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تـقديم

«احلرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال متس،
وال جيوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو
تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر
قضائي وفقاً ألحكام القانون»
(مادة « »11من القانون األساسي الفلسطيني)

بعد االنتهاء من كتابة هذا الدراسة ،الذي أريد له أن يكون شامال بقدر يفي بالغرض الذي
من اجله قامت “احلق” بالعمل عليه ،أصدر جهاز املخابرات العامة قرارا يقضي بعدم توقيف
أو القبض على أي مدني فلسطيين إال مبوجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة املدنية وذلك
ابتداءا من  ،2011/1/15وأشاروا يف جهاز املخابرات العامة بان هذا القرار قد مت اختاذه
بالتشاور مع املستوى السياسي ومع جهاز األمن الوقائي الذي سلك الطريق نفسه .وعند مراقبة
مستوى التطبيق وااللتزام بهذا القرار تبني وجود التزام كامل لكافة احلاالت اليت مت توقيفها
بعد هذا التاريخ ،إضافة اىل تصريح النيابة العسكرية بامتناعها عن توقيف أي مدني بسبب
عدم االختصاص.
اننا يف مؤسسة “احلق” واذ نقدر هذه اخلطوة وننظر اليها باجيابية بالغة النها تعيد العربة
اىل سكتها الصحيحة املتمثلة باحرتام القانون واحلرص على كرامة اإلنسان الفلسطيين
وحريته وتضع حدا حلالة االستهتار بالقانون واستقالل القضاء وحقوق اإلنسان وكرامته اليت
طاملا عانت من االنتهاك واملساس بها مبا أسس لوضع خطري اجتهت معه األوضاع يف األرض
الفلسطينية اىل بلوغ حد إطالق وصف “السلطة البوليسية”.
يف الوقت الذي نشيد فيه بتحقيق هذا االجناز وتصويب اخللل فان خطوة أخرى ال بد من
اختاذها لتعزيز املشهد تتمثل بإصدار الرئيس الفلسطيين السيد حممود عباس ملرسوم رئاسي
ينص بكلمات ال لبس فيها بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر قضايا املدنيني الفلسطينيني
كي ال يبقى األمر مبثابة مبادرة من قبل األجهزة األمنية ميكن العودة عنها يف أي وقت أخر،
وكي نؤسس اىل بناء سلطة حترتم احلقوق واحلريات والكرامة اإلنسانية.
إن من أسس استقرار أي جمتمع هو شعور وإحساس املواطن فيه بأن كرامته مصانة واليات
ضمان حقوقه وسبل إنصافه ال يشوبها الشك وغياب الثقة .وبالتالي فان االعتداء الذي
متثل بغصب سلطة القضاء املدني من قبل القضاء العسكري قد افقد الكثري من املواطنني

10

11

عدم مشروعية حماكمة املدنيني الفلسطينيني أمام القضاء العسكري الفلسطيين

عدم مشروعية حماكمة املدنيني الفلسطينيني أمام القضاء العسكري الفلسطيين

AL-HAQ

AL-HAQ

الفلسطينيني الثقة باليات اإلنصاف القائمة ،والشعور باألمان على حريتهم وحقوقهم ،وعزز
نظرة الشك والريبة واخلوف من األجهزة األمنية وتنامي شعور األحساس بالظلم وغياب
القانون مما دفع البعض للتعبري ملؤسسة “احلق” عن استعدادهم لالنتقام ،ما أشعل ضوءا
امحرا لدينا ودفعنا اىل بذل جهود مضاعفة للضغط على مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية
مبستوياتها املختلفة لوقف سياسة اخلروج على القانون ،وتصويب األوضاع.
نضع بني ايديكم/ن هذه الدراسة الذي يناقش بشكل قانوني معمق ،بعيدا عن السردية،
االسس واملنطلقات القانونية اليت جتعل من ممارسة القضاء العسكري الختصاصاته على
املدنيني يف األرض الفلسطينية ممارسة تعسفية وخمالفة ترقى اىل مستوى اجلرمية ليس
ألسباب شكلية وإجرائية فقط وإمنا ألسباب موضوعية ترتبط مبدى ضمان االستقاللية هلذا
اجلهاز إضافة اىل خمالفة املمارسة ألحكام القانون األساسي الفلسطيين.
نأمل أن ينصب اجلهد من قبل مجيع األطراف على البحث يف كيفية االرتقاء بواقع احلريات
واحلقوق وتعزيز اآلليات اليت تستجيب لذلك ويف مقدمتها استقالل وفاعلية اجلهاز القضائي.

شعوان جبارين

مدير عام مؤسسة احلق

مدخل
الشك بأن الوضع الفلسطيين وض ٌع معقد ،بل من الصعوبة مبكان دراسته وفق املناهج واألسس
العلمية النظرية املتعارف عليها يف دراسة وحتليل األنظمة السياسية ،ومكوناتها.
فمن جانب تتعاطى السلطة الوطنية الفلسطينية مع ذاتها ومكوناتها التنفيذية والتشريعية
والقضائية انطالقا من كونها دولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من مدلول ،فهناك سلطة تشريعية
ممثلة بالربملان أي اجمللس التشريعي الفلسطيين ،وهناك سلطة تنفيذية مكونة من رئاسة
السلطة الوطنية الفلسطينية وجملس الوزراء الفلسطيين «احلكومة الفلسطينية» ،وهناك سلطة
قضائية فلسطينية تتكون من جملس القضاء األعلى وجمموع احملاكم الفلسطينية ،كما يوجد
قوى أمن وطين فلسطينية وجهاز خمابرات عامة وأمن وقائي وشرطة مدنية  ،1وأيضا يوجد
لدى الفلسطينيني مؤسسة القضاء العسكري الفلسطيين ،اليت استخلفت مؤسسة القضاء الثوري
الفلسطيين ،الذي كان قائما كقضاء عسكري خاص بقوات الثورة الفلسطينية يف اخلارج حيث
مارس هذا القضاء واليته على العسكريني واملدنيني الفلسطينيني املتواجدين يف املناطق اخلاضعة
لنفوذ وسيطرة قوات الثورة.
وباملقابل من مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها السياسية واإلدارية األمنية ،توجد
على صعيد األرض الفلسطينية احملتلة أيضا سلطة االحتالل اإلسرائيلي العسكري اليت تسيطر
على األرض الفلسطينية احملتلة منذ  5حزيران  ،1967وتعطل ممارسة السيادة الفلسطينية
1

كان يوجد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد قيامها يف فلسطني العديد من األجهزة والقوى األمنية غري أن هذه القوى مت
دجمها وتوحيدها بناء على مرسوم الرئيس الفلسطيين الراحل ياسر عرفات بتاريخ 2004/7/17م ،الذي مت مبقتضاه توحيد
ودمج األجهزة األمنية القائمة يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية يف ثالث أجهزة بدل من مثانية لتصبح هذه األجهزة:
* جهاز األمن العام .
* جهاز الشرطة.
* جهاز املخابرات.
وقد مت تأكيد هذا التقسيم مبقتضى املادة الثالثة من قانون اخلدمة يف قوات األمن الفلسطيين رقم  8لسنة 2005م ،الذي دخل
حيز النفاذ مبقتضى املادة  222بتاريخ 2005/6/28م.
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عليها ،جراء سيطرتها العسكرية وحتكمها الفعلي بشتى مناحي احلياة الفلسطينية بدءاً من
اجلوانب املدنية واإلدارية واألمنية ومساءلة واعتقال وحماكمة الفلسطينيني ،وانتهاء بالتحكم
والسيطرة على املوارد والثروات الفلسطينية.

الغربية وغري معمول بها أو مطبقة يف قطاع غزة ،2ما يعين بأن املنظومة التشريعية
السارية يف الضفة قد بدأت باالختالف اجلوهري عن تلك السارية يف قطاع غزة،
وهو ما أعاد بال شك األرض الفلسطينية جمددا اىل مرحلة االزدواجية واالختالف
يف املراكز القانونية واحلقوق واحلريات بني كل من الضفة الغربية وقطاع غزة،
وليس هذا فحسب بل إن العودة باألوضاع التشريعية يف األرض الفلسطينية اىل
سابق عهدها قد يقتضي إذا ما حتققت املصاحلة سنوات طويلة جراء املراكز
القانونية اليت نشأت يف كل من املنطقتني.

ومل يقتصر بطبيعة احلال تعقيد الوضع الفلسطيين على وجود سلطة وطنية فلسطينية واحتالل،
وإمنا زاد من التعقيد يف الوضع االنقسام الداخلي الفلسطيين ،إذ شنت حركة املقاومة اإلسالمية
محاس بتاريخ 2007 /6/12م ،هجوما واسع النطاق على مقار وقوات السلطة الوطنية الفلسطينية
يف قطاع غزة ،أدى اىل جناحها يف فرض السيطرة الفعلية على قطاع غزة ،ومن ثم تقسيم األرض
الفلسطينية اىل كيانني ،كيان الضفة الغربية الذي بقي خاضعا للسلطة الوطنية الفلسطينية
برئاسة الرئيس حممود عباس ،يف حني أخضع قطاع غزة ككيان مستقل لسيطرة وإدارة حركة
املقاومة اإلسالمية «محاس».
ومل تقف بال شك تداعيات االنقسام السلبية على تقسيم وتقاسم السلطة واإلدارة يف األرض
الفلسطينية احملتلة بني حركة محاس والسلطة الوطنية الفلسطينية ،إذ امتدت هذه التداعيات
لتشمل خمتلف اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية للفلسطينيني ،بل طالت بشكل أساسي
احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية للفلسطينيني ،ولعل أهم تداعيات هذا االنقسام السلبية على
سيادة القانون واحلقوق واحلريات يف األرض الفلسطينية:
• تقويض مأسسة قطاع العدالة الفلسطينية ،إذ عادت األرض الفلسطينية اىل ثنائية
النظام القضائي ،حبيث بات القضاء الفلسطيين عمليا منقسم اىل سلطتني حيكم
األوىل يف الضفة الغربية جملس القضاء األعلى وحيكم الثانية يف قطاع غزة جملس
العدل األعلى الذي كلف من احلكومة املقالة بإدارة وتسيري القضاء واإلشراف على
التعيينات والرتقيات وغريها من األعمال املتعلقة بإدارة وتسيري السلطة القضائية
يف قطاع غزة.
• القضاء على وحدة املنظومة التشريعية ،إذ رغم اجلهد الذي بذله اجمللس التشريعي
الفلسطيين لوضع وإصدار تشريعات فلسطينية توحد شطري الوطن ،أدى االنقسام
اىل إلغاء وإنهاء هذه اجلهود جراء جمموع التشريعات اليت أصدرها الرئيس
الفلسطيين بقانون ،حيث يوجد اآلن أكثر من ( )35قرار بقانون سارية يف الضفة

• شيوع انتهاك احلقوق واحلريات بذريعة األمن واحلفاظ على النظام العام يف
املناطق اليت يسيطر عليها كل طرف ،حيث تعرضت الكثري من احلقوق واحلريات للتقييد
واالعتداء ،كاحلق يف احلياة ،وحرية الرأي والتعبري ،واحلق يف تقلد الوظائف العامة،
واحلق بتكوين اجلمعيات ،واحلق يف التجمع السلمي ،واحلق يف حرمة احلياة اخلاصة ،وحق
الفرد يف احلرية واآلمان على شخصه ،وعدم احتجازه وسلب حريته تعسفا ،وحق الفرد
يف احلماية من التعسف والتدخل غري القانوني يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو
مراسالته ،وحق الفرد يف عدم إخضاعه للتعذيب واملعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة،
2

من أهم هذه القرارات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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قرار بقانون رقم ( )1لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.
قرار بقانون رقم ( )5لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم ( )07لسنة 2005م.
قرار بقانون رقم ( )8لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التأمني ( )20لسنة 2005م.
قرار بقانون رقم ( )11لسنة 2007م بشأن األمن الوقائي.
قرار بقانون رقم ( )1لسنة 2008م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة 2005م.
قرار بقانون رقم ( )2لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( )17لسنة 2004م.
قرار بقانون رقم ( )6لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات.
قرار بقانون رقم ( )8لسنة 2008م بشأن تعديل قانون املرور رقم ( )5لسنة 2000م.
قرار بقانون رقم ( )9لسنة 2007م بشأن مكافحة غسل األموال
قرار بقانون رقم ( )9لسنة 2008م بشأن تعديل قانون اهليئات احمللية رقم ( )1لسنة 1997م.
قرار بقانون رقم ( )13لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام.
قرار بقانون رقم ( )15لسنة 2009م بشأن اهليئة الفلسطينية لتنظيم قطاع االتصاالت.
قرار بقانون رقم ( )17لسنة 2009م بشأن التعامل يف البورصات األجنبية.
قرار بقانون رقم ( )4لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات املستوطنات.
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واحلق يف نقل املعلومات وتلقيها ،وحرية الصحافة ،وغري ذلك من احلقوق اليت شاع وتكرر
انتهاكها واملساس بها من قبل الطرفني أي السلطة الوطنية يف الضفة وسلطة األمر الواقع
يف قطاع غزة.
• تسييس التمتع باحلقوق واحلريات إذ أصبح متتع الفلسطينيني باحلقوق واحلريات
معلق على االنتماء السياسي للفرد ،فعلى صعيد الضفة شرعت األجهزة األمنية
واألجهزة اإلدارية يف تنفيذ عملية ( تطهري وإقصاء وظيفي ) لكل من هو حمسوب
على محاس كما ضيقت اخلناق على اجلمعيات األهلية اليت تعرضت الكثري منها
للحل أو التدخل يف شؤونها وطبيعة عملها واستبدال جمالس إدارتها أو كادرها
الوظيفي أو وضع اليد على مقتنياتها وأمواهلا ،فضال عن القيود اليت فرضت على
املؤسسات اإلعالمية والصحافية واملدارس احملسوبة على احلركة أو املشكلة من
شخصيات معروفة بانتمائها إليها ،ويف املقابل مارست حركة املقاومة اإلسالمية
محاس ذات الدور بالنسبة للمؤسسات والشخصيات واجلمعيات األهلية واملؤسسات
اإلعالمية واهليئات احملسوبة على حركة فتح أو التابعة هلا.
• وليس هذا فحسب بل شكل كل طرف على صعيد مؤسسته األمنية ،قسم خاص
باملسح األمين أو فريق خاص بدراسة أي ملف أو طلب سواء لتقلد الوظيفة أو
لتأسيس مجعية أو شركة أو غريها من وسائل العمل اخلاضعة للرتخيص والتسجيل
من قبل اجلهات املختصة ،ملنع أي شخص حمسوب على الطرف اآلخر من احلصول
على الرخصة أو اإلذن أو تقلد الوظيفة.

استثنائية ،3اليت أوقف ومجد العمل بها ،4نتيجة جلهود مؤسسات اجملتمع املدني
واملدافعني عن حقوق اإلنسان وحرياته وعن استقالل القضاء وسيادة القانون.
وعلى الرغم من إغالق ملف القضاء االستثنائي ،وبالتالي تكريس وتعزيز استقالل وسيادة القضاء
النظامي يف األرض الفلسطينية ،قوض مبدأ سيادة القانون واستقالل القضاء الفلسطيين جمددا
مبد والية القضاء العسكري الفلسطيين على املدنيني الفلسطينيني يف أعقاب سيطرة حركة املقاومة
اإلسالمية محاس بتاريخ 2007 /6/12م على قطاع غزة.
فقد أصدر الرئيس الفلسطيين بتاريخ 2007/6/14م ،املرسوم الرئاسي رقم ( )9لسنة 2007م بشأن
إعالن حالة الطوارئ ،الذي أعلن مبقتضاه حالة الطوارئ يف مجيع أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية
ردا على استيالء حركة املقاومة اإلسالمية محاس على مقار أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية،
وتنفيذها النقالبها العسكري والعصيان املسلح كما جاء يف توصيف املرسوم لألعمال اليت قامت بها
حركة محاس واملليشيات التابعة هلا.5
3

أصدر الرئيس الفلسطيين القرار رقم ( )49لسنة  1995بإنشاء حمكمة أمن دولة عليا ،جاء فيه:
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اإلطالع على القرار رقم( )1لسنة
1994م باستمرار العمل بالقوانني واألنظمة واألوامر اليت كانت سارية املفعول قبل تاريخ 1967/6/5م ،يف األراضي الفلسطينية
“الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها .وعلى النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 1962م وخباصة املادة ( )59منه،،
وعلى القرار رقم ( )55لسنة 1964م بشأن تشكيل احملاكم العسكرية وصالحياتها ،،وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة وبنا ًء
على السلطات املخولة لنا أقرر ما يلي:
مادة ( )1تشكل حمكمة أمن دولة عليا من الضباط اآلتي أمسائهم -1 -:العميد/عبد الفتاح رمضان اجلعيدي رئيساً  -2العقيد/
مسيح نصر عضوًا  -3العقيد /محدي الريفي عضوًا  -4املقدم /حممد كرامة عيسى احتياط  -5الرائد القاضي /عبد الكريم
موسى سلمان املصري احتياط.
مادة ( )2تشكل نيابة حمكمة أمن الدولة من الضباط اآلتي أمسائهم -1 -:املقدم القاضي /حممد ذيب فرحات  -2الرائد
القاضي /صاحل أبو جزر  -3الرائد القاضي /أمحد املبيض.
مادة ( )3على مجيع اجلهات املختصة كل فيما خيصه ،تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر يف اجلريدة
الرمسية.
صدر مبدينة غزة يف  1995/2/16 :ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية.

4

أعلن وزير العدل الفلسطيين بتاريخ  27متوز/يوليو  2003عن وقف العمل يف حماكم أمن الدولة ونيابة أمن الدولة ،كما أحيلت
اختصاصات هذه احملاكم إىل احملاكم النظامية (املدنية) يف حني تولت النيابة العامة مسؤولية متابعة القضايا اليت كانت
تنظرها حماكم أمن الدولة.

5

مرسوم رقم ( )9لسنة 2007م بشأن إعالن حالة الطوارئ
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً ألحكام الباب السابع من القانون
األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته ،وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا ،وحتقيقاً للمصلحة العامة ،رمسنا مبا هو آت:
مادة ( )1إعالن حالة الطوارئ يف مجيع أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب احلرب اإلجرامية يف قطاع غزة ،واالستيالء

• مد طريف االنقسام لوالية القضاء العسكري ليشمل املدنيني ،وبالتالي العودة
باجملتمع الفلسطيين بطريقة غري مباشرة ملرحلة حماكم أمن الدولة كمحاكم
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ومل يقتصر األمر على إعالن حالة الطوارىء يف مواجهة هذه األوضاع ،إذ أصدر الرئيس
الفلسطيين املرسوم الرئاسي رقم ( )28لسنة 2007م ،بشأن اختصاص القضاء العسكري يف
حالة الطوارئ ،والذي مت مبقتضاه إضافة اختصاصات جديدة للقضاء العسكري ،متثلت مبنح
هذا القضاء والية وصالحية النظر باجلرائم املخلة بالسالمة العامة وعلى وجه اخلصوص،
اجلرائم الواقعة على مسؤولي وموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وممتلكاتها،
واجلرائم الواقعة على السالمة العامة واألمن العام الداخلي ،واجلرائم الواقعة على أجهزة
األمن الفلسطينية ومنتسبيها.
وليس هذا فحسب بل علق املرسوم الرئاسي بشأن اختصاص القضاء العسكري يف حالة الطوارئ
العمل بالفقرة الثانية من املادتني ( )107 ،101من القانون األساسي املعدل لسنة 2003م.6
ومل يزل موضوع القضاء العسكري الفلسطيين ،منذ ذلك التاريخ مثار جدل ونقاش على صعيد مؤسسات
اجملتمع املدني الفلسطيين ،ومجوع املدافعني عن دولة القانون ،الذين يعتربوا مد والية القضاء العسكري
على املدنيني مظهرا من مظاهر املس واالعتداء الصريح على والية القضاء النظامي الفلسطيين وعلى
سيادة القانون وأسس ومقومات ومبادىء الدميقراطية.
وال ختالف مؤسسة «احلق» هذا التوجه ،إذ أعلنت يف الكثري من املواقف عن رفضها واستنكارها
وشجبها حملاكمة املدنيني أمام القضاء العسكري ،بل اعتربت مد والية القضاء العسكري حملاكمة
ومساءلة املدنيني غصبا واضحا وصرحيا من قبل القضاء العسكري لسلطات وصالحيات القضاء
النظامي ،وليس هذا فحسب وإمنا أعلنت مبقتضى العديد من املذكرات والبيانات اليت رفعتها
“احلق” لرئيس السلطة ورئيس الوزراء ووزير العدل والعديد من اجلهات ،عن إدانتها هلذه احملاكمات

6

على مقار أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية ،واالنقالب العسكري والعصبان املسلح من امليلشيات اخلارجة عن القانون على
الشرعية الفلسطينية بهدف حتقيق األمن واالستقرار للمواطنني ومحاية املؤسسات الشرعية الفلسطينية وملدة ثالثني يوماً.
خيصه -تنفيذ أحكام هذا املرسوم ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر يف
مادة ( )2على اجلهات املختصة كافّة -ك ّل فيما ّ
اجلريدة الرمسية.
صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ 2007/6/14 :ميالدية .املوافق/28 :مجادي األوىل 1428 /هجرية.
حممود عباس رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
نصت املادة ( )101من القانون األساسي على ( -1املسائل الشرعية واألحوال الشخصية تتوالها احملاكم الشرعية والدينية وفقاً
للقانون -2 .تنشأ احملاكم العسكرية بقوانني خاصة ،وليس هلذه احملاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن العسكري).
وجاء يف نص املادة ( )107من القانون األساسي(  -1يعني النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بنا ًء على تنسيب من
اجمللس األعلى للقضاء ومبصادقة اجمللس التشريعي الفلسطيين -2 .يتوىل النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي
الفلسطيين وحيدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته).
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ومطالبة بوجوب وضرورة التدخل اجلاد والفاعل لوقفها ،فضال عن التدخل لوقف قرارات توقيف
املدنيني اجلاري إصدارها من قبل النيابة العسكرية ورئيس هيئة القضاء العسكري ملا متثله هذه
القرارات من اعتداء ومس حبريات األفراد وحقهم يف األمن واألمان.

من املبادىء القانونية املستقرة على صعيد الفقه والقضاء والعدالة اجلنائية املبدأ القاضي بأنه «ال
يضري العدالة إفالت جمرم من العقاب ،وإمنا يضريها االفتئات على حريات الناس ،والقبض
عليهم بدون حق» ،وهو بال شك ما دفعنا اىل إعداد هذه الدراسة لقناعتنا ،بأن توقيف

وحماكمة املدنيني من قبل النيابة والقضاء العسكري قد أدى اىل تعسف السلطات األمنية باستغالل
واستخدام هذه الصالحية ،اليت أدت اىل االفتئات على حريات الناس ،والقبض عليهم بدون حق،
من خالهلا احتجاز واعتقال آالف املدنيني على وجه خمالف لضوابط االعتقال والتوقيف ودون أدنى
اعتبار ملا كفله القانون األساسي الفلسطيين وقانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم ( )3لعام
2001م من ضمانات وقيود ،بل يكفي على صعيد الواقع العملي جمرد االشتباه الحتجاز قوى األمن
الفلسطينية ألي شخص ،وليس هذا فحسب بل ال معنى أو مدلول على صعيد املؤسسة األمنية،
حلرمة احلرية الشخصية واحلياة اخلاصة وحرية الرأي والتعبري ،فاالعتبار األمين يبقى من وجهة
نظر األمن األساس والفيصل.
وبالنظر لكون القضاء العسكري أحد مكونات املؤسسة األمنية ،سيغلب دون شك اعتبارات األمن
واعتبارات الوالء للسلطة التنفيذية ولرابطة التبعية هلا ،على احلقوق واحلريات ،بل قد يصبح أداة
ووسيلة طيعة يف تغليف تصرفات السلطة التنفيذية ومؤسساتها األمنية بغالف املشروعية القانونية،
كما هو احلال يف األنظمة البوليسية.

ال شك بأن غياب الرقابة القضائية النظامية على أعمال املؤسسة األمنية ،من شأنه أن يؤدي إىل تعسف
األمن ليس على صعيد املس باحلقوق واحلريات العامة ،بل ويف إقحام ذاته يف كافة التفاصيل احلياتية،
مبا فيها التعدي على صالحيات واختصاصات اجلهات اإلدارية الرمسية ،ومصادرة دورها وقرارها،
وهو ما ملسناه فعلياً من خالل إقحام املؤسسة األمنية الفلسطينية لذاتها يف تسجيل اجلمعيات اخلريية
واهليئات األهلية أو يف االنتخابات الطالبية والبلدية والنقابات أو البت بطلبات التوظيف احلكومي أو يف
منح شهادات حسن السري والسلوك أو غريها من التفاصيل اليت أضحى األمن متطلبا أساسيا هلا.
ولعل ما بات يقلق مبواجهة هذه الظاهرة حالة السكوت والتغاضي اليت تبديها اجلهات الرمسية
بهذا الشأن ،فرغم تعدد وكثرة األصوات املنادية بوجوب وقف هذا الوضع مل نلمس عمليا أي
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حترك أو مؤشر على خطوات أو توجهات فعلية على الصعيد الرمسي لبحث هذا املوضوع وإنهاء
تداعياته ،وليس هذا فحسب بل إن السكوت الرمسي قد عزز قناعتنا بوجود قبول ورضا لدى
اجلهات الرمسية يف استمرار هذه احلالة ،وبالتالي إضعاف وإبعاد القضاء النظامي عن أخذ
دوره وصالحياته بل وتقويض وضرب هيبته لدى املواطن الذي بات يشعر بأن أحكام القضاء
العالي الفلسطيين ال قيمة أو قوة هلا ،خصوصا إذا ما تعلقت باإلفراج عن احملتجزين لدى
األجهزة األمنية ،ولعل ما عزز من هذه القناعة ،سكوت اجلهات التنفيذية وعدم حتركها اجلاد
مبواجهة التغاضي واالمتناع عن تنفيذ هذه األحكام.
إن موضوع القضاء العسكري الفلسطيين ،يقود بال شك اىل الكثري من التفاصيل اليت حتتاج
لعشرات األوراق والدراسات ،وهلذا لن ندعي بأننا يف هذه الدراسه قد عاجلنا أو تناولنا موضوع
القضاء العسكري بتفرعاته وإشكاالته املختلفة بشمولية وتفصيل ،إذ ستقتصر هذه الورقة على
استعراض وحصر وحتليل خمتلف اجلوانب القانونية الداعمة لوجهة نظرنا وقناعتنا الراسخة
بعدم مشروعية احملاكمات اليت تعقدها خمتلف حماكم القضاء العسكري الفلسطيين للعسكريني
واملدنيني الفلسطينيني على حد سواء .
وهلذا ارتأينا جتنبا لإلسهاب واإلطالة ،ولتحاشي الدخول يف تفرعات وتفاصيل خارجة عن نطاق
موضوعنا ،حصر موضوع هذه الدراسة ( عدم مشروعية حماكمة العسكريني واملدنيني أمام القضاء
العسكري الفلسطيين) يف ثالث حماور أو أقسام أساسية هي-:
 -1منظومة التشريعات الناظمة لعمل القضاء العسكري.
 -2مدى مشروعية حماكمة املدنيني أمام القضاء العسكري.
 -3املسؤولية القانونية الناشئة عن احتجاز وحماكمة العسكريني واملدنيني أمام القضاء
العسكري الفلسطيين.
لنختم يف أعقاب ذلك هذه الدراسة حبصر وحتديد أهم ما ارتأيناه من توصيات لتجاوز هذه
اإلشكالية اليت مست مببدأ سيادة القانون واستقالل القضاء الفلسطيين.

20

منظومة التشريعات الناظمة
الختصاص ووالية القضاء العسكري الفلسطيين
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1 -1منظومة التشريعات الناظمة الختصاص ووالية القضاء العسكري الفلسطيين
تتألف منظومة التشريعات الفلسطينية الناظمة الختصاص وتكوين القضاء العسكري
الفلسطيين والنيابة العسكرية الفلسطينية ،من القانون األساسي الفلسطيين ،وقانون
أصول احملاكمات اجلزائية الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م ،وقانون
العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام  ،1979وقانون اخلدمة يف قوى األمن
الفلسطيين رقم ( )8لسنة  ،2005وقانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة 2005م
والقرار بقانون بشأن األمن الوقائي رقم ( )11لسنة ،2007والقانون األردني لألمن العام
املؤقت رقم ( )38لسنة .1965
وكل من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري ملنظمة
وبالنظر لكون القانون األساسي ٍ
التحرير الفلسطينية لعام 1979م ،وقانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية
لعام  ،1979وقانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطيين ،متثل الركيزة واألساس القانوني
الناظم لصالحيات ومهام القضاء العسكري الفلسطيين ،سنكتفي حصرا باستعراض
مضمون هذه التشريعات وإبداء وتوضيح مالحظاتنا على ما جاء يف أحكامها ونصوصها
املختلفة.

 -1/1القانون األساسي الفلسطيين.
يعترب القانون األساسي الفلسطيين ،7املرجعية القانونية العليا الناظمة للنظام السياسي القائم
على صعيد السلطة الوطنية الفلسطينية ،كما يعترب املرجعية القانونية العليا الناظمة ملاهية احلقوق
واحلريات األساسية والعامة ،فضال عن صالحيات واختصاصات السلطات الفلسطينية الثالث (
التنفيذية والتشريعية والقضائية) القائمة على صعيد األرض الفلسطينية ،وماهية العالقة القائمة ما
بني هذه السلطات ونطاق وحدود هذه العالقة ،فضال عن الضوابط اليت تكفل احرتام كل سلطة من
السلطات الثالث ملهام وصالحيات غريها من السلطات.

 -1/1/1مبادىء وحمددات القانون األساسي الفلسطيين املتعلقة بالقضاء.
بشأن مكانة القضاء العسكري الفلسطيين على صعيد أحكام هذا القانون ،نشري اىل تبين وتأكيد
القانون األساسي الفلسطيين على مجلة من املبادىء واملعايري املتعلقة بالقضاء النظامي والقضاء
العسكري ،لعل أهمها:
• مبدأ (سيادة القانون أساس احلكم يف فلسطني ،وختضع للقانون مجيع السلطات
واألجهزة واهليئات واملؤسسات واألشخاص( .املادة  6من القانون األساسي ).
• مبدأ ( الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق
أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة .املادة  9من القانون
األساسي).
• احلرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال متس ،ال جيوز القبض على أحد أو
تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إال بأمر قضائي وفقاً
ألحكام القانون ،وحيدد القانون مدة احلبس االحتياطي ،وال جيوز احلجز أو احلبس
يف غري األماكن اخلاضعة للقوانني الصادرة بشأن السجون( .املادة 11من القانون
األساسي)
7

22

دخل القانون األساسي الفلسطيين ،حيز النفاذ بتاريخ 2002/7/7م ،وبتاريخ 2003/3/19م ،مت تعديل مضمون هذا القانون
باستحداث منصب رئيس الوزراء ،حيث أصبح يتكون من مثاني أبواب مقسمة على  121مادة قانونية.
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• يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه ،وجيب إعالمه
سريعاً بلغة يفهمها باالتهام املوجه إليه ،وأن ميكن من االتصال مبحام ،وأن يقدم
للمحاكمة دون تأخري ( .املادة  12من القانون األساسي )
• املتهم برئ حتى تثبت إدانته يف حماكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع
عن نفسه ،وكل متهم يف جناية جيب أن يكون له حمام يدافع عنه( .املادة  14من
القانون األساسي)
• للمساكن حرمة ،فال جتوز مراقبتها أو دخوهلا أو تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب
ووفقاً ألحكام القانون .يقع باط ً
ال كل ما يرتتب على خمالفة أحكام هذه املادة ،وملن
تضرر من جراء ذلك احلق يف تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية
(مادة  17من القانون األساسي).
• التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ،ولكل فلسطيين حق االلتجاء إىل قاضيه
الطبيعي (.املادة  1/30من القانون األساسي).
• حيظر النص يف القوانني على حتصني أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء
(املادة  2/30من القانون األساسي).
• كل اعتداء على أي من احلريات الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة لإلنسان وغريها
من احلقوق واحلريات العامة اليت يكفلها القانون األساسي أو القانون ،جرمية ال
تسقط الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وتضمن السلطة الوطنية
تعويضاً عادالً ملن وقع عليه الضرر ( املادة 32من القانون األساسي)

خارج نطاق الشأن العسكري (املادة  101من القانون األساسي).
• األحكام القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي
حنو جرمية يعاقب عليها باحلبس ،والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم موظفاً عاماً
أو مكلفاً خبدمة عامة ،وللمحكوم له احلق يف رفع الدعوى مباشرة إىل احملكمة
املختصة ،وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كامالً له (املادة  106من القانون
األساسي).
• ال جيوز فرض قيود على احلقوق واحلريات األساسية إال بالقدر الضروري لتحقيق
اهلدف املعلن يف مرسوم إعالن حالة الطوارئ( .املادة  111من القانون األساسي)
• جيب أن خيضع أ ّي اعتقال ينتج عن إعالن حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية
 -1 :أي تـوقيف يتم مبقتضى مرسوم إعالن حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب
العام أو احملكمة املختصة خالل مدة ال تتجاوز مخسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف.
 -2حيق للموقوف أن يوكل حمامياً خيتاره( .املادة  112من القانون األساسي)
• تلغى مجيع األحكام اليت تنظم حاالت الطوارئ املعمول بها يف فلسطني قبل نفاذ
هذا القانون األساسي مبا يف ذلك أحكام أنظمة الدفاع (الطوارئ) االنتدابية لعام
1945م( .املادة  114من القانون األساسي).
• تصدر القوانني باسم الشعب العربي الفلسطيين ،وتنشر فور إصدارها يف اجلريدة
الرمسية ،ويعمل بها بعد ثالثني يوماً من تاريخ نشرها ما مل ينص القانون على
خالف ذلك ( .مادة  116من القانون األساسي).

• رئيس السلطة الوطنية هو القائد األعلى للقوات الفلسطينية ( .مادة  39من القانون
األساسي)
• قوات األمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة املسلحة يف البالد وتنحصر وظيفتها يف
الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب ومحاية اجملتمع والسهر على حفظ األمن والنظام
العام واآلداب العامة وتؤدي واجبها يف احلدود اليت رمسها القانون يف احرتام كامل
للحقوق واحلريات( املادة  84من القانون األساسي)
• تنشأ احملاكم العسكرية بقوانني خاصة ،وليس هلذه احملاكم أي اختصاص أو والية
24
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 -2/1/1تقييم أحكام القانون األساسي املتعلقة بالقضاء
باستعراض جمموع املبادىء اليت تضمنها القانون األساسي الفلسطيين ،ميكننا التأكيد على األمور
واملالحظات التالية -:

أ -تأكيد القانون األساسي على حق الفرد يف االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي.
أكد القانون األساسي كما سبق وأسلفنا على أن «التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ،ولكل
فلسطيين حق االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي.»...
ويعد القضاء طبيعيا حسب االجتاه الراجح على صعيد الفقه والقضاء ،إذا ما كان مشكال من قضاة
مهنيني يتوافر لديهم العلم بالقانون والدراية بأحكامه ،وأن يتم هذا التشكيل وفقا لقواعد قانونية
جمردة يف وقت سابق على نشوء اجلرمية وغري الحق على وقوعها ،وأن تكون له صفة الدوام ،وأن
يتمتع باالستقالل واحلياد والنزاهة وعدم القابلية للعزل ،وأن يتوافر للمتقاضي أمامه كافة الضمانات
الدستورية والقانونية املقرة للمتهم وعلى وجه اخلصوص ضمانات حقوق الدفاع ،وأن تتبع أمامه كافة
اإلجراءات املقررة يف قانون اإلجراءات اجلنائية يف التحقيق واحملاكمة والطعن باألحكام.8
وعلى هذا األساس يعين توصيف القاضي الطبيعي ،القاضي الذي جيب أن تتوافر به كما هو مستقر
وثابت على صعيد الفقه والقضاء واملواثيق الدولية والدساتري الداخلية للدول جمموع املقومات
والضمانات التالية:9
أو ًال  -:إنشاء احملكمة وحتديد اختصاصها مبقتضى القانون ،أي أن تكون احملكمة املختصة بنظر
الدعوى قد مت إنشاؤها وحتديد اختصاصها طبقا للقانون ،10حيث تعترب السلطة التشريعية هي صاحبة
8

املستشار الدكتور ،خريي أمحد الكباش ،احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان” دراسة مقارنة” رسالة دكتوراه قدمت بكلية احلقوق يف
جامعة اإلسكندرية ،بتاريخ 2001/8/30م ،طبعت ونشرت عام 2002م ،ص .601

9

أنظر يف توضيح وتفسري عبارة قاضيه الطبيعي:

االختصاص يف إنشاء احملاكم ،وبالتالي ال حيق للسلطة التنفيذية أن تنشىء يف غري األحوال اليت أجاز
هلا القانون ذلك ،حماكم استثنائية أو حماكم هلا اختصاص مواز للمحكمة ذات االختصاص األصيل.
ويف حال املخالفة ،أي إقدام السلطة التنفيذية على إنشاء جهات قضائية للفصل يف بعض الدعاوى
أو إقدامها على إحالة أفعال وجرائم حمددة لغري اجلهات القضائية األصيلة احملدد اختصاصها
بالقانون ،ال ميكن بأي حال من األحوال االدعاء بأن مثول الفرد أمام اجلهات القضائية اليت شكلتها
على هذا النحو السلطة التنفيذية ،مثوال أمام قاضيه الطبيعي.
ثانياً  -:إنشاء احملكمة وحتديد اختصاصها قبل نشوء الدعوى ،أي أن يعرف كل شخص سلفا وبشكل
مسبق على ارتكاب الفعل جُ
املرم من هو قاضيه ،وهلذا ال جيوز بعد نشوء الدعوى أو وقوع اجلرمية
انتزاع املتهم من قاضيه الطبيعي إىل حمكمة أخرى أقل ضمانا وأنشئت خصيصا من أجله ،وال جيوز
للسلطة التشريعية أن تعدل يف قواعد التنظيم القضائي أو قواعد االختصاص سوى يف إطار مبدأ
استقالل القضاء ،وهو أمراً ال يتأتى بال شك إذا ما انتزع القانون بعض الدعاوى اليت كانت من
اختصاص حمكمة ما ونقلها إىل حمكمة أخرى أقل ضمانا للمتهم.
ويف تعليق املشاركني مبؤمتر العدالة األول الذي نظمه قضاة مصر يف شهر إبريل من عام  ،1986على
مفهوم القضاء الطبيعي جاء “ القضاء الطبيعي هو القضاء حمدد وفق قواعد قانونية جمردة يف وقت
سابق على نشوء الدعوى ،مبا مؤداه أنه يعد قضاء استثنائيا كل قضاء ينشأ يف وقت الحق على نشوء
11
النزاع أو ارتكاب اجلرمية لكي ينظر يف دعوى معينة بالذات.”...
ثالثاً  -:أن تكون احملكمة دائمة ،أي أن تكون والية احملكمة والية دائمة ،مبعنى أن تكون احملكمة قائمة
على وجه الدوام وليست حمكمة مشكلة لفرتة زمنية وقتية ،سواء حتددت هذه الفرتة مبدة معينة
أو بظروف استثنائية مؤقتة ،حيث ال تعترب احملاكم املؤقتة بغض النظر عن طبيعة تكوينها من قبيل
القضاء الطبيعي إال بالنسبة للجرائم اليت أنشئت من أجلها ،يف حني ختضع اجلرائم العادية دوما
وذات النص تقريبا جاء يف امليثاق العربي حلقوق اإلنسان حيث نصت املادة  13من امليثاق على ( -1لكل شخص احلق يف حماكمة
عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وجتريها حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا حبكم القانون .وذلك يف مواجهة أية
تهمة جزائية توجه إليه أو للبت يف حقوقه أو التزاماته ،وتكفل كل دولة طرف لغري القادرين مالياً اإلعانة العدلية للدفاع عن
حقوقهم.)...
 اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة اليت استضافتها تونس 23يف مايو/أيار  ،2004ودخل حيز النفاذ يف  15مارس/آذار 2008م ،بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية هي :األردن واجلزائر والبحرين وسورية وفلسطني واجلماهريية العربية الليبية
واإلمارات العربية

الدكتور حممد كامل عبيد ،حق املواطن العربي فى اللجوء إىل قاضيه الطبيعي ،ورقة قدمت يف املؤمتر الثاني للعدالة بعنوان (دعم
وتعزيز استقالل القضاء) املنعقد يف القاهرة بتاريخ  22إىل  24شباط . 2003
الدكتور أمحد فتحي سرور ،احلماية الدستورية للحقوق واحلريات ،دار الشروق  ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1999م ،ص 638وما بعدها.
املستشار الدكتور ،خريي أمحد الكباش ،احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان” ،مصدر سابق ،ص  596وما بعدها.10
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أكد على هذا الوضع أيضا العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،حيث جاء يف نص املادة ( )14من العهد ( .1
الناس مجيعا سواء أمام القضاء .ومن حق كل فرد ،لدى الفصل يف أية تهمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية
دعوى مدنية ،أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين من قبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية ،منشأة حبكم القانون.)...

11

دكتور ،فتحي سرور ،مصدر سابق ،ص .642
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الختصاص احملاكم العادية اليت ال يتوقف وجودها أو اختصاصها على وقت معني.
رابعا  -:أن تتوافر يف هيئة احملكمة ضمانات الكفاية واحليدة والنزاهة واالستقالل  ،ويعين ذلك أن تكون
احملكمة مشكلة بكاملها من قضاة مهنيني تتوافر فيهم ضمانات الكفاية والتخصص يف العمل القضائي،
والتفرغ واالنقطاع له ،وحمصنني بضمانة عدم القابلية للعزل ،وتتحقق هلم مقتضيات احليدة واالستقالل
باعتبارهم محاة احلقوق واحلريات.
خامسا  -:كفالة حقوق الدفاع وضماناته كاملة ،وهذا ما يعين عمليا ضرورة أن تتوافر للماثل أمام
القضاء كل حقوق الدفاع وضماناته ،بدءا من احرتام املبدأ القاضي بأن املتهم برئ حتى تثبت إدانته
يف حماكمة قانونية حمايدة ونزيهة وعادلة ،ومرورا حبماية حق الدفاع وكفالة ضمانات التقاضي
ومراعاة القواعد القانونية العامة فيما يتعلق باإلجراءات وأصول وقواعد اإلثبات ،كما يعين هذا املبدأ
أيضا ضرورة أن يكون القانون الذي يطبقه القضاء منسجما مع أحكام الدستور والقانون ومتفقا مع
احرتام ضمانات ومعايري حقوق اإلنسان وكرامته.
وبالنظر ألهمية هذه الضمانة والضمانة السابقة عليها نرى من األهمية مبكان استحضار أهم ما جاء
يف تعليقات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ،12على ما تعنيه عبارة احملكمة املنصفة واحملايدة وضمانات
احملاكمة العادلة اليت أشارت إليهما املادة  14من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
حيث جاء يف تعليق اللجنة على مدلول هذه املادة والعبارات الواردة فيها ( ...وتنطبق أحكام املادة
 14على مجيع احملاكم يف نطاق هذه املادة عادية كانت أو متخصصة .وتالحظ اللجنة أنه توجد ،يف بلدان
عديدة ،حماكم عسكرية أو خاصة حتاكم املدنيني .وقد يثري ذلك مشاكل خطرية فيما يتعلق بإقامة العدالة
12

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ،هيئة تعاقدية منشأة طبقا للمادة  28من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،وهي
هيئة مكونة من من  18عضوا من اخلرباء املستقلني املشهود هلم باالختصاص يف ميدان حقوق اإلنسان ،والذين يعملوا بصفتهم
الشخصية.
وتقوم اللجنة مبتابعة تطبيق العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من قبل الدول األعضاء به ،لكون مجيع الدول
األعضاء يف العهد ملزمة بتقديم تقارير منتظمة عن كيفية تطبيق احلقوق املنصوص عليها يف العهد إىل اللجنة.
وتقدم الدول يف بداية انضمامها تقرير أولي بعد عام من االنضمام ،ثم تقدم التقارير فيما بعد بناء على طلب اللجنة (عادة
ما يكون ذلك كل أربع سنوات) .وتقوم اللجنة بفحص كل تقرير ،وتقدم توصياتها بناء على ذلك إىل الدولة الطرف يف شكل
«مالحظات ختامية» .واىل جانب مهمة النظر يف التقارير ،خولت املادة  41من العهد اللجنة لفحص الشكاوى بني الدول .وإضافة
إىل ذلك ،فإن الربوتوكول األول للعهد يعطي اللجنة صالحية فحص شكاوى األفراد بشأن االنتهاكات املزعومة للعهد من قبل
الدول األطراف فيه.
وجتتمع اللجنة يف جنيف أو نيويورك وتعقد اعتياديا ثالث دورات يف السنة .وتصدر أيضا اللجنة تفسريها ملضمون األحكام
اخلاصة حبقوق اإلنسان ،وهو ما يعرف بالتعليقات العامة.
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على حنو منصف وحيادي ومستقل .وغالبا ما يكون السبب يف إنشاء مثل هذه احملاكم هو التمكن من تطبيق
إجراءات استثنائية ال تتفق مع املعايري العادية للعدل .ومع أن العهد ال حيظر هذه الفئات من احملاكم ،إال
أن الشروط اليت ينص عليها تشري صراحة إىل أن حماكمة املدنيني من جانب مثل هذه احملاكم ينبغي أن
تكون استثنائية جدا ،وأن جترى بشروط تسمح أساسا بتوافر مجيع الضمانات املنصوص عليها يف املادة .14

 ...ووفقا ملتطلبات املادة  14اليت هي متطلبات أساسية لتوفري محاية فعلية حلقوق اإلنسان.
وإذا قررت الدول األطراف يف حاالت الطوارئ االستثنائية املشار إليها يف املادة  4عدم التقييد باإلجراءات
االعتيادية املنصوص عليها يف املادة  ،14ينبغي أن تتأكد من أن حاالت عدم التقييد هذه ال تتجاوز أضيق
احلدود اليت يتطلبها الوضع الفعلي ،وأن تتقيد بسائر الشروط الواردة يف الفقرة  1من املادة .14
كما ترى اللجنة بأن علنية احملاكمات هي وسيلة وقائية هامة ملصلحة الفرد واجملتمع بأسره .ويف الوقت
ذاته ،تعرتف الفقرة  1من املادة  14بأن للمحاكم سلطة منع اجلمهور كليا أو جزئيا من حضور احملاكمة
ألسباب واردة يف الفقرة ذاتها ،وجتدر اإلشارة إىل أن اللجنة تعترب أن احملاكمة ،خبالف مثل تلك الظروف
االستثنائية ،جيب أن تكون مفتوحة للجمهور عامة ،مبن فيه األفراد التابعون للصحافة ،وجيب أال تكون،
مثال ،حمصورة فقط بفئة معينة من األشخاص .وجتدر اإلشارة إىل أنه حتى بالنسبة للقضايا اليت مينع فيها
اجلمهور من حضور احملاكمة جيب أن يكون احلكم علنيا ،مع بعض االستثناءات احملددة حصرا.
كما رأت اللجنة بأن قرينة الرباءة ،اليت هي أساسية حلماية حقوق اإلنسان ،مصاغة بعبارات بالغة الغموض ،أو
أنها تنطوي على شروط جتعلها غري فعالة .فبسبب قرينة الرباءة ،يقع عبء إثبات التهمة على عاتق االدعاء
وجيعل الشك لصاحل املتهم .وال ميكن افرتاض الذنب إال بعد إثبات التهمة مبا ال يدع للشك املعقول جماال.
فضال عن أن قرينة الرباءة تنطوي على حق املعاملة وفقا هلذا املبدأ .لذلك ،فان من واجب مجيع السلطات
العامة أن متتنع عن احلكم بصورة مسبقة على نتيجة احملاكمة.
وترى اللجنة بأن من بني الضمانات الدنيا الواجب مراعاتها يف اإلجراءات اجلنائية املنصوص عليها يف الفقرة ()3
من املادة ( )14من العهد ،كضمانات واجبة وأساسية ال بد من توفريها وإتاحتها للمتهم وهي على النحو التالي-:
• الضمانة األوىل اليت تتعلق حبق كل متهم جبرمية يف أن يتم إعالمه ،يف لغة يفهمها،
بطبيعة التهمة املوجهة إليه ،وهي واجبة التطبيق على مجيع حاالت التهم اجلنائية،
مبا فيها تلك املوجهة إىل أشخاص غري معتقلني ،وليس هذا فحسب بل يتطلب حق
املتهم جبرمية يف أن يتم إعالمه بالتهمة «سريعا» وجوب أن تعطي املعلومات
بالطريقة املوصوفة فور توجيه التهمة من جانب سلطة ذات صالحية .بل جيب أن ينشأ
هذا احلق تلقائيا عندما تقرر إحدى احملاكم أو إحدى سلطات االدعاء العام ،أثناء التحقيق،
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• ضمانة أال يكره املتهم على الشهادة ضد نفسه أو على االعرتاف بالذنب ،وأن متتنع احملكمة
عن األخذ بأي اعرتاف مت احلصول عليه بواسطة الضغط أو بأي شكل آخر من أشكال اإلكراه.

أن تتخذ إجراءات ضد شخص مشتبه به بأنه ارتكب جرمية أو تسميه علنا بأنه مشتبه به،
وذلك عن طريق إعالن التهمة شفهيا أو خطيا ،على أن تشري املعلومات إىل القانون وإىل
األفعال املدعى بها اليت ترتكز عليها التهمة.
• ضمانة أن يعطى املتهم من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال
مبحام خيتاره بنفسه ،ومما الشك فيه ضرورة إن يتناسب “الوقت الكايف” مع ظروف كل
قضية ،كما جيب ان تفسر التسهيالت بأنها تعين الوصول إىل الوثائق وغريها من اإلثباتات
اليت يطلبها املتهم إلعداد دفاعه ،وكذلك فرصة تعيني حمام واالتصال به يف شروط
تضمن التقييد الكامل بسرية اتصاالتهما .وينبغي أن يكون بإمكان احملامني أن يقدموا
املشورة إىل موكليهم وأن ميثلوهم وفقا ملعايريهم وأفكارهم املهنية الثابتة دون أية
قيود أو تأثريات أو ضغوط أو تدخالت ال مربر هلا من أي جهة.

• حق كل شخص أدين جبرمية يف اللجوء وفقا للقانون ،إىل حمكمة أعلى كي تعيد النظر
يف قرار إدانته ويف العقاب الذي حكم به عليه ،وجيب أن ال تنحصر هذه الضمانة فقط
باجلرائم اجلسيمة واخلطرة ،وإمنا جيب ان متتد لتشمل كافة اجلرائم).13

كما جاء يف تفسري احملكمة الدستورية العليا يف مصر ملا تعنيه عبارة كفالة حقوق الدفاع وضمان
احملاكمة العادلة واملنصفة...( 14،
• أن املتهم برئ حتى تثبت إدانته يف حماكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع
عن نفسه ،وهو حق نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف مادتيه العاشرة
واحلادية عشرة اليت تقرر أوالهما أن لكل شخص حقاً مكتم ً
ال ومتكافئاً مع غريه
يف حماكمة علنية ومنصفة تقوم عليها حمكمة مستقلة حمايدة ،تتوىل الفصل يف
حقوقه والتزاماته املدنية ،أو يف التهمة اجلنائية املوجهة إليه ،وتردد ثانيتهما يف
فقرتها األوىل حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية يف أن تفرتض براءته إىل أن
15
تثبت إدانته يف حماكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه.

• ضمانة أن حياكم املتهم دون تأخري ال مربر له .وتتعلق هذه الضمانة ال بالتاريخ الذي ينبغي
أن تبدأ فيه احملاكمة ،وإمنا أيضا بالتاريخ الذي ينبغي أن تنتهي فيه هذه احملاكمة وأن
يصدر فيه احلكم .فيجب أن تتم مجيع املراحل “دون تأخري ال مربر له” .وبغية جعل هذا
احلق فعليا ،جيب أن تتوافر إجراءات لضمان أن احملاكمة سوف تسري “دون تأخري ال مربر
له” ،يف الدرجة األوىل واالستئناف على حد سواء .كما جيب أن يكون للمتهم أو حماميه
حق العمل دون خوف على استخدام مجيع وسائل الدفاع املتاحة ،وحق االعرتاض على
سري القضية إذا كانا يعتقدان بأنه غري منصف .وعندما جترى احملاكمات غيابيا ،بصورة
استثنائية وألسباب مربرة ،يصبح التقييد الدقيق حبقوق الدفاع أكثر ضرورة.
• ضمانة حق املتهم يف مناقشة شهود االتهام بنفسه أو من قبل غريه ،وأن حيصل على
املوافقة على استدعاء شهود النفي واستجوابهم بذات الشروط املطبقة يف حالة شهود
االتهام ،ولذلك جيب ان متنح للمتهم السلطات القانونية املتاحة لالدعاء العام بشأن إلزام
الشهود على احلضور وإلجراء االستجواب أو االستجواب املضاد ألي شهود كما هي احلال بالنسبة.
• ضمانة الرتمجة ،حيث جيب يف حالة عدم متكن املتهم من التكلم أو فهم اللغة املستخدمة
يف احملكمة ،أن يكون له احلق يف مساعدة جمانية من مرتجم .وهذا احلق مستقل عن
نتيجة احملاكمة وينطبق على األجانب وكذلك على رعايا البلد .وإنه ذو أهمية أساسية يف
القضايا اليت يكون فيها جهل اللغة اليت تستخدمها احملكمة أو الصعوبة يف فهمها عائقا
رئيسيا يف وجه حق الدفاع.
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• إن هذه القاعدة استقر العمل على تطبيقها يف الدول الدميقراطية ،وتقع يف
إطارها جمموعة من الضمانات األساسية تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق
بوجه عام مع املقاييس املعاصرة املعمول بها يف الدول املتحضرة ،وهي بذلك تتصل
بتشكيل احملكمة وقواعد تنظيمها وطبيعة القواعد اإلجرائية املعمول بها أمامها
وكيفية تطبيقها من الناحية العملية ،كما أنها تعترب يف نطاق االتهام اجلنائي وثيقة
الصلة باحلرية الشخصية اليت قضى الدستور يف املادة  16 41منه بأنها من احلقوق
13

انظر يف ذلك ،أعمال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدورة احلادية والعشرون ( )1984التعليق العام رقم  13املادة .14

14

بالنظر ملا تضمنه هذا التفسري من أمور ومبادىء هامة ارتأيت استعراض أهم ما جاء يف مضمونه رغم اإلطالة ،لكونه باعتقادي
قد توقف أمام خمتلف اجلوانب اليت تعنيها حقيقة عبارة كفالة حق الدفاع وضمان احملاكمة العادلة.

15

نصت املادة  67من الدستور املصري على ) املتهم بريء حتى تثبت إدانته يف حماكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن
نفسه .وكل متهم يف جناية جيب أن يكون له حمام يدافع عنه.

16

جاء يف نص املادة من الدستور املصري  ) 41احلرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة ال متس ،وفيما عدا حالة التلبس ال جيوز
القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن
اجملتمع،ويصدر هذا األمر من القاضي املختص أو النيابة العامة،وذلك وفقا ألحكام القانون .وحيدد القانون مدة احلبس االحتياطي.
31
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التهمة  ،وبشرط ان تكون داللتها قد استقرت حقيقتها حبكم قضائي استنفد طرق
17
الطعن فيه) .

الطبيعية اليت ال جيوز اإلخالل بها أو تقييدها باملخالفة ألحكامه.
• ال جيوز تفسري هذه القاعدة تفسرياً ضيقاً ،إذ هي ضمان مبدئي لرد العدوان عن
حقوق املواطن وحرياته األساسية ،وهى اليت تكفل متتعه بها يف إطار من الفرص
املتكافئة ،وألن نطاقها وإن كان ال يقتصر على االتهام اجلنائي وإمنا ميتد إىل كل
دعوى ولو كانت احلقوق املثارة فيها من طبيعة مدنية ،إال أن احملاكمة املنصفة تعترب
أكثر لزوماً يف الدعوى اجلنائية وذلك أياً كانت طبيعة اجلرمية وبغض النظر عن
درجة خطورتها ،وعلة ذلك أن إدانة املتهم باجلرمية إمنا تعرضه ألخطر القيود
على حريته الشخصية وأكثرها تهديداً حلقه يف احلياة ،وهى خماطر ال سبيل إىل
توقيها إال على ضوء ضمانات فعلية توازن بني حق الفرد يف احلرية من ناحية ،وحق
اجلماعة يف الدفاع عن مصاحلها األساسية من ناحية أخرى ،ويتحقق ذلك كلما
كان االتهام اجلنائي معرفاً بالتهمة مبيناً طبيعتها مفص ً
ال أدلتها وكافة العناصر
املرتبطة بها ،ومبراعاة أن يكون الفصل يف هذا االتهام عن طريق حمكمة مستقلة
وحمايدة ينشئها القانون ،وأن جترى احملاكمة يف عالنية وخالل مدة معقولة.
• تتمثل ضوابط احملاكمة املنصفة يف جمموعة من القواعد املبدئية اليت تعكس
مضامينها نظاماً متكامل املالمح يتوخى باألسس اليت يقوم عليها صون كرامة
اإلنسان ومحاية حقوقه األساسية وحيول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة
مبا خيرجها عن أهدافه ،وذلك انطالقاً من إميان األمم املتحضرة حبرمة احلياة
اخلاصة وبوطأة القيود اليت تنال من احلرية الشخصية ،ولضمان أن تتقيد الدولة
عند مباشرتها لسلطاتها يف جمال فرض العقوبة صوناً للنظام االجتماعي باألغراض
النهائية للقوانني العقابية اليت ينافيها أن تكون إدانة املتهم هدفاً مقصوداً لذاته ،أو
أن تكون القواعد اليت تتم حماكمته على ضوئها مصادمة للمفهوم الصحيح إلدارة
العدالة اجلنائية إدارة فعالة  ،بل يتعني أن تلتزم هذه القواعد جمموعة من القيم
اليت تكفل حلقوق املتهم احلد األدنى من احلماية اليت ال جيوز النزول عنها أو
االنتقاص منها.
• أن االتهام اجلنائي فى ذاته ال يزحزح أصل الرباءة الذي يالزم الفرد دوماً وال
يزايله سواء يف مرحلة ما قبل احملاكمة أو أثنائها وعلى امتداد حلقاتها وأياً كان
الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها  ،وال سبيل بالتالي لدحض أصل الرباءة بغري األدلة
اليت تبلغ قوتها االقناعية مبلغ اجلزم واليقني مبا ال يدع جماالً معقوالً لشبهة انتفاء
32

وميكننا من خالل ما تقدم التأكيد على أن عبارة القاضي الطبيعي اليت أكد عليها القانون األساسي
الفلسطيين ،تعين بال شك القضاء الذي يراعي ويأخذ بعني االعتبار مجلة املكونات السابق ذكرها،
وهلذا ال ميكن بأي حال من األحوال القول مبثول الفلسطيين أمام قاضيه الطبيعي إال إذا راعى هذا
القضاء جمموع املكونات السالف حصرها ،ويف حال العكس أي غياب أو إغفال أي من هذه املكونات،
ال ميكن القول بتحقق هذا الركن أي مثول الشخص أمام قاضيه الطبيعي.
كما أن عبارة القاضي الطبيعي يف اجملال اجلنائي حتدد يف كل موضع على حده ،وهلذا تعين عبارة
القاضي الطبيعي على صعيد اإلجراءات السابقة على احملاكمة ،النيابة العامة املدنية بالنسبة لألوامر
واإلجراءات املتعلقة بالقبض والتوقيف ودخو ل املساكن وتفتيشها ،ومصادرة األموال والتحفظ عليها،
كما تعين عبارة القاضي الطبيعي بالنسبة للجهات القضائية ،القاضي املناط به نظر الدعوى واحلكم
بها ،وهو القاضي الواجب ان يكون متمتعا باالستقالل واحلصانة والتكوين املهين وغري القابل للعزل،
والذي يراعي يف إجراءات احملاكمة حق املتهم املاثل أمامه يف استخدام كافة الضمانات املقررة للدفاع
لضمان حصوله على حماكمة عادلة ومنصفة.

ب -استمرار ممارسة القضاء والنيابة املدنية الختصاصهما يف حال الطوارىء
نصت املادة ( )112من القانون األساسي الفلسطيين على ضرورة أن خيضع أ ّي اعتقال ينتج عن
إعالن حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية  -1 :أي تـوقيف يتم مبقتضى مرسوم إعالن حالة
الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو احملكمة املختصة خالل مدة ال تتجاوز مخسة عشر يوماً من
تاريخ التوقيف -2 .حيق للموقوف أن يوكل حمامياً خيتاره.
وبالنظر لكون القانون األساسي قد نص مبقتضى املادة ( )114على أن ( تلغى مجيع األحكام اليت
تنظم حاالت الطوارئ املعمول بها يف فلسطني قبل نفاذ هذا القانون األساسي مبا يف ذلك أحكام
أنظمة الدفاع (الطوارئ) االنتدابية لعام 1945م) ،فقد أضحت عمليا كافة التشريعات اإلجرائية
الناظمة حلال الطوارىء والظروف االستثنائية يف األرض الفلسطينية الغية وغري معمول بها ما يعين:
17

من منطوق حكم احملكمة الدستورية املصرية يف القضية الدستورية رقم  13لسنة  12قضائية « دستورية» باجللسة العلنية املنعقدة
بتاريخ  2فرباير/شباط سنة .1992
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• عدم وجود أي قانون ناظم لالحتجاز وتوقيف األفراد على صعيد األرض
الفلسطينية ،سوى قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم ( 3لسنة 2001م)،
إذ أضحى هذا القانون عمليا ،القانون األساس واملرجعية القانونية الوحيدة لتنظيم
وحتديد الصالحيات والضمانات املقرة للفرد حال االحتجاز والتوقيف ،سواء مت
هذا االعتقال يف الظروف واألحوال الطبيعية أو نفذ يف حال الطوارىء والظروف
غري الطبيعية.
• يعين استمرار سريان قانون اإلجراءات اجلزائية ،استمرار سريان الضمانات اليت
اقرها القانون بشأن االعتقال والتفتيش واالحتجاز ،وهلذا جيب على املكلفني بإنفاذ
القانون سواء تعلق الوضع حبالة الطوارىء أو بالظروف واألوضاع الطبيعية إعمال
وتطبيق هذه الضمانات وجتنب انتهاكها أو االنتقاص منها.
• ان االستثناء الوحيد املمكن قيامه بشأن صالحيات املكلفني بإنفاذ القانون حال
الطوارىء ،يتمثل فقط يف اختالف املهل املقررة لعرض املكلفني بإنفاذ القانون
للمقبوض عليه على النيابة املدنية أو احملكمة املختصة ،حبيث تصبح هذه املهلة يف
حال الطوارىء مخسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف ،عوضا عن مدة األربع وعشرين
ساعة املقررة هلم يف الظروف الطبيعية.
• تبقى النيابة العامة املدنية اجلهة املالكة لسلطة وصالحية اإلشراف على مأموري
الضبط فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ،كما تبقى النيابة املدنية اجلهة املالكة
لصالحية إجراء التحقيق وإقامة الدعوى اجلزائية ومباشرتها ،كما يبقى القضاء
النظامي هو اجلهة املالكة للوالية العامة يف نظر الدعاوى اجلزائية.

ج -خمالفة القانون األساسي ألحكام العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
أكد القانون األساسي مبقتضى املادة ( )111من الباب الناظم ألحكام حالة الطوارئ على (ال جيوز
فرض قيود على احلقوق واحلريات األساسية إال بالقدر الضروري لتحقيق اهلدف املعلن يف مرسوم
إعالن حالة الطوارئ).
ولعل ما يعاب على مضمون هذا النص ،إطالقه حلق السلطة التنفيذية يف فرض ما تراه مناسبا من
قيود على احلقوق واحلريات األساسية دون حصر أو حتديد ،حبيث أضحت مجيع احلقوق واحلريات
استنادا ملفهوم هذا النص حم ً
ال للتقييد يف حالة الطوارىء ،وهو بال شك خلل وقع فيه دون قصد
34

املشرع الفلسطيين ،لكون احلقوق واحلريات األساسية رغم أهميتها مجيعا ،ال ميكن بأي حال من
األحوال التعاطي معها بذات املكانة واألهمية يف حالة الطوارىء ،وليس هذا فحسب بل إن منح
املشرع الفلسطيين للسلطة التنفيذية مطلق احلرية بتقييد ما تشاء من احلقوق األساسية ميثل خروجا
واضحا على التوجه واإلمجاع الدولي املعمول به يف هذه األحوال.18
وبالتالي كان يفرتض بالقانون الفلسطيين العمل على حتصني طائفة من احلقوق واحلريات األساسية
وذلك باستبعادها الصريح من نطاق ودائرة التقييد ،أسوة مبا فعله العهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية ،19الذي وإن أجاز للدول يف حاالت الضرورة والطوارىء جتاوز بعض االلتزامات
الناشئة عن العهد إال أنه قيدها بإخراجه لطائفة من احلقوق واحلريات من دائرة هذا االستثناء،
ألدراك واضعيه بأن تقييد مثل هذه احلقوق قد حيول عمليا بني الفرد وإمكانية التمتع الفعلي بها.
ولعل أهم القيود اليت فرضها العهد:
	•انتهاك احلق يف احلياة أو حرمان الفرد من حياته تعسفا.
	•ال جيوز يف البلدان اليت مل تلغ عقوبة اإلعدام ،أن حيكم بهذه العقوبة إال جزاء
على أشد اجلرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب اجلرمية وغري املخالف
18

جاء يف تعليق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان رقم  5املادة الرابعة من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،الذي
اقرته يف الدورة الثالثة عشرة (... ( )1981لقد أثارت املادة  4من العهد عدة مشاكل للجنة عند النظر يف تقارير بعض الدول
األطراف .فعندما تنشأ حالة طارئة عامة تهدد حياة أمة ويعلن عنها بصفة رمسية ،حيق للدولة الطرف أن تعطل عددا من
احلقوق بالقدر الذي يتطلب الوضع وليس أكثر .وال حيق للدولة الطرف ،مع ذلك ،أن تعطل بعض احلقوق احملددة وال حيق هلا أن
تتخذ تدابري متييزية ألسباب خمتلفة ... ،وتعتقد اللجنة أن التدابري املتخذة مبقتضى املادة  4ذات طابع استثنائي ومؤقت وميكن
هلا أن تستمر فقط طوال املدة اليت يكون فيها بقاء األمة ذاتها مهددا ،وانه يف أوقات الطوارئ ،تصبح محاية حقوق اإلنسان أهم
مما عداها ،وخصوصا تلك احلقوق اليت ال ميكن االنتقاص منها.)...

19

تناول العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حالة الطوارىء والقيود املفروضة على احلقوق واحلريات يف مثل هذه
األحوال فضال عن حتديده للحقوق واحلريات املستثناة من هذه القيود ،وذلك مبقتضى مضمون املادة الرابعة اليت جاء بنصها»
“-1يف حاالت الطوارئ االستثنائية اليت تتهدد حياة األمة ،واملعلن قيامها رمسيا ،جيوز للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ،
يف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع ،تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقتضى هذا العهد ،شريطة عدم منافاة هذه
التدابري لاللتزامات األخرى املرتتبة عليها مبقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون
أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماع.
-2ال جييز هذا النص أي خمالفة ألحكام املواد  6و  7و ( 8الفقرتني  1و  )2و  11و  15و  16و 18
-3على أية دولة طرف يف هذا العهد استخدمت حق عدم التقييد أن تعلم الدول األطراف األخرى فورا ،عن طريق األمني العام
لألمم املتحدة ،باألحكام اليت مل تتقيد بها وباألسباب اليت دفعتها إىل ذلك .وعليها ،يف التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقييد ،أن
تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته”.
35
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ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها .وال جيوز
تطبيق هذه العقوبة إال مبقتضى حكم نهائي صادر عن حمكمة خمتصة.
	•ال جيوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من
العمر ،وال تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل.
	•ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو
احلاطة بالكرامة .وعلى وجه اخلصوص ،ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية
على أحد دون رضاه احلر.
	•ال جيوز سجن أي إنسان جملرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
	•ال جيوز إنكار الشخصية القانونية للفرد.
	•حظر املساس حبق كل إنسان يف حرية الفكر والوجدان والدين .ويشمل ذلك حريته
يف أن يدين بدين ما ،وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره ،وحريته يف إظهار
دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم ،مبفرده أو مع مجاعة،
وأمام املأل أو على حده.
وهلذا نرى وجوب وضرورة تدارك املشرع الفلسطيين هلذا اخللل من خالل العمل على تعديل مضمون
هذه املادة من القانون األساسي وفق ما يتفق وأحكام العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
يتم مبقتضى القانون الفلسطيين النص الصريح على حتصني طائفة من احلقوق واحلريات األساسية
واستبعادها من نطاق ودائرة التقييد ،ما قد حيول دون انتهاكها وبالتالي محايتها مسبقا من أي
تعسف أو جتاوز قد تقدم عليه السلطة التنفيذية يف مثل هذه األحوال ،مما قد يعزز الدور والبعد
الوقائي يف محاية وصون احلقوق.

-2/1قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005
يعترب قانون اخلدمة يف قوى األمن الذي صدر بتاريخ 2005/6/4م ،األساس الناظم لقوى األمن
الفلسطيين ،كما يعترب املرجعية القانونية العليا الناظمة ملاهية وأسس تعيني الضباط وضباط الصف
واألفراد يف قوى األمن والرتب العسكرية للضباط وضباط الصف واألفراد العاملني يف قوى األمن
وشروط التعيني يف الوظائف اخلاضعة لنطاق األمن مبكوناته املختلفة ،وطرق ترقية وفصل وإنهاء
خدمات العاملني يف هذا القطاع ،وقواعد التأديب وشروطه وضماناته ،وعالقة مكونات األمن ببعضها
البعض ،واحملظورات املفروضة على الضابط وضباط الصف وغريها من التفاصيل املتعلقة بتنظيم
خمتلف جوانب وجماالت قطاع األمن الفلسطيين.

 -1/2/1مضمون قانون اخلدمة يف قوى األمن.
حدد وعرف هذا القانون مبقتضى املادة الثالثة منه قوى األمن الفلسطيين ،باألفراد املنتمني ألي من
الفئات التالية:
1 .1قوات األمن الوطين وجيش التحرير الوطين الفلسطيين.
2 .2قوى األمن الداخلي.
3 .3املخابرات العامة.
وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثالث.

كما عرف القانون مبقتضى املادة السابعة ،األمن الوطين بكونه هيئة عسكرية نظامية ،تؤدي وظائفها
وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير األمن الوطين وحتت قيادة القائد العام ،وهو الذي يصدر القرارات
الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة ،وفقا ألحكام القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه.
يف حني عرف القانون مبوجب املادة العاشرة ،قوى األمن الداخلي بكونها هيئة أمنية نظامية ،تؤدي
وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام األمن الداخلي ،وهو الذي
يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.
كما عرف مبقتضى املادة الثالثة عشر املخابرات العامة بكونها ،هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع
للرئيس ،وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة رئيسها وحتت قيادته ،وهو الذي يصدر
القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.
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ولعل من املسائل اهلامة اليت استوقفتنا مبنت أحكام ونصوص قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطيين
ما يلي :
	•رغم تعريف القانون ملكونات الفئات اليت ينظمها ويسري عليها ،جتاهل ومل
يتوقف أمام تعريف ما تعنيه عبارة جيش التحرير الوطين الفلسطيين ،20علما
بأنه عرف وحدد بدقة ووضوح مدلول ومعنى عبارة األمن الوطين واألمن الداخلي
واملخابرات العامة.
	•تأكيد القانون مبقتضى املادة ( )221على وجوب إلغاء العمل بكل ما يتعارض مع
أحكام هذا القانون ،وعلى هذا األساس إذا ما تعارض أي نص تشريعي على صعيد
أيا من التشريعات النافذة والسارية قبل نفاذ هذا القانون مع أحكام قانون اخلدمة
يف قوى األمن ،فالعربة واألفضلية واملكانة تكون يف مثل هذه األحوال لقانون اخلدمة
يف قوى األمن ومن ثم ال جمال بأي حال من األحوال إلعمال وتطبيق النص املعارض
واملخالف ألحكام هذا التشريع إن وجد على صعيد التشريعات النافذة.
	•حددت املادة ( )95من القانون أنواع العقوبات اليت توقع على الضباط وهي:
 .1عقوبات انضباطية يوقعها القادة املباشرون والرئاسات.
 .2عقوبات تأديبية توقعها جلنة الضباط.
 .3عقوبات توقعها احملاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).

ونصت املادة ( )174من القانون أيضا على (العقوبات اليت توقع على ضباط الصف
واألفراد هي :
 .1عقوبات انضباطية يوقعها القادة املباشرون والرئاسات.
 .2عقوبات توقعها احملاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).
20
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تشكل جيش التحرير الفلسطيين بناء على قرار مؤمتر القمة العربية عام  ،1964ومت رمسياً اإلعالن عن تشكيله يف األول من
سبتمرب1964م ،ويعترب جيش التحرير الفلسطيين ،القوة النظامية والذراع العسكري ملنظمة التحرير الفلسطينية ،وتكون حينئذ من
ثالثة ألوية عسكرية ،هي قوات عني جالوت ومقرها قطاع غزة ومجهورية مصر العربية ،قوات حطني يف سوريا.
ومل يزل هذا اجليش قائما ،وتتواجد معظم قواته اآلن يف سوريا واألردن ( قوات بدر).

ولعل املالحظ بهذا النص عدم إشارته أو إحالته لقانون العقوبات الثوري ،إذ مسى بصريح النص
القانون املناط به حتديد وتعريف اجلرائم العسكرية وحصر وحتديد العقوبات املقرة هلا ،بقانون
العقوبات العسكري ،21ما يعين بأن املشرع عندما وضع قانون اخلدمة يف قوى األمن على صعيد األرض
الفلسطينية ،قد استبعد صراحة قانون العقوبات الثوري من السريان واالنطباق على أفراد األمن
الوطين الفلسطيين ،ولعل ما يؤكد على هذه احلقيقة أيضا ،عدم وجود أي نص قانوني مبنت القانون
أو على صعيد أحكامه االنتقالية أو اخلتامية يشري اىل استمرار سريان وانطباق قانون العقوبات
الثوري خالل الفرتة الفاصلة ما بني نفاذ قانون اخلدمة يف قوى األمن ووضع املشرع الفلسطيين
لقانون العقوبات العسكري.
وقد يدعي البعض بأن هذه األمور قد غابت عن املشرع أو مل يتنبه هلا عند صياغة قانون اخلدمة
يف قوى األمن ،وهنا ميكننا القول بأن املشرع قد نص صراحة مبقتضى املادة ( )220من القانون
على ( مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون تبقى األنظمة والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بالشأن
العسكري لقوى األمن نافذة حلني صدور األنظمة والتعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه) ،ولو
كان يرغب يف استمرار سريان قانون العقوبات الثوري على أفراد قوى األمن لنص ضمن هذا النص
أو مبقتضى نصا آخر على بقاء سريان قانون العقوبات الثوري حلني وضع وإصدار قانون العقوبات
العسكري.
ومن جانب آخر جاء يف ديباجة قانون اخلدمة يف قوى األمن (  ...بعد اإلطالع على القانون األساسي
املعدل ،وبناء على ما أقره اجمللس التشريعي يف جلسته املنعقدة بتاريخ 2005/5/11م باسم الشعب
العربي الفلسطيين ،أصدرنا القانون التالي ،)...ويعترب إغفال اإلشارة هلذه التشريعات يف ديباجة
قانون اخلدمة يف قوى األمن باعتقادنا ،قرينة قانونية قاطعة على جتاهل هذا القانون الكلي لقانون
العقوبات الثوري وقانون واإلجراءات الثوري لعام  ،1979وعلى نية املشرع الفلسطيين استبعاد أحكام
هذه التشريعات وجتنب العمل بها ،ولو كان األمر خبالف ذلك ألشار القانون هلذه التشريعات
بوصفها إحدى مرجعياته وأساس ومنطلق ألحكامه.
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نصت املادة ( )194من قانون اخلدمة يف قوى األمن على ( حيدد قانون األحكام العسكرية أنواع اجلرائم العسكرية والعقوبات
املقررة هلا ،واختصاص احملاكم العسكرية بنظرها والفصل فيها ،واجلرائم االنضباطية والعقوبات املقررة هلا ،واختصاص القادة
يف نظرها والفصل فيها ،وكذلك اإلجراءات املتبعة يف هذا الشأن).
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-2/2/1حمددات قانون اخلدمة يف قوى األمن للعقوبات العسكرية
حدد قانون اخلدمة يف قوى األمن مبقتضى املادة ( )98حصرا العقوبات اليت ختتص بإيقاعها
احملاكم العسكرية بنصه على ( العقوبات اليت توقعها احملاكم العسكرية وفقا للقانون ،وذلك إذا
ارتكب الضابط أي من اجلرائم اآلتية:
1 .1ترك موقعا أو مركز أو خمفر .أو تسليم أي منها أو اختاذه وسائط إللزام أو حتريض أي قائد
أو شخص آخر على ترك موقع أو مركز أو خمفر أو تسليم أي منها مع أن الواجب على ذلك
القائد أو الشخص اآلخر املدافعة عنه.
2 .2تركه أسلحة أو ذخرية أو عدد ختصه أمام جهات معادية.
3 .3مكاتبة العدو أو تبليغه أخبار بطريق اخليانة أو إرساله راية اهلدنة إىل العدو بطريق اخليانة
أو اجلنب.

املادة ( )214من قانون اخلدمة يف قوى األمن على ( للوزارة املختصة استخدام عدد كاف من
العاملني املدنيني يف قوة األمن اليت تتعبها ،ويكونون خاضعني ألحكام قانون اخلدمة املدنية املعمول به
يف كل ما يتعلق بأمور استخدامهم حتى انتهاء خدمتهم).
وخلت أحكام قانون اخلدمة يف قوى األمن من أي نص بشأن العقوبات والتدابري االنضباطية والتأديبية
اليت قد توقع على هذه الفئة ،ما يعين بوضوح إقرار القانون خبضوع العاملني املدنيني يف قوى األمن
ألحكام القانون املدني سواء على صعيد التأديب أو على صعيد املساءلة اجلنائية ،ولو كان األمر
خبالف ذلك ،حلدد قانون اخلدمة يف قوى األمن هلذه الفئة نصوصا خاصة مباهية وطبيعة العقوبات
التأديبية أو اجلرائم اليت تطبقها احملاكم العسكرية على هذه الفئة أسوة مبا على صعيد الضباط
وضباط الصف.
ومن جانب آخر جاء النص اخلاص خبضوع العاملني املدنيني لقانون اخلدمة املدنية نصا مطلقا وغري
معلق على قيد أو شرط.

4 .4إمداده العدو باألسلحة أو الذخرية أو باملؤونة أو قبوله عدوا عنده أو محايته عمدا ومل يكن
ذلك العدو أسريا.
5 .5خدمته العدو أو مساعدته اختياراً بعد وقوعه أسرياً يف قبضة ذلك العدو.
6 .6إجراؤه عمال يتعمد به عرقلة فوز قوى األمن بأكملها أو أي قسم منها أثناء وجوده يف
خدمة امليدان.
7 .7إساءة التصرف أو إغراء آخرين بإساءة التصرف أمام جهات معادية حبالة يظهر منها اجلنب.).

ويعترب حتديد القانون للجرائم العسكرية وفق النص السالف ،حتديدا حصرياً أي جاء على سبيل
احلصر ال املثال ،وهلذا ختتص احملاكم العسكرية حصرا مبحاكمة الضباط على اجلرائم السبعة
املشار إليها مبقتضى املادة ( )98فقط ،ومن ثم خيرج عن نطاق اختصاص القضاء العسكري
استنادا لنص املادة السالفة أي جرمية قد خترج عن هذا اإلطار ،ما يعين اختصاص القضاء
النظامي بصالحية ووالية النظر بها لكونه صاحب الوالية العامة.
ومن هذا املنطلق إن حماكمة احملاكم العسكرية ألي من الضباط على أفعال خارجة عن نطاق التحديد
السابق تعد حماكمات باطلة ملخالفة احملاكم العسكرية الصرحية لقواعد االختصاص والصالحية.
كما استثنى قانون اخلدمة يف قوى األمن العاملني املدنيني يف قوى األمن من أحكامه ،حيث نصت
40
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 -3/1قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية 1979
يتمثل هذا القانون بكونه الناظم األعلى ملاهية ومضمون القضاء العسكري الفلسطيين واختصاصات
وصالحيات ودرجات حماكمه ،حيث تألف هذا القانون من حيث الشكل من أربعة كتب مقسمة على 358
مادة قانونية ،تناولت وعاجلت مبنت نصوصها خمتلف اجلوانب واجملاالت اخلاصة باإلجراءات اجلزائية.
 -1/3/1مضمون قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية 1979
على صعيد اجلانب املوضوعي لقانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري ،تناول الكتاب األول من
هذا القانون جمموع املبادىء واألحكام الناظمة للضابطة القضائية ووظائفها ،حيث حدد القانون
أعضاء الضابطة القضائية بالنائب العام وأعضاء النيابة من الوكالء واملعاونني كما يسرى هذا
الوصف أيضا على:
أ .ضباط وصف ضباط األمن والوحدات واألجهزة .

وتناول الكتاب الثاني من القانون احملاكمات واحملاكم الثورية ،وطبيعة تكوين وتشكيل احملاكم
واختصاصاتها ،وإجراء احملاكمة وتنحي القضاة وردهم ،وتبليغ األوراق القضائية والبينات وطرق اإلثبات
وغريها من األصول املتبعة يف احملاكمات لدى احملاكم الثورية املركزية على صعيد اجلنايات واجلنح،
والنطق باحلكم ومشتمالته ،واالعرتاض على األحكام الغيابية والطعن باألحكام واستئنافها وتصديق
األحكام ،وحماكمة املتهم الفار وإعادة احملاكمة.
وتناول الكتاب الثالث من القانون األصول اخلاصة ببعض القضايا كدعاوى التزوير ما يتلف أو يسرق من
أوراق الدعوى واألحكام الصادرة فيها ،يف حني خصص الكتاب الرابع ملوضوع إنفاذ األحكام وحجيتها
وحاالت سقوط دعوى احلق العام واحلق الشخصي وسقوط العقوبة بالتقادم والعفو اخلاص وإنفاذ
األحكام اجلزائية وعقوبة اإلعدام.
وعلى صعيد طبيعة ومضمون مكونات القضاء العسكري الفلسطيين ،حددت املادة  119من قانون
أصول احملاكمات اجلزائية الثوري مكونات القضاء العسكري الفلسطيين باحملاكم التالية:
1 .1احملكمة املركزية «حمكمة القاضي الفرد».
وختتص هذه احملكمة بالنظر يف اجلرائم اليت ال تتجاوز عقوبتها السنة ،باستثناء
اجلرائم اليت يرتكبها الضباط.

ب .ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية .
ج .ضباط قوات الثورة الفلسطينية املسلحة.
د .األفراد الذين مينحون هذه السلطة من القائد األعلى أو من يفوضه فيما يكلفون به من
أعمال.

2 .2احملكمة العسكرية الدائمة
تتشكل احملكمة العسكرية الدائمة من ثالثة قضاة بقرار من القائد األعلى ،22بناء
على تنسيب رئيس اهليئة القضائية ،وختتص هذه احملكمة ،حبكم واليتها بالنظر
يف كافة اجلرائم ما مل يرد نص خاص على غري ذلك ،مبعنى تعترب هذه احملكمة
مبثابة حمكمة الوالية العامة على صعيد القضاء العسكري.

ه .من خيول هذه الصفة مبقتضى قوانني أو أنظمة أخرى منبثقة عنها .
و .قادة الوحدات والتشكيالت واملواقع .
ز .قادة مراكز الكفاح املسلح الفلسطيين .

3 .3حمكمة أمن الثورة «احملكمة العسكرية العليا».
تتشكل هذه احملكمة من ثالثة قضاة بقرار من القائد األعلى بناء على تنسيب رئيس
اهليئة القضائية ،كما جيوز أن يضاف اىل هيئة هذه احملكمة عضوان آخران يف
احلاالت اليت يعود تقديرها للقائد األعلى.

كما تناول هذا الباب وظائف النائب العام بوصفه مكلفاً باستقصاء اجلرائم وتعقب مرتكبيها من
حيرك دعوى احلق العام وينفذ األحكام اجلزائية ،كما تناول دور النيابة العامة بشأن املالحقات
القانونية بشأن اجلرائم.
وتناول هذا الكتاب أيضا مفهوم اجلرم املشهود وكيفية تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات ومساع
الشهود وتفتيش املنازل وأعمال الضبط ،والقبض على املتهم ،والتوقيف وإخالء السبيل ،وانتهاء
التحقيق.
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هو القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،حسب تعريف قانون أصول
احملاكمات اجلزائية الثوري
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وختتص حمكمة أمن الثورة بالنظر يف اجلرائم الواقعة على أمن الثورة الداخلي
واخلارجي وكل جرمية أخرى قرر هلا قانون العقوبات الثوري عقوبة األشغال الشاقة
املؤبدة أو اإلعدام واجلرائم اخلطرية اليت يرتكبها املدنيون أو املناضلون مهما كانت
صفتهم أو حصانتهم وفقاً للقانون ،مبعنى ختتص هذه احملكمة بالنظر باجلنايات
اخلطرة .23
ولعل ما جتدر اإلشارة إليه عدم تطرق قانون أصول احملاكمة الثوري صراحة
حملاكمة املدنيني سوى يف مضمون نص املادة املتعلق مبحكمة أمن الثورة ،24إذ خلت
باقي النصوص وحتديدا املتعلقة منها بأنواع احملاكم والتشكيالت القضائية للقضاء
الثوري واختصاصاتها من أي نص صريح يف هذا الشأن.
 4 .4احملكمة اخلاصة.
تتشكل احملكمة اخلاصة من ثالثة قضاة ،وختتص هذه احملكمة بالنظر يف القضايا
اليت تقرر نقضها ،واجلرائم اليت ترتكب من الضباط من رتبة رائد فما فوق
والقضايا الواردة يف قرار تشكيلها .
5 .5احملكمة اخلاصة.حمكمة امليدان العسكرية.
تتشكل حمكمة امليدان العسكرية بقرار من القائد األعلى من رئيس وعضوين
احدهم على األقل حقوقي وال تقل رتبة الرئيس عن رائد كما ال تقل رتبة كل من
العضوين عن نقيب ،وختتص حمكمة امليدان العسكرية بالنظر يف اجلرائم املرتكبة
خالل العمليات احلربية وال تقبل األحكام اليت تصدرها أي وجه من أوجه الطعن.
وخبصوص درجات التقاضي أمام احملاكم العسكرية على اختالفها تناولت أحكام املواد(– 240
 )248من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري استئناف أحكام احملاكم العسكرية ،حيث نصت
املادة ( )240من القانون على حق أي من أطراف الدعوى إذا تراءى له بأن حكم احملكمة املركزية
جمحف أو ال يتماشى مع قواعد العدالة أن يستأنف احلكم خطيا خالل عشرة أيام من اليوم الذي يلي
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سنشري اىل هذه اجلرائم عند استعراضنا ملضمون قانون العقوبات الثوري لسنة .1979
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جاء يف نص املادة ( )126من قانون أصول احملاكمات الثوري( ختتص حمكمة أمن الثورة بالنظر يف اجلرائم الواقعة على امن
الثورة الداخلي واخلارجي وكل جرمية أخرى قرر هلا قانون العقوبات الثوري عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة أو اإلعدام واجلرائم
اخلطرية اليت يرتكبها املدنيون أو املناضلون مهما كانت صفتهم أو حصانتهم وفقاً للقانون .

تاريخ صدور احلكم إىل رئيس اهليئة القضائية ،الذي جيب عليه قبول االستئناف متى كان مستوف
لشروطه الشكلية ،وإحالته مع أوراق القضية إىل احملكمة العسكرية الدائمة بواسطة النائب العام.
ويتلخص دور احملكمة العسكرية الدائمة كمحكمة استئناف إما بفسخ احلكم إذا كان خمالفا للقانون
والفصل يف أساس الدعوى أو أن تعيدها إىل احملكمة اليت أصدرت ذلك احلكم مشفوعة بتعليمات
للسري مبوجبها ،وتعترب قرارات حمكمة االستئناف قطعية.
وحبسب القانون جيوز الطعن بطريق النقض يف األحكام النهائية الصادرة عن احملكمة العسكرية
الدائمة وحمكمة أمن الثورة خالل مخسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدور احلكم  ،بطلب
خطي يقدم إىل رئيس اهليئة القضائية من قبل -:
1 .1النيابة العامة.
2 .2احملكوم عليه واملسؤول باملال.
3 .3املدعي الشخصي فيما يتعلق بااللزامات املدنية دون سواها.

ويقدم الطعن بالنقض اىل رئيس هيئة القضاء الثوري الذي يقوم بتدقيق الطلب فإذا ما وجده مقدم
ممن ليس له حق الطعن أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو أن الطلب مل يقدم يف امليعاد احملدد قرر
رد الطلب شكال أما إذا وجده مقبوال شكال فانه يدقق يف أسباب النقض ،حبيث إذا ما تبني له بأن
احلكم مبنى على خمالفة للقانون أو على خطأ يف تطبيقه أو يف تأويله قرر نقض احلكم وإعادة األوراق
إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم لتنظر فيه تدقيقا وحتكم يف الدعوى من جديد.
وإذا وجد خلال جوهريا يف اإلجراءات ترتب عليه إجحاف باملتهم أو إذا وقع بطالن يف احلكم كالذهول
عن الفصل يف احد الطلبات أو احلكم مبا جياوز طلب اخلصم أو صدور حكمني يف الواقعة الواحدة
أو خلو احلكم من أسبابه املوجبة أو عدم كفايتها أو غموضها قرر نقض احلكم وإحالة األوراق إىل
حمكمة األساس اليت أصدرت احلكم إلعادة احملاكمة مرافعة إذا كان احلكم باإلعدام أو األشغال
الشاقة املؤبدة وفيما عدا ذلك تنظر احملكمة فيه تدقيقا إال إذا رأت إجراء احملاكمة مرافعة أو بناء
على طلب النيابة العامة أو احملكوم عليه أو وكيله ووافقت احملكمة على الطلب.
ومن جانب آخر نص القانون على أن األحكام الصادرة عن احملكمة اخلاصة غري قابل ألي طريق من
طرق الطعن ووجب على رئيس هيئة القضاء الثوري رفعه للتصديق من اجلهة املختصة.
وعلى صعيد املصادقة على أحكام احملاكم العسكرية ،نصت املادة ( )248من القانون على (تصبح
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األحكام قطعية بعد التصديق عليها) ،حيث حصر القانون جهات التصديق على أحكام احملاكم
العسكرية جبهتني هما :القائد األعلى الذي أنيط به التصديق على -:
1 .1األحكام الصادرة باإلعدام واألشغال الشاقة املؤبدة واالعتقال املؤبد واألشغال الشاقة
املؤقتة واالعتقال املؤقت .
2 .2األحكام الصادرة عن حمكمة امن الثورة العليا
3 .3األحكام الصادرة عن حماكم امليدان العسكرية.

يف حني يصدق رئيس هيئة القضاء الثوري على األحكام الصادرة عن احملاكم الثورية املركزية
والدائمة اليت تتضمن عقوبة احلبس حتى ثالث سنوات ،كما منح القانون جهات التصديق صالحية،
ختفيض العقوبات احملكوم بها ،أو إلغاء كل العقوبات أو بعضها أصلية كانت أم تبعية ،أو إيقاف تنفيذ
العقوبات كلها أو بعضها أو إعادة احملاكمة بقرار مسبب.
وعلى صعيد مالحظاتنا على مضمون قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري نشري إىل أن هذا
القانون قد وضع لتنظيم األوضاع اخلاصة بالثورة الفلسطينية والفلسطينيني املدنيني املتواجدين يف
املناطق اخلاضعة لنفوذ وسيطرة الثورة وهذا ما أكدت عليه ديباجة القانون وحتديدا املادة الثالثة
اليت حصرت وعرفت العديد من املصطلحات كالثورة واملناضل وزمن احلرب والعمليات احلربية ،كما
يتضح هذا الوضع من طبيعة أعضاء الضابطة القضائية ،الذين صنفوا بناء على مكونات قانون أصول
احملاكمات الثورية.

 - 2/3/1مقارنة بني نصوص قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري وقانون اإلجراءات
اجلزائية «املدني»
بالنظر لكوننا نسعى من خالل هذه الدراسة اىل التأكيد على حق الفرد يف املثول أمام قاضيه الطبيعي
وعلى حقه يف التمتع بأكرب قدر ممكن من الضمانات اليت تكفل حقه يف الدفاع ،بل واملثول أمام حمكمة
حمايدة ونزيهة وعادلة ومنصفة ،نرى من األهمية مبكان استعراض بعض أوجه التناقض والتعارض ما
بني الضمانات اليت أقرها قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم  3لسنة 2001م للمتهم ،وتلك
اليت يأخذ بها قانون أصول احملاكمات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م سواء تعلق األمر
باملتهم العسكري أو املدني ،لكون القضاء العسكري الفلسطيين كما هو ثابت من الواقع واملمارسة العملية
قد أجاز لذاته حق ومشروعية مد واليته القضائية لتشمل املدنيني يف جرائم وأفعال معينه.
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وهلذا ارتأينا قبل التوقف أمام مدى مشروعية حماكمة القضاء العسكري الفلسطيين للمدنيني،
والعسكريني الفلسطينيني ،أن نقف أمام أوجه التناقض والتعارض القائم ما بني أحكام قانون
اإلجراءات اجلزائية «املدني» رقم ( )3لسنة 2001م ،وقانون أصول احملاكمات الثوري لسنة
 ،1979بوصفه القانون اإلجرائي اجلاري تطبيقه على صعيد اجلوانب اإلجرائية للمحاكم العسكرية
الفلسطينية ،ملا هلذا التناقض من أثر داعم ملوقفنا املعارض ليس حملاكمة املدنيني أمام القضاء
العسكري فحسب بل الستمرار سريان قانون أصول احملاكمات الثوري والعمل به.
ولعل أهم أوجه التناقض بني القانونني:

او ًال :منع اتصال املتهم بالعامل اخلارجي
جاء يف نص املادة ( )50من قانون أصول احملاكمات الثوري( ،حيق للمدعي العام إن يقرر منع
االتصال باملتهم املوقوف مدة ال تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً للقانون) ،وهذا النص بال
شك يعين منع املتهم من االتصال بأي شخص خارجي مبا يف ذلك حماميه ،حيث جاء النص كما
يتضح من مضمونه على وجه اإلطالق ،إذ مل يستثين أحدا من إجراءات املنع ،وليس هذا فحسب بل
ترك النص هذا اإلجراء مفتوح جلواز وإمكانية جتديده من قبل املدعي العام.
يف حني نصت املادة ( )103من قانون اإلجراءات اجلزائية ( جيوز لوكيل النيابة يف مواد اجلنايات
وملصلحة التحقيق أن يقرر منع االتصال باملتهم املوقوف مدة ال تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد
ملرة واحدة ،وال يسري هذا املنع على حماميه الذي جيوز له االتصال به يف أي وقت يريد ،دون قيد أو
رقابة).

ثانياً :تفتيش املنازل.

نصت املادة  64من قانون أصول احملاكمات الثوري على (حيق للمدعي العام دخول منزل أي شخص
وتفتيشه إذا كان مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز على أشياء تتعلق باجلرم
أو خمف شخصاً له عالقة باجلرمية أو مشتكى عليه).
يف حني جاء بنص املادة ( )41من قانون اإلجراءات اجلزائية ( ،تفتيش املنازل جيب أن يكون نهاراً
وال جيوز دخوهلا ليالً ،إال إذا كانت اجلرمية متلبسًا بها ،أو كانت ظروف االستعجال تستوجب ذلك).
ويتضح من مضمون هذا النص امتالك املدعي العام العسكري لسلطة وصالحية القيام بأعمال
التفتيش يف أي وقت شاء ،يف حني حصر قانون اإلجراءات اجلزائية هذه الرخصة وضبطها سواء
من حيث حتديد الوقت اجلائز واملسموح من خالله تفتيش املنازل ،أو من خالل حتديد احلاالت
االستثنائية اليت تقتضي اخلروج على القاعدة واألصل يف وقت إجراء التفتيش ودخول املنازل.
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ومن جانب آخر أكد قانون اإلجراءات اجلزائية مبقتضى املادة مادة ( )39فقرة ( )1على أن دخول
املنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق ال يتم إال مبذكرة من قبل النيابة العامة أو يف حضورها،
بنا ًء على اتهام موجه إىل شخص يقيم يف املنزل املراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشرتاكه
يف ارتكابها ،أو لوجود قرائن قوية على أنه حيوز أشياء تتعلق باجلرمية.

ويظهر الفرق جليا ما بني هذا النص والنص السالف ،إذ خول قانون اإلجراءات اجلزائية “املدني”
القضاء سلطة الرقابة على مثل هذا اإلجراء ،لكون القضاء هو املالك لصالحية وسلطة األذن به،
وبالتالي إذا مل يقتنع القاضي بأهمية وجدوى هذا اإلجراء ومدى ارتباطه وصلته باإلثبات فمن
الطبيعي أن يرفض منح هذه الرخصة وال يأذن باستخدامها.

وهو بال شك ما خيتلف عن االشتباه الذي ال يرقى اىل مرحلة االتهام ،وهلذا يعترب حتديد قانون
اإلجراءات لشرط االتهام كشرط أساسي للتفتيش ،ضمانة قانونية إللزام اجلهات التنفيذية باحرتام
ومراعاة حرمة احلياة اخلاصة.

كما حدد قانون اإلجراءات اجلزائية مهلة املراقبة خبمسة عشر يوما ،قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط،
احرتاما ومراعاة للخصوصية ولعدم تعسف النيابة العامة املدنية يف استغالل مثل هذا الصالحية
واإلجراء ،وهو بال شك ما يؤكد على مدى احرتام قانون اإلجراءات اجلزائي للخصوصية ،وحرصه
على عدم السماح باالعتداء عليها أو املس بها سوى يف نطاق ضيق وحمدد على سبيل االستثناء.

ورد يف نص املادة ( )68من قانون أصول احملاكمات الثوري ( للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب
الربيد والربق كافة اخلطابات والرسائل واجلرائد واملطبوعات والطرود وكافة الرسائل الربقية  ،كما جيوز
له مراقبة احملادثات اهلاتفية متى كان لذلك فائدة يف إظهار احلقيقة).

رابعا :القبض دون مذكرة على األشخاص

ثالثا :رقابة الرسائل واالتصاالت

ويتضح هنا أيضا إطالق القانون ليد املدعي العام الذي منح مبقتضى قانون أصول احملاكمات الثوري،
سلطة واسعة ومفتوحة ملراقبة املراسالت والطرود واخلطابات احملادثات اهلاتفية ،وغريها من املسائل
املتعلقة خبصوصية الفرد ،بل إن أخطر ما يف هذا النص ،عدم حتديده لفرتة أو مهلة زمنية حمددة
ملمارسة املدعي العام الثوري ملثل هذه األعمال ،كما خلى القانون من أي إشارة أو حتديد للضمانات
الرقابية اليت قد حتول دون تعسف أو استغالل املدعي العام لصالحياته يف هذا الشأن.
بينما جاء يف نص املادة ( )51من قانون اإلجراءات اجلزائية:
(  -1للنائب العام أو أحد مساعديه أن يضبط لدى مكاتب الربق والربيد اخلطابات
والرسائل واجلرائد واملطبوعات والطرود والربقيات املتعلقة باجلرمية وشخص
مرتكبها.
 .2كما جيوز له مراقبة احملادثات السلكية والالسلكية ،وإجراء تسجيالت ألحاديث يف
مكان خاص بنا ًء على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة يف إظهار احلقيقة
يف جناية أو جنحة يعاقب عليها باحلبس ملدة ال تقل عن سنة.
 .3جيب أن يكون أمر الضبط أو إذن املراقبة أو التسجيل مسبباً ،وملدة ال تتجاوز
مخسة عشر يومًا قابلة للتجديد ملرة واحدة).
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نصت املادة ( )78من قانون أصول احملاكمات الثوري على موضوع القبض على األشخاص دون
مذكرة بقوهلا :
(حيق ألي عضو من أعضاء الضابطة القضائية أن يأمر بالقبض على
املتهم احلاضر الذي توجد دالئل كافية على اتهامه يف األحوال التالية -:
أ -يف أحوال التلبس باجلرم إذا كان القانون يعاقب عليها باحلبس ملدة تزيد
على ستة أشهر.
ب -إذا كانت اجلرمية جنحة معاقبا عليها باحلبس وكان املتهم موضوعا
حتت املراقبة أو مل يكن له حمل إقامة ثابت ومعروف.
ج -يف اجلنايات
د -يف جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة
العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة اآلداب).
يف حني نصت املادة ( )30من قانون اإلجراءات اجلزائية على موضوع القبض دون مذكرة بقوهلا:
( ملأمور الضبط القضائي أن يقبض بال مذكرة على أي شخص حاضر توجد
دالئل على اتهامه يف األحوال التالية -1:حالة التلبس يف اجلنايات ،أو اجلنح
اليت تستوجب عقوبة احلبس مدة تزيد على ستة أشهر -2 .إذا عارض مأمور
49

عدم مشروعية حماكمة املدنيني الفلسطينيني أمام القضاء العسكري الفلسطيين

منظومة التشريعات الناظمة الختصاص ووالية القضاء العسكري الفلسطيين
AL-HAQ

AL-HAQ

الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع
وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف -3 .إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه
بارتكاب جرمية ،ورفض إعطاءه امسه أو عنوانه أو مل يكن له مكان سكن
معروف أو ثابت يف فلسطني).
ويتضح من النصني وجود فارق واضح ما بني قانون أصول احملاكمات الثوري الذي توسع يف حاالت
القبض دون مذكرة وقانون اإلجراءات اجلزائية الذي حصر وحدد حاالت القبض دون مذكرة يف
نطاق ضيق خشية التوسع يف تفسري هذا السلطة ومن ثم التعسف يف توقيف األشخاص واحتجازهم.

خامسا :ضمانات الكرامة واملعاملة اإلنسانية
نصت املادة ( )82من قانون أصول احملاكمات الثوري على ( ال جيوز القبض على أي إنسان أو حبسه
إال بأمر من السلطات املختصة بذلك قانوناً).
بينما نصت املادة ( )29من قانون اإلجراءات اجلزائية على (ال جيوز القبض على أحد أو حبسه إال بأمر
من اجلهة املختصة بذلك قانوناً ،كما جتب معاملته مبا حيفظ كرامته ،وال جيوز إيذاؤه بدنيًا أو معنوياً).

سادسا:احرتام اخلصوصية
نصت املادة ( )69من قانون أصول احملاكمات الثوري على:
(أ -إذا اقتضت احلال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده أو ملوظف
الضابطة القضائية املستناب وفقا لألصول أن يطلع عليها قبل ضبطها.
ب -ال تفض األختام وال تفرز األوراق بعد ضبطها إال حبضور املتهم أو وكيله أو
يف غيابهما إذا دعيا وفقا لألصول ومل حيضرا ويدعى أيضا من جرت املعاملة
عنده حلضورها .
ج -يطلع املدعي العام وحده على الرسائل والربقيات املضبوطة حال تسلمه
األوراق يف غالفها املختوم فيحتفظ بالرسائل والربقيات اليت يراها الزمة
إلظهار احلقيقة أو اليت يكون أمر اتصاهلا بالغري مضرا مبصلحة التحقيق
ويسلم ما بقي منها إىل املتهم أو األشخاص املوجهة إليهم .
د -ينبغي أن يرسل أصول الرسائل والربقيات املضبوطة مجيعها أو بعضها أو
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صور عنها إىل املتهم أو الشخص املوجهة إليه يف اقرب مهلة مستطاعة إال
إذا كان أمر اتصاهلا مضرا مبصلحة التحقيق) .
يف حني نصت املادة ( )50من قانون اإلجراءات اجلزائية على:
(-1ال جيوز التفتيش إال عن األشياء اخلاصة باجلرمية اجلاري التحقيق بشأنها
ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها يف حد ذاتها
جرمية ،أو تفيد بكشف احلقيقة يف جرمية أخرى ،جاز ملأمور الضبط القضائي
ضبطها.
-2يتم ضبط مجيع األشياء اليت يعثر عليها أثناء إجراء التفتيش واملتعلقة
باجلرمية وحترز وحتفظ وتثبت يف حمضر التفتيش وحتال إىل اجلهات املختصة.
-3إذا وجدت يف املنزل الذي مت تفتيشه أوراق خمتومة أو مغلقة بأية طريقة
أخرى فال جيوز ملأمور الضبط القضائي أن يفضها.
 -4حيرر حمضر التفتيش من قبل القائم عليه ،ويذكر فيه األشياء اليت مت
ضبطها واألمكنة اليت وجدت فيها ويوقع عليه ومن حضر إجراءات التفتيش).

سابعا :مدة التوقيف املقرة للنيابة
جاء يف نص الفقرة (أ) من املادة  88من قانون أصول احملاكمات الثوري (ينتهي التوقيف حتما
بعد مضى مخسة عشر يوما على توقيف املتهم وجيوز للمدعي العام جتديد التوقيف ملدة ال تتجاوز
اخلمسة وأربعني يوما وال جيوز جتاوز هذه املدة إال بإذن من رئيس اهليئة القضائية).
يف حني نصت الفقرة (ب) من ذات املادة على (أما يف اجلرائم املخلة بأمن الثورة فيجوز للنائب
العام توقيفه ثالثة أشهر وإذا مل ينته التحقيق جاز متديد التوقيف ثالثة أشهر أخرى مبوافقة رئيس
اهليئة القضائية).
بينما جاء يف نص املادة ( )108من قانون اإلجراءات اجلزائية(جيوز لوكيل النيابة توقيف املتهم بعد
استجوابه ملدة مثان وأربعني ساعة ويراعى متديد التوقيف من قبل احملكمة طبقاً للقانون) ،ونصت
املادة ( )119من قانون اإلجراءات على (إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف املقبوض
عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح متديد التوقيف ملدة ال
تتجاوز مخسة عشر يوماً).
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كما جاء يف نص املادة ( )120من قانون اإلجراءات اجلزائية:

( -1لقاضي الصلح بعد مساع أقوال ممثل النيابة واملقبوض عليه أن يفرج
عنه ،أو يوقفه ملدة ال تزيد على مخسة عشر يوماً .كما جيوز له جتديد توقيفه
مدداً أخرى ال تزيد يف جمموعها على مخسة وأربعني يوماً.
 -2ال جيوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر يف الفقرة ( )1أعاله،
إال إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إىل حمكمة
البداية ويف هذه احلالة ال جيوز أن تزيد مدة التوقيف على مخسة وأربعني
يوماً-3 .على النيابة العامة عرض املتهم قبل انتهاء مدة الثالثة أشهر املشار
إليها يف الفقرتني السابقتني على احملكمة املختصة مبحاكمته لتمديد
توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء احملاكمة -4 .ال جيوز بأي حال أن تزيد مدد
التوقيف املشار إليها يف الفقرات الثالث أعاله على ستة أشهر وإال يفرج فوراً
عن املتهم ما مل تتم إحالته إىل احملكمة املختصة حملاكمته -5 .ال جيوز
أن يستمر توقيف املتهم املقبوض عليه يف مجيع األحوال أكثر من مدة
العقوبة املقررة للجرمية املوقوف بسببها).
كما نصت املادة ( )121من قانون اإلجراءات اجلزائية على ( ال جيوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم
يف غيابه ،إال إذا اقتنع القاضي باالستناد إىل بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه ،بسبب مرضه).
ومما ال شك فيه وضوح مدى الفرق ما بني ضمانات التوقيف املقرة بقانون اإلجراءات اجلزائية ،وتلك
اليت جاء النص عليها مبنت قانون أصول احملاكمات الثوري ،الذي منح كما هو ثابت املدعي العام
العسكري سلطة التقرير املطلقة بتوقيف املتهم ملدة  45يوما ،يف حني ال ميتلك وكيل النيابة حسب
قانون اإلجراءات اجلزائية توقيف املتهم بعد استجوابه ملدة أطول من أربع وعشرين ساعة إال إذا
حصل على قرار بتمديد التوقيف من قبل احملكمة ،ما يعين إخضاع التوقيف حسب قانون اإلجراءات
لضمانة الرقابة القضائية ،وهو ما ميثل بال شك إحدى أهم الضمانات القانونية لعدم التعسف يف
احتجاز األفراد وتقييد حرياتهم.
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ثامنا :الوقت املمنوح إلعداد الدفاع

جاء يف نص املادة ( )199من قانون أصول احملاكمات الثوري( ،يبلغ املدعي العام صورة عن قرار
االتهام والئحة االتهام وقائمة بأمساء الشهود للمتهم قبل موعد احملاكمة بثالثة أيام على األقل ).
يف حني نص قانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة (( )242يتوىل قلم احملكمة تبليغ املتهم بصورة
من الئحة االتهام قبل يوم احملاكمة بأسبوع على األقل ،وتضاف إىل ذلك مواعيد املسافة).
وبهذا الشأن يتضح أيضا الفارق ما بني القانونني يف املهل احملددة ملعرفة املتهم لتفاصيل وطبيعة
التهم املوجهة إليه.
ومن جانب آخر تضمن قانون اإلجراءات اجلزائية جمموعة من الضمانات اليت مل يرد النص عليها
يف قانون أصول احملاكمات الثوري ومنها:
	•تأكيد املادة ( )96من قانون اإلجراءات اجلزائية على (  -1جيب على وكيل النيابة
عند حضور املتهم ألول مرة إىل التحقيق أن يتثبت من هويته وامسه وعنوانه ومهنته
ويستجوبه بالتهمة املنسوبة إليه ويطالبه باإلجابة عليها ،وخيطره أن من حقه االستعانة
مبحام ،وأن كل ما يقوله جيوز تقدميه كدليل ضده من معرض البينة عند حماكمته-2.
جيب إثبات أقوال املتهم يف حمضر االستجواب).
	•نص املادة ( )99من قانون اإلجراءات اجلزائية (على وكيل النيابة قبل استجواب
املتهم أن يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها).
	•نص املادة ( )100من قانون اإلجراءات اجلزائية على ( يأمر وكيل النيابة -من تلقاء
نفسه بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل اجلهات املختصة إذا رأى
ضرورة ذلك أو بنا ًء على طلب من املتهم أو حماميه).
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-4/1قانون العقوبات الثوري لسنة .1979

و .أية قوة ثورية تشكل بأمر القائد األعلى لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو مؤقتة .

يتمثل هذا القانون بكونه الناظم األعلى ملاهية ومضمون اجلرائم والعقوبات املقررة هلا ،حيث حدد
قانون العقوبات الثوري لعام  ،1979ماهية السلوك الذي يعد جرمية والعقوبة املقررة هلا ،كما
أشتمل أسوة بغريه من التشريعات العقابية على القسم العام أي القسم املتعلق بالقواعد العامة
من قانون العقوبات اليت تسري على أية جرمية أو أية عقوبة ،كسريان القانون من حيث الزمان
واملكان ،واالختصاص العيين والشخصي هلذا القانون ،وأنواع اجلرائم ،وأركان اجلرمية املادي
واملعنوي وفاعل اجلرمية ،والشروع يف اجلرائم ،وأنواع العقوبات ،واملسؤولية اجلزائية وانتفائها
واألعذار وأسباب اإلعفاء من العقوبة وسقوطها ووقف التنفيذ وغريها من املبادىء العامة.

ز .امللحقني بالثورة من املقاتلني واملدنيني من القوات احلليفة أو الفصائل املقاومة أو
املتطوعني .
ح .األعضاء العاملني يف الثورة واملستخدمني فيها أو يف مؤسساتها أو مصانعها .

كما جاء يف نص املادة ( )9من القانون ( تسري أحكام هذا القانون على كل فلسطيين أو سواه فاعال
كان أو متدخال أو حمرضا أقدم على ارتكاب إحدى اجلرائم اآلتية -:
ا .اجلرائم اليت ترتكب ضد امن وسالمة ومصاحل قوات الثورة .

أما القسم اخلاص فقد انصرف إىل حتديد جمموعة النصوص القانونية املتعلقة باألفعال اجملرمة
واجلزاءات املقرة هلا ،سواء أكانت عقوبة أم تدبري احرتازي.
وتألف هذا القانون من حيث الشكل من كتابني موزع على أربعة عشر باب مقسمة على  486مادة
قانونية ،تناولت املواد ( )126 -1جمموع اجلوانب املتعلقة بالقسم العام ،يف حني تناول ما تبقى من
نصوص القانون أي ( )360مادة القسم اخلاص من قانون العقوبات الثوري.
وعلى صعيد اجلانب املوضوعي يف قانون العقوبات الثوري لعام  ،1979ميكننا القول بأن هذا القانون
قد وضع من قبل منظمة التحرير الفلسطينية كتشريع عقابي عام للفلسطينيني املتواجدين يف مناطق
نفوذ الثورة الفلسطينية وحتديدا يف دولة لبنان ،وهلذا مجع يف مضمونه ما بني التشريع العقابي
العسكري وقانون العقوبات املدني.
اخذ قانون العقوبات الثوري لسنة  ،1979بعدة معايري لتحديد اختصاص القضاء العسكري وسريان
قانون العقوبات الثوري ،حيث نصت املادة الثامنة من القانون على ( خيضع ألحكام هذا القانون كل
من :
ا .الضباط .
ب .صف الضباط .
ج .اجلنود .
د .طلبة املدارس والكليات الثورية ومدارس التدريب املهين .
ه .أسرى احلرب .
54

ب .اجلرائم اليت تقع يف املعسكرات أو الثكنات أو املراكز أو املؤسسات أو املصانع أو السفن
أو الطائرات أو األماكن أو املساكن أو احملال اليت يشغلها األفراد لصاحل قوات الثورة أينما
وجدت .
ج .اجلرائم اليت ترتكب من أو ضد األفراد متى وقعت بسبب تأديتهم واجباتهم .

ونصت املادة ( )7من القانون أيضا على ( يطبق هذا القانون على مجيع اجلرائم املقرتفة يف األرض
اليت تتواجد عليها الثورة الفلسطيين).
كما نصت املادة ( )10من القانون على ( كل من ارتكب خارج األماكن اليت تتواجد عليها الثورة جناية أو
جنحة داخلة يف اختصاص القضاء الثوري الفلسطيين يعاقب مبقتضى أحكامه ولو مل يعاقب عليها قانون
البلد الذي وقعت فيه أما إذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك يعفي من احملاكمة أمام احملاكم الثورية
ثانية إال انه جيب مراعاة مدة العقوبة اليت يكون قد قضاها ،ويف هذه احلال للمحكمة الثورية أن تقرر
استئجال الفصل يف الدعوى إىل حني الفصل يف الدعوى العالقة أمام حمكمة البلد املقصود) .25
فمن خالل هذه النصوص يتضح بأن قانون العقوبات الثوري قد وضع كقانون ناظم للتجريم
والعقاب على صعيد التجمعات الفلسطينية اليت كانت متواجدة يف املناطق اليت تسيطر عليها
الثورة الفلسطينية ،إذ يعترب هذا القانون اىل جانب اختصاصه بالتجريم والعقاب على صعيد
اجلانب العسكري الثوري ،قانون جتريم وعقاب بالنسبة للمدنيني الفلسطينيني اخلاضعني ملناطق
25

عرفت املادة  3فقرة (أ) عبارة كل من ( هو كل شخص فلسطيين ارتكب جرمية منصوص عليها يف هذا القانون ويلحق
بالفلسطينيني من اجل انطباق أحكام هذا القانون كل شخص آخر غري فلسطيين ارتكب جرمية ضد الثورة الفلسطينية كفاعل
أصلي أو شريك أو متدخل أو حمرض .
55
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نفوذ وسيطرة قوات الثورة الفلسطينية يف املناطق اليت متكنت عمليا من إدارتها لغياب اإلدارة
الرمسية والسلطة الرمسية الشرعية كما هو احلال مع الوضع الذي كانت عليه الدولة يف لبنان،
وهذا ما يفسر تناوله للجرائم والعقوبات اخلارجة عن نطاق الشأن العسكري كما هو احلال
مع جرائم استيفاء احلق بالذات وشهادة الزور واليمن الكاذبة واالعتداء على املمتلكات العامة
والطرق العامة واجلرائم اليت متس بالدين واألسرة والتعدي على حرمة األموات ،واجلرائم
املتعلقة باألزواج ،واجلنح املخلة بآداب األسرة ،وجرائم إهمال واجبات األسرة وجرائم الزنا
والسفاح واجلرائم املتعلقة بالولد وبنوته وجرائم خطف القاصر ،واجلرائم املخلة باألخالق
واآلداب كاالغتصاب وهتك العرض اإلغواء والتهتك وخرق حرمة األماكن اخلاصة بالنساء احلض
على الفجور والتعرض لألخالق واآلداب العامة واإلجهاض واالعتداء على األشخاص واألموال
والتسول واملضاربات غري املشروعة وجرائم األوزان واملقاييس والقمار والسكر واملخدرات وإزعاج
األفراد وإساءة معاملة احليوان وخمالفات السري والتعدي على األرض الزراعية وغريها من
اجلرائم اليت ينظمها يف العادة قانون العقوبات “املدني” وليس قانون العقوبات العسكري.
ومن جانب آخر يظهر بوضوح تأثر واضعي هذا القانون بقانون العقوبات األردني رقم  16لسنة ،1960
إذ مت أخذ الكثري من نصوص هذا القانون وإدراجها كما هي وبذات النص والعبارات مبنت قانون
العقوبات الثوري لسنة .1979

AL-HAQ

 -1/4/1مالحظات على مضمون قانون العقوبات الثوري

وباستعراض مضمون قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م ،ميكننا القول بأن مضمون هذا القانون
يثري العديد من املالحظات أهمها:
 -1/1/4/1قانون العقوبات الثوري وضع كقانون ناظم للثورة وليس ملؤسسة عسكرية وأمنية
راعى هذا القانون كما هو واضح الظرف الزمين والواقع للثورة الفلسطينية إبان إصداره ،حيث اهتم
بتحديد وتعريف العدو ،الذي حدده مبقتضى املادة الثالثة من القانون بكونه ( الكيان الصهيوني يف
فلسطني احملتلة وغريها من األراضي العربية املغتصبة أو كل دولة أو جهة أخرى معادية للثورة).
ونتيجة لكون قانون العقوبات الثوري لسنة  ،1979وضع للثورة وليس ملؤسسة عسكرية تقليدية ،اهتم
باجلوانب املتعلقة باالستعدادات القتالية ومدى جهوزية أفراد الثورة ،وضمان عدم الفرار وااللتزام
بالقتال واالشتباك فضال عن اهتمامه باجلوانب املتعلقة بسبل حتصني املقاومة الفلسطينية األمين
جراء التشدد جبرائم التخابر والتعاون واخليانة وتسريب املعلومات أو القيام بأي عمل من شأنه أن
يعرض للخطر جناح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة وغريها من األمور املرتبطة باحلالة القتالية
اليت كانت قائمة ما بني قوات الثورة الفلسطينية ودولة االحتالل.
وهلذا خرج قانون العقوبات الثوري الفلسطيين أيضا عن سياق ومضمون قوانني العقوبات العسكرية
اليت يسعى مضمونها كما هو متعارف عليه اىل االهتمام بالبعد االنضباطي للمؤسسة العسكرية.

 -2/1/4/1طغيان الطبيعة املشددة على مضمون قانون العقوبات الثوري
بالنظر الرتباط قانون العقوبات بالثورة الفلسطينية ومصاحلها وأمنها ،طغت على مضمونه
الطبيعة املشددة للعقوبات العسكرية ،حيث نصت حوالي ( )42مادة من مواد القانون على عقوبة
اإلعدام كعقوبة على ارتكاب مخسني فع ً
ال من أفعال وجرائم معينة ،وهو بال شك ما يعترب تشدد
واضح من واضعي هذا القانون.26
ومن اجلرائم اليت أقر هلا قانون العقوبات الثوري لسنة  ،1979عقوبة اإلعدام جرمية:
	•كل آمر أو قائد سلم إىل العدو املوقع املوكول إليه ،دون أن يستنفد مجيع وسائل الدفاع.
26
56

نصت على هذه العقوبة املواد (  )134- 130واملواد (  )141-136واملواد  )145-143واملواد  )150-147واملواد  152و153
واملواد (  (169-165واملواد  175و 176و186و 199و 200و 203و204و 213و 216و 230و 276و284و  378و 417و 425و429و.442
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	•اإلعدام ملن يسلم يف ساحة القتال إذا أدى ذلك إىل وقف القتال أو إذا مل يعمل قبل
خمابرة العدو بكل ما يأمر به الواجب والشرف.

	•اإلعدام لكل فرد خيبئ بنفسه أو بواسطة غريه وهو على بينة من أمر اجلواسيس أو
األعداء.

	•من استعمل أية وسيلة إلرغام أي قائد أو شخص أخر على أن يهجر أو يسلم بصورة شائنة
أي حصن أو مكان أو نقطة.

	•من ألف عصابة إرهابية أو توىل زعامتها أو قيادة فيها بقصد اغتصاب أو نهب األراضي
أو األموال اململوكة للثورة أو للغري.

	•من ألقى سالحه أو ذخريته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.

	•من جيند نفسه أو غريه لصاحل العدو.

	•من ختابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على اخليانة أو أرسل إىل العدو راية
املهادنة عن خيانة أو جنب.
	•من أمد العدو باألسلحة أو الذخرية أو املؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسري وهو يعلم
أمره.
	•من قام عن علم منه أثناء وجوده باخلدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر جناح أية
عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات احلليفة.
	•من وقع باألسر والتحق خمتارا بالقوات املسلحة املعادية أو قام بعد وقوعه باألسر بأي عمل
يف خدمة العدو باختياره.

 -3/1/4/1تبين قانون العقوبات الثوري عقوبة األشغال الشاقة.
أخذ القانون بعقوبة األشغال الشاقة املؤبدة واملؤقتة ،حيث نصت على هذه العقوبة حوالي ()73
مادة ،27كما عرف القانون هذه العقوبة مبقتضى املادة ( )17فقرة (ب) بكونها تشغيل احملكوم عليه
يف األشغال الشاقة اجملهدة اليت تتناسب وصحته وسنه سواء يف داخل مراكز اإلصالح أو خارجها
ومدة عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة عشرون سنة أما األشغال الشاقة املؤقتة فترتاوح بني ثالث سنوات
ومخسة عشر سنة.
ومن اجلرائم اليت أقر هلا قانون العقوبات الثوري لسنة  ،1979عقوبة األشغال الشاقة:
	•من وقع يف قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط أن ال حيمل السالح عليه بعد ذلك.

	•اإلعدام لكل فرد يعطي عن خيانة كلمة املرور أو كلمة السر أو اإلشارة اجلوابية ألي شخص
ال حيق له أن يتلقاها.

	•من وقع أسريا لعدم اختاذه ما يلزم من احتياطات أو ملخالفته األوامر أو إلهماله واجباته
قصداً.

	•اإلعدام لكل من دل العدو على أماكن قوات الثورة أو القوات احلليفة أو دل هذه القوات
للسري على طريق غري صحيح.

	•من حرف األخبار أو األوامر املختصة باخلدمة عند جمابهة العدو.
	•من أذاع باللفظ أو الكتابة أو بواسطة اإلشارات أو بأية صورة أخرى أخبارا من شأنها أن
تسبب رعبا أو قنوطا ال موجب هلا أثناء العمليات احلربية

	•اإلعدام لكل من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات ،تعود باملنفعة على العدو أو حيسب بأنها
تعود باملنفعة عليه.

	•من استعمل ألفاظا من شأنها أن تسبب رعبا أو قنوطا يف أثناء املعركة أو قبل ذهابه إليها.

	•اإلعدام لكل أسري من األعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد ومحل
السالح على الثورة.
	•اإلعدام لكل فرد يعطي للعدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر األعمال العسكرية أو
أن تضر سالمة املواقع واملراكز العسكرية وسائر املؤسسات العسكرية أو حيسب أن من
شأنها ذلك.
58

	•من تسبب يف إيقاع الذعر يف إحدى القوات أو يف قيامها حبركات أو أعمال خاطئة أو
27

نصت على هذه العقوبة املواد  135و 142و 146و 151و 153و154و 157و 158ز 164و 166و 175و 178و 181و185و186و196و19
8و201و202و204و213و214و216و220و223و224و228و230و232و233و238و242و243و244و276و245و280و281و284و298و2
99و306و308و309و313و348و349و351و356و373و376و377و381و382و348و386و389و396واملواد417-414واملادة 422و423
و429و440و441و442و446و447و448و450و.455
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لعرقلة مجع األفراد املشتتني
	•من أقدم على سرقة جثة ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من األعداء يف منطقة
األعمال العسكرية.
	•من أوقع بشخص جريح أو مريض ال يقوى على الدفاع عن نفسه عمال من أعمال العنف .
	•من قام بدعاية ترمي إىل إضعاف الشعور الثوري أو إيقاظ النعرات العنصرية أو املذهبية
أو اإلقليمية يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة .
	•من أذاع أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الثورة أو أن
توهن نفسية الثوار أو اجلماهري الفلسطينية أو العربية.
	•من اقرتف فعال يضر بالوحدة الوطنية واملصري املشرتك لقوات الثورة.
	•من أقدم مع غريه على تأليف مجعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب اجلنايات على
الناس أو األموال.
	•ومما الشك فيه وقف أغلب دول العامل العمل بهذه العقوبة النتهاكها الصارخ للكرامة
اإلنسانية ملا فيها من امتهان وأيضا النتهاكها للمبدأ القاضي بأن العقوبة إصالح وتأهيل
وليست وسيلة للضغط والتعذيب وإحلاق األمل واألذى اجلسدي والنفسي مبرتكب اجلرمية،
كما تعترب هذه العقوبة انتهاكا صارخا ألحكام االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام  ،1987اليت حظرت
إخضاع الشخص ألي عقوبة مؤملة ملعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه.

 -4/1/4/1حصر وحتديد قانون العقوبات الثوري للجهات املناط بها العقاب على
اجلرائم االنضباطية
نصت املادة 187من قانون العقوبات الثوري على ( كل من ارتكب جرمية من اجلرائم االنضباطية اآلتية
يف غري أوقات العمليات احلربية28يعاقب أمام قائد وحدته وفقا للصالحيات املمنوحة له قانونا).
ومبقتضى نص املادة السالفة تعترب من اجلرائم االنضباطية على سبيل املثال ال احلصر ،اجلرائم
28
60

عرف قانون أصول احملاكمات الثوري لعام  1979العمليات احلربية بكونها (األعمال واحلركات اليت تقوم بها قوات الثورة
الفلسطينية أو بعض وحداتها يف احلرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو).

واملمارسات التالية:
1 .1خمالفة األوامر والتعليمات.
2 .2الرتدد يف تنفيذ األوامر.
3 .3رفض استالم الوظيفة أو التأخر يف استالمها.
4 .4ترك الوظيفة قبل إمتامها وتسليمها للخلف بدون موافقة املسؤول.
5 .5النوم أثناء اخلدمة.
6 .6اإلهمال.
7 .7التغيب عن الوحدة ملدة شهر فأقل.
8 .8معاملة األفراد وغريهم معاملة خالية من االحرتام .
9 .9أحداث شغب أو فوضى أو إزعاج يف األماكن العامة .
1010التحقري أو الذم أو القدح واإلهانة أو التهديد.
1111الشجار والضرب أو اإليذاء البسيط .
1212تقديم شكوى كاذبة ،والشهادة الكاذبة أمام القائد .

وجاء يف نص املادة مادة  (189جيوز للقائد األعلى فرض العقوبات التالية على الضباط واملناضلني).
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1التنبيه.
2اإلنذار.
3احلرمان من املخصصات األساسية لشهرين على األكثر.
4احلجز ثالثة أشهر على األكثر.
5احلبس ثالثة أشهر على األكثر.
6تأخري األقدمية سنة على األكثر.
7تنزيل الرتبة.
8التجميد من الثورة لسنة على األكثر.
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ب -للقائد األعلى أن يفوض مجيع أو بعض صالحياته املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة
إىل القادة املختصني.
ونصت املادة 188من قانون العقوبات على ( إذا كانت عقوبة املخالفة املرتكبة ال تدخل يف اختصاص
القائد أحاهلا إىل قائده األعلى التابع له حملاكمته مبوجب صالحياته وإذا وجد هذا األخري أن تلك
املخالفة خارجة عن اختصاصه أحاهلا بدوره إىل النيابة العامة).
كما نصت املادة  190من القانون على (جيوز لقادة القوات أو من يعادهلم فرض العقوبات التالية على
اجلنود وصف ضباط).
ا .التنبيه .
ب .اإلنذار .
ج .احلرمان من املخصصات األساسية لشهر على األكثر .
د .احلجز شهر على األكثر.
ه .احلبس شهر على األكثر.
و .تأخري األقدمية سنة على األكثر.
ز .تنزيل الرتبة واحدة.
ونصت املادة 191على( جيوز لقائد الكتيبة أو من يعادله فرض العقوبات التالية على اجلنود وصف
الضباط).
ا .التنبيه .
ب .اإلنذار .
ج .احلرمان من املخصصات األساسية لواحد وعشرين يوما على األكثر .
د .احلجز واحد وعشرون يوما على األكثر.
ه .احلبس واحد وعشرون يوما على األكثر.
وبالنظر لكون الوضع يف األرض الفلسطينية خارج عن إطار العمليات احلربية ،فمن الطبيعي مبقتضى
قانون العقوبات الثوري أن يتم إيقاع العقوبات التأديبية االنضباطية اليت تقل مدة عقوبتها عن ثالثة
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أشهر حبس من قبل القائد األعلى أو من يفوضه ،إذا كان مرتكب اجلرمية االنضباطية حيمل رتبة
ضابط ،يف حني خيتص بإيقاع العقوبة االنضباطية على األفراد دون رتبة الضابط إذا كانت مدة
عقوبتها حبس شهر أو أقل ،قادة القوات أو قادة الكتائب أو قادة السرايا والفصائل ،ومن ثم ال جيوز
للمحاكم العسكرية أن تعاقب على هذه األفعال ،لنص القانون حصرا وعلى وجه التحديد على اجلهة
املناط بها العقاب على هذه اجلرائم االنضباطية.

 -5/1/4/1غموض نصوص قانون العقوبات الثوري وإغفاله مبدأ ال جرمية وال عقوبة
إال بناء على نص أو قانون.
من املبادى املستقرة على صعيد التشريعات العقابية مبدأ العقوبة شخصية ،وال جرمية وال عقوبة إال
بناء على نص أو قانون ،مما يعنى ضرورة حتديد اجلرائم والعقوبات حتديدا واضحا مبا يتناسب مع
مبدأ عمومية وجت ّرد القاعدة القانونية ،وهو األمر الذي غاب عن قانون العقوبات الثوري ،الذي جاءت
بعض نصوصه غامضة وغري حمددة بشكل واضح ودقيق ملاهية الفعل املادي اجملرم ،كما هو احلال مع
نص املادة ( )140اليت جرمت كل من ألقى سالحه أو ذخريته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو،
فما هي الطريقة الشائنة وما هي خصائصها واملعايري احملددة هلا ،كذلك جاء يف نص املادة (142
من وقع أسريا لعدم اختاذه ما يلزم من احتياطات )...فما هي هذه االحتياطات وما هي طبيعتها ،ومن
يفسرها أو يقر بتحقق قيامها من عدمه.
وجاء يف نص املادة ( )159من قانون العقوبات الثوري:
( يعاقب باالعتقال املؤقت مدة ال تقل عن مخس سنوات كل من :أ – خرق
االتفاقات اليت عقدتها الثورة مع الدول الصديقة.
ب-أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب مل جتزها قوانني وأنظمة الدول
الصديقة خالفاً لتعليمات السلطة الثورية العليا ).
وجاء يف نص املادة 173من القانون ( كل من اشرتك أو حرض اآلخرين للضغط على قيادة عسكرية أم
مدنية للرتاجع عن قراراتها املشروعة يعاقب باالعتقال املؤقت) وهنا قد نتوقف أمام عبارة الضغط
ومن هو صاحب االختصاص بتفسري وقوعها وما هي مكونات ومعايري هذه اجلرمية ،اليت قد تقوم
مبواجهة أي قول أو عمل قد يقوم به الكاتب والصحفي والطالب والنقابي واملوظف إذ استنادا هلذا
النص قد يفسر أي عمل أو قول بأنه ضغط ومن ثم خيضع القائم به للمساءلة واملالحقة.
63

عدم مشروعية حماكمة املدنيني الفلسطينيني أمام القضاء العسكري الفلسطيين

منظومة التشريعات الناظمة الختصاص ووالية القضاء العسكري الفلسطيين
AL-HAQ

AL-HAQ

ونص املادة  178على (يعاقب باألشغال الشاقة كل من اقرتف فعال يضر بالوحدة الوطنية واملصري
املشرتك لقوات الثورة واجلماهري العربية) فما هو العمل الذي يضر باملصري املشرتك لقوات الثورة
واجلماهري العربية !...كذلك جرمت املادة  187أية خمالفة أخرى تضر حبسن النظام الثوري ،ومل
يتم حتديد ماهية حسن النظام الثوري ما يعين اجتهاد وتفسري هذا املصطلح من قبل كل شخص
وحسب رؤيته وموقعه واعتباراته ونظرته.
ولعل من أكثر املواد اليت استوقفتنا يف هذا الشأن املادة ( )219اليت جاء بنصها ( كل من سلك عن
قصد سلوكا سيئا أو عصى عن قصد وهو يف املستشفى أو يف غريه من األماكن أية أوامر صادرة إليه
تسبب بسلوكه أو عصيانه مرضا أو عجزا لنفسه أو أدى إىل تشديد وطأة املرض أو العجز أو الشفاء يعاقب
باحلبس ستة أشهر على األقل) ،وهنا قد نتساءل عن ماهية السلوك السيىء أو مدلول عبارة عصى وما
هو احلد الفاصل ما بني التصرف املقبول يف مثل هذه األحوال والعصيان!.
فهذه النصوص وغريها على صعيد القانون ،قد صيغت بصياغة عامه ومشوبة بعيب الغموض وعدم
الدقة ما يفتح الباب واسعا على التفسري والتأويل ملدلوهلا ،وهو بال شك ما يشكل ثغرة وخلل يف
مضمون قانون العقوبات الثوري ،قد تفتح الباب واسعا أمام اجلهات القائمة على إنفاذ القانون يف
استغالل هذه العبارات املبهمة وغري الواضحة يف العصف باحلقوق واحلريات والتعسف يف املساءلة
واملالحقة لكل من ال يروق هلا عمله أو قوله أو التعدي على حقوق األفراد وحرياتهم.
ولعل أفضل ما ميكننا االستناد عليه يف التأكيد على سلبية وأثر بل وانعكاس وخماطر هذه الصياغة
املبهمة على احلقوق واحلريات وعلى خلق البيئة املناسبة لتعسف القضاء العسكري ما جاء يف تعليق
وحكم احملكمة الدستورية املصرية على ضوابط وشروط الصياغة القانونية لعبارات التشريع العقابي
(...
• إن اجلزاء اجلنائي كان عرب أطوار قامتة يف التاريخ أداة طيعة للقهر والطغيان ،حمققا للسلطة
املستبدة أطماعها ،ومبتعدا بالعقوبة عن أغراضها االجتماعية ،وكان منطقيا وضروريا أن
تعمل الدول املتمدنة على أن تقيم تشريعاتها اجلزائية وفق أسس ثابتة تكفل بذاتها انتهاج
الوسائل القانونية السليمة يف جوانبها املوضوعية واإلجرائية ،لضمان أال تكون العقوبة أداة
قامعة للحرية عاصفة بها باملخالفة للقيم اليت تؤمن بها اجلماعة يف تفاعلها مع األمم
املتحضرة واتصاهلا بها ،وكان الزما  -يف جمال دعم هذا االجتاه وتثبيته -أن تقرر الدساتري
املعاصرة القيود اليت ارتأتها على سلطان املشرع يف جمال التجريم تعبريا عن إميانها بأن حقوق
اإلنسان وحرياته ال جيوز التضحية بها يف غري ضرورة متليها مصلحة اجتماعية هلا اعتبارها.
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• إن احلرية يف أبعادها الكاملة ال تنفصل عن حرمة احلياة ،وان احلقائق املريرة اليت عايشتها
البشرية على امتداد مراحل تطورها تفرض نظاما متكامال يكفل للجماعة مصاحلها احليوية ،
ويصون -يف إطار أهدافه -حقوق الفرد وحرياته األساسية مبا حيول دون إساءة استخدام العقوبة
تشويها ألغراضها ،وقد حتقق ذلك بوجه خاص من خالل ضوابط صارمة ومقاييس أكثر إحكاما
لتحديد ماهية األفعال املنهي عن ارتكابها ،مبا يزيل غموضها ،وعلى حنو جيرد احملكمة من
السلطة التقديرية اليت تقرر بها قيام جرمية أو فرض عقوبة بغري نص  ،كي تظل املصلحة
االجتماعية -يف مدارجها العليا -قيدا على السلطة التشريعية حتريا للشرعية يف أعماق منابتها.
• والزم ذلك أال يكون النص العقابي مشوبا بالغموض  vagueأو متميعاً ،overbroad
وحيث أن غموض النص العقابي يعين أن يكون مضمونه خافيا على أوساط الناس باختالفهم حول
فحواه وجمال تطبيقه وحقيقة ما يرمي إليه ،فال يكون معرفاً بطريقة قاطعة باألفعال املنهي
عن ارتكابها  ،بل جمه ًال بها ومؤديا إىل إنبهامها ،ومن ثم يكون إنفاذه مرتبطا مبعايري شخصية
قد ختالطها األهواء ،وإحالل فهمهم اخلاص ملقاصده حمل مراميه اليت غالباً ما جياوزونها التواء
بها أو حتريفاً هلا لينال من األبرياء.
• إن غموض النص العقابي يعوق حمكمة املوضوع عن إعمال قواعد صارمة جازمة حتدد لكل
جرمية أركانها وتقرر عقوبتها مبا ال لبس فيه ،كذلك فإن غموض النص العقابي حيمل يف
ثناياه خماطر اجتماعية ال ينبغي التهوين منها ،ويقع ذلك الن تطبيقه يكون انتقائياً منطوياً
على التحكم يف أغلب األحوال وأعمها.
• إن االجتاه املعاصر واملقارن يف شأن النصوص العقابية يؤكد أن األضرار املرتتبة على
غموضها ،ال تكمن يف جمرد التجهيل باألفعال املنهي عنها ،بل تعود -يف تطبيقاتها  -إىل
عنصر أكثر خطراً وابرز أثراً  ،يتمثل يف افتقارها إىل احلد األدنى من األسس الالزمة لضبطها واليت
حتول كأصل عام بني القائمني على تنفيذها وإطالق العنان لنزواتهم أو سوء تقديراتهم ،وحيث
إنه متى كان ذلك.
• إن األصل يف النصوص العقابية هو أن تصاغ يف حدود ضيقة Narrowly Tailored

لضمان أن يكون تطبيقها حُمكماً ،فقد صار من أحلتم أن يكون متيعها حمظوراً ،ذلك أن عموم
عباراتها واتساع قوالبها ،قد يصرفها إىل غري األغراض املقصودة منها ،وهى حتض دوماً على
عرقلة حقوق كفلها الدستور أو تتخذ ذريعة لإلخالل بها ويف مقدمتها حرية التعبري وحرية التنقل
واحلق يف تكامل الشخصية وفى أن ٌُُُُ ُيؤمن كل فرد ضد القبض أو االعتقال غري املشروع.
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• أن تقدير العقوبة وتقرير أحوال فرضها هو مما يدخل يف نطاق السلطة التقديرية اليت
ميارسها املشرع يف جمال تنظيم احلقوق وفق األسس املوضوعية اليت يراها أصون ملصاحل
اجلماعة وأحفظ لقيمها ،إال أن هذه السلطة حدها قواعد الدستور ،ويندرج حتتها أال يكون أمر
التجريم ُُُف ُر َط ،وهو ما يتحقق يف كل حال كلما كان النص العقابي حممال بأكثر من معين ،مرهقا
بأغالل تعدد تأويالته ،مرناً مرتاميا على ضوء الصيغة اليت أفرع فيهاُ ،متغوال -من خالل انفالت
عباراته -حقوقاً أرساها الدستور مقتحما ضماناتها عاصفاً بها حائال دون تنفسها بغري عائق.
• يتعني أن يكون النص العقابي حاداً قاطعا ال ُيؤ ِذن بتداخل معانيه أو تشابكها ،كي ال تنداح
دائرة التجريم ،وليظل دوماً يف إطار الدائرة اليت يكفل الدستور فى نطاقها قواعد احلرية
املنظمة  ordered libertyوحيث إنه سواء كان النص العقابي غامضاً أو متميعا ،فإن
إنبهامه أو جماوزته لغاياته ،جيمعهما التجهيل حبقيقة األفعال املنهي عنها ،وهو ما يناقض
ضرورة أن تكون القيود علي احلرية الشخصية اليت تفرضها القوانني اجلزائية حمدده بصورة
يقينية ال التباس فيها ،ذلك أن هذه القوانني تدعو املخاطبني بها إىل اإلمتثال هلا كي يدفعوا
عن حقهم يف احلياة وكذلك عن حرياتهم تلك املخاطر اليت تعكسها العقوبة ومن ثم كان
أمرا مقضيا أن تصاغ النصوص العقابية مبا حيول دون انسيابها أو القياس عليها أو تباين
29
اآلراء حول مقاصدها)...

 -6/1/4/1جتنب قانون العقوبات الثوري حتديد احلد األقصى للعقوبات
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 -7/1/4/1تناقض وتعارض وعدم تناسب العقوبات املقرة على العديد من اجلرائم.
	•جاء يف نص املادة ( )202من قانون العقوبات الثوري:
( أ -يعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة أي فرد ارتكب يف أثناء العمليات أي جرم من
اجلرائم التالية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1ترك ضابطه األعلى سعيا وراء النهب أو سلب الغنائم.
2اقتحم مكانا حمروسا.
3اقتحم عنوة أي بيت أو مكان بقصد النهب.
4مر رغما من تنبيه اخلفري – احلرس – أو ضربه أو عامله بالعنف أو الشدة بقصد منعه من
القيام خبدمته املوكولة إليه.
5ترك مركزه أو خفارته أو دوريته دون أن يكون قد تلقى أوامر بذلك من ضابطه األعلى.
6غادر املكان املوكول إليه أمر حراسته قبل أن يسلم خلفه حسب األصول وبدون أمر من ضابطه
األعلى.
7نام يف أثناء قيامه بعمل اخلفارة أو املراقبة أو احلراسة أو بعمل من أعمال اخلدمة.
8وجد يف حالة السكر الشديد أثناء خفارته أو مراقبته أو حراسته.
9سبب عن قصد إنذارا كاذبا باخلطر يف أثناء املعركة وذلك بواسطة إعالن الكبسة أو إطالق النار أو
إعطاء إشارات صوتية أو استعمال ألفاظ أو بأية وسيلة كانت.
ب – إذا مل ترتكب هذه اجلرائم يف أثناء العمليات احلربية فيعاقب الفاعل باحلبس سنة على
األكثر).

من األمور املسلم بها يف التشريعات العقابية لدى األنظمة الدميقراطية على اختالف مذاهبها
وفلسفتها ،حتديد القانون للحد األدنى واحلد األقصى للعقوبة مبا يتناسب مع طبيعة اجلرم ،وهذا
بال شك ما غاب عن أغلب نصوص قانون العقوبات الثوري الذي اكتفت اغلب نصوصه كما هو ثابت
بتحديد احلد األدنى ،كالنص على عبارة يعاقب باحلبس ستة أشهر على األقل أو عام على األقل،
أو ثالثة أشهر على األقل ،ما يعين ترك القانون للقاضي أن خيتار وحيدد احلد األعلى للعقوبات يف
الكثري من اجلرائم ،30وهو بال شك ما يفتح الباب أمام اختالف التقديرات من قاضي آلخر ،كما قد
يؤدي مثل هذا الوضع اىل التعسف واملغاالة يف حتديد مدد العقوبات من قبل القضاة.

ويتضح من مضمون اجلرائم التسعة احملددة مبنت هذه املادة املساواة يف العقوبة ألفعال خمتلفة
ومتباينة ،حبيث تساوت جرمية السلب والنهب واقتحام املنازل عنوة بقصد النهب ،والنوم أثناء
احلراسة أو املرور رغم حتذير احلرس ،كما يتضح بأن نص هذه املادة مل يفرق بني األفعال الواضح
حتقق القصد اإلجرامي الرتكابها كالسلب والنهب وتلك اليت ال يتوافر فيها أي قصد كما هو احلال
مع من يغلبه النعاس حال احلراسة.

29

من منطوق احلكم الذي صدر يف القضية رقم  105لسنة  12قضائية ،عن احملكمة الدستورية العليا يف مجهورية مصر ،باجللسة
العلنية املنعقدة يوم السبت  12فرباير سنة .1994

30

أنظر على سبيل املثال مواد قانون العقوبات الثوري لعام  ،1979رقم 210و211و217و219و226و228و232و241و247و248و250و
256و262و267و272و.273

ولعل ما يثري التساؤل يف أحكام هذه املادة ،ختفيضها ملدة العقوبة على اجلرائم احملددة فيها ملدة
عام إذا مل ترتكب هذه اجلرائم يف أثناء العمليات احلربية ،وهو بال شك ما يثري التناقض ما بني هذه
املادة ومواد القانون األخرى.
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فعلى سبيل املثال تصبح حسب نص املادة السالفة العقوبة املقررة على جرمية اقتحام أي بيت أو مكان
بقصد النهب ،إذا ما ارتكبت يف غري أوقات العمليات احلربية ،احلبس ملدة عام على األكثر ،رغم
أن هذه اجلرمية حسب القانون ذاته ،تندرج ضمن جرائم السطو والسرقة اليت نصت عليها املادة
( )445واملادة (  ،)446ما يعين بأن عقوبتها هي األشغال الشاقة ملدة مخس عشرة سنة.
جاء يف نص املادة 178من قانون العقوبات الثوري ( يعاقب باألشغال الشاقة كل من اقرتف فع ًال يضر
بالوحدة الوطنية واملصري املشرتك لقوات الثورة واجلماهري العربية) .
ونصت املادة ( )179من ذات القانون على ( يعاقب باحلبس ستة أشهر على األقل كل من عرض
الوحدة الثورية للخطر بأن جلأ إىل العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غري مشروعة ملناهضة السياسة
العامة املعلنة للثورة أو للتأثري على مؤسساتها السياسية والدستورية يف اختاذ قرار بشأنها).
وجاء يف نص املادة ( )180من قانون العقوبات الثوري(

ا .يعاقب باحلبس سنة على األقل كل من نظم أو أنشأ تنظيما أو هيئة أو مجعية للغايات
املذكورة يف هذا الفصل.
ب .يتعرض للعقوبة نفسها كل شخص ينتمي إليها.
ج .ويقضي حبل التنظيم أو اهليئة أو اجلمعية ومصادرة أمالكها).

ويتضح بال شك التناقض يف العقوبة املقررة لكل من يقرتف فعال يضر بالوحدة الوطنية واملصري
املشرتك لقوات الثورة الفلسطينية ،وبني من يقرتف أو يعرض للخطر الوحدة الثورية ،وليس هذا
فحسب بل حددت املادة ( )180العقوبة باحلبس سنة على األقل لكل من نظم أو أنشأ تنظيما أو هيئة
أو مجعية للغايات املذكورة ،وهنا قد نتساءل عن املنطق والفلسفة اليت تبناها القانون يف التجريم
والعقاب ،فهل يعقل أن تكون العقوبة باألشغال الشاقة ملن اقرتف فعال يضر بالوحدة الوطنية واملصري
املشرتك لقوات الثورة واجلماهري العربية ،يف حني تكون العقوبة احلبس سنة على األقل لكل من نظم
أو أنشأ تنظيما أو هيئة أو مجعية للقيام بهذه اجلرمية؟.
نصت الفقرة األوىل من املادة ( )397من قانون العقوبات الثوري على( كل من دخل منزل أو مسكن
الغري أو ملحقاته خالفا إلرادته أو مكث فيها خالفا إلرادته عوقب باحلبس ستة أشهر على األكثر).
ونصت الفقرة الثانية من ذات املادة على ( ويقضي باحلبس ثالثة أشهر على األقل إذا وقع الفعل ليال
أو بواسطة الكسر أو العنف أو باستعمال السالح أو ارتكبه عدة أشخاص جمتمعني).
ولعل من املفارقات اهلامة اليت يثريها النص السالف ،ختفيض العقوبة املقررة على الفعل بدل
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تشديدها ،إذ من املبادىء واألسس البديهية اليت يقوم عليها التشريع العقابي ،التشدد يف العقوبة
املقررة على انتهاك حرمة املنازل إذا ما وقعت بالليل أو وقعت باستخدام السالح أو من قبل عصبة
من األفراد ،وهو بال شك ما خالفه وخرج عليه قانون العقوبات الثوري ،الذي يتضح من مضمون
نصه السالف ختفيض مدة العقوبة املقررة على انتهاك حرمة املنازل حال قيام ظرف التشدد ،اىل
النصف بدل من مضاعفتها !.
جاء يف نص املادة ( )58من قانون العقوبات الثوري
( أ – ال يعد الفعل الذي جييزه القانون جرمية.
ب – جييز القانون :
 -1ضروب التـأديب اليت ينزهلا باألوالد آباؤهم على حنو ما يبيحه العرف
العام .
 -2العمليات اجلراحية والعالجات الطبية املنطبقة على أصول الفن شرط
أن جتري برضى العليل أو برضا ممثليه الشرعيني أو يف حاالت الضرورة
املاسة.
 -3أعمال العنف اليت تقع أثناء األلعاب الرياضية والتدريبات العسكرية إذا
روعيت قواعد اللعب والتدريب).31
فهذا النص كما هو ثابت يسقط الصفة اجلنائية والتجريم عن أعمال الضرب واإليذاء وغريه من
أشكال العنف اليت قد يتعرض هلا األبناء من اآلباء لغايات التأديب ،وهو بال شك ما ينتهك كافة
املعايري واملبادىء الدولية املتعلقة حبظر الضرب واإليذاء واملعاملة القاسية واملهينة واحلاطة بالكرامة
اإلنسانية اليت كفلتها وأكدت عليها املواثيق الدولية النافذة وقت صدور هذا القانون وحتديدا العهد
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
 31نص املادة  58من قانون العقوبات الثوري هو نص حريف للمادة  62من قانون العقوبات األردني لسنة  1960اليت جاء فيها (األفعال
اليت جتيزها القانون:
1 .1ال يعد الفعل الذي جييزه القانون جرمية.
2 .2جييز القانون:
ا -ضروب التأديب اليت ينزهلا باألوالد آباؤهم على حنو ما يبيحه العرف العام.
ب -أعمال العنف اليت تقع أثناء األلعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.
ج -العمليات اجلراحية والعالجات الطبية املنطبقة على أصول الفن شرط أن جتري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيني
أو يف حاالت الضرورة املاسة.
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كما أن بقاء هذا النص واستمرار العمل به ميثل خرقا وانتهاكا لاللتزامات اليت تبنتها أحكام اتفاقية
حقوق الطفل ،وأيضا قانون الطفل الفلسطيين ،فمن جانب خيالف نص املادة  58نص املادة الثانية
من اتفاقية حقوق الطفل اليت أكدت على ضرورة اختاذ الدولة جلميع التدابري املناسبة لكفالة محاية
الطفل من مجيع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء
القانونيني عليه أو أعضاء األسرة ،كما ينتهك هذا النص مضمون املادة السادسة من االتفاقية اليت
أكدت على حق الطفل باحلياة و البقاء والنمو ،كما ينتهك وجود نص املادة  58من قانون العقوبات
الثوري ،نص املادة  19من اتفاقية الطفل اليت ألزمت الدولة باختاذ مجيع التدابري التشريعية
واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة
البدنية أو العقلية واإلهمال أو املعاملة املنطوية على إهمال ،وإساءة املعاملة أو االستغالل ،مبا يف ذلك
اإلساءة اجلنسية ،وهو يف رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (األوصياء القانونيني) عليه،
أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
كذلك جاء يف املادة ( )258من قانون العقوبات الثوري ( أ -كل من ضرب موظفا أو عامله بالعنف
والشدة يف أثناء ممارسة اخلدمة أو بسببها يعاقب باحلبس ستة أشهر على األقل).
وجاء يف نص املادة ( )280من قانون العقوبات الثوري أيضا ( أ -كل من سام شخصا ضروبا من الشدة
ال جييزها القانون رغبة منه يف احلصول على اعرتافات عن جرمية أو معلومات أو أمر بذلك بشأنها
عوقب باحلبس ثالثة أشهر على األقل).
ويتضح من خالل مضمون النص السالف ،مدى التناقض والتعارض يف فلسفة التجريم اليت تبناها
وقام عليها قانون العقوبات الثوري ،إذ حدد العقوبة املقررة على ضرب وإيذاء املوظف أو معاملته
بالعنف والشدة يف أثناء ممارسته للخدمة أو بسببها ،باحلبس ستة أشهر على األقل ،يف حني حدد
قانون العقوبات الثوري العقوبة املقررة على ارتكاب املوظف للتعذيب حبق الغري ،باحلبس ثالثة أشهر
على األقل ،رغم خطورة هذه املمارسة وشدتها وقسوتها.

AL-HAQ

-2/4/1مقارنة بني نصوص قانون العقوبات الثوري وقانون العقوبات
«املدني».
بعد هذا االستعراض ملا استوقفنا من ثغرات ونقائص على صعيد منت قانون العقوبات الثوري لعام
 ،1979جتدر اإلشارة اىل متسك ومناداة البعض وحتديدا على صعيد اجلهات الرمسية واألمنية
الفلسطينية ،بضرورة وأهمية سريانه ،لقناعتهم بأن قانون العقوبات األردني لعام  1960الساري يف
الضفة الغربية مل جيرم األفعال املتعلقة جبرائم األمن الداخلي بذات الكيفية اليت جرمها قانون
العقوبات الثوري الذي يعترب أحدث مضمونا ،خصوصا وأنه وضع يف عام  ،1979أي بعد عقدين من
وضع قانون العقوبات األردني املدني الذي وضع عام 1960م ،وهلذا نرى من األهمية مبكان أن نتوقف
أمام كل من القانونني ،يف اجلانب املتعلق بكيفية جتريم وحتديد للعقوبات املقرة على بعض اجلرائم
الواقعة على أمن الدولة وغريها ،للوقوف على مدى الفروق القائمة بينهما يف هذا الشأن.
1 .1نص قانون العقوبات الثوري يف املادة ( )130على (يعاقب باإلعدام كل من محل السالح
على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو املسلحة ).
ونص قانون العقوبات األردني يف املادة ()110على ( -1كل أردني محل السالح ضد
ينتم إىل جيش معا ٍد
الدولة يف صفوف العدو عوقب باإلعدام -2 .كل أردني  -وإن مل ِ
 أقدم يف زمن احلرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب باألشغال الشاقة املؤبدة. -3كل أردني جتند بأية صفة كانت يف جيش معا ٍد ،ومل ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني
ضد الدولة عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده اجلنسية األجنبية.
2 .2نص قانون العقوبات الثوري يف املادة ( )131على (يعاقب باإلعدام كل من:أ-سعى لدى
دولة أو جهة معادية للثورة أو ختابر معها أو مع أحد ممن يعملون ملصلحتها للقيام بأعمال
عدوانية ضد الثورة .ب -سعى لدى دولة أجنبية معادية أو ختابر معها أو مع أحد ممن
يعملون ملصلحتها ملعاونتها يف عملياتها احلربية أو لإلضرار بالعمليات احلربية للثورة
الفلسطينية).
ونصت املادة ( )111من قانون العقوبات األردني على ( كل أردني دس الدسائس لدى
دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إىل العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إىل ذلك
عوقب باألشغال الشاقة املؤبدة ،وإذا أفضى عمله إىل نتيجة عوقب باإلعدام).
3 .3نصت املادة ( )132من قانون العقوبات الثوري على (يعاقب باإلعدام كل من دس
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الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الثورة
الفلسطينية).
وجاء يف نص املادة ( )112من قانون العقوبات األردني (كل أردني دس الدسائس لدى
العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب باإلعدام).
4 .4نصت املادة ( )134من قانون العقوبات الثوري على (يعاقب باإلعدام كل من أقدم
بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الثوري على األضرار باملنشئات واملصانع والبواخر
واملركبات واألدوات والذخائر واألسلحة واملؤن وسبل املواصالت وبصورة عامة بأي شئ
ذي طابع عسكري أو معد الستعمال قوات الثورة أو القوات احلليفة).
وجاء يف نص املادة ( )113من قانون العقوبات األردني ( -1يعاقب باألشغال الشاقة
املؤبدة كل أردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطين على اإلضرار باملنشآت
واملصانع والبواخر واملركبات اهلوائية واألدوات والذخائر واألرزاق وسبل املواصالت
وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد الستعمال اجليش أو القوات التابعة
له -2 .حيكم باإلعدام إذا حدث الفعل زمن احلرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إىل
تلف نفس).
5 .5نصت املادة ( )135من قانون العقوبات الثوري على (يعاقب باألشغال الشاقة كل من:
أ -قدم سكنا أو طعاما أو لباسا جلندي من جنود األعداء أو جلاسوس لالستكشاف وهو
على بينة من أمره أو ساعده على اهلرب .ب -سهل الفرار ألسري حرب أو أحد رعايا
العدو املعتقلني).
ونصت املادة ( )115من قانون العقوبات األردني على ( -1كل أردني قدم سكناً أو طعاماً
أو لباساً جلندي من جنود األعداء أو جلاسوس لالستكشاف وهو على بينة من أمره أو
ساعده على اهلرب عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة -2 .كل أردني سهل الفرار ألسري حرب
أو أحد رعايا العدو املعتقلني عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة).
6 .6جاء يف نص املادة ( )151من قانون العقوبات الثوري ( من كان يف حيازته بعض الوثائق
أو املعلومات اليت ذكرت يف املادة ( )149فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب
باألشغال الشاقة.
ونصت املادة ( )126من قانون العقوبات األردني على (من كان يف حيازته بعض الوثائق
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أو املعلومات كاليت ذكرت يف املادة ( ،)124فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب
باألشغال املؤقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات -2 ،ويعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة إذا
أبلغ ذلك ل
7 .7جاء يف نص نصت املادة ( )164من قانون العقوبات الثوري ( أ -كل من قام بدعاية ترمي
إىل إضعاف الشعور الثوري أو إيقاظ النعرات العنصرية أو املذهبية أو اإلقليمية يعاقب
باألشغال الشاقة املؤقتة .ب– يستحق العقوبة نفسها كل من أذاع أنباء يعرف أنها كاذبة
أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الثورة أو أن توهن نفسية الثوار أو اجلماهري
الفلسطينية أو العربية).
وورد يف نص املادة ( )130من قانون العقوبات األردني ( من قام يف اململكة زمن احلرب
أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إىل إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية
أو املذهبية عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة).
8 .8نصت املادة ( )168من قانون العقوبات الثوري على ( أ -كل فعل يقرتف بقصد إثارة
عصيان مسلح ضد السلطة الثورية القائمة مبوجب النظام األساسي يعاقب باإلعدام .
ب– إذا نشب العصيان عوقب احملرض وسائر العصاة باإلعدام ).
وجاء يف نص املادة  137من قانون العقوبات األردني ( -1كل فعل يقرتف بقصد إثارة
عصيان مسلح ضد السلطات القائمة مبوجب الدستور يعاقب عليه باإلعدام -2.إذا نشب
العصيان ،عوقب احملرض وسائر العصاة باإلعدام).
9 .9جاء بنص املادة ( )169من قانون العقوبات الثوري ( يعاقب باإلعدام على االعتداء
الذي يقصد منه منع السلطات الثورية القائمة من ممارسة وظائفها املستمدة من النظام
األساسي .
ونصت باملقابل املادة ( )138من قانون العقوبات األردني على (االعتداء الذي يقصد
منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها املستمدة من الدستور ،يعاقب عليه
باإلعدام).
1010نصت املادة ( )171من قانون العقوبات الثوري على (يعاقب باالعتقال املؤقت سبع سنوات
على األقل كل من :
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ا .اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية .
ب .احتفظ خالفا ألوامر القيادة العليا بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية .
ج .كل قائد عسكري أبقى جنده حمتشدا بعد أن صدر األمر بتسرحيه أو تفريقه.
يف حني ورد بنص املادة ( )140من قانون العقوبات األردني (يعاقب باالعتقال املؤقت
سبع سنوات على األقل -1:من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية -2 .من
احتفظ خالفاً ألمر احلكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية -3 .كل قائد عسكري أبقى
جنده حمتشدًا بعد أن صدر األمر بتسرحيه أو بتفريقه).
1111جاء يف نص املادة ( )174من قانون العقوبات الثوري ( يقصد باألعمال اإلرهابية مجيع
األفعال اليت ترمي إىل إجياد حالة ذعر وترتكب بوسائل كاألدوات املتفجرة واملواد امللتهبة
والقنابل والصواريخ واألسلحة النارية  ،واملنتجات السامة أو احملرقة  ،والعوامل الوبائية
 ،أو اجلرثومية  ،اليت من شأنها أن حتدث خطرا عاما  ،أو إثارة اجلماهري على الثورة
الفلسطينية).
ونصت املادة ( )175من ذات القانون على (
أ -املؤامرة اليت يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية يعاقب عليها باألشغال
الشاقة املؤقتة.
ب -كل عمل إرهابي يستوجب األشغال الشاقة خلمس سنوات على األقل.
ج -وإذا نتج عن اإلرهاب التخريب ولو جزئيا سواء أكان يف بناية عامة أو مؤسسة
صناعية أو سفينة أو منشئات أخرى أو تعطيل يف سبل املخابرات واملواصالت والنقل
استوجب األشغال الشاقة املؤبدة .
د -ويقضي بعقوبة اإلعدام إذا أفضى الفعل إىل موت إنسان أو هدم البنيان بعضه أو كله
وفيه شخص أو عدة أشخاص).
وجاء يف نص املادة ( )147من قانون العقوبات األردني (يقصد باألعمال اإلرهابية،
مجيع األفعال اليت ترمي إىل إجياد حالة ذعر وترتكب بوسائل كاألدوات املتفجرة ،واملواد
امللتهبة واملنتجات السامة أو احملرقة ،والعوامل الوبائية ،أو اجلرثومية ،اليت من شأنها
أن حتدث خطراً عاماً).
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يف حني نصت املادة ( )148من قانون العقوبات األردني على ( -1املؤامرة اليت يقصد
منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ،يعاقب عليها باألشغال الشاقة املؤقتة -2 .كل
عمل إرهابي يستوجب األشغال الشاقة خلمس سنوات على األقل -3 .وهو يستوجب
األشغال الشاقة املؤبدة إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً يف بناية عامة أو مؤسسة
صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل يف سبل املخابرات واملواصالت والنقل.
 -4ويقضى بعقوبة اإلعدام إذا أفضى الفعل إىل موت إنسان أو هدم بنيان بعضه أو
كله وفيه شخص أو عدة أشخاص -5 .ويقضى بعقوبة األشغال الشاقة املؤقتة على كل
من صنع أو أحرز عن علم منه أية مواد مفرقعة بقصد استعماهلا يف ارتكاب إحدى
اجلرائم أو ألجل متكني شخص آخر من استعماهلا لتلك الغاية).
1212ورد بنص املادة (  )185من قانون العقوبات الثوري ( أ -إذا قدم شخصان أو أكثر على
تأليف مجعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب اجلنايات على الناس أو األموال يعاقبون
باألشغال الشاقة املؤقتة وال تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية اجملرمني
االعتداء على حياة الغري.ب – غري أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد اجلمعية أو
االتفاق وأفضى مبا لديه من ال
وجاء بنص قانون العقوبات األردني مبقتضى املادة ( )157على ( -1إذا أقدم شخصان
أو أكثر على تأليف مجعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب اجلنايات على الناس أو األموال
يعاقبون باألشغال الشاقة املؤقتة وال تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية
اجملرمني االعتداء على حياة الغري -2 .غري أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد اجلمعية
أو االتفاق وأفضى مبا لديه من املعلومات عن سائر اجملرمني).
1313نصت املادة ( )186من قانون العقوبات الثوري (
أ .كل مجاعة من ثالثة أشخاص أو أكثر جيربون الطرق العامة واألرياف على شكل
عصابات مسلحة بقصد سلب املارة أو التعدي على األشخاص أو األموال أو ارتكاب
أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن
سبع سنوات.
ب .ويقضي عليهم باألشغال الشاقة املؤبدة إذا اقرتفوا أحد األفعال السابق ذكرها.
ج .وحيكم باإلعدام على من أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو أنزل باجملين عليهم
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التعذيب واألعمال الرببرية).
ونص مبقتضى املادة ( )158قانون العقوبات األردني على (
ا .كل مجاعة من ثالثة أشخاص أو أكثر جيوبون الطرق العامة واألرياف على شكل
عصابات مسلحة بقصد سلب املارة والتعدي على األشخاص أو األموال أو ارتكاب
أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ،يعاقبون باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن
سبع سنوات.
ب .ويقضى عليهم باألشغال الشاقة املؤبدة إذا اقرتفوا أحد األفعال السابق ذكرها.
ج .وحيكم باإلعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو أنزل باجملين عليهم
التعذيب واألعمال الرببرية).
1414جاء يف نص املادة ( )256من قانون العقوبات الثوري ( أ -كل من هاجم أو قاوم بالعنف
موظفا يعمل على تطبيق القوانني أو األنظمة أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي قرار
صادر عن سلطة ذات صالحية يعاقب باحلبس ستة أشهر على األقل .ب – وإذا كان
الفاعل مسلحا فيعاقب باحلبس سنة على األقل .ج -وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون
ثالثة فأكثر).
ونصت املادة ( )257من ذات القانون األردني على (كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية
توقف عمال مشروعا يقوم به أحد األشخاص الذين وصفتهم املادة السابقة يعاقب عليها
باحلبس شهرين على األقل وبالغرامة حتى عشرة جنيهات).
كما نصت املادة ( )258من قانون العقوبات الثوري على ( أ -كل من ضرب موظفا أو
عامله بالعنف والشدة يف أثناء ممارسة اخلدمة أو بسببها يعاقب باحلبس ستة أشهر على
األقل .ب – وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة سنة على األقل .ج -تشدد العقوبة
املفروضة يف الفقرتني السابقتني وفقا ألحكام املادة ( )120من هذا القانون إذا اقرتفت
أعمال العنف عمدا أو اقرتفها أكثر من واحد أو جنم عنها جرح أو مرض .د -إذا كانت
أعمال العنف أو اجلرح أو املرض تستوجب خلطورتها عقوبة أشد من العقوبات املنصوص
عليها بالفقرات السابقة رفعت العقوبة اليت يستحقها الفاعل من الثلث إىل النصف وفقا
ألحكام املادة “.)”120
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وتناول قانون العقوبات األردني هذا املوضوع مبقتضى املادة ( )185اليت جاء بنصها(-1
من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تنفيذ القوانني أو األنظمة املعمول بها أو
جباية الرسوم أو الضرائب املقررة قانوناً أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر
من سلطة ذات صالحية يعاقب باحلبس ال أقل من ستة أشهر إذا كان مسلحاً وباحلبس
من ثالثة أشهر إىل سنة إذا كان أعزل من السالح -2 .وتضاعف العقوبة إذا كان
الفاعلون ثالثة فأكثر).
كما نصت املادة ( )186من ذات القانون على ( كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عم ً
ال
مشروعاً يقوم به أحد األشخاص الذين وصفتهم املادة السابقة ،يعاقب عليها باحلبس من
شهر إىل ستة أشهر أو بالغرامة من عشرة دنانري إىل مخسني ديناراً).
ونصت املادة ( )187على(  -1من ضرب موظفاً أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو عامله
بالعنف والشدة أو هدده أو شهر السالح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما
أجراه حبكم الوظيفة ،يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني -2 .وإذا وقع الفعل على
قاض ،كانت العقوبة من سنة إىل ثالث سنوات -3 .تشدد العقوبة املفروضة يف الفقرتني
ٍ
السابقتني بأن يضم عليهما من الثلث إىل النصف إذا اقرتفت أعمال العنف عمداً أو
اقرتفها أكثر من واحد أو جنم عنها جرح أو مرض -4 .إذا كانت أعمال العنف أو
اجلرح أو املرض تستوجب خلطورتها عقوبة أشد من العقوبات املنصوص عنها بالفقرات
السابقة ضم إىل العقوبة اليت يستحقها الفاعل مبقتضى أحكام هذا القانون من الثلث
إىل النصف).
بعد هذا االستعراض لبعض النصوص القانونية اخلاصة باجلرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي
الوارد ذكرها يف قانون العقوبات األردني لسنة  ،1960أو جلرائم أمن الثورة كما يطلق عليها قانون
العقوبات الثوري ،يتضح لنا مدى التماثل والتطابق يف أغلب هذه املواد ما يعين عمليا بأن قانون
العقوبات الثوري ال خيتلف من حيث اجلوهر واملضمون عن قانون العقوبات األردني لعام ،1960
وبالتالي ليس صحيحا اإلدعاء بأن قانون العقوبات األردني عاجز بالنظر لقدمه عن مواجهة العديد
من اجلرائم واألفعال اخلاصة بالظروف غري الطبيعية أو اجلرائم الواقعة على أمن الدولة ،ما اقتضى
التوجه للتشريع األحدث أي قانون العقوبات الثوري اجلاري تطبيقه من قبل احملاكم العسكرية.
وهلذا إن تفضيل اجلهات األمنية الفلسطينية للتعاطي مع احملاكم العسكرية رغم متاثل العقوبات
املقرة ما بني قانون العقوبات املدني وقانون العقوبات الثوري على اجلرائم الواقعة على األمن
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الداخلي ،تكمن باعتقادنا يف مسألة واحدة فقط ،هي السهولة واليسر اليت يوفرها قانون أصول
احملاكمات الثوري يف القضايا املتعلقة باإلجراءات وضوابط التوقيف والتحقيق ،وهو ما ال حتصل
عليه األجهزة األمنية حال إعمال وتطبيق قانون اإلجراءات اجلزائية املدني الذي تشدد يف الضمانات
اخلاصة بالتوقيف واالعتقال محاية حلقوق الفرد وحرياته.
وهلذا وجدت األجهزة األمنية يف املؤسسة القضائية العسكرية وقانون أصول احملاكمات الثوري مالذا
يعفيها من عبء اإلثبات وما قد يطلبه القضاء النظامي من مربرات وأسانيد وإجراءات قانونية
للموافقة على متديد طلبات التوقيف أو قرارات االعتقال أو أعمال املصادرة اليت ترغب يف تنفيذها
هذه األجهزة.

أسس ومربرات القضاء العسكري
الفلسطيين ملد واليته مبواجهة املدنيني
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-2أسس ومربرات القضاء العسكري الفلسطيين ملد واليته مبواجهة املدنيني
منذ استيالء حركة املقاومة اإلسالمية “محاس” على مقاليد السلطة واحلكم يف قطاع غزة ،تراجع
احرتام وتطبيق منظومة احلقوق واحلريات يف األرض الفلسطينية بشكل واضح وملحوظ جراء سعي كل
طرف من أطراف النزاع أي السلطة الوطنية القائمة يف الضفة الغربية برئاسة الرئيس الفلسطيين
حممود عباس ،وسلطة األمر الواقع يف قطاع غزة بقيادة رئيس احلكومة املقالة إمساعيل هنية ،اىل
تثبيت السيطرة واحلكم يف املناطق اخلاضعة لسيطرة كل منهما.
وبالطبع أصبح هدف كل طرف تثبيت أوضاعه ومواجهة وقمع أنصار الطرف اآلخر ،بل والتصدي
لسعي وحماوالت الطرف اآلخر إضعاف وتقويض هيبته وسيطرته ،وهلذا أطلق كل من الطرفني يد
أجهزته األمنية اليت أنيط بها مهمة محاية وتثبيت النظام وضمان سيطرته على املناطق اخلاضعة له،
كما أطلق كل طرف يد القضاء العسكري ،وأجاز هلذه املؤسسة التدخل وممارسة صالحياتها وواليتها
يف حماكمة ومساءلة املدنيني املتهمني بارتكاب أفعال وجرائم متس باألمن والنظام العام وغريها من
اجلرائم العادية اليت أجاز كل طرف للقضاء العسكري بصالحية النظر فيها.

-1/2مربرات مد والية القضاء العسكري مبواجهة املدنيني.
يربر رئيس هيئة القضاء العسكري وأعضاء النيابة العسكرية يف السلطة الوطنية الفلسطينية ،مد
والية ونطاق القضاء العسكري الفلسطيين لتشمل األشخاص املدنيني اىل جانب العسكريني ،مبجموعة
من املربرات واألسانيد القانونية اليت يروا فيها أساس وسند قانوني يضفي املشروعية القانونية على
حماكمة القضاء العسكري الفلسطيين للمدنيني ،وميكننا يف هذا الصدد حصر وحتديد أهم هذه
املربرات واحلجج واألسانيد القانونية اليت يسوقها املدافعني عن مد والية القضاء العسكري لتشمل
املدنيني يف حاالت وظروف معينة بالنقاط واحملاور التالية:
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 -1/1/2االستناد على أحكام قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م.
لعل من أهم املربرات اليت تستند عليها هيئة القضاء العسكري والنيابة العسكرية يف ممارسة الوالية
على املدنيني نصوص قانون العقوبات الثوري لسنة  ،1979وحتديدا نص املادة ( )9اليت جاء فيها:
( تسري أحكام هذا القانون على كل فلسطيين أو سواه فاعال كان أو متدخال أو حمرضا
أقدم على ارتكاب إحدى اجلرائم اآلتية -:
أ -اجلرائم اليت ترتكب ضد أمن وسالمة ومصاحل قوات الثورة.
ب -اجلرائم اليت تقع يف املعسكرات أو الثكنات أو املراكز أو املؤسسات أو املصانع أو
السفن أو الطائرات أو األماكن أو املساكن أو احملال اليت يشغلها األفراد لصاحل قوات
الثورة أينما وجدت .
ج -اجلرائم اليت ترتكب من أو ضد األفراد متى وقعت بسبب تأديتهم واجباتهم).
كما جاء يف املادة  3فقرة (أ) عبارة كل من ( هو كل شخص فلسطيين ارتكب جرمية منصوص
عليها يف هذا القانون ويلحق بالفلسطينيني من اجل انطباق أحكام هذا القانون كل شخص آخر غري
فلسطيين ارتكب جرمية ضد الثورة الفلسطينية كفاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو حمرض).
فاستنادا هلذه النصوص اليت منحت قانون العقوبات الثوري لسنة  ،1979والية السريان على مجيع
الفلسطينيني ،يربر القضاة وأعضاء النيابة العسكرية مشروعية امتداد والية القضاء العسكري لتشمل
مجيع الفلسطينيني سواء كانوا أشخاصا مدنيني أو أشخاصا عسكريني وتابعني للمؤسسات األمنية
والعسكرية على اختالف مكوناتها.
-2/1/2أحكام الربوتوكول املوقع بني النيابة العسكرية والنيابة املدنية ومصادقة الرئيس
الفلسطيين.
بتاريخ 2006/6/28م ،وقع «بروتوكول» تعاون وتفاهم بني النيابة العامة املدنية والنيابة العامة
العسكرية مبصادقة الرئيس الفلسطيين ،تضمن مجلة قضايا مت التفاهم عليها بني اجلهتني ،ومنها
تأكيد بنود هذا الربوتوكول على ( ملا كانت النيابة العامة « املدنية» هي املختصة دون غريها بإقامة
الدعوى اجلزائية ومباشرتها وال تقام من غريها إال يف األحوال املبينة بالقانون وفقا ألحكام املادة
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( )1من قانون اإلجراءات اجلزائية ،32وكانت النيابة العسكرية هي األداة القضائية املختصة بإقامة
الدعوى اجلزائية ومباشرتها يف نطاق اجلرائم العسكرية.
ونظرا لتداخل قواعد االختصاص بينهما لعدم وجود فواصل حمددة بني اجلرائم العسكرية واملدنية
ومرتكبيها واجملين عليهم فيها.
وبعد اإلطالع على قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة  2001وقانون اخلدمة يف قوى األمن
الفلسطينية رقم (  )8لسنة  2005وقانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري ملنظمة التحرير
الفلسطينية لسنة .1979
املادة األوىل :ختتص النيابة العامة “ املدنية” دون غريها بإقامة الدعوى اجلزائية ومباشرتها وال
تقام من غريها إال يف األحوال املبينة بالقانون ،وتتوىل النيابة العسكرية اختصاصاتها مبا ال يتعارض
مع أحكام القانون.
املادة الثانية :ختتص النيابة العسكرية دون غريها بإقامة الدعوى اجلزائية ومباشرتها يف اجلرائم
التالية:
اجلرائم اليت تقع داخل املعسكرات والثكنات أو املؤسسات أو املصانع أو السفن أو الطائرات أو
املركبات أو األماكن أو احملالت اليت يشغلها العسكريون لصاحل قوات األمن الوطين أينما وجدت.
اجلرائم املتعلقة بأمن الدولة واليت حتال بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
اجلرائم اليت ترتكب من أو ضد األشخاص اخلاضعني ألحكام القوانني العسكرية (قانون اخلدمة يف
قوى األمن الفلسطينية رقم (  )8لسنة  )2005متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم أو مبناسبتها.
اجلرائم اليت ترتكب من أو ضد األشخاص اخلاضعني ألحكام القوانني العسكرية (قانون اخلدمة يف
قوى األمن الفلسطينية رقم (  )8لسنة  )2005إذا مل يكن فيها شريك أو مساهم من غري اخلاضعني
ألحكام القوانني العسكرية ومل تكن مشمولة باجلرائم الواردة يف البنود السابقة.
املادة الثالثة :يتوىل النائب العام أو مساعده املفوض والنائب العام العسكري أو مساعده املفوض حل
32
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جاء يف نص املادة األوىل من قانون “حتريك الدعوى اجلزائية ووقفها والتنازل عنها” (ختتص النيابة العامة دون غريها بإقامة
الدعوى اجلزائية ومباشرتها وال تقام من غريها إال يف األحوال املبينة يف القانون .وال جيوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها
أو تعطيل سريها أو التصاحل عليها ،إال يف احلاالت الواردة يف القانون).

اإلشكاليات اليت تثار بشأن تنازع االختصاص يف أي قضية جزائية.
املادة الرابعة :ال يعترب هذا الربوتوكول ساري املفعول ما مل يصادق عليه من قبل فخامة رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية .)...
واستنادا ألحكام هذا الربوتوكول يعترب أعضاء النيابة العسكرية أنفسهم أصحاب سلطة واختصاص
أصيل يف حتريك الدعوى والتوقيف واالتهام بالنسبة لألشخاص املدنيني ،وليس هذا فحسب بل ترك
الربوتوكول والية واختصاص النيابة العسكرية مفتوحة إذ من حقهم استنادا هلذا االتفاق أن يتابعوا
دون غريهم أي النيابة املدنية موضوع إقامة الدعوى اجلزائية ومباشرتها يف اجلرائم اليت قد حتال
إليهم من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،الذي ميتلك كما هو ثابت من نص الفقرة الثانية من
املادة الثانية من هذا الربوتوكول سلطة وصالحية إحالة أي من اجلرائم املتعلقة بأمن الدولة اىل
النيابة العسكرية.
ومل يزل هذا الربوتوكول ساري ونافذ ،بل طالب النائب العام الفلسطيين يف أكثر من موقف ضرورة
ووجوب احرتام وتنفيذ النيابة العسكرية ألحكامه ،العتقاده بأن مضمون الربوتوكول وااللتزام الفعلي
به ميثل خمرجا إلشكال الصالحيات وتنازع االختصاص اجلاري بني النيابة العسكرية والنيابة املدنية.

-3/1/2أحكام املرسوم الرئاسي رقم ( )4لسنة 2007م الصادر بتاريخ 2007/8/12م
بتاريخ 2010/4/19م ،رفعت مؤسسة احلق رسالة للسيد اللواء أمحد املبيض رئيس هيئة القضاء
العسكري الفلسطيين جاء مبتنها (...ردا على العديد من الشكاوى اليت رفعتها مؤسسة احلق
لوحدة الشكاوى برئاسة الوزراء ،بشأن احتجاز وتوقيف األجهزة األمنية للمدنيني الفلسطينيني
مبوجب مذكرات اعتقال صادرة عن النيابة العسكرية ورئيس هيئة القضاء العسكري السابق ،مت
إبالغنا رمسيا من قبل هذه الوحدة بأن السند القانوني الذي تتمسك به األجهزة والنيابة العسكرية
إلضفاء املشروعية على هذه املمارسات ،يكمن يف نص ومضمون مرسوم الرئيس الفلسطيين اخلاص
باختصاص القضاء العسكري يف حال الطوارىء الصادر يف .2007/7/6
أننا ويف سبيل االستيضاح حول صحة وسالمة هذا األمر ،نرفع حلضرتكم هذا الكتاب لالستفسار
عن مدى صحة سريان مرسوم الرئيس الفلسطيين اخلاص باختصاص القضاء العسكري يف حال
الطوارىء الصادر يف  ،2007 ،/7/6لغاية هذا الوقت ،فضال عن حقيقة االستناد عليه من قبل
القضاء العسكري كأساس وسند قانوني لتوقيف وحماكمة املدنيني الفلسطينيني.)...
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ويف سياق رد اللواء امحد املبيض رئيس هيئة القضاء العسكري على مضمون هذا الكتاب جاء (...
للعلم لطفا إن سريان مرسوم الرئيس الفلسطيين اخلاص باختصاص القضاء العسكري يف حال
الطوارىء الصادر يف 2007 /7/6م ،تناول فقط املدة اليت صدر أثنائها ،ومل تستمر أحكامه لالستناد
عليها من قبل القضاء العسكري كأساس وسند قانوني لتوقيف وحماكمة املدنيني الفلسطينيني كما
ورد يف كتابكم املذكور ،بل األساس والسند القانوني لتوقيف وحماكمة املتهمني املدنيني والعسكريني
الفلسطينيني هو القرار بقانون رقم ( )4لسنة 2007م ،الصادر بتاريخ 2007/8/12م ،عن فخامة
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد األعلى لقوى األمن الفلسطينية والذي جاء فيه .*34*33 )...

-4/1/2اإلدعاء بأن املرسوم الرئاسي بشأن اختصاص القضاء العسكري يف حالة
الطوارئ مل يزل ساري لعدم صدور مرسوم صريح بإلغاء هذا املرسوم.
بتاريخ 2007/07/6م ،أصدر الرئيس الفلسطيين بصفته القائد األعلى للقوات الفلسطينية املرسوم
الرئاسي رقم ( )28لسنة 2007م ،املتعلق باختصاص القضاء العسكري يف حالة الطوارئ ،والذي جاء
فيه ( ...وبعد اإلطالع على قانون العقوبات رقم ( )74لسنة 1936م ،واإلطالع على قانون العقوبات
رقم ( )16لسنة 1960م ،واإلطالع على قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام
1979م ،واإلطالع على قانون أصول احملاكمات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م،
واإلطالع على األمر العسكري رقم ( )555لسنة 1959م بشأن اجلرائم املخلة بأمن الدولة ،واإلطالع
على املراسيم الصادرة عنا يف حالة الطوارئ...،
33

تسلمت مؤسسة احلق هذا الرد بكتاب رمسي صادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 2010/4/22م ،وحيمل الرقم ( ص
أع.)2010/471 /

34

جاء يف نص املرسوم (قرار بقانون رقم ( )4لسنة 2007م بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة محاس اخلارجة على
القانون رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً ألحكام املادة ( )43من
القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته ،وبناء على الصالحيات املخولة لنا ،وحتقيقا للمصلحة العامة ،أصدرنا القرار
بقانون التالي:

مادة ( )1تحُظر القوة التنفيذية وامليليشيات املسلحة التابعة حلركة محاس وتعد خارجة على القانون.
مادة ( )2يعد االنتساب للقوة التنفيذية وامليليشيات املسلحة املشار إليها يف املادة السابقة جرمية يعاقب عليها باالعتقال املؤقت من ثل
سبع سنوات.
ال يف اجلرمية ويعاقب بنفس العقوبة كل من سلح أو قدم مساعدة أو أخفى أي من منتسيب هذه امليليشيات.
مادة ( )3يعترب متدخ ً
مادة ( )4يتم رفع السرية املصرفية والتحفظ على أموال هذه امليليشيات ومنتسبيها بقرار من قاضي الصلح بناء على طلب من النيابة
العامة.)...
84

إضافة ملا للقضاء العسكري من اختصاصات ،خيتص باجلرائم املخلة بالسالمة العامة خالفاً
للقوانني واملراسيم واألوامر املشار إليها يف ديباجة هذا املرسوم واملعمول بها يف مناطق السلطة
الوطنية الفلسطينية ،وعلى وجه اخلصوص :أ .اجلرائم الواقعة على مسؤولي وموظفي السلطة الوطنية
الفلسطينية ومؤسساتها وممتلكاتها .ب .اجلرائم الواقعة على السالمة العامة واألمن العام الداخلي.
ج .اجلرائم الواقعة على أجهزة األمن الفلسطينية ومنتسبيها .2 .لغايات تنفيذ أحكام هذا املرسوم:
 .3تعلق املواد من القوانني السارية املفعول اليت تتعارض مع أحكام هذا املرسوم وعلى وجه اخلصوص
الفقرة الثانية من املادتني ( )107 ،101من القانون األساسي املعدل لسنة 2003م.35)...
ويرى بعض القانونيني العاملني يف الدوائر القانونية لألجهزة األمنية الفلسطينية ،بأن هذا املرسوم
مل يزل ساريا ونافذا لعدم صدور أي مرسوم رئاسي الحق يلغي ويوقف العمل بأحكام هذا املرسوم ،ما
يعين بالنسبة هلم استمرار تعاطيهم مع القضاء العسكري كجهة اختصاص قضائية ،بنظر اجلرائم
املخلة بالسالمة العامة ،واجلرائم الواقعة على السالمة العامة واألمن العام الداخلي ،واجلرائم
الواقعة على أجهزة األمن الفلسطينية ومنتسبيها واجلرائم الواقعة على ممتلكات ومؤسسات السلطة
الوطنية الفلسطينية

35

أصدرت مؤسسة “احلق” بتاريخ 2007/7/9م مذكرة قانونية عنونتها مبوقف مؤسسة احلق من مرسوم الرئيس الفلسطيين
اخلاص باختصاص القضاء العسكري يف حال الطوارىء ،حيث أشارت مبنت هذه املذكرة جملموعة من القضايا القانونية اليت
خالفها هذا املرسوم كما وضحت أوجه انتهاك وخمالفة املرسوم ألحكام القانون األساسي الفلسطيين.
أنظر مضمون هذه املذكرة يف امللحق رقم ( ) من هذه الورقة.
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- 2/2التعليق على املربرات واألسانيد القانونية ملد والية القضاء العسكري مبواجهة
املدنيني
الشك بأن ما سيق من مربرات وحجج لتربير البعض مد والية ونطاق القضاء العسكري مبواجهة
املدنيني ،مربرات ال قيمة أو اثر هلا من وجهة نظرنا العتبارات وأسانيد عدة أهمها ،عدم دستورية
ومشروعية مد نطاق وسريان كل من قانون العقوبات الثوري لعام  1979وقانون أصول احملاكمات
36
اجلزائية الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام  ،1979على األرض الفلسطينية احملتلة.
وميكننا حصر حججنا القانونية ،ومربرات رفضنا ملا قيل من حجج وذرائع لتربير مد والية القضاء
العسكري مبواجهة املدنيني بالنقاط واحملاور التالية:

-1/2/2عدم مشروعية الربوتوكول املوقع بني النيابة العسكرية والنيابة املدنية
كما سبق وأسلفنا وقع بتاريخ 2006/6/28م ،بروتوكول للتعاون والتفاهم ما بني النيابة العامة املدنية
والنيابة العامة العسكرية مبصادقة الرئيس الفلسطيين ،تضمن يف نصوصه جمموعة من املبادىء اليت
يعتربها أطراف هذا الربوتوكول ،مبثابة حل قانوني وتنظيمي حلصر وحتديد صالحية واختصاص كل
من النيابة املدنية والعسكرية ،ما قد ينهي أزمة التنازع والتداخل يف أعمال كل منها.
غري أن هذا احلل مل يكن باعتقادنا بأكثر من مأسسة وترسيم للتدخل الفعلي واملمنهج للنيابة والقضاء
العسكري يف اختصاص وصالحيات القضاء النظامي ،وليس هذا فحسب بل مثل هذا الربوتوكول من
وجهة نظرنا سابقة خطرية على صعيد االتفاق املعلن والصريح على إقرار وقبول الرئاسة الفلسطينية
والنيابة العامة املدنية والنيابة العسكرية حبق جتاوز وخمالفة الرئيس الفلسطيين ألحكام القانون
األساسي وملبدأ املشروعية وسيادة القانون ،جراء منح الربوتوكول للرئيس الفلسطيين مبقتضى املادة
األوىل فقرة ( )2منه ،صالحية وسلطة إحالة أيا من اجلرائم املتعلقة بأمن الدولة اىل القضاء
العسكري الفلسطيين.37
وميكننا توضيح خماطر هذا النص ومدى انتهاكه وخروجه على أحكام القانون بالنقاط التالية:
	•منح مضمون املادة الثانية فقرة ( )2من الربوتوكول الرئيس الفلسطيين ،سلطة
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36

سوف نتوقف بشيء من التفصيل حول هذه النقطة عند استعراضنا للقسم اخلاص بعدم مشروعية حماكمة العسكريني واملدنيني
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حدد الباب األول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات األردني لسنة  ،1960اجلرائم اليت تقع على أمن الدولة حبوالي  65جرمية.

وصالحية حتديد اجلهات املختصة باحملاكمة مبوجب قرار إداري ،ما يعين بأن
اختصاص املساءلة واحملاكمة لألفراد يف اجلرائم الواقعة على أمن الدولة مل يعد
حمدد مبقتضى القانون العقابي والتشريعات اإلجرائية ،وإمنا أضحى استنادا
للنص السالف معلق على توجه الرئيس واعتباراته ،الذي ميلك أن حييل ما يراه من
األفعال الواقعة على أمن الدولة للقضاء العسكري والنيابة العسكرية.
وليس هذا فحسب بل مل يعد هناك قيمة لتحديد القانون األساسي والتشريعات القضائية واإلجرائية
وقانون تشكيل احملاكم النظامية ،الختصاص احملاكم النوعي بشأن صالحية واختصاص النظر
باألفعال اجملرمة.
فعلى صعيد القانون األساسي جاء يف نص املادة ( ( )97السلطة القضائية مستقلة ،وتتوالها احملاكم
على اختالف أنواعها ودرجاتها ،وحيدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً
للقانون ،وتعلن األحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيين) ،ونصت املادة ( )108من القانون
األساسي على ( ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.)...
وحدد قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين اختصاص احملاكم النوعي مبقتضى املادة ( )167اليت
نص مضمونها على ( ختتص حماكم الصلح بنظر مجيع املخالفات واجلنح الواقعة ضمن اختصاصها،
ما مل ينص القانون على خالف ذلك).
وجاء يف املادة الثانية من قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم ( )5لسنة  -1 ( 2000تنظر احملاكم
النظامية يف فلسطني يف املنازعات واجلرائم كافة إال ما استثين بنص قانوني خاص ،ومتارس سلطة
القضاء على مجيع األشخاص-2.حتدد قواعد اختصاص احملاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون).
كما حددت املادة ( )168من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين ،االختصاص النوعي حملاكم
البداية بقوهلا (-1...ختتص حماكم البداية بنظر مجيع اجلنايات ،وجرائم اجلنح املتالزمة معها
واحملالة إليها مبوجب قرار االتهام.
-2إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة ،أو إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ،وكانت مرتبطة
ببعضها حبيث ال تقبل التجزئة ،وكانت إحدى هذه اجلرائم من اختصاص حمكمة البداية ،أختصت
هذه احملكمة بنظرها مجيعاً).
ومن هذا املنطلق إن منح الرئيس الفلسطيين مبقتضى الربوتوكول املربم بني النيابة املدنية والنيابة
العسكرية سلطة وصالحية حتديد االختصاص النوعي للقضاء العسكري والقضاء املدني ،أي حتديد
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السارية ،أو أن يوقف سريان أحكامها ،أو أن يتدخل يف الصالحيات اليت منحتها
هذه التشريعات لسلطات الدولة املختلفة ،لكون هذه الصالحية هي ملك للسلطة
التشريعية املالكة من حيث األصل واملبدأ لسلطة سن التشريعات ،وتعديلها وإلغاء
ووقف سريانها ،وهلذا إن منح الرئيس الفلسطيين مبقتضى الربوتوكول صالحية
إحالة اجلرائم املتعلقة بأمن الدولة اىل القضاء العسكري الفلسطيين ،رغم عدم
امتالك الرئيس ملثل هذه الصالحية مبقتضى القانون األساسي والتشريعات
الناظمة الختصاص ووالية احملاكم النظامية ،تعترب مبثابة استحداث لصالحيات
جديدة لرئيس السلطة ،ما يعين بداهة تعديل يف االختصاصات والصالحيات
املنصوص عليها يف منظومة التشريعات اإلجرائية والتشريعات الناظمة لوالية
احملاكم النوعية.
ويعترب بال شك هذا التعديل ،كونه صادر عن جهات ال متتلك مبقتضى القانون
مثل هذه الصالحية ،اعتداءاً وغصباً صرحياً من قبل أطراف الربوتوكول لسلطة
وصالحية اجمللس التشريعي.

اجلرائم اليت خيتص بنظرها القضاء العسكري مبقتضى قرار إداري صادر عنه ،خرقا وخروجا من
األطراف املوقعة على هذا الربوتوكول على أحكام ومقتضيات القانون األساسي والتشريعات السارية
العتبارات عدة أهمها:
	•مل متنح التشريعات السارية يف فلسطني سواء على صعيد القانون األساسي
الفلسطيين أو قانون اإلجراءات اجلزائية املدني أو قانون اخلدمة يف قوى األمن
أو على صعيد غريها من التشريعات ،الرئيس الفلسطيين صالحية وسلطة القيام
بإحالة اجلرائم املتعلقة بأمن الدولة اىل القضاء العسكري الفلسطيين ،ما يعين بأن
أطراف الربوتوكول قد منحوا الرئيس الفلسطيين سلطة وصالحية غري ممنوحة
له مبقتضى القانون األساسي والتشريعات السارية ،وهو ما ميثل بال شك انتهاك
أطراف العالقة يف هذا الربوتوكول ألحكام القوانني السارية ،وألحكام القانون
األساسي الفلسطيين الناظمة واحملددة لصالحيات واختصاص الرئيس مبوجب
القانون.
	•ميثل هذا االتفاق انتهاكاً صرحياً اللتزام الرئيس الفلسطيين الدستوري ،بواجب
وضرورة أن يتقيد ويلتزم بكافة أعماله وتصرفاته بأحكام ومقتضيات القانون،
استنادا لنص ومضمون املادة ( )38من القانون األساسي الفلسطيين اليت نصت
على ( ميارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه املبني
يف هذا القانون ).

	•من املسلم به على صعيد الفقه والقضاء اجلنائي والدستوري مبدأ إنفراد التشريع
يف حتديد اإلجراءات اجلنائية ،حبيث خيتص القانون مبفرده بتحديد اإلجراءات
الناظمة ملوضوع الدعوى اجلنائية وحتديد اجلهات املختصة بنظرها منذ بدء قيامها
وحتى صدور احلكم البات فيها.
	•بل إن الكثري من الدساتري على صعيد دول العامل توقفت بالنص الصريح على هذا
املبدأ 38،ومنها القانون األساسي الفلسطيين الذي نص مبقتضى املادة ( )11على
( -1احلرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال متس -2 .ال جيوز القبض على
أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر قضائي
وفقاً ألحكام القانون)...

	•حدد القانون األساسي وقانون اإلجراءات اجلزائية وقانون تشكيل احملاكم النظامية
اختصاص وصالحيات احملاكم النظامية بالنظر باملنازعات واجلرائم كافة إال ما
استثين بنص قانوني خاص ،ومن هذا املنطلق إن إخراج أي جرمية من والية
احملاكم النظامية جيب ان تتم مبقتضى القانون ،ال مبقتضى اتفاق أو قرار إداري
وهلذا يعترب منح الرئيس لسلطة وصالحية إخراج اجلرائم الواقعة على أمن الدولة
من والية القضاء النظامي مبقتضى قرار إداري أمرا خمالفا للتشريعات السارية بل
أضحت هذه التشريعات جمرد نصوص ال قيمة أو قوة هلا مبواجهة قرارات السلطة
التنفيذية اإلدارية.

	•ومن هذا املنطلق ال جيوز للسلطة التنفيذية أن تقوم بقرار إداري أو الئحة أو
بروتوكول كما هو احلال مع الوضع الفلسطيين ،بتنظيم وحتديد القواعد اإلجرائية
أو اجلهات املختصة بنظر الدعوى يف أي مرحلة من مراحلها ،وليس هذا فحسب
بل لو حدث وأن تنازل املشرع عن صالحية حتديد قواعد اإلجراءات عرب تفويضه

	•ال جيوز ألي طرف مهما كانت صالحياته ومكانته أن يعدل ويغري بأحكام التشريعات
38
88

انظر يف ذلك :د /فتحي سرور ،مصدر سابق ،ص 390وما بعدها
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للسلطة التنفيذية الصريح للقيام بذلك ،فإن مثل هذا التنازل أو التفويض يعترب
باطال وخمالفا للدستور.39
	•إن منح الرئيس صالحية وسلطة إحالة أي من اجلرائم املتعلقة بأمن الدولة اىل
القضاء العسكري الفلسطيين ،تعين بأن اختصاص القضاء العسكري أصبح ميتد
ليشمل األشخاص كافة أي املدنيني والعسكريني بل أصبح اختصاص القضاء
العسكري حمدد بنوع اجلرمية ال بالصفة الشخصية ملرتكبها وال أيضا بالشأن
العسكري كما جاء بنص املادة ( )101من القانون األساسي.40
	•من املبادىء القانونية املستقرة ،املبدأ القاضي بعدم جواز قيام أي سلطة بانتزاع
وإحالة الدعوى من قاضيها الطبيعي إىل أي حمكمة أخرى ،ومن هذا املنطلق
إن منح الرئيس الفلسطيين مبقتضى الربوتوكول صالحية إحالة أيا من اجلرائم
املتعلقة بأمن الدولة اىل القضاء العسكري الفلسطيين ،عمال يتناقض مع مبدأ حق
األفراد يف اخلضوع لقاضيهم الطبيعي ،لكون اإلحالة اليت تتم يف مثل هذه األحوال
تعين من حيث املبدأ انتزاع وإحالة الدعوى من قاضيها الطبيعي إىل حمكمة أخرى.
	•نصت املادة ( )6من القانون األساسي الفلسطيين على (مبدأ سيادة القانون
أساس احلكم يف فلسطني ،وختضع للقانون مجيع السلطات واألجهزة واهليئات
واملؤسسات واألشخاص).

سلطاتها ومؤسساتها ،وهذا ما أخذ به القضاء الدستوري وتبناه ،حيث جاء يف منطوق حكم احملكمة
الدستورية العليا املصرية « ...وأن الدولة القانونية وفقاً لنص للدستور هي اليت تتقيد فى كافة
مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون ضابطاً ألعماهلا وتصرفاتها ،وأن استقالل السلطة
القضائية أمر الزم لضمان اخلضوع للقانون ،وقد كفل الدستور للسلطة القضائية استقالهلا وجعل
هذا االستقالل عاصماً من التدخل يف أعماهلا أو التأثري فى جمرياتها باعتبار أن القرار النهائي يف
شأن حقوق األفراد وواجباتهم وحرياتهم هو بيد أعضائها .41)...
وعلى هذا األساس يعترب الربوتوكول املوقع بني النيابة املدنية والنيابة العسكرية واملصادق عليه من
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،اتفاقا باطال وغري مشروع بالنظر ملخالفته الصرحية واجلسيمة
ألحكام القانون األساسي ،بل والنتهاكه الفاضح للمبدأ الدستوري اخلاص حبق الفرد باملثول أمام قاضيه
الطبيعي وللمبدأ الدستوري اخلاص بسيادة القانون ووجوب خضوع مجيع السلطات للقانون وللمبدأ
الدستوري القاضي بإنفراد التشريع يف حتديد اإلجراءات اجلنائية ،فضال عن انتهاكه السافر ألحكام
التشريعات الناظمة الختصاص وصالحيات احملاكم النظامية ،وللجهات املناط بها حتريك الدعوى ،ما
يقتضي وجوب وضرورة العمل على إبطاله ووقف كافة آثاره.
وليس هذا فحسب بل إن استمرار العمل يف هذا الربوتوكول على الرغم من انتهاكه وخروجه السافر
على أحكام القانون األساسي ومبادئه الدستورية ،فضال عن انتهاكه وخروجه على أحكام ومبادىء
42
القوانني السارية ،مساً صرحيا بقسم الرئيس وتعهده باحرتام النظام الدستوري والقانون.

	•ويعترب مبدأ سيادة القانون كأساس ملبدأ املشروعية من أهم األسس اليت تقوم
عليها الدولة ،بل يعترب هذا املبدأ عماد النظام الدميقراطي وأهم مكوناته ،لكونه
يلزم الدولة وسلطاتها وهيئاتها العامة على اختالفها باخلضوع للقانون واالحتكام
له واحرتامه وتطبيقه يف تصرفاتها وقراراتها وإعماهلا.
ومن هذا املنطلق أصبح يطلق وصف الدولة القانونية على الدول اليت تلتزم يف تصرفاتها وسلوكها
مببدأ سيادة القانون واملشروعية جراء احتكامها للقانون وتسليمها بسمو أحكامه وعلوها على كافة
39
40
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نصت املادة ( )101من القانون األساسي على ( -1املسائل الشرعية واألحوال الشخصية تتوالها احملاكم الشرعية والدينية وفقاً
للقانون -2 .تنشأ احملاكم العسكرية بقوانني خاصة ،وليس هلذه احملاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن العسكري ).

41

القضية رقم ( ) 139لسنة 21قضائية ،احملكمة الدستورية العليا املصرية.

42

نصت املادة ( )35من القانون األساسي على ( يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمني التالية أمام اجمللس التشريعي
حبضور رئيس اجمللس الوطين ورئيس احملكمة العليا (أقسم باهلل العظيم أن أكون خملصاً للوطن ومقدساته ،وللشعب وتراثه
القومي ،وأن احرتم النظام الدستوري والقانون ،وأن أرعى مصاحل الشعب الفلسطيين رعاية كاملة ،واهلل على ما أقول شهيد).
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 -2/2/2عدم صحة االستناد على أحكام املرسوم الرئاسي رقم ( )4لسنة 2007م.
كما سبق وأسلفنا يربر العديد من األشخاص مبا فيهم رئيس هيئة القضاء العسكري اختصاص
القضاء العسكري مبحاكمة املدنيني باملرسوم الرئاسي رقم ( )4لسنة 2007م ،الذي ورد مبضمونه :
مادة ()1
تحُ ظر القوة التنفيذية وامليليشيات املسلحة التابعة حلركة محاس وتعد خارجة على القانون.
مادة ()2
يعد االنتساب للقوة التنفيذية وامليليشيات املسلحة املشار إليها يف املادة السابقة جرمية
يعاقب عليها باالعتقال املؤقت من ثالث إىل سبع سنوات،
مادة ()3
يعترب متدخ ً
ال يف اجلرمية ويعاقب بنفس العقوبة كل من سلح أو قدم مساعدة أو أخفى أي
من منتسيب هذه امليليشيات.
مادة ()4
يتم رفع السرية املصرفية والتحفظ على أموال هذه امليليشيات ومنتسبيها بقرار من قاضي
الصلح بناء على طلب من النيابة العامة.
مادة ()5
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
الشك بأن مضمون املرسوم وعباراته قد جاءت بصياغة وكلمات واضحة وجلية ،ما يبعد عنها عناء
وفلسفة االجتهاد والتأويل والتفسري ،بل إن قراءة بنود وأحكام هذا املرسوم ،عدم إشارة املرسوم
من قريب أو بعيد للقضاء العسكري كجهة خمتصة باحملاكمة ،وليس هذا فحسب بل منح املرسوم
بصريح النص قاضي الصلح أي القاضي املدني والنيابة العامة املدنية ،صالحية رفع السرية املصرفية
والتحفظ على أموال هذه امليليشيات ومنتسبيها ،ما يؤكد على أن اجلهة املختصة باحملاكمة استنادا
ألحكام هذا املرسوم هي القضاء النظامي ،ولو كان األمر خبالف ذلك أي لو كان القصد من املرسوم
منح القضاء العسكري سلطة وصالحية حماكمة هذه الفئة ،لكان من باب أوىل يف املرسوم ان مينح
صالحية رفع السرية املصرفية والتحفظ على أموال هذه امليليشيات للقضاء العسكري كجهة حماكمة
ومساءلة.
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ولعل ما يؤكد على عدم اختصاص القضاء العسكري مبحاكمة هذه الفئة أيضا ،نص املرسوم رقم
( )17لسنة 2007م الصادر بتاريخ 2007/6/26م ،بشأن حظر كافة امليليشيات املسلحة والتشكيالت
العسكرية أو شبه العسكرية أياً كانت تابعيتها.
حيث جاء يف مضمون هذا املرسوم ( ...مادة ()1
1 .1تعترب كافة امليلشيات املسلحة والتشكيالت العسكرية أو شبه العسكرية غري النظامية
أياً كانت تابعيتها حمظورة الوجود بكل األشكال.
 2 .2حيظر على هذه امليليشيات املسلحة والتشكيالت العسكرية أو شبه العسكرية غري
النظامية القيام بأي نشاط سرية أو علنية ،وكل من يساعدها أو يقدم أية خدمات
هلا يكون عرضة للمساءلة اجلزائية واإلدارية.
 3 .3على احلكومة إنهاء ظاهرة اجلماعات املسلحة كافة.
 4 .4على احلكومة تنفيذ ما نصت عليه القوانني واألنظمة من حظر محل السالح
ومصادرة مجيع األسلحة والذخائر واملتفجرات وغريها من الوسائل القتالية غري
املرخصة وكافة املواد اليت تشكل خطرًا على النظام العام.
5 .5كل من خيالف أحكام هذا املرسوم يعترب قد ارتكب جرماً يعاقب عند إدانته
بالعقوبة املنصوص عليها يف قانون العقوبات الساري املفعول).
فمضمون املرسوم السالف قد أشار كما هو واضح من نصوص بنوده اىل قانون العقوبات الساري
أي القانون العقابي املدني ،كقانون نافذ وواجب التطبيق على أفراد املليشيات والتشكيالت العسكرية
وشبه العسكرية غري النظامية ،ما يعين بداهة اختصاص القضاء املدني مبحاكمة ومساءلة منتهكي
أحكام هذا املرسوم أو أي شخص قد ينسب إليه خمالفة أي بند من بنوده ،ولو كان القصد من هذا
املرسوم اختصاص القضاء العسكري مبحاكمة هذه الفئة ألشار اىل قانون العقوبات الثوري كقانون
واجب التطبيق والنفاذ على أفراد ومنتسيب القوة التنفيذية وغريها من املليشيات املسلحة.

93

عدم مشروعية حماكمة املدنيني الفلسطينيني أمام القضاء العسكري الفلسطيين
AL-HAQ

-3/2/2عدم صحة االدعاء باستمرار سريان املرسوم الرئاسي اخلاص باختصاص القضاء
العسكري حبالة الطوارىء
من املسلم به انتهاء سريان مراسيم الطوارىء بانتهاء املهلة الزمنية احملددة هلذه احلالة مبقتضى
القانون األساسي أي بعد انقضاء مدة شهر من تاريخ إعالن حالة الطوارىء من قبل الرئيس ،أو بعد
انقضاء شهرين على إعالن هذه احلالة يف حال مدد اجمللس التشريعي بأغلبية ثلثي عدد األعضاء
43
مدة الطوارىء لثالثني يوم آخر.
وبالنظر لغياب اجمللس التشريعي وعدم قدرته على االنعقاد بعد إعالن الرئيس حلالة الطوارىء،
تنتهي هذه احلالة بال شك بقوة القانون بعد انقضاء ثالثني يوما على إعالنها ومن ثم جيب أن تعود
األوضاع يف األرض الفلسطينية اىل سابق وضعها أي اىل الظروف واألوضاع الطبيعية ،وبالتالي تعود
كافة التشريعات اليت علقتها وأوقفت العمل بها مراسيم الطوارىء اىل السريان والنفاذ.
ومن هذا املنطلق انتهى سريان ونفاذ مراسيم الطوارىء الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية ضمنا وبقوة القانون بعد انقضاء ثالثني يوما على إعالن حالة الطوارىء ،وبالتالي ال
جيوز بأي حال من األحوال للمكلفني بإنفاذ القانون أن يستمروا بتطبيقها وإعماهلا بعد انتهاء هذه
املدة ،بذريعة وحجة عدم صدور مرسوم آخر يعلن بصريح النص عن إلغاء هذه املراسيم ووقف العمل
بها.
يف ختام هذا االستعراض حلجج وذرائع املنادين بوالية القضاء العسكري على املدنيني ،يتبني لنا عدم
امتالكهم ألي سند أو حجة قانونية لتربير هذا الوضع ،ولعل األمر يف اعتقادنا ليس بأكثر من حماولة
للقائلني بهذا احلجج يف تغليف وسرت ممارساتهم بستار املشروعية والقانون ،رغم معرفتهم وإدراكهم
اليقيين بوهن مربراتهم وعدم مشروعيته.

43
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نصت املادة  110من القانون األساسي الفلسطيين على (  -1عند وجود تهديد لألمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان
مسلح أو حدوث كارثة طبيعية جيوز إعالن حالة الطوارئ مبرسوم من رئيس السلطة الوطنية ملدة ال تزيد عن ثالثني يوماً.
 -2جيوز متديد حالة الطوارئ ملدة ثالثني يوماً أخرى بعد موافقة اجمللس التشريعي الفلسطيين بأغلبية ثلثي أعضائه -3 .جيب
أن ينص مرسوم إعالن حالة الطوارئ بوضوح على اهلدف واملنطقة اليت يشملها والفرتة الزمنية -4 .حيق للمجلس التشريعي
أن يراجع اإلجراءات والتدابري كلها أو بعضها اليت اختذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند اجمللس عقب إعالن
حالة الطوارئ أو يف جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء االستجواب الالزم بهذا الشأن.

مشروعية حماكمة املدنيني
أمام القضاء العسكري الفلسطيين
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 -3مشروعية حماكمة املدنيني أمام القضاء العسكري الفلسطيين.
قبل البحث يف موقفنا من مشروعية حماكمة القضاء العسكري الفلسطيين للمدنيني ،نرى من األهمية
مبكان التوقف أمام موقف اجملتمع الدولي من ممارسة القضاء العسكري لواليته مبواجهة املدنيني.
 -1/3املوقف الدولي من حماكمة املدنيني أمام القضاء العسكري.
(هناك مشكلة خطرية يسببها اللجوء اىل احملاكم العسكرية أو احملاكم االستثنائية
حملاكمة املدنيني حتت شعار أمن الدولة أو حالة الطوارىء أو مكافحة اإلرهاب ،وهذه
املمارسة لألسف تتعارض مع مجيع القواعد الدولية واالقليمية واألحكام القضائية الراسخة،
وهلذا أكدت جلنة حقوق اإلنسان عدة مرات انه ال جيوز للقضاء العسكري أن ينظر سوى
يف القضايا اليت تورط فيها عسكريون متهمون بارتكاب جنايات أو جنح متصلة بامليدان
44
العسكري)...
( إن القضاء العسكري غالبا ما يستخدم كوسيلة لإلفالت من مراقبة السلطات املدنية
وتثبيت اجليش كسلطة داخل اجملتمع ،وكذلك كوسيلة ميكن أن متارس السلطات العسكرية
45
خالهلا هيمنتها على املدنيني).

أثار موضوع القضاء العسكري ومد نطاق واليته وصالحياته لتشمل املدنيني اىل جانب العسكريني،
اجلدل والنقاش على صعيد اجملتمع الدولي ،الذي حسم موقفه لصاحل رفض وإنكار هذا الدور
والصالحية على صعيد مؤسسة القضاء العسكري ،وليس هذا فحسب بل مل تكتفي الدول الدميقراطية
واملتحضرة بتقليص صالحيات هذا القضاء وحصرها يف نطاق اجلرائم االنضباطية العسكرية ،وإمنا
جتاوزت ذلك من خالل العمل على ضبط أداء القضاء العسكري ،عرب إخضاعه لرقابة القضاء
النظامي بوصفة صاحب الصالحية والوالية األصيلة يف احملاكمة.
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تقرير املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاء واحملامني السيد لياندرو ديسبوي ،املقدم اىل جلنة حقوق اإلنسان 2003م ،وثيقة
األمم املتحدة رقم  ،60/2004/4.E/CNفقرة  60ص .18

45

فيديريكو أندرو -غوزمان ،القضاء العسكري والقانون الدولي ،احملاكم العسكرية واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ،اجلزء
األول ،منشورات اللجنة الدولية للحقوقيني ،اللجنة الكولومبية للحقوقيني عام  ،2004ص .27

وبالرجوع ملا استقر عليه اجملتمع الدولي املتحضر واملؤمن بالدميقراطية وتغييب األمن واجليش عن
التدخل يف شؤون وعمل سلطات ومؤسسات الدولة املدنية ،يتضح حجم التطور الذي خطته األنظمة
الدميقراطية يف جمال حصر وحتديد دور واختصاص القضاء العسكري ،حيث بدا واضحا من أعمال
وقرارات جلان األمم املتحدة وتقارير مقرريها اخلاصني وأعمال احملاكم االقليمية حلقوق اإلنسان،
رفض اجملتمع الدولي القاطع ملمارسة القضاء العسكري لواليته على صعيد املدنيني.
تأكيد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ،يف مناسبات عدة على أنه ينبغي أال يسند إىل احملاكم العسكرية
اختصاص حماكمة األشخاص املدنيني ،كما خلصت اللجنة يف أكثر من موقف إىل أن “إخضاع
املدنيني للوالية القضائية للمحاكم العسكرية هو أمر ال يتمشى مع إقامة العدل بصورة عادلة ونزيهة
ومستقلة” .46
ويعترب هذا املوقف تراجعا إجيابيا من قبل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ،عن موقفها السابق الذي
أقرت من خالله بإمكانية وجواز حماكمة املدنيني أمام القضاء العسكري يف ظروف وحاالت استثنائية
شريطة أن تراعي احملاكم العسكرية يف مثل هذه احلاالت جمموع الضمانات اليت استوجبتها املادة 14
من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،47ومنها أن يتم إعالم املتهم سريعا وبالتفصيل
وبلغة يفهمها ،بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسبابها ،وأن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه
إلعداد دفاعه ولالتصال مبحام خيتاره بنفسه ،وأن حياكم دون تأخري ال مربر له ،وأن حياكم حضوريا
46

تقرير املقرر اخلاص ،السيد لياندرو ديسبوي ،بشأن استقالل القضاة واحملامني ،املقدم عمال بقرار جملس حقوق اإلنسان
 102/1واحملال من األمني العام إىل أعضاء اجلمعية العامة.يف الدورة احلادية والستون ،رقم  ،384/61/Aص 13فقرة 25

47

جاء هذا اإلقرار يف تعليق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان رقم  13على املادة  14يف الدورة احلادية والعشرون ( ،)1984حيث ورد
يف الفقرة الرابعة من هذا التعليق( ...وتنطبق أحكام املادة  14على مجيع احملاكم يف نطاق هذه املادة عادية كانت أو متخصصة.
وتالحظ اللجنة أنه توجد ،يف بلدان عديدة ،حماكم عسكرية أو خاصة حتاكم املدنيني .وقد يثري ذلك مشاكل خطرية فيما يتعلق
بإقامة العدالة على حنو منصف وحيادي ومستقل .وغالبا ما يكون السبب يف إنشاء مثل هذه احملاكم هو التمكن من تطبيق
إجراءات استثنائية ال تتفق مع املعايري العادية للعدل .ومع أن العهد ال حيظر هذه الفئات من احملاكم ،إال أن الشروط اليت ينص
عليها تشري صراحة إىل أن حماكمة املدنيني من جانب مثل هذه احملاكم ينبغي أن تكون استثنائية جدا ،وأن جترى بشروط تسمح
أساسا بتوافر مجيع الضمانات املنصوص عليها يف املادة  .14والحظت اللجنة النقص اخلطري يف املعلومات بهذا الشأن يف تقارير
بعض الدول األطراف اليت تتضمن مؤسساتها القضائية مثل هذه احملاكم حملاكمة املدنيني .ويف بعض البلدان ،ال توفر مثل هذه
احملاكم العسكرية واخلاصة الضمانات الصارمة إلقامة العدالة على وجه صحيح وفقا ملتطلبات املادة  14اليت هي متطلبات
أساسية لتوفري محاية فعلية حلقوق اإلنسان .وإذا قررت الدول األطراف يف حاالت الطوارئ االستثنائية املشار إليها يف املادة 4
عدم التقييد باإلجراءات االعتيادية املنصوص عليها يف املادة  ،14ينبغي أن تتأكد من أن حاالت عدم التقييد هذه ال تتجاوز أضيق
احلدود اليت يتطلبها الوضع الفعلي ،وأن تتقيد بسائر الشروط الواردة يف الفقرة  1من املادة .)...14
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان هي هيئة مكونة من خرباء مستقلني تقوم مبتابعة تطبيق العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية من قبل الدول األعضاء به ،وتضع اللجنة تفسريها ملضمون األحكام اخلاصة حبقوق اإلنسان ،وهو ما يعرف
بالتعليقات العامة .
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وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة حمام من اختياره ،وأن تزوده احملكمة حكما ،كلما كانت
مصلحة العدالة تقتضي ذلك ،مبحام يدافع عنه ،وأن يناقش شهود االتهام ،بنفسه أو من قبل غريه،
وأن حيصل على املوافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط املطبقة يف حالة شهود االتهام ،وأن
يزود جمانا برتمجان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف احملكمة ،وأال يكره على الشهادة
ضد نفسه أو على االعرتاف بذنب.

وذات الوضع أكدت عليه احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،وليس هذا فحسب بل أكدت هذه احملكمة
على حق الشخص املدني املشروع يف اإلدعاء بانتهاك االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان
واحلريات األساسية إذا ما متت حماكمته أمام احملاكم العسكرية ،الفتقار تلك احملاكم لالستقاللية
إذا كان قاض أو عدة قضاة من هيئة احملكمة من أفراد القوات املسلحة الذين خيضعون للقواعد
التأديبية العسكرية والذين تتحكم السلطة التنفيذية يف تعيينهم) .49

وأكدت احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان ( حمكمة البلدان األمريكية) ،يف أكثر من حكم صادر عنها
على عدم مشروعية حماكمة املدنيني أمام احملاكم العسكرية ،لكون هذه احملاكم كما ترى احملكمة
األمريكية حماكم خاصة وتنحصر واليتها بالعسكريني فقط “  ...يف الدول الدميقراطية الدستورية،
جيب أن يكون اختصاص احملاكم العسكرية فيما يتعلق بالقضايا اجلنائية مقيدا واستثنائيا ،وأن
يتوخى محاية املصاحل القانونية اخلاصة املتعلقة بالوظائف املوكلة للقوات العسكرية مبوجب القانون،
وجيب بالتالي أن حياكم أمامها العسكريون فقط الرتكابهم جرائم أو خمالفات تضر حبكم طبيعتها
ذاته باملصلحة القضائية للنظام العسكري ،”...كما أكدت احملكمة على وجوب حصر حماكمة املدنيني
أمام احملاكم املدنية فقط.48

كما انتقدت ورفضت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب ،حماكمة املدنيني أمام احملاكم
العسكرية ،يف حني أكدت املبادئ التوجيهية املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة ويف املساعدة القضائية
يف أفريقيا اليت اعتمدت عام  ،٢٠٠٣على حظر حماكمة املدنيني أمام احملاكم العسكرية والتأكيد على
وجوب وإلزامية حماكمة املدنيني فقط أمام احملاكم املدنية .50

48

يف  1988/11/17الذي دخل حيز التنفيذ يف  1999/11/16وهو متعلّق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية انبثقت احملكمة
األمريكية حلقوق اإلنسان  The Inter American Court of Human Rightsيف  ،1979/9/3مبوجب املادة  33من االتفاقية األمريكية
حلقوق اإلنسان املوقعة يف  ،1969 /11/22اليت دخلت حيز التنفيذ يف  ،1978/7/18فقد نصت هذه املادة على آليتني ملراقبة
تنفيذ الدول لاللتزامات الواقعة على عاتقها مبوجب هذه االتفاقية ،وهما أوالً اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان ومقرها واشنطن
(املواد  34إىل  51من اتفاقية سان جوزيه) ،واليت مت اعتماد ميثاقها من قبل منظمة الدول األمريكية[ر] يف ،1960/5/25
ثم أصبحت بعد دخول االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان أحد آليتها ،وثانياً احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان ومقرها مدينة
سان جوزيه يف كوستاريكا (املواد  52إىل  68من االتفاقية ذاتها) .وكانت اتفاقية سان جوزيه قد متمت بربتوكولني ،األول يف
 1990/6/8الذي دخل حيز التنفيذ يف  1991/8/28املتعلّق بإلغاء عقوبة اإلعدام ،والثاني يف  1988/11/17الذي دخل حيز
التنفيذ يف  1999/11/16وهو متعلّق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

نفس املصدر أعاله ،فقرة  ،27ص13و .14
احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان  The Inter American Court of Human Rightsيف  ،1979/9/3مبوجب املادة  33من االتفاقية
األمريكية حلقوق اإلنسان املوقعة يف  ،1969 /11/22اليت دخلت حيز التنفيذ يف  ،1978/7/18فقد نصت هذه املادة على
آليتني ملراقبة تنفيذ الدول لاللتزامات الواقعة على عاتقها مبوجب هذه االتفاقية ،وهما أوالً اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان
ومقرها واشنطن (املواد  34إىل  51من اتفاقية سان جوزيه) ،واليت مت اعتماد ميثاقها من قبل منظمة الدول األمريكية[ر] يف
 ،1960/5/25ثم أصبحت بعد دخول االتفاقية انبثقت احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان The Inter American Court of Human
 Rightsيف  ،1979/9/3مبوجب املادة  33من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان املوقعة يف  ،1969 /11/22اليت دخلت حيز
التنفيذ يف  ،1978/7/18فقد نصت هذه املادة على آليتني ملراقبة تنفيذ الدول لاللتزامات الواقعة على عاتقها مبوجب هذه
االتفاقية ،وهما أوالً اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان ومقرها واشنطن (املواد  34إىل  51من اتفاقية سان جوزيه) ،واليت مت
اعتماد ميثاقها من قبل منظمة الدول األمريكية[ر] يف  ،1960/5/25ثم أصبحت بعد دخول االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان
أحد آليتها ،وثانياً احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان ومقرها مدينة سان جوزيه يف كوستاريكا (املواد  52إىل  68من االتفاقية
ذاتها) .وكانت اتفاقية سان جوزيه قد متمت بربتوكولني ،األول يف  1990/6/8الذي دخل حيز التنفيذ يف  1991/8/28املتعلّق
بإلغاء عقوبة اإلعدام ،والثاني يف  1988/11/17الذي دخل حيز التنفيذ يف  1999/11/16وهو متعلّق باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية .انبثقت احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان  The Inter American Court of Human Rightsيف ،1979/9/3
مبوجب املادة  33من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان املوقعة يف  ،1969 /11/22اليت دخلت حيز التنفيذ يف ،1978/7/18
فقد نصت هذه املادة على آليتني ملراقبة تنفيذ الدول لاللتزامات الواقعة على عاتقها مبوجب هذه االتفاقية ،وهما أوالً اللجنة
األمريكية حلقوق اإلنسان ومقرها واشنطن (املواد  34إىل  51من اتفاقية سان جوزيه) ،واليت مت اعتماد ميثاقها من قبل منظمة
الدول األمريكية[ر] يف  ،1960/5/25ثم أصبحت بعد دخول االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان أحد آليتها ،وثانياً احملكمة
األمريكية حلقوق اإلنسان ومقرها مدينة سان جوزيه يف كوستاريكا (املواد  52إىل  68من االتفاقية ذاتها) .وكانت اتفاقية سان
جوزيه قد متمت بربتوكولني ،األول يف  1990/6/8الذي دخل حيز التنفيذ يف  1991/8/28املتعلّق بإلغاء عقوبة اإلعدام ،والثاني

98

وعلى صعيد جلان األمم املتحدة وفرق عملها املختلفة ،جتمع هذه الفرق واللجان واملقررين
اخلاصني على رفض حماكمة املدنيني أمام احملاكم العسكرية ،العتبارات كثرية أهمها عدم
استقالل وحياد هذا القضاء وجتاهل وإنكار اغلب حماكمه للضمانات واملعايري الدولية املقرة
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نفس املصدر أعاله ،ص .14
احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان  The Inter American Court of Human Rightsيف  ،1979/9/3مبوجب املادة  33من
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان املوقعة يف  ،1969 /11/22اليت دخلت حيز التنفيذ يف  ،1978/7/18فقد نصت هذه املادة
على آليتني ملراقبة تنفيذ الدول لاللتزامات الواقعة على عاتقها مبوجب هذه االتفاقية ،وهما أوالً اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان
ومقرها واشنطن (املواد  34إىل  51من اتفاقية سان جوزيه) ،واليت مت اعتماد ميثاقها من قبل منظمة الدول األمريكية[ر] يف
 ،1960/5/25ثم أصبحت بعد دخول االتفاقية احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان The Inter American Court of Human
 Rightsيف  ،1979/9/3مبوجب املادة  33من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان املوقعة يف  ،1969 /11/22اليت دخلت حيز
التنفيذ يف  ،1978/7/18فقد نصت هذه املادة على آليتني ملراقبة تنفيذ الدول لاللتزامات الواقعة على عاتقها مبوجب هذه
االتفاقية ،وهما أوالً اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان ومقرها واشنطن (املواد  34إىل  51من اتفاقية سان جوزيه) ،واليت مت
اعتماد ميثاقها من قبل منظمة الدول األمريكية[ر] يف  ،1960/5/25ثم أصبحت بعد دخول االتفاقية
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بشأن ضمانات احملاكمة العادلة .

* 51

ولعل من أهم التطورات اليت شهدها اجملتمع الدولي بشأن القضاء العسكري ،تبين جلنة حقوق
اإلنسان يف دورتها احلادية والستني 52،بتاريخ  19أبريل/نيسان ،2005كل من القرار،30/2005
“نزاهة النظام القضائي” ،والقرار ”33/2005استقالل وحياد القضاء واحمللفني واخلرباء القضائيني
واستقالل احملامني ،اللذان توجا جهود اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان خبصوص وضع
واعتماد اجملتمع الدولي ملشروع وثيقة أو مدونة مبادىء خاصة بتنظيم إقامة العدل عن طريق احملاكم
العسكرية.
ومت يف أعقاب ذلك اعتماد وإقرار هذه املدونة من قبل هيئة األمم املتحدة ،كما متت دعوة الدول
ملناقشتها ولتوقيع عليها يف مؤمتر خاص عقد خصيصا هلذه الغاية يف شهر حزيران من العام 2009م
يف سويسرا.
ويتألف مشروع هذه املدونة من عشرين مبدأ قانوني ،تدور مبجملها حول موضوع اختصاص
وصالحيات القضاء العسكري وحتديد دوره ونطاقه ،واألشخاص اخلاضعني لواليته ،فضال عن ضبط
51

املصدر السابق ،ص 24
أنظر يف هذا الشأن كذلك.
 -فيديريكو أندرو -غوزمان ،القضاء العسكري والقانون الدولي ،مصدر سابق ،ص  55وما بعدها وص  81وما بعدها.

*

على سبيل املثال أختذ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي موقفا واضح ضد حماكمة املدنيني أمام احملاكم العسكرية،
إذ صرح يف هذا الشأن بأنه “ فيما يتعلق باللجوء إىل احملاكم العسكرية واحملاكم اخلاصة ،جرت العادة على إحالة األشخاص
املشتبه يف أنهم إرهابيون إىل حماكم خاصة “ وحذر من أن أحد أخطر أسباب االحتجاز التعسفي يتمثل بالذات يف وجود مثل
هذه احملاكم اليت ال يكاد أي منها حيرتم ضمانات الشخص يف حق يف احملاكمة العادلة.
كذلك من اللجان اليت تؤكد على هذا الوضع جلنة مناهضة التعذيب ،وجلنة حقوق الطفل ،ومقرر اإلعدام خارج نطاق القانون،
ومقرر استقالل القضاة واحملامني ،ومقرر التعذيب

52
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تأسست جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عام  ،1946اليت تكونت من  53دولة عضو ،لتمكني العمل الدولي يف جمال تكريس
وتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته ومحاية وصون هذه احلقوق ،كما امتد نطاقها ليشمل مجيع قضايا حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك
وضع وصياغة معايري ومنهجية سلوك الدول يف هذا الشأن .ويقوم مبساعدتها يف عملها كل من اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية
حقوق اإلنسان ،وعدد من فرق العمل وشبكة من اخلرباء واملمثلني واملقررين املناط بهم تقديم تقارير خبصوص قضايا حمددة
على صعيد حقوق اإلنسان.
وبتاريخ  15مارس  ،2006تأسس مبقتضى قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  251/60جملس حقوق اإلنسان كخلف وبديل عن
جلنة حقوق اإلنسان اليت انتهت واليتها يف عام  ،2005وتكون هذا اجمللس من  47عضواً ميثلون الدول األعضاء يف اجلمعية العامة
على أساس التوزيع اجلغرايف العادل ،كما يتبع اجمللس يف إجراءاته اجلمعية العامة ويعد أحد أجهزتها الرئيسة ،وقد مت تكليفه
مبمارسة بذات املهام تقريبا اليت كانت متارسها اللجنة بشأن قضايا حقوق اإلنسان.

وتنظيم آليات وطرق ومعايري حماكماته ،وحاالت استبعاد بعض فئات العسكريني من واليته.
ومن أهم املبادىء اليت أقرتها بنود هذه املدونة :
1 .1ضرورة أن يكون إنشاء احملاكم العسكرية مبوجب الدستور أو القانون ،وعلى قاعدة
احرتام مبدأ الفصل بني السلطات ،وأن تكون احملاكم العسكرية جزءا ال يتجزأ
من النظام القضائي العام أي أن ختضع قراراتها لرقابة احملاكم العليا النظامية.
2 .2على احملاكم العسكرية يف مجيع األحوال أن تطبق املعايري واإلجراءات املعرتف بها
دوليا بشأن احلق يف حماكمة عادلة وحق الدفاع وحق الضحايا يف حضور جلسات
احملاكم وعلنية النطق باحلكم.
3 .3ال اختصاص للمحاكم العسكرية على األشخاص املدنيني ،وينبغي يف مجيع األحوال
على الدولة التدخل لضمان حماكمة املدنيني املتهمني بارتكاب جرائم جنائية من
أي نوع كان من احملاكم النظامية املدنية .
4 .4ال والية قضائية للمحاكم العسكرية على األطفال القصر حتت سن  18إذ جيب
احرتام الضمانات املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل وقواعد منظمة األمم
املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث (قواعد بكني).
5 .5ينحصر االختصاص الوظيفي للمحاكم العسكرية فقط على اجلرائم ذات الطابع
العسكري اليت يرتكبها العسكريون.
6 .6أن قاعدة سرية املعلومات العسكرية جيب أن ال تستخدم إلعاقة سري العدالة أو
املساس حبقوق اإلنسان وحرياته.
7 .7جيب أن متتثل احملاكم العسكرية للمعايري الدولية املتعلقة بالقواعد الدنيا واملبادىء
األساسية مبعاملة السجناء ،وجمموع املبادىء الدولية اخلاصة حبماية مجيع
األشخاص اخلاضعني ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،وجيب أن تتاح
آلليات التفتيش احمللية والدولية إمكانية زيارتها.
8 .8على احملاكم العسكرية أن تطبق يف أوقات النزاعات املسلحة مبادىء القانون
الدولي اإلنساني ،وال سيما أحكام اتفاقية جنيف الثالثة املتعلقة مبعاملة أسرى
احلرب ،حال اقتضت الظروف حماكمة األسرى .ختتص احملاكم العسكرية فقط
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مبحاكمة أسرى عما قد ينسب إليهم من جرائم انضباطية أو أفعال جمرمة .53
9 .9ال جيوز التذرع بالطاعة الواجبة إلعفاء العسكريني من مسؤولياتهم اجلنائية حال
ارتكابهم النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ،كما ال يعفي الرؤساء من املسؤولية
اجلنائية عن انتهاكات املرؤوسني حلقوق اإلنسان كجرائم اإلعدام والتعذيب ،إذا
امتنعوا عن ممارسة الصالحيات املخولة هلم ملنع أو وقف ارتكاب تلك اجلرائم.
 1010ال والية للمحاكم العسكرية على العسكريني املتهمني بارتكاب انتهاكات جسيمة
حلقوق اإلنسان ،إذ جيب أن حيل اختصاص احملاكم العادية حمل احملاكم
العسكرية يف األمور املتعلقة مبحاكمة العسكريني املتهمني بارتكاب انتهاكات جسيمة
على صعيد حقوق اإلنسان ،كما هو احلال مع جرائم اإلعدام خارج نطاق القضاء
واإلعدام التعسفي وجرائم التعذيب واالختفاء القسري.
 1111جيب أن تعكس قوانني القضاء العسكري االجتاه الدولي حنو اإللغاء التدرجيي
54
لعقوبة اإلعدام.
ومما جتدر اإلشارة إليه ،توقيع فلسطني على هذه املدونة ،خالل االجتماع الذي عقد يف سويسرا،
حيث مثل اجلانب الفلسطيين يف هذا االجتماع ،اللواء أمحد املبيض رئيس هيئة القضاء العسكري،55
وهلذا يفرتض بفلسطني وطاملا قبلت مبا جاء مبضمون هذه املدونة ،أن تبدأ بتنظيم موضوع القضاء
العسكري الفلسطيين وفق توجهات املدونة ومعايريها ،وحتديدا جيب على اجلانب الفلسطيين إعماال
اللتزاماته القانونية الناشئة عن القبول بهذه املدونة ضرورة وواجب القيام باإلجراءات التالية:
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تقضي القاعدة العامة على صعيد أحكام القانون الدولي اإلنساني ،وحتديدا نصوص اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى احلرب،
عدم جواز حماكمة أسري احلرب عن األفعال اليت قام بها خالل العمليات احلربية ضد الدولة احلاجزة له ،وإمنا جيوز استنادا
للمادة  17من االتفاقية الثالثة ،لدولة احلاجزة حال إلقاء القبض على األسري استجوابه ملعرفة أمسه بالكامل ،ورتبته العسكرية،
وتاريخ ميالده ،ورقمه باجليش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو املسلسل.
ولكن هذا ال يعين عدم جواز حماكمة أسري احلرب باملطلق ،إذ جتوز حماكمة أسري احلرب إذا ما اقرتف خمالفة لقوانني أو لوائح
أو أوامر الدولة احلاجزة التنظيمية واالنضباطية ،أو حال ثبوت ارتكابه جلرم داخل مكان االحتجاز أو ألفعال جمرمة مبقتضى
القانون الدولي ،حيث حيق يف هذه احلالة للدولة احلاجزة حماكمته شريطة أن تتم هذه احملاكمات من قبل حمكمة عسكرية وأن
تراعي هذه احملكمة ضمانات احملاكمة العادلة فضال عن حق األسري يف استئناف احلكم أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة
النظر فيه .ويتعني تعريفه بالكامل حبقوقه يف االستئناف واملهلة احملددة ملمارسة هذه احلقوق.
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حول مشروع هذه املبادىء أنظر:
مشروع مبادىء بشأن إقامة العدل عن طريق احملاكم العسكرية ،منشورات مركز جنيف للرقابة على القوات املسلحة 2010م.
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مت تأكيد هذا األمر خالل اللقاء الذي مت مع اللواء أمحد املبيض ،رئيس هيئة القضاء العسكري الفلسطيين بتاريخ 2010/11/30م.

	•وقف كافة احملاكمات اجلارية للمدنيني من قبل القضاء العسكري ،وليس هذا
فحسب بل على القضاء العسكري االمتناع املطلق عن حماكمة املدنيني أمام
احملاكم العسكرية الفلسطينية ،وحصر اختصاص احملاكم العسكرية يف اجلرائم
ذات الطابع العسكري اليت يرتكبها العسكريون فقط ،وليس هذا فحسب بل جيب
على احملاكم العسكرية الفلسطينية إعماال هلذا القيد العمل على إحالة كافة
القضايا املعروضة عليها بشأن املدنيني اىل القضاء النظامي الفلسطيين بوصفة
صاحب الوالية واالختصاص يف مثل هذه احملاكمات.
	•جيب أن تكون احملاكم العسكرية جزءا ال يتجزأ من النظام القضائي العام أي أن
ختضع قراراتها لرقابة احملاكم العليا النظامية يف فلسطني ،وهو ما حيقق العدالة
واإلنصاف للعسكريني املنظورة قضاياهم أمام القضاء العسكري ،جراء وجود جهة
قضائية حمايدة ومستقلة ونزيهة تنظر يف طعونهم على أحكام احملاكم العسكرية.
	•على احملاكم العسكرية يف مجيع األحوال أن تطبق املعايري واإلجراءات املعرتف
بها دوليا بشأن احلق يف حماكمة عادلة وحق الدفاع وحق املتهم يف معرفة تفاصيل
التهم املوجهة إليه وحقه يف مناقشة شهود اإلثبات وحق الضحايا يف حضور جلسات
احملاكم وعلنية النطق باحلكم.
	•ال والية قضائية للمحاكم العسكرية الفلسطينية على األطفال القصر أي كل فرد
حتت سن .18
	•جيب على القضاء العسكري والنيابة العسكرية االمتناع عن استخدام أو التذرع
بسرية املعلومات العسكرية إلعاقة سري العدالة أو املساس حبقوق اإلنسان وحرياته.
ومما يثري التساؤل بشأن املوقف الفلسطيين من هذه املبادىء ،غياب أي ترمجة فعلية جملموع هذه
املبادىء على صعيد الواقع العملي رغم انقضاء عام ونصف على توقيع فلسطني على هذه املدونة،
وهلذا ميكننا القول بأن املوقف الفلسطيين على صعيد التعاطي مع مضمون هذه املدونة ليس بأكثر
من موقف إعالمي ،ال يتعدى مقصده إظهار فلسطني أمام اجملتمع الدولي الذي شارك بصياغة ووضع
هذه املدونة مبوقف الدولة املنسجمة واملتماشية مع التوجهات الدولية واملبادىء واملعايري الدولية،
يف حني الواقع امليداني مغاير متاما هلذا الوضع ،إذ ال ختتلف فلسطني عن غريها من األنظمة
البوليسية والعسكرية بشأن تعاطيها مع اختصاص وصالحيات القضاء العسكري ،الذي مد واليته
لتشمل املدنيني فضال عن الكثري من األفعال اخلارجة عن نطاق ومدلول الشأن العسكري.
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وأخريا أن تطور موقف اجملتمع الدولي  ،مل يقتصر على رفض وإنكار حماكمة املدنيني أمام احملاكم
العسكرية ،وإمنا جتاوز اجملتمع الدولي ذلك من خالل مطالبته حبظر ومنع احملاكم العسكرية من
القيام مبحاكمة ومساءلة العسكريني املتهمني بارتكاب جرائم االعتداء على حقوق اإلنسان وحرياته،
كجرائم قتل املدنيني واإلعدام خارج نطاق القانون والقضاء واإلعدام التعسفي ،وجرائم التعذيب
وجرائم االحتجاز التعسفي ،وجرائم االختفاء القسري ،وغريها من اجلرائم واالنتهاكات اجلسيمة
حلقوق اإلنسان وحرياته.
حيث اعتربت الكثري من اجلهات الدولية مبا فيها جلنة حقوق اإلنسان ،56واملقررين اخلاصني باإلعدام
خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واملقرر اخلاص باستقالل القضاة واحملامني واملقرر اخلاص
بالتعذيب ،بأن حماكمة العسكريني املدانني بارتكاب انتهاكات جسيمة أمام احملاكم العسكرية مل تكن
سوى وسيلة وأداة استخدمتها األنظمة غري الدميقراطية لتحصني اجملرمني بوجه املساءلة وبالتالي
مل تكن هذه احملاكم سوى أداة ووسيلة إلفالت مرتكيب اجلرائم العسكريني من العقاب واملساءلة.57
ويعترب إعالن األمم املتحدة املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري الذي اعتمد بقرار
اجلمعية العامة لألمم املتحدة  133/47املؤرخ يف  18كانون األول/ديسمرب  ،1992أول صك دولي
طالب صراحة بعدم حماكمة العسكريني وأفراد األمن واملوظفني املتهمني بانتهاك حقوق اإلنسان يف
إطار القضاء العسكري ،إذ جاء يف نص املادة ( )16من اإلعالن:
( .1جيري إيقاف األشخاص املدعي بارتكابهم أيا من األعمال املشار إليها يف الفقرة
 1من املادة  4أعاله ،عن أداء أي واجبات رمسية أثناء التحقيق املشار إليه يف املادة
 13أعاله.
 .2وال جيوز حماكمتهم إال بواسطة السلطات القضائية العادية املختصة يف كل بلد
دون أي قضاء خاص آخر ،وال سيما القضاء العسكري.
 .3وال جيوز السماح بأي امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة يف مثل هذه
احملاكمات ،وذلك مع عدم اإلخالل باألحكام املنصوص عليها يف اتفاقية فيينا
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اختذت جلنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان العديد من القرارات اليت حثت من خالهلا الدول
على أن وجوب استبعاد االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان من والية احملاكم العسكرية ،كما هو احلال مع قرار  1989/32للجنة
حقوق اإلنسان ،الذي طالب مبحاكمة اجلناة يف انتهاكات حقوق اإلنسان من أفراد األمن واجليش أمام حماكم مدنية.

57

أنظر يف هذا اخلصوص:
فيديريكو أندرو -غوزمان ،القضاء العسكري والقانون الدولي ،مصدر سابق ،ص  49وما بعدها.

للعالقات الدبلوماسية .4 .تضمن لألشخاص املدعي ارتكابهم هذه األعمال معاملة
عادلة مبقتضى األحكام ذات الصلة ،املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان ويف أي صك دولي آخر معمول به يف هذا اجملال ،وذلك يف مجيع مراحل
التحقيق وإقامة الدعوى وإصدار احلكم).
كذلك تبنت هذا النهج االتفاقية األمريكية االتفاقية األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص
اليت دخلت حيز النفاذ يف  28آذار /مارس  ،1996حيث نصت هذه االتفاقية يف املادة التاسعة على:
( جيوز حماكمة األشخاص الذين يدعى مبسئوليتهم عن األفعال اليت تشكل جرمية
االختفاء القسري لألشخاص فقط يف السلطات القضائية للقانون العادي يف كل دولة،
باستثناء كافة السلطات القضائية اخلاصة األخرى ،وخاصة السلطات القضائية
العسكرية.
ال تعترب األفعال اليت تشكل االختفاء القسري أنها ارتكبت يف أثناء أداء الواجبات
العسكرية.
ال يعرتف باالمتيازات واحلصانات أو اإلعفاءات اخلاصة يف مثل هذه احملاكمات دون
اإلخالل باألحكام الواردة يف اتفاقية فيينا بشأن العالقات الدبلوماسية).
ومما الشك فيه صحة وسالمة هذا التوجه ،لكون القضاء العسكري ومهما بلغت درجة نزاهته لن
يصبح بأي حال من األحوال أداة ووسيلة ملساءلة وحماكمة كبار القادة يف اجلرائم املاسة باحلقوق
واحلريات ،ولعل يف التجربة الفلسطينية ما يؤكد باعتقادنا على صحة وحقيقة هذا الوضع ،فرغم
االنتهاكات اجلسيمة اليت ارتكبت على صعيد حقوق اإلنسان وحرياته يف الضفة الغربية وقطاع غزة
وحتديدا يف أعقاب االنقسام الفلسطيين الفلسطيين ،إذ طالت هذه االنتهاكات خمتلف احلقوق
واحلريات األساسية كانتهاك احلق يف احلياة واالحتجاز التعسفي واحلق يف التنقل ،واملعاملة
القاسية واحلاطة بالكرامة أثناء االعتقال والتوقيف ،والتعذيب املفضي اىل املوت ،حيث تويف بتاريخ
2008/8/22م ،يف مراكز االعتقال التابعة جلهاز املخابرات العامة يف مدينة رام اهلل يف الضفة
الغربية جراء التعذيب املواطن جمد عبد العزيز الربغوثي ،كما تويف بتاريخ 2009/9/14م ،جراء
التعذيب يف مركز املخابرات العامة يف اخلليل هيثم عبد اهلل عمرو ،ورغم ثبوت ووضوح هذه اجلرائم،
مل يتم مطلقا مساءلة وحماكمة مرتكبيها ،وإن مت وحتركت النيابة العسكرية يف بعض هذه احلاالت
وقدمت املدانني بارتكاب اجلرمية للقضاء العسكري ،كما هو احلال مع قضية املواطن هيثم عبد اهلل
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عمرو 58،الذي صدر عن احملكمة العسكرية اخلاصة حكم برباءة املتهمني مبقتلة جراء التعذيب ،على
الرغم من تسبيب تقرير الطبيب الشرعي للوفاة بالتعذيب ،ورغم ذلك فقد أغلق القضاء العسكري
الفلسطيين ملف هذه القضية وأنهي عمليا ملف املساءلة واملالحقة اجلنائية ملرتكيب هذه اجلرمية أو
اآلمرين بارتكابها.
وهلذا لن جيد املتابع لعمل النيابة العسكرية أو هيئة القضاء العسكري يف القضايا املتعلقة بانتهاكات
املكلفني بإنفاذ القانون حلقوق اإلنسان وحرياته على صعيد األرض الفلسطينية ،أي حكم بإدانة
أي فرد من أفراد أجهزة األمن الفلسطيين على املمارسات واالنتهاكات اليت وقعت على احلقوق
واحلريات ،وحتديدا يف جرائم التعذيب املفضي للموت منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى
يومنا الراهن ،على الرغم من ثبوت األدلة القاطعة على ارتكاب هذه اجلرائم ومعرفة وعلم اجلهات
القطعي مبرتكبيها أو اآلمرين بارتكابها.
وذات القول ينسحب على صعيد قطاع غزة ،إذ رغم ارتكاب أفراد األمن الداخلي واملكلفني بإنفاذ
القانون التابعني لسلطة األمر الواقع يف قطاع غزة لعشرات جرائم القتل واإلعدام خارج نطاق القانون
والقضاء 59،والتعذيب املفضي للموت ،واالحتجاز التعسفي ،مل تتم مطلقا حماكمة أو مساءلة أيا من
مرتكيب هذه اجلرائم من قبل القضاء العسكري التابع للسلطة القائمة يف قطاع غزة رغم معرفة
الضحايا واجلهات الرمسية مبرتكيب هذه اجلرائم.60
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أعتربت مؤسسة احلق يف بيانها الصادر بتاريخ 2010/7/21م بأن حتقيق النيابة العسكرية وفيما بعد حكم احملكمة العسكرية
اخلاصة بقضية مقتل الشاب هيثم عمرو قد جاء خميبا لآلمال ،ملا فيه من جتاهل لواقعة التعذيب والقتل اليت أودت حبياة
الضحية ،على الرغم من ثبوت هذه الواقعة ،حيث صدر حكم احملكمة العسكرية اخلاصة برباءة كافة املتهمني لعدم كفاية األدلة
علما بأن تقرير الطبيب الشرعي أكد على أن سبب الوفاة التعذيب.

59

حول بعض حاالت اإلعدام اليت نفذت من جهات معروفة ومعلومة من قبل السلطة األمر الواقع القائمة يف قطاع غزة ،أنظر تقرير
اللجنة الفلسطينية املستقلة للتحقيق وفقا لتقرير غولدستون ،الذي رفع لالمني العام لألمم املتحدة من قبل السلطة الوطنية
الفلسطينية بتاريخ 2009/7/11م ،منشور على موقع اللجنة  ، www.picigr.psص .164-161

60

حول االنتهاكات اخلطرة حلقوق اإلنسان وحرياته يف الضفة الغربية وقطاع غزة أنظر:
تقرير اللجنة الفلسطينية املستقلة للتحقيق وفقا لتقرير غولدستون ،املصدر السابق ،ص  77وما بعدها

-2/3مدى مشروعية حماكمة القضاء العسكري الفلسطيين للعسكريني وللمدنيني
يتضح من استعراضنا السالف ،وجود توجه دولي يكاد أن يكون عاما وحمل إمجاع يف ضرورة حصر
نطاق والية القضاء العسكري يف إطار الشأن العسكري باملفهوم الضيق هلذه الكلمة ،وليس هذا
فحسب بل مييل املوقف الدولي اىل إسقاط والية القضاء العسكري عن العسكريني أنفسهم يف القضايا
املتعلقة بانتهاكات هذه الفئة حلقوق اإلنسان اجلسيمة كجرائم القتل واإلعدام والتعذيب واالختفاء
القسري وغريها ،لقناعة اجملتمع الدولي بأن القضاء العسكري ليس بأكثر من قضاء انضباطي،
الغرض من وجوده حمدد بضمان حسن التزام واحرتام أفراد املؤسسة العسكرية واألمنية ،للمسلكيات
الوظيفية وتقيدهم بالتعليمات واألوامر والنواهي ،وحمددات الصالحية واالختصاص املمنوحة هلم
مبقتضى التشريعات الناظمة للوظيفة األمنية والعسكرية.
ومن جانب آخر بات اجملتمع الدولي على قناعة تامة من استعراض الواقع الدولي على اختالف
مكوناته ،بأن القضاء العسكري مهما بلغ من النزاهة واملوضوعية لن يكون حمايدا ومنصفا لكونه
بالنهاية أحد مكونات املؤسسة األمنية ،بالتالي يبقى منحازا هلذه املؤسسة ومدافعا عن توجهاتها
وقراراتها ،بل أصبح يف الكثري من دول العامل الثالث إحدى أدوات إضفاء وتغليف ممارسات وتوجهات
وسياسات ورغبات النظام السياسي واملؤسسة األمنية باملشروعية القانونية.
وباستعراض دور هذه املؤسسة على صعيد دول العامل ،ميكننا القول جازمني ،بأن الدول اليت مدت
والية احملاكم العسكرية مبواجهة املدنيني ،دوال غري دميقراطية وأنظمة تسلطية وقمعية ،استقوت
بقضائها العسكري على القضاء املدني ،بل وجتاوزت من خالل هذا القضاء كافة ضوابط ومعايري
وحمددات القضاء املدني اخلاصة باحملاكمات العادلة وضوابط اإلدانة وحقوق الدفاع ،لتصل بالنهاية
اىل حتقيق ما تسعى إليه من تثبيت لقراراتها وتوجهاتها بإدانة من ترغب وتسعى إلدانته ،أو لتربئة
ومحاية من تسعى اىل تربئته ومنع مساءلته ومالحقته عما نسب إليه من أفعال أو انتهاكات.
وبالطبع ال خيتلف تعاطينا مع القضاء العسكري الفلسطيين مع نظرتنا اىل القضاء العسكري بصورته
العامة ،لكون إطالق يد القضاء العسكري يف فلسطني ،يعترب مؤشرا على تراجع التوجه الدميقراطي
على صعيد السلطات القائمة يف األرض الفلسطينية ،والتحول باملقابل من ذلك حنو النظام البوليسي
القائم على مصادرة احلقوق واحلريات وإطالق يد املؤسسة األمنية وتغييب وتهميش دور القضاء
املدني سواء من جانب رفض التعاطي مع أحكامه أو احرتامها أو من جانب مصادرة وغصب واليته
واختصاصاته.
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وبعيدا عن الدخول يف جدلية القضاء العسكري ودوره واملآخذ اليت سجلت عليه ،سواء على صعيد
طبيعة حماكماته أو على صعيد ماهية ومضمون أحكامه أو بشأن مدى مراعاته وأخذه بالضمانات
املقرة للمحاكمات العادلة مبقتضى التشريعات احمللية واملعايري واملبادىء الدولية ،نشري اىل جتنبنا
الدخول يف جدلية البحث يف إجراءات هذا القضاء وطبيعة حماكمه ومكوناتها لكون رفضنا لوالية
هذه القضاء وحماكماته تنبع من حمددات دستورية ،وبالتالي ال قيمة للمسائل اإلجرائية ،اليت يبقى
وجودها من عدمه أمرا ال قيمة له طاملا تعلق األمر مبشروعية هذا القضاء من حيث املبدأ.
وعلى هذا األساس سوف نتناول يف احملاور التالية ما خلصنا إليه من نقاط وأسانيد قانونية تدعم
وتؤيد إنكارنا على هذا القضاء اكتسابه ومتتعه باملشروعية القانونية ،ما يعين بال شك وجوب وقف
ممارسته لواليته القضائية لغاية تصويب وضعه الدستوري ،وبالتالي اكتسابه للمشروعية القانونية.
وميكننا يف هذا الصدد حصر وحتديد حجج وأسانيد إنكارنا الكتساب القضاء العسكري الفلسطيين
للمشروعية القانونية بالنقاط واحملاور التالية:

1/2/3ـ عدم نشر تشريعات قانون العقوبات الثوري وقانون أصول احملاكمات الثوري
يعترب نشر التشريع خطوة إجرائية أساسية وضرورية لإلعالن رمسيا وفعليا عن مولد القانون وبدء
العمل به وتطبيقه ،حيث يرمي النشر أساسا اىل متكني األفراد من العلم بأحكام القانون اجلديد،
ومعرفة قواعده وأوامره ونواهيه ،ليتسنى هلم موائمة سلوكهم وتصرفاتهم وفق ما يتطلبه هذا القانون.
ويتم نشر التشريعات على صعيد خمتلف الدول ،يف جريدة خاصة يطلق عليها أسم اجلريدة الرمسية،
وتسمى يف فلسطني باسم ( الوقائع الفلسطينية) ويصدرها ديوان الفتوى والتشريع ،ويعترب النشر يف
اجلريدة الرمسية واجب بالنسبة جلميع التشريعات ،وال يعفي من هذا اإلجراء نشر التشريع بطرق
ووسائل أخرى كنشره بوسائل اإلعالم املختلفة أو بالصحافة العادية أو غريها من الوسائل املكتوبة
أو املقروءة أو املسموعة ،بل حتى لو أخطرت الفئة املخاطبة بالقانون مبضمون هذا القانون خبطاب
أو تعليمات إدارية ،فهذا ال يعين استيفاء هذا اإلجراء ملتطلبات النشر ،ومن ثم يبقى هذا اإلجراء
جمرد عمل شكلي ال ميتلك أي قيمة قانونية ،تؤهله لفرض التزامات قانونية على عاتق األفراد.
ويعترب النشر القانوني أي النشر يف اجلريدة الرمسية ،قرينة قانونية قاطعة على علم ومعرفة اجلميع
بالقانون اجلديد ،وهلذا ال يقبل من أحد بعد استكمال إجراءات وخطوات النشر واملدد احملددة هلا ،أن
يدعي اجلهل بالقانون ،أي عدم العلم واملعرفة بأحكامه ،يف حني يثور هذا احلق وجيوز التمسك به يف حال
عدم نشر ،حيث جيوز ألي فرد إذا مل ينشر التشريع وفق القواعد الشكلية واإلجرائية الرمسية أن يتمسك
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باملبدأ القانوني املعرف مببدأ االعتذار جبهل القانون ،وبالتالي أن يتمسك حبقه املشروع يف استبعاده من
نطاق تطبيق القانون وبالتالي عدم جواز تطبيق القانون غري املنشور عليه ،لكون قرينة العلم بالقانون مل
تتحقق بالنسبة هلذا الشخص أو هذه الفئة جراء عدم نشر القانون.
وعلى صعيد فلسطني ،اشرتط القانون األساسي الفلسطيين مبقتضى املادة ( )116وجوب نشر
التشريعات ،حيث جاء يف نص املادة السالفة ( تصدر القوانني باسم الشعب العربي الفلسطيين،
وتنشر فور إصدارها يف اجلريدة الرمسية ،ويعمل بها بعد ثالثني يوماً من تاريخ نشرها ما مل ينص
القانون على خالف ذلك).
كذلك أكد النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيين على إلزامية هذا اإلجراء أي النشر،
فقد جاء يف نص املادة ( )70من هذا النظام ( فور إقرار مشروع القانون بالقراءة الثالثة أو فور
انقضاء أسبوعني من تاريخ إقراره بالقراءة الثانية حييل الرئيس املشروع إىل رئيس السلطة الوطنية
إلصداره ،و جيري نشره يف اجلريدة الرمسية ،يعترب القانون نافذا يف حق األشخاص بعد نشره يف
اجلريدة الرمسية).
وذات اإلجراء أي النشر تطلبته واشرتطت ضرورة توافره الدساتري اليت سرت على األرض
الفلسطينية ،قبل االحتالل اإلسرائيلي هلا عام  ،1967حيث اشرتط دستور اململكة األردنية لسنة
 ،1952مبقتضى املادة ( )93ضرورة نشر التشريعات يف اجلريدة الرمسية كمتطلب أساسي لسريانها
ونفاذها .61
وذات األمر أكد عليه النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة  ،1962حيث نص يف املادة ( )70على( تكون
القوانني نافذة يف قطاع غزة بعد ثالثني يوماً من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية بقطاع غزة وجيوز
قصر هذا امليعاد أو مده بنص صريح يف تلك القوانني) .62
61

وضع الدستور األردني لعام  1952الذي صادق عليه امللك وأمر بإصداره بتاريخ  8كانون الثاني عام  ،1952على خلفية قرار مؤمتر
أرحيا لعام  1948اخلاص بوحدة الضفة الغربية مع اململكة األردنية اهلامشية ،حيث اقتضت التطبيقات العملية هلذه الوحدة
ضرورة ووجوب استبدال الدستور األردني القائم بدستور يراعي ويأخذ بعني االعتبار ما استجد من أحداث وتطورات سياسية
وإدارية على صعيد األردن.
وجاء يف نص املادة  93من الدستور األردني على ( -1كل مشروع قانون اقره جملسا األعيان والنواب يرفع اىل امللك للتصديق
عليه -2 .يسري مفعول القانون بإصداره من جانب امللك ومرور ثالثني يوما على نشره يف اجلريدة الرمسية إال إذا ورد نص
خاص يف القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.

62

إلضفاء الطابع اإلداري للتواجد املصري على صعيد قطاع غزة ،وضعت اإلدارة املصرية نظاما دستوريا خاصا بهذه األراضي،
تألف مضمونه من أربعة أبواب وستة فصول عاجل مبوجب مواده األربع والسبعني العديد من اجلوانب األساسية ،كتحديد حقوق
وواجبات الفلسطينيني وماهية ومضمون السلطات القائمة وصالحية واختصاص كل سلطة من هذه السلطات.
109

عدم مشروعية حماكمة املدنيني الفلسطينيني أمام القضاء العسكري الفلسطيين

مشروعية حماكمة املدنيني أمام القضاء العسكري الفلسطيين
AL-HAQ

AL-HAQ

وليس هذا فحسب بل إن قانون العقوبات الثوري لسنة  ،1979تبنى هذا اإلجراء واعترب موضوع
النشر قرينة قانونية أساسية لسريان وانطباق القانون ،إذ جاء يف نص املادة ( )93من قانون
العقوبات الثوري:
( أ – ال ميكن ألحد أن حيتج جلهله القانوني اجلزائي أو تأويله إياه تأويال مغلوطا.
ب – غري أنه يعد مانعا للعقاب اجلهل بقانون جديد إذا اقرتف اجلرم يف خالل
األيام الثالث األوىل اليت تلت تصديقه ونشره).
وعلى هذا األساس تقتضي أحكام القانون األساسي الفلسطيين إلزامية ووجوب نشر أي تشريع
كان يف اجلريدة الرمسية الفلسطينية (الوقائع) ،كي يتسنى تطبيقه وإنفاذه مبواجهة األفراد على
صعيد أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ،وهلذا ال جيوز بأي حال من األحوال إنفاذ وإعمال
أي تشريع مبواجهة األفراد ،سواء كان تشريعا أساسيا أو تشريعا فرعيا ،إذا مل ينشر يف اجلريدة
الرمسية الفلسطينية ،وأن جيتاز هذا التشريع املدة الزمنية احملددة لدخوله حيز النفاذ والتطبيق
بعد إمتام عملية النشر.
وبالرجوع لقانون العقوبات الثوري لسنة  1979وقانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة
 ،1979وقانون مراكز اإلصالح الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام  ،1979يتضح لنا إعمال
السلطة التنفيذية وهيئة القضاء العسكري الفلسطيين ،هلذه التشريعات وتطبيقها على صعيد
األرض الفلسطينية دون نشرها رمسيا ،حيث مل يتم مطلقا نشر أيا من هذه التشريعات يف
الوقائع الفلسطينية ،وليس هذا فحسب بل مل يتطرق الرئيس الفلسطيين الراحل ( ياسر عرفات)
ملوضوع هذه التشريعات يف مرسومه اخلاص بوضع ومكانة التشريعات النافذة على صعيد األرض
الفلسطينية عند قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ،إذ اكتف املرسوم باإلشارة جملموع القوانني
واألنظمة واألوامر اليت كانت سارية املفعول قبل تاريخ  1967/6/5يف األراضي الفلسطينية
63
«الضفة الغربية وقطاع غزة».
63

أصدر الرئيس الفلسطيين الراحل قبيل عودته اىل األرض الفلسطينية ،القرار رقم ( )1لسنة  ،1994الذي جاء مبضمونه (
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على قرار اللجنة التنفيذية وبنا ًء على
الصالحيات املخولة له .يقرر ما يلي-:
مادة ( )1يستمر العمل بالقوانني واألنظمة واألوامر اليت كانت سارية املفعول قبل تاريخ  1967/6/5يف األراضي الفلسطينية
«الضفة الغربية وقطاع غزة» حتى يتم توحيدها.
مادة ( )2تستمر احملاكم النظامية والشرعية والطائفية على اختالف درجاتها يف مزاولة أعماهلا طبقاً للقوانني واألنظمة
املعمول بها.
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ويعترب جتنب الرئيس الفلسطيين لذكر تشريعات منظمة التحرير الفلسطينية يف مرسومه نابع
باعتقادنا من عدة اعتبارات أهمها ،التعاطي مع تشريعات منظمة التحرير الفلسطينية الثورية،
باعتبارها تشريعات ناظمة ألوضاع الثورة الفلسطينية وبالتالي ال جمال لسريانها وانطباقها على واقع
ووضع السلطة الوطنية الفلسطينية كنظام مدني جاري تأسيسه.
ومن هذا املنطلق إن إنفاذ وإعمال التشريعات الثورية دون أي سند قانوني ودون نشرها رمسيا ،ميثل
خمالفة دستورية صرحية ألحكام القانون األساسي ،بعد دخوله حيز النفاذ ،ما يقتضي حق مجيع
األشخاص احملاكمني أمام احملاكم العسكرية سواء كانوا عسكريني أو مدنيني ،أن يتمسكوا مببدأ
اجلهل بأحكام هذه التشريعات أي قانون العقوبات الثوري وقانون اإلجراءات الثوري ،وقانون مراكز
اإلصالح الثوري ،وبالتالي التمسك بضرورة استبعادهم من نطاق تطبيق هذه القوانني غري املنشورة،
النتفاء قرينة العلم بهذه التشريعات بالنسبة هلؤالء األشخاص ،وبالتالي عدم جواز سريانها وتطبيقها
عليهم.
ومن جانب آخر إن استمرار العمل بالتشريعات الثورية وتطبيقها ،رغم عدم نشرها وتعميمها بعد
دخول القانون األساسي الفلسطيين حيز النفاذ ،ميثل انتهاكا صارخا من قبل اجلهات القائمة على
إعمال هذه التشريعات أي هيئة القضاء العسكري ،ملبادىء القانون األساسي الفلسطيين كقانون
دستوري جيب احرتامه والتعاطي مع مسو وعلو أحكامه على كافة التشريعات.
وعلى هذا األساس تقتضي هذه املخالفة الدستورية اجلسيمة ،أي إنفاذ التشريعات الثورية دون
نشرها رمسيا ،وجوب وضرورة تدخل السلطة الوطنية الفلسطينية لتصويب هذا الوضع من خالل
وقف سريان مجيع قوانني منظمة التحرير الفلسطينية على صعيد األرض الفلسطينية وليس هذا
فحسب بل عليها إلغاء كافة األحكام الصادرة عن احملاكم العسكرية واعتبارها كأن مل تكن ،بالنسبة
جلميع األشخاص الذين متت إدانتهم مبقتضاها ،استنادا لعدم دستورية التشريعات اليت بنيت عليه
هذه األحكام.

مادة ( )3يستمر السادة القضاة النظاميون والشرعيون وأعضاء النيابة العامة يف ممارسة أعماهلم كل يف دائرة اختصاصه
وفقا للقوانني.
مادة ( )4يسري هذا القرار اعتبارا من تارخيه ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر يف اجلريدة الرمسية.
تونس يف 9 :ذو احلجة  1414هجرية املوافق 1994/5/20 :ميالدية.
ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
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ويعترب هذا املبدأ من املبادىء املستقرة والراسخة على صعيد الفقه والقضاء والتشريعات الدستورية
بل إن الكثري من القوانني الناظمة للقضاء الدستوري قد نصت صراحة عليه ،كما هو احلال مع
نص املادة ( )49من قانون احملكمة الدستورية املصرية ،الذي جاء فيه (أحكام احملكمة يف الدعاوى
الدستورية وقراراتها بالتفسري ملزمة جلميع سلطات الدولة وللكافة .وتنشر األحكام والقرارات املشار
إليها يف الفقرة السابقة يف اجلريدة الرمسية وبغري مصروفات خالل مخسة عشر يوما على األكثر
من تاريخ صدورها  .ويرتتب على احلكم بعدم دستورية نص يف قانون أو الئحة عدم جواز تطبيقه من
اليوم التالي لنشر احلكم.

وجاء يف نص املادة ( )41من قانون احملكمة الدستورية الفلسطينية رقم ( )3لسنة 2006م (-1
أحكام احملكمة يف الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسري ملزمة جلميع سلطات الدولة وللكافة.
 -2إذا قررت احملكمة أن النص موضوع املراجعة مشوب كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية توضح
ذلك بقرار معلل يرسم حدود عدم الدستورية ،والنص الذي تقرر عدم دستوريته يعترب يف حدود قرار
احملكمة حمظور التطبيق -3 .إذا كان احلكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جزائي تعترب األحكام اليت
صدرت باإلدانة استناداً إىل ذلك النص حمظورة التطبيق ،ويقوم رئيس احملكمة بتبليغ النائب العام
باحلكم فور النطق به إلجراء املقتضى القانوني الالزم) .

فإذا كان احلكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعترب األحكام اليت صدرت باإلدانة استنادا
إىل ذلك كأن مل تكن ويقوم رئيس هيئة املفوضني بتبليغ النائب العام باحلكم فور النطق به إلجراء
مقتضاه) .

وميكن لألفراد الذين صدرت حبقهم أحكام إدانة أو قرارات توقيف عن القضاء العسكري أن يطعنوا
بدستورية القضاء العسكري الفلسطيين استنادا لعدم دستورية التشريعات اليت الناظمة لصالحياته
واختصاصاته ،أمام احملكمة الدستورية الفلسطينية ،اليت تقبل استنادا لنص املادة ( )27الطعن
املباشر من األفراد إلبطال هذه التشريعات ،ومن ثم إبطال كافة األحكام الصادرة عن احملاكم
العسكرية الفلسطينية استنادا لتلك التشريعات.

وذات النص تقريبا جاء يف قانون احملكمة الدستورية البحرينية رقم ( )27لسنة  2002حيث جاء يف
نص املادة ( )31من هذا القانون ( أحكام احملكمة وقراراتها الصادرة يف املسائل الدستورية تكون
ملزمـة جلميع سلطات الدولة وللكافة ،وتنشر يف اجلريدة الرمسية خالل مخسة عشر يوم ــا على
األكثر من تاريخ صدورها .ويكون للحكم الصادر بعـ ــدم دستورية نص يف قانون أو الئحة ،يف مجيع
األحوال ،أثر مباشر ،وميتنع تطبيق النص املقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر احلكم ،ما
مل حتدد احملكمة تارخيا الحقا لذلك .فإذا كان احلكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعترب
األحكام اليت صدرت باإلدانة استنادا إىل ذلك النص كأن مل تكن ،ويقوم األمني العام بتبليغ املدعي
العام باحلكم فور النطق به لتنفيذ ما يقتضيه).
ونصت على هذا الوضع أيضا املادة ( )28من قانون رقم ( )12لسنة  2008املتعلق باحملكمة
الدستورية القطرية ،وذلك بقوهلا ( نشر أحكام احملكمة الصادرة يف املسائل الدستورية وقراراتها
بالتفسري يف اجلريدة الرمسية خالل مخسة عشر يوماً على األكثر من تاريخ صدورها  ،ويرتتب على
احلكم بعدم دستورية نص يف قانون أو الئحة  ،عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره  ،ما
مل حيدد احلكم لذلك تارخياً آخر .
    فإذا كان احلكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي فتعترب األحكام اليت صدرت باإلدانة استناداً
إىل ذلك النص كأن مل تكن ،ويقوم األمني العام بتبليغ النائب العام باحلكم فور النطق به إلعمال
مقتضاه).
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2/2/3ـ انتهاك القضاء العسكري ملبادىء القانون األساسي املتعلقة حبق الفرد يف
اللجوء اىل قاضيه الطبيعي وغريها.
وضحنا يف احملاور األوىل من هذه الدراسة بأن القضاء الطبيعي ،هو القضاء املشكل من قضاة
مهنيني يتوافر لديهم العلم بالقانون والدراية بأحكامه ،وأن يتم هذا التشكيل وفقا لقواعد قانونية
جمردة يف وقت سابق على نشوء اجلرمية وغري الحق على وقوعها ،وأن تكون له صفة الدوام ،وأن
يتمتع باالستقالل واحلياد والنزاهة وعدم القابلية للعزل ،وأن يتوافر للمتقاضي أمامه كافة الضمانات
الدستورية والقانونية املقرة للمتهم وعلى وجه اخلصوص ضمانات حقوق الدفاع ،وأن تتبع أمامه كافة
اإلجراءات املقررة يف قانون اإلجراءات اجلنائية يف التحقيق واحملاكمة والطعن باألحكام.
وبشأن تطبيق املعطيات السالفة على القضاء العسكري الفلسطيين ،ميكننا القول بأن حماكمة املدنيني
الفلسطينيني أمام القضاء العسكري الفلسطيين وبناء على تشريعات ال جيوز إعماهلا وتطبيقها
لعدم استيفاء هذه التشريعات لركن النشر بوصفه ركنا ومتطلبا جوهريا إلعمال القانون ،مل يقتصر
أثرها على بطالن مجيع هذه احملاكمات ،وإمنا ترتب على حماكمة املدنيني أمام القضاء العسكري
الفلسطيين حرمانهم من املثول أمام قاضيهم الطبيعي أي القاضي املدني ،ما ميثل خرقا وانتهاكا
آخر ملبدأ دستوري كفله ونص عليه القانون األساسي.
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كما يرتتب على حماكمة املدنيني والعسكريني أمام حماكم القضاء العسكري بالنظر لعدم مشروعية
العمل بالتشريعات الثورية ،انتهاك القضاء العسكري الفلسطيين للعديد من املبادىء الدستورية
األخرى وحتديدا:
	•مبدأ عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او
منعه من التنقل إال بأمر قضائي وفقاً ألحكام القانون ،وحيدد القانون مدة احلبس
االحتياطي ،وال جيوز احلجز أو احلبس يف غري األماكن اخلاضعة للقوانني الصادرة
بتنظيم السجون.
	•املبدأ اخلاص حبرمة املساكن وعدم جواز مراقبتها أو دخوهلا أو تفتيشها إال
بأمر قضائي مسبب ووفقاً ألحكام القانون .يقع باط ً
ال كل ما يرتتب على خمالفة
أحكام هذه املادة ،وملن تضرر من جراء ذلك احلق يف تعويض عادل تضمنه السلطة
الوطنية الفلسطينية (مادة  17من القانون األساسي).
وعلى هذا األساس يعترب توقيف األشخاص بناء على تشريعات ال جيوز العمل بها ،توقيفا غري قانوني
وصادر عن جهة غري خمتصة لكونها متارس صالحياتها خارج نطاق القانون الساري ،وليس هذا
فحسب بل يعترب أيضا توقيف األشخاص لدى السجون ومراكز التوقيف العسكرية استنادا لقانون
مراكز اإلصالح الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام  1979عمال غري مشروع لعدم جواز إنفاذ
وإعمال هذا التشريع.
وبالنظر لعدم اختصاص وصالحية القضاء العسكري يف توقيف واعتقال املدنيني والعسكريني استنادا
لعدم مشروعية التشريعات اليت يستند عليها ،فقد انتهك هذا القضاء بتوقيفه للعسكريني واملدنيني
وبإجازته تفتيش املنازل للضابطة القضائية العسكرية أحكام القانون األساسي اليت اشرتطت ضرورة
أن تصدر مثل هذه القرارات عن اجلهات املختصة أي اجلهات املالكة مبقتضى التشريعات السارية
هلذه االختصاص والصالحية.

3/2/3ـ انتهاك القضاء العسكري ملبادىء القانون األساسي املتعلقة حبصر دوره يف
الشأن العسكري.
نصت املادة ( )101من القانون األساسي الفلسطيين على ( ...تنشأ احملاكم العسكرية بقوانني
خاصة ،وليس هلذه احملاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن العسكري).
ورغم اخلالف الذي أثاره مضمون هذه العبارة أي حتديد مفهوم ومضمون الشأن العسكري ،ميكننا
القول بأن عبارة الشأن العسكري كمحدد ملضمون ونطاق اختصاص القضاء العسكري قد أضحت
واضحة وحمددة بعد صدور قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة .2005
فقد حددت أحكام هذا القانون مبقتضى املادة ( )95أنواع العقوبات اليت توقع على الضباط وهي:
1 .1عقوبات انضباطية يوقعها القادة املباشرون والرئاسات.
2 .2عقوبات تأديبية توقعها جلنة الضباط.
3 .3عقوبات توقعها احملاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).
كما نصت املادة ( )174من القانون أيضا على (العقوبات اليت توقع على ضباط الصف واألفراد هي:
1 .1عقوبات انضباطية يوقعها القادة املباشرون والرئاسات.
2 .2عقوبات توقعها احملاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).
كما حدد قانون اخلدمة يف قوى األمن مبقتضى املادة ( )98حصرا العقوبات اليت ختتص بإيقاعها
احملاكم العسكرية بنصه على ( العقوبات اليت توقعها احملاكم العسكرية وفقا للقانون ،وذلك إذا
ارتكب الضابط أي من اجلرائم اآلتية:
1 .1ترك موقعا أو مركز أو خمفر .أو تسليم أي منها أو اختاذه وسائط إللزام أو
حتريض أي قائد أو شخص آخر على ترك موقع أو مركز أو خمفر أو تسليم أي
منها مع أن الواجب على ذلك القائد أو الشخص اآلخر املدافعة عنه.
2 .2تركه أسلحة أو ذخرية أو عدد ختصه أمام جهات معادية.
3 .3مكاتبة العدو أو تبليغه أخبار بطريق اخليانة أو إرساله راية اهلدنة إىل العدو بطريق
اخليانة أو اجلنب.
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4 .4إمداده العدو باألسلحة أو الذخرية أو باملؤونة أو قبوله عدوا عنده أو محايته عمدا
ومل يكن ذلك العدو أسريا.
5 .5خدمته العدو أو مساعدته اختياراً بعد وقوعه أسرياً يف قبضة ذلك العدو.
6 .6إجراؤه عمال يتعمد به عرقلة فوز قوى األمن بأكملها أو أي قسم منها أثناء وجوده
يف خدمة امليدان.
7 .7إساءة التصرف أو إغراء آخرين بإساءة التصرف أمام جهات معادية حبالة يظهر
منها اجلنب.).
ويعترب حتديد القانون للجرائم العسكرية وفق النص السالف ،حتديدا حصرياً ،حبيث ختتص احملاكم
العسكرية فقط مبحاكمة الضباط على اجلرائم السبعة املشار إليها مبقتضى املادة ( )98فقط ،ومن
ثم خيرج عن نطاق اختصاص القضاء العسكري استنادا لنص املادة السالفة أي جرمية خارج هذا
اإلطار ،ما يعين اختصاص القضاء النظامي بصالحية ووالية النظر بها لكونه صاحب الوالية العامة.

 4/2/3ـ انتهاك وجتاوز القضاء العسكري ألحكام حمكمة العدل العليا الفلسطينية.
صدر مئات القرارات واألحكام القضائية عن احملكمة العدل العليا الفلسطينية ،اليت نص مضمونها
صراحة على استبعاد املدنيني من دائرة اختصاص ووالية القضاء العسكري الفلسطيين ،بل اعتربت
احملكمة العليا الفلسطينية حماكمة احملاكم العسكرية للمدنيني الفلسطينيني ،مبثابة اعتداء وغصب
صريح من قبل احملاكم العسكرية الفلسطينية لسلطة واختصاص القضاء النظامي الفلسطيين .64
وتعترب حمكمة العدل العليا ،أعلى حمكمة إدارية على الصعيد الفلسطيين ،حيث تنعقد من رئيس
وقاضيني على األقل للنظر بالدعاوى اإلدارية املرفوعة أمامها واحملددة مبقتضى نص ومضمون املادة
 33من قانون تشكيل احملاكم النظامية الفلسطينية رقم ( )5لسنة  2001باملواضيع التالية- :
	•الطعون اخلاصة باالنتخابات.
	•النظر يف الطعون اخلاصة بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو لقرارات اإلدارية النهائية
املاسة باألشخاص أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام مبا يف ذلك
النقابات املهنية.

وعلى هذا األساس إن ترمجتنا للنصوص السالفة تعين باعتقادنا ووجهة نظرنا بأن عبارة الشأن
العسكري املنصوص عليها يف القانون الدستوري تعين اجلرائم االنضباطية واجلنايات واجلنح اليت
حددها قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م ،فهذه اجلرائم واألفعال
هي األفعال اليت تكون بنظرنا مدلول ومقصد عبارة الشأن العسكري املختص بها القضاء العسكري
الفلسطيين.
ومن هذا املنطلق إن حماكمة احملاكم العسكرية ألي فرد من املؤسسة العسكرية على أفعال خارجة عن
نطاق التحديد السابق تعد حماكمات باطلة ملخالفة احملاكم العسكرية الصرحية لقواعد االختصاص
والصالحية اليت حددت هلا مبقتضى قانون اخلدمة يف قوى األمن.
وليس هذا فحسب بل فسرت احملاكم النظامية الفلسطينية الشأن العسكري ،بأنه الشأن الذي حيصر
اختصاص وصالحيات هذه احملاكم باألمور العسكرية وبالتالي ال جيوز هلا استنادا هلذا التحديد أن
تقوم باحتجاز وتوقيف أو حماكمة املدنيني.
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	•النظر يف الطلبات املتعلقة بالوظيفة العمومية من حيث التعيني أو الرتقية أو
العالوات أو املرتبات أو النقل أو اإلحالة على املعاش أو التأديب أو الفصل أو
االستيداع وسائر ما يتعلق بالوظيفة العمومية.
	•النظر يف الطلبات اليت يتقدم بها األفراد خبصوص مطالبة هذه احملكمة بإصدار
أوامر اإلفراج عن األشخاص املوقوفني ألسباب غري مشروعة.
64

متاثل منطوق هذه األحكام لدرجة التطابق وحتديدا يف الفقرة املتعلقة بتسبيب احلكم اليت جاء فيها ،حيث ورد مبضمون كافة
االحكام اليت صدرت عن حمكمة العدل العليا بشأن اعتقال وحماكمة القضاء العسكري للمدنيني (  ...بالتدقيق يف أوراق الدعوى
والبينات املقدمة فيما تبني أن املستدعي شخص مدني وهو موقوف من النيابة العامة العسكرية ومل يتم عرضه على النيابة العامة
خالل مدة أربع وعشرين ساعة عمال بأحكام املادة ( )34من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة 2001م ،اليت ختتص
دون غريها ،بالتحقيق يف اجلرائم والتصرف فيها وفقا ألحكام املادة ( )55من ذات القانون.
وحيث أن األمر خيرج عن اختصاص ووالية القضاء العسكري طبقا ألحكام املادة ( )2/101من القانون األساسي اليت نصت
على “ تنشأ احملاكم العسكرية بقوانني خاصة ،وليس هلذه احملاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن العسكري» .وبالتالي
فأن قرار النيابة العسكرية بتوقيف املستدعي يشكل غصبا للسلطة القضائية كما انه ميس حرية املستدعي الشخصية اليت كفلها
القانون األساسي يف املادتني ( 11و  )12ولذلك فأن قرار توقيف املستدعي يكون قرارا منعدما.)...
دعوى عدل عليا فلسطينية رقم( ) 2010/678
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	•سائر املنازعات اإلدارية.
	•رفض اجلهات اإلدارية أو امتناعها عن اختاذ أي قرار كان جيب اختاذه وفقا
ألحكام القانون أو األنظمة املعمول بها.
	•املسائل اليت ليست قضايا أو حماكمات بل جمرد عرائض أو استدعاءات خارجة
عن صالحية أي حمكمة تستوجب ضرورة الفصل بها حتقيقا للعدالة.
وعلى هذا األساس يفرتض جبميع اجلهات التنفيذية احرتام أحكام وقرارات هذه احملكمة اليت
بوصفها املرجعية القانونية العليا يف اجملال اإلداري ،بل جيب على القضاء العسكري والنيابة
العسكرية ،طاملا أكدت مئات القرارات واألحكام الصادرة عن هذه احملكمة بعدم جواز ومشروعية
حماكمته للمدنيني أن يتوقف عن االستمرار يف تنفيذ هذه احملاكمات أو إصدار مذكرات االعتقال.
وليس هذا فحسب وإمنا نعترب استمرار حماكمة القضاء العسكري للمدنيني الفلسطينيني رغم صدور
مثل هذه القرارات ،أو إصدار النيابة والقضاء العسكري ملذكرات توقيف حبق من صدرت قرارات
إفراج لصاحلهم ،لتربير استمرار احتجازهم من قبل األجهزة األمنية ،اليت كانت جتد يف هذه
القرارات مالذا ومربرا لرفضها تنفيذ أحكام حمكمة العدل العليا ،تعطيل واضح ومقصود لتنفيذ
أحكام حمكمة العدل العليا.
واستنادا لنص املادة ( )106من القانون األساسي اليت جاء فيها (األحكام القضائية واجبة التنفيذ
واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي حنو جرمية يعاقب عليها باحلبس ،والعزل من
الوظيفة إذا كان املتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً خبدمة عامة ،وللمحكوم له احلق يف رفع الدعوى مباشرة
إىل احملكمة املختصة ،وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كام ً
ال له) .إن حماكمة القضاء العسكري
لألشخاص الصادر حبقهم قرارات اإلفراج أو إصدار النيابة العسكرية ملذكرات اعتقال مبواجهة من
صدرت حبقهم قرارات إفراج عن حمكمة العدل العليا ،جرمية تقتضي احلبس والعزل من الوظيفة
للقضاة العسكريني وأعضاء النيابة العامة العسكرية الذين عطلوا مبذكراتهم أو باحملاكمة تنفيذ
قرارات حمكمة العدل العليا.
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5/2/3ـ عدم انطباق وصف القاضي الطبيعية على القضاة العسكريني
جاء يف نص املادة  356من قانون أصول احملاكمات الثوري ( مؤسسة القضاء الثوري الفلسطيين هي
إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتنبع هذه املؤسسة نيابة عامة وحماكم ومراكز إصالح
وفروع حسب التشريعات الثورية).
ونصت املادة  357من ذات القانون على ( يتوىل رئيس هيئة القضاء الثوري اإلدارة العامة للقضاء
الثوري الفلسطيين ويتبع القائد األعلى مباشرة ويعاونه كافة ضباط وأفراد املؤسسة القضائية وجيري
تعيينه بقرار من القائد األعلى).
يف حني جاء بنص املادة  358من القانون (ميارس رئيس هيئة القضاء الثوري الفلسطيين االختصاصات
املمنوحة له مبقتضى هذا القانون والتشريعات الثورية األخرى).
ويتضح من هذا النصوص بأن أعضاء القضاء العسكري والنيابة العسكرية هم ضباط خيضعوا
لعالقة التبعية الرئاسية املعمول بها يف املؤسسة العسكرية ،مبعنى خيضع رئيس وأعضاء القضاء
العسكري والنيابة العسكرية لسلطة القائد األعلى الذي حيق له أن ميارس عليهم كافة الصالحيات
مبا فيها النقل واإلحالة للتقاعد ووقف الرتقية.
وليس هذا فحسب وإمنا خلت أحكام قانون أصول احملاكمات الثوري من أي نص خاص بضمانة
عدم قابلية قضاة احملاكم العسكرية من العزل ،ما يعين افتقاد القضاة العسكريني ألهم الضمانات
الواجب أن تتوافر يف القاضي الطبيعي أي ضمانة الكفاية واحليدة والنزاهة واالستقالل ،وأن تكون
احملكمة مشكلة بكاملها من قضاة مهنيني تتوافر فيهم ضمانات الكفاية والتخصص يف العمل
القضائي ،والتفرغ واالنقطاع له ،وحمصنني بضمانة عدم القابلية للعزل،
وعلى هذا األساس أن خضوع القضاة العسكريني الفلسطينيني لعالقة التبعية الوظيفية الرئاسية
وافتقادهم لضمانة عدم القابلية للعزل ،تعين بال شك عدم امتالك هؤالء القضاة لصفة القاضي
الطبيعي حتى بالنسبة للعسكريني ،وهلذا ال جيوز باعتقادنا توصيفهم بالقضاة.
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 -3/3املسؤولية القانونية الناشئة عن حماكمة العسكريني واملدنيني أمام القضاء العسكري.
يرتتب على انتهاك األشخاص اخلاصة واالعتبارية اللتزاماتهم القانونية الناشئة عن قواعد
وأحكام التشريعات احمللية والقانون األساسي ،قيام املسؤولية القانونية عن هذه االنتهاكات ،وهي
مسؤولية مدنية تعويضية إذا ما كان حمل االنتهاك عمال ال يرقى لألفعال اجملرمة مبقتضى
التشريعات العقابية السارية ،ومسئولية جنائية يف األحوال اليت يتمثل بها االنتهاك يف ارتكاب
أفعاال جمرمة.
وعلى هذا األساس يرتتب على عدم مشروعية تطبيق قانون العقوبات الثوري وقانون أصول
احملاكمات الثوري ،بطالن كافة القرارات واإلجراءات اليت صدرت عن القضاء العسكري استنادا
هلذه التشريعات ،ليس هذا فحسب بل تعترب قرارات اإلعدام الصادرة عن احملاكم العسكرية
القائمة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية يف الضفة الغربية أو تلك القائمة لدى سلطة األمر الواقع
يف قطاع غزة قرارات غري مشروعة ،ما جيعل من عمليات اإلعدام املنفذة استنادا هلذه القرارات
عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء لصدورها عن جهة غري خمتصة ،أصدرتها وطبقتها
إعماال لتشريعات ال جيوز تطبيقها وإنفاذها.
وذات األمر ينطبق على أعمال التوقيف والعقوبات السالبة احلرية الصادرة عن احملاكم العسكرية،
إذ تندرج كافة أعمال التوقيف بالنظر لعدم مشروعية قرارات التوقيف الصادرة حبق املدنيني
والعسكريني من قبل احملاكم العسكرية ،ضمن نطاق االحتجاز التعسفي غري املشروع لصدورها
وتنفيذها استنادا لتشريعات غري جائز العمل بها وتطبيقها.
ومما ال شك فيه قيام املسؤولية القانونية املدنية واجلنائية مبواجهة أعضاء األجهزة األمنية وأعضاء
النيابة العسكرية والقضاة العسكريني وكل من أمر أو حرض أو أقدم على اعتقال املدنيني مبوجب
مذكرات صادرة عن القضاء العسكري أو اعتقل واحتجز مدنيني مبوجب هذه املذكرات أو أصدر
أحكاما من هيئات قضائية عسكرية حبق املدنيني.
وتقتضي قواعد املسؤولية القانونية ضرورة تنفيذ هذه اجلهات جملموعة من اإلجراءات لتصويب
األوضاع الناشئة عن انتهاكها عرب عدة خطوات أهمها:
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	•وقف العمل غري املشروع.
وهذا ما يعين ضرورة التوقف الفوري عن ممارسة األفعال املخالفة إلحكام وقواعد
القانون  ،مبعنى أنه يتوجب على األجهزة األمنية الفلسطينية ضرورة التوقف عن
احتجاز وتوقيف األفراد استنادا ملذكرات القضاء العسكري والنيابة العسكرية ،كما
يقتضي هذا الوضع ضرورة توقف النيابة العسكرية والقضاء العسكري عن إصدار
مذكرات التوقيف أو عرض املدنيني على احملاكم العسكرية.
	•إعادة احلال إىل ما كان عليه ( التعويض العيين ).
يقصد بهذا البند قيام الطرف الذي أضر بالغري جراء اقرتافه لفعل غري مشروع ،العمل
على إزالة كافة مظاهر ونتائج وأثار التصرفات أو األعمال اليت بدرت منه ،بعبارة أخرى
جيب على من ارتكب املخالفة والعمل غري املشروع أن يعود بالوضع للحال الذي كان عليه
قبيل ارتكابه للتصرفات واألفعال غري املشروعة.
وعلى هذا األساس جيب على مجيع األجهزة األمنية أن تعمل على إخالء سبيل كافة
املعتقلني املدنيني مبوجب مذكرات صادرة عن القضاء والنيابة العسكرية.
	•التعويض املالي.
رغم أن إعادة احلال إىل ما كان يعد اإلجراء واآللية املفضلة على صعيد أحكام
وقواعد القانون الداخلي ،إال أنه مثة حاالت يصبح معها تنفيذ وحتقيق مثل هذا
اإلجراء عمال مستحي ً
ال بل وغري ممكن التحقق من الناحية العملية.
ويف هذه األحوال وما شابهها  ،يصبح التعويض املالي اآللية واإلجراء القانوني الوحيد
املمكن للطرف املتضرر اعتماده واالستناد عليه كبديل عن تنفيذ وتطبيق الطرف
اآلخر ملبدأ إعادة احلال إىل ما كان عليه ،كما هو يف احلاالت مع األشخاص الذين
نفذوا أحكاما قضائية عسكرية ،أو األشخاص الذين امضوا مددا معينة يف االحتجاز.
ويشرتط يف التعويض املقدم يف مثل هذه الظروف أو األحوال ،ضرورة مراعاته ملعيار ومبدأ التناسب،
مبعنى أن يتناسب التعويض يف قيمته ومقداره مع حقيقة حجم الضرر الفعلي الذي أحلق باملتضرر،
سواء كان الضرر يف هذه احلالة مباشرا وآني أو كان ضررا غري مباشر.
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واىل جانب حقوق املتضرر السالف ذكرها  ،يرتتب على تصنيف وإدراج احتجاز األشخاص غري
املشروع ،ضمن نطاق األفعال املكيفة باجلرائم استنادا للتشريعات احمللية ،إثارة حق الطرف
املتضرر من هذه االنتهاكات يف املالحقة واملساءلة اجلنائية لألفراد الذين أمروا أو خططوا أو
حرضوا على ارتكاب هذه اجلرائم وأيضا الذين ارتكبوا ونفذوا هذه اجلرمية.

كذلك جاء يف نص املادة  32من القانون األساسي الفلسطيين (كل اعتداء على أي من احلريات
الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة لإلنسان وغريها من احلقوق واحلريات العامة اليت يكفلها القانون
األساسي أو القانون ،جرمية ال تسقط الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وتضمن
السلطة الوطنية تعويضاً عاد ًال ملن وقع عليه الضرر).

وبالرجوع ألحكام ومبادئ قواعد القانون احمللي ،جند تأكيد املادة 178من قانون العقوبات
األردني لسنة  1960على »:كل موظف أوقف أو حبس شخصاً يف غري احلاالت اليت ينص عليها
القانون يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة» .كما نصت املادة  179من ذات القانون على»:
إذا قبل مديرو وحراس السجون أو املعاهد التأديبية أو اإلصالحيات وكل من اضلع بصالحيتهم
من املوظفني  -شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إىل أبعد من األجل احملدد،
يعاقبون باحلبس من شهر إىل سنة».

ومن هذا املنطلق يرتتب على عدم مشروعية هذه القرارات إثارة حق كل من تضرر منها سواء كان
هذا الضرر بالتوقيف أو بتنفيذ عقوبة سالبة للحرية أو بتنفيذ عقوبة اإلعدام ،احلق يف مساءلة
السلطة الوطنية عن هذا الضرر ،وهو حق كفله وضمن وجوده القانون األساسي الفلسطيين
مبقتضى نص املادة  32اليت أكد مضمونها على (كل اعتداء على أي من احلريات الشخصية أو
حرمة احلياة اخلاصة لإلنسان وغريها من احلقوق واحلريات العامة اليت يكفلها القانون األساسي
أو القانون ،جرمية ال تسقط الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وتضمن السلطة
الوطنية تعويضاً عادالً ملن وقع عليه الضرر).

وجاء يف املادة 181من القانون (  -1كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس أو
ملحقات مسكنه يف غري األحوال اليت جييزها القانون ،يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث
سنني وبغرامة من عشرين ديناراً إىل مائة دينار -2 .وإذا انضم إىل فعله هذا حتري املكان أو
أي عمل تعسفي آخر فال تنقص العقوبة عن ستة أشهر -3 .وإذا ارتكب املوظف الفعل السابق
ذكره دون أن يراعي األصول اليت يفرضها القانون يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة وبغرامة
من مخسة دنانري إىل عشرين ديناراً -4 .وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً حم ً
ال من احملال
اخلصوصية كبيوت التجارة املختصة بآحاد الناس وحمال إدارتهم يف غري احلاالت اليت جييزها
القانون أو دون أن يراعي األصول اليت يفرضها القانون يعاقب باحلبس حتى ستة أشهر أو بغرامة
ال تزيد على مخسني ديناراً).

وال يقتصر األمر بالنسبة للمتضرر على التعويض املدني وإمنا جيوز لكل من تضرر أن يعود على
أعضاء النيابة العسكرية والقضاة العسكريني جنائيا ،بتهمة احتجازه ومصادرة حريته تعسفا
وبطريقة غري مشروعة لكونهم من أصدروا دون وجه حق وعلى وجه خمالف للقوانني السارية مثل
هذه القرارات.

وجاء يف نص املادة  -1( 182كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غري مباشر
ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانني ،أو األنظمة املعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب املقررة
قانوناً أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صالحية يعاقب باحلبس من شهر
إىل سنتني -2 .إذا مل يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً ،يعاقب باحلبس من أسبوع
إىل سنة).
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خامتة وتوصيات
يتبني مما طرحناه سابقا خبصوص القضاء العسكري الفلسطيين عدم مشروعية إنفاذ وتطبيق
تشريعات منظمة التحرير الفلسطينية على صعيد األرض الفلسطينية ،إذ ال جيوز إنفاذ وإعمال
قانون العقوبات الثوري لسنة  1979وقانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لعام  ،1979وقانون
مراكز اإلصالح الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام  ،1979لعدم مراعاة هذه التشريعات
ملتطلبات النشر اليت اشرتط القانون األساسي الفلسطيين ضرورة ووجوب توافرها كمتطلب
وشرط جوهري إلنفاذ وتطبيق أي تشريع سواء كان تشريعا أساسيا أو تشريعا ثانويا.
وعلى هذا األساس إن إعمال وتطبيق تشريعات منظمة التحرير الفلسطينية دون نشرها ميثل
خمالفة جوهرية ألحكام القانون األساسي ،ما يقتضي بطالن هذه التشريعات خلروجها وخمالفتها
ملقتضيات القانون األساسي ،وبالطبع يرتتب على مثل هذا البطالن ،بطالن كافة أحكام اإلدانة
اليت صدرت عن هذا القضاء حبق املدنيني والعسكريني على حد سواء.
وليس هذا فحسب بل يعترب أي قرار صادر عن مؤسسة القضاء العسكري يف الضفة الغربية أو
القضاء العسكري لدى سلطة األمر الواقع يف قطاع غزة ،باعتقال وتوقيف أو بإيقاع أي عقوبة
سالبة للحرية على أي شخص ( عسكري أو مدني) مبثابة احتجاز تعسفي وغري مشروع لكونه
صادر عن جهة غري خمتصة بهذا العمل مبقتضى القانون ،كما أن مجيع أحكام اإلعدام اليت نطق
بها القضاء العسكري بالنظر لعدم مشروعية نفاذ التشريعات اليت استند عليها ،تعترب يف حال
تنفيذها إعدامات خارج نطاق القضاء والقانون.

خامتة وتوصيات
124

كما ميكننا القول بأن تفضيل اجلهات األمنية الفلسطينية للتعاطي مع احملاكم العسكرية رغم
متاثل العقوبات املقرة ما بني قانون العقوبات املدني وقانون العقوبات الثوري على اجلرائم الواقعة
على األمن الداخلي ،تكمن باعتقادنا يف مسألة واحدة فقط ،هي السهولة واليسر اليت يوفرها
قانون أصول احملاكمات الثوري يف القضايا املتعلقة باإلجراءات وضوابط التوقيف والتحقيق ،وهو
ما ال حتصل عليه األجهزة األمنية حال إعمال وتطبيق قانون اإلجراءات اجلزائية املدني الذي
تشدد يف الضمانات اخلاصة بالتوقيف واالعتقال محاية حلقوق الفرد وحرياته.
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وهلذا وجدت األجهزة األمنية يف املؤسسة القضائية العسكرية وقانون أصول احملاكمات الثوري
مالذا يعفيها من عبء اإلثبات وما قد يطلبه القضاء النظامي من مربرات وأسانيد وإجراءات
قانونية للموافقة على متديد طلبات التوقيف أو قرارات االعتقال أو أعمال املصادرة اليت ترغب
يف تنفيذها هذه األجهزة.

عجزها وقصورها عن تلبية احلاجات الفعلية لتقنني قواعد خاصة بالعقوبات واحملاكم واإلجراءات
العسكرية وأيضا جملموع التطورات اليت عرفتها الفلسفة اجلنائية الكامنة وراء تنظيم وضع هذا
التشريع ،فضال عن اختالف الواقع الذي تعاجله هذه التشريعات وانتقاله من واقع ثورة إىل واقع
ووضع سلطة مدنية.

كما أن خضوع القضاة العسكريني الفلسطينيني لعالقة التبعية الوظيفية الرئاسية وافتقادهم
لضمانة عدم القابلية للعزل ،تعين بال شك عدم امتالك هؤالء القضاة لصفة القاضي الطبيعي
حتى بالنسبة للعسكريني ،وهلذا ال جيوز توصيفهم بالقضاة.

وبالطبع جيب يف هذه التشريعات أن تراعي مجلة من احملددات أهمها:

أما خبصوص التوصيات واخلطوات اليت نرى وجوب وضرورة اختاذها من قبل اجلهات الفلسطينية
العليا لتصويب أوضاع القضاء العسكري واحلد من افتئاته على القضاء النظامي ،وغريها من
املمارسات اليت حتول دون اضطالعه مبهامه وممارسة دوره األساسي يف تكريس سيادة القانون
وضمان احلقوق واحلريات العامة ،حيث ميكننا حصر وحتديد هذه اخلطوات واإلجراءات األساسية
باحملاور والنقاط التالية-:
	•صدور مرسوم رئاسي واضح وصريح مبنع القضاء العسكري من التدخل يف الشأن
املدني وحصر صالحياتهم واختصاصاتهم باألفعال واجلرائم اليت حددها قانون
اخلدمة يف قوى األمن.
	•إحالة كافة املوقوفني واملدانني بناء على قرارات النيابة والقضاء العسكري ،إىل
القضاء النظامي الفلسطيين والنيابة العامة املدنية ،للبت يف أوضاعهم واختاذ
اإلجراءات القانونية بشأنهم.

	•ضرورة احرتام هذه التشريعات للقضاء النظامي ودوره وصالحياته كقضاء أصيل
بنظر خصومات األفراد.
	•ضرورة التزام هذه التشريعات باالمتناع عن مد صالحية القضاء العسكري وواليته
لتشمل األشخاص املدنيني.
	•ضرورة منح القضاء النظامي الوالية الفعلية على العسكريني يف اجلرائم واألفعال
اليت قد يقرتفها هؤالء األشخاص خارج نطاق وظائفهم ،أو اجلرائم املاسة حبقوق
اإلنسان وحرياته كجرائم التعذيب واالحتجاز غري املشروع.
	•التزام هذه التشريعات باحرتام الضمانات اليت أقرتها املواثيق الدولية حلقوق
اإلنسان ومنظومة العدالة اجلنائية الدولية سواء على صعيد االحتجاز أو احملاكمة
أو تنفيذ العقوبة.
	•التزام هذه التشريعات مبنح القاضي العسكري ،ملركز القاضي الطبيعي والتأكيد
على حتصينه مبواجهة العزل

	•إن افتقاد القضاء العسكري للمرجعية القانونية العليا اليت حتكم وتنظم واليته
وعالقته قد أدت إىل تغول هذا القضاء على صالحيات السلطات القضائية ،ما
يقتضي ضرورة وضع تشريعات قانونية ناظمة لصالحيات واختصاص هذا القضاء،
وحمددة للجرائم واألفعال اخلاضعة لواليته.
وبهذا الصدد قد يرى البعض بإمكانية تدارك اخللل من خالل اعتماد تشريعات منظمة التحرير
الفلسطينية ونشرها وفق األصول والقانون ،وهو أمرا ال نرى حكمه من القيام به لكون التشريعات
اإلجرائية والعقابية والقضائية العسكرية ملنظمة التحرير الفلسطينية قد جتاوزت سنوات سريانها
الثالثة عقود ،كما تغريت املرحلة والظروف اليت وضعت هذه التشريعات خالهلا ،مما يعين بداهة
126
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ملحق رقم ()1
قرار رقم ( )1لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء
على قرار اللجنة التنفيذية وبنا ًء على الصالحيات املخولة له .يقرر ما يلي-:
مادة ()1
يستمر العمل بالقوانني واألنظمة واألوامر اليت كانت سارية املفعول قبل تاريخ  1967/6/5يف
األراضي الفلسطينية «الضفة الغربية وقطاع غزة» حتى يتم توحيدها.
مادة ()2
تستمر احملاكم النظامية والشرعية والطائفية على اختالف درجاتها يف مزاولة أعماهلا طبقاً
للقوانني واألنظمة املعمول بها.
مادة ()3
يستمر السادة القضاة النظاميون والشرعيون وأعضاء النيابة العامة يف ممارسة أعماهلم كل
يف دائرة اختصاصه وفقا للقوانني.
مادة ()4
يسري هذا القرار اعتبارا من تارخيه ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر يف اجلريدة الرمسية.

املــالحق
128

تونس يف 9 :ذو احلجة  1414هجرية املوافق 1994/5/20 :ميالدية
ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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ملحق رقم ()2

مادة ()2
يصدر جملس الوزراء األنظمة والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا املرسوم.

مادة (.)3

مرسوم رقم ( )28لسنة 2007م بشأن اختصاص القضاء العسكري يف حالة الطوارئ
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً
ألحكام الباب السابع من القانون األساسي املعدل لسنة 2003م ،وبعد االطالع على قانون العقوبات
رقم ( )74لسنة 1936م ،واالطالع على قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م ،واالطالع على
قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م ،واالطالع على قانون أصول
احملاكمات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م ،واالطالع على األمر العسكري رقم
( )555لسنة 1959م بشأن اجلرائم املخلة بأمن الدولة ،واالطالع على املراسيم الصادرة عنا
يف حالة الطوارئ ،واالطالع على تنسيب جملس الوزراء بتاريخ 2007/07/04م ،وبنا ًء على
الصالحيات املخولة لنا ،وحتقيقاً للمصلحة العامة ،رمسنا مبا هو آت:

على اجلهات املختصة كافة -كل فيما خيصه -تنفيذ أحكام هذا املرسوم ،ويعمل به من
تاريخ صدوره ،وينشر يف اجلريدة الرمسية.
صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ  2007/07/06 :ميالدية،
املوافق/21 :مجادي اآلخرة 1428 /هجرية.
حممود عباس رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد األعلى للقوات الفلسطينية

مادة ()1
1 .1إضافة ملا للقضاء العسكري من اختصاصات ،خيتص باجلرائم املخلة بالسالمة
العامة خالفاً للقوانني واملراسيم واألوامر املشار إليها يف ديباجة هذا املرسوم
واملعمول بها يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ،وعلى وجه اخلصوص :أ.
اجلرائم الواقعة على مسؤولي وموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها
وممتلكاتها .ب .اجلرائم الواقعة على السالمة العامة واألمن العام الداخلي .ج
.اجلرائم الواقعة على أجهزة األمن الفلسطينية ومنتسبيها.
2 .2لغايات تنفيذ أحكام هذا املرسوم  .3 :تعلق املواد من القوانني السارية املفعول
اليت تتعارض مع أحكام هذا املرسوم وعلى وجه اخلصوص الفقرة الثانية من
املادتني ( )107 ،101من القانون األساسي املعدل لسنة 2003م.
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ملحق رقم ()3
مذكرة مؤسسة احلق
التاريخ 2007/7/9م

موقف مؤسسة احلق من مرسوم الرئيس الفلسطيين اخلاص باختصاص القضاء العسكري يف حال
الطوارىء الصادر يف 2007/7/6

أوال  :ألغى املرسوم مبقتضى كل من املادة  2فقره» أ « واملادة رقم  ،3عمليا منصب النائب العام،
حيث مت مبقتضى املواد السالفة منح صالحيات النائب العام ،كجهة مناط بها مبقتضى القانون إقامة
الدعوى اجلزائية ومباشرتها ،وذلك جراء منح النيابة العسكرية هلذه الصالحية يف اغلب اجلرائم
مما ادى عمليا اىل مصادرة دور النيابة املدنية.

إميانا منا بواجب تضافر اجلهود الرمسية واجملتمعية يف بناء وتعزيز قيام سلطة قضائية فلسطينية
مستقلة ،ترقى مبؤسساتها ملصاف غريها من دول العامل املتحضرة ،وتأكيدا منا على واجب حتمل
اجملتمع املدني ومؤسسات الدولة اللتزاماتهم الوطنية والقانونية يف تعزيز سيادة القانون والقضاء،
والدفاع عن استقالله ومكانته.

وبالطبع يعد مثل هذا العمل انتهاك واضح وصريح بل وغصب لسلطة وصالحية النيابة العامة اليت
مت حتديدها مبقتضى قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم ( )3لسنة 2001م ،وأحكام املادة
 101واملادة  107واملادة  112من القانون األساسي الفلسطيين .

وحرصا منا على إعمال مبدأ الفصل بني السلطات وجتسيد مبدأ املشروعية وسيادة القانون،
واحتكام اجلميع للقانون األساسي الفلسطيين ،كمرجعية قانونية ناظمة للحقوق واحلريات وعمل
ومهام السلطات الفلسطينية الثالث ،ارتأينا تصدير هذا املوقف مبواجهة توقيع وإصدار الرئيس
الفلسطيين ملرسوم رئاسي رقم ( )..لسنة 2007م ،واملتعلق باختصاص القضاء العسكري يف حال
الطوارىء.

ثانيا :نظمت مواد الباب السابع من القانون األساسي الفلسطيين أحكام حالة الطوارئ ،بل اشرتطت
أحكام هذا الفصل مبقتضى املادة ( )112ضرورة أن خيضع أ ّي اعتقال ينتج عن إعالن حالة
الطوارئ ملراجعة النائب العام أو احملكمة املختصة خالل مدة ال تتجاوز مخسة عشر يوماً.

إن مؤسسة احلق وإذ تبدي قلقها بل وخشيتها من حجم املخالفات اجلسيمة اليت تضمنها املرسوم
للقانون األساسي الفلسطيين ،وللتشريعات الفلسطينية السارية ،وملبدأ الفصل بني السلطات ،وملبدأ
استقالل السلطة القضائية الفلسطينية ،تستغرب هذا التحول اخلطري يف تعاطى السلطة التنفيذية
الفلسطينية مع احلال القائم يف األرض الفلسطينية ،اليت نقلها املرسوم فعليا اىل حال الطوارىء
العسكرية واألحكام العرفية عوضا عن حالة الطوارىء املدنية السياسية اليت نص عليها ونظمها
الباب السابع من القانون األساسي ،مما بات يهدد فعال بانتقال اجملتمع الفلسطيين ومؤسساته حنو
الدولة البوليسية اليت سيكون مثنها غياب احلقوق واحلريات العامة وسيادة القانون واستقالل القضاء
الفلسطيين.
132

إن خطورة هذا املرسوم ال تقتصر على انتهاكه ألحكام القانون األساسي الفلسطيين اخلاصة بإعالن
حال الطوارىء وإمنا فيما تضمنه من غصب الختصاص ومهام القضاء املدني والنيابة املدنية لصاحل
القضاء والنيابة العسكرية ،وميكننا يف هذا الصدد توضيح وحتديد أهم االنتهاكات اليت تضمنها هذا
املرسوم بالنقاط واحملاور التالية-:

وهلذا ميتلك النائب العام بقوة القانون األساسي صالحية مراجعة أوامر االعتقاالت اليت تتم يف
حال الطوارىء ،وبالتالي ان منح املرسوم لصالحيات النائب العام املنصوص عليها يف هذه املادة
للنيابة العامة العسكرية ميثل غصبا صرحيا لسلطة النائب العام املدني ،فضال عن كونه إسقاط
صريح وواضح لواحدة من أهم الضمانات اليت اقرها القانون األساسي واملتمثلة برقابة النائب العام
املدني على أعمال االعتقال واالحتجاز اليت ينفذها املكلفني بإنفاذ القانون ،للحيلولة دون تعسفهم أو
جتاهلهم للضمانات املقررة مبقتضى التشريعات السارية لقواعد االعتقال واالحتجاز.
ثالثا :استند الرئيس الفلسطيين يف إعالنه ألحكام حالة الطوارىء على أحكام الباب السابع من
القانون األساسي اليت منحت الرئيس مطلق الصالحية بإعالن هذه احلالة ميت قام خطرا يهدد
األمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية ،وليس هذا فحسب بل
اشرتطت أحكام هذا الفصل على رئيس السلطة التنفيذية بصريح النص عدم جواز حل اجمللس
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التشريعي الفلسطيين أو تعطيله خالل فرتة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام الباب الناظم حلالة
الطوارىء.
ومن هذا املنطلق ان تعليق اختصاص النائب العام املنصوص عليه يف الباب السابع ميثل خروجا
وانتهاكا صارخا من رئيس السلطة التنفيذية على أحكام الباب السابع ،احملظور عليه خمالفتها
أو انتهاكها ،بل من غري املعقول واملربر ان يستند الرئيس يف إضفاء املشروعية على إعالنه حلالة
الطوارىء على أحكام هذا الباب ويسقط أو يعلق باملقابل الصالحيات املمنوحة لغرية مبقتضى هذا
الباب ،مما يضع الرئيس مبركز املتعسف يف استخدام الصالحيات املخولة له مبقتضى القانون
األساسي.
ومن جانب آخر ان نصوص القانون األساسي ليست نصوصا انتقائية مبعنى للسلطة التنفيذية ان
تأخذ منها ما خيدم سلطتها وتنكر أو تعلق باملقابل النصوص واملواد الناظمة ملهام وصالحيات غريها
من السلطات.
رابعا :منح املرسوم القضاء العسكري والية النظر مبجموعة كبرية من اجلرائم املختص بنظرها
القضاء املدني بل مد نطاق القضاء العسكري ليشمل العسكريني واملدنيني ،مما ميثل غصبا واضحا
وصرحيا لصالحيات القضاء املدني فضال عن حرمانه الفلسطينيني من حق املثول أمام قاضيهم
الطبيعي اي املدني وهو ما كفلته وأكدت عليه املادة ( )30من القانون األساسي الفلسطيين بقوهلا :
( التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ،ولكل فلسطيين حق االلتجاء إىل قاضيه
الطبيعي.)...
كما ميثل انتقاص املرسوم لسلطات القضاء ومهامه خرقا وخروجا سافرا على مضمون املادة ()97
من القانون األساسي اليت نصت على:
( السلطة القضائية مستقلة ،وتتوالها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ،وحيدد
القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون.)...
ومن هذا املنطلق ان إسقاط املرسوم الرئاسي لبعض صالحيات السلطة القضائية ميثل انتقاصا
واضحا من مكانة هذه السلطة واستقالهلا ،وضربا ملبدأ الفصل بني السلطات ،فضال عن كون
الرئيس ال ميتلك مبقتضى التشريعات السارية والقانون األساسي احلق بإلغاء أو اسقاط أيا من
الصالحيات املمنوحة مبقتضى القانون للسلطة القضائية كما ال ميتلك أيضا احلق مبنح القضاء
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العسكري صالحيات واختصاصات مل مينحها له القانون ،بل إن تعديل اختصاص القضاء أو إلغاؤه
ال ميكن له أن يتم إال بقانون استنادا لعبارة القانون األساسي الفلسطيين القائلة:
( السلطة القضائية مستقلة ،وتتوالها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ،وحيدد
القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها.)...
ولقد فسر القضاء الدستوري عبارة وحيدد القانون طريقة تشكيل القضاء واختصاصاته ،بتأكيده
على ضرورة أن يكون ترتيب جهات القضاء وحتديد اختصاصها بتشريع صادر من السلطة التشريعية
وليس بأداة أدنى من ذلك أي املراسيم ،وهلذا ان األمور اليت احتجزها الدستور بنص صريح ليكون
التشريع فيها بقانون صادر من السلطة التشريعية ال جيوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة
تشريعية أدنى من القانون وإال كانت خمالفة للدستور.
خامسا  :نص املرسوم على منح منتسيب القوات الفلسطينية كافة لصفة الضبطية القضائية.
إن مد نطاق صفة الضابطة القضائية لتشمل كل من ينتسب للقوات الفلسطينية تعين استنادا لنص
املادة الثالثة والرابعة من قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة :2005
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1قوات األمن الوطين وجيش التحرير الوطين الفلسطيين.
2قوى األمن الداخلي.
3املخابرات العامة.
4أية قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثالث.
5الضباط الذين انتهت خدماتهم ألسباب غري تأديبية.
 6املكلفون بأوامر خاصة.

وهذا ما سيؤدي اىل إطالق يد اجلميع يف التدخل واالعتقال والتفتيش واالحتجاز وغريها من
املمارسات اليت ستؤدي اىل االنتقاص من احلقوق واحلريات بل واالعتداء عليها سواء بقصد أو
بغريه ،مما سيعيدنا اىل املرحلة اليت كنا عليها يف بداية عهد السلطة وما كنا نشهده من احتجاز
وحتقيق وغريها من ضروب التدخل يف شؤون األفراد وخصوصياتهم ومسكنهم وحرياته ،وذلك
نتيجة جلهل الكثري منهم بقواعد االحتجاز واالعتقال وغريه من الضمانات القانونية املقرة لضمان
احرتام املكلفني بإنفاذ القانون اللتزاماتهم وحقوق األفراد وحرياتهم.
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سادسا :أوقف املرسوم سريان قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم ( )3لسنة 2001م على
القضايا املتعلقة باجلرائم اليت أحاهلا املرسوم للقضاء العسكري ،وذلك بتأكيده على سريان
قانون أصول احملاكمات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام  1979إجرائيا على احملاكمات
اليت تعقدها هذه احملاكم مما جيرد الفلسطينيني املدنيني من الضمانات اليت اقرها قانون
اإلجراءات اجلزائية وهو ما ميثل انتقاصا واضحا من احلقوق املمنوحة للمتهمني حال املساءلة
واحملاكمة.
سابعا :نص القانون األساسي مبقتضى املادة  32على:
(كل اعتداء على أي من احلريات الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة لإلنسان وغريها
من احلقوق واحلريات العامة اليت يكفلها القانون األساسي أو القانون ،جرمية ال تسقط
الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادالً
ملن وقع عليه الضرر).
ومن هذا املنطلق إن تدخل النيابة العسكرية دون وجه حق وعلى وجه خمالف ألحكام القانون
األساسي يف ممارسة صالحيات النيابة املدنية كما أن تدخل القضاء العسكري وممارسته لوالية
النظر يف القضايا اخلاضعة لوالية القضاء املدني وعلى أشخاص خيتص القضاء الطبيعي بنظر
خصوماتهم ونزاعاتهم وجرائمهم وعلى وجه خمالف للقانون األساسي الفلسطيين ميثل جرمية
واعتداء سافر على حقوق األفراد وحرياتهم حيق لكل متضرر منها أن يالحق أعضاء النيابة
العسكرية والقضاء العسكري على اقرتافها يف أي وقت كان كما يرتتب عليها أيضا حق املتضرر يف
مالحقة اآلمرين بارتكابها ومرتكبيها أمام قضاء الدول األجنبية اليت فتحت واليتها اجلنائية يف
اجلرائم املاسة حبقوق اإلنسان وحرياته.
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وأمن اجملتمع مبختلف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وهلذا إذا ما غابت
هذه الضمانة أو إذا ما مت االنتقاص من استقالهلا وهيبتها جراء االعتداء عليها أو غصب سلطتها،
فقد اجملتمع بال ريب أسس استقراره ومقومات تطوره ومنائه.
وهلذا ان اهتمام «احلق» باستقالل السلطة القضائية الفلسطينية ،والدفاع عن صالحياتها
ومهامها قد جاء بناء على قناعة وإدراك راسخ  ،بأن استقالل هذه السلطة واحرتام اجلميع
لصالحياتها ومكانتها سيؤدي حتما اىل استقامة سائر السلطات واىل إعمال وإنفاذ اجلميع ملبدأ
سيادة القانون وضمان واحرتام احلقوق واحلريات.
وعلى هذا األساس تأمل مؤسسة احلق من الرئيس الفلسطيين بالنظر ملا شاب هذا املرسوم من
انتهاكات جسيمة ألحكام القانون األساسي ،ولضمانات احلقوق واحلريات العامة املقررة مبقتضى
هذا القانون ،ويف سبيل تعزيزا استقالل القضاء الفلسطيين وحياده ،بل وإعماال ملبدأ املشروعية
وسيادة القانون ،اختاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لسحب هذا املرسوم وإنهاء سريانه.

-أنتهى-

كما جتدر اإلشارة اىل عدم جواز تذرع أعضاء النيابة العسكرية والقضاة العسكريني باألوامر
الصادرة من اجلهات العليا كمربر لإلعفاء من املساءلة عن أي جتاوز أو مساس بالضمانات
املقررة مبقتضى القانون األساسي للحقوق واحلريات وللجهات املكلفة مبقتضى هذا القانون حبق
وصالحية املساءلة واحملاكمة.
الشك بأن القضاء النزيه واملستقل أحد أهم الضمانات احلامية حلقوق اإلنسان وحرياته ،وليس هذا
فحسب بل يعد القضاء النزيه واحملايد واملستقل واحدا من األعمدة األساسية الضامنة الستقرار
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ملحق رقم ()4
رسالة من مؤسسة لرئيس الوزراء الفلسطيين
التاريخ 2009/7/7م
أم ع 09/7-3

دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض احملرتم.
حتية واحرتام وبعد ،،،
إميانا منا بواجب تضافر اجلهود الرمسية واجملتمعية يف بناء وتعزيز قيام سلطة قضائية فلسطينية
مستقلة ،ترقى بهيبة حماكمها وقضاتها ملصاف دول املؤسسات وسيادة القانون ،وتأكيدا منا على
واجب حتمل مؤسسات الدولة واجملتمع املدني اللتزاماتهم الوطنية والقانونية يف تعزيز سيادة
القضاء ،والدفاع عن واليته واستقالله ومكانته وهيبته.
وحرصا منا على إعمال مبدأ الفصل بني السلطات وجتسيد مبدأ املشروعية ،واحتكام اجلميع
للقانون األساسي الفلسطيين ،كمرجعية قانونية ناظمة للحقوق واحلريات ولعمل ومهام السلطات
الفلسطينية الثالث ،وهو ما ال ميكن له أن يتحقق ويتم ،طاملا غيب دور القضاء الفلسطيين،
وانتزعت مكانته ،وفقد هيبة احرتام وتنفيذ أحكامه ،وغصبت واليته وصالحياته.
دولة رئيس الوزراء ،،،
إن مؤسسة “احلق” وإذ تقدر عالياً قراركم الصارم والقطعي بوجوب احرتام وتنفيذ اجلهات
الرمسية واألمنية لقرارات احملاكم ،الذي يؤكد على حقيقة حرصكم ورغبتكم اجلادة والصادقة
يف تعزيز وجتسيد سيادة واستقالل القضاء ،وفرض احرتام القانون وسيادته ،مما سيكون له األثر
املباشر والفعلي يف رد االعتبار للقضاء الفلسطيين وتعزيز هيبته ومكانته اليت اهتزت وضربت،
جراء حالة االستخفاف واالستهتار اليت تعاطت بها اجلهات األمنية مع أحكامه.
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دولة رئيس الوزراء ،،،
الشك بأن القضاء النزيه واملستقل أحد أهم الضمانات احلامية حلقوق اإلنسان وحرياته ،وليس
هذا فحسب بل يعد القضاء النزيه واحملايد واملستقل واملهاب اجلانب ،واحدا من األعمدة األساسية
الضامنة الستقرار وأمن اجملتمع مبختلف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وهلذا إذا ما غابت هذه الضمانة أو مت االنتقاص من استقالهلا وهيبتها جراء االعتداء عليها أو
غصب سلطتها ،فقد اجملتمع بال ريب أسس استقراره ومقومات تطوره ومنائه.
وهلذا ان اهتمام «احلق» باستقالل السلطة القضائية الفلسطينية ،والدفاع عن واليتها ومهامها
قد جاء بناء على قناعة وإدراك راسخ ،بأن استقالل هذه السلطة واحرتام اجلميع لصالحياتها
ومكانتها سيؤدي حتما اىل استقامة سائر السلطات ،واىل إعمال واحرتام اجلميع ملبدأ سيادة
القانون.
ومن هذا املنطلق إن رد االعتبار اىل القضاء الفلسطيين والدفاع عن استقالله وسيادته عمال ال
ميكن له ان يتحقق ،طاملا استمر تدخل القضاء العسكري واعتدائه على والية واختصاص القضاء
النظامي ،حيث جتاوز اعتداء القضاء العسكري على القضاء النظامي حد املمكن واملعقول ما بات
يهدد بانتقال اجملتمع الفلسطيين ومؤسساته املدنية حنو السلطة البوليسية اليت ستقود حتما حنو
غياب احلقوق واحلريات العامة ،وضرب سيادة القانون واستقالل القضاء الفلسطيين.
دولة رئيس الوزراء ،،،
على الرغم من النداءات والبيانات واملطالبات املتكررة اليت رفعت من مؤسسة “احلق” للجهات
الفلسطينية الرمسية مبا فيها رئاسة الوزراء ،لوقف اعتداء هيئة القضاء العسكري والنيابة
العسكرية الفلسطينية ،على اختصاص وصالحيات القضاء النظامي والنيابة املدنية ،مل يتم لغاية
هذه اللحظة أي تدخل جاد وفعلي لوقف غصب القضاء العسكري لصالحيات واختصاص القضاء
النظامي ،ما دفع بالقضاء العسكري اىل التمادي واملغاالة يف ممارسة مهام القضاء املدني ،حبيث
أضحت أغلب حاالت االعتقال اجلارية اليوم من قبل األجهزة األمنية ،تتم مبقتضى مذكرات
توقيف صادرة عن هيئة القضاء العسكري ،رغم عشرات القرارات الصادرة عن أعلى مرجعية
قضائية فلسطينية بعدم جواز وشرعية ممارسة القضاء العسكري للوالية على املدنيني الذين
خيضعوا لوالية واختصاص القضاء النظامي.
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وليس هذا فحسب بل إن إخضاع املدنيني الفلسطينيني لوالية القضاء والنيابة العسكرية
الفلسطينية ،ميثل انتهاكا صارخا وصرحيا ألحكام القانون األساسي وحتديدا نص املادة ()101
فقرة  2اليت أكدت على عدم اختصاص احملاكم العسكرية خارج نطاق الشأن العسكري ،كما
ميثل مثل هذا العمل انتهاكا واضحا وصرحيا ألحكام ومضمون املادة ( )6واملادة ( )30من
القانون األساسي.
دولة رئيس الوزراء،،،
ان مؤسسة «احلق» وإذ تبدي قلقها بل وخشيتها من استمرار غصب هيئة القضاء العسكري
والنيابة العسكرية جتاه احلقوق واحلريات وسيادة القانون واستقالل القضاء ،تأمل من دولتكم
استكمال قراراكم اخلاص باحرتام وتنفيذ أحكام احملاكم بالتدخل الفاعل لوقف غصب هيئة
القضاء العسكري لصالحية واختصاص ووالية القضاء النظامي ،ما سينهي دون شك واحدة
من أكثر التحديات اليت عصفت باستقالل القضاء الفلسطيين وسيادته ،بل وحالت دون قدرة
القضاء النظامي على مد واليته وممارسة صالحياته يف توكيد وتثبيت سيادة القانون ومبدأ
املشروعية.
مع خالص االحرتام والتقدير

شعوان جبارين
مدير عام مؤسسة احلق

ملحق رقم ()5
قرار بقانون رقم ( )4لسنة 2007م بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة محاس
اخلارجة على القانون
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً
ألحكام املادة ( )43من القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته ،وبناء على الصالحيات
املخولة لنا ،وحتقيقا للمصلحة العامة ،أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة ()1
تحُ ظر القوة التنفيذية وامليليشيات املسلحة التابعة حلركة محاس وتعد خارجة على
القانون.
مادة ()2
يعد االنتساب للقوة التنفيذية وامليليشيات املسلحة املشار إليها يف املادة السابقة جرمية
يعاقب عليها باالعتقال املؤقت من ثالث إىل سبع سنوات،
مادة ()3
يعترب متدخ ً
ال يف اجلرمية ويعاقب بنفس العقوبة كل من سلح أو قدم مساعدة أو أخفى أي
من منتسيب هذه امليليشيات.
مادة ()4
يتم رفع السرية املصرفية والتحفظ على أموال هذه امليليشيات ومنتسبيها بقرار من قاضي
الصلح بناء على طلب من النيابة العامة.
مادة ()5
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
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مادة ()6
على اجلهات املختصة كافة -كل فيما خيصه -تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ،ويعمل به
من تاريخ صدوره ،وينشر يف اجلريدة الرمسية.

ملحق رقم ()6

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ 2007/8/12 :ميالدية .املوافق/29 :رجب.1428/

التاريخ 2008/9/1م

نداء وحتذير عاجل
حممود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

مؤسسة احلق تطالب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس جملس القضاء األعلى
بالتدخل اجلاد والعاجل مبواجهة غصب هيئة القضاء العسكري الختصاص القضاء النظامي
واستمرارها يف ارتكاب جرمية تقويض استقالل القضاء وسيادة القانون
على الرغم من النداءات والبيانات واملطالبات املتكررة اليت رفعت لرئاسة الوزراء ووزارة العدل
والداخلية والنيابة العامة الفلسطينية ،لوقف غصب واعتداء هيئة القضاء العسكري والنيابة
العسكرية الفلسطينية ،على اختصاص وصالحيات القضاء النظامي والنيابة املدنية ،وأحكام
القانون األساسي الفلسطيين ،وعلى احلقوق واحلريات األساسية املقررة واملكفولة لإلنسان مبقتضى
الدستور والقانون حال االحتجاز واالعتقال ،مل تزل هيئة القضاء العسكري الفلسطيين والنيابة
العسكرية ماضية يف انتهاكها واعتدائها ،بل وتعدت ذلك لتصل اىل أعلى درجات االستخفاف
واالستهانة بأعلى مرجعية قضائية نظامية فلسطينية وبأحكام القانون األساسي ،جراء إصرار
القضاء والنيابة العسكرية على حماكمة املواطن املدني الفلسطيين مؤيد يوسف عطية عساف،
احملتجز لدى جهاز االستخبارات العسكرية ،وتقدميه للمحاكمة أمام احملكمة العسكرية يف
حمافظة سلفيت يوم السبت املوافق 2008/8/30م ،رغم صدور قرار قضائي من احملكمة العليا
الفلسطينية بتاريخ 2008/8/28م ،يقضي بعدم اختصاص وصالحية النيابة العسكرية والقضاء
العسكري يف مد واليتهم القضائية لتشمل املدنيني.
إن ما بات يقلق بل ويدق ناقوس اخلطر على صعيد وضع احلقوق واحلريات يف األراضي
الفلسطينية ،اتساع ظاهرة إصدار هيئة القضاء العسكري ملذكرات االعتقال والتوقيف حبق
املدنيني الفلسطينيني ،حبيث بات اآلن اغلب إن مل يكن مجيع الفلسطينيني احملتجزين لدى
األجهزة األمنية الفلسطينية موقوفني مبذكرات صادرة عن هذه اهليئة ،وذلك لتجاوز هذه
األجهزة لرقابة القضاء الفلسطيين على أعماهلا ،كما وجدت األجهزة األمنية الفلسطينية يف
هيئة القضاء العسكري كل التجاوب واملساندة لطلباتها سواء باالعتقال أو بتمديد االعتقال وذلك
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دون احلاجة لعناء إثبات هذه األجهزة ألسباب ومربرات االعتقال أو لدواعي ومقتضيات متديد
مهل االعتقال أو حتديد صفة احملتجز.
إن إخضاع املدنيني الفلسطينيني لوالية القضاء والنيابة العسكرية الفلسطينية ،ميثل انتهاكا
صارخا وصرحيا ألحكام القانون األساسي اليت أكدت مبقتضى املادة ( )101فقرة  2على ( تنشأ
احملاكم العسكرية بقوانني خاصة ،وليس هلذه احملاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن
العسكري) ،وهذا ما يقتضي بال شك جتنب مد القضاء والنيابة العسكرية الفلسطينية لواليتهما
على املدنيني ،احرتاما ملبدأ املشروعية والستقالل القضاء وسيادة القانون ،وهلذا إن مد والية
القضاء والنيابة العسكرية الفلسطينية لتشمل املدنيني الفلسطينيني رغم حظر القانون األساسي
الصريح لذلك ،ميثل انتهاكا واضحا وصرحيا ألحكام ومضمون القانون األساسي وملبدأ املشروعية
وسيادة القانون الذي كفلته ونصت على إلزامية احرتامه وتطبيقه املادة ( )6من القانون األساسي
بقوهلا ( مبدأ سيادة القانون أساس احلكم يف فلسطني ،وختضع للقانون مجيع السلطات واألجهزة
واهليئات واملؤسسات واألشخاص).
كما يشكل مد والية القضاء العسكري على املدنيني اعتداء وانتهاك صارخ حلقوق الفلسطينيني
األساسية وحتديدا حق التجاء الشخص اىل قاضيه الطبيعي أي القضاء املدني ،وهو ما كفلته
وأكدت عليه أيضا أحكام القانون األساسي الفلسطيين يف مضمون املادة ( -1( )30التقاضي حق
مصون ومكفول للناس كافة ،ولكل فلسطيين حق االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي ،وينظم القانون
إجراءات التقاضي مبا يضمن سرعة الفصل يف القضايا.)...
بل وميثل مد رئيس هيئة القضاء العسكري لوالية القضاء العسكري والنيابة املدنية لتشمل
املدنيني ،انتهاكا سافرا ملبدأ استقالل القضاء الذي كفلته وأكدت عليه أيضا املادة ( )97من
القانون األساسي بقوهلا ( السلطة القضائية مستقلة ،وتتوالها احملاكم على اختالف أنواعها
ودرجاتها ،وحيدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون،)...
وهلذا إن توقيف النيابة العسكرية للمدنيني وحماكمة املدنيني أمام القضاء العسكري رغم كون
هذه األفعال من اختصاص وصالحيات القضاء املدني والنيابة املدنية مبقتضى القانون األساسي
والتشريعات السارية ،ميثل انتقاصا واضحا من قبل القضاء العسكري ملكانة القضاء الطبيعي
الفلسطيين واستقالله.
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ان مؤسسة احلق وإذ تبدي قلقها بل وخشيتها من حجم املخالفات واالعتداءات اجلسيمة اليت
باتت تقرتفها هيئة القضاء العسكري والنيابة العسكرية جتاه احلقوق واحلريات وسيادة القانون
واستقالل القضاء ،تستغرب وتستنكر استمرار صمت وتغاضي السلطة التنفيذية الفلسطينية
والسلطة القضائية الفلسطينية عن التدخل اجلاد واحلازم مبواجه هذه اجلرمية ومساءلة ومالحقة
من أمر بارتكابها ومرتكبيها ،ما بات يهدد فعال بانتقال اجملتمع الفلسطيين ومؤسساته املدنية
حنو السلطة البوليسية اليت سيكون مثنها غياب احلقوق واحلريات العامة وضرب سيادة القانون
واستقالل القضاء الفلسطيين.
ان خطورة التحدي واالستخفاف الذي يبديه القضاء والنيابة العسكرية بالقضاء املدني وبأعلى
مرجعية قضائية فلسطينية ،بل ورفض تعاطي األجهزة األمنية الفلسطينية مع القضاء املدني
وإصرارها على االحتكام للقضاء العسكري والنيابة العسكرية يف القضايا املتعلقة باملدنيني،
يقتضي من السلطات الفلسطينية واجلهات واهليئات الدولية املعنية باحلقوق واحلريات وسيادة
القانون واستقالل القضاء ،التدخل الفعلي مبواجهة هذه التجاوزات وذلك بالعمل على:
	• قيام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفته القائد األعلى للقوات الفلسطينية
مبساءلة رئيس هيئة القضاء العسكري والنائب العام العسكري على استخفافهم
بسيادة القانون ومساسهما بأحكام القانون األساسي وهيبة واستقالل وسيادة القضاء
الفلسطيين واالحتجاز التعسفي وغري املشروع للمدنيني الفلسطينيني.
	•كما تطالب احلق الرئيس الفلسطيين بإلغاء مرسومه اخلاص بالقضاء العسكري
صراحة ،ملا أثاره هذه املرسوم من خلط يف االختصاص والصالحيات بني القضاء
النظامي والقضاء والنيابة العسكرية ،خصوصا وإن صدوره قد جاء يف حال
الطوارىء ومل يصدر أي قرار رمسي وصريح بإلغاؤه ،ما أدى اىل استمرار تطبيق
وتنفيذ األجهزة األمنية ملضمونه على الرغم من انتهاء حالة الطوارىء.
	•حترك رئيس السلطة القضائية الفلسطينية والنائب العام الفلسطيين اجلاد والفاعل
مبواجهة غصب القضاء العسكري والنيابة العسكرية الختصاص وصالحيات القضاء
النظامي.
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	•رفع املتضررين لقضايا تعويض على السلطة الوطنية الفلسطينية لكون مجيع
القرارات الصادرة عن النيابة العسكرية ورئيس هيئة القضاء العسكري باحتجاز
وتوقيف األشخاص املدنيني أمام األجهزة األمنية تعترب ،استنادا حلكم احملكمة العليا
الفلسطينية ،قرارات باطلة وغري مشروعة ما جييز لكل من تضرر منها مقاضاة
السلطة الوطنية للحصول على تعويض عادل ومنصف عن األضرار اليت حلقت به
جراء ذلك.
	•رفع املتضررين لشكاوى جنائية ضد كل أعضاء هيئة القضاء العسكري والنيابة
العسكرية الذين أصدروا مذكرات باحتجاز املدنيني أو حماكمتهم أمام القضاء
العسكري ،النتهاك مثل هذا العمل حلقوق األفراد وحرياتهم ،باعتباره احتجازا
تعسفيا وغري مشروع ،لكون هذه اجلهات ال متتلك مبقتضى القانون حق وصالحية
إصدار مذكرات اعتقال املدنيني أو متديد مهل وفرتات اعتقاهلم .
	•علما بأن جرمية االحتجاز التعسفي تعترب من اجلرائم اليت ال تسقط بالتقادم
استنادا ألحكام املادة  32من القانون األساسي.
	•كما حيق للمتضرر مالحقة اآلمرين بارتكاب هذه اجلرائم ومرتكبيها أمام قضاء
الدول األجنبية اليت فتحت واليتها اجلنائية يف اجلرائم املاسة حبقوق اإلنسان
وحرياته.
	•حترك نقابة احملامني الفلسطينيني للدفاع عن سيادة القانون واستقالل القضاء،
واختاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قضائية لوقف جرمية املس باستقالل القضاء
وسيادة القانون.
	•حترك اجلهات الدولية املعنية باستقالل القضاء للضغط والتأثري على السلطة
التنفيذية الفلسطينية حلملها على احرتام استقالل القضاء.
	•فتح جلنة العمل اخلاصة باالعتقال التعسفي يف األمم املتحدة ،مللف االحتجاز التعسفي
يف األراضي الفلسطينية والتحرك اجلاد ملواجهة هذه الظاهرة اخلطرة سواء على
الضفة الغربية أو على صعيد قطاع غزة.

انتهى-146

ملحق رقم ()7
نصوص خمتارة من قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005
الباب األول
مادة ( )1التعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات التالية املعاني املخصصة هلا أدناه ،ما مل
تدل القرينة على خالف ذلك:
	•السلطة الوطنية  :السلطة الوطنية الفلسطينية.
	•الرئيس :رئيس السلطة الوطنية.
	•جملس الوزراء :جملس وزراء السلطة الوطنية.
	•رئيس الوزراء :رئيس جملس الوزراء.
	•قوى األمن :قوى األمن الفلسطينية.
	•القائد األعلى :القائد األعلى لقوى األمن بصفته رئيس السلطة الوطنية.
	•الوزارة املختصة :وزارة األمن الوطين /أو /وزارة الداخلية/أو /رئيس املخابرات العامة،
حسب مقتضى احلال.
	•الوزير املختص :وزير األمن الوطين /أو /وزير الداخلية /أو /رئيس املخابرات العامة
حسب مقتضى احلال.
	•القائد العام :القائد العام لقوات األمن الوطين ،وجيش التحرير الوطين الفلسطيين.
اللجنة الطبية :اللجنة الطبية املختصة املشكلة وفقا ألحكام القانون.
	•جلنة الضباط :جلنة الضباط لقوى األمن املشكلة مبوجب هذا القانون.
	•العسكري :كل ضابط أو ضابط صف أو فرد يف أية قوة من قوى األمن.
	•الراتب :الراتب األساسي مضافا إليه عالوة طبيعة العمل والعالوات الدورية وعالوة
غالء املعيشة.
	•الرقم القياسي ألسعار املستهلك :الرقم القياسي ألسعار املستهلك الذي يصدره اجلهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيين ،والذي يستخدم ألغراض احتساب غالء املعيشة.
	•اخلدمة العسكرية :هي اخلدمة يف أية قوة من قوى األمن وفقا ألحكام هذا القانون.
147

عدم مشروعية حماكمة املدنيني الفلسطينيني أمام القضاء العسكري الفلسطيين

املالحق
AL-HAQ

AL-HAQ

	•اخلدمة العاملة :هي كل خدمة فعلية يتم قضاؤها يف اخلدمة العسكرية.
	•مدة اخلدمة اإلضافية :كل مدد خدمة فعلية تقضي خارج املناطق املركزية للقوات ،ويتم
حتديد مكانها ومدتها بقرار من الوزير املختص.
	•اخلدمة املفقودة :هي كل مدة أو مدد جيري تنزيلها وفقا ألحكام هذا القانون من أصل
مدة اخلدمة الفعلية.
	•الرتبة العسكرية :كل رتبة متنح للعسكري عند بدء تعيينه ،أو ترقيته إليها ،وفقا ألحكام
هذا القانون.
	•الرتقية :هي تسلسل ارتقاء العسكري من رتبة إىل رتبة أعلى وفقا ألحكام هذا القانون.
تنزيل الرتبة :إعادة العسكري إىل رتبة أدنى برتبة واحدة أو أكثر من الرتبة اليت حيملها
وفقا ألحكام هذا القانون.
	•نزع الرتبة :حرمان العسكري من الرتبة اليت حيملها وإعادته إىل رتبة جندي وفقا
ألحكام هذا القانون.
	•الطرد من اخلدمة العسكرية :كل طرد من اخلدمة العسكرية يتم مبوجب حكم صادر
عن حمكمة عسكرية.
	•السجل :سجل األقدمية العام.

مادة ( )2األفراد اللذين تطبق عليهم أحكام القانون
تطبق أحكام هذا القانون على الضباط وضباط الصف واألفراد العاملني يف قوى األمن العاملة.
مادة ( )3تأليف قوى األمن
تتألف قوى األمن من:
1 .1قوات األمن الوطين وجيش التحرير الوطين الفلسطيين.
2 .2قوى األمن الداخلي.
3 .3املخابرات العامة.
وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثالث.
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مادة ( )7األمن الوطين
األمن الوطين هيئة عسكرية نظامية ،تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير األمن الوطين
وحتت قيادة القائد العام ،وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شئونها كافة ،وفقا
ألحكام القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه.
مادة ( )8تعيني القائد العام
1 .1يعني القائد العام بقرار من الرئيس.
2 .2يكون تعيني القائد العام ملدة ثالث سنوات ،وجيوز التمديد له لسنة واحدة فقط.
مادة ( )9شروط التعيني يف الوظائف
يكون التعيني يف الوظائف اآلتية ،بقرار من وزير األمن الوطين بتنسيب من القائد العام بناء على
توصية جلنة الضباط.
1 .1رؤساء اهليئات ومديرو املديريات.
2 .2قادة املناطق العسكرية.
3 .3امللحقون العسكريون.
مادة ( )10األمن الداخلي
األمن الداخلي هيئة أمنية نظامية ،تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة
مدير عام األمن الداخلي ،وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شئونها كافة
مادة ( )11تعيني مدير األمن الداخلي
1 .1يعني مدير عام األمن الداخلي بقرار من الرئيس ،وبتنسيب من جملس الوزراء.
2 .2يكون تعيني مدير عام األمن الداخلي ملدة ثالث سنوات ،وجيوز التمديد له لسنة واحدة
فقط.
مادة ( )13املخابرات العامة
املخابرات العامة هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع للرئيس ،تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها
برئاسة رئيسها وحتت قيادته ،وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شئونها كافة.
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مادة ( )14تعيني رئيس املخابرات العامة
 .1يعني رئيس املخابرات العامة بقرار من الرئيس.
 .2يكون تعيني رئيس املخابرات العامة ملدة ثالث سنوات ،وجيوز التمديد له لسنة واحدة فقط.

الفصل السابع
واجبات الضباط واألعمال احملظورة
مادة ( )89هدف الوظيفة العامة
الوظيفة العامة يف أية قوة من قوى األمن تكليف للقائمني بها ،هدفها خدمة الوطن واملواطنني حتقيقا
للمصلحة العامة وفقا للقوانني واللوائح والقرارات والتعليمات ،وعلى الضابط مراعاة أحكام هذا
القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة مبقتضاه وعليه كذلك:
أن يؤدي العمل املنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن خيصص وقت العمل الرمسي ألداء واجبات وظيفته،
وجيوز تكليفه بالعمل يف غري أوقات العمل الرمسية عالوة على الوقت املعني إذا اقتضت مصلحة
العمل بذلك.
 .2أن يتعاون مع زمالئه يف أداء الواجبات العاجلة الالزمة لتأمني سري العمل وتنفيذ اخلدمة العامة.
 .3أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك ف
بها ،ويتحمل كل ضابط مسئولية األوامر اليت تصدر منه ،وهو املسئول عن حسن سري العمل يف حدود
اختصاصه.
 .4أن حيافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ،وأن يسلك ف
الواجب هلا.
مادة ( )90احملظورات
حيظر على الضابط أثناء اخلدمة العسكرية ما يلي:
1 .1إبداء اآلراء السياسية واالشتغال بالسياسة أو االنتماء إىل األحزاب أو اهليئات أو
اجلمعيات أو املنظمات ذات األهداف السياسية.
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2 .2االشرتاك يف أية مظاهرة أو اضطرابات.
3 .3االشرتاك يف تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
4 .4عقد اجتماعات النتقاد أعمال السلطة الوطنية.
5 .5اإلفضاء مبعلومات أو إيضاحات عن املسائل اليت ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها ،أو
مبقتضى تعليمات خاصة ،ويظل االلتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء اخلدمة.
6 .6االحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو األوراق الرمسية أو صورة عنها،
ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
7 .7خمالفة إجراءات األمن اخلاص والعام اليت يصدر بها قرار من الوزير املختص.
8 .8أن يوسط أحدا أو يقبل «الواسطة» يف أي شأن خاص بوظيفته ،أو أن يتوسط
لعسكري أو ملوظف آخر يف أي شأن من ذلك.
9 .9االتصال مع أي جهة غري فلسطينية إال وفقا لتعليمات من اجلهات املختصة ذات
العالقة.
1010إصدار تصرحيات لوسائل اإلعالم إال مبوجب تفويض رمسي من الوزير املختص.

مادة ( )94العقوبة
1 .1كل ضابط خيالف الواجبات املنصوص عليها يف هذا القانون أو يف القرارات الصادرة
من الوزير املختص ،أو خيرج على مقتضيات الواجب يف أعمال وظيفته ،أو يسلك
سلوكا ،أو يظهر مبظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا ،وذلك مع
عدم اإلخالل بإقامة الدعوى املدنية أو اجلنائية عند االقتضاء ،وال يعفى الضابط
من العقوبة استناد ألمر.
2 .2ال يعفي الضابط من العقوبة استنادا ألمر قائده أو مسئوله إال إذا أثبت أن ارتكابه
املخالفة كان تنفيذا ألمر صادر إليه من هذا القائد أو املسئول بالرغم من تنبيهه
إىل املخالفة ،ويف هذه احلالة تكون ال
3 .3ال يسأل الضابط مدنيا إال عن خطئه الشخصي.
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ب .ثالث سنوات بالنسبة إىل باقي العقوبات األخرى عدا عقوبيت االستيداع
واالستغناء عن اخلدمة.

الفصل الثامن
العقوبات
مادة ()95
أنواع العقوبات
العقوبات اليت توقع على الضباط:
1 .1عقوبات انضباطية يوقعها القادة املباشرون والرئاسات.
2 .2عقوبات تأديبية توقعها جلنة الضباط.
3 .3عقوبات توقعها احملاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).
مادة ( )96العقوبات التأديبية
العقوبات التأديبية اليت جيوز توقيعها على الضابط العامل هي:
1 .1إنهاء الندب.
2 .2الرتك يف الرتبة مبا ال يزيد عن سنتني.
3 .3احلرمان من العالوة الدورية أو عالوة القيادة.
4 .4اإلحالة إىل االستيداع.
5 .5االستغناء عن اخلدمة.

مادة ( )98العقوبات اليت توقعها احملاكم العسكرية وفقا للقانون وذلك إذا ارتكب الضابط أي من
اجلرائم اآلتية:
1 .1ترك موقعا أو مركز أو خمفر .أو تسليم أي منها أو اختاذه وسائط إللزام أو
حتريض أي قائد أو شخص آخر على ترك موقع أو مركز أو خمفر أو تسليم أي
منها مع أن الواجب على ذلك القائد أو الشخص اآلخر املدافعة عنه.
2 .2تركه أسلحة أو ذخرية أو عدد ختصه أمام جهات معادية.
3 .3مكاتبة العدو أو تبليغه أخبار بطريق اخليانة أو إرساله راية اهلدنة إىل العدو بطريق
اخليانة أو اجلنب.
4 .4إمداده العدو باألسلحة أو الذخرية أو باملؤونة أو قبوله عدوا عنده أو محايته عمدا
ومل يكن ذلك العدو أسريا.
5 .5خدمته العدو أو مساعدته اختياراً بعد وقوعه أسرياً يف قبضة ذلك العدو.

وختتص جلنة الضباط بتوقيع أي من هذه العقوبات على أن يصدق الوزير املختص عليها إال يف حالة
االستغناء عن اخلدمة فيلزم احلصول على تصديق الرئيس.

6 .6إجراؤه عمال يتعمد به عرقلة فوز قوى األمن بأكملها أو أي قسم منها أثناء وجوده
يف خدمة امليدان.

مادة ( )97حمي العقوبات

7 .7إساءة التصرف أو إغراء آخرين بإساءة التصرف أمام جهات معادية حبالة يظهر
منها اجلنب.

1 .1متحي العقوبات التأديبية اليت توقع على الضباط بانقضاء الفرتات اآلتية:
أ .سنتني يف حالة الرتك يف الرتبة.
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2 .2يتم احملو بقرار من جلنة الضباط إذا تبني أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع
اجلزاء عليه مرضيان ،وذلك من واقع تقارير الكفاءة السنوية وملف خدمته وما
يبديه رؤساؤه عنه .3 .يرتتب على حمو العقوبة التأديبية اعتبارها كان مل تكن
بالنسبة للمستقبل ،وال يؤثر على احلقوق والتعويضات اليت ترتبت نتيجة هلا ،وترفع
أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.

مادة ( )173فرض عقوبة تأديبية
1 .1كل ضابط صف وفرد خيالف الواجبات املنصوص عليها يف هذا القانون أو يف القرارات الصادرة
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من الوزير املختص ،أو خيرج على مقتضيات الواجب يف أعمال وظيفته ،أو يسلك سلوكا ،أو يظهر
مبظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا ،وذك مع عدم اإلخالل بإقامة الدعوى
املدنية أو اجلنائية عند االقتضاء ،وال يعفى ضابط الصف والفرد من العقوبة استنادا ألمر.
2 .2ال يعفى ضابط الصف والفرد من العقوبة استنادا ألمر قائده أو مسئوله إىل إذا أثبت أن ارتكابه
املخالفة كان تنفيذا ألمر صادر إليه من هذا القائد أو املسئول بالرغم من تنبيهه إىل املخالفة،
ويف هذه احلالة تكون املسئولية على مصدر األمر وحده.
3 .3ال يسأل ضابط الصف والفرد مدنيا إال عن خطئه الشخصي.

الفصل التاسع
العقوبات مادة ( )174العقوبات
العقوبات اليت توقع على ضباط الصف واألفراد:
1 .1عقوبات انضباطية يوقعها القادة املباشرون والرئاسات.
2 .2عقوبات توقعها احملاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).
مادة ( )194قانون األحكام العسكرية
حيدد قانون األحكام العسكرية أنواع اجلرائم العسكرية والعقوبات املقررة هلا ،واختصاص احملاكم
العسكرية بنظرها والفصل فيها ،واجلرائم االنضباطية والعقوبات املقررة هلا ،واختصاص القادة يف
نظرها والفصل فيها ،وكذلك اإلجراءات املتبعة يف هذا الشأن.
مادة ( )195إيقاف العسكري بأمر قضائي
1 .1إذا أوقف العسكري بأمر قضائي ،فيتقاضى نصف راتبه مضافا إليه العالوة
االجتماعية عن مدة توقيفه حتى صدور احلكم حبقه.

4 .4العسكري الذي حيتفظ به يف اخلدمة بعد تنفيذ العقوبة احملكوم بها عليه يستحق
راتبه من تاريخ إخالء سبيله.
5 .5العسكري املوقوف الذي خيلى سبيله مؤقتا ويعهد إليه القيام بالعمل يظل يتقاضى
راتبه عن مدة إخالء سبيله ،أما إذا أخلى سبيله مؤقتا ومل يعهد إليه القيام بالعمل
فيعامل وفقا ألحكام الفقرة األوىل من هذه املادة.
6 .6للوزير املختص احلق يف االحتفاظ بالعسكري يف اخلدمة العسكرية إذا كان حماال
للقضاء حتى يبت يف أمره نهائيا ،ويعامل خالل هذه املدة وفقا ألحكام الفقرة
السابقة.
مادة ( )214استخدام العامليني املدنيني
للوزارة املختصة استخدام عدد كاف من العاملني املدنيني يف قوة األمن اليت تتعبها ،ويكونون خاضعني
ألحكام قانون اخلدمة املدنية املعمول به يف كل ما يتعلق بأمور استخدامهم حتى انتهاء خدمتهم.
مادة ( )218تطبيق أحكام قانون اخلدمة املدنية
يطبق على ضباط وضباط صف وأفراد قوى األمن مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون األحكام
الواردة يف قانون اخلدمة املدنية وقانون التأمينات االجتماعية املعمول بهما عند العمل بهذا القانون.
مادة ( )220سريان األنظمة والتعليمات
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون تبقى األنظمة والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بالشأن العسكري
لقوى األمن نافذة حلني صدور األنظمة والتعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه.
مادة ( )221اإللغاء
يلغى العمل بكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2 .2إذا مل يصدر حكما بإدانة العسكري يعاد إليه ما اقتطع من راتبه عن مدة التوقيف.
3 .3إذا حكم على العسكري باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات ،فيظل يتقاضى
نصف راتبه األساسي مضافا إليه العالوة االجتماعية مدة تنفيذ العقوبة.
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القضاء العسكري كأساس وسند قانوني لتوقيف وحماكمة املدنيني الفلسطينيني.

ملحق رقم ( ) 8

أن مؤسسة احلق وإذ تشكر فيكم روح التعاون وسعيكم الدائم لتعزيز وتكريس سيادة القانون وحقوق
اإلنسان وحرياته ،تأمل من حضرتكم إجابتها على هذا االستفسار.

كتاب مؤسسة احلق لرئيس هيئة القضاء العسكري.
التاريخ 2010/4/19م

حضرة اللواء أمحد املبيض احملرتم
رئيس هيئة القضاء العسكري الفلسطيين
حتية واحرتام وبعد

.وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
شعوان جبارين
مدير عام مؤسسة احلق

بداية نبارك تعيينكم رئيسا هليئة القضاء العسكري الفلسطيين ،خصوصا وأننا قد خربنا من جتاربنا
السابقة مع حضرتكم ،مدى اهتمامكم وحرصكم على وجوب التزام وتطبيق اجلميع لسيادة القانون،
وهلذا نأمل أن يساهم تبوؤكم هلذا املنصب اهلام يف تعزيز سيادة القانون وحقوق اإلنسان وحرياته،
وترسيخ دعائم استقالل وسيادة القضاء النظامي الفلسطيين ،لتجسيد وتعزيز قيم املشروعية يف
ثقافة سلطاتنا ومؤسسات وإدارات دولتنا الفلسطينية العتيدة ،اليت نأمل تضافر مجيع اجلهود
الرمسية وغري الرمسية لالرتقاء بسلطاتها ومؤسساتها وتشريعاتها وقضائها النظامي وقضائها
اخلاص ملصاف دول العامل املتحضرة.
حضرة اللواء ،،،
ردا على العديد من الشكاوى اليت رفعتها مؤسسة احلق لوحدة الشكاوى برئاسة الوزراء ،بشأن
احتجاز وتوقيف األجهزة األمنية للمدنيني الفلسطينيني مبوجب مذكرات اعتقال صادرة عن النيابة
العسكرية ورئيس هيئة القضاء العسكري السابق ،مت إبالغنا رمسيا من قبل هذه الوحدة بأن السند
القانوني الذي تتمسك به األجهزة والنيابة العسكرية إلضفاء املشروعية على هذه املمارسات ،يكمن
يف نص ومضمون مرسوم الرئيس الفلسطيين اخلاص باختصاص القضاء العسكري يف حال الطوارىء
الصادر يف .2007/7/6
أننا ويف سبيل االستيضاح حول صحة وسالمة هذا األمر ،نرفع حلضرتكم هذا الكتاب لالستفسار
عن مدى صحة سريان مرسوم الرئيس الفلسطيين اخلاص باختصاص القضاء العسكري يف حال
الطوارىء الصادر يف  ،2007 ،/7/6لغاية هذا الوقت ،فضال عن حقيقة االستناد عليه من قبل
156

157

عدم مشروعية حماكمة املدنيني الفلسطينيني أمام القضاء العسكري الفلسطيين

املالحق
AL-HAQ

AL-HAQ

ملحق رقم ( ) 9

البند

جدول مقارنة بني قانون العقوبات الثوري
ملنظمة التحرير الفلسطينية 1979
وقانون العقوبات األردني لسنة  1960الساري يف الضفة
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.1

البند
محل السالح ضد
الوطن

.2

التخابر مع العدو

قانون العقوبات الثوري

قانون العقوبات «املدني»

املادة ( )130من قانون العقوبات
الثوري (يعاقب باإلعدام كل من
محل السالح على الثورة الفلسطينية
أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو
املسلحة ).

املادة ( )110من قانون العقوبات
األردني ( -1كل أردني محل السالح
ضد الدولة يف صفوف العدو عوقب
باإلعدام -2 .كل أردني  -وإن مل
ينتم إىل جيش معا ٍد  -أقدم يف زمن
ِ
احلرب على عمل عدواني ضد الدولة
عوقب باألشغال الشاقة املؤبدة-3 .
كل أردني جتند بأية صفة كانت يف
جيش معا ٍد ،ومل ينفصل عنه قبل
أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب
باألشغال الشاقة املؤقتة وإن يكن قد
اكتسب بتجنيده اجلنسية األجنبية.

املادة ( )131من قانون العقوبات
الثوري (يعاقب باإلعدام كل من:أ-
سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة
أو ختابر معها أو مع أحد ممن
يعملون ملصلحتها للقيام بأعمال
عدوانية ضد الثورة .ب -سعى لدى
دولة أجنبية معادية أو ختابر معها
أو مع أحد ممن يعملون ملصلحتها
ملعاونتها يف عملياتها احلربية أو
لإلضرار بالعمليات احلربية للثورة
الفلسطينية).

املادة ( )111من قانون العقوبات
األردني ( كل أردني دس الدسائس
لدى دولة أجنبية أو اتصل بها
ليدفعها إىل العدوان ضد الدولة
أو ليوفر الوسائل إىل ذلك عوقب
باألشغال الشاقة املؤبدة ،وإذا أفضى
عمله إىل نتيجة عوقب باإلعدام).

قانون العقوبات الثوري

قانون العقوبات «املدني»

.3

دس
الدسائس

املادة ( )132من قانون العقوبات
الثوري (يعاقب باإلعدام كل من دس
الدسائس لدى العدو أو اتصل به
ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته
على الثورة الفلسطينية).

املادة ( )112من قانون العقوبات
األردني (كل أردني دس الدسائس
لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي
وجه كان على فوز قواته على الدولة
عوقب باإلعدام).

.4

شل الدفاع

املادة ( )134من قانون العقوبات
الثوري (يعاقب باإلعدام كل من أقدم
بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع
الثوري على األضرار باملنشئات
واملصانع والبواخر واملركبات
واألدوات والذخائر واألسلحة واملؤن
وسبل املواصالت وبصورة عامة
بأي شئ ذي طابع عسكري أو معد
الستعمال قوات الثورة أو القوات
احلليفة).

املادة ( )113من قانون العقوبات
األردني ( -1يعاقب باألشغال الشاقة
املؤبدة كل أردني أقدم بأية وسيلة
كانت بقصد شل الدفاع الوطين
على اإلضرار باملنشآت واملصانع
والبواخر واملركبات اهلوائية واألدوات
والذخائر واألرزاق وسبل املواصالت
وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع
عسكري أو معد الستعمال اجليش أو
القوات التابعة له -2 .حيكم باإلعدام
إذا حدث الفعل زمن احلرب أو عند
توقع نشوبها أو أفضى إىل تلف
نفس).

من يأوي األعداء

املادة ( )135من قانون العقوبات
الثوري (يعاقب باألشغال الشاقة
كل من :أ -قدم سكنا أو طعاما أو
لباسا جلندي من جنود األعداء أو
جلاسوس لالستكشاف وهو على
بينة من أمره أو ساعده على اهلرب.
ب -سهل الفرار ألسري حرب أو أحد
رعايا العدو املعتقلني).

املادة ( )115من قانون العقوبات
األردني ( -1كل أردني قدم سكناً
أو طعاماً أو لباساً جلندي من جنود
األعداء أو جلاسوس لالستكشاف
وهو على بينة من أمره أو ساعده
على اهلرب عوقب باألشغال الشاقة
املؤقتة -2 .كل أردني سهل الفرار
ألسري حرب أو أحد رعايا العدو
املعتقلني عوقب باألشغال الشاقة
املؤقتة).

.5
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املادة ( )151من قانون العقوبات
الثوري ( من كان يف حيازته بعض
الوثائق أو املعلومات اليت ذكرت
يف املادة ( )149فأبلغها أو أفشاها
دون سبب مشروع عوقب باألشغال
الشاقة.

املادة ( )126من قانون العقوبات
األردني (من كان يف حيازته بعض
الوثائق أو املعلومات كاليت ذكرت
يف املادة ( ،)124فأبلغها أو أفشاها
دون سبب مشروع عوقب باألشغال
املؤقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات،
 -2ويعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة
إذا أبلغ ذلك ملنفعة دولة أجنبية).

.7

إضعاف الشعور
الوطين

املادة ( )164من قانون العقوبات
الثوري ( أ -كل من قام بدعاية
ترمي إىل إضعاف الشعور الثوري أو
إيقاظ النعرات العنصرية أو املذهبية
أو اإلقليمية يعاقب باألشغال الشاقة
املؤقتة .ب– يستحق العقوبة نفسها
كل من أذاع أنباء يعرف أنها كاذبة
أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من
هيبة الثورة أو أن توهن نفسية الثوار
أو اجلماهري الفلسطينية أو العربية).

املادة ( )130من قانون العقوبات
األردني ( من قام يف اململكة زمن
احلرب أو عند توقع نشوبها بدعاية
ترمي إىل إضعاف الشعور القومي أو
إيقاظ النعرات العنصرية أو املذهبية
عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة).

.8

إثارة العصيان
املسلح

املادة ( )168من قانون العقوبات
الثوري ( أ -كل فعل يقرتف بقصد
إثارة عصيان مسلح ضد السلطة
الثورية القائمة مبوجب النظام
األساسي يعاقب باإلعدام  .ب– إذا
نشب العصيان عوقب احملرض وسائر
العصاة باإلعدام ).

املادة  137من قانون العقوبات
األردني ( -1كل فعل يقرتف بقصد
إثارة عصيان مسلح ضد السلطات
القائمة مبوجب الدستور يعاقب عليه
باإلعدام -2.إذا نشب العصيان،
عوقب احملرض وسائر العصاة
باإلعدام).

.9

منع السلطة من
ممارسة وظائفها

املادة ( )169من قانون العقوبات
الثوري ( يعاقب باإلعدام على
االعتداء الذي يقصد منه منع
السلطات الثورية القائمة من
ممارسة وظائفها املستمدة من
النظام األساسي .

املادة ( )138من قانون العقوبات
األردني (االعتداء الذي يقصد منه
منع السلطات القائمة من ممارسة
وظائفها املستمدة من الدستور،
يعاقب عليه باإلعدام).

.6
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املادة ( )174من قانون العقوبات
الثوري ( يقصد باألعمال اإلرهابية
مجيع األفعال اليت ترمي إىل إجياد
حالة ذعر وترتكب بوسائل كاألدوات
املتفجرة واملواد امللتهبة والقنابل
والصواريخ واألسلحة النارية ،
واملنتجات السامة أو احملرقة ،
والعوامل الوبائية  ،أو اجلرثومية
 ،اليت من شأنها أن حتدث خطرا
عاما  ،أو إثارة اجلماهري على الثورة
الفلسطينية)
ونصت املادة ( )175من ذات القانون
على (أ -املؤامرة اليت يقصد منها
ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية يعاقب
عليها باألشغال الشاقة املؤقتة.
ب -كل عمل إرهابي يستوجب
األشغال الشاقة خلمس سنوات على
األقل.
ج -وإذا نتج عن اإلرهاب التخريب
ولو جزئيا سواء أكان يف بناية عامة أو
مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشئات
أخرى أو تعطيل يف سبل املخابرات
واملواصالت والنقل استوجب األشغال
الشاقة املؤبدة .
د -ويقضي بعقوبة اإلعدام إذا أفضى
الفعل إىل موت إنسان أو هدم البنيان
بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة
أشخاص .

املادة ( )147من قانون العقوبات
األردني (يقصد باألعمال اإلرهابية،
مجيع األفعال اليت ترمي إىل إجياد
حالة ذعر وترتكب بوسائل كاألدوات
املتفجرة ،واملواد امللتهبة واملنتجات
السامة أو احملرقة ،والعوامل
الوبائية ،أو اجلرثومية ،اليت من
شأنها أن حتدث خطراً عاماً).
يف حني نصت املادة ( )148من
قانون العقوبات األردني على (-1
املؤامرة اليت يقصد منها ارتكاب
عمل أو أعمال إرهابية ،يعاقب عليها
باألشغال الشاقة املؤقتة -2 .كل عمل
إرهابي يستوجب األشغال الشاقة
خلمس سنوات على األقل -3 .وهو
يستوجب األشغال الشاقة املؤبدة
إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً يف
بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو
سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل
يف سبل املخابرات واملواصالت
والنقل -4 .ويقضى بعقوبة اإلعدام
إذا أفضى الفعل إىل موت إنسان أو
هدم بنيان بعضه أو كله وفيه شخص
أو عدة أشخاص -5 .ويقضى بعقوبة
األشغال الشاقة املؤقتة على كل من
صنع أو أحرز عن علم منه أية مواد
مفرقعة بقصد استعماهلا يف ارتكاب
إحدى اجلرائم أو ألجل متكني شخص
آخر من استعماهلا لتلك الغاية).
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نص املادة (  )185من قانون العقوبات
الثوري ( أ -إذا قدم شخصان أو أكثر
على تأليف مجعية أو عقدا اتفاقا
بقصد ارتكاب اجلنايات على الناس
أو األموال يعاقبون باألشغال الشاقة
املؤقتة وال تنقص هذه العقوبة عن
سبع سنوات إذا كانت غاية اجملرمني
االعتداء على حياة الغري.ب – غري
أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد
اجلمعية أو االتفاق وأفضى مبا لديه
من املعلومات عن سائر اجملرمني).

املادة ( )157من قانون العقوبات
األردني ( -1إذا أقدم شخصان
أو أكثر على تأليف مجعية أو عقدا
اتفاقاً بقصد ارتكاب اجلنايات على
الناس أو األموال يعاقبون باألشغال
الشاقة املؤقتة وال تنقص هذه العقوبة
عن سبع سنوات إذا كانت غاية
اجملرمني االعتداء على حياة الغري.
 -2غري أنه يعفى من العقوبة من باح
بقصد اجلمعية أو االتفاق وأفضى
مبا لديه من املعلومات عن سائر
اجملرمني).

نصت املادة ( )186من قانون
العقوبات الثوري ( أ -كل مجاعة
من ثالثة أشخاص أو أكثر جيوبون
الطرق العامة واألرياف على شكل
عصابات مسلحة بقصد سلب املارة
أو التعدي على األشخاص أو األموال
أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال
اللصوصية يعاقبون باألشغال الشاقة
املؤقتة مدة ال تقل عن سبع سنوات.

املادة ( )158من قانون العقوبات
األردني ( -1كل مجاعة من ثالثة
أشخاص أو أكثر جيوبون الطرق
العامة واألرياف على شكل عصابات
مسلحة بقصد سلب املارة والتعدي
على األشخاص أو األموال أو ارتكاب
أي عمل آخر من أعمال اللصوصية،
يعاقبون باألشغال الشاقة املؤقتة مدة
ال تقل عن سبع سنوات -2 .ويقضى
عليهم باألشغال الشاقة املؤبدة إذا
اقرتفوا أحد األفعال السابق ذكرها.
 -3وحيكم باإلعدام على من أقدم
منهم تنفيذاً للجناية على القتل
أو أنزل باجملين عليهم التعذيب
واألعمال الرببرية).

ب – ويقضي عليهم باألشغال
الشاقة املؤبدة إذا اقرتفوا أحد
األفعال السابق ذكرها.ج -وحيكم
باإلعدام على من أقدم منهم تنفيذا
للجناية على القتل أو أنزل باجملين
عليهم التعذيب واألعمال الرببرية).
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البند
 .13التمرد

املادة ( )256من قانون العقوبات
الثوري ( أ -كل من هاجم أو قاوم
بالعنف موظفا يعمل على تطبيق
القوانني أو األنظمة أو تنفيذ حكم
أو أمر قضائي أو أي قرار صادر عن
سلطة ذات صالحية يعاقب باحلبس
ستة أشهر على األقل .ب – وإذا كان
الفاعل مسلحا فيعاقب باحلبس سنة
على األقل .ج -وتضاعف العقوبة إذا
كان الفاعلون ثالثة فأكثر).

املادة ( )257من قانون العقوبات
األردني (كل مقاومة فعلية كانت أم
سلبية توقف عمال مشروعا يقوم
به أحد األشخاص الذين وصفتهم
املادة السابقة يعاقب عليها باحلبس
شهرين على األقل وبالغرامة حتى
عشرة جنيهات).

 14اغتصاب السلطة

املادة ( )171من قانون العقوبات
الثوري (يعاقب باالعتقال املؤقت سبع
سنوات على األقل كل من:
1 .1اغتصب سلطة سياسية أو
مدنية أو قيادة عسكرية .
2 .2احتفظ خالفا ألوامر القيادة
العليا بسلطة مدنية أو قيادة
عسكرية .
3 .3كل قائد عسكري أبقى جنده
حمتشدا بعد أن صدر األمر
بتسرحيه أو تفريقه .

املادة ( )140من قانون العقوبات
األردني (يعاقب باالعتقال املؤقت
سبع سنوات على األقل -1:من
اغتصب سلطة سياسية أو مدنية
أو قيادة عسكرية -2 .من احتفظ
خالفاً ألمر احلكومة بسلطة مدنية أو
قيادة عسكرية -3 .كل قائد عسكري
أبقى جنده حمتشداً بعد أن صدر
األمر بتسرحيه أو بتفريقه).
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.1

االتصال بالغري

قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري

قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري

قانون اإلجراءات اجلزائية املدني

احرتام
اخلصوصية

املادة ( )69من قانون أصول احملاكمات الثوري
على (أ -إذا اقتضت احلال البحث عن أوراق
فللمدعي العام وحده أو ملوظف الضابطة القضائية
املستناب وفقا لألصول أن يطلع عليها قبل ضبطها.
ب -ال تفض األختام وال تفرز األوراق بعد ضبطها
إال حبضور املتهم أو وكيله أو يف غيابهما إذا دعيا
وفقا لألصول ومل حيضرا ويدعى أيضا من جرت
املعاملة عنده حلضورها .
ج -يطلع املدعي العام وحده على الرسائل
والربقيات املضبوطة حال تسلمه األوراق يف غالفها
املختوم فيحتفظ بالرسائل والربقيات اليت يراها
الزمة إلظهار احلقيقة أو اليت يكون أمر اتصاهلا
بالغري مضرا مبصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها
إىل املتهم أو األشخاص املوجهة إليهم .
د -ينبغي أن يرسل أصول الرسائل والربقيات
املضبوطة مجيعها أو بعضها أو صور عنها إىل
املتهم أو الشخص املوجهة إليه يف اقرب مهلة
مستطاعة إال إذا كان أمر اتصاهلا مضرا مبصلحة
التحقيق) .

املادة ( )50من قانون اإلجراءات اجلزائية على
(-1ال جيوز التفتيش إال عن األشياء اخلاصة
باجلرمية اجلاري التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا
ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
يف حد ذاتها جرمية ،أو تفيد بكشف احلقيقة يف
جرمية أخرى ،جاز ملأمور الضبط القضائي
ضبطها.

القبض دون
مذكرة على
األشخاص

املادة ( )78من قانون أصول احملاكمات الثوري
على (حيق ألي عضو من أعضاء الضابطة
القضائية أن يأمر بالقبض على املتهم احلاضر
الذي توجد دالئل كافية على اتهامه يف األحوال
التالية -:
أ -يف أحوال التلبس باجلرم إذا كان القانون يعاقب
عليها باحلبس ملدة تزيد على ستة أشهر.
ب -إذا كانت اجلرمية جنحة معاقبا عليها باحلبس
وكان املتهم موضوعا حتت املراقبة أو مل يكن له
حمل إقامة ثابت ومعروف.
ج -يف اجلنايات
د -يف جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد
ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف
والقيادة للفحش وانتهاك حرمة اآلداب).

قانون اإلجراءات اجلزائية املدني

املادة  50من قانون أصول احملاكمات الثوري على املادة ( )103من قانون اإلجراءات اجلزائية على
(حيق للمدعي العام إن يقرر منع االتصال باملتهم ( جيوز لوكيل النيابة يف مواد اجلنايات وملصلحة
املوقوف مدة ال تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد التحقيق أن يقرر منع االتصال باملتهم املوقوف مدة
ال تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد ملرة واحدة،
وفقاً للقانون)،
وال يسري هذا املنع على حماميه الذي جيوز له
االتصال به يف أي وقت يريد ،دون قيد أو رقابة).

.2

تفتيش
املنازل

املادة  64من قانون أصول احملاكمات الثوري
على (حيق للمدعي العام دخول منزل أي شخص
وتفتيشه إذا كان مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو
شريك أو متدخل فيه أو حائز على أشياء تتعلق
باجلرم أو خمف شخصاً له عالقة باجلرمية أو
مشتكى عليه).

املادة ( )41من قانون اإلجراءات اجلزائية(،
تفتيش املنازل جيب أن يكون نهاراً وال جيوز دخوهلا
لي ً
ال ،إال إذا كانت اجلرمية متلبساً بها ،أو كانت
ظروف االستعجال تستوجب ذلك).

.3

رقابة الرسائل
واالتصاالت

املادة ( )68من قانون أصول احملاكمات الثوري (
للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب الربيد والربق
كافة اخلطابات والرسائل واجلرائد واملطبوعات
والطرود وكافة الرسائل الربقية  ،كما جيوز له
مراقبة احملادثات اهلاتفية متى كان لذلك فائدة
يف إظهار احلقيقة.

املادة ( )51من قانون اإلجراءات اجلزائية (
 -1للنائب العام أو أحد مساعديه أن يضبط لدى
مكاتب الربق والربيد اخلطابات والرسائل واجلرائد
واملطبوعات والطرود والربقيات املتعلقة باجلرمية
وشخص مرتكبها.
 .2كما جيوز له مراقبة احملادثات السلكية والالسلكية،
وإجراء تسجيالت ألحاديث يف مكان خاص بنا ًء على
إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة يف إظهار
احلقيقة يف جناية أو جنحة يعاقب عليها باحلبس ملدة
ال تقل عن سنة.
 .3جيب أن يكون أمر الضبط أو إذن املراقبة أو
التسجيل مسبباً ،وملدة ال تتجاوز مخسة عشر يوماً
قابلة للتجديد ملرة واحدة).

.5

-2يتم ضبط مجيع األشياء اليت يعثر عليها أثناء
إجراء التفتيش واملتعلقة باجلرمية وحترز وحتفظ
وتثبت يف حمضر التفتيش وحتال إىل اجلهات
املختصة.
-3إذا وجدت يف املنزل الذي مت تفتيشه أوراق
خمتومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فال جيوز
ملأمور الضبط القضائي أن يفضها.
 -4حيرر حمضر التفتيش من قبل القائم عليه،
ويذكر فيه األشياء اليت مت ضبطها واألمكنة اليت
وجدت فيها ويوقع عليه ومن حضر إجراءات
التفتيش).
املادة ( )30من قانون اإلجراءات اجلزائية ( ملأمور
الضبط القضائي أن يقبض بال مذكرة على أي
شخص حاضر توجد دالئل على اتهامه يف األحوال
التالية -1:حالة التلبس يف اجلنايات ،أو اجلنح اليت
تستوجب عقوبة احلبس مدة تزيد على ستة أشهر.
 -2إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه
بواجبات وظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر
أو حاول الفرار من مكان التوقيف -3 .إذا ارتكب
جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جرمية ،ورفض
إعطاءه امسه أو عنوانه أو مل يكن له مكان سكن
معروف أو ثابت يف فلسطني).
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املالحق
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AL-HAQ

.6

.7

البند
ضمانات
الكرامة
واملعاملة
اإلنسانية
مدة التوقيف
املقرة للنيابة

قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري

قانون اإلجراءات اجلزائية املدني

املادة ( )82من قانون أصول احملاكمات الثوري املادة ( )29من قانون اإلجراءات اجلزائية على (ال
على ( ال جيوز القبض على أي إنسان أو حبسه إال جيوز القبض على أحد أو حبسه إال بأمر من اجلهة
املختصة بذلك قانوناً ،كما جتب معاملته مبا حيفظ
بأمر من السلطات املختصة بذلك قانوناً).
كرامته ،وال جيوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً).

.8

البند
الوقت املمنوح
إلعداد الدفاع

قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري

قانون اإلجراءات اجلزائية املدني

املادة ( )199من قانون أصول احملاكمات الثوري ،املادة ( )242من قانون اإلجراءات اجلزائية
(يبلغ املدعي العام صورة عن قرار االتهام والئحة على ( يتوىل قلم احملكمة تبليغ املتهم بصورة من
االتهام وقائمة بأمساء الشهود للمتهم قبل موعد الئحة االتهام قبل يوم احملاكمة بأسبوع على األقل،
وتضاف إىل ذلك مواعيد املسافة).
احملاكمة بثالثة أيام على األقل ).

املادة ( )108من قانون اإلجراءات اجلزائية (
جيوز لوكيل النيابة توقيف املتهم بعد استجوابه ملدة
مثان وأربعني ساعة ويراعى متديد التوقيف من
قبل احملكمة طبقاً للقانون" ،ونصت املادة ()119
من قانون اإلجراءات على (إذا اقتضت إجراءات
التحقيق استمرار توقيف املقبوض عليه أكثر من
أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب من
قاضي الصلح متديد التوقيف ملدة ال تتجاوز مخسة
عشر يوماً).

املادة  88من قانون أصول احملاكمات الثوري
(ينتهي التوقيف حتما بعد مضى مخسة عشر يوما
على توقيف املتهم وجيوز للمدعي العام جتديد
التوقيف ملدة ال تتجاوز اخلمسة وأربعني يوما وال
جيوز جتاوز هذه املدة إال بإذن من رئيس اهليئة
القضائية).
يف حني نصت الفقرة (ب) من ذات املادة على
(أما يف اجلرائم املخلة بأمن الثورة فيجوز للنائب
العام توقيفه ثالثة أشهر وإذا مل ينته التحقيق جاز
متديد التوقيف ثالثة أشهر أخرى مبوافقة رئيس
نص املادة ( )120من قانون اإلجراءات اجلزائية
اهليئة القضائية).
( -1لقاضي الصلح بعد مساع أقوال ممثل النيابة
واملقبوض عليه أن يفرج عنه ،أو يوقفه ملدة ال
تزيد على مخسة عشر يوماً .كما جيوز له جتديد
توقيفه مدداً أخرى ال تزيد يف جمموعها على مخسة
وأربعني يوماً.
-2ال جيوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على
ما ذكر يف الفقرة ( )1أعاله ،إال إذا قدم طلب
لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إىل
حمكمة البداية ويف هذه احلالة ال جيوز أن تزيد مدة
التوقيف على مخسة وأربعني يوماً-3 .على النيابة
العامة عرض املتهم قبل انتهاء مدة الثالثة أشهر
املشار إليها يف الفقرتني السابقتني على احملكمة
املختصة مبحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى
حتى انتهاء احملاكمة -4 .ال جيوز بأي حال أن تزيد
مدد التوقيف املشار إليها يف الفقرات الثالث أعاله
على ستة أشهر وإال يفرج فوراً عن املتهم ما مل تتم
إحالته إىل احملكمة املختصة حملاكمته -5 .ال جيوز
أن يستمر توقيف املتهم املقبوض عليه يف مجيع
األحوال أكثر من مدة العقوبة املقررة للجرمية
املوقوف بسببها).
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ملحق رقم ( ) 11
بروتوكول التعاون بني النيابة العامة
والنيابة العسكرية
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ملحق رقم ( ) 11
رد رئيس هيئة القضاء العسكري
على مؤسسة احلق
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