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مقدمة

تقوم الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ديوان املظامل ،ومن خالل دورها يف
ر�صد وتوثيق انتهاكات حقوق الإن�سان الفل�سطيني ،ب�إعداد تقارير لتق�صي
احلقائق حول وقوع انتهاك �أو انتهاكات خطرية حلقوق الإن�سان ،وهي
من هذا املنطلق تعد هذا التقرير للوقوف على ظروف وفاة املواطن �أ�سامة
من�صور �أثناء 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 و�أحكام القانون؟ وما هي الإجراءات القانونية
التي مت اتخاذها؟ وكذلك �سيتم البحث يف ظروف وفاة املواطن املذكور،
وما هي الروايات التي قيلت يف هذا ال�ش�أن ونتائج التحقيقات الطبية يف
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ذلك الأمر .و�سيتم كذلك البحث يف الإجراءات واملتابعات احلكومية التي
جرت للوقوف على حقيقة االحتجاز والوفاة للمواطن �أ�سامة من�صور ،ويف
اخلتام �سيتم �إدراج املتابعات التي قامت بها الهيئة يف تلك احلادثة ،وما نتج
عنها وترتب عليها من انتهاك �أو ان�سجام و�أحكام القانون.
وا�ستنا ًدا لدور الهيئة يف التحقيق يف االنتهاكات اجل�سيمة وتقدمي تو�صياتها
للجهات الر�سمية والعمل على �إنفاذها ،قامت الهيئة ب�إجراء تق�صي حقائق
ب�شكل مو�ضوعي حول وفاة املواطن �أ�سامة عقل من�صور� ،أثناء احتجازه يف
مركز التوقيف التابع لال�ستخبارات مبدينة رام الله.
لذا �سيتم تق�سيم هذا التقرير �إىل ثالثة �أق�سام على النحو التايل:
الق�سم الأول :ظروف االحتجاز والوفاة.
الق�سم الثاين :املتابعات احلكومية لظروف االحتجاز والوفاة.
الق�سم الثالث :املتابعات التي قامت بها الهيئة.
ويف ختام التقرير �سيتم و�ضع النتائج و�أبرز التو�صيات لعدم تكرار مثل تلك
احلوادث.
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الق�سم الأول
ظروف االحتجاز والوفاة

�سيتم احلديث يف هذا الق�سم حول احلق يف احلرية ال�شخ�صية وعدم االعتقال
واالحتجاز التع�سفي ،ومن ثم احلديث عن احلالة مو�ضوع التقرير من خالل
ظروف االحتجاز وظروف الوفاة على النحو التايل:

�أو ًال :احلــق فـي احلريـــة ال�شخ�صيــــة:
يق�صد بهذا احلق :حق الفرد يف العي�ش يف �أمان واطمئنان من دون خوف
�أو رهبة ،وعدم جواز القب�ض عليه �أو اعتقاله �أو حب�سه ،وعدم اتخاذ �أي
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ت�رصف مي�س ب�أمنه ال�شخ�صي �إال طبقا للقانون ويف احلدود التي بينها مع
مراعاة الإجراءات وال�ضمانات التي حددها.
ويعترب احلق يف احلرية ال�شخ�صية من احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان التي
كفلتها العديد من االتفاقيات الدولية ،ومن �أبرزها الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .وي�شمل هذا
احلق جمموعة من احلقوق املرتابطة ،التي ت�ضمن للمواطن حقه يف �إجراءات
قانونية عادلة يف حال قيام ال�سلطة احلاكمة ب�أي عمل من �ش�أنه �أن يقيد
ومرورا بالقب�ض
التحري والتفتي�ش،
ً
حريته ال�شخ�صية ،بد ًءا من �إجراءات ّ
والتوقيف والتحقيق واملحاكمة ،واحلب�س �أو ال�سجن يف حال الإدانة،
وانتها ًء بوجوب الإفراج عن املحكوم عليه بعد انتهاء مدة حمكوميته.
�أما بخ�صو�ص مكان االحتجاز ،فمن م�س�ؤولية اجلهاز امل�رشف على مكان
االحتجاز ،املحافظة على حياة ال�شخ�ص النزيل �أو املحتجز ،فيجب بداية
منظما مبوجب �أحكام القانون ،و�أن
�أن يكون مكان االحتجاز قانونيًّا �أو ً
م�صمما بحيث ي�شكل
تتوافر فيه �ضمانات الكرامة الإن�سانية ،و�أن يكون
ً
ثانيا.
�ضما ًنا حلياة النزيل �أو ًال ،وعدم هروبه ً
لقد حمى القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة  ،2003احلق يف احلرية
ال�شخ�صية وعدم امل�سا�س بها ،وذلك من خالل جمموعة من الن�صو�ص
التي ت�ضمنت جمموعة من املبادئ تتفق واملعايري الدولية حلماية هذا احلق
و�صيانته ،وذلك على النحو التايل:
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•امل�ساواة �أمام القانون ،وبراءة املتهم حتى ثبوت �إدانته �أمام حمكمة
خمت�صة تكفل له فيها �ضمانات الدفاع عن نف�سه.
•عدم جواز القب�ض على �أحد� ،أو تفتي�شه� ،أو حب�سه� ،أو تقييد حريته
ب�أي قيد� ،أو منعه من التنقل� ،إال ب�أمر ق�ضائي وفقًا لأحكام القانون.
•منع التعذيب ،ومعاملة املتهمني و�سائر املحرومني من حرياتهم معاملة
الئقة.
•حرمة امل�ساكن ،وعدم جواز مراقبتها �أو دخولها �أو تفتي�شها �إال ب�أمر
ق�ضائي م�سبب وفقًا لأحكام القانون.
•عدم جواز احلجز �أو احلب�س يف غري الأماكن اخلا�ضعة للقوانني ال�صادرة
بتنظيم ال�سجون.
وقد ّنظم بالتف�صيل قانون الإجراءات اجلزائية رقم  3ل�سنة ،2001
�ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي� ،سواء خالل التوقيف
والتحقيق �أو التفتي�ش �أو اال�ستجواب واالخت�صا�ص القانوين جلهة التوقيف،
تن�ص املادة  29من هذا القانون
وقواعد و�إجراءات املحاكمة العادلة ،حيث ّ
على �أ ّنه“ :ال يجوز القب�ض على �أحد �أو حب�سه �إال ب�أمر من اجلهة املخت�صة
بدنيا
بذلك قانو ًنا ،كما جتب معاملته مبا يحفظ كرامته ،وال يجوز �إيذا�ؤه ً
�أو معنو ًيا» .ومل ُيجز القانون القب�ض على �أي �شخ�ص دون مذكرة قانونية
�إال يف حاالت حمددة على �سبيل احل�رص؛ كحالة التلب�س باجلرمية .ويعترب
من قبيل القب�ض تقييد حرية الإن�سان والتعر�ض له ب�إم�ساكه وحجزه ،ولو
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متهيدا التخاذ بع�ض الإجراءات �ضده ،ويجب �أن يكون
لفرتة ق�صريةً ،
هذا احلجز يف الأمكنة التي يحددها القانون.

ثانيا :االعتقال يف املواثيق الدولية والت�رشيعات الفل�سطينية
ً
 .1املواثيق الدولية:
لقد تبنى القانون الدويل عموما ،والقانون الدويل حلقوق الإن�سان حق
احلرية ،ومن ذلك ما جاء يف ن�ص املادة التا�سعة من امليثاق الدويل املتعلق
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والتي تن�ص على �أنه« :لكل فرد احلق باحلرية
والأمن ل�شخ�صه وال ميكن لأحد �أن يوقف �أو يعتقل اعتباطا .ال ميكن
حرمان �أحد من حريته �إال لأ�سباب وطبقا لإجراء يحدده القانون” .كذلك
ال يجوز االعتقال �أو احلب�س التع�سفي دون وجود �أ�سا�س قانوين �أو وجود
تهمة ثابتة مدعومة ب�أدلة را�سخة.
�إن بع�ض املمار�سات الفعلية ،التي منحت لل�سلطات ال�سيا�سية والإدارية
داخل الدولة منحت �سلطات القب�ض والتحقيق جلهات �أمنية داخل تلك
الدول ،وهذا الأمر �أتاح �إبقاء �أ�شخا�ص متهمني يف مقار احلب�س لفرتات
ممتدة جدا وطويلة قبل �أن تتم حماكمتهم ،وهذا يعد انتهاكا حلق الإن�سان
ً
�رصيحا للحق يف احلرية ال�شخ�صية.
انتهاكا
يف احلرية ،وي�شكل
ً
و�أكرث ما يثار يف هذا احلق مو�ضوع احلق يف احلرية و�سالمة الإجراءات
القانونية (االعتقال التع�سفي) .واملو�ضوع الثاين احلق يف العر�ض على
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املرجع الق�ضائي املخت�ص (�ضمانات املحاكمة العادلة) ،لذا �سيتم البحث
يف هذين املو�ضوعني على النحو التايل:
أ.أاحلق يف احلرية و�سالمة الإجراءات القانونية (االعتقال التع�سفي).
يق�صد باالعتقال ب�شكل عام :هو جتريد الإن�سان من حريته ،ولو لفرتة
متهيدا التخاذ بع�ض الإجراءات �ضده ،على �أن يكون هذا احلجز
ق�صريةً ،1
تع�سفيا متى كان
يف الأمكنة التي يحددها القانون لذلك .ويكون االعتقال
ً
راع فيه �أحكام
دون مربر قانوين �أو مت من قبل جهة غري قانونية� ،أو مل ُت َ
القانون.
والغر�ض من الأحكام التي ترتبط باالعتقال يف ال�رشعة الدولية حلقوق
الإن�سان هو حماية احلرية ال�شخ�صية وحظر االعتقال التع�سفي ،فقد ن�صت
املادة ( )9من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،على �أنه“ :ال يجوز اعتقال
�أي �إن�سان �أو حجزه �أو نفيه تع�سفًا» .وتن�ص املادة ( )9من العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،على �أنه« :ال يجوز توقيف �أحد �أو
اعتقاله تع�سفا .وال يجوز حرمان �أحد من حريته �إال لأ�سباب ين�ص عليها
القانون وطبقا للإجراء املقرر فيه”.
كافيا لإثبات
ولكي يكون التوقيف مقبو ًال ،فيجب �أن يكون الدليل املتوافر ً
ارتكاب امل�شتبه به لفعل �إجرامي .2وطبقًا لفريق الأمم املتحدة العامل املعني
 1يالحظ �أن ال�صكوك الدولية ال ت�ستخدم دائما امل�صطلحات نف�سها لت�شري �إىل احلرمان من احلرية :فهي قد
ت�شري �إىل “االعتقال” ،و”القب�ض” ،و”االحتجاز” ،و”ال�سجن” ،و”احلب�س االحتياطي”� ،إلخ.
 2الأمم املتحدة ،حقوق الإن�سان يف �إدارة النظام العديل :دليل �إر�شادي للق�ضاة واالدعاء واملحامني عن
حقوق الإن�سان( ،نيويورك وجنيف :الأمم املتحدة ،)2002 ،الف�صل اخلام�س« :حقوق الإن�سان
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تع�سفيا �إذا مل تعر�ض ال�سلطات
باالحتجاز التع�سفي ،ف�إن االحتجاز ُيعد
ً
�أي �سند قانوين �سليم يربر احلرمان من احلرية� ،أو عندما يكون احلرمان
من احلرية نا ًجتا عن ممار�سة احلقوق �أو احلريات املحمية مثل ،حرية املعتقد
�أو حرية التعبري� ،أو حني تكون انتهاكات املعايري الدولية املت�صلة باملحاكمة
العادلة هي من اخلطورة بحيث ت�ضفي على احلرمان من احلرية طابعا
تع�سفيا.3
ً
ب .عر�ض املدنيني على الق�ضاء الع�سكري:4
يعترب الق�ضاء الع�سكري الفل�سطيني امتدا ًدا ملا يعرف بالق�ضاء الثوري لقوات
الثورة الفل�سطينية والف�صائل املن�ضوية حتت مظلة منظمة التحرير الفل�سطينية،
و�شكلت قوانني منظمة التحرير الفل�سطينية الأ�سا�س القانوين لهذا الق�ضاء،
بعد �صدور القرار الت�رشيعي رقم ( )5عن رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفل�سطينية الراحل يا�رس عرفات بتاريخ  ،19795/7/11وبد�أ
العمل بهذه القوانني يف ال�شتات الفل�سطيني ،ويف الأماكن التي تواجدت
واالعتقال ،واالعتقال ال�سابق للمحاكمة واالحتجاز الإداري»� ،صفحة .155
 3انظر فريق الأمم املتحدة العامل املعني باالحتجاز التع�سفيhttp://www.unhchr. ”,26 .no Sheet Fact ،
ch/html/menu6/2/fs26.htm

 4غاندي ربعي ،احتجاز املدنيني لدى الأجهزة الأمنية الفل�سطينية بقرار من هيئة الق�ضاء الع�سكري،
�إ�صدارات الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،رام الله.2008 ،
 5يف عام � 1979أ�صدر الرئي�س الراحل يا�رس عرفات ب�صفته رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
قرارا �سماه القرار الت�رشيعي رقم (� )5أمر من خالله بالعمل ب�أربعة قوانني هي:
ً
�أ .قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية الثوري.
ب .قانون العقوبات الثوري.
ج .قانون ال�سجون -مراكز الإ�صالح.
د .نظام ر�سوم املحاكم الثورية.
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فيها قوات الثورة الفل�سطينية ،وطبقت �أحكام هذا الق�ضاء بداية على
أي�ضا ،ممن ارتكبوا جرائم بحق
الع�سكريني الفل�سطينيني ،وعلى املدنيني � ً
الثورة الفل�سطينية .وبعد توقيع اتفاقية �أو�سلو يف عام  ،1993ا�ستمر
عمل الق�ضاء الع�سكري يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،حيث مت
ت�شكيل املحاكم الع�سكرية ،وتعيني املدعني العامني الع�سكريني يف جميع
حمافظات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.6
�إن العمل بالقانون الثوري لعام  ،1979يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية ال
يوجد له �سند قانوين �أو د�ستوري ي�سوغه ،وذلك وفقًا للمرا�سيم ال�صادرة
يف اجلريدة الر�سمية والقوانني ال�سارية يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية ،حيث
جاء املر�سوم رقم ( )1ل�سنة  ،1995ال�صادر عن الرئي�س الراحل يا�رس
وا�ضحا يف هذا املجال ،عندما ن�ص يف املادة الأوىل منه على:
عرفات
ً
“ي�ستمر العمل بالقوانني والأنظمة والأوامر التي كانت �سارية املفعول قبل
تاريخ  1967/6/5يف الأرا�ضي الفل�سطينية (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة)
حتى يتم توحيدها” ،وي�شري املر�سوم وب�شكل وا�ضح �إىل القوانني والأنظمة
 6يرى �أ�ستاذ القانون الد�ستوري يف جامعة القد�س الأ�ستاذ �إبراهيم �شعبان �أن قانون �أ�صول املحاكمات
الثوري  1979ال ي�ستند �إىل ال�رشعية الد�ستورية ،و�أن �أول قرارات الرئي�س الراحل عرفات كان
ب�رسيان القوانني القائمة وبقائها قائمة ومنفذة يف الأرا�ضي املحتلة ،ومل ي�رش من قريب �أو بعيد �إىل
�رسيان قوانني منظمة التحرير الفل�سطينية ،ويخل�ص الدكتور �شعبان يف مقالته �إىل �أن �أ�سا�س احلكم
يف فل�سطني هو مبد�أ �سيادة القانون ،و�أن جميع ال�سلطات (التنفيذية والت�رشيعية والق�ضائية) والأجهزة
والهيئات وامل�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص يخ�ضعون للقانون (م  6من القانون الأ�سا�سي) .و�أن حقوق الإن�سان
وحرياته الأ�سا�سية ملزمة وواجبة االحرتام (م  10من القانون الأ�سا�سي) .و�أن احلرية ال�شخ�صية حق
طبيعي وهي مكفولة ال مت�س ،و�أنه ال يجوز القب�ض على �أحد �أو تفتي�شه �أو حب�سه �أو تقييد حريته ب�أي قيد
�أو منعه من التنقل �إال ب�أمر ق�ضائي وفقا لأحكام القانون بل يحدد القانون مدة احلب�س االحتياطي (م 11
من القانون الأ�سا�سي) .من موقع �شبكة �أمني للإعالم
 http://www.amin.org/look/amin/en-section.phpاملقال من�شور بتاريخ .2008/6/11
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والأوامر التي كانت �سارية يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية (ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة) ،ومبا �أن القانون الثوري مل ي� ِرس من قبل يف �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،فان تطبيقه يعترب خمالفًا للمر�سوم الرئا�سي ،وجاء القانون
الأ�سا�سي املعدل ل�سنة  2003ليح�سم م�س�ألة االخت�صا�صات ،حيث ن�ص
يف املادة ( )101فقرة ( )2على �أن املحاكم الع�سكرية تن�ش�أ بقانون،
7
ؤخرا بعديد من
و�أنها تخت�ص بال�ش�أن الع�سكري فقط ،و ُدعم هذا الر�أي م� ً
القرارات ال�صادرة من املحكمة العليا ،التي �أكدت على انعدام اخت�صا�ص
هيئة الق�ضاء الع�سكري بتوقيف �أو متديد االحتجاز للمدنيني.8
 .2القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني والقوانني الأخرى ذات ال�صلة:
حتظر القوانني الفل�سطينية واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان كل �أ�شكال
االعتقال واالحتجاز غري القانوين للأ�شخا�ص ،وكل �أ�شكال التعذيب
واملعاملة الال�إن�سانية والقا�سية.
 7غاندي ربعي ،احتجاز املدنيني لدى الأجهزة الأمنية الفل�سطينية بقرار من هيئة الق�ضاء الع�سكري،
مرجع �سابق.
 8يف الإطار ذاته �أر�سلت الهيئة كتابًا بتاريخ � 2008/11/23إىل رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري تطلب
منه عقد لقاء لال�ستي�ضاح منه عن الأ�سا�س القانوين الذي مبوجبه يقوم بتوقيف املدنيني على ذمة هيئة
الق�ضاء الع�سكري ،حيث ورد كتاب �إىل الهيئة بتاريخ  2008/11/24يفيد فيه-1« :انه ال يوجد
لدى الق�ضاء الع�سكري �أي موقوف بال�صفة املدنية ،و�إمنا يتم توقيف �أ�شخا�ص بتهمة االنتماء �إىل تنظيم
حمظور واىل ميلي�شيات م�سلحة ت�شكل خطرا على الأمن والنظام العام� -2 .إن ما يتخذ من �إجراءات
قانونية بحق مثل ه�ؤالء هي �إجراءات وقائية ملنع تكرار ما حدث يف غزة من انقالب على ال�سلطة
ال�رشعية ».للمزيد راجع تقرير الهيئة ال�سنوي لعام  2008حول و�ضع حقوق الإن�سان يف الأرا�ضي
الفل�سطينية.
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لقد كفل القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة  20039حق الإن�سان
يف احلرية ال�شخ�صية ،ومنع امل�سا�س بها حتت �أي مربر �أو ذريعة .كما
و�ضع ال�ضوابط وال�رشوط التي يجب �أن تتبع لتقييد تلك احلرية و�أناط تلك
املهمة بالق�ضاء ،حيث منع القب�ض �أو التوقيف� 10أو التفتي�ش �أو تقييد احلرية
�إال مبوجب �أمر ق�ضائي وفقا لأحكام القانون .ومنع حجز �أو حب�س �أي
�إن�سان يف غري �أماكن االعتقال واالحتجاز القانونية ،11و�أوجب تبليغ كل
من يقب�ض عليه �أو يوقف ب�أ�سباب القب�ض عليه ،والتهم املوجهة له ،وبحقه
يف توكيل حمام للدفاع عنه .و�أوجب معاملة املتهمني معاملة الئقة حترتم
كرامتهم الإن�سانية.
ونظم قانون الإجراءات اجلزائية رقم  3ل�سنة 200112عملية القب�ض
والتوقيف والتفتي�ش ،و�أناط بالنيابة العامة دون غريها �إقامة الدعوى
اجلزائية ،وحدد دور النيابة العامة و�صالحياتها يف مهام ال�ضبط الق�ضائي
والإ�رشاف على م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،و�إ�صدار �أوامر القب�ض والتفتي�ش
وحدد ،على �سبيل احل�رص ،الأ�شخا�ص الذين يتمتعون ب�صفة
والتمديدّ .
ال�ضبط الق�ضائي ،و�أحلق �أفراد ال�ضابطة الق�ضائية فيما ميار�سونه من �أعمال

 9انظر املواد ( 112 ،)14 -11من القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة .2003
 10ا�ستخدم قانون الإجراءات اجلزائية الفل�سطيني رقم  3ل�سنة  2001م�صطلح “القب�ض والتوقيف” ملن
حتتجزهم الأجهزة الأمنية ،يف حني ا�ستخدم القانون الأ�سا�سي م�صطلح “االعتقال” ب�ش�أن الأ�شخا�ص
الذين يتم احتجازهم خالل فرتة حالة الطوارئ املعلن عنها من رئي�س ال�سلطة الوطنية بح�سب هذا
القانون.
 11انظر :املواد  7 ،6 ،4 ،3 ،2من قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل رقم  6ل�سنة .1998
 12انظر :املواد ،105 ،95 ،94 ،55 ،54 ،41 ،39 ،34 ،29 ،23 ،21 ،20 ،19 ،2
 125 ،123 ،120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،108 ،107من قانون الإجراءات
اجلزائية رقم  3ل�سنة .2001
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بالنيابة العامة ،و�أخ�ضعهم لإ�رشافها ومراقبة �أعمال وظيفتهم.
فالقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني نظم االعتقال واحلجز ،وفقا لأحكام املادة
( )11فن�ص على:
 .1احلرية ال�شخ�صية حق طبيعي وهي مكفولة ال مت�س.
 .2ال يجوز القب�ض على �أحد �أو تفتي�شه �أو حب�سه �أو تقييد حريته ب�أي قيد �أو
منعه من التنقل �إال ب�أمر ق�ضائي وفقًا لأحكام القانون ،ويحدد القانون
مدة احلب�س االحتياطي ،وال يجوز احلجز �أو احلب�س يف غري الأماكن
اخلا�ضعة للقوانني ال�صادرة بتنظيم ال�سجون.
و�أكدت املادة ( )12من القانون ذاته على “حق كل معتقل ب�أن يبلّغ ب�أ�سباب
القب�ض عليه �أو �إيقافه ،وكذلك بوجوب �إعالمه �رسي ًعا بلغة يفهمها باالتهام
املوجه �إليه ،و�أن ّ
ميكن من االت�صال مبحام ،و�أن يقدم للمحاكمة دون
ت�أخري».
وقد بني القانون الأ�سا�سي يف املادة (� )103ضمانات االحتجاز واالعتقال
يف حالة الطوارئ من خالل �رشوط دنيا يجب توفريها ،حيث ن�صت هذه
املادة على ما يلي:
�1-1أي توقيف يتم مبقت�ضى مر�سوم �إعالن حالة الطوارئ يراجع من قبل
النائب العام �أو املحكمة املخت�صة خالل مدة ال تتجاوز خم�سة ع�رش
يو ًما من تاريخ التوقيف.

حماميا يختاره.
2-2يحق للموقوف �أن يوكل
ً
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ثال ًثا :احلالة امل�ستهدفة
�أ�سامة عقل من�صور ،ويبلغ من العمر ( 49عام ًا) ،من �سكان مدينة رام
الله ،وقد عمل يف جهاز املخابرات العامة منذ قدوم ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية وتوليها مهامها عقب اتفاق �أو�سلو ،وبقي على ر�أ�س عمله يف
قطاع غزة حتى حدوث االنق�سام ،انتقل لل�سكن يف مدينة رام الله .ويف
عام � 2008أحيل املواطن املذكور على التقاعد ك�ضابط �سابق يف جهاز
املخابرات العامة الفل�سطينية .وخالل الفرتة ذاتها التي �أحيل فيها على
التقاعد ،مت تكليفه بالعمل على ملف الأرا�ضي املهددة بامل�صادرة 13.حيث
�صدر التكليف من مكتب رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ومت تخ�صي�ص
راتب
مكتب له ليعمل �ضمن وحتت �إطار النائب العام ،ومل ُي َّ
خ�ص�ص له ٌ
معني ،و�إمنا كانت ت�رصف له مبالغ من الرئا�سة تخ�ص�ص وت�رصف بنا ًء
على كل �صفقة يبد�أ العمل عليها ،كذلك ُخ�ص�صت له �سيارة من الرئا�سة
لت�سهيل عمله 14.وقد مت بتاريخ  2012/6/15احتجازه من مكان وجوده
يف مقر مول برافو يف مدينة البرية ،من قبل �أفراد من جهاز اال�ستخبارات
الع�سكرية ،ومت و�ضعه يف مقر اال�ستخبارات الع�سكرية /املقر العام الكائن
يف �شارع الإر�سال مبدينة رام الله ،وبقي حتى وفاته نتيجة �سقوطه من
الطابق الثالث بتاريخ .2012/7/15
� 13إفادة ال�سيدة غادة من�صور ،زوجة املواطن �أ�سامة من�صور امل�أخوذة منها �أثناء مقابلتها يف منزلها بتاريخ
.2012/9/12
� 14إفادة معايل الأ�ستاذ ح�سن العوري م�ست�شار قانوين لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� ،أدىل بها �أثناء لقائه يف
مكتبه مبقر الرئا�سة بتاريخ .2012/9/18
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راب ًعا :ظروف اعتقال املواطن �أ�سامة عقل من�صور
وفقًا لإفادة املواطن حممود العدرة� ،أحد الأ�شخا�ص الذين كانوا برفقة
املواطن �أ�سامة من�صور ،ف�إنه وبتاريخ  2012/6/15مت احتجاز املواطن
من�صور �أثناء وجوده يف مقهى مببنى مول (برافو) الكائن يف حي البالوع
مبدينة البرية ،حيث ح�رضت قوة مكونة من � 6أ�شخا�ص يرتدون الزي
املدين ،وطالبوا املواطن من�صور بال�سري معهم على �أنه موقوف ،وطالبوه
علما �أن ال�سيارة التي كانت معه
كذلك بت�سليم جواله ومفتاح �سيارتهً ،
خا�صة بزوجته ،وكذلك طلبوا منه ت�سليم بطاقة الهوية اخلا�صة به .ويذكر
يف هذا ال�صدد �أن الأ�شخا�ص املذكورين مل يربزوا �أي دليل يثبت كونهم من
15
جهاز اال�ستخبارات ،ومل يربزوا �أي مذكرة توقيف �أو جلب ر�سمية.
علما �أن املواطن �أ�سامة من�صور ،كان وقبل ثالثة �أيام من اعتقاله ،قد تلقى
ً
ات�صا ًال من �شخ�ص يحذره من �أن جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية يبحث
عنه ،حيث ح�رضت قوة من اال�ستخبارات �إىل منزل من�صور الكائن يف
حي عني م�صباح مبدينة رام الله ،وبد�أت القوة تفتي�ش املنزل دون �إبراز
�أي مذكرة توقيف قانونية يف هذا املجال 16،ورغم التطمينات التي ح�صل
عليها �أ�سامة من�صور بعدم تعر�ض جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية له� ،إال �أن
اعتقاله قد مت فع ًال ،ومت احتجازه يف مقر اال�ستخبارات الع�سكرية يف مدينة
رام الله .وقد كان احتجازه ب�أمر خطي �صادر عن رئي�س ال�سلطة الوطنية
على �أن يتم اعتقاله والتحقيق معه من قبل اال�ستخبارات الع�سكرية حتت
� 15إفادة املواطن حممود العدرة �أثناء مقابلة �أجريت معه يف مقر الهيئة مبدينة رام الله بتاريخ .2012/9/26
� 16إفادة ال�سيدة غادة امل�شار �إليها �سابقًا.
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�إ�رشاف امل�ست�شار القانوين لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
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�إن اخللفية التي �أدت �إىل احتجاز املواطن من�صور ،الذي كان يعمل لدى
مكتب النائب العام وحتت �إ�رشافه ،كانت على �ضوء و�صول معلومات
لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،بوجود بع�ض الإ�شكاليات يف نقل ملكية
بع�ض قطع الأرا�ضي التي متت حمايتها من الت�رسيب للإ�رسائيليني ،وما
�أثار املو�ضوع وجود عدد من الوثائق امل�شكوك يف قانونيتها و�صحتها،
ونتيجة لذلك ،مت ت�شكيل جلنة من قبل الرئي�س لفح�ص املو�ضوع ورفع
تو�صياتها .وبالفعل قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات 18،ولكنها مل
تتو�صل �إىل اتفاق �أو �صيغة حمددة يتم رفعها للرئي�س� ،أو بالأحرى مل يتم
ح�سم مو�ضوع التو�صيات املحددة بهذا ال�ش�أن .ونتيجة لذلك مت ت�شكيل
جلنة جديدة لفح�ص املو�ضوع 19.وعقدت اللجنة اجلديدة عدة اجتماعات
وقامت برفع تو�صية حمددة ومكتوبة تفيد ب�رضورة التحقيق مع املواطن
�أ�سامة من�صور ،على �أن يكون ذلك التحقيق من قبل جهة حتقيق غري النيابة
العامة ،حتى ال يت�أثر التحقيق ،كون �أ�سامة يعمل يف مكتب النائب العام.
ونتيجة لذلك� ،أ�صدر رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية توجيهاته ب�أن يقوم
جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية بعملية التحقيق حتت �إ�رشاف امل�ست�شار
القانوين لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية .على �ضوء توجيهات الرئي�س
 17مت الإطالع على تلك التعليمات من قبل طاقم الهيئة الذي �أجرى املقابلة مع معايل اال�ستاذ ح�سن العوري لكن
الطاقم مل يتمكن من احل�صول على ن�سخة ورقية من تلك التعليمات رغم طلب ذلك.
 18ت�شكلت اللجنة من وزارة العدل ودائرة الأرا�ضي ،والنيابة العامة ،و�صندوق اال�ستثمار.
 19ت�شكلت هذه اللجنة من كل من النائب العام ،ووزير العدل ،ورئي�س �سلطة الأرا�ضي ،وامل�ست�شار القانوين
لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
19

الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان "ديوان املظامل"

قام جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية بالقب�ض على املواطن املذكور ونقله �إىل
مقره يف �شارع الإر�سال يف مدينة رام الله ،حيث مكث هناك من تاريخ
� 2012/6/15إىل �أن تويف بتاريخ  2012/7/15بعد �سقوطه من الطابق
20
الثالث �أثناء احتجازه لدى اجلهاز.

خام�سا :ظروف التوقيف والتحقيق
ً
منذ حلظة توقيف �أ�سامة من�صور لدى اال�ستخبارات الع�سكرية ،مل يتم
و�ضعه يف املكان املخ�ص�ص الحتجاز النزالء يف �سجن اال�ستخبارات
الع�سكرية ،و�إمنا مت و�ضعه يف غرفة �أحد ال�ضباط يف الطابق الثالث من مقر
اال�ستخبارات الع�سكرية ،حيث مت و�ضع �رسير له يف تلك الغرفة ،وتركت
له حرية التحرك يف الطابق الثالث من املقر ،وترك دون حتقيق ملدة ت�صل
�أ�سبوعني �أو ثالثة �أ�سابيع ،وخالل الأ�سبوع الأخري ،مت التحقيق معه حول
عمله وحول جمموعة من الأوراق اخلا�صة بعدد من قطع الأرا�ضي ،حيث
اعرتف وفقًا ملح�رض التحقيق بعدم �صحة تلك الأوراق ،وذكر �أن هناك
أي�ضا .وخالل تلك الفرتة طلبت النيابة
عد ًدا من الأ�شخا�ص يعرفون ذلك � ً
املنتدبة لدى هيئة مكافحة الف�ساد من امل�ست�شار القانوين للرئي�س ،بال�سماح
لها بالتحقيق مع �أ�سامة من�صور .،وقد مت جتهيز املواطن من�صور لرتحيله
للمثول �أمام النيابة ملنتدبة لدى هيئة مكافحة الف�ساد ،غري �أنه تويف يف اليوم
21
ذاته الذي كان من املفرت�ض مثوله فيه �أمام النيابة امل�شار �إليها �أعاله .
� 20إفادة الأ�ستاذ ح�سن العوري امل�شار �إليها �سابقًا.
� 21إفادة الأ�ستاذ ح�سن العوري امل�شار �إليها �سابقًا.
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بعد �إلقاء القب�ض على املواطن املذكور مت احتجازه يف مكتب تابع جلهاز
اال�ستخبارات الع�سكرية مع توفري بع�ض احلرا�سة ،لكن كان با�ستطاعته
التجول بحرية يف املقر حتت رقابة و�إ�رشاف بع�ض عنا�رص جهاز اال�ستخبارات
الع�سكرية .وقام طاقم قانوين من جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية بالتحقيق
مع املواطن املذكور يف الأ�سبوع الأخري قبل وفاته وبعد تدخل امل�ست�شار
القانوين للرئي�س وتوجيههم يف عملية التحقيق ،ولكن حتى حلظة وفاة
22
املواطن املذكور مل يكن التحقيق قد ا�ستكمل معه بعد.
من تاريخ احتجاز املواطن املذكور يف  2012/6/15وحتى تاريخ
وفاته يف  2012/7/15متكنت زوجة املواطن املذكور من زيارته ثالث
حماميا �ضن ًا منه
مرات واطلعت على ظروف اعتقاله ،غري �أنه مل يوكل
ً
ب�أنه با�ست�ضافة من قبل جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية ،ووفقًا لآخر مقابلة
بني املواطن من�صور وزوجته بتاريخ � ،2012/7/13أي قبل يومني من
وفاته ،قام املواطن املذكور بالتحدث ب�إيجابية عن جمريات التحقيق ،و�أن
23
امل�س�ألة م�س�ألة وقت و�سيتم الإفراج عنه لعدم ثبوت �أي �أدلة �إدانة �ضده.
مما �سبق ،ال يوجد ما ي�شري �إىل عر�ض املواطن املذكور حتى تاريخ وفاته
على اجلهات الق�ضائية املخت�صة �أو على النيابة الع�سكرية �أو النيابة العامة
املدنية.
�أثناء وجود املواطن املذكور حمتج ًزا لدى جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية،
� 22إفادة الأ�ستاذ ح�سن العوري امل�شار �إليها �سابقًا.
� 23إفادة املواطنة غادة من�صور امل�شار �إليها �سابقًا.
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كان يتمتع ب�صحة جيدة ،حيث �أفادت زوجة املواطن �أنه ويف �آخر زيارة
لزوجها بتاريخ  2012/7/13كان يتمتع ب�صحة جيدة ومعنويات عالية،
و�أنه مل يتحدث خالل تلك الزيارة عن �أي �سوء معاملة �أو تعذيب من قبل
24
�أفراد جهاز اال�ستخبارات.

�ساد�سا :ظروف الوفاة
ً
تعددت الروايات التي �سيقت يف حالة املواطن �أ�سامة من�صور ،غري �أنها
اجمعت على �أن الوفاة ناجتة عن �سقوطه من الطابق الثالث ملقر اال�ستخبارات
الع�سكرية الكائن يف �شارع الإر�سال مبدينة رام الله.
وعلى �ضوء املعلومات التي وردت للم�ست�شار القانوين للرئي�س حول وفاة
املواطن �أ�سامة من�صور ،قام امل�ست�شار القانوين للرئي�س وممثلو النيابة الع�سكرية
وممثلو النيابة العامة املدنية بالتوجه �إىل مقر جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية
للوقوف على تفا�صيل احلادث ،و�شاهد امل�ست�شار القانوين للرئي�س اجلثة
وبح�ضور ممثلي النيابتني الع�سكرية واملدنية ،حيث كانت اجلثة ملقاة على
الأر�ض ،ومت نقلها بطلب من النيابة العامة �إىل م�ست�شفى رام الله احلكومي،
ومن ثم �إىل معهد الطب ال�رشعي يف جامعة �أبو دي�س من �أجل ت�رشيحها
للوقوف على �سبب الوفاة.
قام حمامي الأ�رسة وعدد من �أفراد الأ�رسة باالطالع على اجلثة للت�أكد من
� 24إفادة املواطنة غادة من�صور امل�شار �إليها �سابقًا.
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هويتها ،قبل نقلها �إىل معهد الطب ال�رشعي يف جامعة �أبو دي�س من �أجل
ت�رشيحها ،حيث جرى الت�رشيح يف اليوم نف�سه ،و�صدر تقرير الت�رشيح
بتاريخ  25،2012/7/17وقامت �أ�رسة املواطن املذكور بنقل اجلثة
للت�رشيح �إىل الق�سم العديل يف م�ست�شفى «�أ�ساف هروفيه» 26التابع جلامعة
تل �أبيب داخل اخلط الأخ�رض من �أجل ت�رشيحها مرة ثانية .وقد مت ت�رشيح
مو�ضحا ب�أنه
اجلثة يف امل�ست�شفى املذكور وقام ب�إ�صدار تقريره باللغة العربية
ً
27
تقرير �أويل بانتظار نتائج التحاليل والفحو�صات املخربية.
يف اليوم ال�سابق لوفاة املواطن من�صور ،قام جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية
با�ستدعاء املواطن حممد عابد ،مرافق املواطن من�صور و�سائقه ال�شخ�صي،
حيث طلب منه احل�ضور �إىل مقر جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية للتحقيق
معه حول طبيعة عمل املواطن �أ�سامة ومدى توفر معلومات حول الأوراق
امل�شكوك يف �صحتها ،وقد ذكر حممد عابد يف �إفادته للهيئة� 28أنه مت
وحتديدا يف
التحقيق معه يف الطابق ذاته الذي وجد فيه �أ�سامة من�صور،
ً
الغرفة املجاورة لغرفة �أ�سامة .والالفت للنظر ،وفقًا ملحمد عابد� ،أنه مل
ي�سمع �صوت �أ�سامة هذه املرة رغم �سماع �صوته يف املرة ال�سابقة التي مت
التحقيق فيها مع حممد عابد يف الغرفة ذاتها 29،وقد ا�ستمر التحقيق مع
25
26
27
28
29

مرفق �صورة عن تقرير الت�رشيح بهذا التقرير.
وهو ما يطلق عليه ا�سم معهد �أبو كبري للطب ال�رشعي.
تنتظر الهيئة الن�سخة املرتجمة من التقرير امل�شار �إليه.
�أدىل حممد عابد ب�إفادته يف مقر الهيئة يف مدينة رام الله بتاريخ .2012/9/26
�أفاد حممد عابد �أنه مت ا�ستدعا�ؤه يف اليوم ذاته الذي مت فيه اعتقال �أ�سامة من�صور ،ومت التحقيق مع حممد يف تلك
املرة يف مقر جهاز اال�ستخبارات ،و�أثناء التحقيق كان حممد ي�سمع �صوت �أ�سامة بو�ضوح عندما كان يطلب
�سجائر �أو ماء �أو الذهاب �إىل املرحا�ض.
23

الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان "ديوان املظامل"

حممد منذ ال�ساعة الثانية ع�رشة لي ًال حتى ال�ساعة الثانية بعد منت�صف الليل،
و�أثناء التحقيق معه ،تعر�ض حممد لوعكة �صحية نقل على �أثرها للخدمات
الطبية الع�سكرية ،وبعد عالجه متت �إعادته �إىل التحقيق.

24

الق�سم الثاين
املتابعات احلكومية لظروف االحتجاز والوفاة

وفق ًا لإفادة امل�ست�شار القانوين للرئي�س فقد مت تكليف جهاز اال�ستخبارات
الع�سكرية باحتجاز املواطن من�صور والتحقيق معه حتت �إ�رشافه  ،مبوجب
تعليمات �صادرة عن رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 30،وقد توىل جهاز
اال�ستخبارات الع�سكرية بالفعل احتجاز املواطن من�صور ،ومت التحقيق معه
يف مقر اال�ستخبارات الع�سكرية يف مدينة رام الله ،حيث مت التحقيق معه
حول طبيعة عمله ،ومدى �صحة الأوراق امل�شكوك يف �صحتها ،وقد مت
خ�صو�صا يف
التحقيق ب�إ�رشاف امل�ست�شار القانوين لرئي�س ال�سلطة الوطنية
ً
 30مت الإطالع على تلك التعليمات من قبل طاقم الهيئة الذي �أجرى املقابلة مع معايل اال�ستاذ ح�سن العوري لكن
الطاقم مل يتمكن من احل�صول على ن�سخة ورقية من تلك التعليمات رغم طلب ذلك.
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ال�شق املتعلق بالأوراق اخلا�صة بت�سجيل الأرا�ضي ونقل ملكيتها ،ووفقًا مللف
التحقيق فقد اعرتف �أ�سامة بعدم �صحة الأوراق ،و�أ�شار �إىل �أن الكثريين
31
يعرفون هذه احلقيقة.
و�أثناء فرتة التحقيق طلبت نيابة الف�ساد التحقيق مع �أ�سامة من�صور ،ولدى
جتهيزه للتحويل �إىل نيابة الف�ساد� ،سقط �أ�سامة من الطابق الثالث ملقر
اال�ستخبارات الع�سكرية يف �شارع الإر�سال مبدينة رام الله� .أما الإجراءات
احلكومية التي جرت يف هذه احلادثة فهي على النحو التايل:
 .1ت�شكيل جلنة داخلية يف اال�ستخبارات :يف اليوم ذاته الذي تويف فيه
املواطن من�صور بتاريخ  ،2012/7/15مت ت�شكيل جلنة حتقيق داخلية من
قبل جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية ،لتبا�رش اللجنة دورها التحقيقي يف
علما �أن الهيئة مل تتمكن من معرفة �أع�ضاء اللجنة وما هي
اللحظة ذاتهاً ،
الإجراءات التي قامت بها ،وحتى تاريخ �إعداد هذا التقرير مل تن�رش تلك
اللجنة نتائج التحقيق الذي �أجرته.
ولغر�ض االطالع على نتائج التحقيق ،طالبت الهيئة مبوجب ر�سالة مر�سلة
بتاريخ � 2012/9/12إىل جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية حتديد موعد
لالجتماع معهم للو�صول �إىل نتائج التحقيق و�إىل �أين و�صل ،غري �أن
اال�ستخبارات الع�سكرية ،مل ترد على الهيئة بهذا ال�ش�أن ،و�إمنا �أحالت الأمر
�إىل وزارة الداخلية ،وحتى تاريخ �إعداد هذا التقرير مل ي�صل للهيئة �أي رد،
ال من قبل اال�ستخبارات الع�سكرية وال وزارة الداخلية فيما يتعلق ب�أعمال
� 31إفادة الأ�ستاذ ح�سن العوري امل�شار �إليها �سابقًا.
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هذه اللجنة .ويف هذا ال�صدد ت�ستغرب الهيئة �إحالة الأمر لوزارة الداخلية،
فقد كان طلب الهيئة من جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية الإطالع على
الإجراءات التي قام بها اجلهاز من خالل اللجنة اخلا�صة التي �شكلت لهذا
الغر�ض ،والتي حتى تاريخ �إعداد هذا التقرير مل تن�رش نتائج التحقيق على
امللأ.
 .2ت�شكيل جلنة من قبل وزارة الداخلية� :شكلت وزارة الداخلية يف
اليوم ذاته الذي تويف فيه املواطن �أ�سامة من�صور ،جلنة حتقيق للك�شف عن
مالب�سات وفاة املواطن �أ�سامة من�صور ،غري �أن الهيئة مل ي�صلها �أي معلومات
موثوقة ور�سمية عن ت�شكيلة اللجنة وما هي املهام املناطة بها وال حتى �إىل �أين
و�صلت نتائج التحقيق .وبتاريخ  2012/9/12قامت الهيئة مبرا�سلة وزارة
الداخلية بر�سالة تطلب فيها ب�شكل ر�سمي االجتماع مع اللجنة �أو من يراه
منا�سبا للحديث عن اللجنة وعن نتائج التحقيق التي و�صلت
وزير الداخلية
ً
�إليها ،غري �أن الهيئة تلقت ر ًدا بتاريخ  2012/9/23من اللواء حممد
اجلربيني امل�ساعد الأمني لوزير الداخلية يفيد ب�أن التحقيق ما زال جار ًيا وال
�إمكانية لالجتماع بهذا ال�ش�أن ،خ�صو�ص ًا �أنهم بانتظار نتائج الت�رشيح وبع�ض
الفحو�صات املخربية ،ويف ختام الرد كتبت العبارة التالية“ :حيث ميكن
حتديد موعد للقاء معكم بعد انتهاء التحقيق” .ويذكر يف هذا ال�صدد �أنه
وحتى تاريخ �إ�صدار هذا التقرير مل يتم االت�صال بالهيئة ومل يتم حتديد موعد
للقاء الهيئة ،ومل تن�رش اللجنة امل�شكلة يف وزارة الداخلية نتائج التحقيق.
 .3دور النيابة العامة� :أحال النائب العام ال�سابق �أحمد املغني �أمر التحقيق يف
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وفاة �أ�سامة من�صور �إىل النيابة الع�سكرية وفقًا للقانون الثوري لعام ،1979
ولدى طلب الهيئة من النيابة العامة االجتماع معهم للحديث يف تقرير تق�صي
احلقائق حول وفاة املواطن من�صور وطبيعة العمل الذي كان بينه وبني النيابة
العامة ،و�صل للهيئة رد ب�أن الأ�ستاذ �أحمد املغني قد ترك من�صب النائب
العام و�أ�صبح يف �سلك الق�ضاء ،وك�أن عمل املواطن من�صور كان ً
مرتبطا
ب�شخ�ص النائب العام ال�سابق ولي�س بجهاز النيابة العامة.
 .4دور هيئة الق�ضاء الع�سكري :مبا �أن النيابة العامة �أحالت مو�ضوع
التحقيق يف وفاة املواطن من�صور �إىل النيابة الع�سكرية ،ف�إن النيابة الع�سكرية
والق�ضاء الع�سكري �رشعا بالتحقيق يف املو�ضوع ،ولدى طلب الهيئة
مبوجب ر�سالة مر�سلة بتاريخ  2012/9/12االجتماع مع هيئة الق�ضاء
الع�سكري ،للحديث عن جمريات التحقيق ،فوجئت الهيئة برد رئي�س
هيئة الق�ضاء الع�سكري الذي جاء على النحو التايل“ :نعلمكم �أننا ن�أ�سف
عن حتديد موعد لقاء معكم حيث �إن �إجراءات التحقيق يف الق�ضية مل تنته
وذلك �أن اللجنة امل�شكلة من قبل معايل وزير الداخلية مل تنه عملها بعد،
كما �أننا بانتظار �إنهاء معهد الطب ال�رشعي من فح�ص العينات وتزويدنا
بتقرير طبي �رشعي نهائي».
فال�س�ؤال املطروح يف هذا ال�ش�أن :ما عالقة اللجنة امل�شكلة يف وزارة
الداخلية بالتحقيق الذي يفرت�ض بجهاز الق�ضاء الع�سكري القيام به؟
وغريها من الأ�سئلة التي حتتاج �إجابات.
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الق�سم الثالث
املتابعات التي قامت بها الهيئة

مل تتوفر للهيئة �أية معلومات ب�أن املواطن �أ�سامة من�صور كان موقوف ًا لدى
جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية يف رام الله قبل وفاته ،ومل تتمكن الهيئة من
زيارته ،كون �أن ا�سمه مل يدرج �ضمن قوائم املحتجزين املوجودين يف
املقر العام لال�ستخبارات الع�سكرية 32.وكذلك مل يتقدم �أي من ذوي �أ�سامة
من�صور ب�أي �شكوى تفيد بتوقيف املواطن من�صور من قبل اال�ستخبارات
الع�سكرية .وقد قامت الهيئة ومبجرد علمها بحالة م الوفاة مبجموعة من
الإجراءات على النحو التايل:
 32تقوم الهيئة عند تنفيذ الزيارات الدورية لها على �أماكن االحتجاز باالطالع على قوام النزالء ،وبعد ذلك تقوم
باالطالع على مرافق املكان املختلفة ،ومن ثم االلتقاء بالنزالء على انفراد.
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� .1أول علم للهيئة كان من خالل الإعالم بوجود حالة وفاة يف
اال�ستخبارات الع�سكرية يف رام الله ،وقد قام باحث الهيئة باالت�صال مبدير
املركز الذي �أكد له �صحة املعلومة ،وبعد ذلك مت االت�صال مبدير مكتب
رئي�س جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية بتاريخ  ،2012/7/16الذي �أفاد
لباحث الهيئة ب�أن حالة الوفاة متت بالفعل وهي للموقوف �أ�سامة من�صور،
و�أنه مت ت�شكيل جلنة حتقيق من اال�ستخبارات الع�سكرية وجلنة ثانية من وزارة
الداخلية للتحقيق يف مالب�سات وفاة املواطن من�صور ،على اعتبار �أن توقيفه
33
قد مت ب�شكل قانوين.
التعليق :لقد �صدر قرار التوقيف من قبل رئي�س ال�سلطة الوطنية لغر�ض
التحقيق مع املواطن �أ�سامة املذكور من قبل جهاز اال�ستخبارات
الع�سكرية ،ب�إ�رشاف امل�ست�شار القانوين للرئي�س ،وهذا الإجراء جاء
ً
خمالفا للقانون الأ�سا�سي وقانون الإجراءات اجلزائية ،فال بد �أن يكون
�صادرا عن اجلهة الق�ضائية املخت�صة ،ويتوىل االحتجاز
قرار التوقيف
ً
خ�صو�صا �أن املواطن املذكور مدين حتى لو
�أفراد ال�ضابطة الق�ضائية،
ً
ع�سكريا.
متقاعدا
كان
ً
ًّ
 .2بتاريخ  2012/7/17قام الباحث امليداين املحامي يا�رس �صالح بلقاء
زوجة املواطن ال�سيدة غادة حممد �إبراهيم من�صور ،و�أخذ �إفادة تف�صيلية
 33ات�صال هاتفي مع مدير مكتب رئي�س جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية ال�سيد جهاد اجليو�سي بتاريخ
� ،2012/7/16أجرى االت�صال املحامي يا�رس �صالح باحث الهيئة يف مكتب الو�سط يف الهيئة امل�ستقلة حلقوق
الإن�سان.
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حول املو�ضوع .وقد جاء يف �إفادة املواطنة املذكورة العديد من التفا�صيل.
ومن �أبرزها �أن زوجها يعاين من فوبيا (اخلوف) من الأماكن العالية ،وال
ي�ستطيع االقرتاب من �أطراف الأماكن العالية.
 .3بتاريخ  2012/7/19خاطبت الهيئة النائب العام امل�ست�شار �أحمد
املغني طالبة تزويدها بنتائج ت�رشيح الطب ال�رشعي للمواطن( .مرفق بهذا
التقرير ن�سخة عن تلك الر�سالة) .وبتاريخ  2012/7/23تلقت الهيئة ر ًدا
من النائب العام يفيد ب�أن «كامل امللف التحقيقي اخلا�ص باملواطن املذكور
منظور �أمام هيئة الق�ضاء الع�سكري الخت�صا�صهم الأ�صيل مبوجب
�أحكام املادة ( )9فقرة (ب) من قانون العقوبات الع�سكري الفل�سطيني
لعام  1979املتعلقة 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 بالأ�سا�س امل�س�ؤول عن احلق العام داخل الدولة،
ورغم علم النائب العام ال�شخ�صي ب�أن املواطن من�صور �شخ�ص
مدين ويعمل �ضمن النيابة العامة املدنية ،وكان عمله يف معامالت
الأرا�ضي ،واعرتا�ضات املواطنني الذين متت م�صادرة �أرا�ضيهم من
قبل اجلانب الإ�رسائيلي .وبالتايل ومن وجهة نظر الهيئة ،ال يوجد
�سند قانوين لعر�ض املواطن املذكور على الق�ضاء الع�سكري.
31

الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان "ديوان املظامل"

�أ�ضف �إىل ذلك �أن الهيئة ت�ستغرب ذكر النائب العام لعبارة اجلرائم
التي تقع باملع�سكرات والثكنات الع�سكرية ،فهل من وجهة نظر
النائب العام� ،أن العمل الذي كان يقوم به املواطن �أ�سامة من�صور،
كان مي�س باملع�سكرات والثكنات الع�سكرية؟ كيف ذلك والنائب
العام هو من ي�رشف على عمل املواطن �أ�سامة املذكور؟ ت�سا�ؤالت
بحاجة �إىل �إجابة.
 .4بتاريخ  2012/7/24خاطبت الهيئة رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري
طالبة منه تزويد الهيئة ب�صورة عن نتائج ت�رشيح الطب ال�رشعي للمواطن
املذكور .وبتاريخ  2012/7/26تلقت الهيئة ر ًدا من رئي�س هيئة الق�ضاء
ؤ�رشا فيه على ر�سالة الهيئة نف�سها يفيد ب�أن «التحقيق �رسي وال
الع�سكري م� ً
يجوز لأحد االطالع عليه �إال بعد االنتهاء منه ،و�أن التقرير الطبي الأويل
جزءا من التحقيق ف�إنني �أقرر
ال�صادر بحق املتوفى �أ�سامة من�صور يعترب ً
رف�ض الطلب يف هذه املرحلة»( .مرفق رد رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري).
التعليق :ت�ستغرب الهيئة رد رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري ،فالطلب
الذي كان من الهيئة هو احل�صول على نتائج الت�رشيح ،ومل تطلب
احل�صول معلومات حتقيق �رسية� ،أ�ضف �إىل ذلك� ،أنه ال علم للهيئة
من هم الأ�شخا�ص الذين يتم التحقيق معهم يف حادثة وفاة �أ�سامة
من�صور.
�أما ب�ش�أن تقرير الت�رشيح ال�صادر عن معهد الطب العديل يف جامعة القد�س،
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فقد ح�صلت عليه الهيئة من ذوي املواطن من�صور ،وقد ورد فيه �أن �سبب
الوفاة معلق حلني ظهور النتائج املخربية والن�سيجية .ف�س�ؤال الهيئة هنا هل
مت بالفعل �أخذ عينات خمربية ون�سيجية؟ و�إذا �أخذت تلك العينات ،فما هي
املدة الزمنية املطلوبة لظهور النتائج؟ فقد حدثت الوفاة يف ،2012/7/15
و�أخذت العينات عند الت�رشيح يف اليوم التايل ،فما هي النتيجة؟ مل ي�صل
للهيئة يف هذا ال�ش�أن �أي رد ،الأمر الذي يثري ال�شكوك حول �أخذ العينات
من الأ�سا�س� ،أو �إخفاء النتيجة.
 .5بتاريخ  2012/7/31خاطبت الهيئة الرئي�س حممود عبا�س �أبو مازن
طالبة منه �إطالع الهيئة على تقرير الطب ال�رشعي وت�شكيل جلنة حمايدة
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�صا ًال
هاتفي ًا من مكتب امل�ست�شار القانوين للرئي�س لعقد اجتماع معه للتباحث حول
مو�ضوع وفاة املواطن �أ�سامة من�صور .وقد نتج عن ذلك االجتماع الذي مت
بتاريخ  2012/9/18مع امل�ست�شار القانوين الوزير ح�سن العوري يف مكتبه
يف مقر الرئا�سة ،الإفادة التي مت اال�ستناد �إليها يف هذا التقرير.
 .6بتاريخ � 2012/7/16أ�صدرت الهيئة بيا ًنا طالبت فيه بت�شكيل جلنة
حتقيق حمايدة لالطالع وفح�ص ظروف وفاة املواطن املذكور ودرا�سة كافة
البيانات املتوفرة و�صو ًال للحقيقة( .مرفق �صورة عن البيان).34
34

ن�رش هذا البيان بتاريخ  ،2012/7/16على موقع الهيئة التايلwww.ichr.ps :

وكذلك مت ن�رشه يف ال�صحف
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 .7بتاريخ  ،2012/9/12قامت الهيئة مبخاطبة النائب العام بر�سالة تطالبه
فيها بتحديد موعد للقاء النائب العام للح�صول على معلومات دقيقة حول
وفاة املواطن �أ�سامة .ويف اليوم ذاته الذي �أر�سلت فيه املخاطبة �إىل مكتب
النائب العام ،و�صل الهيئة رد من النائب العام امل�ساعد الأ�ستاذ عبد الغني
العويوي جاء فيه “ ...نفيدكم علم ًا ب�أن الأ�ستاذ �أحمد املغني التحق
مبجل�س الق�ضاء ومل يعد ي�شغل من�صب نائب عام دولة فل�سطني� ،إ�ضافة �أن
كامل امللف التحقيقي اخلا�ص باملذكور منظور لدى هيئة الق�ضاء الع�سكري
الخت�صا�صهم الأ�صيل مبوجب �أحكام قانون العقوبات الع�سكري الفل�سطيني
لعام  1979واملتعلق باجلرائم التي تقع باملع�سكرات والثكنات الع�سكرية”.
التعليق :مرة �أخرى تعاود النيابة العامة الت�أكيد على �أن العمل الذي
كان يقوم به املواطن من�صور يتعلق بال�ش�أن الع�سكري ،رغم عدم
بتغي
وجود �أي �سند قانوين يف ذلك ،فقد كانت الهيئة على علم رّ
النائب العام عند �إر�سالها للر�سالة ،وكانت تتوقع �أن تكون وجهة
نائبا ً
نظر م�ساعد النائب العام ،الذي �أ�صبح فيما بعد ً
عاما ،تختلف
عن وجهة نظر النائب العام ال�سابق.
 .8بتاريخ  2012/9/12طلبت الهيئة مبوجب ر�سالة االجتماع مع هيئة
الق�ضاء الع�سكري ،للحديث عن جمريات التحقيق ،وفوجئت الهيئة برد
رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري الذي جاء يف اليوم ذاته الذي �أر�سلت فيه
املحلية بتاريخ .2012/7/17
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الر�سالة ،ورد فيه ما يلي« :نعلمكم �أننا ن�أ�سف عن حتديد موعد لقاء معكم
حيث �إن �إجراءات التحقيق يف الق�ضية مل تنته وذلك �أن اللجنة امل�شكلة
من قبل معايل وزير الداخلية مل تنه عملها بعد ،كما �أننا بانتظار �إنهاء
معهد الطب ال�رشعي من فح�ص العينات وتزويدنا بتقرير طبي �رشعي
نهائي».
التعليق :ت�ستغرب الهيئة ربط مو�ضوع التحقيق اجلنائي يف حادثة
وفاة �أحد النزالء يف مقر اال�ستخبارات الع�سكرية ،بالتحقيق الذي
يجري لدى جلنة �شكلها معايل وزير الداخلية ،فالأ�صل �أن الق�ضاء
الع�سكري ،هو جهة التحقيق الأ�سا�سية يف �أي جرمية ذات طابع
ع�سكري ،هذا على فر�ض اعتبار وفاة املواطن من�صور تقع �ضمن
ال�ش�أن الع�سكري .وعليه مل ي�صل الهيئة حتى �إعداد هذا التقرير �أي
معلومات عن نتائج التحقيق التي قام بها جهاز الق�ضاء الع�سكري.

 .9وبتاريخ ( )2012/9/12قامت الهيئة مبرا�سلة وزارة الداخلية بر�سالة
تطلب فيها ب�شكل ر�سمي االجتماع مع اللجنة �أو من يراه وزير الداخلية
منا�سبا للحديث عن اللجنة وعن نتائج التحقيق التي و�صلت �إليها ،غري �أن
ً
الهيئة تلقت ر ًدا من اللواء اجلربيني يفيد «ب�أن التحقيق ما زال جار ًيا وال
�إمكانية لالجتماع بهذا ال�ش�أن».
35
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اال�ستنتاجات
�1.1إن القرار ال�صادر عن رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ب�إحالة املواطن
�أ�سامة من�صور لال�ستخبارات الع�سكرية كان خمالف ًا للقانون ،حيث
كان ال بد من �إحالة �أ�سامة من�صور للنيابة العامة املدنية لأنه �شخ�ص
مدين ،حتى ولو كان �أ�سامة من�صور يعمل حتت �إ�رشاف النائب العام.
1.1مل يتم القيام بالإجراءات القانونية يف عملية االعتقال ،حيث �إن اعتقال
قانونيا ودون اتباع الإجراءات
املواطن املذكور مت من جهة غري خمت�صة ً
القانونية من حيث �إبراز مذكرة اعتقال من جهة خمت�صة.
2.2مل يكن هناك مربر لالنتظار كل هذه الفرتة التي جتاوزت الثالثة �أ�سابيع
للبدء يف عملية التحقيق ،حيث �إن الفرتة التي ق�ضاها املواطن �أ�سامة
من�صور يف االحتجاز كانت فرتة كفيلة لإنهاء التحقيق.
�3.3إن و�ضع املواطن �أ�سامة من�صور يف مقر االحتجاز التابع جلهاز
اال�ستخبارات الع�سكرية جاء خمالفًا للقانون ،الذي ي�شرتط و�ضع
الأ�شخا�ص املحتجزين يف �أماكن نظمها القانون.
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 4.مل يتم احتجاز املواطن �أ�سامة املذكور يف املكان املخ�ص�ص للموقوفني
يف مقر التوقيف التابع لال�ستخبارات الع�سكرية وبالتايل مل تتمنكن
الهيئة من االلتقاء به.
�5.5إن وجود املواطن �أ�سامة من�صور يف مقر اال�ستخبارات الع�سكرية دون
توفري حماية كافية له �سواء من خالل احلرا�سة �أو من خالل املراقبة �أو
من خالل و�ضع �أدوات للحماية ،ي�ؤدي �إىل احتمالية عالية لتعر�ض
املواطن للأذى� ،سواء مبحاولة الهرب �أو القفز من الأماكن التي ال
تتوافر فيها �أدوات احلماية.
�6.6إن الدالئل التي وردت يف �إفادة زوجة املواطن املذكور ت�شري �إىل �أن
حالته النف�سية كانت جيدة وال يعاين من �أي �إ�شكاليات� ،سوى اخلوف
(فوبيا) الأماكن العالية.
�7.7إن تعدد الروايات حول وفاة املواطن �أ�سامة املذكور يدلل على �أن هناك
عدم و�ضوح يف كيفية �سقوط املواطن من الطابق الثالث ،وبالتايل
حتديد �سبب الوفاة.
�8.8إن التقارير الطبية اخلا�صة بت�رشيح جثة املواطن �أ�سامة املذكور مل حت�سم
كيفية الوفاة ،و�إمنا �أ�شارت �إىل �أن الوفاة حدثت ب�سبب ال�سقوط من
علو ،وبالتايل ال تظهر تلك التقارير �أ�سباب ال�سقوط وال كيفية ووقت
ال�سقوط.
9.9هناك �إ�شارة وا�ضحة �إىل �أنه قد مت �أخذ عينات خمربية لفح�صها من قبل
معهد الطب ال�رشعي ،غري �أن تلك النتائج مل تظهر حتى تاريخ �إعداد
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هذا التقرير ،الأمر الذي يثري الت�سا�ؤالت حول كيفية الوفاة ووقتها
وظروفها.
�1010إن عدم ن�رش نتائج حتقيق اللجان التي �أعلن عن ت�شكيلها ،من
قبل وزارة الداخلية �أو من قبل جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية ،يثري
عالمات ا�ستفهام حول ظروف وفاة املواطن املذكور.
�1111إن عدمتزويد الهيئة باملعلومات حول وفاة املواطن �أ�سامة املذكور
�أثار الكثري من الت�سا�ؤالت ،وفتح املجال للتوقعات و�أثار ال�شكوك
حول وفاة املواطن املذكور.

التو�صيات
•ت�شكيل حلنة حتقيق حمايدة ،للوقوف على �سبب وفاة املواطن �أ�سامة
املذكور ون�رش تلك النتائج على امللأ.
•ن�رش نتائج التحقيق التي تو�صلت لها اللجان التي �شكلت �سواء من قبل
وزارة الداخلية �أو من قبل جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية.
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•�ضمان مثول كل من يثبت تورطه يف وفاة املواطن من�صور �أمام اجلهات
الق�ضائية املخت�صة ،وتوقيع العقوبة عليهم وفق ًا للقانون.
• الإ�رساع يف احل�صول على نتائج الفحو�صات املخربية التي �أر�سلت
لعينات من دم وبول املري�ض �إىل معهد الطب ال�رشعي من �أجل الت�أكد
من عدم وجود �أي �شبهات جنائية حول ظروف الوفاة.
• حتمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية م�س�ؤولية وفاة املواطن �أ�سامة
املذكور ،حتى لو ثبت �أنه هو الذي قفز من تلقاء نف�سه ،وذلك حتت
طائلة امل�س�ؤولية التق�صريية لرجال احلرا�سة يف جهاز اال�ستخبارات
الع�سكرية.
•تبني ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية دليل للإجراءات الداخلية ،ي�ضمن
الأمن والأمان للمواطنني املحتجزين لدى الأجهزة الأمنية ،والت�أكيد
على وجود �آلية ل�ضمان �سالمة الإجراءات يف التوقيف والتحقيق.
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من�شــورات الهيئـــة
التقاريــر ال�سنويــة
1 .1التقرير ال�سنوي الأول� ،شباط  - 1994حزيران .1995 ،1995
2 .2التقرير ال�سنوي الثاين 1 ،متوز  31 - 1995كانون الأول ،1996
.1997
3 .3التقرير ال�سنوي الثالث 1 ،كانون الثاين  31 - 1997كانون الأول
.1998 ،1997
4 .4التقرير ال�سنوي الرابع 1 ،كانون الثاين  31 - 1998كانون الأول
.1999 ،1998
5 .5التقرير ال�سنوي اخلام�س 1 ،كانون الثاين  31 - 1999كانون الأول
.2000 ،1999
6 .6التقرير ال�سنوي ال�ساد�س 1 ،كانون الثاين  31 - 2000كانون الأول
.2001 ،2000
7 .7التقرير ال�سنوي ال�سابع 1 ،كانون الثاين  31 – 2001كانون الأول
.2002 ،2001
8 .8التقرير ال�سنوي الثامن 1 ،كانون الثاين  31 – 2002كانون الأول
2003 ،2002
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9 .9التقرير ال�سنوي التا�سع 1 ،كانون الثاين  31 – 2003كانون الأول
.2004 ،2003
1010التقرير ال�سنوي العا�رش 1 ،كانون الثاين  31 – 2004كانون الأول
.2005 ،2004
1111التقرير ال�سنوي احلادي ع�رش 1 ،كانون الثاين  31 – 2005كانون الأول
.2006 ،2005
1212التقرير ال�سنوي الثاين ع�رش 1 ،كانون الثاين  31 – 2006كانون الأول
.2007 ،2006
1313التقرير ال�سنوي الثالث ع�رش 1 ،كانون الثاين  31 – 2007كانون الأول
.2008 ،2007
1414التقرير ال�سنوي الرابع ع�رش 1 ،كانون الثاين  31 – 2008كانون الأول
.2009 ،2008
1515التقرير ال�سنوي اخلام�س ع�رش 1 ،كانون الثاين  31 – 2009كانون الأول
.2010 ،2009
1616التقرير ال�سنوي ال�ساد�س ع�رش 1 ،كانون الثاين  31 -2010كانون الأول
.2011 ،2010
1717التقرير ال�سنوي ال�سابع ع�رش 1 ،كانون الثاين  31 -2011كانون الأول
.2012 ،2011
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�سل�سلــة التقاريــر القانونيــة
1 .1حممود �شاهني ،تقرير حول جلان التحقيق الفل�سطينية.1998 ،
�2 .2أريان الفا�صد ،تقرير حول �آليات امل�ساءلة و�سيادة القانون يف فل�سطني،
.1998
3 .3ح�سني �أبو هنود ،تقرير حول الت�رشيعات و�آلية �سنّها يف ال�سلطة الوطنيــة
الفل�سطينيـة «درا�سـة حتليليـة».1998 ،

4 .4جربيل حممد ،درا�سة حول فاقدي الهوية.1998 ،
5 .5عمار الدويك ،احلركة عرب احلواجز ،تقرير حول تقييد حرية حركة
الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.1998 ،
6 .6قي�س جبارين ،تقرير حول جنوح الأحداث يف الت�رشيعات الفل�سطينية،
.1998
7 .7عي�سى �أبو �رشار (و�آخرون) ،م�رشوع قانون ال�سلطة الق�ضائية :درا�سات
ومالحظات نقدية .1998
8 .8زياد عريف (و�آخرون) ،قوانني ال�رشطة يف فل�سطني :درا�سات ومالحظات
نقدية.1998 ،
9 .9عزمي ال�شعيبي (و�آخرون) ،قانون املطبوعات والن�رش« :درا�سات ومالحظات
نقد ّية» .1999
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1010حممود �شاهني ،تقرير حول النيابة العامة الفل�سطينية.1999 ،
Gil Friedman, The Palestinian Draft Basic Law:1111
Prospects and Potentials, 1999.

�1212أريان الفا�صد� ،أ�صوات ال�صمت :تقرير حول حرية التعبري يف ظل ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية .1999
1313عزيز كايد ،تقرير حول تداخل ال�صالحيات يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية.1999 ،
 بيري �شل�سرتوم ،تقرير حول م�رشوع قانون الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطيني،.1999
1414م�صطفى مرعي ،احلق يف جمع �شمل و�إقامة الأطفال الفل�سطينيني ،املمار�سة
الإ�رسائيلية يف �ضوء معايري حقوق الإن�سان الدولية1999 ،
1515ح�سني �أبو هنود ،حماكم العدل العليا الفل�سطينية ،التطورات والإ�شكاليات،
والأداء يف جمال حماية احلقوق واحلر ّيات.1999 ،
�1616أ.د .حممد علوان و د .معت�صم م�شع�شع ،حقوق الإن�سان يف قانوين
العقوبات الفل�سطيني والأردين.1999 ،
1717فرا�س ملحم (و�آخرون) ،الإطار القانوين لل�ضمان االجتماعي يف فل�سطني،
.1999
�1818أ.د .حممد علوان (و�آخرون) ،حقوق الإن�سان يف قوانني العقوبات
ال�سارية يف فل�سطني «درا�سات ومالحظات نقدية».1999 ،
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1919عمار الدويك ،عقوبة الإعدام يف فل�سطني بني الت�رشيعات ال�سارية واملعايري
الدولية.1999 ،
�2020أمينة �سلطان ،تقرير حول ممار�سة التعذيب يف التحقيق.2000 ،
2121معتز قفي�شة ،تقرير حول اجلن�سية الفل�سطينية.2000 ،
2222م�صطفى مرعي ،تقرير حول عملية الت�رشيع يف فل�سطني ،الآليات والأهداف
والأولويات.2000 ،
2323م�صطفى مرعي ،الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن ،يف �ضوء املعايري
الدولية ب�ش�أن الهيئات الوطنية حلقوق الإن�سان.2000 ،
2424مو�سى �أبو دهيم ،تقرير حول تفتي�ش امل�ساكن.2000 ،
2525ح�سني �أبو هنود ،تقرير حول نقابة املحامني الفل�سطينيني.2000 ،
2626عزيز كايد ،تقرير حول �إ�شكالية العالقة بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية
يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2000 ،
2727جهاد حرب ،ت�أثري النظام االنتخابي على الأداء الرقابي للمجل�س الت�رشيعي،
.2000
�2828أ.د .ن�ضال �صربي ،اجلوانب املالية والقانونية للموازنة الفل�سطينية،
.2000
2929عزيز كايد ،قراءة يف م�رشوع الد�ستور الفل�سطيني امل�ؤقت.2000 ،
3030فاتن بوليفة ،ت�شغيل الأطفال بني القانون والواقع.2000 ،
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3131عبد الرحيم طه ،تعويـ�ض املت�رضريـن ماد ًيا جراء الأعمال العدائية خالل
انتفا�ضة الأق�صى.2001 ،

3232طارق طوقان ،الالمركزية واحلكم املحلي يف فل�سطني.2001 ،
�3333أ .د .عدنان عمرو� ،إبطال القرارات الإدارية ال�ضارة بالأفراد واملوظفني،
.2001
3434با�سم ب�شناق ،الرقابة املالية على الأجهزة احلكومية يف ظل ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية (هيئة الرقابة العامة).2001 ،
3535داود درعاوي ،جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية :م�س�ؤولية �إ�رسائيل
الدولية عن اجلرائم خالل انتفا�ضة الأق�صى.2001 ،
3636زياد عمرو ،حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة يف الت�رشيعات ال�سارية يف
فل�سطني.2001 ،
3737عزيز كايد ،ال�سلطة الت�رشيعية بني نظام املجل�س الواحد ونظام املجل�سني،
.2001
3838ح�سني �أبو هنود ،مراكز الإ�صالح والت�أهيل الفل�سطينية.2001 ،
3939مو�سى �أبو دهيم ،الت�أمينات االجتماعية.2001 ،
4040عزيز كايد ،الرقابة الربملانية على املعاهدات التي تربمها ال�سلطة التنفيذية،
.2002
4141ل�ؤي عمر ،الأوقاف الإ�سالمية يف ال�ضفة الغربية.2002 ،
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4242با�سم ب�شناق ،الوظيفة العامة يف فل�سطني بني القانون واملمار�سة.2002 ،
4343عي�سى �أبو �رشار ،حممود �شاهني ،داود درعاوي ،م�رشوع قانون العقوبات
الفل�سطيني �-أوراق ومالحظات نقدية .2001 -
4444مازن �سي�سامل� ،أمين ب�شناق� ،سعد �شحيرب ،دليل املحاكم النظامية يف
فل�سطني – على �ضوء �صدور قانون ت�شكيل املحاكم النظامية وقانون
الإجراءات اجلزائية.2001 ،
4545معن ادعي�س ،فاتن بوليفة ،ربحي قطام�ش ،ر�شا عمارنة ،حول قانون
العمل الفل�سطيني اجلديد – �أوراق عمل – .2002
4646خالد حممد ال�سباتني ،احلماية القانونية للم�ستهلك.2002 ،
4747معن ادعي�س ،اللوائح التنفيذية للقوانني.2002 ،
4848نزار �أيوب ،القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان،
.2003
4949معن ادعي�س ،امل�ؤ�س�سات العامة وال�سلطة التنفيذية الفل�سطينية – الإ�شكاليات
واحللول .2003
5050با�سم ب�شناق ،التنظيم الإداري للمحافظات يف فل�سطني.2003 ،
حماد ،عمار الدويك ،حممود �شاهني ،م�رشوع
5151نا�رص الر ّي�س ،حممود ّ
قانون العقوبات الفل�سطيني – �أوراق عمل.2003 ،
احلق يف التنظيم النقابي.2004 ،
5252حممود �شاهني ،حول ّ
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5353م�صطفى عبد الباقي ،العدالة اجلنائية يف جمال الأحداث ،الواقع والطموح،
.2004
5454بالل الربغوثي ،احلق يف االطالع� ،أو (حرية احل�صول على املعلومات)،
.2004
5555معني الربغوثي ،عقود االمتياز (حالة �رشكة االت�صاالت الفل�سطينية)،
.2004
5656معتز قفي�شة ،حتديد عالقة امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان بنظام الأمم
املتحدة حلقوق الإن�سان ،2004 ،باللغتني (العربية واالجنليزية).
5757معن ادعي�س ،حول �صالحيات جهاز ال�رشطة.2004 ،
5858كلودي بارات ،حتليل قانوين للر�أي اال�ست�شاري ملحكمة العدل الدولية
حول بناء اجلدار الفا�صل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،2004 ،باللغتني
(العربية واالجنليزية).
5959معني الربغوثي ،حول املفهوم القانوين للر�سم (حتليل للمبادئ الد�ستورية
وال�سيا�سات الت�رشيعية).2005 ،
6060د .فتحي الوحيدي ،حول املحكمة الد�ستورية العليا الفل�سطينية يف م�رشوع
القانون اخلا�ص بها.2005 ،
6161ثائر �أبو بكر� ،ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي.2005 ،
6262بهاء الدين ال�سعدي ،الرقابة الربملانية على �أداء الأجهزة الأمنية.2005 ،
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�6363إبراهيم �شعبان� ،أحمد قنديل ،معن ادعي�س� ،سامي جبارين ،ماجد
العاروري� ،أوراق قانونية( ،االن�سحاب من قطاع غزة ،مراجعة القوانني،
واحلريات الأكادميية).2006 ،
6464معني الربغوثي ،حول حالة ال�سلطة الق�ضائية ومنظومة العدالة يف العام
.2006 ،2005
�6565أحمد الغول ،حرية الر�أي والتعبري يف املواثيق الدولية والت�رشيعات املحلية،
.2006
6666معن ادعي�س ،معني الربغوثي ،با�سم ب�شناق� ،سامي جبارين� ،أحمد الغول،
�صالحيات رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية باملقارنة مع �صالحيات جمل�س
الوزراء واملجل�س الت�رشيعي يف القانون الأ�سا�سي (�أوراق عمل).2006 ،
�6767سامي جبارين ،حول ا�ستغالل النفوذ الوظيفي.2006 ،
6868خديجة ح�سني ن�رص ،نظم الت�أمني ال�صحي يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية.2007 ،
6969معن �شحدة ادعي�س ،مراجعة قانونية لأحكام التعذيب يف النظام القانوين
الفل�سطيني .2009
�7070صالح مو�سى ،يا�رس عالونة ،مراجعة قانونية مل�رشوع القانون ال�صحي
الوطني.2009 ،
�7171آية عمران ،النيابة العامة الفل�سطينية وفقا لقانون الإجراءات اجلزائية رقم
 3ل�سنة  2001وقانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  1ل�سنة .2009 ،2002
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7272معن �شحدة ادعي�س ،مراجعة قانونية لعقوبة الإعدام يف النظام القانوين
الفل�سطيني.2010 ،
7373يا�رس غازي عالونة ،املدافعون عن حقوق الإن�سان -ال�ضمانات القانونية
الدولية والوطنية .2010
7474معن �شحدة ادعي�س ،التوازن بني حقوق امللكية الفكرية واحلق يف ال�صحة،
.2010
7575غاندي الربعي ،جهاز املخابرات الفل�سطيني وفقا الحكام القانون.2010 ،
7676يا�رس غازي عالونة ،فل�سطني وع�ضويتها يف الأمم املتحدة.2011 ،
	 77.معن �شحدة ادعي�س،الأخطاء الطبية  -نحو حماية قانونية متوازنة لأطراف
الأخطاء الطبية.2012 ،
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�سل�سلــة تقاريــر خا�صـــة
1 .1ال لعدالة ال�شارع ،تقرير خا�ص حول ق�ضايا حمالة �إىل حماكم �أمن الدولة
واملحاكم الع�سكرية ب�سبب �ضغط الر�أي العام2000 ،
2 .2ال�سكن امل�شرتك ،م�شاكل وحلول مقرتحة.2000 ،
3 .3االعتقال ال�سيا�سي من قبل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل عام ،2000
.2000
4 .4اجلاهزية الطبية الفل�سطينية حلاالت الطوارئ.2000 ،
5 .5الدفاع املدين الفل�سطيني يف ظل االنتفا�ضة ،امل�ضمون والت�شكيل والأداء،
.2001
6 .6اجلاهزية املجتمعية لت�أهيل معوقي االنتفا�ضة.2001 ،
�7 .7أداء املحاكم النظامية الفل�سطينية خالل انتفا�ضة الأق�صى.2001 ،
8 .8الت�أثريات ال�صحية والبيئية الناجتة عن التلوث بالنفايات ال�صلبة واملياه العادمة
يف الأرا�ضي الفل�سطينية.2001 ،
9 .9ال�سالمة العامة على الطرق الفل�سطينية.2001 ،
1010حول التحقيق والت�رشيح  -حاالت الوفاة يف ال�سجون ومراكز التوقيف
الفل�سطينية .2001
1111تدمري املنازل واملن�ش�آت اخلا�صة من قبل قوات االحتالل الإ�رسائيلي خالل
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انتفا�ضة الأق�صى الفرتة من .2001 ،2001/8/31 - 2000/9/28
1212الإهمال الطبي يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2002 ،
�1313سوء ا�ستخدام ال�سالح من قبل العاملني يف الأجهزة الأمنية الفل�سطينية خالل
العام .2002 2001
1414ظاهرة �أخذ القانون باليد – �أحداث رام الله بتاريخ ،2002/1/31
.2002
1515ت�شكيل اجلمعيات يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية – بني القانون
واملمار�سة.2002 ،
1616تبعات االعتداءات الإ�رسائيلية على ال�سجون ومراكز التوقيف الفل�سطينية،
.2002
1717جلان �إدارة والإ�رشاف على االنتخابات العامة.2002 ،
1818معاناة الفل�سطينيني على معربي الكرامة ورفح.2002 ،
1919الت�رصف ب�أرا�ضي الدولة و�إدارتها بني القانون واملمار�سة.2003 ،
2020حول تباين �أ�سعار املياه يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2003 ،
2121حول توزيع امل�ساعدات على املت�رضرين جراء االعتداءات الإ�رسائيلية
(حالة حمافظتي جنني ورفح).2003 ،
2222تلفزيون فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية - ،الإدارة ،التمويل ،وال�سيا�سات
الربناجمية .2003
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Creeping Annexation – The Israeli Separation Wall and2323
its Impact on the West Bank, June 2003

2424حول �إ�شغال املنا�صب العليا يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2003 ،
2525حول تعيني املوظفني يف الهيئات املحلية (الأ�س�س ،الإجراءات ،جهات
االخت�صا�ص) .2003
2626حول �رضيبة الأمالك يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية – قطاع غزة،
�إ�شكاليات وحلول .2003
2727حول معاناة مر�ضى الف�شل الكلوي يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
.2003
2828حول ب�ؤ�س الرقابة على امل�ستح�رضات ال�صيدالنية يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية.2004،
2929حول �أزمة مياه ال�رشب يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2004 ،
3030حول االختفاء الق�رسي يف �أعقاب االعتقال �أو االختطاف يف مناطق ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،2004 ،باللغتني (العربية واالجنليزية).
3131حول تباين �أ�سعار الكهرباء يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2004 ،
3232حول �إ�ساءة معاملة املوقوفني يف نظارات املباحث اجلنائية يف حمافظات
�شمال ال�ضفة الغربية.2004 ،
3333حول دور اجلهات الأمنية يف جمال الوظيفة العامة.2004 ،
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3434حول حتويالت العالج �إىل خارج امل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية.2004 ،
3535حول انتخابات الهيئات املحلية بال�ضفة الغربية بتاريخ ،2004/12/23
 ،2004باللغتني (العربية واالجنليزية).
3636حول عملية انتخابات رئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية والتي جرت بتاريخ
.2005 2005/1/9
3737حول جاهزية مراكز الإ�صالح والت�أهيل الفل�سطينية.2005 ،
3838حـــول �أداء اللجنة العليا لالنتخابات املحلية املرحلة الثانية من انتخابات
الهيئات املحلية الفل�سطينية بتاريخ .2005 ،2005/5/5
3939قطــاع الزراعـــة الفل�سطينــي خالل انتفا�ضة الأق�صى (الأ�رضار ،وامل�ساعدات
ومعايري تقدميها).2005 ،
4040البيئة يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية (حالة درا�سية :حمافظة بيت
حلم).2005 ،
�4141إدارة انتخاب الهيئات املحلية يف املرحلة الثالثة بتاريخ ،2005/9/29
.2005
4242تقرير حول االنتخابات الفل�سطينية يف العام ( 2005االنتخابات الرئا�سية،
االنتخابات املحلية ،انتخابات جمل�س نقابة املحامني).2005 ،
4343ح���ول حالة االنفالت الأمني و�ضعف �سي���ادة القانون يف �أرا�ضي ال�سلطة
الوطني���ةالفل�سطيني���ة.2005،
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4444حول عملية االنتخابات الت�رشيعية الثانية التي جرت يف تاريخ
.2006 ،2006/1/25
4545بعد مرور عام على الإخالء الإ�رسائيلي لقطاع غزة ،الآثار القانونية
للإخالء� ،إدارة الأرا�ضي املخالة ،املناطق املهم�شة.2006 ،
4646معن ادعي�س ،غاندي ربعي ،جناح �صبح� ،إ�سالم التميمي ،وليد ال�شيخ،
�صالح عبد العاطي ،يا�رس عالونة ،ح�سن حال�سة ،خلود جنم ،حقوق
الطفل ،احلق يف احلماية.2006 ،
4747حقوق املعوقني يف املجتمع الفل�سطيني.2006 ،
4848يا�رس عالونة ،امل�س�ؤولية القانونية عن اقتحام �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي ل�سجن �أريحا املركزي واختطاف املعتقلني ال�سيا�سيني بتاريخ
.2006 ،2006/3/14
4949معني الربغوثي ،جناح �صبح� ،إ�سالم التميمي ،م�أمون العتيلي ،عالء نزال� ،أثر
�إ�رضاب املوظفني العموميني على القطاعات احليوية يف فل�سطني.2006 ،
	 50.عائ�شة �أحمد ،االنتهاكات الإ�رسائيلية حلقوق الإن�سان الفل�سطيني خالل عام
 ،2006و�أثرها على �أداء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2007 ،
5151معن ادعي�س� ،أحمد الغول ،م�أمون العتيلي� ،إ�سالم التميمي� ،أداء هيئة احلج
والعمرة يف مو�سم احلج للعام  1427هـ2006 /م.2007 ،
5252انتهاكات حقوق الإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية على �ضوء عمليات
االقتتال التي اندلعت يف قطاع غزة منذ تاريخ .2007 ،2007/6/7
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5353قطاع غزة بعد االقتتال :احلريات واحلقوق يف غياب �سلطة القانون،
.2007
5454االعتق���االت يف ال�ضفة الغربي���ة يف �أعقاب الإعالن ع���ن حالة الطوارئ
بتاري���خ،2007،2007/6/14باللغت�ي�ن(العربي��ةوالإجنليزي��ة).
5555االعتداء على اجلمعيات اخلريية خالل حالة الطوارئ (– 6/14
.2007 ،)2007/7/13
5656حول بدء مو�سم احلج للعام  1428هـ يف قطاع غزة.2007 ،
5757الأو�ضاع ال�صحية يف قطاع غزة يف �شهر �آب .2007 ،2007
5858االعتقاالت خارج نطاق القانون يف قطاع غزة.2007 ،
5959حول احلريات الإعالمية يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل الفرتة
من .2007 ،2007/11/30 – 6/15
6060احلق يف العمل وتويل الوظيفة العامة (ق�ضية �إنهاء عقود الت�شغيل امل�ؤقت)،
(ق�ضية وقف عقود توظيف وتعيينات يف الوظيفة العمومية).2007 ،
6161حول �أداء هيئة احلج والعمرة يف مو�سم احلج لعام 1428هـ2007/م،
.2008
6262عائ�شة �أحمد ،حول �أثر االنتهاكات الإ�رسائيلية يف العام  2007على قدرة
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف حماية حقوق الإن�سان.2008 ،
6363معن ادعي�س� ،أحمد الغول ،عائ�شة �أحمد ،وليد ال�شيخ ،حول واقع احلق
يف ال�صحة يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2008 ،
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6464غاندي ربعي ،حول احتجاز املدنيني لدى الأجهزة الأمنية الفل�سطينية بقرار
من هيئة الق�ضاء الع�سكري.2008 ،
�6565صالح مو�سى ،يا�رس عالونة ،حول واقع احلريات الإعالمية يف مناطق
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل عام .2008 ،2008
�6666صالح مو�سى ،يا�رس عالونة ،حول واقع اجلمعيات اخلريية يف مناطق
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل العام .2008 ،2008
6767عائ�شة �أحمد� ،أثر االنتهاكات الإ�رسائيلية يف عام  2008على قدرة ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية على حماية حقوق الإن�سان.2009 ،
	 68.العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة  -جرائم حرب وعقوبات جماعية غري
م�سبوقة يف ظل �صمت عربي ودويل فا�ضح.2009 ،
�6969صالح مو�سى� ،أية عمران ،ديانا ب�شري ،حول واقع اجلمعيات اخلريية يف
مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل العام .2009 ،2009
7070حازم هنية ،احلق يف ال�سكن و�إعادة الإعمار يف قطاع غزة.2010 ،
7171يا�رس عالونة ،حول واقع امل�ست�شفيات احلكومية يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية .2009
7272خديجة ح�سني ،دور مفت�شي العمل يف حماية احلقوق العمالية.2009 ،
7373يا�رس عالونة� ،إعدام خارج نطاق القانون.2010 ،
7474عائ�شة �أحمد ،اثر االنتهاكات الإ�رسائيلية على قدرة ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية على حماية حقوق الإن�سان. 2010،
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7575غاندي ربعي ،فل�سطينيون بال عدالة.2011 ،
7676يا�رس عالونة ،احلق يف التجمع ال�سلمي يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
الواقع والتطلعات .2012
7777غاندي ربعي� ،ضمانات الن�ساء يف خالفهن مع القانون يف فل�سطني،
.2011
7878حازم هنية ،وفيات الأنفاق حقوق �ضائعة.2012 ،
 . 79معن �شحده ادعي�س ،الإنتخابات املحلية يف عام .2013 ،2012
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�سل�سلة تقارير تق�صــي احلقائـق
1 .1نتائج تق�صي حقائق حادث مقتل ال�شاب ح�سام �أبو عطية يف مدينة رام الله
بتاريخ .2006 ،2006/6/13
2 .2التحقيق يف وفاة املواطنة منال �صيدم بتاريخ  2006/9/21بعد �إجراء
عملية تنظيفات لها يف �أحد امل�ست�شفيات.2007 ،
3 .3تق�صي حقائق حول حادثة انفجار حمطة النبايل للوقود بتاريخ ،2007/2/8
.2007
4 .4تق�صي حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل املواطن عزت ر�شيد ح�سن،
.2007
5 .5تق�صي حقائق حول �أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ ،2007/7/24
.2007
6 .6تق�صي حقائق حول وفاة املواطن جمد عبد العزيز الربغوثي يف مقر حتقيق
املخابرات العامة /رام الله بتاريخ .2008 ،2008/2/22
7 .7تق�صي حقائق حول وفاة املواطن عز م�صطفى ال�شافعي بتاريخ
.2008 ،2008/1/15
8 .8تق�صي حقائق حول الأحداث التي وقعت يف قلقيلية بتاريخ 2009/5/30
و.2009 ،2009/6/4
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9 .9تق�صي حقائق حول حادثة غرق الطفلني دراغمة ومكاوي يف برك �سليمان
مبدينة بيت حلم خالل �شهر ني�سان من العام .2009 ،2009
1010تق�صي حقائق حول وفاة املواطن نهاد الدباكة �أثناء احتجازه لدى جهاز
الأمن الداخلي.2010 ،
 1111تقرير تق�صي حقائق حول وفاة املواطن �أ�سامة من�صور يف مقر اال�ستخبارات
الع�سكرية. 2013 ,

�سل�سلـة �أدلـة تدريبيـة
1.1غاندي الربعي ،دليل الإجراءات اجلزائية.2010 ،
2.2غاندي الربعي ،دليل العدالة اجلنائية للأحداث وفق القواعد الدولية والقواين
الوطنية.2010 ،
�3.3صالح عبد العاطي و ليلى مرعي ،دليل املدرب لدورة تدريبية متخ�ص�صة يف
مناه�ضة عقوبة الإعدام.2011 ،
4.4غاندي ربعي ،دليل ر�صد �ضمانات املحاكمة العادلة وفق القواعد الدولية
والقوانني الوطنية يف فل�سطني.2012 ،
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تقرير تق�صي حقائق حول وفاة املواطن �أ�سامة من�صور يف مقر اال�ستخبارات الع�سكرية

81

