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  تقديــــــــــم

األجهزة األمنية بقرار من هيئة القضاء  لدىحتجاز المدنيين إ(يأتي إصدار هذا التقرير الخاص 
، تمثلت في احتجاز المدنيين 2008خالل العام  ليعالج ظاهرة شكلت نمطاً واضحاً) العسكري
األجهزة األمنية بقرار من رئيس هيئة القضاء العسكري، كما يسلط الضوء على نشأة هيئة  لدى

القضاء العسكري، ونطاق صالحياته، والمهام المنوطة به وفقاً ألحكام القانون العسكري الثوري 
  .1979لعام 

لحث المسئولين وصناع  2008متميزاً بذلته الهيئة طوال العام يعكس هذا التقرير جهداً خاصاً و 
  .وقف عرض المدنيين على رئيس هيئة القضاء العسكري علىالقرار 

رئيس هيئة القضاء  بأمر منيناقش التقرير غياب الضمانات القانونية للموقوفين عند توقيفهم 
ء العسكري لعدم االختصاص، العسكري، ويشير إلى بطالن جميع اإلجراءات المتخذة من القضا

دعماً ذلك بالعديد من القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا، وفي ذات السياق يؤكد م
التقرير على عدم شرعية عرض المدنيين على القضاء العسكري لتعارض ذلك مع نصوص 

وازٍ للقضاء إلى إيجاد نظام قضائي م ،بطريقة أو بأخرى ،القانون األساسي، األمر الذي يؤدي
  .احتجازاً تعسفياً ،وفقاً للمعايير الدولية ،العادي، كما ويمثل

ستنتاجات قوف أمام مسئولياتهم عبر جملة اإلوعلى ال ويهدف التقرير إلى حث صناع القرار
 باحترام  طة التنفيذيةالسل همية قيامأوالتوصيات التي خلص إليها، والتي  أكدت بمجملها  على 

، عبر إصدار ومنع بروز قضاء موازٍ ،وتنفيذ أحكام محكمة العدل العليا اءالقض استقاللية
 إعطاءتعليمات واضحة من السيد الرئيس إلى رئيس هيئة القضاء العسكري، بالتوقف عن 

احتجاز المدنيين بشكل تعسفي خالفاً ألحكام  علىالموافقة لجهازي المخابرات واألمن الوقائي 
  .القانون

قرير عن دائرة مراقبة التشريعات والسياسات الوطنية في الهيئة المستقلة وإذ يصدر هذا الت



لتوصيات التي با ألخذلصناع القرار  ن الهيئة تتطلع،فإ ،زيز مبدأ سيادة القانونالقانونية وتع
  . وإغالق هذا الملف بشكل نهائيخلص إليها التقرير، 

  

  المحامي صالح موسى                          

 مدير دائرة مراقبة التشريعات والسياسات الوطنية                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

حیث أن هذا األمر خيرج عن نطاق اختصاص ووالیة احملاكم و"
من القانون ) 101/2(العسكریة طبقا  ألحكام املادة 

تنشأ احملاكم العسكریة بقوانني " األساسي اليت نصت على 
خاصة ولیس هلذه احملاكم أي اختصاص أو والیة خارج الشأن 
العسكري فان قرار رئیس هیئة القضاء العسكري بتوقیف 

ملستدعي یشكل غصبا  للسلطة، كما أنه ميس حریة ا
املستدعي الشخصیة اليت كفلها القانون األساسي يف 

لذلك فإن قرار توقیف املستدعي یكون ) 12، 11(املادتني
وعلیه فإن توقیف املستدعي یكون قد مت . قرارا  منعدما  

 ."بوجه غري مشروع

من قرار حمكمة العدل العلیا الفلسطینیة يف 
 14/7/2008بتاریخ  156/2008ضیة رقم الق



 

  :المقدمة

 حركة سيطرة وما نجم عنها من 2007ثر األحداث التي وقعت في شهر حزيران من العام أ على
األمـن   ينفذ جهاز ،غزة قطاع مؤسسات وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية في على بالقوة حماس

فـي   المنتمين لحركة حماس قال بحق الفلسطينيينالمخابرات الفلسطينيين موجات من االعتوالوقائي 
  .الغربيةالضفة 

العديد من الشكاوى التـي   "ديوان المظالم" اإلنسان لحقوق المستقلة الهيئةفي هذا السياق تلقت و 
وذلك خالفاً ألحكام القانون األساسـي   عدم إتباع اإلجراءات القانونية عند القبض والتوقيف،  تؤكد 

  . 2001لعام ) 3(الجزائية الفلسطيني رقم  وقانون اإلجراءات

  واحتجـاز   عمليـات االعتقـال   منـتظم،  نحـوٍ  وعلى ،األمن الوقائي والمخابرات اجهاز وقد نفذ
يوضع و وقد تصل في حاالت معينة لعدة أشهر، أسابيع، أو أليام التابعة لهما مراكزال في األشخاص
 بـذلك  متجاوزين ،جدية غير اتهامات توجيه مع أو ،تهمة توجيه دون نفراديالا الحجز فيبعضهم 
  .الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون في المبينة ،قضائية كضابطة صالحياتهم

 ال والمخابرات الوقائي األمن يجهاز يحتجزهم من معظم بأن تفيد ىوشكاو إفادات الهيئة تلقت وقد 
 ازينهالج كال في المحققون يكتفي بل ،بتوقيفهم علم مدنيةال للنيابة وليس ،العادي القضاء أمام يمثلون
 ،شهور ستة إلى تصل بمدد ، وعبر جهاز الفاكس،توقيفهم العسكري القضاء هيئةرئيس  من بالطلب
  . العسكرية النيابة أمام أو أمامها المتهمون يمثل أن دون

 على الممارسات هذهب ،العسكري القضاء هيئة وبموافقة ،والمخابرات الوقائي األمن جهازي قيام إن 
 المعدل الفلسطيني األساسي القانون سواء ،الصلة ذات الفلسطينية للقوانين خرقاً، يشكل متكرر نحوٍ
  .الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانونو /وأ

 جهازي يد على التعسفي حتجازاال رهن أصحابها كان ،حالةمئة  من أكثر على التقرير هذا اعتمد 



 

، وفقاً للقانون العسكري القضاء هيئة ذمة على االعتقال احتجازهم ووضعهم رهن عملية في المهمة
 جميـع  وفي وطبقا للمعايير الدولية ذات العالقة بعمليات االحتجاز التعسفي، 1979الثوري للعام 
 المسـتقلة  الهيئـة  من العون أسرهم، أو المعنيون، األشخاص طلب التقرير تناولها التي الحاالت
  .اإلنسان لحقوق

 أيلول شهر حتى،2008 العام بداية منذ الهيئة أجرتها ومتابعات إفادات على التقرير هذا ستندي كما
 مـن  أكثـر  وقابلت للجهازين، التابعة التوقيف مراكز الهيئةخاللها  زارت ،2009 العام هذا من
  .ذويهم أو الجهازين، لدى احتجازهم سبق ممن شخصاً )30(

بتـاريخ   يـه إل وجهتهـا  رسـالة  خـالل  من عباس محمود الرئيس فخامة ناشدت قد الهيئة وكانت
 اللواء تخاطبكما  خل لوقف حجز المدنيين بقرار من هيئة القضاء العسكري،دالت ،22/5/2008

 أن إال ،19/6/2008 بتـاريخ  أخـرى  برسالة الفلسطينية مدير عام المخابرات الطيراويتوفيق 
على الرغم من صدور قرار رئاسي  ،رستما العسكري القضاء هيئةرئيس  بقرار من المدنين توقيف

الوقائي، بعدم عرض  نموجه إلى  كل من مدير جهازي المخابرات واألم 16/10/2008بتاريخ 
إعـداد   استدعى ما ماءهم إلى المليشيات المسلحة،المدنيين على القضاء العسكري ممن ال يثبت انت

  . الظاهرة هذه استمرار حول خاص تقريرٍ

لتزام السلطات الحاكمة بهذه ات المحاكم ذات الصلة، وفحص مدى إعلى قرار الهيئةطالع وبعد إ 
فـي   الهيئـة القرارات، فقد خرج هذا التقرير بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات، التي ترغب 

عتها مع صناع القرار والمسئولين من جهة، وحثهم على اتخاذ ما يلزم من إجراءات الحترام مبدأ متاب
  .سيادة القانون وإرساء دعائمه من جهة أخرى



  العسكري القضاء هيئة عن عامة خلفية -1

 الفلسـطينية  الثـورة  لقـوات  الثوري بالقضاء يعرف لما امتداداً الفلسطيني العسكري القضاء يشكل
وشـكلت قـوانين منظمـة التحريـر      الفلسطينية، التحرير منظمة تحت مظلة المنضوية فصائلوال

عن رئيس اللجنـة  ) 5(الفلسطينية األساس القانوني لهذا القضاء، بعد صدور القرار التشريعي رقم 
 ههذالعمل ب  بدأ، و1 1979/ 11/7التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات بتاريخ 

 تطبقو   ،الفلسطينية الثورة قوات فيها تواجدت التي األماكن وفي الفلسطيني، الشتات في قوانينال
 جـرائم  ارتكبوا نمم ،أيضاً المدنيين وعلى الفلسطينيين، العسكريين على بداية  القضاء هذاأحكام 
  .الفلسطينية الثورة بحق

 الوطنية السلطة أراضي في العسكري قضاءال عمل ستمرإ ،1993في العام  أسلو اتفاقية توقيع وبعد
 جميـع  فـي  العسـكريين  العـامين  المدعين وتعيين العسكرية، المحاكم تشكيل تم حيث ،الفلسطينية
  .2غزة وقطاع الغربية الضفة محافظات

أراضي السلطة الوطنية ال يوجد له سـند قـانوني أو   ،  في 1979مل بالقانون الثوري لعام إن الع 
وذلك وفقاً للمراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية والقوانين السارية في أراضي دستوري يسوغه، 

، والصادر عن الرئيس الراحـل ياسـر   1995لسنة ) 1(السلطة الوطنية، حيث جاء المرسوم رقم 
يستمر العمـل بـالقوانين   "عرفات واضحاً في هذا المجال، عندما نص في المادة األولى منه على 

                                                             
أصدر الرئیس الراحل یاسر عرفات بصفتھ رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة قرارًا اسماه  1979في العام  1

  :أمر من خاللھ بالعمل بأربعة قوانین ھي) 5(ر التشریعي رقم بالقرا
 .قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري  -  أ

 .قانون العقوبات الثوري -ب   -  ب
 .-مراكز اإلصالح-قانون السجون -ج   -  ت
 .نظام رسوم المحاكم الثوریة   -  ث

 إلىال یستند  1979المحاكمات الثوري  لأصوإبراھیم شعبان أن قانون . یرى أستاذ القانون الدستوري في جامعة القدس د 2
وأن أولى ق رارات ال رئیس الراح ل عرف ات كان ت بس ریان الق وانین القائم ة وبقائھ ا قائم ة ومنف ذة ف ي               الشرعیة الدستوریة 

ف ي  سریان قوانین منظمة التحری ر الفلس طینیة، ویخل ص ال دكتور ش عبان       إلىالمحتلة، ولم یشر من قریب أو بعید  األراضي
) والتش ریعیة والقض  ائیة  التنفیذی  ة(أس  اس الحك م ف  ي فلس طین ھ  و مب دأ س  یادة الق انون، وأن جمی  ع الس لطات        أن لت ھ إل ى  مقا

أن حق وق اإلنس ان وحریات ھ     و). الق انون األس اس   م ن  6م (واألجھ زة والھیئ ات والمؤسس ات واألش خاص تخض ع للق انون       



 

فـي األراضـي الفلسـطينية     5/6/1967ر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ واألنظمة واألوام
، ويشير المرسوم وبشكل واضـح إلـى القـوانين    "حتى يتم توحيدها) الضفة الغربية وقطاع غزة(

، وبما )الضفة الغربية وقطاع غزة(واألنظمة واألوامر التي كانت سارية في أراضي السلطة الوطنية 
من قبل في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، فان تطبيقه يعتبر مخالفاً  لم يسرِ أن القانون الثوري

ليحسم مسألة االختصاصات، حيـث   2003للمرسوم الرئاسي، وجاء القانون األساسي المعدل لسنة 
على أن المحاكم العسكرية تنشأ بقانون، وأنهـا تخـتص بالشـأن    ) 2(فقرة ) 101(نص في المادة 
المحكمة العليا، التي أكدت  عم هذا الرأي مؤخراً بعديد من القرارات الصادرة منود العسكري فقط،

  . 3للمدنييناالحتجاز  تمديدهيئة القضاء العسكري بتوقيف أو نعدام اختصاص على إ

نعدام األساس القانوني والدستوري للعمل برزمة القوانين الجزائية الثورية الصادرة وعلى الرغم من إ
، إال أننا سنتطرق إلى صالحيات  هيئة القضاء العسكري 1979حرير الفلسطينية لعام عن منظمة الت

وفقاً للقانون الثوري، لنرى مدى التزام رئيس هيئة القضاء العسكري واألجهزة األمنية بالضـمانات  
قيف بض والتوالواجب توافرها للمحتجزين وفقاً للقانون الثوري،  واإلجراءات الواجبة اإلتباع عند الق

  . ستناداً ألحكامهوالتمديد للمحتجزين إ

    العسكري القضاء هيئة صالحيات -أ 

 مـا  وهـي  -الثوري القضاء هيئة إنشاء على ،1979 للعام الثورية المحاكمات أصول قانون نص
 للقضـاء  العامة اإلدارة العسكري القضاء هيئة رئيس ويتولى -العسكري القضاء بهيئة اآلن تعرف

 ضـباط  ويعاونـه  الفلسطينية، التحرير منظمة رئيس وهو األعلى، لقائدمباشرة ل عويتب العسكري،

                                                             
إل ى رئ  یس ھیئ ة القض اء العس كري تطل ب من ھ  عق د لق  اء          23/11/2008ف ي ذات اإلط ار أرس لت الھیئ ة كت اب بت اریخ        3

ذمة  ھیئة القضاء العس كري،حیث ورد كت اب    لالستیضاح منھ عن األساس القانوني الذي بموجبھ یقوم بتوقیف المدنیین على
انھ ال یوجد لدى القضاء العسكري أي موق وف بالص فة المدنی ة، وإنم ا ی تم      -1" یفید فیھ  24/11/2008إلى الھیئة وبتاریخ 



 

 اإلشـراف  مهمـة  )357( المـادة  فيالقانون  به أناطو كافة، العسكرية القضائية المؤسسة وأفراد
  :، والتي منها4، إضافة لصالحيات أخرىالعسكرية والمحاكم النيابة ىواإلدارة عل

 بعـدم  المـتهم  دفـع  حالـة  في العسكري العام النائب قرار ضد ستئنافباإل الطعن يتلق -1
 أو ،5عقاباً يستوجب ال الفعل بأن أو بسقوطها، أو الدعوى، سماع بعدم أو االختصاص،
 بلـزوم  أو باالتهـام  قراره كان إذا ،الدعوى في العسكري العام النائب بقرارات الطعن
  .6المحاكمة

 فتـرة  انتهـاء  بعـد  العسكرية للنيابة التوقيف بتمديد ذنباإل وذلك ،التوقيف على الرقابة -2
 العام للنائب أشهر وثالثة العسكري، العام للمدعى يوماً) 45( وهي ،هاب المسموح التوقيف
  .  7الثورة بأمن المخلة الجرائم في العسكري

 أو جريمـة  إليه أسندت لمن بالكفالة السبيل بإخالء العسكرية المحكمة قرار على الموافقة -3
  .8جنحة

 واإلشـراف  بالرقابة يقوم العسكري القضاء هيئة رئيس أن نجد ،والمهام الصالحيات تلك وبمراجعة
 تجاوز القانون بموجب له وليس جديدة، لفترة التوقيف بتمديد لها واإلذن العسكرية، العامة النيابة على

                                                             
  :على العدید من الصالحیات لھیئة القضاء العسكري على النحو التالي 1979نص قانون أصول المحاكمات الثوري  4
، وقض اة   التنس یب للقائ د األعل ى بتع ین قاض ي المحكم ة المركزی ة        -2 .116 المواد تعین القضاة العسكریین، وانتدابھم -1 

النظ  ر بطلب  ات رد القض  اة   -3 .124، 122، 120الم  واد  ، وقض  اة المحكم  ة العس  كریة العلی  ا  المحكم  ة العس  كریة الدائم  ة
،  ب ات اس تئناف األحك  ام  ، وطل النظ ر والفص  ل ف ي اس تدعاء االعت  راض عل ى األحك ام الغیابی  ة      -4 .144الم ادة   العس كریین 

، وطلب ات إع ادة     وطلبات الطع ن بطری ق ال نقض عل ى األحك ام الص ادرة ع ن المحكم ة العس كریة الدائم ة والمحكم ة العلی ا            
إصدار األمر بمحاكمة قضاة المحاكم، وأعضاء  -5 .فقرة أ  259، و 245، فقرة أ، و240فقرة أ، و  238المواد   المحاكمة

فق رة أ و ب والم ادة    277الم ادة  لمصادقة على قرارات ت وقیفھم إذا أس ندت إل یھم تھ م بجنح ة أو جنای ة       النیابة العسكریة، وا
النظر والتدقیق واتخاذ القرار في طلبات تعیین المرجع في حالة تنازع االختصاص بین النیابة و أو المحاكم -6 . فقرة أ 278

تق دیم ال رأي للقائ د األعل ى ف ي القض ایا المطل وب         -7. 312ى إل   309العسكریة، أو المدعي بالحق الشخصي، الم واد م ن   
  .فقرة ب  352المادة .  شمولھا بالعفو الخاص

 .الصادر عن منظمة التحریر الفلسطینیة 1979فقرة ب من قانون أصول المحاكمات الثوریة للعام  51المادة   5
 .الصادر عن منظمة التحریر الفلسطینیة 1979فقرة ب من قانون أصول المحاكمات الثوریة للعام  106المادة  6
 .الصادر عن منظمة التحریر الفلسطینیة 1979من قانون أصول المحاكمات الثوریة للعام  88المادة  7



 

 علم ودون مباشر لبشك األمنية األجهزة لدى المتهمين بتوقيف والسماح ،العسكرية النيابة صالحيات
من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسـنة  ) 88(المادة  فنص ،بذلك العسكرية النيابة حتى

تطبيقـه علـى    على الهيئةبالرغم من عدم موافقة -الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية  1979
من خـالل النيابـة    التمديدبفقرتيها األولى والثانية، أكدت على ضرورة أن يتم التوقيف و -المدنيين

 العامة العسكرية، واعتبار هيئة القضاء العسكري درجة رقابية على أعمالها عند تمديـد التوقيـف،  
  ،الحرية وحجز التوقيف في القضائية الضابطة أفراد لتعسف اًومنع للمتهمين، قانونية كضمانة وذلك

رات الفلسطيني واألمن الوقائي مباشرةً وهذا ماال يتم على أرض الواقع من خالل توجه جهاز المخاب
  .إلى رئيس هيئة القضاء العسكري، ما يشكل خرقاً جديداً حتى لقانون أصول المحاكمات الثوري

 ال أنه علىفي الفقرة الثانية منه، ) 11( المادة في ،2003 للعام الفلسطيني األساسي القانون أكد كذلك
 توفر من بد ال أنه بمعنى القانون، ألحكام وفقاً قضائي بأمر إال أحد أي حرية حجز أو القبض يجوز
 قانوني، نطاق وفق ومحددة واضحة ذلك في الصالحيات تكون وأن والتوقيف، للحجز قانوني أساس
 للضـابطة  الثـوري  المحاكمـات  أصـول  قانون حسب تعود التوقيف في أصلية صالحيات فهنالك
 ممارسـة  فـان  ،ذلك إلى إضافة ،العسكري القضاء ةهيئ لرئيس وليس ،العسكرية والنيابة القضائية
 يحرم ،والتوقيف لالعتقال األولية للصالحيات العسكري القضاء هيئة رئيس بموافقة األمنية األجهزة
 العادلـة،  المحاكمـة  معايير ألبسط انتهاكاً ويشكل األساسي، القانون في المكفول حقهم من المتهمين
    .التوقيف في ختصاصاإل جهة ليست العسكري القضاء هيئة أن خصوصاً

  العسكري القضاء هيئة ذمة على حتجازباإل تقوم التي األمنية األجهزة -ب

 واحتجاز باعتقال ،2008 العام بداية ومنذ الغربية الضفة في الوقائي واألمن المخابرات جهازي يقوم
 1979للعام الثوري عقوباتال قانون عليها يعاقب جرائم ارتكابهم بدعوى هممع والتحقيقالمواطنين 



 

 العسكري القضاء هيئة رئيس من بالطلب الجهازين عناصر يكتفي للمتهمين اتوقيفهم لحظة وعند ،9
  .أمامه عرضواي أن دون الموافقة تأتي حيث بتوقيفهم، لهم بالسماح

 ،10القضائية الضابطة صفةيحملون  الوقائي واألمن المخابرات جهازي منتسبي وعلى الرغم من أن
 لـديهم  الموقوفين عرض عدم خالل من القضائية الضابطة صفة تجاوزوا نجهازيال منتسبي إال أن
 قـانون  مـن ) 2(فقـرة  ) 117(فقد نصـت المـادة    المدنية، العامة النيابة على ساعة )24( خالل

ع الفلسطيني على أنه  ال يجوز أن تزيد مدة التحفظ على المقبوض عليه في جمي الجزائية اإلجراءات
 قانونمن ) 105(األحوال على أربعٍ وعشرين ساعة، ويتم إبالغ النيابة العامة بذلك فوراً، أما المادة 

يجب أن يتم االستجواب خالل أربعٍ وعشـرين  " الفلسطيني فقد نصت على أنه الجزائية اإلجراءات
  ".هساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي أمر بتوقيفه أو إطالق سراح

 11التحقيـق  عـن  مسئولة الثوري المحاكمات أصول قانون بموجب العسكرية العامة النيابة أن ومع
 هـو  العسـكري  القضاء هيئة ذمة على المتهمين توقيف عند يجري الذي ،إال أن 12 االتهام وتوجيه
 يئـة هرئـيس   بموافقة األمنية األجهزة منتسبي لصالح المسؤوليات هذه عن العسكرية النيابة يتخل

 بحجز الخاصة المحتجزين ىشكاو إليها توجه التي الجهة العسكرية النيابة وتمثل. العسكري القضاء
 المـذكورين  الجهـازين  لدى زينجالمحت فان وبالتالي التعذيب، أو اإلنسانية غير والمعاملة الحرية
 بمعـايير  تفـي  ال العسـكرية  فالنيابة ،القانون الثوري بشروط حتى عادلة محاكمة من نومحروم
 القضـاء  هيئة ورئيس العسكري، القضاء هيئة أمام مسئولة فهي ،بواجبها لقيامها والحياد االستقالل
  .بتجاوزها األمنية لألجهزة يسمح من وهو األمنية، لألجهزة التوقيف أمر يصدر من هو العسكري

                                                             
لعدی  د م  ن الج  رائم المختلف  ة والت  ي منھ  ا ج  رائم القت  ل والس  رقة وج  رائم أخ  رى       عل  ى ا العقوب  ات الث  وري یعاق  ب ق  انون   9

لإلط   الع عل   ى تل   ك الج   رائم ارج   ع إل   ى ق   انون العقوب   ات الث   وري الص   ادر ع   ن منظم   ة التحری   ر الفلس   طینیة بموج   ب     
 .1979للعام ) 5(القرار التشریعي رقم 

، في المادة الثانیة عشر منھ أن للمخابرات في سبیل 2005 للعام 17لقد أقر قانون المخابرات العامة الفلسطیني رقم  10
مباشرة اختصاصاتھا في القانون صفة الضابطة القضائیة، و أقر القرار بقانون الصادر عن فخامة الرئیس محمود عباس 

األمن  ، في المادة السابعة منھ على أن  یكون لضباط وضباط صف2007للعام () بشأن األمن الوقائي الفلسطیني رقم 
 .الوقائي في سبیل تسھیل مباشرة اختصاصات األمن الوقائي المقرة بموجب أحكام القانون صفة الضبطیة القضائیة



 

 القانون لتفسير األمنية هزةلألج مجاالً المدنية والنيابة الرسمية المؤسسات قبل من الرقابة غياب يتيحو
المخـابرات   لدائرة القانوني المستشار من الهيئة تلقته الذي المكتوب الرد يفسر ما وهذا بطريقتها،
رداً على كتاب  ،من رئيس هيئة القضاء العسكري بإذنٍتوقيف المدنيين  حول ،23/6/2008 بتاريخ
طيراوي مدير المخابرات العامة، حول عدم ، إلى اللواء توفيق ال19/6/2008الموجه بتاريخ  الهيئة

شرعية إحتجاز جهاز المخابرات الفلسطيني بهذه الكيفية والطريقة للمواطنين، ومما جاء في هذا الرد 
فقرة أ و ب من قانون أصول المحاكمات الجزائـي لسـنة   ) 88(فقرة ج، ) 83(عمال للمواد : "أنه

لعسكري في توقيف وتمديد توقيف كل من له عالقة ، والمتعلقة بصالحية رئيس هيئة القضاء ا1979
بتهديد أمن وسالمة الوطن داخلياً وخارجياً، والتي تنطبق على صالحية القضاء العسكري في توقيف 

كونهم متهمين بجرائم تمس أمن وسالمة الـوطن داخليـا، يـتم    الء المدنين الموقوفين بطرفنا، وهؤ
 اري كونه صاحب الصـالحية بـذلك وكـونهم مـازالو    توقيفهم من قبل رئيس هيئة القضاء العسك

  ".13يخضعون للتحقيق

 بتاريخ  لجهاز المخابرات الفلسطيني القانوني المستشار منأيضاً  الهيئة تلقته الذي المكتوب الردو 
 بأن فيه جاء والذي نصار، أكثمو حمايل أحمد مظلوم، خلدون المواطنين توقيف حول ،26/8/2008

 رئيس بقرار من توقيفهم وأن المختصة، القضائية الجهة ومن والقانون ألصولا حسب جاء توقيفهم
  .  للتحقيق يخضعون زالوا ما وكونهم بذلك، الصالحية صاحب كونه العسكري القضاء هيئة

 ،17/8/2008 بتـاريخ  الهيئة على الخليل محافظة في المكتوب الوقائي األمنجهاز  ردكذلك جاء 
 الرجـوب،  عوضو الحروب توفيق الجعبة، معتز جياوي، جبرين نالمواطني توقيف ظروف حول
  . العسكري القضاء هيئة بقرار من والقانون األصول حسب تم التوقيف أن فيهم جاء والذي

فقرة أ و ب  نجد أنهما تؤيدان ما ذهبنا إليه ) 88(فقرة ج  والمادة ) 83(وبالرجوع إلى نص المادة  
هيئة القضاء العسكري بالتوقيف األولي وبشكل مباشر، حيث  عند الحديث عن عدم اختصاص رئيس

فقرة أ و ب ) 88(على صالحيات المدعي العام العسكري في التوقيف،  أما المادة ) 83(تنص المادة 



 

من ثـم، مـن   تداء من المدعي العام العسكري وتشير بوضوح إلى أن التوقيف يجب أن يتم ابإنها ف
ونحن  أمن الثورةفقرة ب عن ) 88(ما أن الحديث يدور في المادة رئيس هيئة القضاء العسكري، ك

  .هنا بصدد سلطة وطنية يحكمها القانون األساسي والقوانين الصادرة عنها

 الضـابطة  أفـراد  علـى  وجبت ،الثورية المحاكمات أصول قانون من )79( المادة ن نصكذلك فإ
 العام المدعي إلى ساعة )48( خالل ويرسله ،عليه المقبوض المتهم ألقوال افور االستماع القضائية
 بـإطالق  أو بتوقيفـه  يأمر ثم ساعة )24( ظرف في يستجوبه أن أيضاً عليه يجب والذي المختص،
 المحاكمات أصول قانون من أ فقرة )198( المادة أما ،الواقع رضأ على يحصل ال ما وهذا سراحه،
 مـن  أو العام النائب كان إذا إال ،جنائية ضيةق في للمحكمة شخص يقدم ال أنه علىفتنص  الثورية
   .الجريمة بتلك باتهامه قراراً اصدر قد مقامه يقوم

يتضح من كل ذلك أن عرض المتهمين على النيابة العسكرية هو أمر وجوبي وممر إجباري ال بـد  
 القضـاء  هيئـة  استمرار توقيف المدنيين من قبل إنمن إتباعه وإال كانت اإلجراءات باطلة، كذلك ف

انتهاكاً للقرار الرئاسي الصادر إلى مدراء األمـن الوقـائي والمخـابرات بتـاريخ      يمثل العسكري
عدم عرض المدنيين من غير المنتمين للمليشيات المسلحة أو الحائزين للسالح "، إلى 18/10/2008

، "ن غيـرهم أو المخزنين له أو من يستعملونه إلحداث خلل باألمن العام على القضاء العسكري دو
أن معظـم مـن تـم     للهيئة، وقد تبين الهيئةوالمستندة في األساس إلى مذكرة قانونية صادرة عن 

توقيفهم من قبل هيئة القضاء العسكري، إنما هم مدنيون ولم يقدموا للقضاء بتهم االنتماء إلـى مـا   
  ".بمليشيات مسلحة"يسمى 

" إن )  356(، يحدد فـي المـادة   1979لسنة الثوري  تإن الباب الثامن من قانون أصول المحاكما
مؤسسة القضاء الثوري الفلسطيني هي إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسـطينية، وتتبـع هـذه    

، وعليـه فـإن   "المؤسسة نيابة عامة ومحاكم ومراكز إصالح وفروع حسب التشـريعات الثوريـة  
تي شُكلت بموجب قوانين صـادرة  األجهزة األمنية، وال المحتجزين لدىاالستمرار بعرض المدنيين 

رئيس هيئة القضاء العسكري أال  فإن هذا يعني أن علىعن السلطة الوطنية وال تعمل كأجهزة ثورة، 



 

لوطنية التي لها ناظم يحكمها ويحدد إطـار  تداخل بين أجهزة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة ا
  .السلطات الثالث، التنفيذية والتشريعية والقضائية والمتمثل في القانون األساسي

  العسكري القضاء على المدنيين عرض شرعية -ج

 الجزائية المحاكمات أصول قانون عليها نص التي العسكرية المحاكمات في المتبعة اإلجراءات تشكِّل
 لحقوق الدولية والمعايير للقانون انتهاكا ،1979 لسنة الفلسطينية التحرير منظمة عن صادرال الثوري
 القانون من العاشرة المادة في التزاماتها بحكم احترامهما الوطنية السلطة على يتعين ينذَاللَ ،اإلنسان
سية ملزمـة  ، والتي نصت على أن حقوق اإلنسان وحرياته األسابذلك 2003 لسنة المعدل األساسي

تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنـات  وواجبة االحترام، وأن 
 والعهـد  اإلنسـان  لحقوق العالمي فاإلعالن ،والمواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان

 ذلك وضمانات ،التقاضي في اإلنسان حق عناصر يكفالن والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي
 أشكال من شكالً باعتباره الفلسطيني العسكري القضاء في غائب أمر وهو عادلة، محاكمة في الحق
  .اإلستثاني القضاء

 الفلسطينية التحرير منظمة عن الصادر الثوري الجزائية المحاكمات أصول قانون استخدام نإف كذلك
 أصولية قواعد تبعي والذي العسكري، القضاء قبل هيئةمن  مدنيينالتوقيف لل تمديد عند ،1979 لسنة
 المحاكمة، إجراءات أو المختصة، المحكمة أو التوقيف، مدة أو الجريمة، في التدقيق حيث من خاصة
 قـانون  لقواعد واضحاً خرقاً معينين، أشخاص أو معينة، جرائم لمحاكمة الحكم، على التصديق أو

 كل على طبقتُ ومجردة عامة قواعد بأنها تتميز والتي ،2001 نةلس الفلسطيني الجزائية اإلجراءات
 األساسـي  القـانون  مـن  )2( فقرة )101( المادة نص كما يتعارض مع ،جريمة كل وعلى إنسان،
 وليس خاصة، بقوانين العسكرية المحاكم تنشأ" أنه على نصت والتي ،2003 للعام المعدل الفلسطيني
 واليـة  تنحصر أن يجب وعليه". العسكري الشأن نطاق خارج يةوال أو اختصاص أي المحاكم لهذه
 لواليـة   إقصـاء  المدنيين على اختصاصها امتداد في ألن فقط، العسكريين على العسكري القضاء
 في أيضا الفلسطيني األساسي القانون أكدها التي والمساواة العدالة مبادئ على اًيوتعد العادي، القضاء



 

 بسـبب  بينهم تمييز ال سواء والقضاء القانون أمام الفلسطينيون" على نص ينح ،منه التاسعة المادة
  .  "اإلعاقة أو السياسي الرأي أو الدين أو اللون أو الجنس أو العرق

 بالسلطة الخاصة المبادئ مع اًتعارض العسكري القضاء هيئة أمام  المدنين إحالة في الهيئة رىت كما
 ثالثين المادة نص مع أيضاًاً وتعارض ،2003 للعام المعدل فلسطينيال األساسي القانون في القضائية
 إلى االلتجاء حق فلسطيني ولكل كافة، للناس ومكفول مصون حق التقاضي" أن على منه )1( فقرة
 مـن  جـزء  فهو ،الطبيعي القضاء لمقومات تماماً يفتقد العسكري القضاء أن ذلك ،"الطبيعي قاضيه
 لسـنة  الفلسطيني األمن قوى في الخدمة قانون إلى الضباط قضاته جميع ويخضع التنفيذية، السلطة
2005 .  

  14العسكري القضاء هيئة بإذن المدنيين توقيف في العليا العدل محكمة قرارات -2

أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية في الكثير من قراراتها، على أن توقيف المدنيين على ذمة هيئة 
ه الصورة، أمر مخالف للقانون األساسي الفلسـطيني وقـانون اإلجـراءات    القضاء العسكري وبهذ

الجزائية الفلسطيني، وأن التوقيفات في هذه الحاالت باطلة والغيه، حيث تضمنت قراراتهـا أمـراً   
  .باإلفراج الفوري عن المحتجزين

ي بـاإلفراج  يقض أصدرت محكمة العدل العليا المنعقدة في رام اهللا قراراً ،2/11/2008فبتاريخ 
وفـي الموضـوع تجـد    " ، وجاء في حيثيات القرار 15الفوري عن المحتجز أمجد عثمان الحموري

الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية النافذ المفعول  1994لسنة ) 1(المحكمة أن القرار 
كانت سـارية  يستمر العمل بالقوانين واألنظمة واألوامر التي (ينص في الفقرة األولى منه على أن 

حتى يـتم   ،الضفة الغربية وقطاع غزة ،في األراضي الفلسطينية 5/6/1967بل تاريخ قالمفعول 
حيـث   1994) 1(للقانون رقـم   ومكمالً فقد جاء مؤكداً 1995) 5(توحيدهما أما القانون رقم 

                                                             
فقرة  33مادة  2001 لسنة) 5(بموجب قانون تشكیل المحاكم النظامیة رقم  الفلسطینیة تختص محكمة العدل العلیا 14
في النظر في الطلبات التي ھي من نوع المعارضة في الحبس التي یطلب فیھا إصدار أوامر اإلفراج عن األشخاص  3



 

ة فـي  تؤول إلى السلطة الفلسطينية جميع السلطات والصالحيات الوارد(منه أن ) 1(نصت المادة 
التشريعات والقوانين والمراسيم السـارية المفعـول فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة قبـل         

يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا  (من نفس القانون على ) 4(ونصت المادة  ،)1994م19/5
وبقراءة لهذين القانونين وبتطبيق أحكامهما على الواقعة المعروضة فان قانون اإلجراءات . ")القانون
ئية المنصوص عليها االذي حل محل كافة القوانين الجز 2001لسنة  )3(ئية الفلسطيني رقم الجزا

هو الواجب التطبيق من حيث إجـراءات التفتـيش والقـبض     ،من نفس القانون) 485( في المادة
يف إجراءات التوق أنالنيابة العامة في الئحتها الجوابية من  إليهوليس ما ذهبت  ،والتوقيف واإلحالة

الذي لم  1979من قانون أصول المحاكمات الجزائية  )88و 83( ادتينقانونية مستندة ألحكام الم
في األراضي الفلسطينية عمل به أصالًي.  

ولمـا كـان    ،وبإنزال حكم القانون على الوقائع الواردة في الئحة االستدعاء وعلى البيانات المقدمة
ولما كان ذلك  ،إلغاؤه قد صدر عن المستدعى ضده األول اإلجراء المطعون فيه والمطلوب أوالقرار 
جهـة عسـكرية أو    ةه أليءاإلجراء المطعون فيه متخذ ضد المستدعى الذي لم يثبت انتما أوالقرار 
القانون الواجب التطبيق إزاء اإلجراءات المتخذة ضد  أنوحيث  ،لذلك خالفاً ةبين أيةولم ترد  أمنية،

لسـنة   )3(ئيـة رقـم   اهو قانون اإلجـراءات الجز  ،مة موجهة إليهماألشخاص المدنيين بصدد ته
2001.  

ولما كان القانون األساسي الفلسطيني قد حصر نطاق صالحية القضاء العسكري في العسكريين فقط 
أي ) المحاكم العسكرية( يكون للقضاء العسكري أنوالتي حظرت  ،منه) 101( بموجب نص المادة

إجـراء توقيـف المسـتدعي     أو /و ن قـرار إف ،ق الشأن العسكريوالية خارج نطا أواختصاص 
صادر عن  ظالماً اًتحكمي يعتبر إجراء ،واستمرار توقيفه من قبل الجهة المستدعى ضدها والحالة تلك

لهذه األسباب  ،وواجب اإللغاء أثراًال يرتب  منعدماً الذي يجعل منه إجراء األمر ،جهة غير مختصة
على ذمة  من مكان توقيفه أينما وجد ما لم يكن موقوفاً ج عن المستدعي فوراًاإلفرا قررت المحكمة
  .16"قضية أخرى



 

، قراراً يقضي 14/7/2008محكمة العدل العليا المنعقدة في رام اهللا بتاريخ  توفي قرار آخر أصدر
وفي "باإلفراج الفوري عن المحتجز المقداد محمد مطلق أبو جحيشة، وجاء في حيثيات القرار أنه  

الموضوع تبين أن المستدعي وهو شخص مدني موقوف لدى جهاز األمن الوقـائي منـذ تـاريخ    
، وبدل أن يتم عرضه على النيابة العامة خالل أربعٍ وعشرين ساعة عمـالً بأحكـام   14/6/2008

من قانون اإلجراءات الجزائية التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف ) 34(المادة 
من ذات القانون، طلب جهاز األمن الوقائي من رئيس هيئـة القضـاء   ) 55(ا وفقاً لنص المادة فيه

  .العسكري توقيف المستدعي الذي أصدر قراراً بتوقيف المستدعي لمدة ال تتجاوز ستة أشهر

وحيث أن هذا األمر يخرج عن نطاق اختصاص ووالية المحاكم العسكرية طبقـاً ألحكـام المـادة    
تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه " القانون األساسي التي نصت على  من) 101/2(

المحاكم أي اختصاص أو والية خارج الشأن العسكري، فان قرار رئيس هيئة القضـاء العسـكري   
بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة، كما أنه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون 

لذلك فإن قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً، وعليه فـإن  ) 12و11(ي المادتين األساسي ف
  .17"توقيف المستدعي يكون قد تم بوجه غير مشروع

المدنيين بقرار من هيئة القضـاء   احتجازتجاه   وعلى الرغم من وضوح موقف محكمة العدل العليا
أوامر االعتقال  بإصداريئة القضاء العسكري رئيس ه استمرالعسكري، وقولها كلمة الفصل في ذلك، 

لألجهزة األمنية، مما يشكل مسا لهيبة القضاء، وتعدياً صريحاً على حقـوق وحريـات المـواطن    
  .الفلسطيني

ـ   الهيئةفقد رصت كذلك  بامتنـاع   دمماطلة من األجهزة األمنية، وسجلت العديد من الشـكاوى تفي
يذ قرارات محكمة العدل العليا في هذا الشأن، مما يؤكـد  جهازي األمن الوقائي والمخابرات عن تنف

قد تجاوزا كل حد ممكن في صالحياتهما، وتماديا ) الوقائي والمخابرات(أن األجهزة األمنية  للهيئة
بشكل ملحوظ في مخالفة القانون، وصوالً إلى مخالفة القواعد واألحكام الدستورية الواردة في القانون 

علـى أن   2003من القانون األساسـي المعـدل   ) 106(المادة فقد نصت ، األساسي الفلسطيني



 

األحكام القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب "
بخدمة عامة، وللمحكوم له  أو مكلفاً عاماً عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً

  ".  له كامالً ع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاًالحق في رف

  التعسفي االحتجاز -3

 الجريمة على االتهام لبناء كافية أدلة فراتتو أن يجبوليس تعسفياً،  قانونيا االحتجاز يكون لكي
 تكـن  لـم  وما ريمة،الج لتلك المحتجز ارتكاب تؤيد موضوعية عناصر تتوافر وأن المرتكبة،
 بإصـدار  االختصاص صاحبة هي العامة النيابة ناف ،القضائية الضابطة من مشهودة الجريمة
  .المتهم بحق التوقيف مذكرة

 عقوبة ليس فاالحتجاز ،تلقائياً أمراً احتجازه يصبح ال ،ما جريمة بارتكاب مواطن تهمي دمانوع
 عـرض  سرعة الفلسطيني الجزائية جراءاتاإل قانون اوجب فقد ،احترازي ءإجرا هو ما بقدر

 علـى  أيضـاً  وأوجب التوقيف، بدأ من ساعة )24( فترة خالل العامة النيابة على المحتجزين
 ولـه  ،توقيفه بتمديد ينظر والذي ساعة، )48( خالل القضاء إلى تقديمه ضرورة العامة النيابة

 الفتـرة  هـذه  وفي سراحه، بإطالق راألم أو يوماً )15( لمدة التمديد على بالموافقة الصالحية
  .بالكفالة السبيل بإخالء طلب تقديم للمتهم القانون يسمح

لظروف احتجاز الموقوفين وطريقة اعتقالهم وتوقيفهم، واإلجراءات المتبعـة  الهيئة  وبمراجعة
في هذا االحتجاز، من حيث التوقيف دون محاكمة بقرار من رئيس هيئة القضـاء العسـكري   

شهور، وهي مدة طويلة يبقى المواطن خاللها دون محاكمة، ودون ابسط الحقـوق  ولمدة ستة 
خرقاً جسيماً  الهيئةاإلجرائية المكفولة في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني، ال بل ترى فيه 

أن المتهم برئ حتى تثبت " من القانون األساسي الفلسطيني المعدل التي أكدت على) 14(للمادة 
ي محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن إدانته ف 

 2003من القانوني األساسي المعدل للعـام   )12(و جاء في المادة  .يكون له محام يدافع عنه



 

بلغـة   يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعالمه سـريعاً 
  . "يفهمها باالتهام الموجه إليه، وأن يمكن من االتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير

أو جـاء مخالفـاً   / االحتجاز التعسفي يبدأ في غياب التبرير القانوني للتوقيف ومنع الحرية، و
 التعسـفي  زباالحتجا المعني لضمانات المحاكمة العادلة، وهذا ما ذهب إليه فريق األمم المتحدة

  :18التالية الحاالت في تعسفياً يكون االحتجاز حين أكد على أن

  .الحرية من الحرمان لتبرير قانوني أساس بأي التذرع المستحيل من كان إذا-أ

 اإلعـالن  في الواردة والحريات الحقوق ممارسة عن ناجماً الحرية من الحرمان كان إذا -ب
في المساواة  قالخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كالحوالعهد الدولي  اإلنسان لحقوق العالمي

أمام القانون، والحق في حرية الرأي والتفكير، والحق في تشكيل الجمعيات السلمية، والحق في 
   .19المشاركة في الشؤون العامة وتقلد الوظيفة العمومية، والحق في التنقل 

  .20ةالعادل للمحاكمة الدولية المعايير نتهاكا تم إذا -ج

 في قلقيليـة  جهاز المخابرات الفلسطيني قام القانونية والمعايير اإلجراءات لتلك مخالف وبشكل
  -كما أفـاد المـواطن  -بعد تفتيش منزله  ،أمير دحبور المواطن اعتقالب ،16/8/2008 بتاريخ

يوماً بقرار مـن هيئـة القضـاء    ) 17(ومن ثم قاموا باحتجازه لمدة  ،تفتيش ةدون إبراز مذكر
   .  نظر في قانونية توقيفهون أن يعرض على أية جهة مختصة لللعسكري دا
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 مـاهر  المواطن بتوقيف ،14/8/2008 بتاريخ الخليل مخابرات مديرية قامت وفي حالة أخرى
 تـاريخ  وحتـى  التاريخ ذلك ومنذ ،13/8/2008 بتاريخ إليها للحضور استدعائه بعد صبارنة،

 نـه أ المواطن أفادنا الخليل، في المخابرات توقيف ركزلم الهيئة زيارة موعد ،8/2008/ 19
 التـي  الجهـة ب علميلم و قضائية، جهة أية أو العامة النيابة على يعرض لم توقيفه تاريخ ومنذ
   .الحقاً بأنه محتجز بإذن رئيس هيئة القضاء العسكري للهيئة، حيث تأكد بتوقيفه أمرت

لسيد فريد أبو سعدة، جاء فيها أن شقيقه مرعب ، شكوى من ا18/9/2008بتاريخ  الهيئةوتلقت 
أبو سعدة من بلدة عالر قضاء طولكرم، قد تم توقيفه من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني منـذ  

، وأفادنا شقيقه أنه لم يعرض على الجهة القضائية المختصة، كمـا تلقـت   24/8/2008تاريخ 
الفلسطيني يفيد أن السيد مرعـب قـد   ، رداً من جهاز المخابرات 9/10/2008وبتاريخ  الهيئة

  .رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من 2008،/28/9أطلق سراحه بتاريخ 

 أخاه أن: فيها جاء الحروب محمد المواطن من شكوى ،2008/ 4/8 بتاريخ الهيئة تلقت كذلك
 في الواقع التجاري محله إلى توجهه أثناء الوقائي األمن أفراد من اعتقاله تم قد الحروب توفيق
 خاهأ أفادنا توقيفه تاريخ ومنذ ،19/7/2008 بتاريخ وذلك ،الخليل مدينة غرب سامت دير بلدة
لحالته تبـين   الهيئة، وبمتابعة احتجازه مكان لمعرفة منه اتصال أي تتلقَ لم الموقوف عائلة أن

  .  لها أنه موقوف بإذن من هيئة القضاء العسكري

 الوقائي واألمن المخابرات لدى المحتجزين معظم أفادنا ،الهيئة اتابعته التي الحاالت جميع وفي
 على عرضواي لم احتجازهم فترة وطيلة نهمأو العسكري، القضاء هيئة بقرار من موقوفون أنهم
، وبذلك فإن الضمانات والحقـوق المعتبـرة فـي القـانون     المدنية أو العسكرية العامة النيابة

جزائية الفلسطيني، والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان ذات الشأن األساسي، وقانون اإلجراءات ال
  :بالحق في المحاكمة العادلة يتم انتهاكها على النحو التالي

                                                                                                         تهاماال وتوجيه االستجواب ضمانات -أ
 وهذه ،ءهأثنا المتهم حرية تكفل بضمانات االتهام وتوجيه االستجواب الفلسطيني المشرع أحاط



 

 بكفالة إال يتحقق ال واالستجواب ،21الفلسطيني األساسي القانون من األصل في مستمدة الضمانات
 التحقيق إجراءات من إجراء فهو األدلة، ودحض المناقشة فيه تتاح نأو ،ءهأثنا الكاملة المتهم حرية
  .الدفاع وسائل من وسيلة أيضاً هو و االبتدائي

بوقوع جرم خطير، عليهم اإلسراع  في إبالغ وكيل النيابـة    القضائيةالضابطة  موظفوفعندما يعلم 
من قبل رجـال الشـرطة أو    ه بكل حزم ودقة، وعندما يتم القبض على المتهم سواءوتنفيذ إجراءات

فـإذا لـم    ،القبض عليه عند وا إلى أقوالهضابطة قضائية أن يستمعيهم كفعل ،أفراد األجهزة األمنية
  .اعة إلى وكيل النيابة المختصس) 24(خالل  وهبأقواله يرسل وايقتنع

يجب أن يتضمن  -فة إجراء من إجراءات التحقيق االبتدائيبوص -وحتى يكون االستجواب صحيحا 
  :العناصر اآلتية

سم والسـن ومهنتـه   ثبات البيانات الخاصة به من حيث االإالتأكد من شخصية المتهم، و .1
 .قامته وأوصافه، وذلك عند استجوابه أول مرة في التحقيقإومحل 

.                                                        ديد وصفها القانوني، وتحصريحاً تحديد الوقائع المنسوبة إلى المتهم تحديداً .2

فيها، ويجوز للمحقق مواجهة المتهم بأدلة  لياًيمواجهة المتهم باألدلة المثبتة ومناقشته تفص .3
 .بمصلحة التحقيق الثبوت إذا لم يكن في ذلك إضراراً

 .باألدلـة المثبتة لبراءته دعـوة المتهـم إلى إبـداء دفاعه، واإلتيـان. 4

أن يتم االستجواب خـالل   ،من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني) 105(كذلك اشترطت المادة 
  .أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي أمر بتوقيفه أو إطالق سراحه

                                                             
إدانتھ في محاكمة  أن المتھم برئ حتى تثبت  2003من القانون األساسي الفلسطیني المعدل للعام  14جاء في المادة  21

و جاء في المادة  .قانونیة تكفل لھ فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ، وكل متھم في جنایة یجب أن یكون لھ محام یدافع عنھ
ویجب  یبلغ كل من یقبض علیھ أو یوقف بأسباب القبض علیھ أو إیقافھ، 2003ي األساسي المعدل للعام من القانون 12

  . ، وأن یمكن من االتصال بمحام، وأن یقدم للمحاكمة دون تأخیرباالتھام الموجھ إلیھإعالمھ سریعا بلغة یفھمھا 



 

  :اناتولخطورة إجراء االستجواب أحاطه المشرع الفلسطيني بعدة ضم

ستجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح التي يرى استجوابه اأن يقوم وكيل النيابة ب .1
 .  ، وال يجوز ندب مأمور الضبط القضائي الستجواب المتهم في الجناياتفيها ضرورياً

أن يتم االستجواب في ظروف ال تؤثر على إرادة المتهم، حيث يتعين لصحة االستجواب  .2
عن كل تأثير خارجي يعيب إرادته أو يفسد اعترافه، فإذا توافــر   بعيداً أن يكون المتهم

غير  هظرف من الظروف التي تؤثر على إرادة المتهم أثناء استجوابه، بشكل تكون أقوال
 .إليهاوال يمكن االستناد  صادرة عن إرادته الكاملة يكون االستجواب باطالً

ة المنسوبة إليه، ويبلغه أن كل ما يقوله يجوز يجب على وكيل النيابة إحاطة المتهم بالتهم .3
 . تقديمه كدليل ضده في معرض البينة عند محاكمته

 .حق المتهم في إثبات أقواله في محضر االستجواب .4

فالمتهم حر في أن يختار  ،حق المتهم في الصمت وعدم اإلجابة على األسئلة الموجهة إليه .5
 هرفض اإلجابة على ما قد يوجه إلي الحق فيوله  دفاعه،الوقت والطريقة التي يبدى بها 

 .وال يجوز هنا أن يعد امتناعه قرينة على ثبوت التهمة ضده أسئلة،من 

ساعة لحين حضور محاميه فإذا لم يحضر  )24(للمتهم الحق في تأجيل االستجواب مدة  .6
  .22محاميه أو عدل عن توكيل محام عنه، جاز استجوابه في الحال

 . المتهم على التحقيق السابق لالستجواب الحق في إطالع محامي .7

                                                             
تجواب المتھم قبل دعوة محامیھ للحضور في حاالت التلبس من قانون اإلجراءات على انھ لوكیل النیابة اس) 98(نصت المادة 22

من ضیاع األدلة على أن تدون موجبات التعجیل في المحضر، وللمحامي الحق في اإلطالع   والضرورة واالستعجال والخوف
یتمثل فى حقھ أال  ویستفاد من النص أن المشرع قـرر بھذا النص ضمـانا ھاما للمتھم. على أقوال المتھم عند انتھاء االستجواب

ودعوة المحامى لحضور االستجواب ض مانة مق ررة لمص لحة الم تھم، وب ذلك یج وز       . یستجـوب إال بعد دعوة محامیة للحضور



 

جهاز المخابرات الفلسطيني في محافظـة الخليـل    اعتقل ،وبشكل مخالف لتلك الضمانات القانونية
إلى مركز التحقيق التـابع   وحوله ،العروبمخيم المواطن رائد عودة من  ،2008/ 21/7بتاريخ 

عرض خاللها على أية جهة قضائية  لم ي يوماً )40(مكث في مركز توقيف المخابرات وللمخابرات، 
جهـاز المخـابرات    أفاد مدير التحقيق فـي  ،22/9/2008، وبتاريخ 23بتهمة االنتماء إلى حماس

طلـق سـراحه بتـاريخ    أن المواطن المـذكور قـد أُ   الهيئةباحث لمحافظة الخليل في  الفلسطيني
 ،24لمساس باألمن والنظام العـام وبعد توقيعه على تعهد بعدم ا ،وذلك بكفالة شخصية ،1/9/2008
 تعـدياً  بل ،العامة النيابة اختصاص من هو الذي االستجواب لضمانات فقط ليس تجاوزاً نرى وهنا
 التـي  السبيل بإخالء الكفاالت بتنظيم جهاز المخابرات الفلسطيني قيام خالل من القضاء سلطة على
  .القضاء اختصاص من حصراً هي

 قبل من ،14/8/2008 بتاريخ اعتقل الذي مرا بيت من بدوي حسن يدالس مع أيضاً حصل ما وهذا
 لنشـاط  ممارسـته  بتهمـة  العسـكري  القضاء هيئة ذمة على وأوقف جهاز المخابرات الفلسطيني

بكفالة شخصية وبعد توقيعه على تعهـد بعـدم    ،8/2008/ 30 بتاريخ عنه اإلفراج تمو ،25سياسي
  .المساس باألمن والنظام العام

ة ثالثة اعتقلت قوة من جهاز المخابرات الفلسطيني في محافظة قلقيلية المواطن مصـطفى  وفي حال
، وبقـى فـي مركـز توقيـف     للهيئة، كما أفاد شقيقه عيسى صبري 31/7/2008صبري، بتاريخ 

، دون عرضه على النيابة المدنية، حيث تم نقله في هذا اليـوم  13/8/2008المخابرات حتى تاريخ 
   .سكريةإلى النيابة الع

 بلـدة  من العدم منذر السيد باعتقال الخليل محافظة في الوقائي األمن جهاز اعتقل أخرى حالة وفي
 لحركـة  واالنتماء سالح حيازة تهمة الجهاز في المحققونله  وجه و ،11/9/2008 بتاريخ ترقوميا
 ،العامة النيابة على هعرض يتم لم ،المذكور المواطن أفادنا وكما العامة، النيابة رقابة دون من حماس

                                                             
المخابرات في محافظة أثناء زیارة الھیئة لمركز تحقیق  19/8/2008الھیئة بتاریخ  عودة لدىشكوى المواطن رائد خالد حسن  23

 .الخلیل



 

 مركز إلى الهيئة زيارة موعد ،24/9/2008 وحتى ،26بتوقيفه أمرت التي الجهة بأمر حتى علمي وال
 حتـى  الحقـوق  بسـط أ دون محتجـزاً  المواطن بقي ،الخليل محافظةب الوقائي جهاز األمن توقيف

  . 197927 للعام الثوري المحاكمات أصول قانون في عليها المنصوص

 لم أنهم ،العسكري القضاء هيئة ذمة على الموقوفون أفادنا ،الهيئة راجعتها التي الحاالت لبغأ وفي
 جهـازي  في المحققين من يتم التهمة وإسناد التحقيق وأن العسكرية، أو المدنية النيابة على يعرضوا
 .قانوني إجراء أي إتباع دون ومن الوقائي واألمن المخابرات

  الخارجي العالم مع والتواصل األهل زيارة -ب

 بنبأ أسرته بإبالغ فوراً يقوم بأن للمتهم يسمح أن السجناء معاملة في الدنيا النموذجية القواعد توجب
 أكـدت  كـذلك  ،28وباستقبالهم وأصدقائه بأسرته لالتصال المعقولة التسهيالت كل عطىوي احتجازه،
 السجن أو االحتجاز أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين األشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ
 بالعـالم  لالتصال كافية فرصة له تتاح وأن ،له أسرته أفراد زيارة في المحتجز الشخص حق على

 30بذويـه  تصـال اال الموقوف بحق قرأ فقد الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون أما، 29الخارجي
 ال ذلـك  مـع  ،التحقيق ولغايات مختصال النيابة وكيل بيد األهل زيارة منع اًصراح، األهل وزيارة
 لمبـادئ ل ةمخالف شكلي ، وهذااألهل مع السريع بالتواصل الوقائي واألمن المخابرات اجهاز يسمح
  . السابقة القانونية واألحكام

                                                             
زیارة الھیئة لمركز تحقیق األمن الوقائي في  أثناء 24/9/2008 بتاریخحمد العدم لدى الھیئة شكوى المواطن منذر صادق م 26

 .محافظة الخلیل
جاء في المذكرة اإلیضاحیة لرئیس ھیئة القضاء الثوري العمید محمد الروسان عند إصدار قانون أص ول المحاكم ات الث وري      27

ن ص عل  ى   1997أن ق انون أص ول المحاكم ات الث وري للع ام      : ع  ن الم تھم  ف ي البن د الث اني  تح ت عن وان حری ة  ال دفاع        1997
....... ضمانات كثیرة لحمایة األبریاء ولتفادي الوقوع في أغالط قضائیة  وتھدف إل ى تحقی ق احت رام الحری ات األساس یة لألف راد      

ق والمزایا القانونیة والمادیة التي منحھ إیاھا وتنظم ضمانات الدفاع تنظیما متینا ، وتمكن المتھم فعلیا من استعمال الوسائل والحقو
 .القانون وترتب على ھذه الضمانات وجوب مراعاتھا وإال كانت اإلجراءات باطلة والحكم الذي یبنى علیھا باطال

مل  ة م  ن القواع د النموذجی  ة ال  دنیا لمعامل ة الس  جناء المعتم  دة م ن قب  ل م ؤتمر األم  م المتح  دة لمن ع الجریم  ة ومعا       92الم ادة   28
 1955المجرمین، المعقود في جنیف عام 



 

 وبتـاريخ  أنـه  فيهـا  جـاء  ،راعيال نداء المواطنة من شكوى ،20/9/2008 بتاريخ الهيئةوتلقت 
 الراعي السيدة أفادتو الوقائي، األمن جهاز من الراعي جالل السيد زوجها اعتقال تم ،16/9/2008
 ،18/9/2008 بتاريخ الخليل محافظة في لجهازا مقر في والدها بصحبة زوجها زيارة حاولت أنها
  .31فقط المالبس بإدخال لهم محس حيث الزيارة، من اهمنعو أنهم إال

جهـاز المخـابرات    مـن  أحمـد  ابنه اعتقال تم فقد ،الهيئة لدى دةوالعوا محمد السيد إفادة وحسب
 من يتمكن لم انه إال ،زيارته حاول فقد أفاد وكما ،1/9/2008 بتاريخ الخليل محافظة في الفلسطيني
  .32قصيرة ولمدة توقيفه من اًيوم )12( بعد إال الزيارة

 واألمـن  اتالمخـابر  جهازي لدى الموقوفين ذوي من الهيئة تلقتها التي الشكاوى من العديد وفي
  .ذويهم بزيارة لهم للسماح المساعدة تقديم الهيئة من لبطُ العسكري، القضاء هيئة ذمة على الوقائي

 صالحيات في التوسع إلى ،والمخابرات الوقائي األمن أعمال على القضائية الرقابة غياب سمح لقد
 السريع بالتواصل الحق منها والتي ،للمحتجزين ودولياً محلياً المعتبرة الحقوق حساب على الجهازين
  .األهل وزيارة الخارجي العالم مع

  حتجزينللم القانونية المساعدة-ج

 وعنـد  العسـكري  القضـاء  هيئة ذمة على زونالمحتج أفاد ،الهيئة تابعتها التي الحاالت غلبأ في
 بمحامي افقط استعانو قليالً اًعدد وأن لديهم، محامي وجود مبعد الوقائي واألمن المخابرات جهازي
  .دفاع

على تمكين المحامى من أداء واجبه، أوجب قـانون   أكدت الفلسطينية القوانين أن من الرغم وعلى 
 ،باإلطالع على التحقيق السابق على االستجواب يالسماح للمحام 33اإلجراءات الجزائية الفلسطيني

ما يمكنـه مـن   وص، غير منق يجب أن يكون كامالً ،في اإلطالع على ملف التحقيق يفحق المحام

                                                             



 

ما يسهل على المحامى أداء خلصت منها، واألدلة التي استُ ،خذتالعلم بكافة إجراءات التحقيق التي اتُ
   .المهمة الملقاة على عاتقة، وهى الدفاع عن المتهم

 هيئـة  ذمة على الموقوفين من عدد عن المحامين حدأ - الخطيب أحمد المحامي لنا أكد فقد ذلك مع
 مخالف وبشكل لموكله المحامي قبل من حرة بزيارة تسمح ال األمنية األجهزة أن -سكريالع القضاء
  .الفلسطيني الجزائية اإلجراءات لقانون
 مخالف بشكل موكليه بزيارة له األمنية األجهزة منع ،للهيئة فراح الكريم عبد المحامي اشتكى كذلك
  .الفلسطيني األساسي لقانونا في األساسية للقواعد بل وحسب، الدولية للمعاير ليس

 توكيـل  يطلبوا لم اغلبهم أن ،ذويهم إلى ستماعاال أو للمحتجزين، زيارتها أثناء هنا الهيئة وتالحظ
 عنـد  الجهـازين  م عناصرخبرهأ ما وحسب العتقادهم بل ،الحق بهذا معرفتهم لعدم ليس  ،محامي
  .جدا قصيرة لمدة وفينموق أنهم ،اعتقالهم

 وبتـاريخ  أنـه  فيهـا  جاء ،الهيموني عبده المواطن من شكوى الهيئة تلقت ،11/9/2008 فبتاريخ
 محافظةب جهاز المخابرات الفلسطيني من قوة حضرت ليالً عشر الثانية الساعة حوالي ،9/9/2008

 عـن  المسـئول  الضابط هاخبرو البولتكنك، جامعة في طالب ،مهند ويدعى ابنه لتاعتق و ،الخليل
 إلى الهيئة زيارة موعد ،22/9/2008 تاريخ وحتى ،34دقائق خمس لمدة فقط ابنه يريد نهأ ،االعتقال
  .معه ينته لم التحقيق أن بحجة مهند زيارة من الهيئة ومندوب يتمكن لم المخابرات، توقيف مركز

  التعسفي اإلحتجاز عن والتعويض المحاسبة -4

كل اعتـداء علـى أي مـن    " أن يضمن القانون األساسي الفلسطيني الحرية الشخصية، ويؤكد على
الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامـة التـي   

سقط الدعوى الجنائية وال المدنيـة الناشـئة عنهـا    يكفلها القانون األساسي أو القانون، جريمة ال تُ
  . 35"يه الضررلمن وقع عل عادالً بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً



 

 األجهزة منتسبي على المطبق ،1979 للعام الثوري العقوبات قانون من )247( المادة نصت كذلك
 عليهـا  ينص التي الحاالت غير في شخصاً حبس أو أوقف من كل معاقبة على ،الفلسطينية األمنية
  .األقل على أشهر ستة بالحبس القانون

على أنه  -الغربية  المعمول به في الضفة - 60لسنة  )16(األردني رقم  وقد نص قانون العقوبات
من السلطات التي لها صـالحية   كان توقيف شخص أو حبسه إال نال يجوز على أي امرئ كائن م

فـي غيـر    حبس شخصـاً  أو أوقَفكل موظف  أن) 178(، فقد جاء في المادة التوقيف أو الحبس
سنة، وأكد فـي   إلى أشهرمن ثالثة دة تتراوح معاقب بالحبس ي ،عليها القانونينص الحاالت التي 

بعد من أ إلىاستبقوه  أوقرار قضائي  أوأن قبول الحبس لشخص دون مذكرة قضائية ) 179(المادة 
لع طّوكل من ا اإلصالحيات، أو التأديبيةالمعاهد  أو ،مديرو وحراس السجونمن قبل المحدد  األجل

   .سنة إلىمن شهر دة تتراوح ميعاقبون بالحبس  -بصالحيتهم من الموظفين 

حـق الحريـة واألمـان     انتهاكويلزم القانون الدولي لحقوق اإلنسان الدول بتقديم تعويضات عن 
 اعتقالالشخصيين، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أكد على كل من وقع ضحية 

                                                           .36غير قانوني، له حق إلزامي بالتعويض

 اإلجـراءات  وانتهاكـات  التعسـفي  االحتجاز ضحايا نإف ،واألحكام المبادئ تلك من الرغم وعلى
 حـق ل الذي الضرر نتيجة تعويض على الحصول يستطيعون ال ،الفلسطينية األراضي في القانونية
 من العسكريين ضد الواردة الشكاوى متابعة في االختصاص صاحب العسكري العام دعاءفاإل ،بهم

 القضـاء  هيئـة  ورئـيس  العسكري، القضاء هيئة رئيس يتبع ،والمخابرات الوقائي األمن جهازي
  .والتوقيف زباالحتجا اإلذن األجهزة هذه يعطي من هو العسكري

 االختصـاص  عدم بسبب مدنيين من العسكريين على الدعاءا ترفض فهي ،المدنية المحاكم أما
 االحتجـاز  من المتضررين لدى رغبة توجد ال ،آخر جانب ومن العسكرية، للمحاكم هو والذي



 

 المسـتقلة  الهيئـة  لدى شكاوى بتقديم مكتفين ،كثيرة ألسباب القضاء إلى التوجه في التعسفي
  .اإلنسان لحقوق

  االستنتاجات  -5

جراءات التي اتخذت من قبل هيئة القضاء العسكري، والمتمثلة بتوقيف المدنيين إن جميع اإل -1
لدى األجهزة األمنية، يعد مخالفة للقانون الثوري وللقانون األساسي ولقانون اإلجراءات الجزائية 

، وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينية في الكثير 2001لسنة ) 3(الفلسطيني رقم 
  .  اراتهامن قر

أن جميـع   للهيئةوفقاً لتعريف الفريق المعني باالحتجاز التعسفي في األمم المتحدة، يتبين   -2
موطبقا  - عسكري لدى األجهزة األمنية يصنفونتم توقيفهم بقرار من رئيس هيئة القضاء ال ن

الحرية الشخصية  ، وما يمثله هذا التصنيف من اعتداء علىاًاحتجازهم تعسفي نبأ -لتلك المعايير
  .ومساً بالحقوق األساسية التي كفلها القانون األساسي الفلسطيني

في الضفة الغربية، منذ أحداث قطاع  زأن قضاء موازياً بدأ  بالتبلور والبرو الهيئةالحظت  -3
غزة وسيطرة حركة حماس عليه بالقوة المسلحة، وبرعاية سياسية، سيؤدي إلى تقويض نظـام  

  .ته إذا ما استمرت هيئة القضاء العسكري بغصبها للسلطات األصيلة للقضاء العاديالعدالة برم

أنه وعلى الرغم من صدور عشرات القرارات من محكمـة العـدل العليـا،     للهيئةتبين  -4
والقاضية بعدم اختصاص هيئة القضاء العسكري بتوقيف المدنيين وضرورة اإلفراج الفـوري،  

  . بتنفيذ هذه القرارات لكأتتإال أن األجهزة األمنية 

، والذي على أساسه تمارس هيئة القضـاء  1979أن القانون الثوري لسنة  الهيئةالحظت  -5
العسكري دورها، لم يتم االلتزام فيه، بل انتهكت قواعده، وحتى وصل األمر إلى عدم االلتزام 

للقوات المسلحة، وذلـك   القائد األعلى -وفقاً للقانون الثوري  -بتعليمات الرئيس والذي يمثل 



 

عندما صدر كتاب إلى مدراء األجهزة األمنية الوقائي والمخابرات بوقف عرض المدنيين على 
  .هيئة القضاء العسكري  إال في حاالت معينة

    التوصيات -6

بتنفيذ أحكام محكمة العـدل   القضاء استقاللية احترام على طة التنفيذيةالسل تعمل أن -1
، عبر إصدار تعليمات واضحة من السيد الـرئيس   ء موازٍومنع بروز  قضا ،العليا

إلى رئيس هيئة القضاء العسكري، بالتوقف عن إعطاء جهازي المخابرات واألمـن  
 . الوقائي الموافقة على احتجاز المدنيين بشكل تعسفي خالفاً ألحكام القانون

على  راتوالمخاب الوقائي األمن جهازي لدى حالياً المحتجزين جميع أن يتم عرض -2
 األسـاس  فراتو في للنظر  القضاء العادي صاحب االختصاص األصيل بال تأخير،

 .  أو العمل على إطالق سراحهم االحتجاز لهذا الكافي

عند عمليات القبض والتوقيف  القانونية مسؤولياتهابتحمل  العامة النيابةضرورة قيام  -3
 . حكام القانونوفقاً أل القضائية الضابطة تجاه واالستجواب والتمديد،

ضرورة تفعيل لجنة الحقوق والحريات في المجلس التشريعي، بما يضمن ممارسـة   -4
 . الرقابة الفعلية على جهازي األمن الوقائي والمخابرات

إنشاء برنامج للمساعدة القانونية من مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مـع نقابـة    -5
لحقـوق اإلنسـان، لتقـديم      ةلمسـتقل ا الهيئة، وبالشراكة مع نالفلسطينييالمحامين 

 .المساعدة للمحتجزين بشكل تعسفي
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