداً، تثري االزعاج واآلاثر النفسية عند اعتقاله وعند أسرته وعند األسري نفسه
تم اقتياد األسري من منزله، ومن بني أطفاله، يف برد الشتاء أو حر الصيف، عِ تقييد يديه وإغالق عينيه، ويعرض على ي

ضابط املنطقة للتحقيق بشكل سريع، وَمن مل يوضع يف عربة عسكرية جيِ على اجللوس جلوس القرفصاء، ويف كثري من األحيان 
مام أفراد أسرته، حبيث تضاعف اآلاثر النفسية والوجدانية لدى األسري وزوجته وأطفاله، يتعرض للضرب واإلهاانت، قبل اقتياده أ

نتيجة عدة أسئلة َعل َقت يف أذهاهنم، ومن بينها: ماذا سيجري لوالدان؟، وأين سيعتقل؟، وكيف سيتدبر أحواله؟، وهل سيؤثر ذلك 
ظل غيابه؟، وكم هي الفرتة اليت سيقضيها بعيدًا عن البيت؟، على ما لديه من أمراض صحية؟، وما مستقبل الزوجة واألطفال يف 

 وما هي ظروف االعتقال؟، وهل سيذهبون به إىل التحقيق أم إىل االعتقال اإلداري؟.
حياول أفراد أسرة األسري التواصل مع جهات حقوقية وقضائية دولية وفلسطينية، ومع هيئة شؤون األسرى واحملررين، طوال 

 رب األسرة، حبيث ال يتاح هلم زايرته واالطمئنان عليه أو االتصال به، خالل مرحلة طويلة من اعتقاله، رمبا أايم ملعرفة مصري
 تتجاوز الشهر يف أقل األحوال، وتشكل هذه األايم هاجساً وأملاً ينتاب األسرة برمتها، سيما من يعتقل ألول مرة. 

 أمام حماكم االحتالل اإلسرائيليالتمديد والتقاضي وعرض األسري الفلسطيين  -2.2.2.1
تعتِ احملاكم اإلسرائيلية يف حالة األسري الفلسطيين اإلداري شكلية يف جوهرها، حبيث ال يستطيع احملامي، وحىت األسري أن 
ز أو أن يغريوا يف قرار احملكمة، مهما قدموا من مرافعات، حىت القاضي نفسه ال يستطيع أن يغري توجيهات أو قرار احلاكم  يُنج 

 العسكري يف املنطقة. 
ل النيابة جهاز الشاابك )املخابرات اإلسرائيلية(، وهي تقوم بنقل امللفات واألوراق السرية والعلنية، وتعرتض على متث

استئناف احملامي، حىت القاضي نفسه يرتدي بزة عسكرية، حبيث ميثل احلكم العسكري يف الضفة الغربية احملتلة، وجتري وقائع 
م، بينما يقبع األسري يف غالب األحيان داخل 1967اليت هي داخل األراضي احملتلة عام العسكرية،  –عوفر  -احملاكم يف حمكمة 

                                                           
م، 2020، "ورقة عن االعتقال اإلداري"لرعاية األسري وحقوق اإلنسان،  –مؤسسة الضمري  19

https://www.addameer.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8
2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A 

، مؤسسة الدراسات "االعتقال اإلداري يف فلسطني كجزء من املنظومة االستعمارية: اجلهاز القضائي يف خدمة األمن العام"عبد الرزاق فراج،  20
-https://www.palestine،  41-40م، ص2020لبنان،  –الفلسطينية، بريوت 

studies.org/sites/default/files/attachments/books/Al-I3tqal%20Al-Idari%20Fi%20Falastin.pdf 
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م، مما يتناىف مع األصول واملبادئ اليت قامت عليها األعراف 1949سجين جمدو والنقب، وهي سجون يف األراضي احملتلة عام 
ِت  . 21وكوالت اإلضافيةوالقوانني الدولية اخلاصة ابألراضي احملتلة، مثل اتفاقية جنيف وال

مير األسري اإلداري الفلسطيين يف ثالث مراحل للتقاضي، يف كل متديد بدءاً من حمكمة التثبيت، وتتبعها بعد شهر حمكمة 
االستئناف، وقبل انتهاء التمديد بفرتة بسيطة، مبقدور احملامي أن يتوجه للمحكمة اإلسرائيلية العليا، كل ذلك ال جيدي نفعاً، 

 ضابط املنطقة، يتاح له حرية التصرف، ووضع ما يشاء، ضمن امللف السر عِ تضخيمه. بشأن قرار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 9لبنان، ص –بريوت  –م، مركز الزيتونة للدراسات 2022، حزيران/ يوليو "االعتقال اإلداري وأثره يف أنشطة حركة محاس"اجمد السايح،  21

https://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-
pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=downloa
d&env=ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/AcademicArticles/PA_A.Sayeh

_Israel_Administrative%20detention_6-22.pdf 
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 الفصل الثالث: دور اجملتمع الفلسطيين واملؤسسات الرمسية واألهلية جتاه أبناء األسري وأسرته .2
 دور املؤسسات الرمسية جتاه أبناء األسري  -:1:2

تقدم وزارة املالية الفلسطينية معاشات حمدودة لألسرى وفق هيكل خاص ابلرواتب، وَضَعته لتناغم مع عدد سنوات 
سنوات وهؤالء يتجاوز األربعمئة دينار أردين، وملن مل يتجاوز اخلمس سنوات  5االعتقال، وهو غري دائم، ملن تقل فرتة اعتقاهلم عن 

سنوات وما دون  5دينار أدرين ملن قضى أكثر من  800عة، بينما ترتفع هذه النسبة إىل مضاها يف االعتقال متواصلة أو متقط
عام يف االعتقال وما دون  15دينار ملن جتاوز  1300دينار، وترتفع إىل  1100العشر سنوات، ومن جتاوز العشر سنوات 

 العشرين عاماً يف االعتقال اإلداري أو من صدرت حبقهم أحكام قضائية قطعية. 
يدخل إىل جانب هذه املبالغ إضافات مالية بسيطة مرتبطة بفوارق ملن هم متزوجون أو لديهم أطفال، ويف بعض األحيان، 
يتم تفريغ بعض األسرى على مؤسسات مدنية أو أمنية فلسطينية بعد اإلفراج عنه، حبيث ينتقل راتب األسري من مسمى أسري 

إىل موظف حكومي رمسي خاضع لسلم الرتتيبات الوظيفية،  بعض من يتم تفريغهم  ،22يتقاضى من هيئة شؤون األسرى واحملررين*
يف املؤسسات املدنية واألمنية يتم ختيريهم حول احلصول على تقاعد مبكر أو االلتزام ابلدوام الرمسي، لكن حىت هذه املسألة رغم ما 

 فيها من متييز، إال أهنا خاضعة لتدابري وخيارات اللجان املختصة. 
توفر هذه الرواتب املالية شيئًا من األمان االقتصادي احملدود ألسرة األسري، أثناء اعتقاله، برغم أهنا ال تشكل رواتب 
مرتفعة، يف ظل الغالء املعيشي، سيما الفئة األوىل من األسرى، الذين تراوحت فرتات اعتقاهلم يف حدود أقل من مخسة أعوام، إال 

 م عيلة على اجملتمع واألقارب. أهنا تسد حاجاهتم وال جتعله
تقدم بعض الفصائل الفلسطينية، سيما مؤسسات اجملتمع املدين، إعاانت معيشية غذائية ومالية ألسر األسرى، ومنح 
تعليمية ألوالدهم، وتقدم اجلامعات عِ صناديق الطلبة، واحلكومة الفلسطينية خصومات لألسرى الطلبة وأوالدهم الطالب يف 

 فلسطينية، ومتنحهم نسبة إقراض أو خصومات جيدة أثناء فرز قروض الطلبة. اجلامعات ال
حتصل زوجة األسري واألسري نفسه على أولوية، حينما يتقدم لطلب الوظيفة احلكومية يف مؤسسات السلطة الفلسطينية، 

خلاصة ابمتحاانت ومقابالت حبيث حيصل صاحب هذا الطلب على نسبة زايدة يف عدد العالمات من اجملموع الكلي للعالمات ا
 التوظيف. 

يعفى أبناء األسرى من األقساط املدرسية، وتعفى أسر األسرى من الكثري من املبالغ اليت تفرض على بعض الواثئق 
ه، واملعلومات الرمسية، وكذلك تُ َقد م وزارة احلكم احمللي عِ اجملالس والبلدايت، خصومات وتسهيالت على فواتري الكهرابء وامليا

 ولكنها ليست إجبارية، بل خاضعة لقرارات جملس اإلدارة احمللية يف البلدايت.
ديناراً أردين، لكل أسري فلسطيين تدخل على حسابه  90تقدم وزارة املالية الفلسطينية لألسرى يف السجون مبلغ مقداره 

السجن وتشرف التنظيمات الفلسطينية )أسرى داخل السجون( على توزيع هذه املبالغ، من خالل مستوايت  -23كنتينة  –يف 

                                                           
الفلسطينية، وهلا مكاتب يف مجيع حمافظات الوطن، تتابع وتشرف على هيئة شؤون األسرى واحملررين: هي مؤسسة رمسية، تتبع منظمة التحرير   -* 22

غاية اإلفراج  أوضاع األسرى داخل السجون، وتتابع احتياجاهتم بعد اإلفراج عنهم، وهتتم يف توثيق وأرشفة ملفات األسرى، سيما منذ اتريخ االعتقال إىل
 عنهم.

السجون، تشرف إدارة السجون عليها، من خالل تزويدها ابملواد الغذائية ووسائل التنظيف اليت  الكنتينة: اسبه ابلبقالة )الدكان(، توجد يف أقسام 23
سجون حيتاج اهليا األسرى، ومتارس إدارة السجون )الشاابس( سياسة منع العديد من األصناف، بذرائع احلد من الرفاهية، تتوىل التنظيمات يف ال

إلدارة السجون، وهي تشرتيها من الكنتينة العامة، ويتم خصم قيمتها من األموال اليت يدخلها أهايل األسرى واألقسام عملية تقدمي قوائم ابحتياجاهتم 
 https://handala.ps/postم، 2017ألوالدهم )الشيليمت(. شادي الشرفا، "إغالق الكنتينة عقاب لألسرى"، مركز حنظلة لألسرى واحملررين، 
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عدة، خاصة ابملطابخ يف األقسام، أو املشرتايت اخلاصة لكل أسري على حده، وتقدم وزارة املالية عِ هيئة شؤون األسرى 
أردين يف كل عام، يستلهما أهل األسري، تقدم أيضًا ذات اجلهة دينار  90واحملررين، مبالغ بدل مالبس لكل أسري يف حدود 

دورات تدريبية لألسرى يف جماالت مهنية متنوعة، وتقدم مساعدات عينية على شكل مشاريع زراعية أو اقتصادية صغرية مثل 
 خالاي النحل وأشتال الزيتون واحلمضيات والفواكه وماكنات اخلياطة. 

 جد( جتاه أبناء األسريدوِر العبادة )املسا -:2:2
متثل دورة العبادة أحد أهم املؤسسات اليت تتبع للدولة، لكن هلا طابع أهلي وروحي ودعوي وثقايف وتؤدي، وسائل النصح 

ركائز هذا  إحدىواإلرشاد والتوجيه، وتعِ عن روح اإلسالم والدين، وتنظر إىل األسرى وعوائلهم، نظرة إميانية ووطنيه، كوهنم 
 محلوا على أكتافهم تضحيات وأعباء.الوطن، و 

تؤكد رسالة املسجد وأيضًا الكنيسة يف املدن والقرى والبلدايت واملخيمات الفلسطينية يف الضفة الغربية احملتلة، على تلك 
د األسرى وبطوالهت م، عِ اجلوانب الروحية واإلميانية، عِ حث اجملتمع حنو التكاتف ورص الصفوف، وتَفُقد احملتاجني، ومُتَج 

ُخَطب  األئمة واملنابر، سيما يوم اجلمعة ويف املناسبات الدينية، وتدعو املؤمنني، لتفقد احتياجات ُأَسر  األسرى، واحتضان أبناءهم 
عِ النصح والكلمة الطيبة، والتأكيد على أمهية متابعتهم، واحلفاظ عليهم من األخطار واحملن، حيرص األئمة والدعاة، يف جممل 

فلسطني على تكرار الدعاء لألسرى واملعتقلني يف سجون االحتالل، خالل كل خطبة مجعة وحث املؤمنني على تكرار مساجد 
 هذا الدعاء يف صالهتم وأثناء السجود. 

 دور املدرسة جتاه أبناء األسري -:3:2
الكلمات اليت متجد األسرى  ُتشرك إدارة املدرسة ومعلموها أبناء األسرى يف االحتفاالت املدرسية، ويلقون العديد من

وبطوالهتم، سيما تلك املعارك املستمرة بني األسري والسجان، يصدح هلا صدى داخل املدرسة وإذاعتها الصباحية، ليفرغ بعض 
األساتذة العديد من احلصص، للحديث حول األسرى ومعارك األمعاء اخلاوية وصراعاهتم مع إدارة السجون، تنعكس هذه األجواء 

سية الطالب من أبناء األسرى وغريهم، وتُغذي مشاعرهم اإلجيابية جتاه الوطن ومؤسسات اجملتمع، رغم القيمة الرمزية على نف
دينار أردين يف العام، وحىت بعض اهلدااي اليت تقدمها  20لألقساط املدرسية، اليت يُعفى منها أبناء األسرى، وهي ال تتجاوز 

األسرى مثل القرطاسية واحلقائب املدرسية، رغم أهنا ليست ابلقيمة املادية الكبرية، إال أهنا  املؤسسات عِ إدارة املدرسة ألبناء
حتمل يف طياهتا قيم ومشاعر نبيلة وتعىن هلذا الطفل الكثري، وتشعره ابلسعادة، وأنه شيء مميز، كونه أبن ملناضل وأسري مما ُيشغف 

ليد احلنونة اليت يضعها املدرس على كتف أبن األسري، تعين الكثري الكثري، فهي يد روحه ووجدانه، ويرفع معنوايته بني أقرانه، تلك ا
متنح ذلك الطفل شعوراً ابلطمأنينة، وتعزز ثبات تلك األسرة وحتافظ على منظومة القيم الوطنية، إنه سلوك بسيط يف أدائه، لكنه 

 ضخم يف أتثريه، ألهنا تدخل إىل أعماق ووجدان وروح ذلك الطفل. 
 دور أفراد اجملتمع جتاه األسري اإلداري: -:4:2

ينظر اجملتمع وأفراده نظرة احرتام وتقدير جتاه األسري وأسرته، لكنها حتمل يف طياهتا مشاعر متعددة، وهي مبثابة نظرة 
فراد اجملتمع وتعامل ذكي يراعي مصاحل كل فرد على حده، وميتد يف تعامله مع هذا األسري أو ذلك يف حدود معقولة، ال مينح أ

أسرة األسري شهادة وطنية، بذلك املعىن الذي حيمل يف مضامينه مفاهيم سطحية ورومانسية جتاه املناضل األسري، بل حيتاج األمر 
 إىل عدة تقييمات تستحضرها فئات اجملتمع وأفراده خالل تبلور نظرهتا جتاه األسري وأسرته. 

اه أسر األسرى، من قبل أفراد اجملتمع، سيما عند دراسة واقع تنوع يوجد تنوع يف مستوايت التكاتف االجتماعي جت
التجمعات السكانية الفلسطينية بني خميم ومدينة وبلدة وقرية وجتمع بدوي، هناك مناطق تُعاي ش معاانة األسر، مبستوايت أعلى من 

السكاين واألوضاع االجتماعية والسكانية،  مناطق أخرى، وتقدم تضحيات وتضامن كبرية، حبكم طبيعة املوقع اجلغرايف واالزدحام
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ومكان اهلجرة واللجوء إن وجد، وهنالك مناطق مل تشعر مبعاانة األسرى، وال بدور األسري، ألهنا مل تدخل بكثافة يف مضمار الفعل 
ولرمبا نتيجة بُعدها عن  الوطين، ومل تقدم أايً من أبناءها أسرى وجرحى وشهداء، وهذا ال يقلل من انتماء هذه املناطق والتجمعات،

 هذه التجمعات اليت كانت مبثابة مناطق احتكاك دائم. 
إذا حتدثنا عن موقف أفراد اجملتمع الفلسطيين جتاه أسر األسرى ومعاانهتم بصورة عامة، فإننا نتحدث عن مالئكة، مبعىن أن 
هذا الوعي يرتفع وينخفض وفق احلالة النضالية وطبيعة األحداث والتوترات والصدامات واالنتفاضات، ووفق حالة الوحدة الوطنية، 

م، يف تعزيز املفاهيم النضالية، مبا فيها االهتمام أُبسر األسرى ماداًي أو 2007الفلسطيين إىل عام اليت كان قد عايشها الشارع 
معنوايً، الحظنا ذلك أثناء االنتفاضة األوىل والثانية، ومع اندالع حدة االنقسام بني أطياف احلركة الوطنية الفلسطينية، تراجع 

اليت من ضمنها تبجيل ومتجيد أسر األسرى والشهداء، ونقصد بذلك حتديدًا عوائل الوعي النضايل، ومت هتميش الثقافة الوطنية و 
 األسرى اإلداريني، ممن تعارف على تكرار اعتقاهلم لدى سجون االحتالل ملرات عدة. 

ع، ختضع عملية صقل مجلة القيم النضالية داخل عقول ووجدان وأفئدة أفراد اجملتمع على عاتق مؤسسات التوعية يف اجملتم
ومن ضمنها دور  العبادة واملدارس ووسائل اإلعالم واجلامعات واملؤسسات الرمسية ومؤسسات اجملتمع املدين، والثقافة االحتفالية 

 الشعبية يف املناسبات اخلاصة والعامة. 
ىل مزيد من إن التكاتف الشعيب كأفراد ومؤسسات جتاه األسرى وعوائلهم، سيما األسرى اإلداريني هو يف مرحلة حتتاج إ

االهتمام، وإعادة ترميم هذا الوعي، وتكثيف اجلرعات اإلعالمية والثقافية، ذات البعد الوطين والنضايل، ليصل إىل كل بيت، وكل 
فرد من أبناء الشعب الفلسطيين، كلما جنحنا يف معركة الوحدة الوطنية، واحلفاظ على النسيج االجتماعي، وترميم هذه األنسجة، 

الثقافة العائلية، لتنسجم مع القيم الوطنية، ومع شكل الدولة احلديثة، تستطيع أن تنجح يف معركة مساندة ُأسر األسرى  وإعادة بناء
بشكل عام، وشرحية األسرى اإلداريني اليت حتمل على عاتقها العبء الوطين األكِ، نتيجة أهنا مل تعايش االعتقال ملرة واحدة، بل 

فرادها، مما يؤكد أن هذه الشرحية هي شرحية دائمة النضال، ومل متارسه ملرة واحدة، بل هي مرتبطة تنظيمياً تكرر اعتقاهلا أو اعتقال أ
مع احلركة الوطنية الفلسطينية مهما تنوعت مشارعها، بل هي فئة فاعلة يف كل الساحات الوطنية، تناضل يف الشارع، ويف 

 املؤسسات، ويف مواقع االحتكاك، ويف معركة الوعي. 
حنن نتحدث عن األسرى اإلداريني، أي عن تلك الفئة اليت متثل رافعة للحركات الوطنية، بكل مشارهبا، كوهنا متثل عناصر 
قيادية لدى أحزاهبا وتنظيماهتا، ولدى اجملتمع ومؤسساته، وجمملها من الفئات املثقفة واملتعلمة، وبعضها له مصادر رزقه اخلاصة 

أسرته فقط، بل كانت تعيل العديد من األيدي العاملة، فحني اعتقاله تضرر قطاع خاص اقتصادي اليت تضررت، وهي مل تُعيُل 
 هام، وانعكس ذلك على عوائل أخرى، إىل جانب عائلة األسري اإلداري. 
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 الفصل الثالث: املشاكل اليت تواجه أبناء األسري اإلداري وأسرته أسرة منذ حلظة اعتقاله .3
 وأنواعهااملشكالت  -:1:3

تعاين أسرة األسري الفلسطيين خاصة، ومنه املعتقلني اإلداريني من مشكالت متعددة، نتيجة تبعات اعتقال الزوج  واحلفيد، 
، ملا له  تتوزع هذه املشكالت لتأخذ أشكااًل عدة وأنوع تستوجب الوقوف عندها، أبرزها فقدان القدرة يف البيت، سيما هيبة األُم 

ية األطفال الذكور، ومشكالت اجتماعية، تدخل يف سياقات وأبعاد صحية وتعليمية وخدماتيه، ومعامالت من أتثري على شخص
 . 24ومناسبات، تواجه أفراد أسرة األسري، وبعضها يصعب حله، إال يف أثناء وجوده

مجاع على أن الظروف تنوعت املواقف جتاه املشكالت االقتصادية اليت تواجه أسرة األسري يف ظل غيابه، لكن هناك إ     
االقتصادية سوف تصبح عامل ضاغط على أسرة األسري، رغم أن البعض قد أقرها ليست مشكلة، وأخرياً سنقف يف هذا الفصل 
على املشكالت النفسية والوجدانية، وخنتم مبا سبق تلك اليت ختص املشاعر واألحاسيس واألفعال، واليت ترتاكم نتيجة تراكم 

 ذكر. املشكالت سالفة ال
 املبحث األول: فقدان القدوة يف البيت -1:1:3

يعتِ األب يف األسرة الفلسطينية عنصر حموري، وله شخصيته املتوارثة، وصقلتها الظروف االجتماعية واملوروث احلضاري 
داخلية، من قبل القدمي، حبيث له هيبة وأثر وجداين قوي يف نفوس أطفاله وزوجته، ووجوده يف األسرة عامل مهم، لعدة أسباب 

استشعار األطفال برقابة ومتابعة وإشراف الوالد عليهم، وأنه مسؤول عنهم أمام اجملتمع والشارع واملؤسسات، وكونه الراعي واملعيل 
 . 25واملريب واملؤدب، وملا من خصائص فسيولوجية حبكم نوع اجلنس البشري

هم، وأمام اجملتمع ويثقفون سلوك والدهم، بل يقلدونه يف كثري من األحوال، يف متتع أفراد األسرة ابألمان والطمأنينة أمام أقرابئ      
مهساته وسكناته، وينعكس ذلك على قدراهتم الشخصية، ومدى استعدادهم لالخنراط يف اجملتمع، سيما على صعيد االنتظام يف 

 الدراسة ومواجهة املشكالت بثقة وطمأنينة. 
أن أطفاله يقلدونه ويقتفون أثره، على صعيد تعامله مع احمليط، سيما األقارب واجملتمع،  يعد الوالد مبثابة القدوة، من حيث

فهو من حيدد طبيعة العالقات، وحدودها داخل األسرة نفسها وخارجها أو مع األقارب أو الغرابء، ويبني هلم أسس التعامل مع 
على األسرة، يتم توضيحه من خالل مواقف حياتيه يعايشها اجملتمع واملؤسسات واألفراد، سيما كل ما يسهم ابلضرر والفائدة 

 األطفال أبمث أعينهم. 
إن كل هذه األسباب والنتائج سالفة الذكر، ستصاب ابلضرر والتهشم يف حال كون األب يعاين من االعتقال اإلداري 

أن ُتشعر أطفاله وأسرته أبنه قريب منهم، وأن  املتكرر، ال تكفي تلك الدقائق، اليت قد ال تتاح له عِ اهلاتف يف كثري من األحيان،

                                                           
م، 2022، اجلزيرة نت، االعتقال اإلداري جرح يستنزف الفلسطينيني""يف يوم األسري ... عوض الرجوب،  24

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2022/4/16/%D9%81%D9%8A-
%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-

%D8%AC%D8%B1%D8%AD 
، مؤسسة الدراسات "االعتقال اإلداري يف فلسطني كجزء من املنظومة االستعمارية: اجلهاز القضائي يف خدمة األمن العام"عبد الرازق فراج،  25

-https://www.palestine،  41-40م، ص2020لبنان،  –الفلسطينية، بريوت 
studies.org/sites/default/files/attachments/books/Al-I3tqal%20Al-Idari%20Fi%20Falastin.pdf 
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وجوده داخل السجن يشعرهم مع مرور الوقت بتالشي تلك القدرة، ورمبا حيل مكاهنا قدرات متعارضة ومتضاربة يف داخل املنزل 
أتيت فيها منفعة،  وخارجه، قد يقتفي أفراد األسرة بعض القدوات والوشائح، ويتأثرون أبشخاص ووشائح ال متثل لألسرة رافعة، وال

 قد يتأثرون ببعض األقارب واألصدقاء، وبعض األشخاص من أبناء اجملتمع. 
تسهم هذه التحوالت اليت أصابت أسرة األسري اإلداري على صعيد فقدان القدرة وتنوع مصادر التأثري يف هذا اجلانب، يف 

ال حتتمل الفراغ، فاألب املعتقل ال يعلم مبا جيري ألطفاله، من تشوه صورة األب وملء الفراغ، عِ صور ومناذج رديئة، ألن الطبيعة 
 مهسات وسكنات، وآالم وطموحات وتصورات، متر عِ األايم والسنني، نتيجة ما حيصل هلم من منو جسدي وعقلي وتفاعلي.

ل حتل مكان صورة بينما تقدم بعض أوراق االستبيان ونسبه وأرقامه رؤى، تقول أنه يف حال غياب األب كقدرة يف املنز 
األب كقدوة ومعيل، صورة أكِ، ومتثل إطار أوسع أال وهو املناضل واجملاهد، الذي يقدم لوطنه وشعبه التضحيات اجلسام، مما 

 يُظه ر هيبة جديدة، لذلك األب األسري مرتبطة مبعامل األيقوانت الوطنية. 
 املشكالت االجتماعية:  -:2:1:3

ترتاكم أعباء احلياة على كاهل زوجة األسري اإلداري وأطفاله، سيما تلك اليت وضعها يف خانة االحتياجات الصحية 
والتعليمية واخلدماتية، واملشاركة يف املناسبات االجتماعية والدينية والوطنية، كوهنا ستنقله من أعباء كان مكلف هبا األب قبل 

 هي املسؤولة املباشرة عنها، إىل جانب الكثري من أدوارها التقليدية. اعتقاله، إىل أعباء أصبحت الزوجة 
تُ َقد م بعض األرقام اليت طرح االستبيان رؤى من قبيل أن املشكالت االجتماعية اليت كان يتَكَبدها األب قبل اعتقاله،   

يف املنزل، وإعداد الطعام ونظافة املنزل،  كان بعضها من اختصاص الزوجة أو ُمشار كة يف أعبائها، من قبيل مراجعة دروس األطفال
وتشاركه يف شراء احتياجات املنزل، وأداء العديد من املناسبات االجتماعية، واعتادت بعض النساء يف اجملتمع الفلسطيين على 

ض أرقام متابعة أوراق واحتياجات األسرة لدى املؤسسات الرمسية، وأظهرت كفاءه فاقت زوجها يف بعض األحيان، وتبني بع
االستبيان أن بعض النساء لعبت أدوارًا على صعيد متابعة مشكالت األسرة مع اجملتمع، سيما مع األفراد واملؤسسات الرمسية 

 واألهلية وأظهرت درجة من الذكاء واملرونة واجلدارة اإلدارية. 
رون، وتصطدم الزوجة بواقع صعب على لكن وكون اجملتمع الفلسطيين مبثابة جمتمع ذكوري، له وشائح متوارثة منذ عقود وق

صعيد التعامل مع األفراد والعوائل األخرى واملؤسسات، هذا وان امتلكت مقومات احملاجة والطرح، وحتمل الضغوط اليت فرضها 
وج، هذا اجلانب من األعباء االجتماعية، فما ابلك بتلك الفئة الواسعة من النساء، اليت اعتادت على العيش يف ظل هيمنة الز 

واعتادت أن متارس دور ربة البيت فقط، ومل متارس أدوارًا أوسع من ذلك، حبكم منط التنشئة األسرية اليت اعتادت عليه، يف منزل 
والديها وعند زوجها، ولرمبا مالت إىل طبيعتها الفسيولوجية، كمرأة تعيش يف ظل هيبة الزوج، وقبل ذلك يف ظل هيمنة والدها، مما 

 ي لديها عند الغياب املفاجئ عِ االعتقال اإلداري لزوجها لدى االحتالل. أضعف عامل التحد
 مشكالت اقتصادية -:3:1:3

تعاين عائلة األسري من مشكالت اقتصادية عديدة، رغم اإلعاانت املالية اليت حتصل عليها من وزارة املالية الفلسطينية عِ 
 . 26 تكفي للحد األد ى للحياة الكرمية لإلنسان يف الضفة الغربية احملتلةهيئة شؤون األسرى واحملررين، إال أن هذه املبالغ ال

حنن نتحدث عن نفقات يتوجب على أسسها أسرة األسر أن توفرها مع بداية كل شهر، تتوزع بني خدمات الكهرابء 
جامعية ومصروفات دراسية، واملياه واالتصاالت، ونفقات صحية خاصة ابألدوية والعالجات، ومواصالت ألفراد األسرة، وأقساط 

                                                           
، 128، جملة الدراسات الفلسطينية، بريوت ، لبنان، العدد"األبعاد النفسية واالجتماعية للمواجهة يف زنزاانت التحقيق"طارق ماهر،  26

 . 177-176، 175م،  ص2021لعام



 Mamdouh . Gh . A . BARRY & Owda .S .A . HAMAEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
209 

على شكل أاثث وكتب وملخصات ووجبات طعام واحتياجات أطفال املنزل، سيما احلليب وغريه الكثري، يف ظل غالء السلع 
 . 27واألطعمة

يقع على كاهل أُسرة، القيام بواجبها جتاه املناسبات االجتماعية، حيث تشارك الزوجة، وحتل مكان زوجها على صعيد 
زواج ألفراد األسرة أو األقارب، والتهنئة ابلسالمة والنجاح ابلثانوية العامة، واألعياد وغريها الكثري، اليت ترهق كاهل مناسبات ال

 أسرة األسري الفلسطيين. 
السجون، إال أن هذا  –كنتينات   –دينار من احلكومة الفلسطينية تصل إىل  90رغم أن األسري املعتقل حيصل على مبلغ 

ِيد، كل شهر أو شهرين. املبلغ ال يك  في، وتقوم زوجة األسري، إبرسال مبلغ إضايف عِ ال
إن هذا الغالء الفاحش، الذي تعيشه الضفة الغربية، تعاين منه أيضًا اأُلسر اليت تعيش حياة اعتيادية، ومل تكابد األسر، 

فته احلكومية، ويتوجه إىل بقالته أو حيث يعمل رب هذه األسر يف عدة مهن ووظائف يف اليوم الواحد، حيث خيرج من وظي
مزرعته أو يعمل كسائق، رغم ذلك ال يستطيع أن يعيش يف احلد الطبيعي، ويصل البيت مساًء، يف حالة إرهاق اتم، انهيك عن 

ال توجب القروض املتعددة واملرتاكمة، اليت تتوجب على رب األسرة يف الضفة الغربية، واألسر اليت مل تكابد حياة األسر واالعتق
رَكب وامللَبس  

َ
عليها أن أتخذ هذه القروض البنكية لتجاري شكليات احلضارة ومادايهتا، اليت ظهرت يف العقد األخري على صعيد امل

وأاثث املنزل وتشطيباته، ونفقات االحتفال، سيما الزواج واألعياد واملوضات احلديثة، مبا فيها تلك السلع الرتوجيية اليت أتخذ طابع 
 الكي جتاري متجدد، يف جمال التكنولوجيا وصناعة السيارات وزخارف املنزل واألحذية واملالبس. استه

تقف عائلة األسري عاجزة أمام هذه التحوالت املادية الفاحشة وشكليات احلضارة املادية، ينظر أطفال األسري وزوجته يف  
اهدون تلك األمناط واملادايت، على صعيد غرف نوم األطفال كثري من األحيان، فيما حوهلم من دائرة األقارب واملعارف، ويش

ومالبسهم والسيارات احلديثة عالية اجلودة، وتصميمات البيت اخلارجية واملأكوالت واألطعمة، أو تلك اليت توزع يف االحتفاالت 
ل  عبء اهلم الوطين، يف ظل  واألجهزة اإللكرتونية املتعددة، وكلها تشكل حتدي، مما يدفع أسرة األسري للتساؤل، عن جدوى مح 

 االنكفاء اليت تَعيُشها ُأَسٍر عديدة، ال تشعر ابهلم الوطين، وال تتأمل، كما تتأمل أسر األسرى واملعتقلني.
 مشكالت نفسيه ووجدانية: -:4:1:3

عيل والقدوة واملريب واألب، يف املنزل ألشهر وسنوات، خلف 
ُ
قضبان األسر إن حالة احلرمان من فقدان الزوج، وامل

واالعتقال، إنه مبثابة استنزاف مستمر ملشاعر ووجدان الزوجة واألطفال، وفقدان للسند واحلامي بعد هللا، سيما أن هذه األسرة 
تعيش يف واقع وحميط اجتماعي، يفرض على املرأة أال تتحرك وتذهب وأتيت، إال وفق منظومة من العادات والتقاليد، ويف كثري من 

رض لالنتقاد ولالستفسار واملسائلة من أهل زوجها، مما يسبب هلا معاانة جدية، ويدفعها حنو كبت مشاعرها ومواقفها األحيان تتع
 . 28وأفعاهلا، لكي ال تنقلب األمور وتسبب هلا مشاكل إضافية

                                                           
م، 2022، اجلزيرة نت، قال اإلداري جرح يستنزف الفلسطينيني""يف يوم األسري ... االعتعوض الرجوب،  27

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2022/4/16/%D9%81%D9%8A-
%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-

%D8%AC%D8%B1%D8%AD 
 "األاثر االجتماعية والنفسية لتجربة االعتقال على اسر األسريات الفلسطينيات احملررات يف مشال الضفة الغربية"بسمة سعيد صاحل دراغمة،  28

 .32، ص30، ص27فلسطني|، ص –انبلس  –رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

210 

الطالق يف لقد ُخضَن كثري من الزوجات، صراع أُسري مع احمليط االجتماعي، وتفاقمت األمور ووصلت إىل حالة      
بعض األحيان أو االنفصال املؤقت بني الزوجني، أثناء وجود الزوج يف االعتقال أو بعد خروجه، انعكست هذه املشكلة على 
شخصي األطفال وأحاسيسهم ومشاعرهم، وإنتاهبم شعور ابلكبت واحلرمان أو التوجه حنو ممارسة العنف يف بعض األحيان، مما 

ألن الزوجة بوضعها ال تستطيع يف كثري من األحيان أن تسد َمسَد األب، ولن تَقد ر على إدارة أسرهتا  فاقم من معاانة تلك اأُلسر،
يف الداخل واخلارج، كوهنا امرأة لن تستطيع أن خترج عن العادات والتقاليد بتلك السهولة، ويف بعض األحيان أصيبت بعض نساء 

ئها االجتماعي واالقتصادي والرتبوي داخل األسرة، فالنساء مستوايت  األسرى، أبمراض صحية ذات بعد نفسي أنعكس على أدا
كما الرجال، بعضهن مدبرات ويتحملن األعباء، لكن لن يستطعن أداء األدوار اجلديدة املوكلة هلن، يف ظل غياب الزوج األسري 

م فراق الزوجة واملعيل، حتماً ستتدمر على أكمل وجه، فما ابلك بتلك الزوجات اللوايت مل يعتدن على حتمل الصعاب ومكابدة آال
 . 29بعض وشائح تلك اأُلسرة وسيحصل اهنيار يف بعض أعمدهتا

 انعكاس املشكالت اليت تواجه أسرة األسري على التحصيل العلمي ألوالدهم -:2:3
كثريَة هي املتطلبات الدراسية اليت حيتاجها األطفال يف املدرسة، سيما تلك اليت ختتزل يف الوظائف والتكليفات 
واالمتحاانت والتحضري واألنشطة املدرسية والتغيريات والتحديثات اليت تطرأ على املنهاج مع كل مرحلة تعليمية، كلها تفرض على 

شاكل أطفاهلا، اليت تواجههم يف املدرسة، إىل جانب التكليفات والوظائف سالفة الذكر اليت أسرة األسري، متابعة حثيثة هلموم وم
حتمل يف طياهتا أعباء إضافية كان يفرتض أن يتقامسها الزوج األسري مع زوجته، سيما وحنن نتحدث عن العديد عن أسر األسرى 

قورن مع العبء الذي فرضته متطلبات التدريس، وتراكم أمناط  اليت ال يقل عدد أطفاهلا عن أربعة أطفال، وهو عدد كبري إذا ما
املناهج التعليمية احلديثة، بينما يتجاوز عدد أطفال بعض األسر أكثر من ذلك بكثري، كل هذا يفرض على األُم  اليت هي الزوجة، 

من املهام اليت ستتكفل هبا زوجة توفري الكثري من الوقت ألطفاهلا ملتابعة دروسهم وواجباهتم، وحنن، نتحدث عن جانب واحد 
األسري اإلداري عند غياب زوجها، وعند وقوعه يف األسر، فما ابلك عن الواجبات املعيشية والبيتية، االجتماعية، االقتصادية، 

 والدعم النفسي والوجداين ألطفاهلا. 
فراغًا تعليميًا هو فقط، بل هو أيضاً إن الفراغ الذي يرتكه غياب الوالد املعتقل يف سجون االحتالل على أطفاله، ليس 

نفسي ووجداين وسلوكي، حتمًا سينعكس سلبًا على األداء التحصيلي للطالب، إىل جانب غياب الوالد، سيدفع أطفاله فاتورة 
تقومي إضافية، على صعيد ما ينتاب الطفل، سيما املراهق من سلوكيات وتوجهات وأمناط، قد تكون غري مألوفة، حتتاج إىل تقييم و 

 الوالد هلا، أي تصحيحاً لتتناغم مع أهداف الرتبية اأُلسرية الصحيحة. 
إن الوالد، الذي اعتقل كأسري إداري لعدة مرات لدى االحتالل، لن يستطيع متابعة مهوم ومتطلبات أطفاله، وحتسس 

الفصل الدراسي، واالستماع ملالحظات  احتياجاهتم داخل املدرسة، عِ التواصل مع مدرسيهم ومع إدارة املدرسة، وزايرهتم داخل
املدرسني واملرشد االجتماعي واملدير، وأن زايرة الوالد ألطفاله يف املدرسة تفرض نوعًا من اهليبة، وُتشعر الطفل أبن والده حاضر، 

هم املعريف بينهم وسيعلم كل شاردة وواردة عن سلوكه وحتصيله الرتبوي والتعليمي، مما سينعكس ذلك ابإلجياب على حتصيل
والوجداين والسلوكي واحلركي، بينما لن يتمتع أطفال َحرم االحتالل والدهم من احلرية، من خالل اعتقاله املتكرر بني الفينة 
                                                                                                                                                                                     

https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.11888/13974/%D8%A8%D8%B3%D9%85
%D9%87%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A

D%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%85%D9%87.PDF?sequence=1&isAllowed=
y 

، 128، جملة الدراسات الفلسطينية، بريوت ، لبنان، العدد""االبعاد النفسية واالجتماعية للمواجهة يف زنزاانت التحقيقطارق ماهر،  29
 . 177-176م،  ص2021لعام
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واألخرى أشهر طولة، لن يتمتعوا بذات املستوى من املتابعة والتقييم والتقومي املدرسي واألسري، الذي يتمتع به الطالب الذي 
 ن والديه. يعيش بني أحضا

إن غياب الوالد يف االعتقال اإلداري، سيوجد أيضًا مشاكل إضافية من قبل االحنراف السلوكي والعاطفي لدى بعض 
األطفال، واالخنراط مع أقران السوء، والغياب عن املنزل لساعات طويلة، ألن الزوجة لن تستطيع أن تفرض تلك اهليئة والصالبة 

د يف حال وجوده داخل منزله، قد حُيَرم الكثري من األطفال يف مراحل تعليمية املبكرة، حىت من الدراسة والذكورة، اليت يوفرها الوال
اجلامعية، حينما ينخرط يف سلك العمل املبكر، ليوفروا مصادر دخل إضافية، ولو كانت مببالغ بسيطة ألسرهتم، أي أن بعضهم قرر 

عه عن مناهج الدراسة والتعُلم والتعليم والتدرج القيمي واألخالقي واملفاهيمي أن يقوم بواجبات األب املادية، على حساب انقطا
 . 30داخل الفصول الدراسية أو قد حُيَرمهم من الدراسة اجلامعية

 
 حتليل االستبيان:

 تشري نتائج حتليل االستبيان جلملة م َن البياانت، واألرقام اآلتية:
ينة املشاركة يف االستبيان، غري راضية عن مستوى التحصيل العلمي ألطفاهلا، % من الع70ُتشري بياانت االستبيان إىل أن  .1

ع ذلَك إىل غياب رب األسرة عن املنزل، نتيجة ظروف االعتقال.  وتُرج 
% من عينات االستبيان، أن الزوجة هي من تقوم بواجب تدريس صغارها، ومتابعة واجباهتم الدراسية، أثناء وجود 79وتؤكد  .2

 غيابه.الزوج أو يف 
وأن الوالد له أتثري إجيايب أثناء وجوده يف املنزل، على مستوى تربية وسلوك أطفاله، مما ينعكس على حتصيلهم العلمي، وأن هذا  .3

 %، على صعيد تعزيز التحصيل العلمي ألطفاله.30التأثري يسهم فيما نسبته 
ظهور عدة قدوات تؤثر ابلسلب أو اإلجياب، على % من عينات االستبيان، أن غياب الوالد، يؤدي إىل 21وتشري نسبة  .4

 صعيد تربية وحتصيل أبناء األسري.
 % من العينات املشاركة، تشري إىل أن أعباء الزوجة قد تضاعفت يف ظل غياب زوجها األسري.90وأن  .5
والنفسي، وله % من هذه العينات، تؤكد أن غياب الزوج املعتقل، يسبب لزوجته أاثر سلبية على الصعيد الصحي 43وأن  .6

 انعكاسات على الرتبية والتحصيل العلمي ألطفاله.
 % من عينة االستبيان، تؤكد على عدم رضاها عن اخلدمات املادية اليت تقدمها احلكومة لعائالت اأَلسرى.77وأن  .7
 )شعيب(. % من عائالت األسرى ال حتصل على دعم معنوي رمسي )حكومي(، وغري رمسي70تشري حتاليل االستبيان إىل أن  .8
% من أبناء األسرى، يتعرضون للعنف يف املدرسة والشارع، يف ظل غياب الوالد خلف 42وتشري ذات البياانت إىل أن  .9

 قضبان اأَلسر.
% من املدارس احلكومية، تويل اهتمامها أببناء األسرى، وهناك تفاوت يف مظاهر هذا 55وُيشري ذات االستبيان إىل أن  .11

 ارات املدرسية واملعلمني.االهتمام، على صعيد اإلد
تتميز خميمات اللجوء مبظاهر االهتمام والتقدير اإلجيايب جتاه أسرة األسري، وأتيت البلدات الريفية ابملستوى الثاين وتليها  .11

ُدن.
ُ
 امل

                                                           
، 128، جملة الدراسات الفلسطينية، بريوت ، لبنان، العدد"األبعاد النفسية واالجتماعية للمواجهة يف زنزاانت التحقيق"طارق ماهر،  30

 . 177-176م،  ص2021لعام
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%، ولوحظ أن غالبية هذه اأُلَسر هي 36حصل بعض أبناء األسرى على نتائج حتصيلية متقدمة، وبلغت هذه النسبة  .12
الزواج، وأن عدد أفرادها قليل، وأهنا تتمتع مبصادر دخل أخرى غري الراتب الذي حتصل عليه من هيئة شؤون األسرى  حديثة

 واحملررين.
% من املدارس ُتشرك أبناء األسرى يف األنشطة والفعاليات واملناسبات املدرسية، سيما تلك 60وتشري بياانت االستبيان أن  .13

 املرتبطة ابألسرى.
% من أسر األسرى وفق االستبيان، قد تلقوا زايرات منزلية من مؤسسات وهيئات وخنب 39البياانت إىل أن وتشري ذات  .14

زارين.
ُ
 وطنية ورمسية، مما انعكس على القيمة املعنوية واالعتبارية لعائالت األسرى امل

، هبدف متابعة توثيق احلالة % من عائالت األسرى اإلداريني قد تلقت اتصاالت من هيئة شؤون األسرى واحملررين90وأن  .15
 االعتقالية لرب األسرة.

 % من العينات تشعر ابلرضا جتاه دور مؤسسة اندي األسري الفلسطيين.63تؤكد بياانت االستبيان أن  .16
% من العينة، اهتمام ومتابعة مؤسسات األسرى ظروف األسري االعتقالية، سيما يف موضوع الرتافع أمام 66تثمن ما نسبته  .17

 اإلسرائيلية. احملاكم
 

 النتائج والتوصيات: 
 النتائج:

تعاين ُأسرة اأَلسري على خمتلف الُصُعد، وتتَكَبد أعباء احلياة ومشاقها االقتصادية واالجتماعية والصحية والتعليمية نتيجة 
عيل، وينعكس ذلك على أطفاله، ممن هم يف مراحل الدراسة املدرسية واجلامعية، مما له 

ُ
عدة أاثر تسهم يف تراجع غياب األب وامل

 حتصيلهم العلمي.
تقدم املؤسسات الفلسطينية الرمسية عدة مساعدات، منها املالية والرمزية ألسرة األسري، سيما أنه حيصل على راتب غري 

% من متطلبات حياة أسرته يف أفضل األحوال، سيما يف حال  60دائم، ينقطع مبجرد خروجه من االعتقال، وال يسد سوى 
 أسرته كبرية أو متوسطة من حيث عدد أفرادها. كانت

 إن جممل تلك املساعدات ال تسهم يف توفري حياة كرمية ألفراد أسرة األسري، مبا يف ذلك التعليم واخلدمات والرتفيه.
إن الدعم املعنوي الذي قد حتصل عليه أسرة األسري اإلداري، قد يتفاوت من منطقة سكانية إىل أخرى، نتاج اختالف 

لوعي الوطين واالجتماعي يف تلك البيئات، وحنن نتحدث عن جتمعات سكانية يف املدينة أو املخيم أو القرية وبعض التجمعات ا
 البدوية، وأن هذا الدعم املعنوي وهو على شكل حتفيز وثناء وتشجيع، وهو نتاج جمهودات فردية يف كثري من األحوال.

بكر من املدارس، حبثًا عن عمل، هبدف دعم أسرته واملساعدة يف األعباء تعاين عائالت األسرى من تسرب أوالدها امل
املادية، سيما يف ظل االنفتاح االقتصادي على أمناط االستهالك، مما أرهق كاهل العائالت املستقرة واليت ال تعاين من اعتقال أو 

  إحدىأسر 
ُ
 عيل.أفرادها، فما ابلك بتلك اليت تعاين من اعتقال األب أو األخ امل

يتأثر أبناء األسرى بعدة مصادر تربية وبيئات، سيما نتيجة تدخالت األقارب واملعارف واألصدقاء، مما يُفق د اأُلسرة عملية 
 الضبط والتحكم يف توجهات ورغبات أفرادها.
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 التوصيات:
عدة فئات وطبقات، عِ منح إعادة االعتبار لدور اجلمعيات اخلريية، كوهنا مؤسسة جمتمعية، تستطيع أن تقدم خدماهتا ل .1

 الرتاخيص، وتعديل قانون عمل اجلمعيات، سيما تلك املختصة بدعم األسرة وعائالهتم.
تفعيل دور الدوائر احلكومية، عِ تفعيل آليات الرقابة واملتابعة من خالل الوزارات، على صعيد أداء هذه الدوائر، فيما خيص  .2

 شطة والفعاليات والندوات واملنابر، وعِ الزايرات.تفعيل قضية األسرى يف اجملتمع، عِ األن
رفع نسبة املبلغ الرمسي الذي يتقاضاه األسري اإلداري يف سجون االحتالل، سيما األسري الذي مل تتجاوز سنوات اعتقاله  .3

 اخلمس سنوات.
سيما فيما خيص ظروف اعتقال  إعادة هيكلة عملية املتابعة واإلشراف والتوثيق اليت تديرها هيئة شؤون األسرى واحملررين، .4

األسرى، وعرضهم على احملاكم، وجلان الرتافع أمام احملاكم اإلسرائيلية، واحلد من جلان الرتافع، وتوفري هذه األموال لصاحل عائالت 
ء يُذّكر، ألن القرار األسرة، بداًل من تبذيرها على احملاميني، سيما أن قرار اإلداري ال ميكن أن يُغري فيه احملامي أو حىت القاضي شي

 النهائي بيد ضباط املناطق.
تعزيز تواصل اندي األسري وهيئة شؤون األسرى مع عائالت األسرى، بشكل دوري ومستمر، حبيث ال يتوقف األمر عند  .5

 توثيق البياانت فقط، بل يتعداه إىل القيام بدور وطين وأخالقي، يسهم يف تعزيز ورفع معنوايت هذه العائالت.
 منح دراسية جامعة ألبناء األسرى يف كل اجلامعات، عِ سن قانون، تتبناها وزارة التعليم العايل.تقدمي  .6
تفعيل دور اهليئات احمللية يف القرى والبلدات واملدن واملخيمات، عِ سن منظومة قوانني وتعميمات دورية، تصل إىل هذه  .7

ت األسرى، سيما الغاء فواتري املياه والكهرابء واخلدمات، توظيف املؤسسات، وتؤكد على عدة جوانب تقع على عاتقها جتاه عائال
 بعض أفراد هذه العائالت، تقدمي مساعدات عينية ومعنوية هلم، وتفعيل زايرهتم يف املناسبات الوطنية واألعياد الدينية.
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 صفحة املصادر واملراجع:
 –بريوت  –م، مركز الزيتونة للدراسات 2022، حزيران/ يوليو حركة محاس""االعتقال اإلداري وأثره يف أنشطة اجمد السايح، 

content/plugins/extrawatch-https://www.alzaytouna.net/wp-لبنان، 
pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&acti

aWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/Acadeon=download&env=Extr
22.pdf-micArticles/PA_A.Sayeh_Israel_Administrative%20detention_6 

فلسطني،  –، رسالة ماجستري يف جامعة النجاح، انبلس "املمارسة اإلسرائيلية لالعتقال اإلداري"نتصار بالل داؤود، ا
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