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مقدمة

ال�صخ�صية  احلرية  مي�س  احرتازي  اإجراء  هو  القب�س  اأو  االحتجاز 

حقوق  ومبادىء  الفل�صطيني  االأ�صا�صي  القانون  يف  املكفولة  لالأفراد، 

غري  اأو  تع�صفيًا  ولي�س  قانونيًا،  االإجراء  هذا  يكون  ولكي  االإن�صان، 

م�صروع، ينبغي اأن ي�صدر اأواًل عن جهة خمولة قانونًا بذلك، وثانيًا اأن 

يتم يف حدود القانون؛ اأي يف ظل مراعاة القواعد وال�صمانات االإجرائية 

واملو�صوعية التي ر�صمها القانون يف عملية االحتجاز.

وبالتايل، فاإن عدم مراعاة جانب االخت�صا�س، اأو ال�صمانات القانونية 

املقررة، اأو كالهما معًا، خالل عملية القب�س على امل�صتبه به يف ارتكاب 

اأ�صا�صًا  ُي�صكل  اأن  ميكن  ال  تع�صفي  احتجاز  اأمام  اأننا  يعني  جرمية، 

قانونيًا �صاحلًا للبناء عليه يف توجيه االتهام يف مرحلة التحقيق، نظرًا 

د�صتورية مو�صوفة يف  ُي�صكل جرمية  واإمنا  القب�س،  اإجراءات  لبطالن 

القانون االأ�صا�صي متثلت باالعتداء على احلرية ال�صخ�صية للمحتجز، 

كما  بالتقادم،  عنها  النا�صئة  املدنية  اأو  اجلنائية  الدعوى  ت�صقط  وال 

وُترتب تعوي�صًا عاداًل ملن وقع عليه ال�صرر. 

واحلريات  احلقوق  باب  يف  االأ�صا�صي،  القانون  به  جاء  ما  وهذا 

العامة، حيث اأكدت املادة )10( منه على اأن حقوق االإن�صان وحرياته 

االأ�صا�صية ملزمة وواجبة االحرتام. ون�صت املادة )11( على اأن احلرية 

ال�صخ�صية حق طبيعي وهي مكفولة وال مت�س، واأنه ال يجوز القب�س على 

اأو تقييد حريته باأي قيد اأو منعه من التنقل  اأو حب�صه  اأو تفتي�صه  اأحد 

اإاّل باأمر ق�صائي ووفقًا الأحكام القانون. فيما ن�صت املادة )12( على 

اأن ُيبلغ كل من ُيقب�س عليه اأو يوقف باأ�صباب القب�س عليه اأو اإيقافه، 

مُيّكن  واأن  اإليه،  املوجه  باالتهام  يفهمها  بلغة  �صريعًا  اإعالمه  ويجب 

من االت�صال مبحام، واأن ُيقّدم للمحاكمة دون تاأخري. و�صددت املادة 

اأّي  اأن كل اعتداء على  )32(  من القانون االأ�صا�صي الفل�صطيني على 
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جرمية  لالإن�صان  اخلا�صة  احلياة  حرمة  اأو  ال�صخ�صية  احلريات  من 

ال ت�صقط الدعوة اجلنائية وال املدنية النا�صئة عنها بالتقادم وت�صمن 

ال�صلطة الوطنية تعوي�صًا عاداًل ملن وقع عليه ال�صرر.

ويف ال�صرعة الدولية حلقوق االإن�صان، جند اأن املادة )9( من االإعالن 

العاملي حلقوق االإن�صان قد اأكدت على اأنه ال يجوز اعتقال اأي اإن�صان اأو 

حجزه اأو نفيه تع�صفًا. كما واأكدت املادة )9( من العهد الدويل اخلا�س 

اعتقاله  اأو  اأحد  توقيف  يجوز  ال  اأنه  على  وال�صيا�صية  املدنية  باحلقوق 

عليها  ين�س  الأ�صباب  اإاّل  حريته  من  اأحد  حرمان  يجوز  وال  تع�صفًا، 

القانون وطبقًا لالإجراءات املقررة فيه.  

فاإن  التع�صفي،  باالحتجاز  املعني  العامل  املتحدة  مم 
ُ
االأ لفريق  وطبقًا 

االحتجاز يعد تع�صفيًا اإذا مل تعر�س ال�صلطات املخت�صة اأّي �صند قانوين 

ُيربر احلرمان من احلرية، اأو عندما يكون احلرمان من احلرية ناجٌت 

عن ممار�صة احلقوق واحلريات املحمية مثل حرية التعبري واملعتقد، اأو 

حني تكون انتهاكات املعايري الدولية املت�صلة باملحاكمة العادلة هي من 

اخلطورة بحيث ت�صفي على احلرمان من احلرية طابعًا تع�صفيًا. 

جاءت هذه الورقة نتيجة مراجعة دقيقة لل�صكاوى التي وثقتها »احلق« 

وال�صمانات  واحلريات  للحقوق  االأمنية  االأجهزة  انتهاك  جمال  يف 

القانون  يف  الفل�صطيني  للمواطن  املكفولة  واملو�صوعية  االإجرائية 

والتي  االإن�صان،  حقوق  ومبادىء  ال�صلة  ذات  والت�صريعات  االأ�صا�صي 

االإحاطة  يف  و�صعف  تارة  االكرتاث  وعدم  التجاهل  من  نوعًا  ك�صفت 

التعامل  يف  االأمنية  االأجهزة  ماأموري  قبل  من  اأخرى  تارة  القانونية 

واالحرتام،  االتباع  واجبة  وال�صمانات  واالإجراءات  االأ�صول  تلك  مع 

ونوعًا من �صعف املعرفة واالإملام بها من قبل املواطنني يف التعاطي مع 

االأجهزة االأمنية، وهي حقوق اأ�صيلة لهم، ومكفولة د�صتوريًا وقانونيًا، 

وال ي�صح للموظفني املكلفني باإنفاذ القوانني جتاوزها اأو اخلروج عليها 

اأيًا كانت الدواعي واملربرات. 
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التي متلك �صالحية  االأمنية  لذلك فقد اهتمت ببيان ماهية االأجهزة 

القب�س وحجز حرية املدنيني وال�صفة التي يتطلبها القانون فيمن يقوم 

بتنفيذ هذا االإجراء، واإذن النيابة العامة املدنية الالزم مبدئيًا للقيام 

واملواطنني،  املعنية  االأجهزة  قبل  التعامل معه من  وكيفية  به وطبيعته 

التوقيف  ومراكز  التوقيف،  واأ�صول  القب�س،  عملية  تنفيذ  واإجراءات 

املعرتف بها قانونًا، وال�صمانات القانونية للمحتجز منذ حلظة القب�س 

باإجراءات حماكمته،  للبدء  املخت�صة  املحكمة  عليه حتى عر�صه على 

مع تقدمي مقرتحات على امل�صتوى الت�صريعي بهدف تعزيز مكانة البيئة 

القانونية الناظمة لالأجهزة االأمنية كاإطار �صامن للحقوق واحلريات.

يف املجمل، فاإن هذه الورقة �صتتناول ثالثة عناوين رئي�صة للحكم على 

يتناول  الأول  املدنيني؛  احتجاز  يف  االأمنية  االأجهزة  �صالحية  مدى 

اجلهة التي متلك ال�صفة القانونية التي توؤهلها القيام باإجراء القب�س 

على امل�صتبه به يف ارتكاب اجلرمية، والثاين يتناول اجلهة التي متلك 

ال�صالحية القانونية باإ�صدار اأمر القب�س على امل�صتبه به وحجز حريته، 

والثالث يتناول ال�صمانات االإجرائية واملو�صوعية للمقبو�س عليه. 

وبالتايل، فاإن هذه الورقة تعمل على تثبيت معادلة مفادها اأن احتجاز 

املدنيني من قبل االأجهزة االأمنية �صواء مت باأوامر من الق�صاء الع�صكري، 

اأو يف ظل غياب اأّي من تلك العناوين الثالثة، فاإننا اأمام نتيجة واحدة، 

للحقوق  �صافرًا  انتهاكًا  ت�صكل  تع�صفي  احتجاز  عملية  وجود  يف  تتمثل 

وجرمية  الفل�صطيني  اال�صا�صي  القانون  يف  املكفولة  العامة  واحلريات 

د�صتورية ال ت�صقط الدعوى اجلزائية اأو املدنية النا�صئة عنها بالتقادم 

وُترتب تعوي�صًا عاداًل ملن وقع عليه ال�صرر.  
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اجلهة املخ�لة قان�نًا بالقب�ض على امل�ستبه به

متى وقعت جرمية معينة، وتوفرت دالئل كافية على اأن مواطنًا ما هو 

امل�صتبه به باقرتافها، فهذا ال يعني اإطالقًا باأن القب�س عليه اأو احتجازه 

فالقانون،  االأمنية،  االأجهزة  وكافة  العامة  لل�صلطة  متاحًا  اأ�صبح  قد 

ي�صرتط �صفة معينة فيمن يتوىل هذا االإجراء، واإذن خا�س من النيابة 

كاإجراء  القب�س  اإجراء  يف  قانونًا  املعتربة  وال�صفة  لتنفيذه،  العامة 

ال�صبط  وماأموري  الق�صائي«  »ال�صبط  �صفة  هي  اأ�صا�صًا  حتقيقي 

املادة )21( من قانون االإجراءات  الق�صائي قد ورد ذكرهم يف ن�س 

اجلزائية رقم )3( ل�صنة 2001م.

ماأموري  من  يكون   « التايل:  النحو  على  املذكور  الن�س  جاء  وقد 

ال�صبط الق�صائي: 1. مدير ال�صرطة ونوابه وم�صاعدوه ومديرو �صرطة 

املحافظات واالإدارات العامة 2. �صباط و�صباط �صف ال�صرطة كل يف 

املوظفون   .4 واجلوية  البحرية  املراكب  روؤ�صاء   .3 اخت�صا�صه  دائرة 

الذين خولوا �صالحية ال�صبط الق�صائي مبوجب القانون«. وينبغي اأن 

اأعاله   )1( البند  يف  الواردين  الق�صائي  ال�صبط  ماأموري  اأن  ُنالحظ 

هم من ذوي االخت�صا�س العام، اأي اأنهم ميتلكون هذه ال�صفة يف كافة 

االأرا�صي الفل�صطينية، يف حني اأن ماأموري ال�صبط الق�صائي الواردين 

يف البند )2( ميتلكون هذه ال�صفة يف دوائر اخت�صا�صهم املكاين فقط.

ولتقريب ال�صورة، فاإن ماأموري ال�صبط الق�صائي هم املخولون قانونًا 

وجمع  اجلرائم  وا�صتق�صاء  والتحري  البحث  اأي  اال�صتدالل؛  باأعمال 

املعلومات حولها والبحث عن مرتكبيها، حتت اإ�صراف النيابة العامة، 

بتلك  ال�صرطة  جهاز  من  الق�صائي  ال�صبط  ماأموروا  يقوم  فعندما 

ي�صت�صدرون  اجلرمية،  بارتكاب  به  امل�صتبه  اإىل  وي�صلون  االإجراءات، 
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اأمرًا من النيابة العامة بالقب�س عليه ويقومون بتنفيذه ح�صب االأ�صول، 

ومن ثم جتهيز ملف اال�صتدالل ورفعه اإىل النيابة العامة للمبا�صرة يف 

اإجراءات التحقيق مع املتهم يف الدعوى اجلزائية. 

ولكن يف حال �صبط امل�صتبه به متلب�صًا باجلرم امل�صهود، فاإن ماأموري 

)مذكرة  اإذن  اإىل  يحتاجون  ال  ال�صرطة  جهاز  من  الق�صائي  ال�صبط 

تلك  يف  فالقب�س  به،  امل�صتبه  على  للقب�س  العامة  النيابة  من  قب�س( 

االأحوال يتم بدون مذكرة ق�صائية، وهذا ما اأ�صارت اإليه املادة )30( 

الق�صائي  ال�صبط  ملاأمور   « بقولها:  اجلزائية  االإجراءات  قانون  من 

اأن يقب�س بال مذكرة على اأي �صخ�س حا�صر توجد دالئل كافية على 

عقوبة  ت�صتوجب  التي  اجلنح  اأو  اجلنايات  التلب�س يف  حالة  اتهامه يف 

احلب�س مدة تزيد على �صتة اأ�صهر«.  

وبالنتيجة، فاإن ماأموري ال�صبط الق�صائي من جهاز ال�صرطة، املحددين 

اأ�صحاب  هم  اجلزائية،  االإجراءات  قانون  من   )21( املادة  بن�س 

ومالحقة  وقوعها  بعد  اجلرمية  متابعة  يف  »الأ�صيل«  االخت�صا�س 

اأو  امل�صهود  اجلرم  حال  يف  عليه  القب�س  واإلقاء  بارتكابها  به  امل�صتبه 

ا�صت�صدار مذكرة قب�س بحقه من النيابة العامة اإذا ما توافرت دالئل 

القب�س  اإجراء  يكون  وبذلك  م�صهود،  غري  جرمًا  ارتكابه  على  كافية 

متفقًا  اجلرمية  بارتكاب  به  امل�صتبه  بحرية  مي�س  اإحرتازي  كاإجراء 

واالأ�صول االإجرائية واملو�صوعية التي يتطلبها القانون.   

القانون، الأنها  اإاّل مبوجب  الق�صائي، ال مُتنح  اأن �صفة ال�صبط  وحيث 

وقوع  بعد  للمواطنني  ال�صخ�صية  باحلرية  امل�صا�س  �صاحبها  تخول 

عليها من  يرتتب  وما  االحتجاز  اأو  القب�س  اجلرمية من خالل عملية 

اإجراءات جزائية، فاإننا نالحظ باأن قانون املخابرات العامة رقم )17( 
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جلهاز املخابرات العامة يف  اأي�صًا  2005م قد منح هذه ال�صفة  ل�صنة 

اجلرائم التي تدخل يف نطاق اخت�صا�صهم، وهذا ما ن�صت عليه املادة 

التايل:  النحو  على  جاءت  والتي  العامة  املخابرات  قانون  من   )12(

»يكون للمخابرات يف �صبيل مبا�صرة اخت�صا�صاتها املقرة مبوجب هذا 

القانون �صفة ال�صبطية الق�صائية«. 

املخابرات  جهاز  منح  عندما  كثريًا  بالغ  قد  امل�صّرع  اأن  الوا�صح،  من 

»باأكمله« �صفة ال�صبط الق�صائي، اإذ كان ينبغي حتديد اجلهات التي 

متلك تلك ال�صفة الق�صائية داخل جهاز املخابرات، على غرار ما فعل 

مع جهاز ال�صرطة من خالل قانون االإجراءات اجلزائية، نظرًا لتعلق 

تلك ال�صفة احل�صا�صة باحلرية ال�صخ�صية للمواطنني. 

العامة  املخابرات  قانون  اأن  وبالرغم من  اأنه  اآخر، نالحظ  ومن جانب 

املخابرات،  جهاز  اخت�صا�س  يف  تدخل  التي  املهام  ح�صر  حاول  قد 

ال�صرطة  جهاز  اخت�صا�س  يف  تدخل  التي  املهام  عن  متييزها  الإمكانية 

املفعول،  �صاري  1965م  ل�صنة   )38( رقم  العام  االأمن  قانون  مبوجب 

)ال�صرطة  املخت�صة  الق�صائي  ال�صبط  »حتديد« جهة  اإمكانية  وبالتايل 

اأنه قد خلط يف نهاية  اإاّل  اأم املخابرات( تبعًا لطبيعة مهام كل منهما، 

املطاف بني مهام ال�صرطة واملخابرات، واأ�صبحنا بالنتيجة اأمام »جهتي 

�صبط ق�صائي« ينفذان ذات املهام، وال �صك يف اأن هذا اخللط من �صاأنه 

اأن مي�س بال�صمانات القانونية للمدنيني امل�صتبه بهم يف ارتكاب اجلرائم.

ال�صرطة  قوات  مهام  اأن  على  العام  االأمن  قانون  اأكد  فقد  وللتو�صيح، 

تتمثل يف املحافظة على النظام العام واالأمن وحماية االأرواح واالأعرا�س 

على  والقب�س  وتعقبها  اكت�صافها  على  والعمل  اجلرائم  ومنع  واالأموال 

على  العامة  املخابرات  قانون  اأكد  فيما  للعدالة.  وتقدميهم  مرتكبيها 
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اأن جهاز املخابرات هو اجلهة املكلفة ر�صميًا مبمار�صة االأن�صطة واملهام 

اأمنية  مهام  وممار�صة  لفل�صطني،  اجلغرافية  احلدود  خارج  االأمنية 

جهاز  بها  بداأ  التي  االإجراءات  »ل�صتكمال«  فل�صطني  داخل  »حمددة« 

املخابرات خارج احلدود. 

التدابري  باتخاذ  للمخابرات،  اخلارجية،  االأمنية  املهام  تلك  وتتمثل 

اأية اأعمال تعر�س اأمن و�صالمة فل�صطني للخطر،  الالزمة للوقاية من 

والك�صف عن االأخطار اخلارجية التي من �صاأنها امل�صا�س باالأمن القومي 

وحدة  تهدد  التي  واالأعمال  والتخريب  والتاآمر  التج�ص�س  جماالت  يف 

الوطن واأمنه وا�صتقالله ومقدراته، والتعاون امل�صرتك مع اأجهزة الدول 

ال�صديقة امل�صابهة ملكافحة االأعمال التي تهدد االأمن وال�صلم امل�صرتك 

اأو اأي من جماالت االأمن اخلارجي �صريطة املعاملة باملثل.  

اإىل هنا، ميكن مالحظة وجود نوع من الف�صل بني مهام كل من جهاز 

ال�صرطة وجهاز املخابرات العامة، وبالتايل نوع من الو�صوح فيما يتعلق 

ب�صفة ال�صبط الق�صائي التي يتمتع بها كل منهما، والتي تتيح املجال 

للم�صا�س بحرية امل�صتبه به اأو بهم من املدنيني يف ارتكاب اجلرائم.

على  مربر«  »غري  نحو  على  دخل  قد  العامة  املخابرات  قانون  ولكن 

�صالحيات  املخابرات  جهاز  منح  عندما  ال�صرطة  جهاز  �صالحيات 

وا�صعة داخل االأرا�صي الفل�صطينية من خالل ن�س املادة )10( فقرة 

التايل: » يدخل يف مهام املخابرات كل  النحو  )7( والتي جاءت على 

يقع  اأغرا�صه،  اأو  بواعثه  كانت  اأيًا  التهديد  اأو  العنف  اأفعال  من  فعل 

تنفيذًا مل�صروع اإجرامي فردي اأو جماعي ويهدف اإىل اإلقاء الرعب بني 

النا�س اأو ترويعهم باإيذائهم اأو تعري�س حياتهم اأو حرياتهم اأو اأمنهم 

للخطر اأو اإحلاق ال�صرر بالبيئة اأو باأحد املرافق اأو االأمالك العامة اأو 
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احتاللها اأو اال�صتيالء عليها اأو ت�صريب االأرا�صي اأو تعري�س اأحد املوارد 

الوطنية للخطر«. 

مهام  كافة  ي�صتوعب  بحيث  عة  ال�صِّ من  املذكور  الن�س  باأن  �صك،  وال 

وكاأنه اجلهة  املخابرات  وُيظهر جهاز  بل  ال�صرطة،  و�صالحيات جهاز 

ومالحقة  اجلرمية  ومكافحة  والنظام  االأمن  بحفظ  املكلفة  االأ�صيلة 

حلقوق  جديًا  تهديدًا  ي�صكل  مبا  ال�صرطة،  جهاز  ولي�س  مرتكبيها، 

وحريات املواطنني املكفولة يف القانون االأ�صا�صي.

ال�صبط  �صفة  ثالث  اأمني  جهاز  مُينح  عندما  تعقيدًا،  االأمر  ويزداد   

خالل  من  الوقائي  الأمن  جهاز  وهو  املدنيني،  مواجهة  يف  الق�صائي 

حيث  الوقائي،  االأمن  ب�صاأن  2007م  ل�صنة   )11( رقم  بقانون  القرار 

جاءت املادة )7( من القرار بقانون املذكور على النحو التايل: »يكون 

ل�صباط و�صباط �صف االإدارة العامة لالأمن الوقائي يف �صبيل ت�صهيل 

�صفة  القانون  هذا  اأحكام  مبوجب  املقررة  اخت�صا�صاتهم  مبا�صرة 

ال�صبطية الق�صائية«.

واجلدير ذكره، اأن جهاز االأمن الوقائي مل يكن يتمتع ب�صفة ال�صبط 

اأي  العام 2007م،  اأواخر  القرار بقانون يف  الق�صائي قبل �صدور هذا 

مبعنى اأن »جمرد قيام االأمن الوقائي باحتجاز اأي مدين« قبل �صدور 

هذا القرار بقانون، اأيًا كانت االأ�صباب والدوافع واملربرات، ي�صكل بحد 

للمواطنني  العامة  واحلريات  احلقوق  ينتهك  تع�صفيًا  احتجازًا  ذاته 

املكفولة يف القانون االأ�صا�صي ومبادىء حقوق االإن�صان. 

الوقائي �صالحيات �صبط ق�صائي مبوجب  اأن منح جهاز االأمن  ونرى 

هذا القرار بقانون مل يكن مربرًا على االإطالق، وكان يجب اأن تقت�صر 

وقوع  منع  على  والعمل  والتحري  البحث  على  الوقائي  االأمن  مهام 
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اجلرائم، وبالتايل فاإذا ما وقعت جرمية معينة فهذا يعني اأن اجلهاز 

وتتوقف  اجلرمية،  ح�صول  منع  يف  »الوقائية«  مهامه  يف  اأخفق  قد 

مهمته عند هذا احلد، ثم يتوىل ماأموروا ال�صبط الق�صائي من جهاز 

امل�صتبه  ومالحقة  وقعت  التي  اجلرمية  يف  والتحري  البحث  ال�صرطة 

اإذا ما  اإذن من النيابة العامة بالقب�س عليه  به بارتكابها وا�صت�صدار 

توافرت دالئل كافية بحقه متهيدًا للتحقيق معه من قبل النيابة العامة 

واإحالته للمحاكمة.

والغريب يف االأمر، اأن جهاز ال�صرطة ال زال يفتقر لغاية االآن اإىل قانون 

االأ�صا�صية  الدولية  واملعايري  االأ�صا�صي  القانون  مع  من�صجم  ع�صري 

للمكلفني باإنفاذ القانون وقواعد ال�صلوك يف االأداء ال�ُصرطي، يف حني 

مت اإقرار قانون للمخابرات العامة وقرار بقانون لالأمن الوقائي. 

وبالعودة اإىل �صالحيات جهاز االأمن الوقائي، التي ميار�س من خاللها 

ال�صبط  �صفة  الوقائي  لالأمن  العامة  االإدارة  �صف«  و�صباط  »�صباط 

يف  وتتمثل  منه   )6( املادة  يف  بقانون  القرار  اأوردها  فقد  الق�صائي، 

التي  اجلرائم  ومتابعة  الفل�صطيني  الداخلي  االأمن  حماية  على  العمل 

عن  والك�صف  عليها  الواقعة  اأو  الوطنية  لل�صلطة  الداخلي  االأمن  تهدد 

واملوؤ�ص�صات  والهيئات  احلكومية  االإدارات  ت�صتهدف  التي  اجلرائم 

العامة والعاملني فيها.

الوقائي  االأمن  بجهاز  املنوطة  وال�صالحيات  املهام  تلك  اأن  وحيث 

مبوجب  ال�صرطة  جهاز  و�صالحيات  مهام  مع  وتت�صابك«  »تتداخل 

قانون االأمن العام، وجهاز املخابرات العامة مبوجب قانون املخابرات، 

اأمام  بذلك  نكون  فاإننا  الق�صائي،  ال�صبط  �صفة  ميتلكون  وجميعهم 

ثالثة اأجهزة اأمنية مكلفة بالبحث والتحري ومالحقة املدنيني امل�صتبه 
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بهم بارتكاب اجلرائم واإلقاء القب�س عليهم، ودون وجود حدود فا�صلة 

بني مهام و�صالحيات كل منهم، ومثل هذا الغمو�س )ال�صبابية( يف 

من  و�صالحياتها  ومهامها  الثالثة  االأمنية  االأجهزة  تلك  بني  العالقة 

احلقوق  والنتهاك  التع�صفي  لالحتجاز  وا�صعًا  الباب  يفتح  اأن  �صاأنه 

عاجاًل  تدخاًل  ي�صتدعي  االأمر  وهذا  للمواطنني،  العامة  واحلريات 

املهام  يف  والت�صارب  التعار�س  هذا  الإزالة  الت�صريعي  امل�صتوى  على 

وال�صالحيات والإقرار قانون ع�صري جلهاز ال�صرطة.

مثاًل  كال�صرطة  االأمنية  االأجهزة  اأحد  قيام  مالحظة  ميكن  هنا،  من 

باحتجاز مواطن ما على خلفية اال�صتباه به بارتكاب جرمية معينة، ومن 

اأقواله التي بددت مربرات القب�س عليه،  ثم اإطالق �صراحه بعد �صماع 

ومن ثم احتجازه من قبل جهاز اأمني اآخر كاملخابرات مثاًل على اعتبار اأن 

»القانون« قد اأدرج تلك اجلرمية �صمن مهامه واخت�صا�صه اأي�صًا ومنحه 

�صفة ال�صبط الق�صائي وبالتايل يريد �صماع اأقوال املقبو�س عليه ب�صاأنها 

الأنه غري مقتنع مبربرات اإطالق �صراحه من قبل جهاز ال�صرطة مثاًل اأو 

اأنه غري معني بتحرياتها الأن اجلرمية تدخل يف اخت�صا�صه كذلك، واإذا 

اقتنع مبربر اإطالق �صراح امل�صتبه به ومت اإطالق �صراحه، فاإن امل�صتبه به 

قد يجد نف�صه يف قب�صة جهاز االأمن الوقائي الأن »القانون« قد اأدرج ذات 

مدى  معرفة  على  االأقدر  اأنه  ويعتقد  اأي�صًا  اخت�صا�صه  �صمن  اجلرمية 

على  التاأكيد،  مع  عدمها.  من  به  امل�صتبه  �صراح  اإطالق  مربرات  كفاية 

ي�صمح  ال  القانون  اأن  يف  وتتمثل  جتاهلها  االأمنية  االجهزة  تريد  حقيقة 

مبالحقة الفعل الواحد اإاّل مرة واحدة. 

ومن هنا اأي�صًا، ميكن اأن نلحظ عبارة ترتدد عادة على ل�صان االأجهزة 

االأمنية ومفادها اأن القب�س على امل�صتبه به قد مت ح�صب »القانون« وهي 
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الكلمة ال�صحرية التي قد تخفي، يف كثري من االأحيان، يف طّياتها اأ�صكااًل 

من االعتقاالت التع�صفية واألوانًا من التنكيل وامتهان الكرامة االإن�صانية. 

للح�صول على مذكرات  العملية، هنالك عدة طرق  الناحية  والأنه من 

القب�س والتوقيف بحق امل�صتبه بهم بارتكاب اجلرائم، �صواء من خالل 

هذا  يف  االأ�صيل  القانوين  االخت�صا�س  �صاحبة  املدنية  العامة  النيابة 

 - الحقًا  عليها  �صناأتي   - قانونية  غري  بطرق  اأو  الق�صائي،  االإجراء 

اأو حتى  اأو رئي�س هيئة الق�صاء الع�صكري  من خالل النيابة الع�صكرية 

مذكرات قب�س وتوقيف جاهزة �صلفًا يف اأدراج بع�س االأجهزة االأمنية، 

فاإن تعاقب االأجهزة االأمنية املختلفة على امل�صتبه به يف ارتكاب اجلرمية 

ميكن اأن يتم ب�صال�صة من الناحية العملية!

ُتدرك جيدًا  اأن  بالت�صريع  القائمة  ينبغي على اجلهة  نقول؛  لكل ذلك 

و�صالحيات  مهام  بطبيعة  يتعلق  فيما  حاليًا  القائمة  »ال�صبابية«  باأن 

منح  يف  واالإفراط  بينها،  الفا�صلة  احلدود  وغياب  االأمنية،  االأجهزة 

مبوجب  املختلفة،  االأمنية  لالأجهزة  املفتوحة  الق�صائي  ال�صبط  �صفة 

القانون، من �صاأنه اأن يخلق بيئة خ�صبة لعمليات »الحتجاز التع�صفي« 

التي مُتار�صها االأجهزة االأمنية، بغري وجه حق، بحق املدنيني..    

بقانون،  اإاّل  مُتنح  ال  الق�صائي  ال�صبط  �صفة  فاإن  االأحوال،  جميع  ويف 

والقانون مل مينح تلك ال�صفة جتاه اجلرائم التي يرتكبها املدنيون اإاّل 

ووفقًا  والوقائي،  واملخابرات  ال�صرطة  اأمنية فقط، وهي  اأجهزة  لثالثة 

لالأ�صول وال�صمانات القانونية االإجرائية املقررة يف القب�س والتوقيف 

اآخر  جهاز  اأّي  قيام  فاإن  وبالتايل  اخل�صو�س،  بهذا  الحقًا  �صرنى  كما 

»كال�صتخبارات الع�صكرية« مثاًل باحتجاز اأي �صخ�س مدين، نكون فورًا 

اأمام احتجاز تع�صفي وامتهان للكرامة وانتهاك للقانون االأ�صا�صي وقانون 
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ومبادىء  ال�صلة  ذات  الفل�صطينية  والت�صريعات  اجلزائية  االإجراءات 

حقوق االإن�صان مهما كانت اأ�صباب ومربرات هذا االحتجاز التع�صفي. 

الق�صاء  هيئة  اأو  الع�صكرية  النيابة  تقوم  اأن  �صيئًا،  االأمر  يف  ُيغرّي  وال 

االأجهزة  من  اأو غريه  الع�صكرية،  اال�صتخبارات  الع�صكري مبنح جهاز 

توقيف  اأو  قب�س  مذكرات  الق�صائي،  ال�صبط  �صفة  متتلك  ال  التي 

الق�صائي  ال�صبط  �صفة  ميلك  ال  َمن  الأن  وذلك  املدنيني،  الحتجاز 

اأ�صا�صًا غري خمول قانونًا بامل�س بحرية املدنيني. 

الق�صاء  هيئة  اأو  الع�صكرية  النيابة  تقوم  اأن  �صيئًا،  االأمر  يف  ُيغرّي  وال 

الع�صكري باإ�صدار مذكرات قب�س اأو توقيف الأّي ماأمور �صبط ق�صائي 

من جهاز املخابرات العامة اأو االأمن الوقائي، حتى واإْن كان ميلك تلك 

ال�صفة مبوجب قانونه، الأن الق�صاء الع�صكري، بب�صاطة وو�صوح، غري 

اأيًا كان نوعها بحق املدنيني،  باإ�صدار مذكرات ق�صائية  خمول قانونًا 

وقيامه بهذا االإجراء، كما �صرنى، ينطوي على اإغت�صاب ل�صلطة النيابة 

العامة والق�صاء املدين، وتعديًا �صافرًا على احلق الد�صتوري للمواطن 

الفل�صطيني يف اللجوء اإىل قا�صيه الطبيعي.

من  اأّي  بحق  والقانون،  لالأ�صول  خالفًا  جرت  احتجاز،  عملية  اأّي  اإن 

لالأجهزة  التابعة  التوقيف  اأو  االحتجاز  مراكز  من  اأّي  يف  املدنيني، 

االأمنية، تعني بو�صوح اأن هنالك تق�صريًا من قبل كل من: النائب العام 

واأع�صاء النيابة العامة وق�صاة املحاكم ووزير الداخلية ووزير العدل 

والقانونية يف مراقبة  الد�صتورية  القيام بواجباتهم  على حد �صواء يف 

�صري العدالة من خالل تفّقد تلك املراكز، والتاأكد من عدم وجود اأي 

حمتجز اأو موقوف فيها ب�صفة غري قانونية. وتق�صريًا اأي�صًا، من قبل 

النائب العام يف اتخاذ االإجراءات اجلزائية املقررة قانونًا بحق كل َمن 
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احلرية  بحجز  املتمثلة  والقانونية،  الد�صتورية  اجلرمية  تلك  اقرتف 

لقواعد  وفقًا  ارتكابها،  يف  ُجرميًا  ا�صرتك  َمن  كل  وبحق  ال�صخ�صية، 

االإ�صرتاك اجلرمي املقررة يف قانون العقوبات. 

القائمة على مراقبة ح�صن  فاإنه يتوجب على تلك اجلهات  لكل ذلك، 

�صري العدالة، اأاّل ت�صمح الأّي كان من االأجهزة االأمنية بانتهاك القانون 

االأ�صا�صي واأحكام القانون ومبادىء حقوق االإن�صان، وذلك الأن احتجاز 

اأي مواطن ب�صكل تع�صفي، على اأي نحو كان، ي�صكل اعتداًء �صافرًا على 

االأ�صول الد�صتورية التي عرّبت عنها املادة )11( من القانون االأ�صا�صي 

بتاأكيدها على اأن »1. احلرية ال�صخ�صية حق طبيعي وهي مكفولة وال 

مُت�س 2. ال يجوز القب�س على اأحد اأو تفتي�صه اأو حب�صه اأو تقييد حريته 

القانون،  الأحكام  وفقًا  ق�صائي  باأمر  اإاّل  التنقل  من  منعه  اأو  قيد  باأي 

ويحدد القانون مدة احلب�س االحتياطي، وال يجوز احلجز اأو احلب�س يف 

غري االأماكن اخلا�صعة للقوانني ال�صادرة بتنظيم ال�صجون«. 

املادة  يف  الواردة  القانونية  االأ�صول  على  �صافرًا  اعتداًء  وي�صكل  كما 

يجوز  ال  باالآتي:»  والتي جاءت  اجلزائية  االإجراءات  قانون  من   )29(

القب�س على اأحد اأو حب�صه اإاّل باأمر من اجلهة املخت�صة بذلك قانونًا«. 

اأو حب�س  وكذلك املادة )125(  والتي جاءت باالآتي: »ال يجوز توقيف 

اأي اإن�صان اإاّل يف مراكز التاأهيل واالإ�صالح )ال�صجون( واأماكن التوقيف 

املخ�ص�صة لذلك مبوجب القانون، وال يجوز ملاأمور اأي مركز قبول اأي 

اإن�صان فيه اإاّل مبقت�صى اأمر موقع من ال�صلطة املخت�صة، وال يجوز له اأن 

ُيبقيه بعد املدة املحددة بهذا االأمر«.

هذا هو  واجب اجلهات املخولة قانونًا مبراقبة ح�صن �صري العدالة، وهو 

م�صتنٌد الأحكام ن�س املادة )126( من قانون االإجراءات اجلزائية والتي 



ن
نيي

مد
 ال

جاز
حت

ي ا
 ف

ية
من

األ
ة 

هز
ألج

ت ا
حيا

صال
د 

دو
ح

18

واال�صتئناف  البداية  حماكم  وروؤ�صاء  العامة  »للنيابة  اأنه  على  ن�صت 

تفّقد مراكز التاأهيل واالإ�صالح )ال�صجون( واأماكن التوقيف املوجودة 

يف دوائرهم للتاأكد من عدم وجود نزيل اأو موقوف ب�صفة غري قانونية، 

ولهم اأن يطلعوا على �صجالت املركز وعلى اأوامر التوقيف واحلب�س واأن 

ياأخذوا �صورًا منها واأن يت�صلوا باأي موقوف اأو نزيل وي�صمعوا منه اأي 

�صكوى يبديها لهم، وعلى مديري وماأموري املراكز اأن يقدموا لهم كل 

م�صاعدة للح�صول على املعلومات التي يطلبونها«.

ومن جانبنا، نرى اأهمية و�صرورة اإجراء تعديالت ت�صريعية على هذا 

الن�س القانوين بالغ االأهمية، بحيث يرد اأوًل على نحو اإلزامي، وثانياً 

اأن ال يقت�صر الهدف من تفّقد مراكز االحتجاز والتوقيف على التاأكد 

فقط من عدم وجود نزيل اأو موقوف ب�صفة غري قانونية واإمنا التاأكد 

اأي�صًا من عدم تعّر�صه للتعذيب و�صروب املعاملة الالاإن�صانية اأو احلاطة 

ل مبوجبه املنظمات غري احلكومية وبخا�صة  اأن ُيخوِّ بالكرامة، وثالثاً 

مبراقبة  الفل�صطينية  االأر�س  يف  االإن�صان  حقوق  عن  بالدفاع  املعنية 

االحتجاز  مراكز  داخل  اأن�صطتها  ت�صبح  وبذلك  اأي�صًا،  العدالة  �صري 

القانون، وغري خا�صع  مبوجب  ملزم،  اأ�صا�س  اإىل  م�صتندة  والتوقيف 

الأهواء اأو اأمزجة ماأموري االأجهزة االأمنية. 

كما وقد اأكدت املادة )128( من قانون االإجراءات اجلزائية الفل�صطيني 

اأو نزيل ب�صفة غري  اأي�صًا »لكل َمن علم بوجود موقوف  اأنه يحق  على 

العام  النائب  ُيخطر  اأن  لذلك،  املخ�ص�س  املكان  غري  يف  اأو  قانونية، 

عن  واالإفراج  التحقيق  باإجراء  ياأمر  الذي  بذلك،  م�صاعديه  اأحد  اأو 

املوقوف اأو املحبو�س ب�صفة غري قانونية، ويحرر حم�صرًا بذلك التخاذ 

االإجراءات القانونية الالزمة«.
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وال �صك يف اأن هذا الن�س القانوين، ُيحّمل النائب العام، ب�صفته الوكيل 

عن املجتمع يف حتريك ومبا�صرة دعوى احلق العام، الِوزر االأكرب يف اأية 

عملية احتجاز تع�صفي تقع بحق املدنيني، وهذا هو ال�صواب بعينه، الأن 

النائب العام هو امل�صرف االأعلى اأي�صًا على ماأموري ال�صبط الق�صائي، 

مبوجب القانون، �صواًء اأكانوا من جهاز ال�صرطة اأم املخابرات العامة 

قانونًا  خموٌل  وهو  لرقابته،  يخ�صعوا  اأن  ويجب  الوقائي،  االأمن  اأم 

باالإيعاز اإىل روؤ�صائهم باتخاذ االإجراءات التاأديبية بحقهم، اأو م�صاألتهم 

جزائيًا، بح�صب مقت�صى احلال.         

وهذا ما اأكدته املادة )20( من قانون االإجراءات اجلزائية والتي جاءت 

ال�صبط  ماأموري  على  العام  النائب  ُي�صرف   .1« التايل:  النحو  على 

للنائب   .2 باأعمال وظائفهم  يتعلق  الق�صائي ويخ�صعون ملراقبته فيما 

العام اأن يطلب من اجلهات املخت�صة اتخاذ االإجراءات التاأديبية بحق 

كل من يقع منه خمالفة لواجباته اأو تق�صري يف عمله، وال مينع ذلك من 

م�صاءلته جزائيًا«.

وجتدر االإ�صارة، اإىل اأن قانون ال�صلطة الق�صائية رقم )1( ل�صنة 2002م 

االإجراءات اجلزائية،  قانون  ورد يف  ما  باإ�صافة جديدة على  قد جاء 

باملراقبة  اخت�صا�صه  دائرة  يف  كّل  املحاكم  ق�صاة  لكافة  �صمح  بحيث 

ال�صجون، حيث جاء ن�س املادة )70(  العدالة داخل  على ح�صن �صري 

من قانون ال�صلطة الق�صائية على النحو التايل: »للنائب العام اأو وكالئه 

وق�صاة املحاكم كل يف دائرة اخت�صا�صه دخول جميع مراكز االإ�صالح 

ما  تطبيق  من  والتحقق  لتفقدها  وقت  اأي  يف  )ال�صجون(  والتاأهيل 

تق�صي به القوانني والتاأكد من تنفيذ اأحكام املحاكم وقرارات النيابة 

العامة، وعلى مدراء املراكز موافاتهم بجميع ما يطلبونه من بيانات«.   



ن
نيي

مد
 ال

جاز
حت

ي ا
 ف

ية
من

األ
ة 

هز
ألج

ت ا
حيا

صال
د 

دو
ح

20

�صري  مراقبة  يف  العدل  ووزير  الداخلية  وزير  من  كل  دور  ب�صاأن  واأّما 

العدالة من خالل تفقد مراكز االإ�صالح والتاأهيل واأماكن التوقيف، فقد 

اأكدت عليه املادة )10( من قانون مراكز التاأهيل واالإ�صالح رقم )6( 

الداخلية  لوزيري   .1  « التايل:  النحو  على  والتي جاءت  ل�صنة 1998م 

اأي منهما حق الدخول الأي مركز بق�صد تفقده  اأو من ينتدبه  والعدل 

�صجل  تدون يف  اأن  على  يرونها  التي  املقرتحات  اأو  املالحظات  واإبداء 

ال�صوؤون  وزير  مع  وبالتن�صيق  الداخلية(  للوزير )وزير  يجوز   .2 خا�س 

الكفاءة  ذوي  من  اجتماعيني  واأخ�صائيني  مفت�صني  تعيني  االجتماعية 

لدرا�صة حالة النزيل النف�صية واالجتماعية«. 

العدالة  �صري  ح�صن  مبراقبة  قانونًا  املخولة  اجلهات  قيام  عدم  اإن 

بواجباتها يف تفقد مراكز االحتجاز  والتوقيف التابعة لالأجهزة االأمنية 

والنتهاك احلقوق  التع�صفي  بيئة خ�صبة لالحتجاز  ُينتج  اأن  �صاأنه  من 

واحلريات وال�صمانات الد�صتورية والقانونية املكفولة للمواطنني، اأمام 

اأية  على  اجلدية  واملحا�صبة  املراكز،  تلك  على  الفّعالة  الرقابة  غياب 

انتهاكات جتري بداخلها، االأمر الذي من �صاأنه اأن يخلق انطباعًا لدى 

االأجهزة االأمنية بتمتعها بنوع من »احل�صانة« والغطاء ال�صيا�صي جتاه 

اإىل  ويوؤدي  لديها،  املحتجزين  املواطنني  بحق  تقرتفها  انتهاكات  اأية 

اإىل حّد  وُي�صعف  االإن�صانية،  والكرامة  ال�صخ�صية  تغّولها على احلرية 

اإىل  بالنتيجة  ويوؤول  واملوؤ�ص�صي،  املهني  امل�صتوى  على  اأدائها  من  كبري 

تاآكل قدرة ال�صلطة الفل�صطينية على �صيانة احلقوق واحلريات العامة 

و�صمان احرتامها يف جميع الظروف واالأحوال.
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اجلهة املخ�لة قان�نًا باإ�سدار اإذن القب�ض على امل�ستبه به

االأجهزة  بها  تقوم  التي  والتحري  البحث  عمليات  لت  تو�صَّ حال  يف 

ممار�صة  اإطار  يف  الوقائي(   االأمن  املخابرات،  )ال�صرطة،  االأمنية 

مهامها و�صالحياتها، اإىل اأن مواطنًا ما قد توافرت بحقه دالئل كافية 

االأجهزة، فمن هي  على اقرتافه جرمية ما تدخل يف اخت�صا�س تلك 

اجلهة املخولة مبنح اأو ا�صت�صدار االإذن بالقب�س عليه؟

الناحية  من  وا�صحة  امل�صاألة  اأن  جند  ال�صرطة،  جهاز  يخ�س  فيما 

القانونية والعملية، فاجلهة املخولة قانونًا باإ�صدار مذكرات القب�س هي 

النيابة العامة املدنية، وذلك الأن �صفة ال�صبط الق�صائي التي ُمنحت 

االإجراءات  قانون  م�صدرها  ال�صرطة  جهاز  داخل  االخت�صا�س  جلهة 

القب�س  اإجراءات  يف  وا�صح  املذكور  والقانون   )21 )املادة  اجلزائية 

على امل�صتبه به يف ارتكاب اجلرمية، حيث ن�صت املادة )29( من قانون 

االإجراءات اجلزائية على اأنه »ال يجوز القب�س على اأحد اأو حب�صه اإاّل 

باأمر من اجلهة املخت�صة بذلك قانونًا، كما يجب معاملته مبا يحفظ 

باإ�صدار  املخت�صة  اأو معنويًا«. واجلهة  بدنيًا  اإيذاوؤه  وال يجوز  كرامته، 

قانون  يف  اجلرائم  ارتكاب  يف  بهم  امل�صتبه  بحق  القب�س  مذكرات 

االإجراءات اجلزائية هي النيابة العامة املدنية.

فيما يخ�س جهاز املخابرات العامة، جند اأن اجلهة املخت�صة باإ�صدار 

امل�صتوى  وا�صحة على  املدنيني  بهم من  امل�صتبه  القب�س على  مذكرات 

غ�صب  مّت  فاإنه  ذلك  ومع  املدنية،  العامة  النيابة  وهي  القانوين، 

�صالحياتها من الناحية العملية ل�صالح رئي�س هيئة الق�صاء الع�صكري 

تارة، ول�صالح النيابة الع�صكرية تارة اأخرى، وبدون وجه حق، ما يعني 

اإجراءات احتجاز املدنيني يف مثل تلك االأحوال هي غري م�صروعة  اأن 
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)تع�صفية( منذ بدايتها العتدائها على جهة االخت�صا�س وبالتايل على 

ال�صمانات التي كفلها القانون يف احتجاز املدنيني.

2005م  ل�صنة  الفل�صطينية رقم )8(  االأمن  اإن قانون اخلدمة يف قوى 

املخابرات  جهاز  اأن  على  اأكد  عندما  اخل�صو�س  بهذا  متامًا  وا�صح 

»ع�صكرية«  هيئة  ولي�س  م�صتقلة،  نظامية  »اأمنية«  هيئة  هو  العامة 

اأمنية نظامية، مع  ال�صرطة كهيئة  �صاأن جهاز  �صاأنه يف ذلك  نظامية، 

فارق يتمثل يف اأن ال�صرطة تتبع وزارة الداخلية ووزير الداخلية، يف حني 

اأن املخابرات العامة تتبع رئي�س ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية.

االأمن  قوى  يف  اخلدمة  قانون  من   )13( املادة  عليه  اأكدت  ما  وهذا 

والتي جاءت باالآتي: »املخابرات العامة هيئة اأمنية نظامية م�صتقلة تتبع 

للرئي�س، توؤدي وظائفها وتبا�صر اخت�صا�صاتها برئا�صة رئي�صها وحتت 

قيادته، وهو الذي ي�صدر القرارات الالزمة الإدارة عملها وتنظيم كافة 

قانون  من   )2( املادة  يف  الوارد  القانوين  الن�س  ذات  وهو  �صوؤونها«. 

املخابرات العامة رقم )17( ل�صنة 2005م. 

اأو  الع�صكرية  بالنيابة  العامة  املخابرات  جهاز  ات�صال  فاإن  وبالتايل، 

توقيف  اأو  قب�س  الع�صكري ال�صت�صدار مذكرات  الق�صاء  هيئة  برئي�س 

وال  القانون،  يف  له  اأ�صا�س  وال  م�صروع  غري  ات�صال  هو  املدنيني،  بحق 

ميكن د�صتوريًا للمخابرات العامة وال للق�صاء الع�صكري التذرع بقانون 

عالقة  لن�صج  1979م  لعام  التحرير  ملنظمة  الثوري  املحاكمات  اأ�صول 

الأ�صباب  املدنيني،  احتجاز  اإجراءات  عنوانها  بينهما،  �صرعية  غري 

اأن  بينها  ومن  الورقة  هذه  يف  بها  للخو�س  جمال  ال  عديدة  قانونية 

القانون املذكور ال ي�صتطيع اأن يتجاوز حرفًا واحدًا من الن�س الد�صتوري 

الرا�صخ يف املادة )2/101( من القانون االأ�صا�صي الفل�صطيني والذي 
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يوؤكد �صراحة على اأن الق�صاء الع�صكري ال ميلك اأّي اخت�صا�س اأو والية 

خارج نطاق ال�صاأن الع�صكري، وال ي�صتطيع اأن يتجاوز احلق الد�صتوري 

القانون  من   )1/30( املادة  مبوجب  فل�صطيني  مواطن  لكل  املكفول 

االأ�صا�صي باللجوء اإىل قا�صيه الطبيعي. 

العديد من  الفل�صطينية يف  العليا  العدل  عليه حمكمة  اأكدت  ما  وهذا 

القرارات ال�صادرة عنها بهذا اخل�صو�س، ومن بينها القرار ال�صادر يف 

الق�صية رقم )2008/315( بتاريخ 2008/11/2م وقد ورد يف حيثيات 

قد  الفل�صطيني  االأ�صا�صي  القانون  كان  وملّا   ...  « يلي:  ما  القرار  هذا 

ح�صر نطاق �صالحية الق�صاء الع�صكري يف الع�صكريني فقط مبوجب 

ن�س املادة )101( منه، والتي حظرت اأن يكون للق�صاء الع�صكري اأي 

اخت�صا�س اأو والية خارج نطاق ال�صاأن الع�صكري، فاإن قرار و/اأو اإجراء 

�صدها  امل�صتدعى  اجلهة  قبل  من  توقيفه  وا�صتمرار  امل�صتدعي  توقيف 

واحلالة تلك، يعترب اإجراًء حتكميًا ظاملًا �صادر عن جهة غري خمت�صة، 

االأمر الذي يجعل منه اإجراًء منعدمًا ال يرتب اأثرًا وواجب االإلغاء، لهذه 

االأ�صباب قررت املحكمة االإفراج عن امل�صتدعي فورًا من مكان توقيفه 

اأينما وجد ما مل يكن موقوفًا على ذمة ق�صية اأخرى«.    

وفيما يخ�س جهاز االأمن الوقائي، فاإن ما قيل ب�صاأن املخابرات العامة، 

ينطبق متامًا عليه، واجلهة املخولة قانونًا باإ�صدار مذكرات القب�س اأو 

التوقيف بحق امل�صتبه بهم من املدنيني يف ارتكاب اجلرائم التي تدخل 

يف اخت�صا�س االأمن الوقائي هي النيابة العامة املدنية فقط، وال �صاأن 

للنيابة الع�صكرية وال للق�صاء الع�صكري با�صت�صدار اأية مذكرات قب�س 

عليها  الحقة  ق�صائية  اإجراءات  باأية  وال  اخل�صو�س،  بهذا  توقيف  اأو 

اإجراءات  اأية  يف م�صار الدعوى اجلزائية بحق املدنيني، وبالتايل فاإن 



ن
نيي

مد
 ال

جاز
حت

ي ا
 ف

ية
من

األ
ة 

هز
ألج

ت ا
حيا

صال
د 

دو
ح

24

تتم خارج تلك االأ�صول االإجرائية القانونية ُتنتج فورًا احتجازًا تع�صفيًا 

العامة والق�صاء املدين، وبالتايل  النيابة  للمدنيني، واغت�صابًا ل�صلطة 

القانون  يف  عليها  املوؤكد  العامة  واحلريات  للحقوق  �صافرًا  انتهاكًا 

االأ�صا�صي والت�صريعات الفل�صطينية ومبادىء حقوق االإن�صان.

القرار  يف  الفل�صطينية  العليا  العدل  حمكمة  عليه  اأكدت  ما  وهذا 

وقد  2008/7/14م  بتاريخ   )2008/156( رقم  الق�صية  يف  ال�صادر 

ورد يف حيثياته: »... ويف املو�صوع تبني اأن امل�صتدعي وهو �صخ�س مدين 

موقوف لدى جهاز االأمن الوقائي منذ تاريخ 2008/6/14م، وبدل اأن 

يتم عر�صه على النيابة العامة خالل اأربع وع�صرين �صاعة عماًل باأحكام 

املادة )34( من قانون االإجراءات اجلزائية التي تخت�س دون غريها 

بالتحقيق يف اجلرائم والت�صرف فيها وفقًا لن�س املادة )55( من ذات 

القانون، طلب جهاز االأمن الوقائي من رئي�س هيئة الق�صاء الع�صكري 

توقيف امل�صتدعي الذي اأ�صدر قرارًا بتوقيف امل�صتدعي ملدة ال تتجاوز 

ووالية  اخت�صا�س  نطاق  عن  يخرج  االأمر  هذا  اأن  وحيث  اأ�صهر.  �صتة 

املحاكم الع�صكرية طبقًا الأحكام املادة )2/101( من القانون االأ�صا�صي 

التي ن�صت على اأن تن�صاأ املحاكم الع�صكرية بقوانني خا�صة ولي�س لهذه 

املحاكم اأي اخت�صا�س اأو والية خارج ال�صاأن الع�صكري، فاإن قرار رئي�س 

هيئة الق�صاء الع�صكري بتوقيف امل�صتدعي ي�صكل غ�صبًا لل�صلطة، كما 

االأ�صا�صي  القانون  كفلها  التي  ال�صخ�صية  امل�صتدعي  حرية  مي�س  اأنه 

قرارًا  يكون  امل�صتدعي  توقيف  قرار  فاإن  لذلك  و12(  املادتني )11  يف 

منعدمًا، وعليه فاإن توقيف امل�صتدعي يكون قد مت بوجه غري م�صروع«.    

كما وُن�صري اأي�صًا، اإىل اأن املادة )2( من القرار بقانون ال�صادر ب�صاأن 

االأمن الوقائي اأكدت على اأن » جهاز االأمن الوقائي هو اإدارة عامة اأمنية 
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نظامية �صمن قوى االأمن الداخلي التي تتبع الوزارة املخت�صة )وزارة 

الداخلية( وتعمل يف جمال االأمن«. وبالتايل، فاإن جهاز االأمن الوقائي، 

قوى  �صمن  نظامية  اأمنية  عامة  اإدارة  هو  ال�صرطة،  جهاز  �صاأن  �صاأنه 

االأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، وهذا ما ورد بالن�س ال�صريح 

ب�صاأن جهاز ال�صرطة واالأمن الوقائي يف اأحكام املواد )10( و )12( من 

قانون اخلدمة يف قوى االأمن الفل�صطينية.  

املدنيني  �صعيد حظر عر�س  على  اإيجابية  تطورات  بوادر  وقد ظهرت 

املحتجزين لدى االأجهزة االأمنية على النيابة والق�صاء الع�صكري؛ متثلت 

 2011/1/15 بتاريخ  ال�صيا�صي  امل�صتوى  من  داخلية  تعليمات  ب�صدور 

بوجوب عر�صهم على النيابة والق�صاء املدين، وهذا ما اأعلن عنه جهاز 

االأجهزة  تنفيذه  على  وتوافقت  املذكور،  التاريخ  يف  العامة  املخابرات 

االأمنية خالل اجتماع جرى بتاريخ 2011/1/17.

ال�صيا�صي  امل�صتوى  من  »الداخلية«  التعليمات  تلك  فاإن  ذلك،  ومع 

اإطار  لغياب  نظرًا  العملي،  التطبيق  يف  وا�صحة  اإ�صكاليات  اأثارت  قد 

واآلية  التعليمات  تلك  يو�صح ماهية  رئا�صي(  اأو قرار  )مر�صوم  قانوين 

واأحكام  ين�صجم  مبا  خمالفتها،  وتبعات  بها  االلتزام  وكيفية  تنفيذها 

مفهوم  غري  نحو  على  تف�صريها  ظل  يف  وبخا�صة  االأ�صا�صي،  القانون 

وغري مربر من قبل بع�س االأجهزة االأمنية و�صل اإىل حّد اعتبار تاريخ 

2011/1/15 معيارًا النعقاد االخت�صا�س للق�صاء املدين اأو الع�صكري 

يف توقيف وحماكمة املدنيني!! 

تلك  والوقائي،  املخابرات  وبخا�صة  االأمنية،  االأجهزة  ف�صرت  حيث 

التعليمات على اأنها تعني اال�صتمرار يف عر�س املدنيني املحتجزين لديها 

قبل تاريخ 2011/1/15 على النيابة الع�صكرية متهيدًا ملحاكمتهم اأمام 
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الق�صاء الع�صكري، يف حني يتم عر�س املدنيني املحتجزين بعد تاريخ 

الق�صاء  اأمام  ملحاكمتهم  متهيدًا  املدنية  النيابة  على   2011/1/15

املدين، وقد بقي و�صع املدنيني »املحكومني« من قبل الق�صاء الع�صكري 

باملخالفة الأحكام القانون االأ�صا�صي على حاله، مبا يخل مببداأ امل�صاواة 

اأمام القانون والق�صاء!!

وبالتايل، فاإن اخلروج من هذا املاأزق يتطلب حاًل اآنيًا عاجاًل متهيدًا 

للحل الدائم للق�صاء الع�صكري، ويتمثل احلل االآين ب�صدور مر�صوم اأو 

قرار رئا�صي، كا�صف ولي�س من�صئ، يحظر اإحالة املدنيني على النيابة 

الع�صكرية والق�صاء الع�صكري، ويوؤكد على وجوب اإحالة كافة الدعاوى 

اخلا�صة باملدنيني املنظورة اأمام النيابة والق�صاء الع�صكري اإىل النيابة 

املدنيني املحكومني من  اإعادة حماكمة  والق�صاء املدين، وعلى وجوب 

الطبيعي  الق�صاء  باعتباره  املدين  الق�صاء  اأمام  الع�صكري  الق�صاء 

واالأ�صيل يف حماكمتهم.

الد�صتوري«  »ال�صتحقاق  تنفيذ  يف  فيتمثل  الدائم،  احلل  ّما 
َ
واأ

االأ�صا�صي من خالل  القانون  املادة )2/101( من  املن�صو�س عليه يف 

تكون  بحيث  بالع�صكريني،  خا�صة  ع�صكرية  قوانني  باإعداد  البدء 

من�صجمة مع ال�صمانات الد�صتورية للحقوق واحلريات املن�صو�س عليها 

املعايري  مع  اأي�صًا  ومن�صجمة  االأ�صا�صي،  القانون  من  الثاين  الباب  يف 

الدولية وبخا�صة مبادئ اإقامة العدل عن طريق املحكم الع�صكرية التي 

اعتمدتها جلنة حقوق االإن�صان عام 2005 واأقرها املجل�س االقت�صادي 

الفل�صطينية يف �صيف  ال�صلطة  واالجتماعي عام 2009، ووقعت عليها 

2009 ممثلة برئي�س هيئة الق�صاء الع�صكري اللواء اأحمد املبي�س.
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طريق  عن  العدل  اإقامة  مبادئ  يف  �صراحة  الواردة  القيم  اأبرز  ومن 

�صياغة  عند  االعتبار  بعني  اأخذها  ينبغي  والتي  الع�صكرية  املحاكم 

اأو  جمل�س  ا�صتقاللية  �صمان  يلي:  ما  الفل�صطينية  الع�صكرية  القوانني 

التنفيذية،  ال�صلطة  تاأثري  اأو  بعيدًا عن هيمنة  الع�صكري  الق�صاء  هيئة 

فقط  الع�صكري  بال�صاأن  الع�صكرية  املحاكم  ووالية  اخت�صا�س  ح�صر 

يرتكبها  التي  البحت  الع�صكري  الطابع  ذات  اجلرائم  يعني  والذي 

الع�صكري  التاأكيد �صراحة على عدم اخت�صا�س الق�صاء  الع�صكريون، 

يف اإجراءات توقيف وحماكمة املدنيني، حتري معايري الكفاءة واخلربة 

معايري  حتري  الع�صكرية،  الق�صائية  املنا�صب  يف  والرتقية  التعيني  يف 

النزاهة وال�صفافية واحلياد ومنع ت�صارب امل�صالح يف االأداء الق�صائي 

املنا�صب  وتويل  الع�صكرية  اخلدمة  بني  الف�صل  وجوب  الع�صكري، 

الق�صائية الع�صكرية، احرتام معايري القانون الدويل و�صمانات املحاكمة 

العادلة وحقوق ال�صحايا، �صمان رقابة حمكمة النق�س كمحكمة قانون 

على االأحكام الق�صائية ال�صادرة عن املحاكم الع�صكرية، وغريها من 

املعايري وال�صمانات الدولية املتعلقة بالق�صاء الع�صكري.

وبالنتيجة، فاإن ر�صالة القوانني الع�صكرية الفل�صطينية ينبغي اأن تكون 

وا�صحة متامًا ومفادها اأننا اأمام قوانني متخ�ص�صة بال�صاأن الع�صكري 

يرتكبها  التي  البحت،  الع�صكري  الطابع  ذات  باجلرائم  اأي  فقط، 

وتهدف  االإطالق،  على  املدين  بال�صاأن  لها  عالقة  وال  الع�صكريون، 

باملح�صلة النهائية اإىل حتقيق العدالة اجلنائية الع�صكرية واالن�صباط 

الع�صكري والتم�صك بنهج احلكم الر�صيد يف القطاع االأمني.   
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ال�سمانات الإجرائية وامل��س�عية للمقب��ض عليه

هو  والقب�س  مدانًا،  لي�س  معينة،  جرمية  خلفية  على  عليه  املقبو�س 

واملتهم  عليه،  املقبو�س  على  باالإدانه  حكمًا  ولي�س  اإحرتازي،  اإجراء 

هو بريء حتى تثبت اإدانته بحكم جزائي بات �صادر عن حمكمة ذات 

امل�س  اأن  والقانونية  الد�صتورية  امل�صلمات  هذه  ومقت�صى  اخت�صا�س، 

دالئل  لتوافر  حم�س  اإ�صتثنائي  اإجراء  هو  املتهم  اأو  به  امل�صتبه  بحرية 

كافية لال�صتباه به اأو اتهامه بارتكاب اجلرمية التي وقعت لي�س اإاّل.

االإجراءات  وقانون  الفل�صطيني  االأ�صا�صي  القانون  اأن  جند  لذلك 

اأو  القب�س  اإجراءات  اأحاطت  قد  االإن�صان  حقوق  ومبادىء  اجلزائية 

االحتجاز ب�صمانات عديدة يتوجب احرتامها من قبل اجلهات املكلفة 

باإنفاذ القانون، وقد جرى عر�صها �صابقًا، ومع ذلك فاإننا نود التاأكيد 

والتي  االأ�صا�صي  القانون  املادة )2/11( من  لالأهمية على ما جاء يف 

�صددت على اأنه »ال يجوز القب�س على اأحد اأو تفتي�صه اأو حب�صه اأو تقييد 

الأحكام  وفقًا  ق�صائي  باأمر  اإّل  التنقل  من  منعه  اأو  قيد  باأّي  حريته 

القانون، ويحدد القانون مدة احلب�س االحتياطي، وال يجوز احلجز اأو 

احلب�س يف غري االأماكن اخلا�صعة للقوانني اخلا�صة بتنظيم ال�صجون«.

اجلزائية  االإجراءات  قانون  من   )29( املادة  اأي�صًا  اأوجبته  ما  وهذا 

والتي �صددت على اأنه »ال يجوز القب�س على اأحد اأو حب�صه اإاّل باأمر من 

اجلهة املخت�صة بذلك قانونًا، كما ويجب معاملته مبا يحفظ كرامته، 

وال يجوز اإيذاوؤه بدنيًا اأو معنويًا«.  

اإاّل  يتم  ال  ما  بجرم  املتهم  اأو  به  امل�صتبه  على  القب�س  فاإن  وبالتايل، 

يف  وهي  خمت�صة،  ق�صائية  جهة  عن  �صادرة  قب�س  مذكرة  مبوجب 

حالتنا هذه النيابة العامة املدنية، الأنها هي جهة االخت�صا�س باإقامة 
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الدعوى اجلزائية ومبا�صرها مبوجب املادة االأوىل من قانون االإجراءات 

م�صهود من  بدون مذكرة يف حالة جرم  القب�س  يتم  اأن  اأو  اجلزائية، 

مبوجب  ال�صفة  بهذه  يتمتعون  الذين  الق�صائي  ال�صبط  ماأموري  قبل 

القانون.

وعليه، فاإْن اأكدت حتريات ماأمور ال�صبط الق�صائي املخت�س )ال�صرطة، 

املخابرات، االأمن الوقائي( باأن هنالك دالئل كافية توؤكد اأن �صخ�صًا ما 

اأمرًا موقعًا عليه  اأن ي�صت�صدر  هو امل�صتبه به بارتكاب اجلرمية، عليه 

وممهورًا باخلامت الر�صمي للنيابة العامة املدنية للقب�س عليه، وي�صتمل 

و�صهرته  واأو�صافه  عليه  القب�س  املطلوب  املتهم  ا�صم  على  االأمر  هذا 

على  ويجب  كاماًل،  وعنوانه  االتهام  ومادة  االتهام  حمل  واجلرمية 

ماأمور ال�صبط الق�صائي املخت�س اأن ُيبّلغ املتهم املطلوب القب�س عليه 

م�صمون مذكرة القب�س واأن ُيطلعه عليها.

وبالتايل، فاإن اإجراء القب�س ال يتم من خالل مكاملة هاتفية بني ماأمور 

ال�صبط الق�صائي املخت�س والنيابة العامة يعقبها مذكرة قب�س الحقة 

مذكرة  اإر�صال  خالل  من  اأي�صًا  يتم  وال  القب�س،  اإجراء  تنفيذ  بعد 

من  اأو  الفاك�س،  عرب  املخت�س  الق�صائي  ال�صبط  ماأمور  اإىل  القب�س 

خالل تعبئة ماأمور ال�صبط الق�صائي املخت�س لبيانات املتهم والتهمة 

وخامت  توقيع  فقط  وحتمل  بحوزته  �صلفًا  جاهزة  قب�س  مذكرة  على 

النيابة العامة، فهذه لي�صت مذكرات قب�س باملعنى القانوين، وبالتايل 

اأن عملية  اإجراء القب�س بحق املتهم على هذا النحو يعني  فاإن تنفيذ 

القب�س قد متت بدون مذكرة، وعلى نحو غري م�صروع، وبالنتيجة فنحن 

اأمام عملية احتجاز تع�صفي.
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وُن�صري هنا اإىل ما ن�صت عليه اأحكام املادة )110( من قانون االإجراءات 

اجلزائية الفل�صطيني والتي جاءت على النحو التايل: » ُتوّقع مذكرات 

احل�صور واالإح�صار والتوقيف من اجلهة املخت�صة قانونًا بذلك وتختم 

بخامتها الر�صمي وت�صمل على ما يلي: 1. ا�صم املتهم املطلوب اإح�صاره 

عنوانه   .3 االتهام  ومادة  بها  املتهم  اجلرمية   .2 و�صهرته  واأو�صافه 

كاماًل ومدة التوقيف اإن وجدت«. 

وُن�صري كذلك، اإىل ما ن�صت عليه املادة )1/112( من قانون االإجراءات 

اجلزائية والتي جاءت باالآتي: »يجب على القائم بتنفيذ املذكرة اأن ُيبّلغ 

م�صمونها لل�صخ�س الذي قب�س عليه واأن يطلعه عليها«.

ومن املفيد اأن ُن�صري اأي�صًا، اإىل ما ن�صت عليه اأحكام املادة )2/109( 

»ال  التايل:  النحو  على  جاءت  والتي  اجلزائية  االإجراءات  قانون  من 

يجوز تنفيذ مذكرة االإح�صار بعد م�صي ثالثة اأ�صهر من تاريخ �صدورها 

ما مل يعتمدها َمن اأ�صدرها ملدة اأخرى«.

وبعد تنفيذ اإجراء القب�س، واقتياد املقبو�س عليه اإىل مركز ال�صرطة، اأو 

مقر املخابرات اأو االأمن الوقائي، بح�صب طبيعة اجلرمية واالخت�صا�س، 

يجب على ماأمور ال�صبط الق�صائي املخت�س اأن ي�صتمع فورًا اإىل اأقوال 

يتوجب  �صراحه،  الإطالق  الكافية  املربرات  قدم  فاإْن  عليه،  املقبو�س 

اإطالق �صراحه فورًا، واإْن مل ياأِت مبربرات اإطالق �صراحه يتوجب على 

وع�صرين  اأربع  مدة  خالل  عر�صه  املخت�س  الق�صائي  ال�صبط  ماأمور 

�صاعة على النيابة العامة املدنية ملبا�صرة اإجراءات التحقيق. وبالتايل، 

فاإن التحفظ على املقبو�س عليه ملدة تزيد على اأربع وع�صرين �صاعة، 

دون العر�س على النيابة العامة املدنية، يعني اأننا اأمام عملية احتجاز 

تع�صفي، ويجب اأن ُيالَحق امل�صوؤول عنها جزائيًا بجرمية حجز احلرية 

ال�صخ�صية املن�صو�س عليها يف قانون العقوبات.
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اجلزائية  االإجراءات  قانون  من   )34( املادة  عليه  اأكدت  ما  وهذا 

الق�صائي  ال�صبط  ماأمور  على  »يجب  التايل:  النحو  على  والتي جاءت 

اإطالق  مبربر  ياأِت  مل  فاإذا  عليه  املقبو�س  اأقوال  اإىل  فورًا  ي�صمع  اأن 

�صراحه ير�صله خالل اأربع وع�صرين �صاعة اإىل وكيل النيابة املخت�س«. 

واملادة )1/107( والتي جاءت باالآتي: »يجب على مدير املركز اأو مكان 

التوقيف اأن ي�صلم املتهم خالل اأربع وع�صرين �صاعة اإىل النيابة العامة 

للتحقيق معه«.  واملادة )2/117( والتي ن�صت على ما يلي: »ال يجوز 

اأن تزيد مدة التحفظ يف جميع االأحوال على اأربع وع�صرين �صاعة ويتم 

اإبالغ النيابة العامة بذلك فورًا«.  

�صاحبة  وهي  املدنية،  العامة  النيابة  بذمة  هو  عليه  املقبو�س  االآن، 

االخت�صا�س االأ�صيل يف ا�صتجوابه مبوجب قانون االإجراءات اجلزائية، 

اإجراء حتقيقي حم�س،  ولي�س الأجهزة الأمنية، الأن اال�صتجواب هو 

بل هو من اأخطر اإجراءات التحقيق، وقد عّرفته املادة )94( من قانون 

ب�صاأن  تف�صيلية  ب�صورة  للمتهم  مناق�صة  باأنه  اجلزائية  االإجراءات 

وال�صبهات  واالأ�صئلة  باال�صتف�صارات  ومواجهته  اإليه،  املن�صوبة  االأفعال 

عن التهمة ومطالبته باالإجابة عليها، ويتواله وكيل النيابة العامة، وقد 

ينجم عنه اإعرتاف بالتهمة يخ�صع تقديره ملحكمة املو�صوع.

اأن  ومبوجب املادة )105( من قانون االإجراءات اجلزائية فاإنه يجب 

املتهم  اإر�صال  تاريخ  من  �صاعة  وع�صرين  اأربع  خالل  اال�صتجواب  يتم 

اإىل وكيل النيابة العامة، وي�صتتبع اال�صتجواب اأحد اأمرين: اإّما اإخالء 

اال�صتجواب،  خلطورة  ونظرًا  بتوقيفه.  االأمر  اإ�صدار  اأو  املتهم  �صبيل 

اإذ يتوجب على  فقد اأحاطه القانون ب�صمانات عديدة ل�صالح املتهم، 

وكيل النيابة العامة عند ح�صور املتهم الأول مرة اإىل التحقيق اأن يتثبت 

من هويته وا�صمه وعنوانه ومهنته، واأن يخطره باأن من حقه اال�صتعانة 
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مبحام، واأن كل ما �صيقوله يف معر�س اال�صتجواب يجوز تقدميه كدليل 

النيابة  وكيل  على  ويجب  كما  حماكمته،  عند  البينة  معر�س  يف  �صده 

اإثبات اأقوال املتهم يف حم�صر اال�صتجواب )مادة 96 اإجراءات(.

عليه  يتوجب  املتهم،  ا�صتجواب  يف  النيابة  وكيل  ي�صرع  اأن  قبل  ولكن، 

ُيثّبت يف حم�صر اال�صتجواب كل ما  ُيعاين ج�صم املتهم واأن  اأن  قانونًا 

ي�صاهده فيه من اإ�صابات ظاهرة و�صبب حدوثها )مادة 99 اإجراءات(. 

قبل  االأمنية  االأجهزة  مراكز  اإحدى  يف  احتجازه  مت  الذي  فاملتهم، 

عر�صه على النيابة العامة ميكن اأن يكون قد تعر�س للتعذيب على يد 

تلك االأجهزة، وبالتايل فاإنه يتوجب على وكيل النيابة العامة اأن ُينفذ 

ما ن�صت  اأي�صًا  ينفذ  واأن  اأعاله،  القانوين  الن�س  به  ياأمره  ما  حرفيًا 

عليه املادة )100( من قانون االإجراءات اجلزائية والتي جاءت باالآتي: 

الفحو�صات  باإجراء  نف�صه-  تلقاء  من   – العامة  النيابة  وكيل  »ياأمر 

�صرورة  راأى  اإذا  املخت�صة  اجلهات  قبل  من  للمتهم  والنف�صية  الطبية 

لذلك اأو بناًء على طلب املتهم اأو حماميه«.

والو�صع االعتيادي، اأن ُيجيب املتهم على اأ�صئلة املحقق خالل ا�صتجوابه، 

واأن يتجاوب معه يف املناق�صة التي يجريها معه، واأن يقول احلقيقة كما 

يت�صورها من وجهة نظره، اإذ بذلك يدافع عن نف�صه يف اإطار النظام 

القانوين والق�صائي، ويتحقق التعاون الذي يتطلبه القانون بني املحقق 

واملتهم، من اأجل ا�صتجالء احلقيقة، وعلى نحو ي�صع االأ�صا�س ال�صليم 

ملرحلة املحاكمة. ولكن، هل من حق املتهم اأن يلتزم ال�صمت يف مرحلة 

اال�صتجواب واأن يرف�س االإجابة على اأ�صئلة املحقق؟

االإجابة نعم، من حق املتهم اأن ال يديل باأّي ت�صريح خالل اال�صتجواب، 

و�صمته ال يعترب قرينة �صده، اأي ال يعني اعرتافًا منه بالتهمة اأو التهم 
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اأنه ا�صتخدم حقًا قانونيًا له م�صدره املادة  اإليه، واإمنا يعني  املن�صوبة 

)1/97( من قانون االإجراءات اجلزائية والتي اأكدت على اأن للمتهم 

قبل  من  اإليه  املوجهة  االإ�صئلة  على  االإجابة  وعدم  ال�صمت  يف  احلق 

للمتهم  فاإن  االإجراءات  قانون  من   )2/97( املادة  ومبوجب  املحقق. 

اأي�صًا احلق يف طلب تاأجيل اال�صتجواب مدة اأربع وع�صرين �صاعة حلني 

ح�صور حماميه، فاإذا مل يح�صر حماميه خالل تلك املدة الزمنية، اأو 

اأن املتهم قد عدل عن توكيل حمام عنه، جاز لوكيل النيابة ا�صتجوابه 

يف احلال.

قبل ح�صور حماميه يف حاالت  املتهم  ا�صتجواب  النيابة  لوكيل  ويجوز 

التلب�س وال�صرورة واال�صتعجال واخلوف من �صياع االأدلة، على اأن تدون 

املتهم احلق يف االطالع  التحقيق، وملحامي  املوجبات يف حم�صر  تلك 

اإجراءات(. ويف جميع  اال�صتجواب )مادة 98  انتهاء  اأقواله عند  على 

القانوين يف  ا�صتخدام حقه  اإىل  يلجاأ  اأن  للمتهم  فاإنه ميكن  االأحوال، 

ال�صمت واأن يحتفظ بدفاعه اإىل مرحلة املحاكمة.

اأكرث  عليه  املقبو�س  توقيف  ا�صتمرار  التحقيق  اإجراءات  اقت�صت  واإذا 

من اأربع وع�صرين �صاعة فعلى وكيل النيابة العامة اأن يطلب من قا�صي 

ال�صلح متديد التوقيف ملدة ال تتجاوز خم�صة ع�صر يومًا، عندها يقوم 

قا�صي ال�صلح، بعد �صماع اأقوال ممثل النيابة العامة واملقبو�س عليه، 

خم�صة  على  تزيد  ال  ملدة  توقيفه  اأو  عليه،  املقبو�س  عن  باالإفراج  اإّما 

ع�صر يومًا، ويجوز لقا�صي ال�صلح متديد توقيف املقبو�س عليه مددًا 

اأخرى ال تزيد يف جمموعها على خم�س واأربعني يومًا.

تزيد  ملدة  توقيفه  عليه  املقبو�س  مع  التحقيق  اإجراءات  اقت�صت  واإذا 

عن خم�س واأربعني يومًا، فال يقدم طلب التوقيف اإاّل من النائب العام 



ن
نيي

مد
 ال

جاز
حت

ي ا
 ف

ية
من

األ
ة 

هز
ألج

ت ا
حيا

صال
د 

دو
ح

34

اأن  اأحد م�صاعديه واإىل حمكمة البداية التي تف�صل فيه، وال يجوز  اأو 

وعلى  يومًا.  واأربعني  خم�س  على  احلالة  هذه  يف  التوقيف  مدة  تزيد 

النيابة العامة قبل انتهاء مدة الثالثة اأ�صهر عر�س املتهم على املحكمة 

املخت�صة مبحاكمته لتمديد توقيفه مددًا اأخرى حتى انتهاء حماكمته. 

وال يجوز باأّي حال من االأحوال اأن تزيد مدة التوقيف على �صتة اأ�صهر، 

واإاّل يفرج عن املتهم فورًا، ما مل تتم اإحالته اإىل املحكمة املخت�صة للبدء 

باإجراءات حماكمته )املواد 119 و 120 اإجراءات جزائية(.

التوقيف؟  عليهم خالل مدة  اأو  عليه  املقبو�س  احتجاز  يتم  اأين  ولكن 

مبوجب  الق�صائي  ال�صبط  ب�صالحيات  املخولة  االأمنية  االأجهزة  وهل 

الق�صائية  التوقيف  اأوامر  تنفيذ  بال�صرورة �صالحيات  القانون متتلك 

ال�صادرة عن النيابة العامة اأو الق�صاء يف مراكز االحتجاز التابعة لها؟ 

وما هي حدود �صالحياتها يف هذا املجال؟ 

ذلك  على  الفل�صطيني  االأ�صا�صي  القانون  من   )2/11( املادة  جُتيب 

اخلا�صعة  االأماكن  غري  يف  احلب�س  اأو  احلجز  يجوز  »ال  بالقول: 

للقوانني ال�صادرة بتنظيم ال�صجون«. وهذا ما اأجابت عليه اأي�صًا املادة 

)1/125( من قانون االإجراءات اجلزائية بقولها: »ال يجوز توقيف اأو 

واأماكن  والتاأهيل )ال�صجون(  االإ�صالح  اإاّل يف مراكز  اإن�صان  اأي  حب�س 

التوقيف املخ�ص�صة لذلك مبوجب القانون«.

التاأهيل  مراكز  ب�صاأن  1998م  ل�صنة   )6( رقم  القانون  اإىل  وبالرجوع 

واالإ�صالح »ال�صجون« فقد ن�س يف املواد )2( و )3( منه على اأن تن�صاأ 

تلك املراكز وحُتدد اأماكنها بقرار من وزير الداخلية، ويجوز له اإلغاوؤها 

اأو العدول عن ا�صتعمالها عند ال�صرورة، وتتبع وزارة الداخلية، وتتوىل 

ويتم  عليها،  واالإ�صراف  اإدارتها  ال�صرطة(  جهاز  )يف  العامة  املديرية 
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تعيني املدير العام بقرار من وزير الداخلية وماأموري املركز بقرار من 

املدير العام.  

وقد ظل قانون مراكز التاأهيل واالإ�صالح هو »القانون الوحيد« الذي 

واإ�صراف  الإدارة  وُيخ�صعها  القانونية،  التوقيف  اأماكن  وينظم  يحدد 

يف  االأ�صيل  االخت�صا�س  جهة  باعتبارها  لل�صرطة،  العامة  املديرية 

اإىل  وذلك  القانون،  التوقيف مبوجب  واأماكن  ال�صجون  االإ�صراف على 

حني �صدور القرار بقانون رقم )11( ل�صنة 2007م ب�صاأن االأمن الوقائي 

التوقيف«  »مراكز  والتي وردت حتت عنوان  املادة )9( منه  وحتديدًا 

الداخلية(  )وزير  املخت�س  الوزير  »يحدد  التايل:  النحو  على  وجاءت 

مع  بالتن�صيق  الوقائي  لالأمن  العامة  لالإدارة  الثابتة  التوقيف  مراكز 

املدير العام، وُيعلم وزير العدل والنائب العام بحالتها وباأي تغيري يطراأ 

ب�صاأنها، وتعترب تلك املراكز مراكز قانونية للتوقيف«. وال وجود ملثل هذا 

الن�س القانوين يف قانون املخابرات العامة على االإطالق.

واالأمر يعني، اأن كافة اإجراءات »التوقيف« التي جرت يف كافة مراكز 

التوقيف التابعة لالأمن الوقائي قبل �صدور القرار بقانون ل�صنة 2007م 

اإطار  ب�صاأن االأمن الوقائي هي غري �صرعية على االإطالق، وتندرج يف 

االحتجاز التع�صفي، كما اأن اأية اإجراءات توقيف تتم يف مراكز توقيف 

»غري ثابتة« تابعة لالأمن الوقائي اأو مراكز توقيف غري حمددة بقرار 

لالأمن  العامة  االإدارة  عام  مدير  مع  بالتن�صيق  الداخلية  وزير  من 

بعد  حتى  االإطالق،  على  �صرعية  غري  هي  معًا،  كالهما  اأو  الوقائي، 

القانونية  ال�صروط  حدد  قد  الأنه  وذلك  بقانون،  القرار  هذا  �صدور 

الالزمة العتبار تلك املراكز مبثابة مراكز توقيف قانونية.
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يف  جتري،  زالت  وال  جرت،  التي  »التوقيف«  اإجراءات  كافة  اأن  كما 

�صرعية  غري  هي  العامة  املخابرات  جلهاز  التابعة  التوقيف  مراكز 

)تع�صفية( الأن القانون ال يعرتف بها اأ�صاًل كمراكز قانونية للتوقيف. 

اجل�صيمة  االنتهاكات  اإطار  يف  تندرج  االإجراءات  تلك  فاإن  وبالتايل، 

للحقوق واحلريات املكفولة للمدنيني يف القانون االأ�صا�صي وتعد جرائم 

د�صتورية موؤكدة مبوجبه وت�صتوجب تعوي�صًا عاداًل ملن وقع عليه ال�صرر.

اإجراءات  نتحدث عن  باأننا عندما  ُيفَهم من كالمنا هذا،  اأن  وينبغي 

االأ�صول  ح�صب  تتم  التي  االإجراءات  دومًا  بها  نعني  فاإننا  التوقيف 

الق�صائية  اجلهة  عن  �صادرة  توقيف  مذكرة  مبوجب  اأي  القانونية، 

املخت�صة، وهي النيابة العامة املدنية اأو الق�صاء املدين بح�صب احلال، 

ّما اإذا �صدرت تلك املذكرت بحق املدنيني من قبل النيابة الع�صكرية اأو 
َ
اأ

هيئة الق�صاء الع�صكري، ومت توقيف املدنيني يف مراكز التوقيف الثابتة 

بعد  قانونية،  توقيف  مراكز  باعتبارها  مثاًل  الوقائي  لالأمن  التابعة 

�صدور القرار بقانون ب�صاأن االأمن الوقائي، فاإننا اأمام عملية »احتجاز 

تع�صفي« وذلك الأن مذكرة التوقيف التي متت مبوجبها عملية االحتجاز 

باإ�صدارها، حتى  قانونًا  كونها �صادرة عن جهة غري خمت�صة  باطلة، 

واإْن كان املكان الذي مت فيه االحتجاز يعترب مركز احتجاز قانوين. 

اإذن، لن�صع االأمور يف ن�صابها القانوين ال�صليم، �صباط و�صباط �صف 

االإدارة العامة لالأمن الوقائي ميتلكون �صفة ال�صبط الق�صائي مبوجب 

القرار بقانون لعام 2007 ب�صاأن االأمن الوقائي، وهذا ال�صفة ُتتيح لهم 

القيام بعمليات البحث والتحري وا�صتق�صاء اجلرائم وجمع املعلومات 

حولها، فاإْن و�صلت التحريات اإىل حتديد امل�صتبه به اأو بهم يف ارتكاب 

اأن ي�صت�صدروا اأمرًا من النيابة العامة بالقب�س عليه  اجلرمية عليهم 



ن
نيي

مد
 ال

جاز
حت

ي ا
 ف

ية
من

األ
ة 

هز
ألج

ت ا
حيا

صال
د 

دو
ح

37

اأن  عليهم  ويتوجب  االحتجاز،  مركز  اإىل  اقتياده  ثم  ومن  وتنفيذه، 

اأربع وع�صرين �صاعة من  اأن ي�صتجوبوه، خالل  اأقواله، ال  ي�صتمعوا اإىل 

اإىل اال�صتباه به، فاإْن بددها  اأدت  التي  تاريخ احتجازه، ب�صاأن الدالئل 

باأقواله، يتم اإطالق �صراحه فورًا.

واإْن مل يقدم املربرات الكافية الطالق �صراحه، خالل االأربع وع�صرين 

�صاعة، يتم اإر�صاله اإىل وكيل النيابة العامة ملبا�صرة التحقيق معه، حيث 

املتهم  اإر�صال  تاريخ  من  �صاعة  وع�صرين  اأربع  خالل  با�صتجوابه  يقوم 

فاإْن  بتوقيفه،  االأمر  اإ�صدار  اأو  �صبيله  باإخالء  اإّما  ياأمر  ثم  ومن  اإليه، 

التابع  الثابت  التوقيف  مركز  اإىل  موقوفًا  ُيعاد  بتوقيفه،  االأمر  اأ�صدر 

قانوين،  توقيف  كمركز  القانونية  ال�صروط  وامل�صتويف  الوقائي،  لالأمن 

ولكنه يكون هنا موقوفًا على ذمة النيابة العامة، ولي�س على ذمة االأمن 

التوقيف  ومتديد  التحقيق  اإجراءات  العامة  النيابة  وتتابع  الوقائي، 

بحقه ح�صب االأ�صول حلني عر�صه على املحكمة املدنية املخت�صة للبدء 

باإجراءات حماكمته. متامًا كما هو احلال يف االإجراءات التي يقوم بها 

ماأموري ال�صبط الق�صائي من جهاز ال�صرطة بهذا اخل�صو�س.    

جهاز املخابرات العامة، ميتلك �صفة ال�صبط الق�صائي مبوجب قانون 

بعمليات  القيام  له  ُتتيح  ال�صبطية  ال�صفة  وهذه  العامة،  املخابرات 

البحث والتحري وجمع املعلومات واحتجازة امل�صتبه به ح�صب االأ�صول 

القانونية وعر�صه خالل اربع وع�صرين �صاعة على النيابة العامة، ويف 

حال اأن قرر املدعي العام توقيفه، يجب اأن يتم اإحالته موقوفًا اإىل مركز 

ولي�س اإىل مركز  التاأهيل واالإ�صالح التابع للمديرية العامة لل�صرطة، 

خمولة  غري  العامة  املخابرات  الأن  وذلك  العامة،  للمخابرات  تابع 

قانونًا بتنفيذ اأوامر التوقيف يف مراكزها، الأنها ال متلك مراكز توقيف 
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قانونية مبوجب قانون املخابرات العامة وكافة الت�صريعات الفل�صطينية، 

العامة، حتى  املخابرات  مراكز  �صخ�س يف  اأّي  توقيف  فاإن  وبالنتيجة 

واإْن مت مبذكرة من النيابة العامة املدنية، يعد احتجازًا تع�صفيًا، لي�س 

ب�صبب مذكرة التوقيف ال�صادرة من النيابة العامة هذه املرة، واإمنا الأن 

مركز التوقيف هنا هو غري قانوين.

االأمن  منح  على  لالعرتا�س  قويًا  وجهًا  نرى  فنحن  جانبنا،  ومن 

التابعة  التوقيف  مراكز  واعتبار  الق�صائي«  »ال�صبط  �صفة  الوقائي 

لعام  بقانون  القرار  مبوجب  قانونية«  توقيف  »مراكز  العامة  الإدارته 

2007م ب�صاأن االأمن الوقائي. ونرى اأهمية اإجراء تعديالت على القرار 

التي  »الوقائية«  باملهام  الوقائي  االأمن  مهام  املذكور، وح�صر  بقانون 

ت�صبق وقوع اجلرمية، كما �صبق القول، وهذا ما ُي�صمى قانونًا بال�صبط 

االإداري، فاإذا ما وقعت اجلرمية، فهذا يعني اأن مهام ال�صبط االإداري 

اأي  احلد،  هذا  عند  الوقائي  االأمن  �صالحيات  فتتوقف  ف�صلت،  قد 

والتحري  البحث  اأعمال  ال�صرطة  ُتبا�صر  ثم  عند وقوع اجلرمية، ومن 

وعر�صهم  واحتجازهم  عليهم  والقب�س  بهم  اأو  به  امل�صبته  ومالحقة 

على النيابة العامة ح�صب االأ�صول، واإذا ما مت توقيفهم من قبل النيابة 

مراكز  لدى  القانوين  احِلفظ  حتت  التوقيف  اأمر  تنفيذ  يتم  العامة 

عليهم  وت�صري  لل�صرطة،  العامة  للمديرية  التابعة  واالإ�صالح  التاأهيل 

1998م  ل�صنة   )6( رقم  القانون  يف  الواردة  وال�صمانات  االإجراءات 

ب�صاأن مراكز التاأهيل واالإ�صالح.

واإ�صافة اإىل ما �صبق واأن اأبديناه من مالحظات على قانون املخابرات 

العامة ب�صاأن تداخل وت�صابك مهام املخابرات مع ال�صرطة ومع الوقائي، 

والعك�س �صحيح، وما ُي�صّكله هذا التداخل من مدخل النتهاك احلقوق 

لالعرتا�س  قويًا  وجهًا  اأي�صًا  جند  فاإننا  املدنيني،  املكفولة  واحلريات 
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والتي  العامة  املخابرات  قانون  من   )14( املادة  ن�س  يف  ورد  ما  على 

جاءت على النحو التايل: »وفقًا الأحكام القانون تقوم املخابرات باإجراء 

ومتار�س  عليه  املقبو�س  لل�صخ�س  املن�صوبة  الوقائع  يف  اأويل  حتقيق 

واالأفراد  االأموال  حجز  وطلب  والتفتي�س  والتحري  والبحث  الرقابة 

وا�صتدعائهم وا�صتجوابهم و�صماع اأقوالهم وطلب البيانات اأو املعلومات 

�صروريًا  تراه  ما  واتخاذ  بها  االحتفاظ  اأو  �صخ�س  اأي  من  الوثائق  اأو 

ب�صاأنها طبقًا للقانون«.

اإن هذا الن�س القانوين ال ميكن القبول به على االإطالق، ويحتاج اإىل 

تدخل عاجل على امل�صتوى الت�صريعي لتعديله، الأنه مينح جهاز املخابرات 

لب اإخت�صا�س النيابة  العامة �صالحيات »ق�صائية حم�صة« تقع يف �صُ

االأ�صا�صي  القانون  اأحكام  خالف  قد  بذلك  ويكون  والق�صاء،  العامة 

بنتيجة املخالفة، عالوة على  »غري د�صتوري«  فاأ�صبح  خمالفة موؤكدة 

املقبو�س  لل�صخ�س  املقررة  وال�صمانات  االإجرائية  االأ�صول  خمالفته 

عليه يف قانون االإجراءات اجلزائية.

وذلك الأن اإجراءات التفتي�س واال�صتجواب واحلجز على االأموال وغريها 

مما ورد يف هذا الن�س الوا�صع والف�صفا�س، هي من اخت�صا�س النيابة 

العامة، وال  املخابرات  ولي�صت من اخت�صا�س جهاز  والق�صاء،  العامة 

اأدل على ذلك مما ورد يف ن�س املادة )2/11( من القانون االأ�صا�صي 

والتي جاءت باالآتي: » ال يجوز القب�س على اأحد اأو تفتي�صه اأو حب�صه اأو 

تقييد حريته باأي قيد اأو منعه من التنقل اإاّل باأمر ق�صائي وفقًا الأحكام 

الفل�صطيني  االأ�صا�صي  القانون  املادة )17( من  ون�صت  القانون«. كما 

على ما يلي: »للم�صاكن حرمة، فال جتوز مراقبتها اأو دخولها اأو تفتي�صها 

اإاّل باأمر ق�صائي ووفقًا الأحكام القانون«.
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 )3( رقم  اجلزائية  االإجراءات  قانون  من   )39( املادة  اأكدت  فيما 

ل�صنة 2001م على ما يلي: » 1. دخول املنازل وتفتي�صها عمل من اأعمال 

التحقيق ال يتم اإاّل مبذكرة من قبل النيابة العامة اأو يف ح�صورها، بناًء 

بارتكاب  تفتي�صه  املراد  املنزل  يف  يقيم  �صخ�س  اإىل  موجه  اتهام  على 

جناية اأو جنحة اأو با�صرتاكه يف ارتكابها، اأو لوجود قرائن قوية على اأنه 

يحوز اأ�صياء تتعلق باجلرمية 2. يجب اأن تكون مذكرة التفتي�س م�صببة 

3. حترر املذكرة با�صم واحد اأو اأكرث من ماأموري ال�صبط الق�صائي«.

�صل�صلة تعديالت جدية  باإجراء  الت�صريع مطالبة  فاإن جهة  وبالنتيجة، 

على كل من قانون املخابرات العامة رقم )17( ل�صنة 2005م والقرار 

ين�صجم  مبا  الوقائي  االأمن  ب�صاأن  2007م  ل�صنة   )11( رقم  بقانون 

وقانون  االأ�صا�صي  القانون  مبوجب  املكفولة  االإجرائية  وال�صمانات 

باإجراءات  يتعلق  فيما  االإن�صان  حقوق  ومبادى  اجلزائية  االإجراءات 

جتاه  اجلزائية  االإجراءات  من  وغريها  والتوقيف  واالحتجاز  القب�س 

اإىل  الت�صريعات  تلك  تتحول  ال  كي  اجلرائم،  ارتكاب  يف  بهم  امل�صتبه 

اأدوات طيعة بيد االأجهزة االأمنية املختلفة النتهاك احلقوق واحلريات 

العامة والقيام بعمليات احتجاز تع�صفي بحق املدنيني.   

ولكن، ما هي واجبات ماأموري ال�صبط املكلفني باإنفاذ القانون خالل 

لالأجهزة  التابعة  القانونية  التوقيف  مراكز  يف  املتهم  توقيف  مرحلة 

االأمنية من قبل النيابة العامة واإمكانية متديد توقيفه من قبل الق�صاء 

ملدة قد ت�صل اإىل �صتة اأ�صهر كحد اأق�صى حلني عر�صه على املحكمة 

املخت�صة للبدء باإجراءات حماكمته؟
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لديهم  املوقوف  معاملة  يف  وتتمثل  رئي�صة؛  واجبات  اأربعة  هنالك 

اأو  القا�صية  املعاملة  اأو  للتعذيب  اإخ�صاعه  اإن�صانية الئقة وعدم  معاملة 

اال�صتعانة  املوقوف من حق  بالكرامة، ومتكني  اأو احلاطة  الالاإن�صانية 

اأو عوائق من قبل  اأية قيود  التوقيف دون  له يف مركز  مبحام وزيارته 

ومتكني  املخت�صة،  الق�صائية  اجلهة  قبل  من  حتى  اأو  املركز  ماأمور 

لالأ�صول  وفقًا  له  وزيارتهم  وذويه  باأقاربه  االت�صال  حق  من  املوقوف 

اجلهة  عن  قرار  �صدور  حال  يف  املوقوف  عن  واالإفراج  القانونية، 

الق�صائية املخت�صة باإخالء �صبيله. 

ولكن قبل اأن نبداأ باخلو�س يف تلك الواجبات، التي حتدد طبيعة عالقة 

ماأمور مركز التوقيف باملوقوف وحدود �صالحياته، فاإنه ال بد اأن جُندد 

مبذكرة  املوقوف  املتهم  هو  هنا  نعنيه  الذي  املوقوف  اأن  على  التاأكيد 

ويف  املخت�صة،  الق�صائية  اجلهة  اأو  العامة  النيابة  عن  �صادرة  توقيف 

مراكز  يف  القانوين  احِلفظ  حتت  املوقوف  اأي  قانوين،  توقيف  مركز 

مراكز  يف  اأو  لل�صرطة،  العامة  للمديرية  التابعة  واالإ�صالح  التاأهيل 

املتهم  كان  اإذا  اأّما  الوقائي،  االأمن  جلهاز  التابعة  القانونية  التوقيف 

»موقوفًا« لدى جهاز املخابرات العامة فنحن اأمام عملية احتجاز تع�صفي 

ينفذها هذا اجلهاز بغري وجه حق، حتى واإْن مت التوقيف مبذكرة من 

اأو الق�صاء، وذلك الأن جهاز املخابرات العامة ال ميلك  النيابة العامة 

كما �صبق القول �صوى حجز املتهم قبل مرحلة التوقيف ملدة 24 �صاعة 

تنقطع  النيابة،  على  العر�س  ومبجرد  العامة،  النيابة  على  وعر�صه 

�صلة جهاز املخابرات باملتهم متامًا، الأنه اإذا ما �صدر قرار من النيابة 

بتوقيفه ينبغي اأن يتم تنفيذ اأمر التوقيف يف مراكز التاأهيل واالإ�صالح 

التابعة لل�صرطة باعتبارها اجلهة ذات االخت�صا�س االأ�صيل بتنفيذ اأمر 

التوقيف ال�صادر عن النيابة والق�صاء.
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العامة  املخابرات  جهاز  من  كل  التزام  اأن  اأي�صًا،  نالحظ  اأن  وينبغي 

وجهاز االأمن الوقائي باحرتام احلقوق واحلريات و�صمانات املحتجز اأو 

املوقوف ح�صب االأ�صول لي�س نابعًا فقط من االأحكام الواردة يف القانون 

ذات  الفل�صطينية  والت�صريعات  االإجراءات اجلزائية  وقانون  االأ�صا�صي 

ومبادىء  واأحكام  قواعد  احرتام  وجوب  اأي�صًا من  نابٌع  واإمنا  ال�صلة، 

املخابرات  جهاز  من  لكل  »امللزمة«  االإن�صان  حلقوق  الدويل  القانون 

فقط  تقت�صر  ال  فامل�صاألة  منهما،  كل  قانون  مبوجب  الوقائي  واالأمن 

على التعهد وااللتزام الد�صتوري من قبل ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 

الدولية  واملواثيق  االإعالنات  لتلك  االإن�صمام  على  اإبطاء  دون  بالعمل 

مبوجب املادة )10( من القانون االأ�صا�صي، الأنه قد مت »اإدماج« مبادىء 

باملخابرات  اخلا�صة  الت�صريعات  يف  الدولية  االإن�صان  حقوق  ومعايري 

والوقائي، وعلى نحو اإلزامي، وهو توجه غاية يف االأهمية يف احلكم على 

مدى �صالمة اإجراءات كل منهما.

وهذا ما اأكدت عليه املادة )13( من قانون املخابرات العامة الواردة 

التايل: »على  حتت عنوان »مراعاة احلقوق« والتي جاءت على النحو 

القوانني  يف  عليها  املن�صو�س  وال�صمانات  احلقوق  مراعاة  املخابرات 

الن�س  وهذا  املجال«.  هذا  يف  الدويل  القانون  وقواعد  الفل�صطينية 

القانوين، الوارد يف قانون املخابرات العامة، هو ن�ٌس اإلزامٌي يتوجب 

العمل مبوجب اأحكامه، الأن مطلع الن�س يقول »على املخابرات« اأي اأن 

جهاز املخابرات العامة ملزٌم قعطًا بتطبيق كل ما ورد يف اأحكام هذا 

الن�س القانوين.

اأي�صًا املادة )8( من القرار بقانون ب�صاأن االأمن  اأكدت عليه  وهذا ما 

والتي  واحلريات«  احلقوق  »احرتام  عنوان  حتت  الواردة  الوقائي 
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جاءت على النحو التايل: »على االإدارة العامة لالأمن الوقائي االلتزام 

باحرتام احلقوق واحلريات وال�صمانات املن�صو�س عليها يف القوانني 

القانوين  الن�س  وهذا  الدولية«.  واملعاهدات  واملواثيق  الفل�صطينية 

العامة  الإدارة  »على  يقول  مطلعه  الأن  الوقائي،  لالأمن  اأي�صًا  اإلزامٌي 

للأمن الوقائي اللتزام« اأي اأنها ملزمة قطعًا بتطبيق كل ما ورد يف 

اأحكام الن�س القانوين. 

وبالتايل، فاإن جهة ال�صبط الق�صائي املكلفة باإنفاذ القانون يف كل من 

جهاز املخابرات العامة واالأمن الوقائي يتوجب عليها احرتام ال�صمانات 

املقررة للمحتجز اأو املوقوف مبوجب الت�صريعات الفل�صطينية، ومبوجب 

حلقوق  العاملي  االإعالن  وبخا�صة  االإن�صان؛  حلقوق  الدويل  القانون 

االإن�صان والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية.

وكذلك مبادىء ومعايري حقوق االإن�صان الدولية يف جمال اإقامة العدل 

وبخا�صة القواعد النموذجية الدنيا يف معاملة ال�صجناء التي اعتمدها 

موؤمتر االأمم املتحدة االأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني يف جنيف 

 663 بقراريه  واالجتماعي  االقت�صادي  املجل�س  واأقرها  1955م  عام 

جيم )د-24( املوؤرخ يف 31 متوز/يوليو 1957م و2076 )د-62( املوؤرخ 

يف 13 اأيار/مايو 1977م. 

ومدونة قواعد �صلوك املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني التي اعتمدت 

ون�صرت مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 34/169 املوؤرخ يف 

17 كانون االأول/ دي�صمرب عام 1979م.

العقوبة  اأو  املعاملة  �صروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�صة  واتفاقية 

القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة التي اعتمدت بقرار اجلمعية العامة 

وبداأ  1984م  عام  دي�صمرب  االأول/  كانون   10 يف  املوؤرخ   46/39 رقم 
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االختياري  والربوتوكول  نفاذها يف 26 حزيران/يونيو 1987م.  تاريخ 

رقم  العامة  اجلمعية  بقرار  اعتمد  الذي  التعذيب  مناه�صة  التفاقية 

199/57 املوؤرخ يف 18 كانون االأول/ دي�صمرب عام 2002م.    

واملبادىء املتعلقة بحماية جميع االأ�صخا�س الذين يتعر�صون الأي �صكل 

العامة  اجلمعية  بقرار  اعتمدت  التي  ال�صجن  اأو  االحتجاز  اأ�صكال  من 

رقم 173/43 املوؤرخ يف 9 كانون االأول/ دي�صمرب عام 1988م. وجمموعة 

املبادىء االأ�صا�صية ملعاملة ال�صجناء التي اعتمدت بقرار اجلمعية العامة 

رقم 111/45 املوؤرخ يف 14 كانون االأول/ دي�صمرب عام 1990م. 

واالإعالن اخلا�س بحماية جميع االأ�صخا�س من االختفاء الق�صري الذي 

كانون   18 يف  املوؤرخ   133/47 رقم  بقرارها  العامة  اجلمعية  اعتمدته 

االأول/ دي�صمرب عام 1992م. واملبادىء االأ�صا�صية ب�صاأن دور املحامني التي 

الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني  املتحدة  اعتمدها موؤمتر االأمم 

املعقود يف هافانا بكوبا من 27 اآب/اأغ�صط�س اإىل 7 اأيلول/ �صبتمرب عام 

1990م. وغريها من املواثيق الدولية اخلا�صة بحقوق االإن�صان يف جمال 

اإقامة العدل وحماية االأ�صخا�س املعتقلني اأو امل�صجونني.

جهاز  لدى  املحتجز  معاملة  يتوجب  باأنه  نقول  عندما  فاإننا  وبالتايل، 

املخابرات العامة، اأو املوقوف لدى جهاز االأمن الوقائي، معاملة اإن�صانية 

اأو  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية  املعاملة  اأو  للتعذيب  اإخ�صاعه  وعدم  الئقة 

احلاطة بالكرامة، فاإن خمالفة تلك االأجهزة االأمنية لهذا الواجب يعني 

من   )13( املادة  ن�س  يف  الواردة  الد�صتورية  االأحكام  انتهكت  قد  اأنها 

الأي  اأحد  اإخ�صاع  يجوز  ال   .1  « اأنه  على  اأكدت  والتي  االأ�صا�صي  القانون 

اإكراه اأو تعذيب، ويعامل املتهمون و�صائر املحرمني من حرياتهم معاملة 

الفقرة  باملخالفة الأحكام  اأو اعرتاف �صدر  2. يقع باطاًل كل قول  الئقة 
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االأوىل من هذه املادة«. وانتهكت اأي�صًا االأحكام القانونية الواردة يف املادة 

يجوز  ال   « اأنه  على  اأكدت  والتي  اجلزائية  االإجراءات  قانون  من   )29(

قانونًا،  بذلك  املخت�صة  باأمر من اجلهة  اإاّل  اأو حب�صه  اأحد  على  القب�س 

كما جتب معاملته مبا يحفظ كرامته، وال يجوز اإيذاوؤه بدنيًا اأو معنويًا«.

من   13 )املادة  قانونها  انتهكت  قد  االأمنية  االأجهزة  تلك  وتكون  كما 

8 من القرار بقانون ب�صاأن الأمن الوقائي(  قانون املخابرات واملادة 

بانتهاك اأحكام املادة )5( من االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان والتي 

ن�صت على اأنه » ال يجوز اإخ�صاع اأحد للتعذيب وال للمعاملة اأو العقوبة 

املادة  اأحكام  وبانتهاك  بالكرامة«.  اأو احلاطة  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية 

والتي  وال�صيا�صية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من   )7(

جاءت بذات الن�س.  

املكلفني  املوظفني  �صلوك  مدونة  بانتهاك  اأي�صًا،  قانونها  وانتهكت 

وبخا�صة  1979م  عام  العامة  اجلمعية  اعتمدتها  التي  القوانني  باإنفاذ 

املوظفني  من  موظف  الأي  يجوز  ال   « اأنه  على  ن�صت  والتي   )5( املادة 

املكلفني باإنفاذ القوانني اأن يقوم باأي عمل من اأعمال التعذيب اأو غريه 

من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة، اأو اأن 

ُيحر�س عليه اأو اأن يتغا�صى عنه، كما ال يجوز الأي من املوظفني املكلفني 

كحالة  ا�صتثنائية  بظروف  اأو  عليا  باأوامر  يتذرع  اأن  القوانني  باإنفاذ 

حرب، اأو التهديد باحلرب، اأو اإحاقة اخلطر باالأمن القومي، اأو تقلقل 

اال�صتقرار ال�صيا�صي الداخلي، اأو اأية حالة اأخرى من حاالت الطوارىء 

العامة، لتربير التعذيب اأو غريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية 

اأو الالاإن�صانية اأو املهينة«. 
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بحماية  املتعلقة  املبادىء  جمموعة  بانتهاك  اأي�صًا،  قانونها  وانتهكت 

اأو  االحتجاز  اأ�صكال  من  �صكل  الأي  يتعر�صون  الذين  االأ�صخا�س  جميع 

املبداأ  وبخا�صة  1988م؛  عام  العامة  اجلمعية  اعتمدتها  التي  ال�صجن 

االأول والذي اأكد على اأن »يعامل جميع االأ�صخا�س الذين يتعر�صون الأي 

�صكل من اأ�صكال االحتجاز اأو ال�صجن معاملة اإن�صانية وباحرتام لكرامة 

اأكد على  والذي  ال�صاد�س  املبداأ  االأ�صيلة«، وكذلك  االإن�صاين  ال�صخ�س 

اأنه » ال يجوز اإخ�صاع اأي �صخ�س يتعر�س الأي �صكل من اأ�صكال االحتجاز 

القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  �صروب  من  غريه  اأو  للتعذيب  ال�صجن  اأو 

كمربر  كان  ظرف  باأي  االحتجاج  يجوز  وال  املهينة.  اأو  الالاإن�صانية  اأو 

للتعذيب اأو غريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية 

اأو املهينة«. وانتهكت قانونها بانتهاك املعايري واملبادىء الواردة يف باقي 

املواثيق واالتفاقيات الدولية حلقوق االإن�صان بهذا اخل�صو�س.

جهازي  اأداء  وعلى  ت�صرفات  على  احلكم  يكون  اأن  يجب  هكذا، 

يف  املوقوفني  اأو  املحتجزين  جتاه  الوقائي،  واالأمن  العامة  املخابرات 

مبوجب قانون كل منهما،  اأو التوقيف التابعة لهم،  مراكز االحتجاز 

على  اإ�صرافه  يف  العام  النائب  يتعاطى  اأن  ينبغي  املنطلق،  هذا  ومن 

ماأموري ال�صبط الق�صائي من املخابرات والوقائي ويف تنفيذ »واجبه 

القانوين« املوؤكد عليه يف املادة )20( من قانون االإجراءات اجلزائية 

الفل�صطيني والتي ن�صت على اأن »1. ي�صرف النائب العام على ماأموري 

وظائفهم  باأعمال  يتعلق  فيما  ملراقبته  ويخ�صعون  الق�صائي  ال�صبط 

االإجراءات  اتخاذ  املخت�صة  اجلهات  من  يطلب  اأن  العام  للنائب   .2

التاأديبية بحق كل من يقع منه خمالفة لواجباته اأو تق�صري يف عمله، 

وال مينع ذلك من م�صاءلته جزائيًا«. 
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تعذيب  حالة  اأمام  نكون  متى  اأي  هنا؟  بالتعذيب  املق�صود  ما  ولكن 

اأو املوقوف يف املراكز التابعة  تقرتفها االأجهزة االأمنية بحق املحتجز 

لها؟ وما هو موقف الت�صريعات الفل�صطينية بهذا اخل�صو�س؟

ال�صارية  العقابية  الت�صريعات  يف  للتعذيب  تعريف  يوجد  ال  للأ�صف، 

املفعول يف االأر�س الفل�صطينية، وال يوجد اأي ن�س يف تلك الت�صريعات 

العقابية ُيجّرم التعذيب باملفهوم الوارد يف اتفاقية مناه�صة التعذيب 

فادح على  االآن! وهذا خطاأ  لغاية  رادعة  ويفر�س عليه عقوبة جنائية 

امل�صتوى الت�صريعي ينبغي تداركه يف اأ�صرع وقت. 

الن�صو�س  اإطار  يف  التعذيب  اأفعال  جترمي  ميكن  فاإنه  ذلك،  ومع 

مثاًل  املق�صود  االإيذاء  جرائم  اإطار  يف  تندرج  التي  العامة  العقابية 

اإىل  املف�صي  ال�صرب  جرائم  اأو  الو�صف  جنحوية  جرائم  باعتبارها 

املوت اأو جرائم ال�صرب املف�صي اإىل عاهة م�صتدمية باعتبارها جرائم 

جنائية الو�صف، ويف اإطار الن�س اخلا�س الوارد يف املادة )208( من 

قانون العقوبات االأردين �صاري املفعول والتي جاءت على النحو التايل: 

» 1. من �صام �صخ�صًا اأي نوع من اأنواع العنف وال�صدة التي ال يجيزها 

القانون بق�صد احل�صول على اإقرار بجرمية اأو على معلومات ب�صاأنها 

عوقب باحلب�س من ثالثة اأ�صهر اإىل ثالث �صنوات 2. واإذا اأف�صت اأعمال 

العنف وال�صدة هذه اإىل مر�س اأو جرح كانت العقوبة من �صتة اأ�صهر اإىل 

ثالث �صنوات ما مل ت�صتلزم تلك االأعمال عقوبة اأ�صد«. 

كما اأنه ال ميكن قانونًا، لكل من جهاز املخابرات العامة وجهاز االأمن 

الوقائي، التذرع بعدم وجود تعريف للتعذيب يف الت�صريعات الفل�صطينية 

التعذيب  اإطار  يف  تندرج  التي  االأفعال  طبيعة  لبيان  املفعول،  ال�صارية 

جتاه املحتجز اأو املوقوف يف مراكز االحتجاز اأو التوقيف التابعة لهم، 
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ل  »جزء  هي  االإن�صان  حلقوق  الدولية  واالتفاقيات  املواثيق  الأن  وذلك 

العامة  املخابرات  عمل  تنظم  التي  الفل�صطينية  القوانني  من  يتجزاأ« 

واالأمن الوقائي.

املخابرات  قانون  من   13 املادة   - قانونًا  ملزمون  اأنهم  يعني،  وهذا 

واملادة 8 من القرار بقانون ب�صاأن االأمن الوقائي- بتعريف »التعذيب« 

اأو  املعاملة  �صروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  يف  الوارد 

اجلمعية  اعتمدتها  التي  املهينة  اأو  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية  العقوبة 

العامة عام 1984م، وحتديدًا املادة االأوىل من االتفاقية؛ والتي جاءت 

اأي  »بالتعذيب«  يق�صد  االتفاقية،  هذه  الأغرا�س   « التايل:  النحو  على 

عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �صديد، ج�صديًا كان اأم عقليًا، يلحق عمدًا 

ب�صخ�س ما بق�صد احل�صول من هذا ال�صخ�س، اأو من �صخ�س ثالث، 

على معلومات اأو على اعرتاف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�صتبه يف 

اأنه ارتكبه، هو اأو �صخ�س ثالث اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو اأي �صخ�س 

ثالث اأو عندما يلحق مثل هذا االأمل اأو العذاب الأي �صبب من االأ�صباب 

يقوم على التمييز اأيًا كان نوعه، اأو يحر�س عليه اأو يوافق عليه اأو ي�صكت 

عنه موظف ر�صمي اأو اأي �صخ�س اآخر يت�صرف ب�صفته الر�صمية، وال 

اأو  قانونية  عقوبات  فقط عن  النا�صىء  العذاب  اأو  االأمل  ذلك  يت�صمن 

املالزم لهذه العقوبات اأو الذي يكون نتيجة عر�صية لها«.

لغايات  املعرو�صة  حالتنا  يف  التعذيب  تعريف  هو  هذا  يكون  وبذلك، 

والتي  الفل�صطيني  االأ�صا�صي  القانون  من   )13( املادة  اأحكام  تطبيق 

اأو  اإكراه  الأي  اأحد  اإخ�صاع  يجوز  ال   .1  « التايل:  النحو  على  جاءت 

تعذيب، ويعامل املتهمون و�صائر املحرومني من حريتهم معاملة الئقة 

2. يقع باطاًل كل قول اأو اعرتاف �صدر باملخالفة الأحكام الفقرة االأوىل 
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من هذه املادة«. ولغايات قيام النائب العام بواجبه القانوين بتحريك 

جرمية  ارتكاب  عن  امل�صوؤول  ال�صخ�س  مواجهة  يف  اجلزائية  الدعوى 

التعذيب وامل�صرتكني ُجرميًا معه على النحو املبني يف تعريف التعذيب 

الوارد يف اتفاقية مناه�صة التعذيب.

اأن املادة )2( من اتفاقية مناه�صة التعذيب قد  وجتدر االإ�صارة، اإىل 

اأكدت على ما يلي: » 1. تتخذ كل دولة طرف اإجراءات ت�صريعية اأو اإدارية 

اأو ق�صائية فّعالة اأو اأية اإجراءات اأخرى ملنع اأعمال التعذيب يف اأي اإقليم 

يخ�صع الخت�صا�صها الق�صائي 2. ال يجوز التذرع باأية ظروف ا�صتثنائية 

اأيًا كانت، �صواًء اأكانت هذه الظروف حالة حرب اأو تهديد باحلرب اأو 

عدم ا�صتقرار �صيا�صي داخلي اأو اأية حالة من حاالت الطوارىء العامة 

عن  ال�صادرة  باالأوامر  التذرع  يجوز  ال   .3 للتعذيب  كمربر  االأخرى 

موظفني اأعلى مرتبة اأو عن �صلطة عامة كمربر للتعذيب«. كما ويجب اأن 

ال يغيب عن االأذهان، اأن املادة )32( من القانون االأ�صا�صي تعترب اأن كل 

االأ�صا�صي  القانون  يكفلها  التي  العامة  اعتداء على احلقوق واحلريات 

والقانون، جرمية ال ت�صقط  الدعوى اجلنائية وال املدنية النا�صئة عنها 

بالتقادم، وت�صمن ال�صلطة الوطنية تعوي�صًا عاداًل ملن وقع عليه ال�صرر.

التوقيف  مراكز  اأو  ال�صجون  ماأموري  واجب  فاإن  ذلك،  على  وعالوة 

لديهم  املوقوفني  اأو  املحتجزين  معاملة  يف  االأمنية  لالأجهزة  التابعة 

عاتقهم،  على  يقع  اآخر  قانونيًا  واجبًا  ي�صتتبع  الئقة،  اإن�صانية  معاملة 

ويتمثل يف �صمان الرعاية ال�صحية واخلدمات الطبية الالزمة لهم.

ل�صنة   )6( رقم  واالإ�صالح  التاأهيل  مراكز  قانون  عليه  اأكد  ما  وهذا 

1998م يف العديد من ن�صو�صه واأحكامه؛ ومن بينها املادة )13( والتي 

الطبية  وتزودها اخلدمات  عيادة  كل مركز  تن�صاأ يف   « باالآتي:  جاءت 
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بطبيب وعدد من املمر�صني واملعدات واالأدوية الالزمة ويقوم الطبيب 

باملهام التالية: 1. معاينة كل نزيل لدى دخوله املركز وقبل االإفراج عنه 

ويدون تقريرًا عن حالته ال�صحية مو�صحًا به تاريخ و�صاعة اإعداد ذلك 

2. االإ�صراف ال�صحي الدائم على النزالء يف حالة االإ�صراب  التقرير 

اإىل  النزالء وتقدمي تقرير دوري عنها  العناية ب�صحة   .3 الطعام  عن 

املدير مت�صمنًا تو�صياته بهذا ال�صاأن«.

كما ون�صت املادة )15( من هذا القانون على وجوب اأن » 1. ُيحال النزيل 

فورًا اإىل امل�صت�صفى اإذا ا�صتدعت حالته ذلك واأن تبادر اإدارة املركز اإىل 

اإبالغ جهة االإدارة التي يقيم يف دائرة اخت�صا�صها اأهله الإخطارهم بذلك 

تقرير  بعمل  الطبيب  يقوم  نزيل  اأي  تويف  واإذا  بزيارته  لهم  ويوؤذن  فورًا 

يت�صمن ما يلي: اأ. تاريخ ا�صتكاء النزيل من املر�س اأو التاريخ الذي لوحظ 

فيه الأول مرة باأنه مري�س ب. نوع العمل الذي كان يقوم به النزيل يف ذلك 

تبلغ فيه  الذي  والوقت  اليوم  للعالج د.  للم�صت�صفى  اليوم ج. يوم دخوله 

الطبيب بحالة النزيل املر�صية ه. نوع املر�س واآخر مرة مت الك�صف فيها 

عن النزيل املري�س قبل وفاته و. تاريخ الوفاة واأ�صبابها واأية مالحظات 

النزيل  2.  يعترب  للجثة  املتوفى عند معاينته  اأخرى يراها الطبيب على 

اأثناء فرتة مكوثه يف امل�صت�صفى اأو يف اأي مكان اآخر للعالج حتت احلفظ 

عليه  للمحافظة  الالزمة  التدابري  اتخاذ  املاأمور  على  ويرتتب  القانوين 

اأثناء وجوده حتت العالج وب�صكل ال ُي�صيء اإىل ذلك النزيل«.

ومبوجب املادة )16( من ذات القانون فاإنه » يجب على املدير )مدير 

اأو  العامة  النيابة  اإبالغ  عنه  ينوب  من  اأو  واالإ�صالح(  التاأهيل  مركز 

اأو  اأو نتيجة حادث  اأي نزيل ميوت فجاأة  اأي جهة خمت�صة فورًا بوفاة 

اإ�صابته اإ�صابة بالغة وبكل جناية تقع من النزالء اأو عليهم اأو اأي حادث 

كان خطريًا«. 
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اأكد على وجوب  قد  املذكور  القانوين  الن�س  اأن  ُنالحظ  اأن  وهنا، يجب 

يف  عنه  ينوب  من  اأو  املركز  مدير  قبل  من  »فوراً«  العامة  النيابة  اإبالغ 

حال وفاة النزيل اأو اإ�صابته اإ�صابة بالغة اأو وقوع جناية اأو حادث خطري 

عليه، وذلك حتى تتمكن النيابة العامة من فتح حتقيق فوري باحلادث، 

ومبا�صرة اإجراءات التحقيق، والقيام باملعاينة واخلربة الالزمة، والوقوف 

على االأدلة قبل �صياعها اأو طم�صها اأو اإتالفها، ومعرفة ما اإذا كان �صبب 

الوفاة اأو احلادث طبيعيًا اأم جنائيًا، وبالتايل حتريك دعوى احلق العام 

اإْن كان ال�صبب  يف مواجهة املتهم وامل�صرتكني معه يف ارتكاب اجلرمية، 

جنائيًا، متهيدًا الإحالتهم اإىل الق�صاء للبدء باإجراءات حماكمتهم.

املخابرات  جهازي  من  القوانني  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  اأن  وحيث 

العامة واالأمن الوقائي ملزمني مبوجب قوانينهم باملواثيق واالتفاقيات 

الن�صو�س  مراعاة  عليهم  يتوجب  فاإنه  االإن�صان،  حلقوق  الدولية 

حق  ب�صاأن  واالتفاقيات  املواثيق  تلك  يف  الواردة  القانونية  واملبادىء 

واخلدمات  ال�صحية  الرعاية  على  احل�صول  يف  املوقوف  اأو  املحتجز 

�صلوك  مدونة  من   )6( املادة  يف  ورد  ما  بينها  ومن  الالزمة؛  الطبية 

»ي�صهر  اأن  اأكدت على وجوب  والتي  القوانني  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني 

ل�صحة  التامة  احلماية  على  القوانني  باإنفاذ  املكلفون  املوظفون 

اتخاذ  خا�س،  بوجه  وعليهم،  عهدتهم،  يف  املحتجزين  االأ�صخا�س 

العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك«. وما ورد  لتوفري  الفورية  التدابري 

املواثيق  من  وغريها  ال�صجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  يف 

واالتفاقيات الدولية.

باحرتام  القوانني  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  وواجبات  دور  ب�صاأن  هذا 

الئقة،  معاملة  ومعاملة  لديهم  املوقوف  اأو  املحتجز  واإن�صانية  كرامة 
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ولكن ماذا عن حقه يف اال�صتعانة مبحام وزيارته له يف مراكز االحتجاز 

اأو التوقيف؟

اأو املوقوف يف مراكز  للمقبو�س عليه  اإنه حٌق د�صتورٌي وقانويٌن موؤكٌد 

اأي مقبو�س  التابعة لالجهزة االأمنية، فمن حق  التوقيف  اأو  االحتجاز 

اخلدمات  لتقدمي  مبحام  اال�صتعانة  من  مُيّكن  اأن  موقوف  اأو  عليه 

القانونية الالزمة له واأن يقوم بزيارته واالت�صال به دون اأي تدخل اأو 

عرقلة من قبل ماأموري مراكز االحتجاز والتوقيف.

االأ�صا�صي  القانون  يف  املوقوف  اأو  عليه  للمقبو�س  مكفوٌل  احلق  وهذا 

الفل�صطيني، يف باب احلقوق واحلريات العامة، من خالل ن�س املادة 

اأو  عليه  يقب�س  من  كل  ُيبلغ   « التايل:  النحو  على  جاءت  والتي   )12(

بلغة  �صريعًا  اإعالمه  ويجب  اإيقافه،  اأو  عليه  القب�س  باأ�صباب  يوقف 

يفهمها باالتهام املوجه اإليه، واأن مُيّكن من االت�صال مبحام، واأن يقدم 

للمحاكمة دون تاأخري«.

الفل�صطيني  االإجراءات اجلزائية  قانون  املادة )102( من  اأكدت  وقد 

على هذا احلق القانوين وبينت دور املحامي يف مرحلة التحقيق فجاءت 

على النحو التايل » 1. يحق لكل من اخل�صوم اال�صتعانة مبحام اأثناء 

التحقيق 2. ال يجوز للمحامي الكالم اأثناء التحقيق اإاّل باإذن من وكيل 

اأن  اإثبات ذلك يف املح�صر3. للمحامي  ياأذن له وجب  النيابة فاإذا مل 

يتقدم مبذكرة تت�صمن مطالعته ومالحظاته«. واأعادت املادة )123( 

من قانون االإجراءات اجلزائية التاأكيد على اأنه » يكون لكل موقوف حق 

االت�صال بذويه واال�صتعانة مبحام«.

وقد حر�س قانون االإجراءات اجلزائية على اإبراز دور املحامي ك�صمانة 

االإجراء  هذا  خلطورة  نظرًا  اال�صتجواب،  مرحلة  يف  للمتهم  اأ�صا�صية 
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ينجم  اأن  والذي ميكن  العامة،  النيابة  وكيل  به  يقوم  الذي  التحقيقي 

عنه »اعرتاف« بالتهمة اأو التهم املن�صوبة اإليه، لذلك فقد اأوجبت املادة 

عند  العامة  النيابة  وكيل  على  اجلزائية  االإجراءات  قانون  من   )96(

ح�صور املتهم الأول مرة اإىل التحقيق اأن يتثبت من هويته وا�صمه وعنوانه 

ومهنته واأوجبت عليه اأي�صًا اأن يخطره باأن من حقه اال�صتعانة مبحام 

معر�س  يف  املتهم  �صيقوله  ما  كل  الأن  وذلك  اال�صتجواب،  مرحلة  يف 

اال�صتجواب يجوز تقدميه كدليل �صده يف معر�س البينة عند حماكمته.  

كما واأعطت املادة )97( من قانون االإجراءات اجلزائية احلق للمتهم 

يف طلب تاأجيل اال�صتجواب ملدة 24 �صاعة حلني ح�صور حماميه، فاإذا 

جاز  عنه  حمام  توكيل  عن  االأخري  عدل  اأو  املتهم  حمامي  يح�صر  مل 

لوكيل النيابة العامة ا�صتجوابه يف احلال. ولكن، يف جميع االأحوال، فاإن 

ملحامي املتهم احلق القانوين مبوجب املادة )98( من قانون االإجراءات 

اجلزائية يف االطالع على اأقوال املتهم عند انتهاء اال�صتجواب.

مراكز  يف  له  وزيارته  مبحاميه  باالت�صال  املوقوف  حق  ب�صاأن  واأّما 

املكلفون  املوظفون  ثابت قانونًا وال ميلك  والتوقيف فهو حق  االحتجاز 

اأو  الق�صاء، حرمانه منه،  اأو  العامة  النيابة  القوانني، وال حتى  باإنفاذ 

فر�س اأية قيود اأو عوائق على ممار�صة هذا احلق، وهذا ما اأكدت عليه 

املادة )124( من قانون االإجراءات اجلزائية والتي جاءت على النحو 

التايل: »ال يجوز ملاأمور مركز االإ�صالح والتاأهيل )ال�صجن( اأن ي�صمح 

الأحد باالت�صال باملوقوف اإاّل باإذن كتابي من النيابة العامة ويجب عليه 

يف هذه احلالة اأن يدون يف دفرت املركز ا�صم ال�صخ�س الذي �صمح له 

وذلك دون اإخلل بحق  بذلك ووقت املقابلة وتاريخ وم�صمون االإذن، 

املتهم يف الت�صال مبحاميه بدون ح�صور اأحد«.
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واأكدته اأي�صًا املادة )103( من قانون االإجراءات والتي جاءت باالآتي: 

»يجوز لوكيل النيابة يف مواد اجلنايات ومل�صلحة التحقيق اأن يقرر منع 

االت�صال باملتهم املوقوف مدة ال تتجاوز ع�صرة اأيام قابلة للتجديد ملرة 

واحدة، ول ي�صري هذا املنع على حماميه الذي يجوز له الت�صال به 

يف اأي وقت يريد، دون قيد اأو رقابة«.

وقد ُتثري االأجهزة االأمنية وبخا�صة التي تتمتع ب�صفة ال�صبط الق�صائي 

مبوجب القانون م�صاألة مفادها اأن قانون االإجراءات اجلزائية يتحدث 

عن حق املتهم يف اال�صتعانة مبحام يف مرحلة التحقيق لي�س اإاّل، واأّما 

قبل  من  عليه  املقبو�س  عر�س  ت�صبق  التي  اال�صتدالل  مرحلة  ب�صاأن 

فاإن  معه،  للتحقيق  العامة  النيابة  على  الق�صائي  ال�صبط  ماأموري 

عائد  اأمر  به  االت�صال  من  ومتكينه  مبحام  عليه  املقبو�س  ا�صتعانة 

لتقدير ماأمور ال�صبط الق�صائي املخت�س فله اأن يقبل هذا االأمر اأو اأن 

يرف�صه، فما مدى �صوابية هذا االدعاء؟

�صهام  اأمام  ي�صمد  اأن  من  بكثري  اأ�صعُف  هو  االدعاء،  هذا  مثل  اإن 

النقد، واإْن كنا نرى بداية اأهمية اإدارج ن�س قانوين مبا�صر يف قانون 

لدى  عليه  املقبو�س  حق  على  �صراحة  يوؤكد  اجلزائية  االإجراءات 

االأجهزة االأمنية قبل العر�س على النيابة العامة، يف اال�صتعانة مبحام 

وزيارته له دون اأية قيود اأو عوائق، بل واإبطال حم�صر اال�صتدالل الذي 

�صرُيفع اإىل النيابة العامة يف حال منع املقبو�س عليه من ممار�صة حقه 

يف اال�صتعانة مبحام.

اأو  جدل  اأّي  يقبل  ال  عليه،  للمقبو�س  د�صتوري  حق  اأمام  الأننا  وذلك 

نقا�س، فاملادة )12( من القانون االأ�صا�صي تكفل هذا احلق للمقبو�س 

العامة خالل  النيابة  باأمر  وللموقوف  ال�صبط،  ماأموري  قبل  عليه من 



ن
نيي

مد
 ال

جاز
حت

ي ا
 ف

ية
من

األ
ة 

هز
ألج

ت ا
حيا

صال
د 

دو
ح

55

عليه  يقب�س  من  كل  يبلغ   « التايل:  النحو  على  جاءت  وقد  التحقيق، 

بلفة  �صريعًا  اإعالمه  ويجب  اإيقافه،  اأو  عليه  القب�س  باأ�صباب  يوقف  اأو 

يفهمها باالتهام املوجه اإليه، واأن ميكن من االت�صال مبحام، واأن يقدم 

للمحاكمة دون تاأخري«.

كما اأن االأجهزة االأمنية التي تتمتع ب�صفة ال�صبط الق�صائي وبخا�صة 

املخابرات العامة واالأمن الوقائي تنتهك قانونها فوراً - املادة 13 من 

الوقائي-  االأمن  ب�صاأن  بقانون  القرار  من   8 واملادة  املخابرات  قانون 

مبجرد عدم متكني املقبو�س عليه يف املراكز التابعة له من اال�صتعانة 

جميع  بحماية  املتعلقة  للمبادىء  انتهاكها  خالل  من  وذلك  مبحام، 

االأ�صخا�س الذين يتعر�صون الأي �صكل من اأ�صكال االحتجاز اأو ال�صجن 

173/43 املوؤرخ يف 9 كانون  التي اعتمدت بقرار اجلمعية العامة رقم 

جاء  والذي  رقم )17(  املبداأ  وبخا�صة  1988م،  عام  دي�صمرب  االأول/ 

1. يحق لل�صخ�س املحتجز اأن يح�صل على م�صاعدة حمام.  باالآتي: » 

القب�س عليه  اإلقاء  فور  بحقه هذا  باإبالغه  املخت�صة  ال�صلطة  وتقوم 

وتوفر له الت�صهيالت املعقولة ملمار�صته 2. اإذا مل يكن لل�صخ�س املحتجز 

حمام اختاره بنف�صه، يكون له احلق يف حمام تعينه له �صلطة ق�صائية اأو 

�صلطة اأخرى يف جميع احلاالت التي تقت�صي فيها م�صلحة العدالة ذلك 

ودون اأن يدفع �صيئًا اإذا كان ال ميلك موارد كافية للدفع«.  

فقد  له،  وزيارتهم  وذويه  باأهله  االت�صال  يف  املوقوف  حق  ب�صاأن  واأّما 

ن�صت  والتي   )123( املادة  يف  اجلزائية  االإجراءات  قانون  عليه  اأكد 

مبحام«.  واال�صتعانة  بذويه  االت�صال  حق  موقوف  لكل  »يكون  اأن  على 

وهنا ال بد من اأن جندد التاأكيد على اأن ال�صخ�س املوقوف يف مراكز 

ذمة  على  موقوفًا  يكون  االأمنية  لالأجهزة  التابعة  القانونية  التوقيف 
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عملية  تنظيم  فاإن  وبالتايل  االأمنية،  االأجهزة  ولي�س  العامة،  النيابة 

الزيارة واحل�صول على اإذن بالزيارة ينبغي اأن يتم بالرتتيب مع النيابة 

العامة، اإذ ال يجوز ملاأمور املركز اأن ي�صمح الأحد باالت�صال  باملوقوف 

اإال باإذن كتابي من النيابة العامة وينبغي اأن يدون يف دفرت املركز ا�صم 

ال�صخ�س الذي �صمح له بزيارة املوقوف ووقت املقابلة وتاريخ وم�صمون 

اإذن املقابلة )املادة 124 اإجراءات جزائية(.

االت�صال  لأحد«  يجوز  »ل  باأنه  اأعاله  القانوين  الن�س  يوؤكد  وعندما 

يقت�صر على  االأمر ال  فاإن هذا  العامة،  النيابة  باإذن من  اإاّل  باملوقوف 

توقيف  مت  الذي  االأمني  اجلهاز  اأي�صًا  ي�صمل  بل  فقط،  وذويه  اأهله 

اإىل  يحتاج  اأي�صًا  فهو  له،  التابع  التوقيف  مركز  يف  ال�صخ�س  هذا 

مقت�صى  هنالك  كان  اإذا  باملوقوف،  لالت�صال  العامة  النيابة  اإذن من 

املركز، وهذه  االت�صال يف دفرت  يدون هذا  اأن  ويجب  االت�صال،  لهذا 

�صمانة قانونية للموقوف، كي ال يقوم اأفراد اأو عنا�صر هذا اجلهاز 

باأية اأعمال اأو ت�صرفات من �صاأنها اأن توؤثر اأو اأن ت�صو�س على جمريات 

املوقوف  ال�صغط على  العامة من خالل  النيابة  الذي جتريه  التحقيق 

وحمله على تغيري اأو تبديل اأقواله مثاًل.

هذا وال ميلك ماأمور االأجهزة االأمنية يف مراكز التوقيف احلق يف اأن 

فهذه  التوقيف،  مركز  يف  زيارته  من  واأهله  املوقوف  ذوي  منع  يقرر 

ال�صلحية هي من اخت�صا�س النيابة العامة، ولي�صت من اخت�صا�س 

ال�صخ�س  االأجهزة  االأمنية، و�صمن �صروط وقيود قانونية، كاأن يكون 

موقوفًا على جرمية من نوع جناية، وهي اأ�صد اأنواع اجلرائم ج�صامة، 

واأن يكون قرار النيابة العامة مبنع االت�صال باملوقوف تقت�صيه م�صلحة 

واحدة  مرة  للتجديد  قابلة  اأيام  ع�صرة  ملدة  املنع  يكون  واأن  التحقيق، 
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فقطـ، واأن ال ي�صمل هذا املنع حمامي املوقوف الذي له احلق القانوين 

باالت�صال به دون قيد اأو رقابة )103 اإجراءات جزائية(.

والتي هي  االإن�صان،  الدولية حلقوق  املواثيق واالتفاقيات  وقد حر�صت 

املحتجز  حق  على  التاأكيد  على  االأمنية،  االأجهزة  ت�صريعات  من  جزء 

جمموعة  خالل  من  نلحظه  ما  وهذا  وذويه،  اأهله  مع  االت�صال  يف 

�صكل  الأي  يتعر�صون  الذين  االأ�صخا�س  جميع  بحماية  املتعقة  املبادىء 

عام  العامة  اجلمعية  اعتمدتها  التي  ال�صجن  اأو  االحتجاز  اأ�صكال  من 

1988م وبخا�صة املبداأ رقم )19( والذي ورد على النحو التايل: » يكون 

لل�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون احلق يف اأن يزوره اأفراد اأ�صرته ب�صورة 

خا�صة، ويف اأن يرتا�صل معهم، وتتاح له فر�صة كافيه لالت�صال بالعامل 

يحددها  التي  املعقولة  والقيود  ال�صروط  مبراعاة  رهنًا  اخلارجي، 

القانون اأو اللوائح القانونية«. 

وهذا ما اأكدت عليه اأي�صًا القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء، 

يف اجلانب املتعلق باملوقوفني واملحتجزين رهن املحاكمة، وحتديدًا يف 

البند )92( والذي جاء باالآتي: » يرخ�س للمتهم باأن يقوم فورًا باإبالغ 

اأ�صرته نباأ احتجازه، ويعطى كل الت�صهيالت املعقولة لالت�صال باأ�صرته 

واأ�صدقائه وبا�صتقبالهم، دون اأن يكون ذلك مرهونًا اإاّل بالقيود والرقابة 

ال�صرورية ل�صالح اإقامة العدل واأمن ال�صجن وانتظام اإدارته«.

واأّما ب�صاأن الواجب القانوين االأخري امللقى على عاتق ماأموري مراكز 

حال  يف  فورًا  عنه  االإفراج  وجوب  يف  فيتمثل  املوقوف  جتاه  التوقيف 

�صدور قرار من اجلهة الق�صائية املخت�صة باإخالء �صبيله. وذلك الأن 

اأي م�صوغ قانوين، بالرغم من  اإبقاء املوقوف يف مركز التوقيف، دون 

احتجاز  عملية  اأمام  اأننا  يعني  �صبيله،  باإخالء  ق�صائي  قرار  �صدور 
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تع�صفي وانتهاك �صافر للحقوق واحلريات وتعطيل غري م�صروع الأحكام 

الق�صاء وم�صا�س بهيبته وا�صتقالليته.

لذلك جند اأن املادة )144( من قانون االإجراءات اجلزائية الفل�صطيني 

التوقيف  م�صوؤول  فعلى  االإفراج  قرار  �صدر  “اإذا  اأنه  على  اأكدت  قد 

ومدير مركز االإ�صالح والتاأهيل )ال�صجن( اأن يخليا �صبيل املوقوف اأو 

اأكدته  ما  وهذا  اآخر”.  ل�صبب  موقوفًا  اأو  يكن حمبو�صًا  ما مل  النزيل، 

اأي�صًا املادة )3/64( من قانون مراكز التاأهيل واالإ�صالح والتي ن�صت 

على اأنه “اإذا كان النزيل موقوفًا احتياطيًا و�صدر اأمر باالإفراج عنه، 

فيجب تنفيذ هذا االأمر فورًا من مل يكن موقوفًا ل�صبب اآخر”.

وال يحق ملاأموري مراكز التوقيف التابعة لالأجهزة االأمنية االإبقاء على 

حتت  عنه،  باالإفراج  ق�صائي  قرار  �صدور  بعد  مراكزها  يف  املوقوف 

حجج ومربرات واهية ت�صعى من خاللها اإىل التهرب من تنفيذ االأمر 

الق�صائي ال�صادر باالإفراج عن املوقوف، وذلك من قبيل االدعاء باأن 

َمن �صدر بحقه قرار االإفراج موقوف اأو حمبو�س لديها بجرمية اأخرى؛ 

ودون وجود قرار ق�صائي اأو اأمر توقيف ق�صائي يوؤكد هذا الأمر، واإاّل 

وقعت  االأوىل  الد�صتورية  اجلرمية  د�صتوريتني؛  جرميتني  اأمام  فنحن 

احلقوق  على  واالعتداء  تع�صفي  نحو  على  االحتجاز  ا�صتمرار  بنتيجة 

والتي  االأ�صا�صي  القانون  من   )32( املادة  مبوجب  العامة  واحلريات 

اأكدت على اأن » كل اعتداء على اأي من احلريات ال�صخ�صية اأو حرمة 

التي  العامة  احلياة اخلا�صة لالإن�صان وغريها من احلقوق واحلريات 

يكفلها القانون االأ�صا�صي اأو القانون، جرمية ال ت�صقط الدعوى اجلنائية 

تعوي�صًا  الوطنية  ال�صلطة  وت�صمن  بالتقادم،  عنها  النا�صئة  املدنية  وال 

عاداًل ملن وقع عليه ال�صرر«.
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االأمر  تنفيذ  االمتناع عن  بنتيجة  الثانية، وقعت  الد�صتورية  واجلرمية 

ها  وحدُّ احلب�س  عقوبة  وت�صتوجب  املوقوف،  عن  باالإفراج  الق�صائي 

االأعلى ثالث �صنوات، والعزل من الوظيفة العامة، وتعوي�س املت�صرر، 

والتي  االأ�صا�صي  القانون  من   )106( املادة  ن�س  الأحكام  وفقًا  وذلك 

جاءت على النحو التايل: »االأحكام الق�صائية واجبة التنفيذ واالمتناع 

عليها  يعاقب  جرمية  نحو  اأي  على  تنفيذها  تعطيل  اأو  تنفيذها  عن 

مكلفًا  اأو  عامًا  موظفًا  املتهم  كان  اإذا  الوظيفة  من  والعزل  باحلب�س، 

بخدمة عامة، وللمحكوم له احلق يف رفع الدعوى مبا�صرة اإىل املحكمة 

املخت�صة وت�صمن ال�صلطة الوطنية تعوي�صًا كاماًل له«.

اجلرائم  اإطار  يف  اأي�صًا  تندرج  االأفعال  تلك  فاإن  ذلك،  على  عالوة 

ل�صنة   )16( رقم  العقوبات  قانون  مبوجب  عليها  واملعاقب  املو�صوفة 

الواردة يف املادة  1960 �صاري املفعول وحتديدًا جرمية حجز احلرية 

)178( والتي ن�صت على اأن »كل موظف اأوقف اأو حب�س �صخ�صًا يف غري 

احلاالت التي ين�س عليها القانون يعاقب باحلب�س من ثالثة اأ�صهر اإىل 

�صنة«. وكذلك جرمية اإ�صاءة ا�صتعمال ال�صلطة الواردة يف املادة )182( 

والتي ن�صت على ما يلي » كل موظف ي�صتعمل �صلطة وظيفته مبا�صرة 

اأو بطريق غري مبا�صر ليعوق اأو يوؤخر تنفيذ اأحكام القوانني اأو االأنظمة 

املعمول بها ... اأو تنفيذ قرار ق�صائي اأو اأي اأمر �صادر عن �صلطة ذات 

�صالحية يعاقب باحلب�س من �صهر اإىل �صنتني«.
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النتائج والت��سيات

بعد اأن فرغنا من بحث مو�صوع حدود �صالحيات االأجهزة االأمنية يف 

بالقيام بعملية  احتجاز املدنيني، وحتدثنا عن اجلهة املخت�صة قانونًا 

واالحتجاز،  القب�س  اإذن  باإ�صدار  قانونًا  املخولة  واجلهة  االحتجاز، 

للمحتجز،  القانون  منحها  التي  واملو�صوعية  االإجرائية  وال�صمانات 

نخرج اإىل النتائج والتو�صيات التالية:

�صواء . 1 االأمنية،  االأجهزة  ُتنفذها  للمدنيني،  احتجاز  عملية  اأي  اإّن 

ال  اأم  القانون  مبوجب  الق�صائي  ال�صبط  �صفة  متتلك  اأكانت 

متتلكها، تدخل يف اإطار االحتجاز التع�صفي غري امل�صروع اإذا متت 

باأوامر اأو مذكرات ق�صائية �صادرة عن النيابة الع�صكرية اأو هيئة 

الق�صاء الع�صكري. وت�صتوجب املالحقة اجلزائية من قبل النائب 

العام املدين جتاه َمن اقرتف، اأو �صارك يف اقرتاف، تلك اجلرمية 

الد�صتورية والقانونية املتمثلة بحجز احلرية ال�صخ�صية دون وجه 

بامل�صوؤولية  االإخالل  ودون  بالتقادم،  ت�صقط  ال  جرمية  وهي  حق، 

ما  على  العادل  التعوي�س  يف  للمحتجز  الد�صتوري  واحلق  املدنية 

حلقه من �صرر ح�صب االأ�صول والقانون.

اإجراءات . 2 يتوىل  فيمن  ابتداًء  القانون  يتطلبها  �صفة  هنالك 

ارتكاب اجلرمية وحجز حريته، وهي  امل�صتبه به يف  القب�س على 

�صفة ال�صبط الق�صائي، وقد منح القانون هذه ال�صفة ال�صبطية 

لثالثة اأجهزة اأمنية فقط؛ هي ال�صرطة وحتديدًا َمن ورد ذكرهم 

الفل�صطيني رقم  االإجراءات اجلزائية  املادة )21( من قانون  يف 

)3( ل�صنة 2001م، واالأمن الوقائي وحتديدًا َمن ورد ذكرهم يف 

املادة )7( من القرار بقانون رقم )11( ل�صنة 2007م ب�صاأن االأمن 
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الوقائي، واملخابرات العامة مبوجب قانون املخابرات رقم )17( 

ل�صنة 2005م.

اأمنية . 3 اأجهزة  اأية  قبل  من  ذ  ُتنفَّ للمدنيني،  احتجاز  عملية  اأي  اإن 

اأجهزة  اأية  قبل  من  اأو  الق�صائي،  ال�صبط  �صفة  متتلك  ال  اأخرى 

ع�صكرية عمومًا، ت�صكل احتجازًا تع�صفيًا غري م�صروع، �صواء اأمتت 

الع�صكرية  النيابة  قبل  من  ق�صائية  توقيف  اأو  قب�س  مبذكرات 

الق�صاء املدين،  اأو  املدنية  النيابة  اأو من قبل  الع�صكري  والق�صاء 

احلرية  حجز  بجرمية  اجلزائية  املالحقة  وت�صتوجب  فرق،  بال 

ال�صخ�صية، التي ال ت�صقط بالتقادم، وتعوي�صًا على ال�صرر.

هنالك تداخل وت�صـــابك على امل�صتوى الت�صريعي، وتبعًا يف التطبيق . 4

العملي، بني مهام و�صـــالحيات جهاز ال�صـــرطة وجهـــاز املخابرات 

العامة وجهـــاز االأمن الوقائي، وهذا التداخل والت�صـــابك يف املهام 

وال�صـــالحيات ينطوي على خطورة بالغة علـــى احلقوق واحلريات 

العامة، كونهم يتمتعون ب�صـــفة ال�صـــبط الق�صـــائي التي مُتّكن من 

امل�صـــا�س باحلريـــة ال�صخ�صـــية، وهـــذا الو�صـــع يحتـــاج اإىل تدخل 

جـــدي وعاجل على امل�صـــتوى الت�صـــريعي بهدف ف�صـــل تلـــك املهام 

وال�صـــالحيات عن بع�صـــها البع�س وبيان حدودهـــا، واإقرار قانون 

ع�صري يحكم عمل جهاز ال�صرطة،  جتنبًا خللق بيئة من �صاأنها اأن 

ُتنتج عمليات احتجاز تع�صفي بحق املدنيني.

اإن اأي عملية احتجاز، جرت خالفًا لالأ�صول والقانون، بحق اأّي من . 5

االأمنية،  لالأجهزة  تابع  توقيف  اأو  احتجاز  مركز  اأي  املدنيني، يف 

النائب  كل من  قبل  باآخر من  اأو  ب�صكل  تق�صريًا  اأن هنالك  تعني 

العام واأع�صاء النيابة العامة وق�صاة املحاكم ووزير الداخلية ووزير 

العدل، يف القيام بواجبهم القانوين، يف مراقبة �صري العدالة من 
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خالل تفّقد ما يح�صل داخل تلك املراكز واأماكن االحتجاز واتخاذ 

املقت�صى القانوين الالزم.

هنالك م�صوؤولية كربى تقع على عاتق النائب العام املدين، ب�صفته . 6

يف  العام،  احلق  دعوى  ومبا�صرة  حتريك  يف  املجتمع  عن  الوكيل 

االأجهزة  املدنيون على يد  لها  يتعر�س  تع�صفي  اأية عملية احتجاز 

االأمنية، الأن النائب العام هو امل�صرف االأعلى على ماأموري ال�صبط 

الق�صائي مبوجب القانون، وهو ميتلك كامل ال�صالحيات القانونية 

لالإيعاز اإىل روؤ�صائهم باتخاذ االإجراءات التاأديبية الالزمة بحقهم 

ولتحريك ومبا�صرة الدعوى اجلزائية اأي�صًا يف مواجهتهم بجرمية 

حجز احلرية ال�صخ�صية.

باإ�صدار . 7 االخت�صا�س  �صاحبة  هي  املدنية  العامة  النيابة  اإن 

مذكرات القب�س والتوقيف بحق املدنيني يف كافة اجلرائم، �صواء 

�صبط  كجهة  ال�صرطة  اخت�صا�س  يف  تدخل  اجلرائم  تلك  اأكانت 

ق�صائي اأ�صيل، اأم يف اخت�صا�س املخابرات العامة واالأمن الوقائي 

فاإن  وبالتايل  منهما،  كل  قانون  مبوجب  ق�صائي  �صبط  كجهة 

النيابة  وبني  الوقائي  االأمن  اأو  العامة  املخابرات  بني  ات�صال  اأّي 

قب�س  مذكرات  ال�صت�صدار  الع�صكري،  الق�صاء  وهيئة  الع�صكرية 

عملية  وُينتج  م�صروع،  غري  ات�صال  هو  املدنيني،  بحق  توقيف  اأو 

احتجاز تع�صفي، وانتهاك �صافر للحقوق واحلريات الد�صتورية. 

االإجرائية . 8 ال�صمانات  من  ومتما�صكة  مركبة  �صل�صلة  هنالك 

وقانون  االأ�صا�صي  القانون  يف  عليها  املن�صو�س  واملو�صوعية 

ال�صلة  ذات  الفل�صطينية  والت�صريعات  اجلزائية  االإجراءات 

منذ  وتطبيقها  احرتامها  ينبغي  والتي  االإن�صان،  حقوق  ومبادىء 

ارتكاب اجلرمية  بهم يف  اأو  به  امل�صتبه  القب�س على  اإلقاء  حلظة 
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على  وينبغي  اجلزائية،  الدعوى  م�صار  يف  اإجراء  اآخر  حتى 

واملخابرات  ال�صرطة  من  املخولني  الق�صائي  ال�صبط  ماأموري 

والوقائي ال�صري عليها وااللتزام باأحكامها، وذلك الأن خمالفة تلك 

ال�صمانات الد�صتورية والقانونية والدولية للمحتجز من �صاأنها اأن 

حُتيل عملية االحتجاز من اإجراء قانوين اإىل اإجراء تع�صفي باطل 

وي�صتوجب مالحقة امل�صوؤول عنه وامل�صارك فيه جزائيًا بتهمة حجز 

احلرية ال�صخ�صية وي�صتتبع تعوي�صًا عاداًل ملن وقع عليه ال�صرر.

اإن مراكز التوقيف املعرتف بها من الناحية القانونية هي تلك املراكز . 9

التي تخ�صع لرقابة واإ�صراف املديرية العامة لل�صرطة مبوجب قانون 

مراكز التاأهيل واالإ�صالح رقم )6( ل�صنة 1998م، اإ�صافة اإىل مراكز 

واملحددة  الوقائي،  لالأمن  العامة  لالإدارة  التابعة  الثابتة،  التوقيف، 

بقرار وزير الداخلية، مبوجب القرار بقانون رقم )11( ل�صنة 2007م 

تابعة  باأية مراكز توقيف  الوقائي. والقانون، ال يعرتف  ب�صاأن االأمن 

جلهاز املخابرات العامة كمراكز توقيف قانونية على االإطالق.

يتوجب على كل من جهاز املخابرات العامة، وجهاز االأمن الوقائي، . 10

االلتزام، باملواثيق واالتفاقيات الدولية حلقوق االإن�صان، يف كافة 

واالتفاقيات  املواثيق  تلك  الأن  وذلك  املدنيني،  احتجاز  اإجراءات 

الدولية قد باتت جزءًا ال يتجزاأ من القوانني التي تعمل مبوجبها، 

�صالمة  مدى  على  احلكم  يف  االأهمية  بالغ  معيارًا  وت�صكل  بل 

االحتجاز  هذا  وتبعات  املدنيني،  احتجاز  يف  منهما  كل  اإجراءات 

من الناحية الد�صتورية والقانونية.

املدنيني . 11 عر�س  حظر  �صعيد  على  ح�صلت  اإيجابية  بوادر  هنالك 

املحتجزين لدى االأجهزة االأمنية على النيابة الع�صكرية والق�صاء 

امل�صتوى  من  داخلية  تعليمات  ب�صدور  متثلت  وقد  الع�صكري، 
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النيابة  على  عر�صهم  بوجوب   2011/1/15 بتاريخ  ال�صيا�صي 

التعليمات  تلك  اأثارتها  التي  االإ�صكاليات  اأن  اإاّل  املدين،  والق�صاء 

الداخلية يف التطبيق العملي باتت تقت�صي تدخاًل عاجاًل من خالل 

اإحالة  ولي�س من�صئ يحظر  رئا�صي كا�صف  اأو قرار  �صدور مر�صوم 

على  ويوؤكد  الع�صكري،  والق�صاء  الع�صكرية  النيابة  على  املدنيني 

وجوب اإحالة كافة الدعاوى اخلا�صة باملدنيني املنظورة اأمام النيابة 

والق�صاء الع�صكري اإىل النيابة والق�صاء املدين، وعلى وجوب اإعادة 

الق�صاء  اأمام  الع�صكري  الق�صاء  من  املحكومني  املدنيني  حماكمة 

املدين باعتباره الق�صاء الطبيعي واالأ�صيل يف حماكمتهم. 

املن�صو�س . 12 الد�صتوري  اال�صتحقاق  لتنفيذ  ما�صة  حاجة  هنالك   

البدء  خالل  من  االأ�صا�صي  القانون  من   )2/101( املادة  يف  عليه 

باإعداد قوانني ع�صكرية فل�صطينية خا�صة بالع�صكريني، بحيث تكون 

املن�صو�س  واحلريات  للحقوق  الد�صتورية  ال�صمانات  مع  من�صجمة 

مع  اأي�صًا  ومن�صجمة  االأ�صا�صي،  القانون  من  الثاين  الباب  يف  عليها 

املحاكم  طريق  عن  العدل  اإقامة  مبادئ  وبخا�صة  الدولية  املعايري 

واأقرها   2005 عام  االإن�صان  حقوق  جلنة  اعتمدتها  التي  الع�صكرية 

ال�صلطة  ووقعت عليها  واالجتماعي عام 2009،  االقت�صادي  املجل�س 

الع�صكري  الق�صاء  برئي�س هيئة  الفل�صطينية يف �صيف 2009 ممثلة 

اللواء اأحمد املبي�س.

على اأن تكون ر�صالة القوانني الع�صكرية الفل�صطينية وا�صحة متامًا 

ومفادها اأننا اأمام قوانني متخ�ص�صة بال�صاأن الع�صكري فقط، اأي 

باجلرائم ذات الطابع الع�صكري البحت التي يرتكبها الع�صكريون، 

باملح�صلة  وتهدف  االإطالق،  على  املدين  بال�صاأن  لها  عالقة  وال 

واالن�صباط  الع�صكرية  اجلنائية  العدالة  حتقيق  اإىل  النهائية 

الع�صكري والتم�صك بنهج احلكم الر�صيد يف القطاع االأمني.


