
نبذة تعريفية
الفل�سطيني،  املواطن  تعنى بحقوق  التي  الفل�سطينية  الوطنية  الهيئة  الإن�سان هي  امل�ستقلة حلقوق  الهيئة 
وهي تتمتع بالع�سوية الكاملة يف اللجنة التن�سيقية الدولية للهيئات الوطنية حلقوق الإن�سان التابعة للأمم 

.)ICC( املتحدة
اأُن�سئت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان بقرار/ مر�سوم �سادر عن الرئي�س الراحل يا�رس عرفات رحمه 
الله، بتاريخ 1993/9/30. وقد ن�رس املر�سوم لحقًا يف الوقائع الفل�سطينية )اجلريدة الر�سمية لل�سلطة 
وم�سوؤوليات  مهام  حتددت  املر�سوم،  مبوجب   .1995 لعام   )59( رقم  حتت  الفل�سطينية(  الوطنية 
القوانني  توافر متطلبات �سيانة حقوق الإن�سان يف خمتلف  التايل: »متابعة و�سمان  النحو  الهيئة على 
دولة  يف  واملوؤ�س�سات  والأجهزة  الدوائر  خمتلف  عمل  ويف  الفل�سطينية،  والأنظمة  والت�رسيعات 
فل�سطني، ومنظمة التحرير الفل�سطينية.« وترك القرار للهيئة مهمة و�سع نظامها الأ�سا�سي مبا ي�سمن 
ا�ستقللها وفعاليتها. وقد مار�ست الهيئة ن�ساطاتها منذ بداية العام 1994، وكان مفو�سها العام الأول 

الدكتورة حنان ع�رساوي �ساحبة الفكرة واملحرك الأول لتاأ�سي�سها.
ويت�سع نطاق عمل الهيئة لي�سمل التعامل مع ق�سايا انتهاكات حقوق الإن�سان، وال�سكاوى التي يقدمها 
قبل  من  الفل�سطيني  املواطن  على  تقع  والتي  الإن�سان،  بحقوق  املتمثلة  النتهاكات  ب�ساأن  املواطنون 
الوطنية  وال�سيا�سات  الت�رسيعات  على  والرقابة  واحلقوقي،  القانوين  الوعي  ون�رس  التنفيذية،  ال�سلطة 

ومدى مواءمتها للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان.

الر�ؤيــــا 
جمتمع فل�سطيني حر، تتاأ�سل فيه قيم العدالة واحلرية وحقوق الإن�سان لت�سبح جزًء من ن�سيجه الثقايف.

الر�سالـــة 
تقوم الهيئة ب�سفتها الهيئة الوطنية والد�ستورية حلماية وتعزيز حقوق الإن�سان، ا�ستناداً للقانون الأ�سا�سي 
الفل�سطيني، واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان، دون جتزئة اأو انتقا�س من عامليتها، ملراقبة مدى امتثال 
وتلقى  النتهاكات  وتوثيق  ر�سد  خلل  من  املعايري،  لتلك  وموؤ�س�ساتها  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 
الت�رسيعات ل�سمان مواءمتها ملنظومة احلقوق  الق�سائي، ومراجعة  ال�سكاوى، ومتابعتها، والتدخل 
الن�سيج  من  جزًء  الثقافة  تلك  لت�سبح  والتدريب،  بالتوعية  الإن�سان  حقوق  ثقافة  ون�رس  واحلريات، 

األقيمي للثقافة الفل�سطينية، وذلك بوا�سطة برامج فاعلة وعمل كفوؤ وقادر على ال�ستمرار.

منظومة القيم
ت�ستند الهيئة يف ر�سم روؤيتها امل�ستقبلية ور�سالتها وخطط عملها الإ�سرتاتيجية على مبادئ وقيم حقوق 

الإن�سان وربطها مبدى م�ساهمة الهيئة يف حتقيق الغايات والأهداف التالية:

امل�سداقية • النزاهة وامل�ساءلة

املحا�سبة • الت�سامح • ال�سرية  • امل�ساواة
2013

تقرير تق�سي حقائق حول

وفاة املواطن اأ�سامة من�سور 
يف مقر اال�ستخبارات الع�سكرية
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مقدمة

تقوم الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان ديوان املظامل، ومن خالل دورها يف 
ر�سد وتوثيق انتهاكات حقوق االإن�سان الفل�سطيني، باإعداد تقارير لتق�سي 
وهي  االإن�سان،  حلقوق  انتهاكات خطرية  اأو  انتهاك  وقوع  حول  احلقائق 
اأ�سامة  من هذا املنطلق تعد هذا التقرير للوقوف على ظروف وفاة املواطن 
من�سور اأثناء احتجازه يف مقر توقيف اال�ستخبارات الع�سكرية يف مدينة رام 

الله. 

�سيتم البحث يف هذا التقرير حول ظروف احتجاز املواطن املذكور، وهل 
كانت تلك الظروف من�سجمة واأحكام القانون؟ وما هي االإجراءات القانونية 
التي مت اتخاذها؟ وكذلك �سيتم البحث يف ظروف وفاة املواطن املذكور، 
الطبية يف  التحقيقات  ونتائج  ال�ساأن  هذا  قيلت يف  التي  الروايات  هي  وما 
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الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"

ذلك االأمر. و�سيتم كذلك البحث يف االإجراءات واملتابعات احلكومية التي 
جرت للوقوف على حقيقة االحتجاز والوفاة للمواطن اأ�سامة من�سور، ويف 
اخلتام �سيتم اإدراج املتابعات التي قامت بها الهيئة يف تلك احلادثة، وما نتج 

عنها وترتب عليها من انتهاك اأو ان�سجام واأحكام القانون. 

وا�ستناًدا لدور الهيئة يف التحقيق يف االنتهاكات اجل�سيمة وتقدمي تو�سياتها  
للجهات الر�سمية والعمل على اإنفاذها، قامت الهيئة باإجراء تق�سي حقائق 
ب�سكل مو�سوعي حول وفاة املواطن اأ�سامة عقل من�سور، اأثناء احتجازه يف 

مركز التوقيف التابع لال�ستخبارات مبدينة رام الله.

لذا �سيتم تق�سيم هذا التقرير اإىل ثالثة اأق�سام على النحو التايل:

الق�سم االأول: ظروف االحتجاز والوفاة.

الق�سم الثاين: املتابعات احلكومية لظروف االحتجاز والوفاة.

الق�سم الثالث: املتابعات التي قامت بها الهيئة.

ويف ختام التقرير �سيتم و�سع النتائج واأبرز التو�سيات لعدم تكرار مثل تلك 
احلوادث.
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�لق�صم �الأول

ظروف �الحتجاز و�لوفاة

�سيتم احلديث يف هذا الق�سم حول احلق يف احلرية ال�سخ�سية وعدم االعتقال 
واالحتجاز التع�سفي، ومن ثم احلديث عن احلالة مو�سوع التقرير من خالل 

ظروف االحتجاز وظروف الوفاة على النحو التايل:   

اأواًل: احلــق فـي احلريـــة ال�سخ�سيــــة:
يق�سد بهذا احلق: حق الفرد يف العي�س يف اأمان واطمئنان من دون خوف 
اأو رهبة، وعدم جواز القب�س عليه اأو اعتقاله اأو حب�سه، وعدم اتخاذ اأي 
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الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"

مع  بينها  التي  احلدود  للقانون ويف  طبقا  اإال  ال�سخ�سي  باأمنه  مي�س  ت�رشف 
مراعاة االإجراءات وال�سمانات التي حددها. 

التي  لالإن�سان  االأ�سا�سية  احلقوق  من  ال�سخ�سية  احلرية  يف  احلق  ويعترب 
كفلتها العديد من االتفاقيات الدولية، ومن اأبرزها االإعالن العاملي حلقوق 
االإن�سان، والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. وي�سمل هذا 
احلق جمموعة من احلقوق املرتابطة، التي ت�سمن للمواطن حقه يف اإجراءات 
يقيد  اأن  �ساأنه  من  عمل  باأي  احلاكمة  ال�سلطة  قيام  حال  يف  عادلة  قانونية 
حريته ال�سخ�سية، بدًءا من اإجراءات التحّري والتفتي�س، ومروًرا بالقب�س 
االإدانة،  حال  يف  ال�سجن  اأو  واحلب�س  واملحاكمة،  والتحقيق  والتوقيف 

وانتهاًء بوجوب االإفراج عن املحكوم عليه بعد انتهاء مدة حمكوميته.

اأما بخ�سو�س مكان االحتجاز، فمن م�سوؤولية اجلهاز امل�رشف على مكان 
االحتجاز، املحافظة على حياة ال�سخ�س النزيل اأو املحتجز، فيجب بداية 
القانون، واأن  اأحكام  اأو منظًما مبوجب  اأن يكون مكان االحتجاز قانونيًّا 
ي�سكل  بحيث  يكون م�سمًما  واأن  االإن�سانية،  الكرامة  فيه �سمانات  تتوافر 

�سماًنا حلياة النزيل اأواًل، وعدم هروبه ثانًيا.         

لقد حمى القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003، احلق يف احلرية 
الن�سو�س  من  جمموعة  خالل  من  وذلك  بها،  امل�سا�س  وعدم  ال�سخ�سية 
احلق  الدولية حلماية هذا  واملعايري  تتفق  املبادئ  ت�سمنت جمموعة من  التي 

و�سيانته، وذلك على النحو التايل:
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• حمكمة 	 اأمام  اإدانته  ثبوت  حتى  املتهم  وبراءة  القانون،  اأمام  امل�ساواة 
خمت�سة تكفل له فيها �سمانات الدفاع عن نف�سه.

• عدم جواز القب�س على اأحد، اأو تفتي�سه، اأو حب�سه، اأو تقييد حريته 	
باأي قيد، اأو منعه من التنقل، اإال باأمر ق�سائي وفًقا الأحكام القانون.

• منع التعذيب، ومعاملة املتهمني و�سائر املحرومني من حرياتهم معاملة 	
الئقة.

• اأو تفتي�سها اإال باأمر 	 حرمة امل�ساكن، وعدم جواز مراقبتها اأو دخولها 
ق�سائي م�سبب وفًقا الأحكام القانون.

• عدم جواز احلجز اأو احلب�س يف غري االأماكن اخلا�سعة للقوانني ال�سادرة 	
بتنظيم ال�سجون.

 ،2001 ل�سنة   3 رقم  اجلزائية  االإجراءات  قانون  بالتف�سيل  نّظم  وقد 
التوقيف  خالل  �سواء  االبتدائي،  التحقيق  مرحلة  يف  املتهم  �سمانات 
والتحقيق اأو التفتي�س اأو اال�ستجواب واالخت�سا�س القانوين جلهة التوقيف، 
وقواعد واإجراءات املحاكمة العادلة، حيث تن�ّس املادة 29 من هذا القانون 
على اأّنه: “ال يجوز القب�س على اأحد اأو حب�سه اإال باأمر من اجلهة املخت�سة 
بذلك قانوًنا، كما جتب معاملته مبا يحفظ كرامته، وال يجوز اإيذاوؤه بدنًيا 
اأو معنوًيا«. ومل ُيجز القانون القب�س على اأي �سخ�س دون مذكرة قانونية 
اإال يف حاالت حمددة على �سبيل احل�رش؛ كحالة التلب�س باجلرمية. ويعترب 
باإم�ساكه وحجزه، ولو  من قبيل القب�س تقييد حرية االإن�سان والتعر�س له 
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يكون  اأن  االإجراءات �سده، ويجب  بع�س  متهيًدا التخاذ  ق�سرية،  لفرتة 
هذا احلجز يف االأمكنة التي يحددها القانون.

ثانًيا: االعتقال يف املواثيق الدولية والت�رشيعات الفل�سطينية 
1. املواثيق الدولية: 

حق  االإن�سان  حلقوق  الدويل  والقانون  عموما،  الدويل  القانون  تبنى  لقد 
احلرية، ومن ذلك ما جاء يف ن�س املادة التا�سعة من امليثاق الدويل املتعلق 
باحلرية  احلق  فرد  »لكل  اأنه:  على  تن�س  والتي  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق 
ميكن  ال  اعتباطا.  يعتقل  اأو  يوقف  اأن  الأحد  ميكن  وال  ل�سخ�سه  واالأمن 
حرمان اأحد من حريته اإال الأ�سباب وطبقا الإجراء يحدده القانون”. كذلك 
ال يجوز االعتقال اأو احلب�س التع�سفي دون وجود اأ�سا�س قانوين اأو وجود 

تهمة ثابتة مدعومة باأدلة را�سخة. 

واالإدارية  ال�سيا�سية  لل�سلطات  منحت  التي  الفعلية،  املمار�سات  بع�س  اإن 
تلك  داخل  اأمنية  جلهات  والتحقيق  القب�س  �سلطات  منحت  الدولة  داخل 
لفرتات  احلب�س  مقار  متهمني يف  اأ�سخا�س  اإبقاء  اأتاح  االأمر  الدول، وهذا 
ممتدة جدا وطويلة قبل اأن تتم حماكمتهم، وهذا يعد انتهاكا حلق االإن�سان 

يف احلرية، وي�سكل انتهاًكا �رشيًحا للحق يف احلرية ال�سخ�سية.

االإجراءات  و�سالمة  احلرية  احلق يف  مو�سوع  احلق  هذا  يثار يف  ما  واأكرث 
على  العر�س  يف  احلق  الثاين  واملو�سوع  التع�سفي(.  )االعتقال  القانونية 
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البحث  العادلة(، لذا �سيتم  الق�سائي املخت�س )�سمانات املحاكمة  املرجع 
يف هذين املو�سوعني على النحو التايل:  

احلق يف احلرية و�سالمة االإجراءات القانونية )االعتقال التع�سفي(. . أ

لفرتة  ولو  حريته،  من  االإن�سان  جتريد  هو  عام:  ب�سكل  باالعتقال  يق�سد 
ق�سرية1، متهيًدا التخاذ بع�س االإجراءات �سده، على اأن يكون هذا احلجز 
يف االأمكنة التي يحددها القانون لذلك. ويكون االعتقال تع�سفًيا متى كان 
اأحكام  فيه  ُتراَع  اأو مل  قانونية،  اأو مت من قبل جهة غري  دون مربر قانوين 

القانون.  

حلقوق  الدولية  ال�رشعة  يف  باالعتقال  ترتبط  التي  االأحكام  من  والغر�س 
االإن�سان هو حماية احلرية ال�سخ�سية وحظر االعتقال التع�سفي، فقد ن�ست 
املادة )9( من االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، على اأنه: “ال يجوز اعتقال 
اأو نفيه تع�سًفا«. وتن�س املادة )9( من العهد الدويل  اأو حجزه  اإن�سان  اأي 
اأو  اأحد  توقيف  يجوز  »ال  اأنه:  على  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س 
اعتقاله تع�سفا. وال يجوز حرمان اأحد من حريته اإال الأ�سباب ين�س عليها 

القانون وطبقا لالإجراء املقرر فيه”. 

ولكي يكون التوقيف مقبواًل، فيجب اأن يكون الدليل املتوافر كافًيا الإثبات 
ارتكاب امل�ستبه به لفعل اإجرامي2. وطبًقا لفريق االأمم املتحدة العامل املعني 
1  يالحظ اأن ال�سكوك الدولية ال ت�ستخدم دائما امل�سطلحات نف�سها لت�سري اإىل احلرمان من احلرية: فهي قد 
ت�سري اإىل “االعتقال”، و”القب�س”، و”االحتجاز”، و”ال�سجن”، و”احلب�س االحتياطي”، اإلخ.

2  االأمم املتحدة، حقوق االإن�سان يف اإدارة النظام العديل: دليل اإر�سادي للق�ساة واالدعاء واملحامني عن 
االإن�سان  »حقوق  اخلام�س:  الف�سل  املتحدة، 2002(،  االأمم  وجنيف:  )نيويورك  االإن�سان،  حقوق 
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ال�سلطات  تعر�س  مل  اإذا  تع�سفًيا  ُيعد  االحتجاز  فاإن  التع�سفي،  باالحتجاز 
احلرمان  يكون  عندما  اأو  احلرية،  احلرمان من  يربر  �سليم  قانوين  �سند  اأي 
من احلرية ناجًتا عن ممار�سة احلقوق اأو احلريات املحمية مثل، حرية املعتقد 
اأو حرية التعبري، اأو حني تكون انتهاكات املعايري الدولية املت�سلة باملحاكمة 
العادلة هي من اخلطورة بحيث ت�سفي على احلرمان من احلرية طابعا تع�سفًيا3. 

ب. عر�س املدنيني على الق�ساء الع�سكري4: 

يعترب الق�ساء الع�سكري الفل�سطيني امتداًدا ملا يعرف بالق�ساء الثوري لقوات 
الثورة الفل�سطينية والف�سائل املن�سوية حتت مظلة منظمة التحرير الفل�سطينية، 
و�سكلت قوانني منظمة التحرير الفل�سطينية االأ�سا�س القانوين لهذا الق�ساء، 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  عن   )5( رقم  الت�رشيعي  القرار  �سدور  بعد 
وبداأ   ،19795/7/11 بتاريخ  عرفات  يا�رش  الراحل  الفل�سطينية  التحرير 
العمل بهذه القوانني يف ال�ستات الفل�سطيني، ويف االأماكن التي تواجدت 

واالعتقال، واالعتقال ال�سابق للمحاكمة واالحتجاز االإداري«، �سفحة 155.
http://www.unhchr. ”,26 .no Sheet Fact ،3  انظر فريق االأمم املتحدة العامل املعني باالحتجاز التع�سفي

 ch/html/menu6/2/fs26.htm

الع�سكري،  الق�ساء  هيئة  من  بقرار  الفل�سطينية  االأمنية  االأجهزة  لدى  املدنيني  احتجاز  ربعي،  غاندي     4
اإ�سدارات الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، رام الله، 2008.  

5  يف عام 1979 اأ�سدر الرئي�س الراحل يا�رش عرفات ب�سفته رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية 
قراًرا �سماه القرار الت�رشيعي رقم )5( اأمر من خالله بالعمل باأربعة قوانني هي:

اأ. قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية الثوري.
ب.  قانون العقوبات الثوري.

ج.  قانون ال�سجون- مراكز االإ�سالح.
د. نظام ر�سوم املحاكم الثورية.
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على  بداية  الق�ساء  هذا  اأحكام  وطبقت  الفل�سطينية،  الثورة  قوات  فيها 
بحق  ارتكبوا جرائم  ا، ممن  اأي�سً املدنيني  وعلى  الفل�سطينيني،  الع�سكريني 
ا�ستمر   ،1993 عام  يف  اأو�سلو  اتفاقية  توقيع  وبعد  الفل�سطينية.  الثورة 
الفل�سطينية، حيث مت  الوطنية  ال�سلطة  اأرا�سي  الع�سكري يف  الق�ساء  عمل 
ت�سكيل املحاكم الع�سكرية، وتعيني املدعني العامني الع�سكريني يف جميع 

حمافظات ال�سفة الغربية وقطاع غزة6. 

ال  الوطنية  ال�سلطة  اأرا�سي  يف   ،1979 لعام  الثوري  بالقانون  العمل  اإن 
يوجد له �سند قانوين اأو د�ستوري ي�سوغه، وذلك وفًقا للمرا�سيم ال�سادرة 
ال�سلطة الوطنية، حيث  اأرا�سي  ال�سارية يف  الر�سمية والقوانني  يف اجلريدة 
يا�رش  الراحل  الرئي�س  عن  ال�سادر  ل�سنة 1995،   )1( رقم  املر�سوم  جاء 
على:  منه  االأوىل  املادة  ن�س يف  عندما  املجال،  هذا  وا�سًحا يف  عرفات 
“ي�ستمر العمل بالقوانني واالأنظمة واالأوامر التي كانت �سارية املفعول قبل 
غزة(  وقطاع  الغربية  )ال�سفة  الفل�سطينية  االأرا�سي  تاريخ 1967/6/5 يف 
حتى يتم توحيدها”، وي�سري املر�سوم وب�سكل وا�سح اإىل القوانني واالأنظمة 
املحاكمات  اأ�سول  قانون  اأن  �سعبان  اإبراهيم  االأ�ستاذ  القد�س  الد�ستوري يف جامعة  القانون  اأ�ستاذ  يرى    6
كان  عرفات  الراحل  الرئي�س  قرارات  اأول  واأن  الد�ستورية،  ال�رشعية  اإىل  ي�ستند  ال   1979 الثوري 
اإىل  بعيد  اأو  ي�رش من قريب  املحتلة، ومل  االأرا�سي  قائمة ومنفذة يف  القائمة وبقائها  القوانني  ب�رشيان 
احلكم  اأ�سا�س  اأن  اإىل  مقالته  �سعبان يف  الدكتور  ويخل�س  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  قوانني  �رشيان 
يف فل�سطني هو مبداأ �سيادة القانون، واأن جميع ال�سلطات )التنفيذية والت�رشيعية والق�سائية( واالأجهزة 
والهيئات واملوؤ�س�سات واالأ�سخا�س يخ�سعون للقانون )م 6 من القانون االأ�سا�سي(. واأن حقوق االإن�سان 
وحرياته االأ�سا�سية ملزمة وواجبة االحرتام )م 10 من القانون االأ�سا�سي(. واأن احلرية ال�سخ�سية حق 
طبيعي وهي مكفولة ال مت�س، واأنه ال يجوز القب�س على اأحد اأو تفتي�سه اأو حب�سه اأو تقييد حريته باأي قيد 
اأو منعه من التنقل اإال باأمر ق�سائي وفقا الأحكام القانون بل يحدد القانون مدة احلب�س االحتياطي )م 11 

من القانون االأ�سا�سي(. من موقع �سبكة اأمني لالإعالم
         http://www.amin.org/look/amin/en-section.php املقال من�سور بتاريخ 2008/6/11. 
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واالأوامر التي كانت �سارية يف اأرا�سي ال�سلطة الوطنية )ال�سفة الغربية وقطاع 
الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  ي�رِش من قبل يف  الثوري مل  القانون  اأن  غزة(، ومبا 
القانون  وجاء  الرئا�سي،  للمر�سوم  يعترب خمالًفا  تطبيقه  فان  غزة،  وقطاع 
االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003 ليح�سم م�ساألة االخت�سا�سات، حيث ن�س 
بقانون،  تن�ساأ  الع�سكرية  املحاكم  اأن  على   )2( فقرة   )101( املادة  يف 
واأنها تخت�س بال�ساأن الع�سكري فقط،7 وُدعم هذا الراأي موؤخًرا بعديد من 
القرارات ال�سادرة من املحكمة العليا، التي اأكدت على انعدام اخت�سا�س 

هيئة الق�ساء الع�سكري بتوقيف اأو متديد االحتجاز للمدنيني8. 

2. القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني والقوانني االأخرى ذات ال�سلة:

اأ�سكال  كل  االإن�سان  حلقوق  الدولية  واملواثيق  الفل�سطينية  القوانني  حتظر 
التعذيب  اأ�سكال  وكل  لالأ�سخا�س،  القانوين  غري  واالحتجاز  االعتقال 

واملعاملة الالاإن�سانية والقا�سية. 

الع�سكري،  الق�ساء  هيئة  من  بقرار  الفل�سطينية  االأمنية  االأجهزة  لدى  املدنيني  احتجاز  ربعي،  غاندي     7
مرجع �سابق.  

تطلب  الع�سكري  الق�ساء  هيئة  رئي�س  اإىل  بتاريخ 2008/11/23  الهيئة كتابًا  اأر�سلت  ذاته  االإطار  8  يف 
منه عقد لقاء لال�ستي�ساح منه عن االأ�سا�س القانوين الذي مبوجبه يقوم بتوقيف املدنيني على ذمة هيئة 
الق�ساء الع�سكري، حيث ورد كتاب اإىل الهيئة بتاريخ 2008/11/24 يفيد فيه: »1-انه ال يوجد 
لدى الق�ساء الع�سكري اأي موقوف بال�سفة املدنية، واإمنا يتم توقيف اأ�سخا�س بتهمة االنتماء اإىل تنظيم 
حمظور واىل ميلي�سيات م�سلحة ت�سكل خطرا على االأمن والنظام العام. 2- اإن ما يتخذ من اإجراءات 
ال�سلطة  على  انقالب  من  غزة  ما حدث يف  تكرار  ملنع  وقائية  اإجراءات  هي  هوؤالء  مثل  بحق  قانونية 
ال�رشعية.« للمزيد راجع تقرير الهيئة ال�سنوي لعام 2008 حول و�سع حقوق االإن�سان يف االأرا�سي 

الفل�سطينية.  
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الفل�سطيني املعدل ل�سنة 20039 حق االإن�سان  القانون االأ�سا�سي  لقد كفل 
كما  ذريعة.  اأو  مربر  اأي  بها حتت  امل�سا�س  ومنع  ال�سخ�سية،  احلرية  يف 
و�سع ال�سوابط وال�رشوط التي يجب اأن تتبع لتقييد تلك احلرية واأناط تلك 
املهمة بالق�ساء، حيث منع القب�س اأو التوقيف10 اأو التفتي�س اأو تقييد احلرية 
اأي  اأو حب�س  القانون. ومنع حجز  وفقا الأحكام  ق�سائي  اأمر  اإال مبوجب 
اإن�سان يف غري اأماكن االعتقال واالحتجاز القانونية11، واأوجب تبليغ كل 
من يقب�س عليه اأو يوقف باأ�سباب القب�س عليه، والتهم املوجهة له، وبحقه 
يف توكيل حمام للدفاع عنه. واأوجب معاملة املتهمني معاملة الئقة حترتم 

كرامتهم االإن�سانية.

القب�س  عملية  ل�سنة200112   3 رقم  اجلزائية  االإجراءات  قانون  ونظم 
الدعوى  اإقامة  غريها  دون  العامة  بالنيابة  واأناط  والتفتي�س،  والتوقيف 
الق�سائي  ال�سبط  العامة و�سالحياتها يف مهام  النيابة  اجلزائية، وحدد دور 
واالإ�رشاف على ماأموري ال�سبط الق�سائي، واإ�سدار اأوامر القب�س والتفتي�س 
والتمديد. وحّدد، على �سبيل احل�رش، االأ�سخا�س الذين يتمتعون ب�سفة 
ال�سبط الق�سائي، واأحلق اأفراد ال�سابطة الق�سائية فيما ميار�سونه من اأعمال 

9  انظر املواد )11- 14(، 112 من القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003.
10  ا�ستخدم قانون االإجراءات اجلزائية الفل�سطيني رقم 3 ل�سنة 2001 م�سطلح “القب�س والتوقيف” ملن 
حتتجزهم االأجهزة االأمنية، يف حني ا�ستخدم القانون االأ�سا�سي م�سطلح “االعتقال” ب�ساأن االأ�سخا�س 
هذا  بح�سب  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  من  عنها  املعلن  الطوارئ  حالة  فرتة  احتجازهم خالل  يتم  الذين 

القانون.
11  انظر: املواد 2، 3، 4، 6، 7 من قانون مراكز االإ�سالح والتاأهيل رقم 6 ل�سنة 1998.

12  انظر: املواد 2، 19، 20، 21، 23، 29، 34، 39، 41، 54، 55، 94، 95، 105، 
107، 108، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 123، 125 من قانون االإجراءات 

اجلزائية رقم 3 ل�سنة 2001.
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بالنيابة العامة، واأخ�سعهم الإ�رشافها ومراقبة اأعمال وظيفتهم. 

فالقانون االأ�سا�سي الفل�سطيني نظم االعتقال واحلجز، وفقا الأحكام املادة 
)11( فن�س على: 

احلرية ال�سخ�سية حق طبيعي وهي مكفولة ال مت�س.   .1

ال يجوز القب�س على اأحد اأو تفتي�سه اأو حب�سه اأو تقييد حريته باأي قيد اأو   .2
منعه من التنقل اإال باأمر ق�سائي وفًقا الأحكام القانون، ويحدد القانون 
مدة احلب�س االحتياطي، وال يجوز احلجز اأو احلب�س يف غري االأماكن 

اخلا�سعة للقوانني ال�سادرة بتنظيم ال�سجون. 

واأكدت املادة )12( من القانون ذاته على “حق كل معتقل باأن يبّلغ باأ�سباب 
القب�س عليه اأو اإيقافه، وكذلك بوجوب اإعالمه �رشيًعا بلغة يفهمها باالتهام 
دون  للمحاكمة  يقدم  واأن  مبحام،  االت�سال  من  ميّكن  واأن  اإليه،  املوجه 

تاأخري«.

وقد بني القانون االأ�سا�سي يف املادة )103( �سمانات االحتجاز واالعتقال 
يف حالة الطوارئ من خالل �رشوط دنيا يجب توفريها، حيث ن�ست هذه 

املادة على ما يلي: 
اإعالن حالة الطوارئ يراجع من قبل - 1 اأي توقيف يتم مبقت�سى مر�سوم 

تتجاوز خم�سة ع�رش  املخت�سة خالل مدة ال  اأو املحكمة  العام  النائب 
يوًما من تاريخ التوقيف. 

يحق للموقوف اأن يوكل حمامًيا يختاره. - 2
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ثالًثا: احلالة امل�ستهدفة
العمر )49 عامًا(، من �سكان مدينة رام  اأ�سامة عقل من�سور، ويبلغ من 
الوطنية  ال�سلطة  قدوم  منذ  العامة  املخابرات  جهاز  يف  عمل  وقد  الله، 
اأو�سلو، وبقي على راأ�س عمله يف  الفل�سطينية وتوليها مهامها عقب اتفاق 
قطاع غزة حتى حدوث االنق�سام، انتقل لل�سكن يف مدينة رام الله. ويف 
التقاعد ك�سابط �سابق يف جهاز  املواطن املذكور على  اأحيل  عام 2008 
على  فيها  اأحيل  التي  ذاتها  الفرتة  وخالل  الفل�سطينية.  العامة  املخابرات 
التقاعد، مت تكليفه بالعمل على ملف االأرا�سي املهددة بامل�سادرة.13 حيث 
�سدر التكليف من مكتب رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، ومت تخ�سي�س 
له راتٌب  �س  العام، ومل ُيخ�سَّ النائب  اإطار  ليعمل �سمن وحتت  له  مكتب 
بناًء  وت�رشف  تخ�س�س  الرئا�سة  من  مبالغ  له  ت�رشف  كانت  واإمنا  معني، 
على كل �سفقة يبداأ العمل عليها، كذلك ُخ�س�ست له �سيارة من الرئا�سة 
لت�سهيل عمله.14 وقد مت بتاريخ 2012/6/15 احتجازه من مكان وجوده 
يف مقر مول برافو يف مدينة البرية، من قبل اأفراد من جهاز اال�ستخبارات 
الع�سكرية، ومت و�سعه يف مقر اال�ستخبارات الع�سكرية/ املقر العام الكائن 
من  �سقوطه  نتيجة  وفاته  حتى  وبقي  الله،  رام  مبدينة  االإر�سال  �سارع  يف 

الطابق الثالث بتاريخ 2012/7/15.   

13   اإفادة ال�سيدة غادة من�سور، زوجة املواطن اأ�سامة من�سور املاأخوذة منها اأثناء مقابلتها يف منزلها بتاريخ 
.2012/9/12

14   اإفادة معايل االأ�ستاذ ح�سن العوري م�ست�سار قانوين لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، اأدىل بها اأثناء لقائه يف 
مكتبه مبقر الرئا�سة بتاريخ 2012/9/18.
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رابًعا: ظروف اعتقال املواطن اأ�سامة عقل من�سور
برفقة  الذين كانوا  االأ�سخا�س  اأحد  العدرة،  املواطن حممود  وفًقا الإفادة 
املواطن  احتجاز  مت  وبتاريخ 2012/6/15  فاإنه  من�سور،  اأ�سامة  املواطن 
البالوع  الكائن يف حي  )برافو(  مول  مببنى  مقهى  اأثناء وجوده يف  من�سور 
الزي  يرتدون  اأ�سخا�س   6 من  مكونة  قوة  ح�رشت  حيث  البرية،  مبدينة 
اأنه موقوف، وطالبوه  املدين، وطالبوا املواطن من�سور بال�سري معهم على 
معه  كانت  التي  ال�سيارة  اأن  علًما  �سيارته،  ومفتاح  جواله  بت�سليم  كذلك 
خا�سة بزوجته، وكذلك طلبوا منه ت�سليم بطاقة الهوية اخلا�سة به. ويذكر 
يف هذا ال�سدد اأن االأ�سخا�س املذكورين مل يربزوا اأي دليل يثبت كونهم من 
جهاز اال�ستخبارات، ومل يربزوا اأي مذكرة توقيف اأو جلب ر�سمية.15 
علًما اأن املواطن اأ�سامة من�سور، كان وقبل ثالثة اأيام من اعتقاله، قد تلقى 
يبحث  الع�سكرية  اال�ستخبارات  جهاز  اأن  من  يحذره  �سخ�س  من  ات�سااًل 
الكائن يف  اإىل منزل من�سور  عنه، حيث ح�رشت قوة من اال�ستخبارات 
اإبراز  دون  املنزل  تفتي�س  القوة  وبداأت  الله،  رام  مبدينة  م�سباح  عني  حي 
اأي مذكرة توقيف قانونية يف هذا املجال،16 ورغم التطمينات التي ح�سل 
عليها اأ�سامة من�سور بعدم تعر�س جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية له، اإال اأن 
اعتقاله قد مت فعاًل، ومت احتجازه يف مقر اال�ستخبارات الع�سكرية يف مدينة 
رام الله. وقد كان احتجازه باأمر خطي �سادر عن رئي�س ال�سلطة الوطنية 
الع�سكرية حتت  اال�ستخبارات  قبل  من  معه  والتحقيق  اعتقاله  يتم  اأن  على 

15   اإفادة املواطن حممود العدرة اأثناء مقابلة اأجريت معه يف مقر الهيئة مبدينة رام الله بتاريخ 2012/9/26.
16   اإفادة ال�سيدة غادة امل�سار اإليها �سابًقا.
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اإ�رشاف امل�ست�سار القانوين لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.17          

اإن اخللفية التي اأدت اإىل احتجاز املواطن من�سور، الذي كان يعمل لدى 
معلومات  و�سول  �سوء  على  كانت  اإ�رشافه،  وحتت  العام  النائب  مكتب 
لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، بوجود بع�س االإ�سكاليات يف نقل ملكية 
وما  لالإ�رشائيليني،  الت�رشيب  من  حمايتها  متت  التي  االأرا�سي  قطع  بع�س 
و�سحتها،  قانونيتها  يف  امل�سكوك  الوثائق  من  عدد  وجود  املو�سوع  اأثار 
ورفع  املو�سوع  لفح�س  الرئي�س  قبل  من  جلنة  ت�سكيل  مت  لذلك،  ونتيجة 
مل  ولكنها  اجتماعات،18  عدة  بعقد  اللجنة  قامت  وبالفعل  تو�سياتها. 
تتو�سل اإىل اتفاق اأو �سيغة حمددة يتم رفعها للرئي�س، اأو باالأحرى مل يتم 
ت�سكيل  لذلك مت  ونتيجة  ال�ساأن.  بهذا  املحددة  التو�سيات  ح�سم مو�سوع 
جلنة جديدة لفح�س املو�سوع.19 وعقدت اللجنة اجلديدة عدة اجتماعات 
املواطن  مع  التحقيق  ب�رشورة  تفيد  ومكتوبة  حمددة  تو�سية  برفع  وقامت 
اأ�سامة من�سور، على اأن يكون ذلك التحقيق من قبل جهة حتقيق غري النيابة 
العامة، حتى ال يتاأثر التحقيق، كون اأ�سامة يعمل يف مكتب النائب العام. 
ونتيجة لذلك، اأ�سدر رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية توجيهاته باأن يقوم 
امل�ست�سار  اإ�رشاف  حتت  التحقيق  بعملية  الع�سكرية  اال�ستخبارات  جهاز 
الرئي�س  الفل�سطينية. على �سوء توجيهات  الوطنية  ال�سلطة  لرئي�س  القانوين 

17   مت االإطالع على تلك التعليمات من قبل طاقم الهيئة الذي اأجرى املقابلة مع معايل اال�ستاذ ح�سن العوري لكن 
الطاقم مل  يتمكن من احل�سول على ن�سخة ورقية من تلك التعليمات رغم طلب ذلك. 

18   ت�سكلت اللجنة من وزارة العدل ودائرة االأرا�سي، والنيابة العامة، و�سندوق اال�ستثمار.
القانوين  العام، ووزير العدل، ورئي�س �سلطة االأرا�سي، وامل�ست�سار  النائب  اللجنة من كل من  19   ت�سكلت هذه 

لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
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قام جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية بالقب�س على املواطن املذكور ونقله اإىل 
مقره يف �سارع االإر�سال يف مدينة رام الله، حيث مكث هناك من تاريخ 
2012/6/15 اإىل اأن تويف بتاريخ 2012/7/15 بعد �سقوطه من الطابق 

الثالث اأثناء احتجازه لدى اجلهاز.20

ا: ظروف التوقيف والتحقيق خام�سً
يتم  مل  الع�سكرية،  اال�ستخبارات  لدى  من�سور  اأ�سامة  توقيف  حلظة  منذ 
اال�ستخبارات  �سجن  يف  النزالء  الحتجاز  املخ�س�س  املكان  يف  و�سعه 
الع�سكرية، واإمنا مت و�سعه يف غرفة اأحد ال�سباط يف الطابق الثالث من مقر 
اال�ستخبارات الع�سكرية، حيث مت و�سع �رشير له يف تلك الغرفة، وتركت 
له حرية التحرك يف الطابق الثالث من املقر، وترك دون حتقيق ملدة ت�سل 
اأ�سبوعني اأو ثالثة اأ�سابيع، وخالل االأ�سبوع االأخري، مت التحقيق معه حول 
عمله وحول جمموعة من االأوراق اخلا�سة بعدد من قطع االأرا�سي، حيث 
اأن هناك  التحقيق بعدم �سحة تلك االأوراق، وذكر  اعرتف وفًقا ملح�رش 
ا. وخالل تلك الفرتة طلبت النيابة  عدًدا من االأ�سخا�س يعرفون ذلك اأي�سً
املنتدبة لدى هيئة مكافحة الف�ساد من امل�ست�سار القانوين للرئي�س، بال�سماح 
لرتحيله  من�سور  املواطن  من�سور،. وقد مت جتهيز  اأ�سامة  مع  بالتحقيق  لها 
للمثول اأمام النيابة ملنتدبة لدى هيئة مكافحة الف�ساد، غري اأنه تويف يف اليوم 

ذاته الذي كان من املفرت�س مثوله فيه اأمام النيابة امل�سار اإليها اأعاله .21
20   اإفادة االأ�ستاذ ح�سن العوري امل�سار اإليها �سابًقا.  

21   اإفادة االأ�ستاذ ح�سن العوري امل�سار اإليها �سابًقا.
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بعد اإلقاء القب�س على املواطن املذكور مت  احتجازه يف مكتب تابع جلهاز 
با�ستطاعته  كان  لكن  احلرا�سة،  بع�س  توفري  مع  الع�سكرية  اال�ستخبارات 
التجول بحرية يف املقر حتت رقابة واإ�رشاف بع�س عنا�رش جهاز اال�ستخبارات 
الع�سكرية. وقام طاقم قانوين من جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية بالتحقيق 
مع املواطن املذكور يف االأ�سبوع االأخري قبل وفاته  وبعد تدخل امل�ست�سار 
وفاة  حلظة  حتى  ولكن  التحقيق،  عملية  يف  وتوجيههم  للرئي�س  القانوين 

املواطن املذكور مل يكن التحقيق قد ا�ستكمل معه بعد.22

تاريخ  وحتى   2012/6/15 يف  املذكور  املواطن  احتجاز  تاريخ  من 
وفاته يف 2012/7/15 متكنت زوجة املواطن املذكور من زيارته ثالث 
منه  �سنًا  يوكل حمامًيا  اأنه مل  غري  اعتقاله،  على ظروف  واطلعت  مرات 
باأنه با�ست�سافة من قبل جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية، ووفًقا الآخر مقابلة 
يومني من  قبل  اأي  بتاريخ 2012/7/13،  املواطن من�سور وزوجته  بني 
وفاته، قام املواطن املذكور بالتحدث باإيجابية عن جمريات التحقيق، واأن 

امل�ساألة م�ساألة وقت و�سيتم االإفراج عنه لعدم ثبوت اأي اأدلة اإدانة �سده.23

مما �سبق، ال يوجد ما ي�سري اإىل عر�س املواطن املذكور حتى تاريخ وفاته 
العامة  النيابة  اأو  الع�سكرية  النيابة  على  اأو  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  على 

املدنية.

اأثناء وجود املواطن املذكور حمتجًزا لدى جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية، 

22   اإفادة االأ�ستاذ ح�سن العوري امل�سار اإليها �سابًقا.
23   اإفادة املواطنة غادة من�سور امل�سار اإليها �سابًقا.
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كان يتمتع ب�سحة جيدة، حيث اأفادت زوجة املواطن اأنه ويف اآخر زيارة 
لزوجها بتاريخ 2012/7/13 كان يتمتع ب�سحة جيدة ومعنويات عالية، 
واأنه مل يتحدث خالل تلك الزيارة عن اأي �سوء معاملة اأو تعذيب من قبل 

اأفراد جهاز اال�ستخبارات.24

�ساد�ًسا: ظروف الوفاة
اأنها  غري  من�سور،  اأ�سامة  املواطن  حالة  �سيقت يف  التي  الروايات  تعددت 
اجمعت على اأن الوفاة ناجتة عن �سقوطه من الطابق الثالث ملقر اال�ستخبارات 

الع�سكرية الكائن يف �سارع االإر�سال مبدينة رام الله.   

للرئي�س حول وفاة  القانوين  التي وردت للم�ست�سار  وعلى �سوء املعلومات 
املواطن اأ�سامة من�سور، قام امل�ست�سار القانوين للرئي�س وممثلو النيابة الع�سكرية 
الع�سكرية  اال�ستخبارات  مقر جهاز  اإىل  بالتوجه  املدنية  العامة  النيابة  وممثلو 
اجلثة  للرئي�س  القانوين  امل�ست�سار  و�ساهد  احلادث،  تفا�سيل  على  للوقوف 
وبح�سور ممثلي النيابتني الع�سكرية واملدنية، حيث كانت اجلثة ملقاة على 
االأر�س، ومت نقلها بطلب من النيابة العامة اإىل م�ست�سفى رام الله احلكومي، 
اأجل ت�رشيحها  اأبو دي�س من  ال�رشعي يف جامعة  الطب  اإىل معهد  ثم  ومن 

للوقوف على �سبب الوفاة. 

قام حمامي االأ�رشة وعدد من اأفراد االأ�رشة باالطالع على اجلثة للتاأكد من 

24   اإفادة املواطنة غادة من�سور امل�سار اإليها �سابًقا.
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هويتها، قبل نقلها اإىل معهد الطب ال�رشعي يف جامعة اأبو دي�س من اأجل 
الت�رشيح  تقرير  نف�سه، و�سدر  اليوم  الت�رشيح يف  ت�رشيحها، حيث جرى 
اجلثة  بنقل  املذكور  املواطن  اأ�رشة  وقامت   25،2012/7/17 بتاريخ 
التابع جلامعة  »اأ�ساف هروفيه«26  م�ست�سفى  العديل يف  الق�سم  اإىل  للت�رشيح 
تل اأبيب داخل اخلط االأخ�رش من اأجل ت�رشيحها مرة ثانية. وقد مت ت�رشيح 
اجلثة يف امل�ست�سفى املذكور وقام باإ�سدار تقريره باللغة العربية مو�سًحا باأنه 

تقرير اأويل بانتظار نتائج التحاليل والفحو�سات املخربية.27

يف اليوم ال�سابق لوفاة املواطن من�سور، قام جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية 
با�ستدعاء املواطن حممد عابد، مرافق املواطن من�سور و�سائقه ال�سخ�سي، 
للتحقيق  الع�سكرية  اال�ستخبارات  اإىل مقر جهاز  منه احل�سور  حيث طلب 
معه حول طبيعة عمل املواطن اأ�سامة ومدى توفر معلومات حول االأوراق 
مت  اأنه  للهيئة28  اإفادته  يف  عابد  حممد  ذكر  وقد  �سحتها،  يف  امل�سكوك 
وحتديًدا يف  من�سور،  اأ�سامة  فيه  وجد  الذي  ذاته  الطابق  معه يف  التحقيق 
اأنه مل  للنظر، وفًقا ملحمد عابد،  اأ�سامة. والالفت  الغرفة املجاورة لغرفة 
التي مت  ال�سابقة  املرة  �سماع �سوته يف  املرة رغم  اأ�سامة هذه  ي�سمع �سوت 
التحقيق مع  ا�ستمر  الغرفة ذاتها،29 وقد  فيها مع حممد عابد يف  التحقيق 

25   مرفق �سورة عن تقرير الت�رشيح بهذا التقرير.
26   وهو ما يطلق عليه ا�سم معهد اأبو كبري للطب ال�رشعي.

27   تنتظر الهيئة الن�سخة املرتجمة من التقرير امل�سار اإليه.
28   اأدىل حممد عابد باإفادته يف مقر الهيئة يف مدينة رام الله بتاريخ 2012/9/26.

29   اأفاد حممد عابد اأنه مت ا�ستدعاوؤه يف اليوم ذاته الذي مت فيه اعتقال اأ�سامة من�سور، ومت التحقيق مع حممد يف تلك 
اأ�سامة بو�سوح عندما كان يطلب  املرة يف مقر جهاز اال�ستخبارات، واأثناء التحقيق كان حممد ي�سمع �سوت 

�سجائر اأو ماء اأو الذهاب اإىل املرحا�س. 
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حممد منذ ال�ساعة الثانية ع�رشة لياًل حتى ال�ساعة الثانية بعد منت�سف الليل، 
واأثناء التحقيق معه، تعر�س حممد لوعكة �سحية نقل على اأثرها للخدمات 

الطبية الع�سكرية، وبعد عالجه متت اإعادته اإىل التحقيق.
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�لق�صم �لثاين

�ملتابعات �حلكومية لظروف �الحتجاز و�لوفاة

وفقًا الإفادة امل�ست�سار القانوين للرئي�س فقد مت تكليف جهاز اال�ستخبارات 
الع�سكرية باحتجاز املواطن من�سور والتحقيق معه حتت اإ�رشافه ، مبوجب 
تعليمات �سادرة عن رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،30 وقد توىل جهاز 
اال�ستخبارات الع�سكرية بالفعل احتجاز املواطن من�سور، ومت التحقيق معه 
يف مقر اال�ستخبارات الع�سكرية يف مدينة رام الله، حيث مت التحقيق معه 
حول طبيعة عمله، ومدى �سحة االأوراق امل�سكوك يف �سحتها، وقد مت 
يف  ا  خ�سو�سً الوطنية  ال�سلطة  لرئي�س  القانوين  امل�ست�سار  باإ�رشاف  التحقيق 
30   مت االإطالع على تلك التعليمات من قبل طاقم الهيئة الذي اأجرى املقابلة مع معايل اال�ستاذ ح�سن العوري لكن 

الطاقم مل  يتمكن من احل�سول على ن�سخة ورقية من تلك التعليمات رغم طلب ذلك.   
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ال�سق املتعلق باالأوراق اخلا�سة بت�سجيل االأرا�سي ونقل ملكيتها، ووفًقا مللف 
التحقيق فقد اعرتف اأ�سامة بعدم �سحة االأوراق، واأ�سار اإىل اأن الكثريين 

يعرفون هذه احلقيقة.31 

واأثناء فرتة التحقيق طلبت نيابة الف�ساد التحقيق مع اأ�سامة من�سور، ولدى 
ملقر  الثالث  الطابق  من  اأ�سامة  �سقط  الف�ساد،  نيابة  اإىل  للتحويل  جتهيزه 
اال�ستخبارات الع�سكرية يف �سارع االإر�سال مبدينة رام الله. اأما االإجراءات 

احلكومية التي جرت يف هذه احلادثة فهي على النحو التايل: 

1. ت�سكيل جلنة داخلية يف اال�ستخبارات: يف اليوم ذاته الذي تويف فيه 
املواطن من�سور بتاريخ 2012/7/15، مت ت�سكيل جلنة حتقيق داخلية من 
يف  التحقيقي  دورها  اللجنة  لتبا�رش  الع�سكرية،  اال�ستخبارات  جهاز  قبل 
اأن الهيئة مل تتمكن من معرفة اأع�ساء اللجنة وما هي  اللحظة ذاتها، علًما 
االإجراءات التي قامت بها، وحتى تاريخ اإعداد هذا التقرير مل تن�رش تلك 

اللجنة نتائج التحقيق الذي اأجرته.

ولغر�س االطالع على نتائج التحقيق، طالبت الهيئة مبوجب ر�سالة مر�سلة 
موعد  حتديد  الع�سكرية  اال�ستخبارات  جهاز  اإىل   2012/9/12 بتاريخ 
اأن  غري  و�سل،  اأين  واإىل  التحقيق  نتائج  اإىل  للو�سول  معهم  لالجتماع 
اال�ستخبارات الع�سكرية، مل ترد على الهيئة بهذا ال�ساأن، واإمنا اأحالت االأمر 
اإىل وزارة الداخلية، وحتى تاريخ اإعداد هذا التقرير مل ي�سل للهيئة اأي رد، 
ال من قبل اال�ستخبارات الع�سكرية وال وزارة الداخلية فيما يتعلق باأعمال 

31   اإفادة االأ�ستاذ ح�سن العوري امل�سار اإليها �سابًقا.
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هذه اللجنة. ويف هذا ال�سدد ت�ستغرب الهيئة اإحالة االأمر لوزارة الداخلية، 
على  االإطالع  الع�سكرية   اال�ستخبارات  جهاز  من  الهيئة  طلب  كان  فقد 
االإجراءات التي قام بها اجلهاز من خالل اللجنة اخلا�سة التي �سكلت لهذا 
الغر�س، والتي حتى تاريخ اإعداد هذا التقرير مل تن�رش نتائج التحقيق على 

املالأ.

يف  الداخلية  وزارة  �سكلت  الداخلية:  وزارة  قبل  من  جلنة  ت�سكيل   .2
اليوم ذاته الذي تويف فيه املواطن اأ�سامة من�سور، جلنة حتقيق للك�سف عن 
مالب�سات وفاة املواطن اأ�سامة من�سور، غري اأن الهيئة مل ي�سلها اأي معلومات 
موثوقة ور�سمية عن ت�سكيلة اللجنة وما هي املهام املناطة بها وال حتى اإىل اأين 
و�سلت نتائج التحقيق. وبتاريخ 2012/9/12 قامت الهيئة مبرا�سلة وزارة 
الداخلية بر�سالة تطلب فيها ب�سكل ر�سمي االجتماع مع اللجنة اأو من يراه 
وزير الداخلية منا�سًبا للحديث عن اللجنة وعن نتائج التحقيق التي و�سلت 
حممد  اللواء  من   2012/9/23 بتاريخ  رًدا  تلقت  الهيئة  اأن  غري  اإليها، 
اجلربيني امل�ساعد االأمني لوزير الداخلية يفيد باأن التحقيق ما زال جارًيا وال 
اإمكانية لالجتماع بهذا ال�ساأن، خ�سو�سًا اأنهم بانتظار نتائج الت�رشيح وبع�س 
الفحو�سات املخربية، ويف ختام الرد كتبت العبارة التالية: “حيث ميكن 
ويذكر يف هذا ال�سدد اأنه  حتديد موعد للقاء معكم بعد انتهاء التحقيق”. 
وحتى تاريخ اإ�سدار هذا التقرير مل يتم االت�سال بالهيئة ومل يتم حتديد موعد 

للقاء الهيئة، ومل تن�رش اللجنة امل�سكلة يف وزارة الداخلية نتائج التحقيق.

3. دور النيابة العامة: اأحال النائب العام ال�سابق اأحمد املغني اأمر التحقيق يف 
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وفاة اأ�سامة من�سور اإىل النيابة الع�سكرية وفًقا للقانون الثوري لعام 1979، 
ولدى طلب الهيئة من النيابة العامة االجتماع معهم للحديث يف تقرير تق�سي 
احلقائق حول وفاة املواطن من�سور وطبيعة العمل الذي كان بينه وبني النيابة 
النائب  من�سب  ترك  قد  املغني  اأحمد  االأ�ستاذ  باأن  رد  للهيئة  العامة، و�سل 
العام واأ�سبح يف �سلك الق�ساء، وكاأن عمل املواطن من�سور كان مرتبًطا 

ب�سخ�س النائب العام ال�سابق ولي�س بجهاز النيابة العامة.

مو�سوع  اأحالت  العامة  النيابة  اأن  مبا  الع�سكري:  الق�ساء  هيئة  دور   .4
التحقيق يف وفاة املواطن من�سور اإىل النيابة الع�سكرية، فاإن النيابة الع�سكرية 
الهيئة  طلب  ولدى  املو�سوع،  يف  بالتحقيق  �رشعا  الع�سكري  والق�ساء 
الق�ساء  هيئة  مع  االجتماع   2012/9/12 بتاريخ  مر�سلة  ر�سالة  مبوجب 
رئي�س  برد  الهيئة  فوجئت  التحقيق،  جمريات  عن  للحديث  الع�سكري، 
ناأ�سف  اأننا  التايل: “نعلمكم  هيئة الق�ساء الع�سكري الذي جاء على النحو 
عن حتديد موعد لقاء معكم حيث اإن اإجراءات التحقيق يف الق�سية مل تنته 
وذلك اأن اللجنة امل�سكلة من قبل معايل وزير الداخلية مل تنه عملها بعد، 
وتزويدنا  العينات  فح�س  من  ال�رشعي  الطب  معهد  اإنهاء  بانتظار  اأننا  كما 

بتقرير طبي �رشعي نهائي«. 

وزارة  يف  امل�سكلة  اللجنة  عالقة  ما  ال�ساأن:  هذا  يف  املطروح  فال�سوؤال 
الداخلية بالتحقيق الذي يفرت�س بجهاز الق�ساء الع�سكري القيام به؟          

وغريها من االأ�سئلة التي حتتاج اإجابات.       
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�ملتابعات �لتي قامت بها �لهيئة

مل  تتوفر للهيئة اأية معلومات باأن املواطن اأ�سامة من�سور كان موقوفًا لدى 
جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية يف رام الله قبل وفاته، ومل تتمكن الهيئة من 
زيارته، كون اأن ا�سمه  مل يدرج  �سمن قوائم املحتجزين املوجودين يف 
املقر العام لال�ستخبارات الع�سكرية.32 وكذلك مل يتقدم اأي من ذوي اأ�سامة 
اال�ستخبارات  قبل  من  من�سور  املواطن  بتوقيف  تفيد  �سكوى  باأي  من�سور 
من  الوفاة مبجموعة  م  بحالة  علمها  الهيئة ومبجرد  قامت  وقد  الع�سكرية. 

االإجراءات على النحو التايل: 

32   تقوم الهيئة عند تنفيذ الزيارات الدورية لها على اأماكن االحتجاز باالطالع على قوام النزالء، وبعد ذلك تقوم 
باالطالع على مرافق املكان املختلفة، ومن ثم االلتقاء بالنزالء على انفراد. 
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يف  وفاة  حالة  بوجود  االإعالم  خالل  من  كان  للهيئة  علم  اأول   .1
اال�ستخبارات الع�سكرية يف رام الله، وقد قام باحث الهيئة باالت�سال مبدير 
املركز الذي اأكد له �سحة املعلومة، وبعد ذلك مت االت�سال مبدير مكتب 
اأفاد  الذي  بتاريخ 2012/7/16،  الع�سكرية  اال�ستخبارات  رئي�س جهاز 
اأ�سامة من�سور،  لباحث الهيئة باأن حالة الوفاة متت بالفعل وهي للموقوف 
واأنه مت ت�سكيل جلنة حتقيق من اال�ستخبارات الع�سكرية وجلنة ثانية من وزارة 
الداخلية للتحقيق يف مالب�سات وفاة املواطن من�سور، على اعتبار اأن توقيفه 

قد مت ب�سكل قانوين.33

التعليق: لقد �سدر قرار التوقيف من قبل رئي�ض ال�سلطة الوطنية لغر�ض 
اال�ستخبارات  جهاز  قبل  من  املذكور  اأ�سامة  املواطن  مع  التحقيق 
الع�سكرية، باإ�رشاف امل�ست�سار القانوين للرئي�ض، وهذا  االإجراء  جاء 
خمالفاً للقانون االأ�سا�سي وقانون االإجراءات اجلزائية، فال بد اأن يكون 
قرار التوقيف �سادًرا عن اجلهة الق�سائية املخت�سة، ويتوىل االحتجاز 
ا اأن املواطن املذكور مدين حتى لو  اأفراد ال�سابطة الق�سائية، خ�سو�سً

ا. كان متقاعًدا ع�سكريًّ

  

2. بتاريخ 2012/7/17 قام الباحث امليداين املحامي يا�رش �سالح بلقاء 
تف�سيلية  اإفادة  واأخذ  من�سور،  اإبراهيم  غادة حممد  ال�سيدة  املواطن  زوجة 

33   ات�سال هاتفي مع مدير مكتب رئي�س جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية ال�سيد جهاد اجليو�سي بتاريخ 
2012/7/16، اأجرى االت�سال املحامي يا�رش �سالح باحث الهيئة يف مكتب الو�سط يف الهيئة امل�ستقلة حلقوق 

االإن�سان.
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حول املو�سوع. وقد جاء يف اإفادة املواطنة املذكورة العديد من التفا�سيل. 
ومن اأبرزها اأن زوجها يعاين من فوبيا )اخلوف( من االأماكن العالية، وال 

ي�ستطيع االقرتاب من اأطراف االأماكن العالية.

اأحمد  امل�ست�سار  العام  النائب  الهيئة  خاطبت   2012/7/19 بتاريخ   .3
املغني طالبة تزويدها بنتائج ت�رشيح الطب ال�رشعي للمواطن. )مرفق بهذا 
التقرير ن�سخة عن تلك الر�سالة(. وبتاريخ 2012/7/23 تلقت الهيئة رًدا 
من النائب العام يفيد باأن »كامل امللف التحقيقي اخلا�س باملواطن املذكور 
مبوجب  االأ�سيل  الخت�سا�سهم  الع�سكري  الق�ساء  هيئة  اأمام  منظور 
اأحكام املادة )9( فقرة )ب( من قانون العقوبات الع�سكري الفل�سطيني 
لعام 1979 املتعلقة بالتحقيق باجلرائم التي تقع باملع�سكرات والثكنات 

الع�سكرية«. )مرفق بهذا التقرير ن�سخة عن ذلك الرد(.

التعليق: ت�ستغرب الهيئة رد النائب العام ، فقد تنازل النائب العام  عن 
الدور املناط به، فهو باالأ�سا�ض امل�سوؤول عن احلق العام داخل الدولة، 
�سخ�ض  من�سور  املواطن  باأن  ال�سخ�سي  العام  النائب  علم  ورغم 
املدنية، وكان عمله يف معامالت  العامة  النيابة  مدين ويعمل �سمن 
االأرا�سي، واعرتا�سات املواطنني الذين متت م�سادرة اأرا�سيهم من 
يوجد  الهيئة، ال  نظر  وبالتايل ومن وجهة  االإ�رشائيلي.  اجلانب  قبل 

�سند قانوين لعر�ض املواطن املذكور على الق�ساء الع�سكري. 
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اأ�سف اإىل ذلك اأن الهيئة ت�ستغرب ذكر النائب العام لعبارة اجلرائم 
نظر  وجهة  من  فهل  الع�سكرية،  والثكنات  باملع�سكرات  تقع  التي 
اأ�سامة من�سور،  املواطن  به  يقوم  الذي كان  العمل  اأن  العام،  النائب 
والنائب  ذلك  الع�سكرية؟ كيف  والثكنات  باملع�سكرات  مي�ض  كان 
ت�ساوؤالت  املذكور؟  اأ�سامة  املواطن  ي�رشف على عمل  من  العام هو 

بحاجة اإىل اإجابة. 

  
الع�سكري  الق�ساء  هيئة  رئي�س  الهيئة  خاطبت  بتاريخ 2012/7/24   .4
للمواطن  ال�رشعي  الطب  ت�رشيح  نتائج  ب�سورة عن  الهيئة  تزويد  منه  طالبة 
املذكور. وبتاريخ 2012/7/26 تلقت الهيئة رًدا من رئي�س هيئة الق�ساء 
الع�سكري موؤ�رًشا فيه على ر�سالة الهيئة نف�سها يفيد باأن »التحقيق �رشي وال 
يجوز الأحد االطالع عليه اإال بعد االنتهاء منه، واأن التقرير الطبي االأويل 
اأقرر  فاإنني  التحقيق  يعترب جزًءا من  من�سور  اأ�سامة  املتوفى  ال�سادر بحق 
رف�س الطلب يف هذه املرحلة«. )مرفق رد رئي�س هيئة الق�ساء الع�سكري(.

التعليق: ت�ستغرب الهيئة رد رئي�ض هيئة الق�ساء الع�سكري، فالطلب 
تطلب  الت�رشيح، ومل  نتائج  على  احل�سول  الهيئة هو  من  كان  الذي 
اأنه ال علم للهيئة  احل�سول معلومات حتقيق �رشية، اأ�سف اإىل ذلك، 
اأ�سامة  وفاة  التحقيق معهم يف حادثة  يتم  الذين  االأ�سخا�ض  من هم 

من�سور. 

اأما ب�ساأن تقرير الت�رشيح ال�سادر عن معهد الطب العديل يف جامعة القد�س، 
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فقد ح�سلت عليه الهيئة من ذوي املواطن من�سور، وقد ورد فيه اأن �سبب 
الوفاة معلق حلني ظهور النتائج املخربية والن�سيجية. ف�سوؤال الهيئة هنا هل 
مت بالفعل اأخذ عينات خمربية ون�سيجية؟ واإذا اأخذت تلك العينات، فما هي 
املدة الزمنية املطلوبة لظهور النتائج؟ فقد حدثت الوفاة يف 2012/7/15، 
واأخذت العينات عند الت�رشيح يف اليوم التايل، فما هي النتيجة؟ مل ي�سل 
للهيئة يف هذا ال�ساأن اأي رد، االأمر الذي يثري ال�سكوك حول اأخذ العينات 

من االأ�سا�س، اأو اإخفاء النتيجة. 

 
5. بتاريخ 2012/7/31 خاطبت الهيئة الرئي�س حممود عبا�س اأبو مازن 
حمايدة  جلنة  وت�سكيل  ال�رشعي  الطب  تقرير  على  الهيئة  اإطالع  منه  طالبة 
للتحقيق يف وفاة املواطن املذكور وت�سهيل مهمة الهيئة لالطالع على نتائج 
و�سري التحقيق، . )مرفق الر�سالة املوجهة للرئي�س(. وقد تلقت الهيئة ات�سااًل 
هاتفيًا من مكتب امل�ست�سار القانوين للرئي�س لعقد اجتماع معه للتباحث حول 
مو�سوع وفاة املواطن اأ�سامة من�سور. وقد نتج عن ذلك االجتماع الذي مت 
بتاريخ 2012/9/18 مع امل�ست�سار القانوين الوزير ح�سن العوري يف مكتبه 

يف مقر الرئا�سة، االإفادة التي مت اال�ستناد اإليها يف هذا التقرير.

جلنة  بت�سكيل  فيه  طالبت  بياًنا  الهيئة  اأ�سدرت   2012/7/16 بتاريخ   .6
حتقيق حمايدة لالطالع وفح�س ظروف وفاة املواطن املذكور ودرا�سة كافة 

البيانات املتوفرة و�سواًل للحقيقة. )مرفق �سورة عن البيان(34.
34   ن�رش هذا البيان بتاريخ 2012/7/16، على موقع الهيئة التايل: www.ichr.ps  وكذلك مت ن�رشه يف ال�سحف 
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7. بتاريخ 2012/9/12، قامت الهيئة مبخاطبة النائب العام بر�سالة تطالبه 
فيها بتحديد موعد للقاء النائب العام للح�سول على معلومات دقيقة حول 
وفاة املواطن اأ�سامة. ويف اليوم ذاته الذي اأر�سلت فيه املخاطبة اإىل مكتب 
النائب العام، و�سل الهيئة رد من النائب العام امل�ساعد االأ�ستاذ عبد الغني 
التحق  املغني  اأحمد  االأ�ستاذ  باأن  علمًا  نفيدكم   ...“ فيه  جاء  العويوي 
مبجل�س الق�ساء ومل يعد ي�سغل من�سب نائب عام دولة فل�سطني، اإ�سافة اأن 
كامل امللف التحقيقي اخلا�س باملذكور منظور لدى هيئة الق�ساء الع�سكري 
الخت�سا�سهم االأ�سيل مبوجب اأحكام قانون العقوبات الع�سكري الفل�سطيني 
لعام 1979 واملتعلق باجلرائم التي تقع باملع�سكرات والثكنات الع�سكرية”. 

التعليق: مرة اأخرى تعاود النيابة العامة التاأكيد على اأن العمل الذي 
عدم  رغم  الع�سكري،  بال�ساأن  يتعلق  من�سور  املواطن  به  يقوم  كان 
بتغيرّ  علم  على  الهيئة  كانت  فقد  ذلك،  قانوين يف  �سند  اأي  وجود 
تكون وجهة  اأن  تتوقع  للر�سالة، وكانت  اإر�سالها  عند  العام  النائب 
، تختلف  نظر م�ساعد النائب العام، الذي اأ�سبح فيما بعد نائباً عاماً

عن وجهة نظر النائب العام ال�سابق.   

8. بتاريخ 2012/9/12 طلبت الهيئة مبوجب ر�سالة االجتماع مع هيئة 
الق�ساء الع�سكري، للحديث عن جمريات التحقيق، وفوجئت الهيئة برد 
فيه  اأر�سلت  الذي  ذاته  اليوم  الذي جاء يف  الع�سكري  الق�ساء  هيئة  رئي�س 

املحلية بتاريخ 2012/7/17.
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الر�سالة، ورد فيه ما يلي: »نعلمكم اأننا ناأ�سف عن حتديد موعد لقاء معكم 
حيث اإن اإجراءات التحقيق يف الق�سية مل تنته وذلك اأن اللجنة امل�سكلة 
اإنهاء  بانتظار  اأننا  بعد، كما  تنه عملها  الداخلية مل  قبل معايل وزير  من 
�رشعي  طبي  بتقرير  وتزويدنا  العينات  فح�س  من  ال�رشعي  الطب  معهد 

نهائي«.

حادثة  يف  اجلنائي  التحقيق  مو�سوع  ربط  الهيئة  ت�ستغرب  التعليق: 
اأحد النزالء يف مقر اال�ستخبارات الع�سكرية، بالتحقيق الذي  وفاة 
الق�ساء  اأن  الداخلية، فاالأ�سل  يجري لدى جلنة �سكلها معايل وزير 
طابع  ذات  جرمية  اأي  يف  االأ�سا�سية  التحقيق  جهة  هو  الع�سكري، 
تقع �سمن  من�سور  املواطن  وفاة  اعتبار  فر�ض  ع�سكري، هذا على 
ال�ساأن الع�سكري. وعليه مل ي�سل الهيئة حتى اإعداد هذا التقرير اأي 

معلومات عن نتائج التحقيق التي قام بها جهاز الق�ساء الع�سكري.

9. وبتاريخ )2012/9/12( قامت الهيئة مبرا�سلة وزارة الداخلية بر�سالة 
الداخلية  وزير  يراه  من  اأو  اللجنة  مع  االجتماع  ر�سمي  ب�سكل  فيها  تطلب 
منا�سًبا للحديث عن اللجنة وعن نتائج التحقيق التي و�سلت اإليها، غري اأن 
اللواء اجلربيني يفيد »باأن التحقيق ما زال جارًيا وال  الهيئة تلقت رًدا من 

اإمكانية لالجتماع بهذا ال�ساأن«.
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�ال�صتنتاجات

اإن القرار ال�سادر عن رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية باإحالة املواطن . 1
للقانون، حيث  الع�سكرية كان  خمالفًا  اأ�سامة من�سور لال�ستخبارات 
�سخ�س  الأنه  املدنية  العامة  للنيابة  من�سور  اأ�سامة  اإحالة  من  بد  ال  كان 
مدين، حتى ولو كان اأ�سامة من�سور يعمل حتت اإ�رشاف النائب العام.

مل يتم القيام باالإجراءات القانونية يف عملية االعتقال، حيث اإن اعتقال . 1
املواطن املذكور مت من جهة غري خمت�سة قانونًيا ودون اتباع االإجراءات 

القانونية من حيث اإبراز مذكرة اعتقال من جهة خمت�سة.
مل يكن هناك مربر لالنتظار كل هذه الفرتة التي جتاوزت الثالثة اأ�سابيع . 2

اأ�سامة  املواطن  التي ق�ساها  الفرتة  اإن  التحقيق، حيث  للبدء يف عملية 
من�سور يف االحتجاز كانت فرتة كفيلة الإنهاء التحقيق.

جلهاز . 3 التابع  االحتجاز  مقر  يف  من�سور  اأ�سامة  املواطن  و�سع  اإن 
و�سع  ي�سرتط  الذي  للقانون،  خمالًفا  جاء  الع�سكرية  اال�ستخبارات 

االأ�سخا�س املحتجزين يف اأماكن نظمها القانون. 
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 مل يتم احتجاز املواطن اأ�سامة املذكور يف املكان املخ�س�س للموقوفني 4. 
تتمنكن  مل  وبالتايل  الع�سكرية  لال�ستخبارات  التابع  التوقيف  مقر  يف 

الهيئة من االلتقاء  به. 
اإن وجود املواطن اأ�سامة من�سور يف مقر اال�ستخبارات الع�سكرية دون . 5

توفري حماية كافية له �سواء من خالل احلرا�سة اأو من خالل املراقبة اأو 
لتعر�س  عالية  احتمالية  اإىل  يوؤدي  للحماية،  اأدوات  و�سع  من خالل 
التي ال  االأماكن  القفز من  اأو  الهرب  �سواء مبحاولة  لالأذى،  املواطن 

تتوافر فيها اأدوات احلماية.
اإن الدالئل التي وردت يف اإفادة زوجة املواطن املذكور ت�سري اإىل اأن . 6

حالته النف�سية كانت جيدة وال يعاين من اأي اإ�سكاليات، �سوى اخلوف 
)فوبيا( االأماكن العالية. 

اإن تعدد الروايات حول وفاة املواطن اأ�سامة املذكور يدلل على اأن هناك . 7
وبالتايل  الثالث،  الطابق  من  املواطن  �سقوط  كيفية  يف  و�سوح  عدم 

حتديد  �سبب الوفاة.
اإن التقارير الطبية اخلا�سة بت�رشيح  جثة املواطن اأ�سامة املذكور مل حت�سم . 8

كيفية الوفاة، واإمنا اأ�سارت اإىل اأن الوفاة حدثت ب�سبب ال�سقوط من 
علو، وبالتايل ال تظهر تلك التقارير اأ�سباب ال�سقوط وال كيفية ووقت 

ال�سقوط.
هناك اإ�سارة وا�سحة اإىل اأنه قد مت اأخذ عينات خمربية لفح�سها من قبل . 9

معهد الطب ال�رشعي، غري اأن تلك النتائج مل تظهر حتى تاريخ اإعداد 
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ووقتها  الوفاة  كيفية  حول  الت�ساوؤالت  يثري  الذي  االأمر  التقرير،  هذا 
وظروفها.

ت�سكيلها،  من . 10 اأعلن عن  التي  اللجان  نتائج حتقيق  ن�رش  اإن عدم 
يثري  الع�سكرية،  اال�ستخبارات  قبل جهاز  من  اأو  الداخلية  وزارة  قبل 

عالمات ا�ستفهام حول ظروف وفاة املواطن املذكور.
اإن عدمتزويد الهيئة باملعلومات حول وفاة املواطن اأ�سامة املذكور . 11

ال�سكوك  واأثار  للتوقعات  املجال  وفتح  الت�ساوؤالت،  من  الكثري  اأثار 
حول وفاة املواطن املذكور. 

�لتو�صيات

• اأ�سامة 	 للوقوف على �سبب وفاة املواطن  ت�سكيل حلنة حتقيق حمايدة، 
املذكور ون�رش تلك النتائج على املالأ. 

• ن�رش نتائج التحقيق التي تو�سلت لها اللجان التي �سكلت �سواء من قبل 	
وزارة الداخلية اأو من قبل جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية.
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• �سمان مثول كل من يثبت تورطه يف وفاة املواطن من�سور اأمام اجلهات 	
الق�سائية املخت�سة، وتوقيع العقوبة عليهم وفقًا للقانون.

• اأر�سلت 	 التي  املخربية  الفحو�سات  نتائج  على  احل�سول  يف  االإ�رشاع   
لعينات من دم وبول املري�س اإىل معهد الطب ال�رشعي من اأجل التاأكد 

من عدم وجود اأي �سبهات جنائية حول ظروف الوفاة.

• اأ�سامة 	 املواطن  وفاة  م�سوؤولية  الفل�سطينية   الوطنية  ال�سلطة  حتمل   
املذكور، حتى لو ثبت اأنه هو الذي قفز من تلقاء نف�سه، وذلك حتت 
اال�ستخبارات  جهاز  يف  احلرا�سة  لرجال  التق�سريية  امل�سوؤولية  طائلة 

الع�سكرية.

• ي�سمن 	 الداخلية،  لالإجراءات  دليل  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  تبني 
االأمن واالأمان للمواطنني املحتجزين لدى االأجهزة االأمنية، والتاأكيد 

على وجود اآلية ل�سمان �سالمة االإجراءات يف التوقيف والتحقيق.  
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مالحق �لتقرير
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من�صــور�ت �لهيئـــة

�لتقاريــر �ل�صنويــة

التقرير ال�سنوي االأول، �سباط 1994 - حزيران 1995، 1995.. 1

2 . ،1996 االأول  كانون   31  -  1995 متوز   1 الثاين،  ال�سنوي  التقرير 
.1997

االأول . 3 كانون   31  -  1997 الثاين  كانون   1 الثالث،  ال�سنوي  التقرير 
.1998 ،1997

االأول . 4 كانون   31  -  1998 الثاين  كانون   1 الرابع،  ال�سنوي  التقرير 
.1999 ،1998

االأول . 5 كانون   31  -  1999 الثاين  كانون   1 اخلام�س،  ال�سنوي  التقرير 
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