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املديرة التنفيذية

رندا سنيورة 

املقاالت الخارجية ال تعرب بالرضورة عن رأي الهيئة

تصدر هذه الفصلية عن الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان “ديوان املظامل”، وتتناول موضوعات مختلفة ذات صلة بحقوق اإلنسان وحقوق املواطن. 

الفصلية نافذة تطل الهيئة من خاللها عىل املواطنني الفلسطينيني وتتواصل معهم بآخر مستجدات حقوق املواطن.

إعداد وتنسيق:  بهجت الحلو

شارك يف اإلعداد : اسالم التميمي

تصميم وطباعة : 

االإفـتـتـاحية

02.2413903/4

يحتوي هذا العدد من مجلة الفصلية التي تصدر عن الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، عىل العديد من 

املقاالت التي توضح وتؤكد الدور املهم والفاعل للمكلفني بإنفاذ القانون للقيام به من أجل حامية حقوق 

اإلنسان والحفاظ عىل أمنه وكرامته املتأصلة فيه، حيث يقع عىل عاتق املكلفني بإنفاذ القانون أمران: أوالً 

الحفاظ عىل أمن املجتمع، وثانياً حامية حقوق اإلنسان وحرياته.

لقد آن األوان لوضع حد لذلك االعتقاد الواهن بأن املؤسسة 
إمنا ميثلون  القانون  بإنفاذ  الرشطة واملكلفني  األمنية، وجهاز 
أدوات البطش التي تقوض إحساس املواطنني باألمان والكرامة، 
من  الخاطئ  االعتقاد  هذا  وتصويب  لتعديل  الوقت  وحان 
خالل إعادة النظر إىل املؤسسة األمنية بصفتها كياناً قانونياً، 
وحاضنًة اجتامعيًة وإنسانيًة متتلك القوة، ولكن تسخرها يف 
حامية املواطنني والدفاع عنهم من املخاطر التي قد تحدق 
بهم، وهذا ما ينبغي عىل النشطاء السياسيني، وقادة األحزاب، 
وصناع الرأي، ونشطاء املجتمع املدين واإلعالميني االعتقاد به 
وترجمته إيجاباً يف التصور والسلوك واملواقف، واالعتقاد بأن 
املؤسسة  ألداء  مرهقة  برقابة  القيام  عىل  يقترص  ال  دورهم 
أرضية  وتقوم عىل  ومنتجة،  واعية  برقابة  القيام  بل  األمنية، 
أكرب  ومشرتكات،  أهداف  من  ويوحدهم  يجمعهم  ما  أن 
وأعمق وأكرث مام يفرقهم، ويف مقدمة هذه املشرتكات، العمل 
والكدح الذي ال يفرت من أجل مصلحة املجتمع، والرغبة يف 
تحقيق منائه، والعمل عىل احرتام حقوق مواطنيه وحرياتهم.

بإنفاذ  واملكلفني  األمنية،  املؤسسة  عىل  فإن  املقابل  ويف   
بالقانون  االلتزام  رضورة  يف  يتمثل  موازيًا،  واجبًا  القانون 
وأحكامه ومعايريه وقواعده، التزاماً واثقاً وأميناً ومنفتحاً عىل 
الذات بأن عكس ذلك يعني تقويضاً للعدالة، وتشويهاً ملفهوم 

إنفاذ القانون، وعزالً للمكلفني بإنفاذ القانون عن املجتمع.

بعض  باقرتافها  يقوم  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  إن 
املكلفني بإنفاذ القانون أثناء تأديتهم مهامهم، من شأنها أن 
إزاء  املواطنني  عقول  سلبية يف  ذهنية  رسم صورة  تسهم يف 
دور ورسالة املؤسسة األمنية وأفرادها. كام أن اإلشكالية التي 
تنشأ يف العالقة بني مفهوم األمن ومؤسساته وأدواته ومفهوم 
سيادة  مبدأ  غياب  ظل  يف  تستمر  سوف  اإلنسان  حقوق 
القانون، والفصل بني السلطات، وطاملا بقيت األدوات الرقابية 
املختلفة، سواء يف املؤسسة األمنية أم الرشطية، معطلة، وطاملا 
الرقابة واملحاسبة،  بواجبه يف  القيام  عن  الربملان عاجزاً  بقي 
األشخاص  العنف مع  إىل  األجهزة  لجوء هذه  ما سيسهم يف 
املحتجزين أو املقبوض عليهم، كوسيلة سهلة، لنزع االعرتاف 

يف مرحلة التحقيق. 

لحقوق  الوطنية  للمؤسسة  الفاعل  الدور  يربز  هنا  ومن 
ويف  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  وتوثيق  رصد  يف  اإلنسان 
استقبال شكاوى املواطنني املتعلقة بهذه االنتهاكات، والعمل 
عىل معالجتها مع السلطات الرسمية املختصة، وبالتوازي مع 
ثقافة حقوق  ونرش  والتوعية  التدريب  بأنشطة  القيام  ذلك 

اإلنسان. 

لقد بات من املهم أن تستمر مبادرات توعية املكلفني بإنفاذ 
ينصب  الذي  لعملهم  الناظمة  األساسية  باملعايري  القانون 
عىل حامية وتعزيز حقوق املواطنني، وذلك من خالل تنمية 
القانون  بإنفاذ  املكلفني  وقدرات  ومهارات  ومدارك  معارف 
)أعضاء النيابة، وأفراد األجهزة األمنية، وجهاز الرشطة( مببادئ 
حقوق اإلنسان، ومبنظومة الترشيعات الوطنية ويف مقدمتها 
الجزائية،  اإلجراءات  وقانون  الفلسطيني،  األسايس  القانون 
ومبدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، ومن 
خالل تكثيف برامج التدريب والتعاون مع املسؤولني يف هذه 
الجهات، وتوظيف وسائل اإلعالم لبث التوعية مببادئ حقوق 

اإلنسان.

لحقوق  املستقلة  الهيئة  نظمت  األهداف،  هذه  ولتحقيق   
اإلنسان عدداً من الدورات التدريبية التي استهدفت ضباط 
الوطني،  األمن  وأفراد  العامة،  النيابة  وأعضاء  الرشطة، 
مراكز  يف  العاملني  وكذلك  األمنية،  األجهزة  يف  والعاملني 

اإلصالح والتأهيل. 

امتدت مبادرات  اإلنسان،  املبني عىل حقوق  للنهج  وإعامالً 
الهيئة التوعوية لتستهدف طلبة العلوم الرشطية يف الجامعات 
منظومة  إىل  لالنضامم  طريقهم  يف  هم  الذين  الفلسطينية، 
عمل املكلفني بإنفاذ القانون، حيث تم تدريبهم عىل املفاهيم 
ودور  القانون،  سيادة  ومبادئ  اإلنسان،  لحقوق  األساسية 

املكلفني بإنفاذ القانون يف حامية وتعزيز حقوق اإلنسان. 
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وبعد  قانونياً  تشكيالً  مشكلة  قضائية  جهة  خالل 

يف  عليها  املنصوص  العادلة  املحاكمة  إجراءات  اتباع 

الترشيعات الوطنية ذات الصلة.

• أو 	 عمل  أداء  أي شخص جراء  يدان  أن  ال ميكن  أنه 

االمتناع عن أداء عمل، إال إذا كان ذلك الفعل يعترب 

جرماً وفقاً للقانون الوطني وقت ارتكاب الفعل. 

• الجاري 	 األشخاص  جميع  معاملة  تتم  أن  يجب  أنه 

قيد  كانوا  سواء  أبرياء،  باعتبارهم  معهم  التحقيق 

أثناء  بكفالة  رساحهم  أطلق  أم  واالحتجاز  التوقيف 

التحقيق.

إن  وعادلة:  منصفة  بطريقة  التحقيق  إجراء  يف  الحق   -3

يتطلب  وعادلة  منصفة  بطريقة  املتهم  مع  التحقيق  إجراء 

مأموري  من  بصفتهم  الرشطة  ورجال  العامة،  النيابة  قيام 

أخالقية  بطريقة  التحقيق  إجراءات  بكافة  القضايئ،  الضبط 

دنيا  توفري ضامنات  يتم  قانونية مقررة، وأن  لقواعد  ووفقاً 

أبرزها:

• إليه 	 املوجهة  بالتهمة  وبالتفصيل  رسيعاً  املتهم  إبالغ 

بلغة واضحة يفهمها تخلو من التهديد والوعيد باالنتقام 

واملجازاة، وذلك تطبيقاً ألحكام الفقرة )2( من املادة )9( 

من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية.

• الخارجي 	 بالعامل  االتصال  يف  املحتجزين  األشخاص  حق 

ويستعينوا  بأرسهم  يتصلوا  أن  الرسعة  وجه  عىل  ولهم 

مبحامني وأطباء، وإذا كان املحتجز أجنبياً، فمن حقه أن 

يلتقي بأحد العاملني يف املركز القنصيل لبلده أو مبمثل 

التجربة  بأمره. وقد أظهرت  عن منظمة دولية مختصة 

أن السامح باالتصال بالعامل الخارجي ضامن أسايس يقي 

أو  االختفاء  حاالت  مثل  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  من 

لتأمني  حيوي  ضامن  وهو  املعاملة،  سوء  أو  التعذيب 

الحصول عىل محاكمة عادلة. 

• إلعداد 	 املناسبة  والتسهيالت  الكايف  الوقت  املتهم  منح 

يف  الحق  متهم  فلكل  قانونياً.  ميثله  من  واختيار  دفاعه 

من  محام  بوساطة  أو  بنفسه  إما  نفسه  عن  يدافع  أن 

لدفع  كافية  مالية  إمكانيات  لديه  فإذا مل تكن  اختياره. 

السلطات  تقوم  أن  يجب  مبحام،  االستعانة  تكاليف 

العدالة ذلك.  تطلبت  كلام  له مجاناً  بتوفريها  القضائية 

من   )14( املادة  من   )3( الفقرة  عليه  أكدت  ما  وهو 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

�سمانات املتهم اأثناء التحقيق 
االبتدائي  يف ال�سرعة الدولية حلقوق االإن�سان 

املحامي اأحمد نهاد الغول*

يشكل التحقيق في الجريمة الخطوة األساسية األولى على طريق إقامة العدالة، والغرض 
المرحلة قد تتشكل قناعة  المفترض، وفي هذه  الجريمة  منه جمع األدلة وتحديد مرتكب 
المختصة  المحكمة  إلى  الشكوى  إحالة  بوجوب  التحقيق  اكتمال  بعد  العامة  النيابة  لدى 
وعرض األدلة عليها حتى يتسنى لها البت في اإلدانة أو البراءة، أو أن تجد النيابة العامة أن 

األدلة التي توصلت إليها غير كافية فتقرر اإلفراج عن المتهم وإخالء سبيله. 

لحقوق  الدولية  الرشعة  منحت  املرحلة،  هذه  أثناء  ويف 

العامة  النيابة  سواء  بالتحقيق،  تضطلع  التي  الجهة  اإلنسان 

أم رجال الرشطة، أثناء قيامهم بإجراءات التحقيق، صالحيات 

املشتبه  األشخاص  تجاه  لهم  املخولة  الحرية  وحجز  القبض 

نفسه  الوقت  ويف  التحقيق،   موضوع  الجرمية  ارتكابهم  يف 

ألزمتهم باحرتام الحقوق والضامنات التالية للمتهم: 

من  املبدأ  هذا  يعد  حيث  الشخصية:  الحرية  يف  الحق   -1

اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن  تضمنها  التي  املبادئ  أهم 

إذ نصت املادة )3( منه عىل أن: »لكل فرد الحق يف الحياة 

أن  عامة  كقاعدة  شخصه«، ومفاده  عىل  واألمان  والحرية 

احتجاز الشخص أو توقيفه كقاعدة عامة يتعارضان مع هذا 

ووفقاً  القانون،  يف  محددة  ألسباب  يكونا  أن  ويجب  املبدأ، 

إلجراءات مرشوعة، وهو ما نصت عليه املادة )9( من اإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان بقولها إنه »ال يجوز اعتقال أي إنسان 

الحرية  يف  الحق  عن  ويتفرع  تعسفياً«.  نفيه  أو  حجزه  أو 

من العهد   )3( فقرة   )9( املادة  أكدته  آخر،  مبدأ  الشخصية 

الحق يف إخالء سبيل  املدنية، وهو  بالحقوق  الخاص  الدويل 

املتهم املحتجز إىل أن تتم محاكمته، إذ ال يجب بشكل عام 

بارتكاب جرمية جزائية إىل حني  املتهم  االستمرار يف احتجاز 

محاكمته إال يف حاالت معينة وذلك عندما يكون األمر رضورياً 

ملنعه من الهرب خارج البالد، أو منعه من التأثري عىل الشهود، 

أو إذا كان إطالق رساحه يشكل خطراً عىل الغري. 

2- الحق يف افرتاض براءة املتهم: إن املبدأ القانوين املستقر 

عليه يف القضايا الجزائية بأن املتهم بريء حتى تثبت إدانته 

بحكم قضايئ قطعي قد تم تكريسه يف الفقرة )1( من املادة 

عىل  تنص  اإلنسان  التي  لحقوق  العاملي  من اإلعالن   )11(

أن »كل شخص متهم بجرمية يعترب بريئاً إىل أن تثبت إدانته 

الرضورية  الضامنات  فيها  له  تؤمن  علنية  مبحاكمة  قانوناً 

للدفاع عنه«، وكذلك يف الفقرة )2( من املادة )14( من »العهد 

الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية«  التي تنص عىل 

أنه »من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئاً إىل أن 

يثبت عليه الجرم قانوناً«.

النتائج  املتهم  براءة  افرتاض  يف  الحق  ثبوت  عىل  ويرتتب 

التالية:

• من 	 إال  الرباءة  أو  اإلدانة  تتحدد  أن  ميكن  ال  أنه 

* مدير مكتب وسط وجنوب قطاع غزة
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• حق املتهم يف أن ميثل أمام املحكمة املختصة دون إبطاء، 	

متحيزة  وغري  مستقلة  قضائية  جهة  تكون  أن  ويجب 

القانون. ومن  الجرمية وفق أحكام  تأسست قبل وقوع 

الرضوري أيضاً عرض املتهم عىل وجه الرسعة عقب إلقاء 

القبض عليه عىل القضاء، للبت دون تأخري يف تقدير ما 

إذا كانت هناك أدلة كافية للقبض عىل املحتجز، وتقدير 

أم  محاكمته رضورياً  قبل  احتجازه  استمرار  كان  إذا  ما 

ذمة  عىل  محتجزاً  أي شخص  إبقاء  يجوز  ال  بحيث  ال، 

التحقيق أو املحاكمة إال بناًء عىل أمر مكتوب من هذه 

الحق عند مثوله  السلطة، وأن يكون للشخص املحتجز 

أمام هذه السلطة يف اإلدالء بأقواله بشأن املعاملة التي 

تلقاها أثناء احتجازه. 

• حق املتهم يف مناقشة شهود االتهام بنفسه أو بوساطة 	

استدعاء شهود  يف  الحق  له  يثبت  وأن  القانوين،  ممثله 

االتهام.  شهود  حالة  يف  املطبقة  ذاتها  بالرشوط  الدفاع 

فمن أهم الضامنات الدنيا املتعلقة بالتحقيق واملحاكمة 

العادلة أن يكون للمتهم الحق يف أن يناقش شهود النيابة 

العامة، سواء بنفسه أم من خالل محاميه، وأن يدحض 

اتهاماتهم من خالل شهود النفي الذين يجب أن ال يتم 

إبطاء أو عرقلة دعوتهم إىل املحكمة.

األشخاص  كرامة  واحرتام  الكرمية  املعاملة  يف  الحق   -4

املتهمني ورشفهم وخصوصياتهم: إن من حق املتهم أن يعامل 

معاملة حسنة وإنسانية، ذلك بهدف صون كرامته وسالمته 

البدنية والعقلية معاً، وهو الواجب امللقى عىل عاتق الدولة 

املحرومني من حريتهم،  األشخاص  من  لكل شخص  بتوفريه 

الخاص  الدويل  املادة )10( من العهد  وهذا ما أكدت عليه 

املحرومني من  املدنية والسياسية: »يعامل جميع  بالحقوق 

حريتهم معاملة إنسانية تحرتم الكرامة األصيلة يف الشخص 

اإلنساين«، كام نصت الفقرة )2( من املادة )10( من العهد 

عىل رضورة »أن يفصل املتهمون عن املدانني، إال يف ظروف 

استثنائية، ويكونوا محل معاملة عىل حدة، عىل اعتبار أنهم 

مل يدانوا«.

خاصة  اإلنسان حامية  لحقوق  العاملي  أضفى اإلعالن  كام 
أثناء  األفراد وكرامتهم ورشفهم وسمعتهم  عىل خصوصيات 
أن “ال  عىل  منه   )12( املادة  تنص  حيث  معهم   التحقيق 
يتعرض أحد لتدخل تعسفي يف حياته الخاصة أو أرسته أو 
مسكنه أو مراسالته أو لحمالت عىل رشفه وسمعته، ولكل 
شخص الحق يف حامية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك 

أي  إىل  أي متهم موقوف  يجوز إخضاع  الحمالت”.  كام ال 
التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو  شكل من أشكال 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 

املحتجزين  األشخاص  وآدمية  كرامة  احرتام  مظاهر  ومن 

األفراد  عىل  سواء  تتم،  التي  التفتيش  عمليات  ورشفهم، 

واعرتاض  الخاصة،  ممتلكاتهم  أم  منازلهم  عىل  أم  شخصياً 

الخاصة،  الهاتفية  واتصاالتهم  ومراقبة مراسالتهم ورسائلهم 

الجهة  من  بأمر  قانونية  بصورة  ذلك  يتم  أن  يجب  إذ 

املختصة، وبالقدر الالزم فقط الذي تقتضيه مصلحة التحقيق 

والرضورة يف مجتمع دميقراطي لصالح األمن القومي وحفظ 

النظام ومنع الجرمية، أو حامية الصحة العامة واآلداب، أو 

حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم.

 5- حظر الحبس االنفرادي ملدة طويلة: إن احتجاز املتهم 

يندرج  االنفرادي  للحبس  مخصصة  أماكن  يف  طويلة  ملدة 

تحت األفعال املحظورة أثناء فرتة التحقيق، كونه يعد صورة 

من صور املعاملة القاسية أو الالإنسانية التي حظرتها املادة 

)7( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.  

مام سبق نخلص إىل رضورة التزام الجهات املخولة بالتحقيق 

بالضامنات التي تكفل للمحتجزين حقوقهم اإلنسانية أثناء 

التحقيق معهم عىل خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم جنائية، 

املرحلة،  تلك  خالل  تحصل  االنتهاكات  معظم  أن  خصوصاً 

رضوب  أو  للتعذيب  التعرض  أم  التعسفي،  االحتجاز  سواء 

املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. ومل تعد الحامية 

من هذه االنتهاكات مقصورة عىل الصعيد الداخيل والقوانني 

الوطنية، بل تعدتها إىل منظومة من املعايري الدولية تضمنتها 

الدولية لحقوق اإلنسان، وتهدف بشكل رئييس إىل  الرشعة 

القانون  التي عىل  االلتزامات املحلية  الحد األدىن من  توفري 

مبا  لألفراد  دولية  إىل حامية  إضافة  الوطني عدم مخالفتها، 

يضمن حقهم يف محاكمة عادلة.

* باحثة قانونية يف وحدة رقابة السياسات والترشيعات

قراءة
في مدونة استخدام األسلحة النارية  

من قبل المكلفين بإنفاذ القانون 
املحامية خديجة ح�سني ن�سر*

يعتبر الحق في الحياة من الحقوق الطبيعية لإلنسان، حيث نصت المادة رقم )3( من اإلعالن 
على  األمان  وفي  والحرية  الحياة  حق في  فرد  »لكل  أنه  على  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
شخصه«. وأكدت المادة رقم )6( من االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية 
لعام 1966 على أن »لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق وال 

يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي«.

فقط  تتم  ال  الجسدية  والسالمة  الحياة  يف  الحق  إن حامية 

من خالل اإلعالن أو النص عىل هذه الحقوق يف الترشيعات 

مع  تتطابق  الترشيعات  هذه  بأن  واالدعاء  فقط،  الوطنية 

إىل  ذلك  يؤدي  أن  يجب  بل  الدولية،  واملواثيق  االتفاقات 

فعلياً،  الحياة  حق  بحامية  الكفيلة  التدابري  من  عدد  اتخاذ 

أي بإزالة كل األسباب واألفعال التي من شأنها أن تؤدي إىل 

املساس بحياة اإلنسان وسالمته الجسدية. ولحامية الحق يف 

الفئات  كحامية  عديدة؛  سياقات  الجسدية  والسالمة  الحياة 

وحامية  املختلفة،  مستوياته  يف  العنف  من  املستضعفة 

الناشطني السياسيني من عنف السلطات الحكومية، وحامية 

املقبوض عليهم، أو املحتجزين، أو املسجونني، أو املتظاهرين 

من العنف واإلفراط يف استخدام القوة.

يقع عىل عاتق املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني خالل أداء 

ما  وهو  اإلنسان،  حقوق  واحرتام  ضامن  واجب  واجباتهم، 

تؤكد عليه املادة الثانية من مدونة قواعد السـلوك الخاصة 

باملكـلفني بإنفاذ القانون لعام 1979 التي تنص عىل أن »يحرتم 

بواجباتهم  قيامهم  أثناء  القوانني  بإنفاذ  املكلفون  املوظفون 

الكرامة اإلنسانية ويحمونها، وأن يحافظوا عىل حقوق اإلنسان 

اللجنة املعنية بحقوق  لكل األشخاص ويوطدونها«، وتوضح 

الدويل  العهد  تنفيذ  عىل  اإلرشاف  عن  املسؤولة  اإلنسان 

املتعاقد  االلتزامات  أن  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص 

الدولية  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املعاهدات  ضمن  عليها 

ملزمة للدول األطراف بصورة عامة، ونتيجة لذلك؛ فإن جميع 

مؤسسات الدولة )التنفيذية والترشيعية والقضائية( وغريها 

املستويات؛  كافة  وعىل  الحكومية،  أو  العامة  السلطات  من 

الوطنية واإلقليمية واملحلية، تتحمل مسؤولية احرتام حقوق 

اإلنسان وضامنها.

أو  التنفيذية  للسلطة  ميكن  ال  أنه  أيضا  اللجنة  وتوضح   

الحكومة أن تقيل نفسها من املسؤولية، وتؤكد أن عىل الدول 

لقانون  فيينا  اتفاقية  املادة 27 من  الوارد يف  باملبدأ  االلتزام 

املعاهدات التي تنص عىل أنه “ال يجوز لطرف يف معاهدة 

تنفيذ  يف  كمربر إلخفاقه  الداخيل  قانونه  بنصوص  يحتج  أن 

القوانني  بإنفاذ  املعاهدة”. لذا يجب عىل املوظفني املكلفني 

الترصف يف جميع األوقات بطريقة تتامىش مع القانون الدويل.

يف إطار مساهمتها يف تعزيز حقوق اإلنسان وضامن احرتامها 

املستقلة  الهيئة  قامت  القانون،  بإنفاذ  املكلفني  قبل  من 

لحقوق اإلنسان يف عام 2007 بوضع مسودة مدونة تتضمن 

قبل  من  النارية  األسلحة  باستخدام  املتعلقة  التعليامت 

املكلفني بإنفاذ القانون، حيث تبني أنه ال توجد قواعد عامة 

بإنفاذ  الوطنية املكلفني  تحكم سلوك كافة موظفي السلطة 

القانون لدى استخدامهم لألسلحة النارية، كام تبني عدم اتباع 

القوات األمنية الفلسطينية لقواعد محددة لدى استخدامها
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 لألسلحة النارية يف مالحقتها للمتهمني مبخالفة القانون. وقد 

راعت الهيئة يف مسودة املدونة املعايري الالزمة يك تكون متفقة 

وأن  القانون،  بإنفاذ  للمكلفني  الدولية  والقواعد  املبادئ  مع 

تكون منسجمة مع متطلبات الوضع الفلسطيني الداخيل.

كام اعتمدت الهيئة عند وضعها ملسودتها املنهجية التشاركية؛ 

الشأن  ذوي  مع  املقابالت  من  عدد  بإجراء  قامت  حيث 

كافة  عىل  واطلعت  والرشطة،  األمنية  األجهزة  يف  املختصني 

األدبيات املتعلقة باستخدام األسلحة النارية من قبل املكلفني 

وتم  العمل،  ورشات  من  سلسلة  وعقدت  القانون،  بإنفاذ 

تشكيل لجنة متخصصة من الجهات املعنية للخروج مبدونة 

اإلنسان،  حقوق  مبادئ  مع  وتنسجم  القانون  إنفاذ  تكفل 

إىل جانب ذلك مل تغفل الهيئة أهمية توعية املكلفني بإنفاذ 

أنشطة  لهم  القانون، حيث عقدت  إنفاذ  بتعليامت  القانون 

التدريب والتوعية املتعلقة بهذه املدونة.

واستمرت جهود الهيئة لتطوير مسودة مدونة استخدام 

األسلحة النارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث قام وزير 

الداخلية يف عام 2012 بإصدار املدونة، التي تعترب املرجعية 

القانونية يف استخدام األسلحة النارية من قبل جهاز الرشطة. 

التي يجب أن تكون متفقة مع  لقد راعت املدونة األحكام 

املبادئ والقواعد الدولية للمكلفني بإنفاذ القانون التي تتمثل 

يف: 1. التناسبية: حيث يجب أن يكون استخدام القوة متناسباً 

مع الهدف املرشوع املرجو تحقيقه ومع خطورة الجرميـة، وال 

ميكن تحقيق التناسب إال إذا توافرت للمكلفني بإنفاذ القانون 

ذلك  يف  مبا  والتجمهر،  االعتصام  لفض  ومعدات  تقنيات 

معدات الدفاع عن النفس مثل الدروع والخوذات والقمصان 

الواقية من الرصاص ووسائل النقل التي ال تخرتقها الطلقات، 

القاتلة. 2.  الحركة غري  املفتوحة وأسلحة شل  اليد  وتقنيات 

املرشوعية: حيث يعترب استخدام املكلف بإنفاذ القانون للقوة 

إذا كان يلتزم بالقوانني الوطنية التي بدورها يجب  مرشوعاً 

أن تراعي املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، ويجب أن يتسم 

التي  الظروف  الهدف ووسيلة تحقيقه باملرشوعية. وتحديد 

يجوز فيها حمل أسلحة نارية مع تحديد أنواعها وذخائرها 

النارية  لألسلحة  الصحيح  االستخدام  وضامن  بها؛  املسموح 

بأقل مخاطر؛ وحظر األسلحة النارية والذخائر التي تتسبب 

مربر؛  دومنا  مخاطر  تشكل  أو  لها  مربر  ال  إصابة  إحداث  يف 

وإصدارها،  وتخزينها  النارية  األسلحة  عىل  الرقابة  وتنظيم 

مبا يف ذلك اإلجراءات التي تكفل مساءلة أفراد الرشطة عن 

األسلحة والذخائر الصادرة لهم؛ والنص عىل رضورة التحذير، 

حيثام يكون ذلك مناسباً قبل إطالق النار. 3. الرضورة: يجب 

ذلك  ويرتتب عىل  استثنائياً،  إجراًء  القوة  استخدام  يعترب  أن 

وال  أوال،  عنيفة  غري  وسائل  استخدام  محاولة  من  بد  ال  أنه 

الوسائل  إذا ظلت  إال  النارية  واألسلحة  القوة  استخدام  يتم 

املذكورة غري فعالة، أو ال تحقق النتيجة املقصودة. 

وحددت املدونة الحاالت التي يجوز فيها استخدام األسلحة 

النارية وهي:

 أن يكون املكلفون بإنفاذ القانون يف حالة دفاع رشعي، 1. 

بحيث ال يستطيعون معه دفع الخطر إال من خالل 

إطالق النار.

أن يحاول املكلفون بإنفاذ القانون منع وقوع جرمية . 2

ضد حياة الغري أو ممتلكاتهم وال يستطيعوا منع تلك 

الجرمية إال بإطالق النار.

 أن يحاول املكلفون بإنفاذ القانون منع املساجني 3. 

املكلفني بحراستهم من الفرار.

لدفع خطر محدق يهدد اآلخرين باملوت أو بإصابة . 4

خطرية أو ملنع ارتكاب جرمية بالغة الخطورة تنطوي 

عىل تهديد خطري لألرواح.

للقبض عىل شخص ميثل خطراً من هذا القبيل ويقاوم . 5

سلطتهم.

كام تضمنت املدونة املبادئ العامة الخاصة باستعامل القوة 

واألسلحة النارية وهي:

أي . 1 يعترب  أن  يجب  املرشوعة، حيث  غري  القوة  تجريم 

استعامل تعسفي أو منحرف الستخدام القوة واألسلحة 

الرؤساء  أوامر  طاعة  تُعترب  وال  جنائية،  جرمية  النارية 

إذا  إصابة خطرية  أو  وفاة  وقوع  حالة  يف  مقبوالً  دفعاً 

كانت تلك األوامر تخرق القانون خرقاً واضحاً.

تقديم املساعدة بعد استخدام األسلحة النارية، حيث . 2

يلتزم املكلفون بإنفاذ القانون مبسؤولية القيام، يف أقرب 

واملعونة  املساعدة  بتقديم  القوة،  استخدام  بعد  وقت 

أقارب  وإبالغ  أو مترضر،  أي شخص مصاب  إىل  الطبية 

الشخص املصاب أو املترضر أو أصدقائه املقربني.

تدريب املكلفني بإنفاذ القانون عىل استخدام األسلحة . 3

النارية وضبط النفس يف األوضاع والحاالت التي تؤدي 

إىل حدوث توتر.

�سالمة االإجراءات اجلزائية فـي 
القب�ص والتفتي�ص والتوقيف

املحامي حممد كمنجي*
 

والمتهم،  عليه،  والمجني  الفلسطيني،  للمجتمع  بالنسبة  كبيرة  أهمية  الجزائية  لإلجراءات 
وللشهود على حد سواء، وغاية قانون اإلجراءات الجزائية هي ضمان سالمة توقيع العقاب 
وصون الحريات التي هي أغلى ما يملكه اإلنسان ويحرص عليه، فالمتهم البريء يحتاج إلى 
، كما يحتاج إليها المجرم الحقيقي. وقد أرسى المشرع 

ً
إعمال قواعد اإلجراءات الجزائية تماما

الفلسطيني اإلجراءات الجزائية التي يمكن من خاللها مالحقة مرتكبي الجريمة وجمع األدلة 
 ،2001 لسنة   3 رقم  الفلسطيني  الجزائية  اإلجراءات  قانون  إقرار  وذلك من خالل  والبينات، 

الذي أطلق عليه وصف »قانون الشرفاء«.

 لقد أرىس املرشع الفلسطيني مجموعة من القواعد القانونية 

التي تضمن سالمة اإلجراءات الجزائية عند القبض والتفتيش 

والتوقيف واالستجواب ومن هذه القواعد القانونية:

• يف القبض عىل املتهم	

أوجب املرشع الفلسطيني عند القبض عىل املتهم أو حبسه، 

صدور أمر من الجهة املختصة بذلك قانوناً، حتى يعد إجراء 

القبض متفقاً مع القانون. ولكن استثني من ذلك ثالث حاالت 

ورد ذكرها يف نص املادة )30( من قانون اإلجراءات الجزائية 

الجنايات  يف  التلبس  حالة  وهي  الحرص،  سبيل  عىل  النافذ 

أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد عن ستة 

أشهر، وإذا عارض مأمور الضبط القضايئ أثناء قيامه بواجباته 

الوظيفية أو كان موقوفاً بوجه مرشوع وفر أو حاول الفرار 

من مكان التوقيف، وإذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب 

جرمية ورفض اإلفصاح عن اسمه أو عنوانه أو مل يكن له مكان 

سكن معروف أو ثابت يف فلسطني.

وبرصف النظر عن الحالة التي قبض فيها عىل املتهم، فإن عىل 

مأمور الضبط القضايئ أن يستمع فوراً ألقوال املقبوض عليه، 

فإذا مل يأت مبربر إطالق رساحه يرسله خالل أربع وعرشين 

ساعة إىل وكيل النيابة املختص.

• يف التفتيش	

للمنازل خصوصية لساكنها وحرمة عىل الغري وفق القانون وال 

يجوز للمكلفني بإنفاذ القانون دخولها إال وفقاً للقانون. وقد 

نص املرشع الفلسطيني يف املادة )39( من قانون اإلجراءات 

من  عمالً  يعد  وتفتيشها،  املنازل  دخول  أن  عىل  الجزائية 

أعامل التحقيق، كام أن إجراء التفتيش يجب أن يكون مبذكرة 

بناًء عىل  أو يف حضورها  العامة،  النيابة  قانونية صادرة عن 

اتهام موجه إىل شخص يقيم يف املنزل املراد تفتيشه بارتكاب 

جناية أو جنحة أو باشرتاكه يف ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية 

* باحث ميداين يف مكتب شامل الضفة الغربية
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عىل أنه يحوز أشياء تتعلق بالجرمية. ويجب أن تكون مذكرة 

التفتيش مسببة، كام يجب أن تحرر املذكرة باسم واحد أو 

أكرث من مأموري الضبط القضايئ.

مذكرة  دون  املنازل  دخول  أجاز  الفلسطيني  املرشع  لكن   

تفتيش، يف حاالت ذكرها عىل سبيل الحرص يف نص املادة )48( 

املساعدة  النافذ وهي: طلب  الجزائية  قانون اإلجراءات  من 

هناك  كان  إذا  أو  الغرق،  أو  الحريق  حالة  أو  الداخل،  من 

القبض  يجب  تعقب شخص  حالة  أو يف  بها،  متلبس  جرمية 

عليه، أو شخص فر من مكان أوقف فيه بوجه مرشوع.

إن التفتيش باعتباره إجراًء يف غاية األهمية يسهم يف اإلثبات 

يف  الحق  وهو  لإلنسان،  مهامً  حقاً  ميس  أنه  إال  واإلدانة، 

بالعديد  أحاطه  الفلسطيني  املرشع  فإن  لذلك  الخصوصية، 

حاالت  يف  إال  نهاراً،  التفتيش  يكون  أن  منها  الضامنات  من 

االستعجال، أو حاالت التلبس، كام أنه ال يجوز تفتيش األنثى 

التفتيش بحضور املتهم أو حائز املنزل وإن  إال بأنثى، ويتم 

تعذر يتم بحضور شاهدين من األقارب أو الجريان، ويجري 

يف  الفلسطيني  املرشع  عليها  نص  حدود  ضمن  التفتيش 

النافذ، حيث إنه  املادة )50( من قانون اإلجراءات الجزائية 

واملصادرات  التفتيش  رسمي مبجريات  تدوين محرض  يجب 

واملضبوطات التي تم ضبطها، عالوة عىل أنه ال يجوز التفتيش 

إال عن األشياء الخاصة بالجرمية، إال تلك التي يعرث عليها عرضاً 

أثناء التفتيش.

أهمية هذا  الفلسطيني حرص عىل  أن املرشع  ويظهر جلياً 

البطالن  ورتب  األخرى،  التحقيق  إجراءات  بني  من  اإلجراء 

عىل عدم مراعاة أي من الضامنات والحدود املتعلقة بإجراء 

التفتيش وذلك من خالل نص املادة )52( من قانون اإلجراءات 

الجزائية النافذ.

• يف االستجواب:	

 إن االستجواب إجراء من إجراءات التحقيق، ويعني مناقشة 

باألدلة  ومواجهته  إليه  املوجهة  بالتهمة  تفصيلياً  املتهم 

وكيل  ويقوم  إليه،  املسندة  التهمة  حول  واالستفسارات 

النيابة العامة باستجواب املتهم يف الجنايات، وله أن يفوض 

الجنح. وملرحلة  املتهم يف  القضايئ باستجواب  الضبط  مأمور 

الفلسطيني  املرشع  أتاحها  عديدة  ضامنات  االستجواب 

ملصلحة املتهم، حيث إن عىل وكيل النيابة التثبت من هوية 

اسمه وعنوانه  والتثبت من  أمامه ألول مرة،  الحارض  املتهم 

ومهنته، وأن يدون ذلك يف محرض رسمي. وعىل وكيل النيابة 

قبل الرشوع يف االستجواب أن يعاين جسد املتهم، ويثبت كل 

املحرض  يف  وسبب حدوثها  ظاهرة  إصابات  من  يشاهده  ما 

الرسمي.

ا أساسيًّا يف غاية األهمية ال يجوز اإلخالل به،  إن للمتهم حقًّ

االستجواب، حيث  مرحلة  أثناء  باالستعانة مبحام  وهو حقه 

يجب عىل وكيل النيابة إفهام املتهم بحقه يف االستعانة مبحام، 

وإذا ما رغب يف ذلك فإن عىل وكيل النيابة تأجيل االستجواب 

ملدة أربع وعرشين ساعة لحني حضور املحامي، إال يف حاالت 

االستعجال والرضورة والتلبس والخوف من ضياع األدلة. كام 

أنه يجب عىل وكيل النيابة أن يخطر املتهم بأن كل ما يقوله 

يجوز تقدميه كدليل ضده يف معرض البينة عند املحاكمة.

• يف التوقيف:	

إن التوقيف من أخطر إجراءات التحقيق كونه ميس الحق يف 

الحرية الشخصية، وهو تدبري احرتازي يتخذ ألسباب معينة ال 

يجوز التعسف فيه بأي حال من األحوال أو التوسع يف اللجوء 

التحقيق  رسية  ضامن  هي  التوقيف  غاية  إن  حيث  إليه. 

الجسدي  األمن  وحامية  العام  والنظام  األمن  عىل  والحفاظ 

للمتهم نفسه. 

 48 ملدة  املتهم  بتوقيف  جوازية  سلطة  العامة  للنيابة  إن 

لنص  ووفقاً  بتوقيفه،  املختص  القضاء  عىل  عرضه  أو  ساعة، 

املادة )120( من قانون اإلجراءات الجزائية النافذ فان لقايض 

محكمة الصلح توقيف املتهم ملدة 45 يوماً، ثم لقايض محكمة 

البداية توقيفه مدة 45 يوماً، ثم لقايض املحكمة املختصة يف 

نظر القضية توقيف املتهم ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، برشط 

أال تتجاوز مدة توقيفه ستة أشهر دون إحالة ملف القضية 

عىل املحكمة املختصة، وإعداد الئحة اتهام بذلك، ويجوز يف 

هذا الصدد محاكمة املتهم موقوفاً. 

العام  الحق  حامية  القانون  بإنفاذ  املكلف  واجب  من  إن 

اإلجراءات  سالمة  عىل  املحافظة  عدم  يف  إن  إذ  وصونه، 

الجزائية هدًرا للحق العام وضياعه. ويف فلسطني عندما يتم 

الفرتة  املقار األمنية ملدة أطول من  املواطنني داخل  احتجاز 

القضايئ  للقرار  االمتثال  وعدم  االحتياطي،  للحبس  املقررة 

قانوين  نص  أي  مخالفة  أو  ألمثاله،  املعد  املكان  يف  بحجزه 

إهداراً  يعد  ذلك  فإن  الجزائية،  اإلجراءات  بسالمة  يتعلق 

للحق العام، وانتهاكاً لحق املواطن يف الحرية الشخصية، ألن 

القانونية،  املظلة  إطار  عن  خروجاً  يصبح  عندها  االحتجاز 

ويتحول إىل احتجاز تعسفي.
* أستاذ القانون الجنايئ يف كلية الحقوق- جامعة األزهر

الضمانات القانونية عند تفتيش 

الحاسب اآللي والبريد 
اإللكتروني

د. �ساهر اإبراهيم الوليد*

األشخاص،  بحرية  المساس  على  االبتدائي،  التحقيق  إجراءات  كأحد  التفتيش  ينطوي 
الضمانات ومنها ضرورة أن  المشرع بمجموعة من  أحاطه  لذلك  المساكن،  وانتهاك لحرمة 
يكون التفتيش من خالل السلطة المختصة بالتحقيق، وعبر مذكرة تفتيش صادرة من الجهة 
 على مسكن فينبغي مراعاة عدد 

ً
المختصة وهي النيابة العامة، فإذا كان التفتيش واقعا

يكون  أن  الشروط  هذه  ومن   ،
ً
مشروعا التفتيش  هذا  يكون  حتى  األساسية  الشروط  من 

التفتيش بخصوص جريمة وقعت بالفعل، وأن تكون الجريمة من نوع جنحة أو جناية، وأن 
يكون هناك اتهام موجه للشخص المراد تفتيش مسكنه، ودالئل كافية على حيازته ألشياء 

.
ً
 أو شريكا

ً
تتعلق بالجريمة، ويستوي أن يكون الشخص فاعال
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ومن رشوط التفتيش الصحيح، وجود نتيجة ترجى من التفتيش، وأن ينصب التفتيش عىل مكان محدد )وليس تفتيشاً ينصب 

عىل جميع املساكن يف حي معني!(، كام يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً، وذلك مبوجب نص املادة 17 من القانون األسايس 

الفلسطيني: » للمساكن حرمة فال تجوز مراقبتها، أو دخولها أو تفتيشها إال بأمر قضايئ مسبب وفًقا ألحكام القانون«.

يكون صحيحاً، عىل  التفتيش، يك  أمر  يشتمل  أن  يجب  كام 

اسم صاحب املنزل املراد تفتيشه، وشهرته وعنوانه، والغرض 

من التفتيش، واسم مأمور الضابطة القضائية، وتاريخ وساعة 

اإلصدار، وأن يكون التفتيش يف ساعات النهار حسب األصل.

وقد يرد التفتيش عىل األشخاص، وهذا أيضاً محاط بجملة من 

الضامنات، من حيث رضورة وجود اتهام موجه إىل الشخص 

املراد تفتيشه. وقد يكون تفتيش األشخاص عند قيام مأمور 

الضبط القضايئ بإلقاء القبض عىل أحدهم، فهنا التفتيش ال 

للأممور  تجيز  التي  الحاالت  من  حالة  إذا وجدت  إال  يجوز 

القبض دون مذكرة، وهذه الحاالت وردت يف املادة 30 من 

قانون اإلجراءات الجزائية.

وهذا  املنازل،  تفتيش  أثناء  األشخاص  تفتيش  يكون  وقد   

تفتيش  وهناك  محددة.  قانونية  ملعايري  يخضع  التفتيش 

الناظمة  األحكام  تختلف  األخرية  والسيارات، وهذه  لألمتعة 

السيارة،  وجود  تصاحب  التي  الفروض  من  لعدد  تبعاً  لها 

أم سيارة مستقرة  أكانت سيارة خاصة يف طريق عام،  سواء 

يف املسكن، أم يف حالة تخيل صاحب السيارة أو حائزها عنها، 

فيام تخضع عملية تفتيش السيارات العامة وسيارات األجرة 

ألحكام خاصة بها.

للضامنات  استعراض  هو  املقالة  بصدده يف هذه  نحن  وما 

القانونية املتعلقة بتفتيش الحاسب اآليل والربيد اإللكرتوين.

إن محل تفتيش الحاسب اآليل هو مكوناته املادية واملعنوية، 

وما  اآليل  للحاسب  املادية  املكونات  تفتيش  يثري  ال  حيث 

تشمله من وحدات اإلدخال واإلخراج والشاشة...، أي جدل 

لكن  القانون،  وفق صحيح  تتم  إجراءاته  كانت  طاملا  فقهي 

االلكرتونية  البيانات  تشمل  التي  املعنوية  املكونات  تفتيش 

قانون  لكن  فقهياً،  جدالً  تثري  التي  فهي  البيانات،  وقاعدة 

اإلجراءات الجزائية أجاز تفتيشها طاملا كانت متعلقة بالجرمية 

الجاري الكشف عنها، وذلك وفقاً للامدة )1/150( من قانون 

اإلجراءات الجزائية التي نصت عىل أنه: »ال يجوز التفتيش إال 

عن األشياء الخاصة بالجرمية الجاري التحقيق بشأنها«.

ضوابط تفتيش نظم الحاسب اآليل: 

الحاسب  تفتيش  يكون  حتى  التالية  الضامنات  توافر  يجب 

اآليل يوافق صحيح القانون، وهذه اإلجراءات هي:

ارتباط الحاسب اآليل بالجرمية سواء أكانت جناية    1

أم جنحة.

الجرمية    2 بارتكاب  معينني  أشخاص  أو  اتهام شخص 

أو االشرتاك فيها.

كشف    3 يفيد  ما  وجود  عىل  كافية  قرائن  توافر 

الحقيقة.

مراعاة الضوابط الخاصة مبكان وجود الحاسب اآليل،    4

سواء فيام يتعلق بتفتيش األشخاص أم املساكن.

وهي    5 املختصة،  الجهة  بوساطة  التفتيش  إجراء 

االبتدايئ  بالتحقيق  تختص  التي  العامة  النيابة 

باعتبارها صاحبة االختصاص األصيل، غري أن املرشع 

القضائية  الضابطة  مأموري  تفويض  للنيابة  أجاز 

التحقيق يف دعوى محددة،  للقيام بأي من أعامل 

مبوجب  وذلك  الجنايات،  يف  املتهم  استجواب  عدا 

املادة )55(، وهذا يعني أن التفويض يكون صحيحاً 

نظم  تفتيش  ذلك  ومن  التفتيش  بإجراء  للقيام 

الحاسب اآليل.

اإلجراءات  قانون  نصوص  كانت  إذا  أنه  والحقيقة 

أرشت،  كام  تسمح،  بالتفتيش،  الخاصة  الجزائية 

خطورة  أن  إال  اآليل،  الحاسب  نظم  بتفتيش 

وحساسية تفتيش الحاسبات اآللية الرتباطها الوثيق 

إىل  تحتاج  األساسية،  وحرياته  اإلنسان  بحقوق 

ضامنات أخرى غري تلك الواردة يف قانون اإلجراءات 

ملا  نظراً  التقليدي،  التفتيش  بخصوص  الجزائية 

الحاسبات من أرسار وبيانات تتعلق  تحتويه هذه 

املرشع  نجد  املثال  سبيل  فعىل  وبغريه،  بالشخص 

األوراق  أحاط  قد  الجزائية  اإلجراءات  قانون  يف 

املختومة أو املغلقة، بضامنات خاصة، حيث حظر 

بالتفتيش  القائم  القضائية  الضابطة  مأمور  عىل 

فضها أو تفتيشها. ويفهم من ذلك أن من ميلك أن 

املادة  العامة، حيث نصت  النيابة  بذلك هو  يقوم 

)3/30( من قانون اإلجراءات الجزائية بقولها: “إذا 

وجدت يف املنزل الذي يتم تفتيشه أوراق مختومة 

ملأمور  يجوز  فال  أخرى،  طريقة  بأي  مغلقة  أو 

الضبط القضايئ أن يفضها”.

تتعلق  بضامنات  محاطة  األوراق  كانت هذه  فإذا 

بالسلطة التي تفتشها، فإن نظم الحاسب اآليل مبا 

تحتويه من بيانات تكون جديرة بإحاطتها بضامنات 

تتناسب مع خطورتها وحساسيتها وأهميتها، خاصة 

أننا نتحدث عن مستندات برصف النظر عن كونها 

مطالب  فاملرشع  هنا  ومن  إلكرتونية.  أو  ورقية 

اآليل  الحاسب  نظم  تفتيش  آلية  لتنظيم  بالتدخل 

أن  ونقرتح  الخصوص،  هذا  يف  ضامنات  ووضع 

العامة،  النيابة  بوساطة  النظم  تفتيش هذه  يكون 

بعد الحصول عىل إذن من قايض الصلح، وان يتم 

النيابة  أعضاء  ثالثية من  لجنة  التفتيش من خالل 

العامة بحضور املتهم أو شاهدين.

حضور املتهم أو حائز املكان إجراءات التفتيش، فإن    6

تعذر حضوره فيجري التفتيش بحضور شاهدين من 

أقاربه أو جريانه، ويتم تنظيم محرض بهذا التفتيش.

تفتيش نظم الحاسب اآليل بناء عىل توافر حالة القبض: 

الجزائية هذه  مل يعالج املرشع يف نصوص قانون اإلجراءات 

الحالة، وهو األمر الذي يثري التساؤل حول مدى جواز تفتيش 

ما بحوزة املقبوض عليه من نظم الحاسب اآليل؟

إىل  ينرصف  األشخاص  تفتيش  أن  عليه  املتعارف  من  لكن 

األمتعة  تفتيش  إىل  أيضاً  املالبس والجسد، وينرصف  تفتيش 

التي تكون بحوزة األشخاص، وقد يكون من بني تلك األمتعة 

جهاز الالب توب مثالً أو الهاتف النقال، وبالرغم من غياب 

النصوص الخاصة بتفتيش نظم الحاسبات اآللية، إال أن املادة 

»يف  أنه:  عىل  نصت  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من   )1/38(

األحوال التي يجوز القبض فيها قانوناً عىل املتهم، يجوز ملأمور 

الضبط القضايئ أن يفتشه ويحرر قامئة باملضبوطات، ويقوم 

بالتوقيع عليها وكذلك يوقع عليها املقبوض عليه، ويضعها يف 

املكان املخصص لذلك«.

 تفتيش نظم الحاسب اآليل بناء عىل توافر حالة تلبس

الجزائية  اإلجراءات  قانون  يف  الفلسطيني  املرشع  يجز  مل    

تفتيش املساكن بناًء عىل حالة التلبس، حيث اكتفى بإجازة 

دخولها استناداً للامدة )48( دون تفتيشها، وهذا عىل خالف 

األشخاص، حيث أجاز املرشع القبض عىل األشخاص استناداً 

للامدة )30( وتفتيشهم استناداً للامدة )38( بناًء عىل توافر 

ما  تفتيش  من  ذلك  يستتبعه  مبا  التلبس،  حاالت  من  حالة 

بحوزتهم من نظم الحاسب اآليل.

 لكن هذه النظم إذا كانت موجودة يف املساكن، فال يجوز 

حكم  تأخذ  حينئذ  ألنها  التلبس،  حالة  إىل  استناداً  تفتيشها 

املساكن التي ال يجوز تفتيشها إال مبذكرة وفقاً للقانون.

ما هو مدى جواز ضبط الرسائل اإللكرتونية؟

املادة  مبوجب  الجزائية،  اإلجراءات  قانون  يف  املرشع  أجاز 

)1/51( للنائب العام أو احد مساعديه أن يضبط لدى مكاتب 

واملطبوعات  والجرائد  والرسائل  الخطابات  والربيد  الربق 

مرتكبيها،  وشخص  بالجرمية  املتعلقة  والربقيات  والطرود 

بخصوص  جاءت  قد  املادة  هذه  كانت  وإن  هنا،  ومن 

الرسائل  لتشمل  تتسع  أنها  إال  الورقية،  الرسائل واملستندات 

طرف  من  الضبط  يكون  أن  يشرتط  هل  ولكن  اإللكرتونية، 

القائم  يكون  أن  يكفي  أم  مساعديه  أحد  أو  العام  النائب 

بالتفتيش وكيل النيابة؟

بالرجوع إىل املادة )1/51( نجد أنها اشرتطت لضبط الرسائل 

والطرود الربيدية والخطابات أن يتم الضبط بوساطة النائب 

العام أو أحد مساعديه فقط، ويكون ذلك من االختصاصات 

الرسائل  بخصوص  جاءت  املادة  هذه  لكن  لهام،  األساسية 

والطرود الربيدية لدى مكاتب الربق والربيد، ومن هنا يصعب 

الربيد  يكون موضوعة  الذي  الضبط  النص عىل  تطبيق هذا 

اإللكرتوين ألحد األشخاص، لذا نأمل من املرشع تنظيم ضبط 

الرسائل اإللكرتونية الخاصة باألشخاص، وذلك لوضع ضامنات 

تتعلق بالسلطة القامئة بالضبط، واملصدرة له، كأن يصدر أمر 

الضبط من قايض الصلح، كضامنة من شأنها أن تضمن إعامل 

حقوق األشخاص، وتضمن عدم املساس أو العبث بحرياتهم 

الخاصة.

فصلية حقوق اإلنسان الفلسطينيالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

العدد 49الفصلية 1213



م�سروع قانون ال�سرطة
بني النقا�ص واالإقرار

املحامي �سامي جبارين*

* منسق وحدة الشكاوى وتقيص الحقائق يف الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان

عندما رغبت في التطرق إلى مشروع قانون الشرطة الفلسطيني، بدأت أبحث للحصول 
على نسخة من مشروع القانون المذكور، وعند سؤالي ألكثر من جهة عن مسودة 
مشروع معتمدة، فوجئت بوجود أكثر من مسودة. أضف إلى ذلك، وجود عدة جهات 
لتنظيم  مشاريع  مسودات  إعداد  على  تعمل  مدني  مجتمع  ومؤسسات  حكومية 
عمل الشرطة. فما هو القانون المنطبق على عمل الشرطة؟ وهل الحاجة ملحة إلقرار 
مشروع قانون للشرطة في هذه األيام؟ وما هي الطريقة التي يتم فيها العمل على 
مشروع قانون الشرطة؟ وما هي مكونات مشروع القانون؟ وما مدى مراعاة مشروع 

القانون المذكور لمبادئ حقوق اإلنسان؟

هذه األسئلة وغريها، ال بد من اإلجابة عليها للوصول إىل فكرة 

واضحة يف موضوع مرشوع قانون الرشطة الفلسطيني.

يعترب من  الرشطة  أن جهاز  إىل  اإلشارة  بد من  ال  البداية  يف 

الدولة املعارصة، وتقع عىل  القانون يف  إنفاذ  أهم مؤسسات 

عاتقه مهمة أساسية يف الحفاظ عىل النظام العام وحامية أمن 

املجتمع. ويف ضوء تزايد وتعاظم أهمية الرشطة يف املجتمعات 

الحفاظ  توازن بني رضورة  إقامة  إىل  الحاجة  برزت  الحديثة، 

عىل النظام العام للمجتمع من الترصفات الجامعية والفردية 

التي قد متسه أو تهدده وضبط الجرمية، وبني وجوب الحفاظ 

عىل حقوق وحريات املواطنني وكرامتهم.

املعادلة  هذه  يضبط  قانون  وجود  أهمية  ظهرت  هنا  ومن 

)الرشطة(  القانون  إنفاذ  جهة  مينح  بحيث  متوازن،  بشكل 

العام  النظام  عىل  الحفاظ  مبهمة  للقيام  الالزمة  الصالحيات 

وضبط الجرمية، ويف الوقت نفسه يفرض عليها قيوداً وضوابط 

وحريات  لحقوق  ضامنات  يف  تتمثّل  مهاّمها  مامرسة  يف 

املواطنني.

وعىل صعيد أداء الرشطة الفلسطينية، شهدت السنوات القليلة 

الفلسطينية  األمنية  واألجهزة  الرشطة  تجربة  من  املاضية 

هذا  عمل  تقنني  رضورة  تؤكد  التي  املامرسات  من  العديد 

الجهاز بشكل يضمن الحفاظ عىل حقوق وحريات املواطنني. 

فهناك نقص ترشيعي وحاجة إىل مجاراة التطورات القامئة يف 

هذا املضامر. 

قانون  مثل  السارية  القوانني  من  عدداً  هناك  أن  صحيح 

الرشطة لسنة 1963، وقانون األمن العام لسنة 1955، وقوانني 

أصول املحاكامت الجزائية وغريها، والتي يف مجموعها تنظّم 

وتوّضح بعض صالحيات الرشطة وتضع قيوداً عىل مامرستها 

ملهامها القضائية واإلدارية، كام أن هناك العديد من النصوص 

القانونية التي تفرض واجبات عىل املوظّفني املكلّفني بإنفاذ 

عىل  واإلدارية  واملدنية  الجزائية  املسؤولية  وترتّب  القوانني، 

لوظيفتهم،  تأديتهم  أثناء  يرتكبونها  قد  التي  األفعال  بعض 

أو  السلطة  استعامل  يف  التعّسف  أو  املنصب  كاستغالل 

أن  غري  وغريها.  الرشوة  تلقي  أو  واألنظمة  القوانني  مخالفة 

هذه القوانني ال تفي بالغرض، خاصة يف ظل التطورات الكثرية 

فيام يتعلق بأجهزة إنفاذ القانون، لذا فمن الرضوري وجود 

قانون عرصي ينظم عمل الرشطة. 

الرضوري  من  فإنه  وإصداره،  إلقراره  التوقيت  بخصوص  أما 

أن يقر أي قانون مهام كان املوضوع الذي ينظمه من خالل 

نأمل  لذا  الشأن،  الصالحية األسايس يف هذا  الربملان، صاحب 

أن تنتهي حالة االنقسام الفلسطيني، وينعقد الربملان يف ظل 

مصالحة وطنية، إلقرار مثل هذا القانون املهم. 

ومبراجعة مسودة مرشوع القانون وجدنا أنه يتكون من 157 

القانون  مادة محتواة يف 4 أبواب، وقد جمعت أحكام هذا 

بشكل متوازن ما بني فلسفتني أساسيتني تتنافسان يف قوانني 

املنصوص  والحقوق  الحريات  حامية  ضامن  هام؛  الرشطة 

فاعلية  األخرى، وضامن  والقوانني  األسايس  القانون  يف  عليها 

العام وإمكانية  والنظام  العام  األمن  الرشطة يف حفظ  هيئة 

عملها يف الظروف االستثنائية يف إطار قانوين واضح.

بهيئة  أنه يسمي جهاز الرشطة  القانون  ويظهر من مرشوع 

الرشطة، وال ندري ما سبب ذلك، مع العلم أن الرشطة هي 

عىل  تقوم  التي  األخرى  األمنية  األجهزة  من  كغريها  جهاز 

حفظ األمن وتطبيق القانون. كام أشار املرشوع إىل تشكيل 

الحامية  لتحقيق  واالستئنافية  العادية  التأديبية  املجالس 
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واألمان واالطمئنان لرجال الرشطة مبا يضمن العدالة.

 ورغم أن تلك املجالس التأديبية يفرتض أنها عىل شكل 

محكمة  تعترب  ال  أنها  إال  الرشطية،  املحاكم  وطريقة 

رشطية، فرأس الهرم يف التأديب من بدايته حتى نهايته 

هو مدير عام الرشطة، واستئناف قرار مجلس التأديب 

أن  رغم  الرشطة،  عام  ملدير  يكون  التأديب  لجنة  أو 

إحدى املواد يف املرشوع أشارت إىل أن األحكام املنطبقة 

يف مجلس التأديب، هي األحكام املنطبقة لدى محكمة 

قانونية  مواد  هي  األحكام  تلك  أن  العلم  مع  الصلح، 

تنطبق يف إطار محكمة الصلح، وال تكفي إشارة واحدة 

لتطبيق تلك املواد يف مجلس تأديبي، فبكل بساطة، هل 

ميكن أن يطعن بعدم قانونية أي إجراء تم يف املجلس 

محكمة  يف  املنطبقة  األحكام  مراعاة  دون  التأديبي 

باالستعانة  للتأديب  يخضع  ملن  يسمح  وهل  الصلح؟ 

من  بد  ال  لذا  الصلح؟  محكمة  لدى  يطبق  كام  مبحاٍم 

اإلشارة بوضوح إىل وجود محكمة رشطة لهذا الغرض.

السليم  املنهج  وتوضيح  الرشطة  رجال  تحصني  تم  كام 

الواجبات  عىل  بالنص  الرشطية؛  الوظيفة  أداء  يف 

إىل  القانون  مرشوع  وأشار  واملخالفات.  واملحظورات 

وذلك  واملحاسبة،  للمساءلة  خاصة  وأحكام  قواعد 

النص  تم  كام  الرشطة،  جهاز  داخل  الشفافية  لتحقيق 

الخطر  الرشطة يف حالة  بها  تقوم  احرتازية  تدابري  عىل 

حامية  السالح  استخدام  حالة  ويف  العام،  األمن  عىل 

التي  املحظورة  األعامل  املرشوع  وحدد  للمواطنني. 

يتوجب عىل أفراد الرشطة االبتعاد عنها.

وحدد مرشوع القانون طريقة تعيني مدير عام الرشطة 

ومدة واليته التي ال تتجاوز األربع سنوات قابلة للتمديد 

وكذلك  سنوات،  الثالث  تتجاوز  ال  ملدة  سنوي  بشكل 

حدد طريقة تعيني نائب مدير عام الرشطة ومساعديه. 

السياسة  القانون  مرشوع  مواد  خالل  من  برزت  وقد 

الوسطية بني املركزية والالمركزية يف إدارة وتنظيم شؤون 

االحتفاظ  مع  والتكامل،  االنسجام  يحقق  مبا  الرشطة 

واملساعدين  ونائبه  الرشطة  عام  ملدير  الرئاسة  بوحدة 

ووحدة  منهم،  كل  اختصاص  حسب  اإلدارات  ومدراء 

يحقق  مبا  غريه  دون  الداخلية  لوزير  املبارشة  التبعية 

املوازنة واملالءمة بني اختصاصات كل من وزير الداخلية 

ومدير عام الرشطة مبا يحقق مصلحة العمل.

ويف هذا املرشوع، تم تشكيل املجلس األعىل للرشطة، 

وسمي يف مشاريع أخرى اللجنة العليا لشؤون الرشطة، 

حيث تم منح املجلس األعىل للرشطة اختصاصات كاملة 

وإنهاء  واالستيداع  واإلحالة  والرتقية  التعيني  مجال  يف 

للدورات  الضباط  واختيار  للخدمة  واإلعادة  الخدمة 

التدريبية والبعثات الدراسية.

بد  ال  القانون  النهائية ملرشوع  الصياغة  وعند  وختاماً، 

من مراعاة القوانني السارية يف األرايض الفلسطينية يف 

وقانون  األسايس  القانون  وخصوصاً  املختلفة  املجاالت 

الخدمة يف قوى األمن، وعدم تكرار بعض املواد وتداخلها 

وأية  األمن  قوى  يف  الخدمة  قانون  يف  أخرى  مواد  مع 

أدق  بشكل  توضيح  وكذلك  عالقة،  ذات  أخرى  قوانني 

صالحيات كل من مدير عام الرشطة ومراقب الرشطة، 

بحيث ال يكون هناك تداخل يف صالحياتهام، ورضورة 

النص بوضوح عىل وجود دائرة تعنى بالشكاوى لتمكني 

املواطنني وأفراد الرشطة من تقديم الشكاوى ضد جهاز 

العمل  كذلك  الرضوري  ومن  فيه،  والعاملني  الرشطة 

عىل تحديد صالحيات كل من الرئيس ووزير الداخلية 

بعض  توضيح  جانب  إىل  الرشطة،  بجهاز  يتعلق  فيام 

املناصب،  وتدوير  العقوبات،  عن  تتحدث  التي  املواد 

إرشاك  وأخرياً  التجمعات.  وفض  القوة  واستخدام 

لحقوق  املستقلة  والهيئة  املدين  املجتمع  مؤسسات 

حقوق  لحامية  الوطنية  املؤسسة  بوصفها  اإلنسان 

اإلنسان، وكذلك الجهات الحكومية املدنية واألمنية يف 

ملا يف ذلك من ضامنة  املذكور،  القانون  نقاش مرشوع 

هامة لحامية حقوق املواطن الفلسطيني وحرياته. 

واجبات أفراد الشرطة 
والتزاماتهم في التعامل مع 

التجمعات السلمية
املحامي مو�سى اأبو دهيم*

بداية ال بد من توجيه الشكر والتقدير إىل أفراد جهاز الرشطة الفلسطينية لسهرهم عىل أمن املواطن 

الفلسطيني وبذل الجهد يف توفري األمن واألمان للمجتمع الفلسطيني مبكوناته كافة، وألن هذا الجهاز 

ملقى عىل عاتقه مهام جسام ومن أبرزها التعامل مع التجمعات السلمية أو غري السلمية، فإن وقوع 

أمر متوقع ويحدث يف كل مكان وزمان. ومن  اإلنسان  أفراده يف أخطاء وتجاوزات متس حقوق  بعض 

هنا فإن هذه املقالة هي مبثابة تذكري ألفراد جهاز الرشطة الفلسطينية ببعض املالحظات التي رصدتها 

الهيئة خالل عملها يف متابعة ومراقبة تعامل أفراد جهاز الرشطة مع التجمعات السلمية يف عدة مناطق 

ومبناسبات متعددة.

* مدير برنامج الضفة الغربية 
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من حق كل فرد أن يشارك يف التجمعات السلمية، . 1

سياسية كانت أم غري سياسية، حيث تشكل مامرسة 

هذا الحق مظهراً حضارياً يف أي مجتمع دميقراطي 

جهاز  دور  إن  اآلخر.  وقبول  بالتعددية  يؤمن 

الرشطة هو السهر عىل توفري الحامية للمشاركني يف 

املناسبة وتسهيل  التجمعات، وتوفري الظروف  تلك 

مهمة املواطن يف التعبري عن رأيه بطريقة سلمية، 

أجل  إال من  التجمعات  تلك  التدخل يف  يجوز  وال 

حامية األشخاص املشاركني أو حامية الغري والحفاظ 

عىل حياة املواطنني وممتلكاتهم، سواء الخاصة أم 

العامة، من التخريب أو االعتداء.

األسايس . 2 القانون  عليه  نص  مبا  االلتزام  رضورة 

يف  اإلنسان  حق  احرتام  رضورة  وهو  الفلسطيني 

وبالتايل  دستوريا،ً  حقاً  باعتباره  السلمي  التجمع 

الجهات  عن  الصادرة  والتعليامت  القوانني  احرتام 

املختصة بهذا الشأن وااللتزام باملعايري الدولية ومبا 

لهذا  الدولية حاميًة  املواثيق  يف  من ضامنات  ورد 

الحق.

القوة . 3 استخدام  تجنب  الرشطة  جهاز  أفراد  عىل 

حتى  سلمي  تجمع  أي  تفريق  أو  فض  عملية  يف 

إذا  إال  القانوين  اإلطار  عن  التجمع  هذا  خرج  ولو 

كان استعامل القوة هو الوسيلة األخرية والوحيدة 

وأن  اآلخرين،  وسالمة  املشاركني  سالمة  لضامن 

يقترص استخدام القوة عىل الحد األدىن الالزم، مع 

تجنب وبشكل كبري الستخدام األسلحة النارية، وإذا 

يتم  أن  فيجب  الستخدامها،  هناك رضورة  كان  ما 

أجل  ومن  فقط  القصوى  الحاالت  يف  االستخدام 

الدفاع عن النفس، أو لحامية األرواح، يف ظل خطر 

حقيقي داهم ووشيك الوقوع وال ميكن تجنبه إال 

وقيود  رشوط  وضمن  النارية  األسلحة  باستخدام 

صارمة.

ولعل التعليامت الواردة يف مدونة قواعد استخدام 

قوات  منتسبي  قبل  من  النارية  واألسلحة  القوة 

األمن الفلسطينية الصادرة عن وزير الداخلية رقم 

)211( لعام 2011 فيها الكثري من التفصيل.

وواضحة . 4 توضيحية  إشارات  بوضع  االلتزام  رضورة 

املدنية  الرشطة  جهاز  أفراد  قبل  من  الصدر  عىل 

تعرف عىل هوية هؤالء األفراد وأسامئهم وأرقامهم 

الوظيفية، وأن تكون تلك اإلشارات بارزة وواضحة 

ميكن مشاهدتها بشكل جيد.

مدين 5.  بلباس  أفراد  استخدام  إىل  اللجوء  عدم   

املشاركني يف  بني  يندسون  الرشطة،  يعاونون رجال 

عن  متييزهم  عدم  وبالتايل  السلمية،  التجمعات 

املشاركني، ووقوع االحتكاك بشكل كبري بني هؤالء 

هذا  ولعل  املشاركني،  وبني  املدين  باللباس  األفراد 

الحظر يفوت الفرصة أيضاً عىل ضعاف النفوس من 

أنفسهم  لهم  تسول  الذين  املشاركني  بني  املندسني 

إللحاق األذى بهم وبأفراد جهاز الرشطة عىل حد 

سواء.

التجمعات 6.  يف  املشاركني  جميع  يتمتع  أن   رضورة 

وال  الحرية،  يف  باملساواة  سواء  حد  عىل  السلمية 

يجوز مامرسة التمييز ضد األفراد أو الجامعات عىل 

أم  عرقياً  أم  جنسياً  أم  دينياً  كان  سواء  أساس،  أي 

سياسياً.

إن مشاركة وسائل اإلعالم واملراقبني املستقلني ألي . 7

تجمع سلمي يجب أن ال تثري غضب أو رفض أفراد 

اإلعالم  وسائل  فدور  الدور،  لهذا  الرشطة  جهاز 

صحافية  تقارير  ونرش  التجمعات  تلك  تغطية  يف 

الوطنية،  للمؤسسات  الرقايب  الدور  وكذلك  حولها، 

من  يشوبها  وما  التجمعات  تلك  ورصد  وتوثيق 

خروقات سواء من قبل أفراد جهاز الرشطة أو من 

قبل املشاركني أنفسهم، هو وسيلة لتوضيح وإبراز 

كمستندات  الوثائق  تلك  اعتامد  وميكن  الحقائق، 

قامت  التي  الجهة  مسؤولية  لتوضح  عليها  يعتمد 

بتلك الخروقات أو التجاوزات.

األساسية . 8 العامة  الحريات  عىل  االعتداء  إن 

للمواطنني، ومنها املس بالتجمعات السلمية، جرمية 

يعاقب عليها القانون وال تسقط الدعوى الجزائية 

أو املدنية الناشئة عنها بالتقادم، وميكن للمترضرين 

املطالبة بالتعويض بأشكاله املختلفة. 

حقوق االإن�سان وال�سورة 
الذهنية للموؤ�س�سة االأمنية الفل�سطينية

بالل املالح*

العالقة بين حقوق اإلنسان والصورة الذهنية للمؤسسة األمنية، عالقة قوية، ولعل نهج 
احترام حقوق اإلنسان يمثل الريشة التي ترسم الصورة الذهنية للمؤسسة األمنية الفلسطينية، 
لدى  لها  اإليجابية  الذهنية  الصورة  رسم  على  األمنية  المؤسسة  تعمل  أن  الواجب  فمن 

المجتمع، وتحافظ عليها لما لها من فوائد على صعيد احترام القانون وسيادته.

الكاتب  يقدم  الذهنية«  والصورة  اإلعالم  »وسائل  كتابه  يف   

حيث  الذهنية  بالصورة  للمقصود  توصيفاً  صالح  سليامن 

يقول: »الصورة الذهنية هي مجموعة السامت واملالمح التي 

يدركها الجمهور ويبني عىل أساسها مواقفه واتجاهاته نحو 

املنظمة أو الرشكة أو الدولة أو الجامعة، وتتكون تلك الصورة 

عن طريق الخربة الشخصية للجمهور القامئة باالتصال املبارش 

أو عن طريق العمليات االتصالية الجامهريية وتتشكل سامت 

ومالمح الصورة الذهنية من خالل إدراك الجمهور لشخصية 

املنظمة ووظائفها وأهدافها ورشعية وجودها وأعاملها والقيم 

األساسية التي تتبناها«. 

التي  الشخصية  الخربة  خالل  من  تبنى  الذهنية  الصورة  إن 

تتشكل عرب التجربة، أي تجربة املجتمع مع املؤسسة األمنية، 

سواء أكان هذا املواطن متهامً يف قضية ما، أم صاحب مصلحة 

الصورة  بناء  يف  مهمة  طريقة  الشخصية  فالتجربة  معينة، 

الذهنية. 

إن املواطن الذي يتعرض لالعتداء الجسدي أو التعذيب داخل 

أحد مقار األجهزة األمنية، سوف يرسم صورة ذهنية قامتة إزاء 

* باحث ميداين يف الهيئة املستقلة

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

العدد 49الفصلية 1819



ذلك الجهاز، بينام تتشكل الصورة الذهنية اإليجابية إذا تم 

احرتام حقوق هذا املواطن خالل عمليات القبض والتفتيش 

والتحقيق.

اإلعالم  فإن وسائل  الشخصية،  والخربة  التجربة  إىل  باإلضافة 

رسم  يف  مهامً  دوراً  تلعب  واملكتوبة،  واملقروءة  املسموعة 

الصورة الذهنية، ولكن اإلعالم قد يرسم صورة مضللة، وذلك 

حقوق  تحرتم  األمنية  األجهزة  بأن  املجتمع  يخاطب  عندما 

اإلنسان، ولكن األمر يبدو حزيناً عندما مير اإلنسان يف تجربة 

له وسائل  ما روجت  يجد عكس  تحقيق وحينها  أو  اعتقال 

التي  اإليجابية  الصورة  تتبدد  ما  رسعان  وعندها  اإلعالم، 

رسمتها تلك الوسائل، وقد يحدث العكس بأن تهاجم وسائل 

انتهاكات  ترتكب  بأنها  وتنعتها  األمنية،  املؤسسة  اإلعالم 

حقيقية  تجربة  هناك  تكون  عندما  ولكن  اإلنسان،  لحقوق 

إيجابية فإن املواطن يكتشف العكس. 

وتتشكل مالمح الصورة الذهنية من خالل الذاتية واملصداقية 

والسمعة والرشعية. والذاتية هي منظومة القيم التي تتبناها 

املؤسسة، واملصداقية هي أن يكون خطاب املؤسسة للمجتمع 

للمجتمع  الرتاكمية  األحكام  هي  والسمعة  للتصديق،  قابالً 

عىل املؤسسة خالل فرتة زمنية محددة، واملقصود بالرشعية 

عقيدة املجتمع بأن املؤسسة تقوم بأعامل مرشوعة وجيدة، 

وأن من حقها أن تستمر.

تزيد  أنها  منها  كثرية،  فوائد  اإليجابية  الذهنية  للصورة  إن 

إن  حيث  املؤسسة،  داخل  والعاملني  املوظفني  إنتاجية  من 

كانت  إذا  إنتاجيتهم  تزيد  األمنية  املؤسسة  داخل  العاملني 

الصورة الذهنية التي يحملها املجتمع عنهم صورة إيجابية، 

ثقة  زيادة  صعيد  عىل  فوائد  اإليجابية  الذهنية  وللصورة 

املجتمع باملؤسسة األمنية الفلسطينية، فيتوجه املجتمع إىل 

املؤسسة األمنية من أجل حل املنازعات التي تنشأ بني أفراد 

اإليجابية  الصورة  وتسهم  القانون،  سيادة  وبالتايل  املجتمع، 

أيضاً يف مشاركة املجتمع يف النشاطات التي تقوم بها املؤسسة 

األمنية.

ومادية  معنوية  مكاسب  اإليجابية  الذهنية  للصورة  إن   

كبرية، وفوائد ذاتية تتعلق بالعاملني، وفوائد خارجية تتعلق 

لذلك  األمنية،  املؤسسة  هذه  مع  يتعامل  الذي  بالجمهور 

لصناعة  كبرياً  الواجب أن تويل املؤسسة األمنية اهتامماً  من 

الصورة الذهنية اإليجابية، كام أن املؤسسة األمنية إذا متتعت 

بصورة ذهنية إيجابية إزاءها، أصبح خطابها أكرث تأثرياً.  

هناك تجارب كثرية يف دول العامل، نرى فيها املؤسسة األمنية 

تتمتع بحضور صورة ذهنية إيجابية حولها، صورة مل يسهم 

اإلعالم يف صناعتها، وإمنا الذي صنع هذه الصورة، هو احرتام 

والتزام املؤسسة األمنية ذاتها بالقانون وسيادته، إذ إنه ليس 

من املنطقي أن نتحدث عن مؤسسة أمنية ال تحرتم القانون، 

وال تحرتم حقوق اإلنسان، ألن أساس قيام هذه املؤسسة هو 

القانون، وخدمة اإلنسان، وحريته، وأمنه. 

وتعزيزها،  وحاميتها  احرتامها  يجب  وحريات  حقوق  هناك 

ليك تنعم املؤسسة األمنية الفلسطينية بصورة ذهنية إيجابية 

عىل  االعتداء  وعدم  السلمي،  التجمع  يف  الحق  أهمها  من 

التجمعات السلمية ملا له من آثار كبرية عىل الصورة الذهنية 

الجامعية، حيث إن احرتام الحق يف التجمع السلمي، بصفته 

اإلنسان  حقوق  رزمة  ضمن  خاصة  بقدسية  يحظى  ا،  حقًّ

ا تتم مامرسته يف الشارع وأمام  وحرياته األساسية، ولكونه حقًّ

ال  السلمي،  للتجمع  قمع  عملية  يرى  الذي  والشخص  املأل، 

يهمه إن كان خروج هؤالء األشخاص للشارع مرخصاً أو غري 

مرخص، بل إن ما يراه هو الذي يلتصق يف ذهنه، فيكون تلك 

الصورة السلبية إزاء دور ورسالة املكلفني بإنفاذ القانون.

وعدم  الجسدية،  السالمة  يف  بالحق  كذلك  األمر  ويتعلق 

لرسم  املجتمع  يقود  الحق  هذا  انتهاك  إن  حيث  التعذيب، 

أن  البديهي  األمنية، ومن  املؤسسة  صورة ذهنية سلبية عن 

قيامها  حال  يف  سلبية  صورة  األمنية،  املؤسسة  صورة  تكون 

بانتهاك هذا الحق. 

االعتقال عىل خلفية سياسية، والحرمان التعسفي من الحرية، 

املؤسسة  عن  سلبية  ذهنية  صورة  لرسم  املجتمع  يقودان 

بتمييز  تتعامل  األمنية  املؤسسة  أن  فكرة  ويعززان  األمنية، 

معني،  لفصيل  تتبع  األمنية  املؤسسة  وأن  املواطنني،  إزاء 

املجتمع  لخدمة  وليس  الفصيل،  هذا  لخدمة  جاءت  وأنها 

الفلسطيني.

إن الطرق التي يجب أن تنتهجها املؤسسة األمنية ليك ترسم 

الصورة الذهنية اإليجابية، ال تتم من خالل زيادة نشاطاتها 

املجتمعية، ومشاركتها اإلعالمية، بل من خالل إعامل مبادئ 

سيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان وحرياته. 

العالقة بين األمن 
وحقوق اإلنسان

اإ�سالم التميمي* 
منسق وحدة التدريب والتوعية يف برنامج الضفة الغربية

تعد نعمة األمن من أجّل النعم التي مّن الله بها عىل اإلنسان، 

آية،  من  أكرث  يف  النعمة  هذه  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد 

كقوله تعاىل: »الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف«. 

االنسان عىل  العاملي لحقوق  االعالن  )3( من  املادة  ونصت 

أنه »لكل فرد حق يف الحياة والحرية واألمان عىل شخصه«.  

وقد أنشأت الدول أجهزة األمن يف العامل بهدف توفري األمن 

االستقرار  تحقيق  بغية  راحتهم،  عىل  والسهر  للمواطنني 

النفيس واملادي من خالل بذل قصارى الجهود لتحقيق هذا 

الهدف السامي. ويف هذا اإلطار حرصت املجتمعات البرشية 

وعىل مدار العصور عىل وضع ضوابط تكفل حق الدولة يف 

هذه  أهم  ومن  العام.  صالحها  وتحقيق  أمنها  عىل  الحفاظ 

منع  منها  الهدُف  صالحياٍت  األمن  رجال  منح  الضوابط 

وقوع الجرمية، سواء تلك الجرائم الواقعة عىل األشخاص أم 

املمتلكات أم األموال، أم الكيانات والهيئات، وتقديم الفاعل 

إيقاع  بهدف  الجرائم  هذه  إلحدى  ارتكابه  حال  يف  للقضاء 

العقوبة الرادعة بحقه، مع رضورة مراعاة قرينة الرباءة التي 

تفرتض أن املتهم بريء إىل أن تثبت إدانته بحكم قضايئ بات. 

تحظى  األساسية  وحرياته  اإلنسان  حقوق  فإن  املقابل  يف 

كبري، فهي معرتف  وإقليمي ووطني  باحرتام واهتامم عاملي 

بها يف كل الرشائع الساموية واإلعالنات واملواثيق واالتفاقيات 

يف  زاد  حيث  الوطنية.  والترشيعات  واإلقليمية  الدولية 

السنوات األخرية الرتكيز واالهتامم بأهمية املواطن واملحافظة 

عىل كرامته وحامية حقوقه، ويتطلب أن تكون عالقة الفرد 

الثقة  عىل  ومبنية  ومتوازنة،   متوازية  والحكومة  بالدولة 

قوانينها  احرتام  ويجب  هيبتها  فللدولة  املتبادل،  واالحرتام 

يجب  وبالتايل  القانون،  كفلها  حقوٌق  وللمواطن  وأنظمتها، 

عىل الفرد أن يكون عىل درجة من الوعي واملعرفة بحقوقه 

تنمية  اىل  دامئاً  ويسعى  وأنظمتها  دولته  وبقوانني  وواجباته 

له  وبأن  وسمعته،  ووطنه  مجتمعه  نحو  بالواجب  إحساسه 

ا وعليه واجبًا يف كل العصور والعهود. حقًّ

ورغم االنطباع الذي ساد يف السابق حول قوات األمن والرشطة 

بأنها قوات وجدت لحامية النظام السيايس من خالل القمع 

الذي متارسه، أكرث من الدور الذي يجب أن تقوم به يف حامية 

املجتمعات املحلية التي من الواجب عليها خدمتها، إال أن هذا 

االنطباع النمطي يفنده اليوم أداء جهاز الرشطة الفلسطينية 

امللتزم بسيادة القانون، واملنضبط مبنظومة إجراءات جزائية 

اإلنسان،  لحقوق  الدولية  املعايري  مع  كبري  حد  إىل  تتوافق 

خاصة تلك املتعلقة بضامنات املحاكمة العادلة وسري عملية 

االحتجاز والتوقيف. 

قد يرتكب املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون بعض االنتهاكات 

لحقوق اإلنسان، ولكنهم يف الوقت نفسه يلعبون دوراً أساسياً 

يأخذ  املوظفني  أداء هؤالء  أن  الحقوق. كام  يف حامية هذه 

حيزاً يف صميم اإلطار الواسع لخطاب حقوق االنسان. إن عمل 

اإلنسان  بحقوق  املسرتشد  القانون  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني 

وهو  الوطنية،  والترشيعات  الدولية  باملواثيق  االلتزام  يعني 

ما يعني تحايش استعامل القوة، مع توافر القدرة واالستعداد 

الستخدام القوة بصورة مرشوعة وتناسب املوقف الناشئ يف 

حالة الرضورة القصوى واملحاسبة عن استخدامها فيام بعد. 

إن مخالفة املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون لقواعد اإلجراءات 

أوالهام  جرميتني:  ارتكاب  إىل  األمن  برجال  تؤدي  الجزائية 

الذي ضمنته منظومة  الحرية  اإلنسان يف  االعتداء عىل حق 

األسايس  القانون  الخصوص  وجه  وعىل  اإلنسان،  حقوق 

وثانيتهام  الفلسطينية،  الجزائية  والترشيعات  الفلسطيني 

العقوبة  إيقاع  يف  املجتمع  وحق  والعدالة  الحقيقة  ضياع 

واالقتصاص من الفاعل الحقيقي. وال شك أن انتهاك حقوق 

النظام أو األمن  اإلنسان ال ميكنه أن يسهم يف الحفاظ عىل 

العامني، بل يساهم يف تدهورهام. 

إن املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تلعب دوراً مهامً يف 

هذا املجال من ناحية التأكيد عىل تحقيق التوازن – من قبل 

وحرياته،  اإلنسان  املجتمع وحقوق  أمن  بني   – األمن  رجال 

ومن خالل عملها عىل تعزيز حقوق اإلنسان ورفع مستوى 

الوعي بها، باإلضافة إىل بناء قدرات املكلفني بإنفاذ القانون 

انتهاكات  مع حاالت  للتعامل  وتأهيلهم  تدريبهم  من خالل 

حقوق اإلنسان. 
* منسق وحدة التدريب والتوعية يف برنامج الضفة الغربية
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العالقة اإلشكالية
بين الشرطة وحقوق اإلنسان 

تسهم في غياب العدالة
�سمري زقوت*

تمثل العالقة بين حقوق اإلنسان والحكومات في األنظمة االستبدادية إشكالية كبيرة حتى 
يومنا هذا، حيث تنظر هذه الحكومات إلى أن معايير حقوق اإلنسان هي معول من شأنه 
أن يقوض سلطتها، فتبدو من ناحية وكأنها تسعى للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب هذه 
المعايير، ولكنها على النقيض من ذلك في ممارستها العملية فهي ال تحترم معايير حقوق 
المؤسسات  حفيظة  يثير  ما  واحترامها،  حمايتها  وضمان  إلعمالها   

ً
جهدا تبذل  وال  اإلنسان، 

المحلية والدولية التي تعنى بحقوق اإلنسان.

املحلية  اإلنسان  حقوق  منظامت  بني  العالقة  يشوب  كام   

فمن  والتوجس،  والريبة  الشك  من  كبرياً  قدراً  والحكومات 

جهة تراقب املنظامت الحقوقية األعامل التي متس مبنظومة 

الدفاع عن  أدواتها يف  أن تستخدم  اإلنسان، وتحاول  حقوق 

الضحايا، ومن هنا تنظر الحكومة إىل هذه املنظامت عىل أنها 

خصم، وال تكرتث للتحقق من ادعاءات هذه املنظامت ومدى 

تتوجس  حيث  اإلشكالية  فتتعمق  وموضوعيتها،  جديتها 

واملؤسسات  الهيئات  مع  تكاميل  عمل  أي  من  املنظامت 

الحكومية، وال سيام املؤسسات الرشطية واألمنية.

إىل  واألمنية  الرشطية  املؤسسات  تسعى  أخرى  جهة  ومن   

لها  تتيح  وال  الحقوقية  املؤسسات  عن  املعلومات  إخفاء 

مجاالً حقيقياً للتحقق من الواقع كمنعها من زيارة السجناء 

هذه  استفسارات  مع  إيجابياً  التعاطي  وعدم  واملوقوفني، 

املؤسسات عن تفاصيل واقعة ما من وجهة نظر الرشطة أو 

األمن.

وال شك، من الناحية النظرية عىل األقل، أن كالً من الرشطة 

ونشطاء حقوق اإلنسان يسعيان إىل الوصول ملجتمع مستقر 

أن  كام  اإلنسانية.  الكرامة  واحرتام  والحرية  باألمن  ينعم 

القوانني التي تحكم عمل الرشطة وغريها من األجهزة األمنية 

تضع عملها يف إطار ضامن احرتام القانون. األمر نفسه يحكم 

عمل املنظامت الحقوقية التي تطالب باحرتام القانون جنباً 

إىل جنب مع محاوالتها الضاغطة لتطوير القوانني، ولو نظر 

إىل األمر من هذه الزاوية الختلف الواقع كثرياً، عىل الرغم من 

اختالف طبيعة عمل ومنطلقات كل منهام.

الجهات  أبرز  من  والرشطية  األمنية  األجهزة  أن  يف  شك  وال 

التي تقوم عىل إنفاذ القانون يف السلطة التنفيذية التي تضم 

الوزارات كافة، وال شك يف أن العالقة وثيقة بني عمل هذه 

األجهزة وحقوق اإلنسان، حيث تضطلع هذه األجهزة مبهام 

ضامن تطبيق القانون مبا يحمي الحقوق والحريات ويسهم 

يف إعامل مبدأ سيادة القانون وفرض هيبة القانون. 

ولكن التجربة يف البلدان العربية ومنها فلسطني، التي تعاين 

والفصل  القانون  مبدأ سيادة  واستمرار غياب  االستبداد  من 

بني السلطات، تشري إىل مشكالت كبرية تنطوي عىل انتهاكات 

جسيمة لحقوق اإلنسان والقانون املحيل جراء عمل املؤسسات 

األمنية والرشطية، الذي يتجاوز يف كثري من األحيان صالحياتها 

واختصاصاتها، بل يتجاوز محددات القانون املحيل والدويل، 

الذي يشكل ناظامً لعمل املؤسسات األمنية والرشطية.

ومام ال شك فيه أن عمل الرشطة بشكل عام ال يحتاج إىل 

استخدام القوة عىل اإلطالق، ولكن عندما تكون هناك حاجة 

واملحيل  الدويل  القانون  يجيزه  أمر  وهو  القوة  الستخدام 

وفقاً لقيود ورشوط واضحة، فيجب عىل الرشطة أن تبدأ يف 

حالة  كل  ويف  متدرج،  بشكل  عنفاً  األقل  الوسائل  استخدام 

بالحادثة  يجري فيها استخدام السالح يجب أن يرفع تقرير 

وأن يجري تحقيق داخيل حول رضورات االستخدام، وإذا ما 

كان ينطوي عىل تجاوز لقواعد العمل، كام يجب فحص حالة 

الرضورة والتمييز كقاعدتني أساسيتني، هذا باإلضافة إىل فحص 

بالنسبة  نفسه  واألمر  القوة،  استخدام  عن  الناشئة  األرضار 

واالحتجاز،  التوقيف  ومراكز  السجون  داخل  الوفاة  لحاالت 

فكل وفاة هي محل اشتباه وتفرض تحقيقاً شفافاً وموضوعياً.

وهنا تجدر اإلشارة إىل كثري من الخلط أحياناً، فتجد الصحافة 

استخدام  إىل  الرشطة  لجوء  تستنكر  األخرى  املجتمع  وقوى 

القبض  عمليات  وتستنكر  بل  عنيفة،  ووسائل  أساليب 

واالعتقال، دون النظر إىل املعطيات التي من شأنها أن تشري 

إىل كون هذه املامرسة أو تلك تنطوي عىل انتهاك للقانون أو 

ملعايري حقوق اإلنسان، أم أنها تستويف الرشوط القانونية، ألن 

العمل الرشطي يف مواجهة الجرمية وأعامل السلب والنهب 

كام  أحياناً-  يفرض  املجرمني  مع  واملواجهة  القالقل  خالل 

بأنها  توصف  التي  الوسائل  بعض  استخدام  اإلشارة-  سبقت 

عنيفة، لذا فإن اللجوء إىل مهاجمة الرشطة، واستنكار أعاملها 

دون الوقوف عىل الحقائق، يسهم يف تدهور العالقة بني دعاة 

حقوق اإلنسان واإلعالميني والرشطة.

لألساليب  أو  للعنف  األمنية  واألجهزة  الرشطة  لجوء  أن  كام 

حاٍم  من  دورها  يحّول  اإلنسانية،  بالكرامة  والحاطة  املهينة 

للحقوق والحريات، وقيّم عىل ضامن تطبيق القانون واحرتامه 

ومتجاوز  والحريات  للحقوق  منتهك  إىل  األحوال،  كل  يف 

التي تحكم  السلوك  اإلشارة إىل معايري  للقانون. وهنا تجدر 

عمل أفراد األجهزة األمنية والرشطية يف القانون الدويل، حيث 

املكلفني  املوظفني  سلوك  لقواعد  املتحدة  األمم  مدونة  تربز 

بإنفاذ القوانني كواحدة من أهم الوثائق الناظمة التي تضع 

الخطوط العامة لقواعد السلوك يف إطار مرجعي يهدف إىل 

تعزيز احرتام حقوق اإلنسان.

املوظفني  “عىل  أنه:  عىل  املدونة  من  األوىل  املادة  وتنص 

املكلفني بإنفاذ القوانني، يف جميع األوقات، أن يؤدوا الواجب 

املجتمع  بخدمة  وذلك  عاتقهم،  عىل  القانون  يلقيه  الذي 

وبحامية جميع األشخاص من األعامل غري القانونية، عىل نحو 
* مركز امليزان لحقوق اإلنسان
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يتفق مع علو درجة املسؤولية التي تتطلبها مهنتهم. وتؤكد 

املادة الثانية من املدونة أن “يحرتم املوظفون املكلفون بإنفاذ 

القوانني، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة اإلنسانية ويحمونها، 

ويحافظون عىل حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدونها”.  

ويف التعليق عىل املادة الثانية نفسها توضح املدونة: 

“)أ( إن حقوق اإلنسان املشار إليها محددة ومحمية بالقانون 

الوطني والدويل، ومن الصكوك الدولية ذات الصلة: اإلعالن 

بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد  اإلنسان،  لحقوق  العاملي 

املدنية والسياسية، وإعالن حامية جميع األشخاص من التعرض 

للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

عىل  للقضاء  املتحدة  األمم  وإعالن  املهنية،  أو  الالإنسانية 

للقضاء  الدولية  واالتفاقية  العنرصي،  التمييز  أشكال  جميع 

عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، واالتفاقية الدولية لقمع 

جرمية الفصل العنرصي واملعاقبة عليها، واتفاقية منع جرمية 

اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها، والقواعد النموذجية الدنيا 

ملعاملة السجناء، واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية.

املادة  هذه  عىل  الوطنية  التعليقات  تذكر  أن  ينبغي  )ب( 

هذه  تحدد  التي  الوطنية  أو  اإلقليمية  القانونية  األحكام 

املادة  يف  املدونة  وتشدد  حاميتها”.  عىل  وتنص  الحقوق، 

الثالثة عىل أنه “ال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 

الحدود  وىف  القصوى  الرضورة  حالة  يف  إال  القوة  استعامل 

الالزمة ألداء واجبهم”.

وأعتقد أن النموذج الذي أنتجته السلطة الوطنية الفلسطينية 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة حتى اآلن ينتمي لعامل التناقض 

األمنية والرشطية، وهذا  األجهزة  اإلنسان وعمل  بني حقوق 

حسب رأيي نابع من عامل أساس وعاملني فرعيني:

والفصل . 1 القانون  سيادة  مبدأ  غياب  استمرار 

تتداخل  حيث  أساس  عامل  وهو  السلطات:  بني 

الرقابية  األجهزة  قدرة  أو  قيمة  فتغيب  السلطات 

عىل الفعل وتجري التغطية عىل التجاوزات.

• استرشاء الفساد بأشكاله املختلفة: وهو عامل أساس 	

يف تقويض دور األجهزة األمنية والرشطية يف إنفاذ 

دور هذه  يحول  ما  املتجاوزين،  ومالحقة  القانون 

األجهزة إىل حاٍم ملصالح فئة أو حزب أو شخص عىل 

حساب إعامل القانون وضامن احرتامه، سواء تعلق 

بالتعيينات والرتقيات يف املؤسسات الرشطية  األمر 

واألمنية، أم يف سعي بعض املتنفذين إىل استخدام 

األجهزة األمنية والرشطية يف تحقيق غايات شخصية 

أو حزبية عىل حساب املصلحة العامة.

• يف 	 الالزم:  والتجهيز  والـتأهيل  التدريب  غياب 

والفصل بني  القانون  العادة وبسبب غياب سيادة 

فكرة  مع  تتناقض  الحاكم  مصلحة  فإن  السلطات 

تأهيل وتدريب وتجهيز الرشطة، ألن ذلك قد يعطل 

القمع  يف  أفراده  أو  الجهاز  استخدام  عىل  القدرة 

الرشطي  تأهيل  ألن  وغريها،  العنف  واستخدام 

مبحددات عمله وتجهيزه بالوسائل الالزمة، ووعيه 

بالقانون يصبح معها من املستحيل عىل سبيل املثال 

أن ميارس التعذيب، ألنه يعي أنه سيحاسب شخصياً 

باب  من  املامرسة  كانت  لو  حتى  حني،  بعد  ولو 

السلمية  التجمعات  قمع  وكذلك  باألوامر،  االلتزام 

وغريها من التجاوزات.

وعليه، فيتوقع أن تستمر إشكالية العالقة بني األجهزة األمنية 

سيادة  مبدأ  غياب  استمر  طاملا  اإلنسان  وحقوق  والرشطية 

القانون والفصل بني السلطات، وطاملا بقيت األجهزة الرقابية 

معطلة  الرشطة  إدارة  أو  الداخلية  وزارة  يف  سواء  املختلفة 

بسبب هذا التداخل، وطاملا واصل الربملان التحلل من القيام 

بواجبه يف الرقابة واملحاسبة، وهذا سيسهم يف استمرار لجوء 

هذه األجهزة إىل العنف يف التحقيق بدالً من تطوير أدوات 

التحقيق املختلفة ووسائل جمع املعلومات، فالسبيل األسهل 

هو استخدام العنف لنزع االعرتاف، طاملا أن ال أحد يحاسب 

من يتجاوز القانون من قبل املكلفني بإنفاذه، ولكن ولألسف 

التدريب والتجهيز يف معظم الحاالت-  الشديد يسهم نقص 

حتى تلك التي ال تكون للسلطة الحاكمة فيها مصلحة خاصة 

بريء عىل  يدان  العدالة وقد  تغييب  إدانة خصومها- يف  يف 

جرم مل يقرتفه فقط ألنه مل يحتمل التعذيب فيام ينجو مجرم 

إشكالية  تحسم  مل  ما  غائبة  العدالة  وتبقى  العقاب،  من 

العالقة بني الرشطة وحقوق اإلنسان.

مقرتحة  اإ�سرتاتيجية 
لتفعيــل دور ال�ســرطة 
يف تعزيــز قيــم حقوق 
االإن�ســــان واملواطـــنــة

املحامي �سالح عبد العاطي*

م���ن المه���م األخ���ذ بعين االعتب���ار حضور 
رؤي���ة مهني���ة ح���ول دور الش���رطة ف���ي 
حماي���ة الوطن والمواطني���ن، خاصة في 
ظل المتغيرات التي نعيش���ها، وما يمثله 
ذل���ك م���ن واج���ب تفرض���ه المس���ؤولية 
الوطنية، واإلحس���اس بأهمية وحساسية 
مهنة الش���رطة ودور رجالها األوفياء في 

أقسام ونظارات الشرطة ومراكزها.

بواجبات  القيام  تتوىل  التي  النظامية  الهيئات  من  فالرشطة 

تنفيذ القوانني، ومن ضمنها القوات النظامية األخرى، كقوات 

وقد  لها.  املشابهة  النظامية  والوحدات   ، والدفاع  السجون، 

كانت، وما زالت، واجبات الرشطة محددة يف قوانني الرشطة 

واإلجراءات الجزائية، يف منع ارتكاب الجرمية والكشف عنها 

بعد وقوعها، والعمل عىل حامية األرواح واملمتلكات، وهنا 

نتذكر أن رجل الرشطة يجب أن ال يتجاوز سلطاته حتى ولو 

تم ارتكاب جرمية قتل أمامه، فواجبه هو القبض عىل الجاين 

وإن  قتله!!  وليس  عليه  العقوبة  لتوقيع  للقضاء  وتقدميه 

يقع  نفسه  تجعله هو  الرشطة  لسلطات رجل  تجاوزات  أي 

تحت طائلة القانون، وهذه السلطات تراقبها جهات الرقابة 

الرسمية ومنظامت حقوق اإلنسان الوطنية والدولية.

 واخطر يشء ميكن أن تتعرض له الرشطة هو وقوعها تحت 

العسكرية  العقيدة  وزرع  بث  عىل  تعمل  شمولية  نظم 

املدنية  الرشطة  وطبيعة  دور  مع  تنسجم  ال  التي  القتالية، 

شعار  تحت  املدين  واملجتمع  الجمهور  وسط  تعمل  التي 

التي  الراية  الشعار هو  الشعب«، وهذا  الرشطة يف »خدمة 

للشعب  )خادمة(  فهي  الرشطة،  قوات  كافة  تعمل يف ظلها 

وليست )عدوة( له لتقاتله. وهنا علينا أن ال ننىس أن املعركة 

يف فلسطني مستمرة من أجل العدالة والكرامة وحق تقرير 

املصري وإرساء مبادئ حقوق اإلنسان الفلسطيني. وال جدال 

يف أن دور الرشطة، هو واجب ودور أسايس، يرتكز يف املقام 

والحفاظ  الفلسطيني،  املواطن  واحرتام  ثقة  نيل  عىل  األول 

عىل أمنه وممتلكاته وحقوقه، وأن عىل الرشطة أن تؤكد مدى 

القانون، واحرتام حقوق  بالدميقراطية وسيادة حكم  االلتزام 

اإلنسان وحرياته األساسية. وهذا الواجب ليس باألمر السهل 

من  يتبعه  وما  االحتالل  استمرار  ظل  يف  خاصة  اليسري،  أو 

تهديد لحريتنا وكرامتنا.

يف  الوطنية  والقوانني  الدويل،  القانون  نظم  فقد  وعموماً،   

فلسطني املنظومة األمنية، وكافة األجهزة املعنية املتخصصة 

يف مجال منع الجرمية، وضبط مرتكبيها من خالل إسرتاتيجية 

منظمة ترنو إىل تحقيق أعىل معدالت التوازن بني الرضورات 

وبسبب  والعامة.  الشخصية  والحقوق  والحريات  األمنية 

االنقسام السيايس، دفع الهاجس األمني لدى األجهزة األمنية 

الحساسية  نتيجة  عملها،  يف  انحراف  إىل  الظروف  بعض  يف 

األمنية املبالغ فيها، حيث ال تزال مامرسات القبض واالحتجاز 

االحتجاز  املعلومات، واإلرشاف عىل مراكز  والتفتيش وجمع 

الرقابة  املدنية، وأتاح غياب  العامة  النيابة  بعيدة عن رقابة 

القانون  لتفسري  لها  مجاالً  األمنية  األجهزة  هذه  أعامل  عىل 

عىل طريقتها. 

* منسق وحدة التدريب والتوعية يف برنامج قطاع غزة
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اإلسرتاتيجية املقرتحة

األجهزة  بني  العالقة  يف  إشكالية  وجود  من  الرغم  وعىل 

األمنية واملواطنني، تؤثر سلباً عىل إحساس الجمهور باالنتامء 

واملواطنة الفعالة، إال أن تجاوز هذه الفجوة أمر ممكن من 

خالل إسرتاتيجية مقرتحة ميكن تنفيذها والحصول عىل نتائج 

فعالة يف مدى زمني قصري نسبيا وأهمها:

الحياة  القيادات األمنية لتالئم معطيات  أوالً: صقل مهارات 

اإلنسانية من خالل الجمع بني »مبدأ القدرة ومبدأ اإلدراك«، 

اآلخرين  ذاتها وتدرك  تدرك  لقيادات  يحتاج  األمني  فالعمل 

التي  الهائلة  القدرة  ولديها  فيه،  تعمل  التي  البيئة  وتدرك 

متكنها من أمرها، مثل مهارة إدراك قوة السلطة ومصادرها، 

ومهارة االتصال األخالقي، ومهارة صناعة وإدارة القرار.

إن كل ذلك يحتاج إىل تحديث منظومة التدريب يف املؤسسة 

الرشطية من خالل تنمية وتطوير مهارات وقدرات وأخالقيات 

االتصال لدى ضابط الرشطة، ومن خالل إعادة هيكلة نظم 

وأساليب ومناهج وطرق التدريب واملدربني، مبا يتوافق مع 

واقع البيئة األمنية الحالية واملتوقعة. 

بني  ما  يفصل  الذي  الوهمي  الخط  إذابه  عىل  الرتكيز  ثانياً: 

املؤسسة الرشطية واملجتمع املدين، بل وتطوير األمر إىل حد 

صنع رشاكة تجمع الطرفني، فالقضية واحدة، والوطن واحد، 

وتنشيط  الحساسية  ورفع  والوعي  الفهم  خالل  من  وذلك 

االلتزام األخالقي عند الطرفني.

ثالثاً: رضورة تدعيم ثقة الجامهري يف األجهزة األمنية من خالل 

الحوار بني القيادات األمنية والجمهور يف مناطق تجمعاتهم 

األمنية  األجهزة  دور  لتوضيح  والجامعات،  الشباب  سيام  ال 

الصورة  يف  التوازن  يتحقق  حتى  الدور،  هذا  ومقتضيات 

فيام  األمنية  األجهزة  لدور  الجمهور  يكونها  التي  الذهنية 

يتعلق بحامية الحقوق والحريات العامة.

رابعاً: استحداث أساليب غري تقليدية لتعامل األجهزة األمنية 

التأثري من خالل الشخصيات التي  مع املواطنني تعتمد عىل 

ذات  إعالمية  وقبولهم، ومن خالل حملة  باحرتامهم  تحظى 

املجتمعية«  »الرشطة  مفهوم  نرش  تستهدف  مستمر  طابع 

والتأكيد عىل قيم التعاون بني املواطنني وأجهزة األمن تحت 

شعارات جاذبة وقريبة من املواطن.

االنرتنت  شبكة  عىل  رسمية  غري  مواقع  استحداث  خامساً: 

ذات  املدين  املجتمع  ومنظامت  اإلعالم  وسائل  مع  بالتعاون 

صورة  وتعكس  الشباب،  مخاطبة  تستطيع  والتي  الصلة، 

لحامية  معها  التعاون  وأهمية  األمن  أجهزة  عن  إيجابية 

حقوق الفرد وصون املجتمع.

قيم  عىل  والتأكيد  للنشء  السليمة  التنشئة  أهمية  سادساً: 

التعاون مع األجهزة األمنية، وبيان دورها وأهميتها يف املجتمع 

يف  خاصة  الدراسية  واملقررات  التعليمية  املناهج  خالل  من 

املواطنة  أركان  من  أسايس  فركن  األسايس،  التعليم  مراحل 

ومهامها  املختلفة،  وأجهزتها  بالحكومة  الفرد  معرفة  هو 

والخدمات والواجبات التي تؤديها، واملواطنة السليمة تقوم 

الدولة  أجهزة  مع  والتعاون  العام  بالصالح  االهتامم  عىل 

املختلفة وىف مقدمتها األجهزة األمنية.

سابعاً: توعية الشباب باملفهوم السليم للمواطنة والحقوق وما 

اإلنسان  وان حقوق  عليها من مسؤوليات وواجبات،  يرتتب 

مفهوم أوسع من الحقوق السياسية، وكذلك التوعية مبا تبذله 

أجهزة األمن من جهد يف حامية حقوق املواطنني، وذلك من 

خالل برامج حوارية جاذبة يتم بثها عرب وسائل اإلعالم.

ثامناً: أهمية تدعيم األجهزة األمنية، األمر الذي يقتىض ليس 

فقط تعزيز صالحيات رجال األمن لتمكينهم من أداء دورهم، 

بأوضاعهم  العمل، واالرتقاء  تنظيم ساعات  بل والعمل عىل 

االقتصادية واالجتامعية، وذلك بدًءا من رشطي املرور الذي 

يجب أن تكون له هيبته، أسوة مبا هو موجود يف العديد من 

الدول األوربية بل والعربية.

تاسعاً: أن تتم إعادة الرشطة لطبيعتها وذلك بالتمسك مبعايري 

العمل املهني، عىل أن نقلل من روح التعبئة العالية التي تتم 

التي  االنقسام  حالة  لوحظ يف  ومكانها، حيث  وقتها  غري  يف 

ذات  غري  املهام  بعض  يف  الرشطة  إقحام  مجتمعنا،  يعيشها 

صلة بعملهم املهني، وإرشاك الرشطة يف مهام غري قانونية من 

واالنتامء  الرأي  خلفية  عىل  النشطاء  واعتقال  احتجاز  خالل 

السيايس أو النشاط االجتامعي.

 ومن األهمية مبكان العمل لوضع برنامج تثقيفي وتدريبي 

)إطالق  حوادث  من  املستفادة  والعرب  الدروس  عىل  يعتمد 

إليها  توصلت  وما  فيها،  التي متت  التحقيقات  ونتائج  النار( 

من أخطاء وتجاوزات لألفراد والجامعات من مختلف الرتب، 

الرشطة »كبش  ، وحتى ال يصبح ضباط  وعربًة  لتكون درساً 

بني  الحرص  درجة  من  نزيد  وحتى  اآلخرين،  فداء« ألخطاء 

يف  وحرصها  الناري«  »السالح  استعامل  عند  الرشطة  رجال 

الحاالت الرضورية التي حددها القانون مثل حالة الدفاع عن 

النفس، أو الغري، والغري هنا هو املواطن.. اإلنسان.

دور المكلفين بإنفاذ القانون
في حماية الحريات اإلعالمية

بهجت احللو*
التي  الشهرية  التقارير  من  واحد  يخلو  يكاد  ال 
تصدرها الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان حول 
حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية، 
اإلعالمية،  الحريات  تطال  النتهاكات  رصد  من 
والتحقيق  الصحافيين  استدعاء  في  تتمثل 
معهم، ومنعهم من أداء مهامهم في تغطية 
األحداث والبحث عن المعلومات، أو من خالل 
إصدار قرارات إدارية بإغالق مكاتب إعالمية، أو 
وأشكال  نشرها،  ومنع  إعالمية  مواد  مصادرة 
اإلعالمية  المؤسسة  تطال  النتهاكات  أخرى 
اآلخر،  والرأي  الرأي  ومالذ  الرأي،  حرية  حاضنة 
المجتمع  بنيان  وعافية  صحة  عن  المعبر 
قيم  واحترام  والتنوع  التعدد  على  المؤسس 

المساواة بين مواطنيه.
التصدي  يجب  الهيئة  ترصدها  التي  االنتهاكات  هذه  إن 

لها، ومنع تكرارها ليس فقط من خالل مساءلة من يقرتفها 

إثارة  خالل  من  أيضاً  بل  ضحاياها،  وتعويض  ومحاسبته، 

الوعي بالرسالة األمنية والرسالة اإلعالمية اللتني تجمعهام قيم 

ومبادئ مشرتكة أكرث مام تفرقهام، فكلتا املؤسستني يجمعهام 

كرامة  عىل  والحفاظ  قوته،  ومتتني  باملجتمع  النهوض  هدف 

اإلنسان املتأصلة فيه، وحامية حقوقه وحرياته.

 إن املؤسسة األمنية تهدف إىل حفظ أمن املواطن )الحق يف 

تهدف  اإلعالمية  واملؤسسة  واملمتلكات(  النفس  عىل  األمان 

السلس  والوصول  املعرفة،  يف  )الحق  الحقيقة  كشف  إىل 

للمعلومات، والحق يف استقاء األنباء ونرشها(.

لقد أحاطت اإلعالنات واملواثيق الدولية، وكذلك الترشيعات 

الوطنية، الحريات اإلعالمية وحرية الرأي والتعبري، بالحامية 

عىل  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  أكد  حيث  والرعاية، 

التي نصت عىل  الرأي والتعبري من خالل املادة )19(  حرية 

أن “لكل شخص الحق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا 

األنباء  واستقاء  تدخل،  أي  دون  اآلراء  اعتناق  حرية  الحق 

تقيد  دون  كانت  وسيلة  بأية  وإذاعتها  وتلقيها  واألفكار 

بالحدود الجغرافية”. 

ونصت املادة )19( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية عىل أنه “لكل إنسان حق يف حرية التعبري، ويشمل 

املعلومات  رضوب  مختلف  التامس  يف  حريته  الحق  هذا 

للحدود،  اعتبار  دومنا  آخرين  إىل  ونقلها  وتلّقيها  واألفكار 

سواء عىل شكل مكتوب أم مطبوع أم يف قالب فني أم بأي 

وسيلة أخرى يختارها”، وأن هذه الحقوق والحريات ال يجوز 

وتكون  القانون،  بنص  املحددة  القيود  لبعض  إال  إخضاعها 

رضورية الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو لحامية األمن 

القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة”. 

وشدد القانون األسايس الفلسطيني مبوجب املادة )19( عىل 

الرأي والتعبري، ولكل إنسان الحق يف  أنه “ال مساس بحرية 

من  ذلك  غري  أو  الكتابة  أو  بالقول  ونرشه  رأيه  عن  التعبري 

القانون”. ونصت  أحكام  مراعاة  مع  الفن  أو  التعبري  وسائل 

املادة 27 عىل أن: »تأسيس الصحف وسائر وسائل اإلعالم حق 

للجميع يكفله هذا القانون األسايس وتخضع مصادر متويلها 

لرقابة القانون«، وأن »حرية وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة 

وحرية  والبث،  والتوزيع  والنرش  الطباعة  وحرية  واملكتوبة 
* منسق العالقات العامة واإلعالم
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والقوانني  األسايس  القانون  لهذا  فيها، مكفولة وفقاً  العاملني 

ذات العالقة«. 

وحتى ال يتم املساس بأي وسيلة إعالمية بصدور قرار إداري، 

بل إن ذلك يتم حرصاً بصدور حكم قضايئ،  حيث نص القانون 

األسايس يف الفقرة 3 من املادة 27 عىل أنه: »تحظر الرقابة 

عىل وسائل اإلعالم وال يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو 

إلغاؤها أو فرض قيود عليها إال وفقا للقانون ومبوجب حكم 

قضايئ«.

وكفل قانون املطبوعات والنرش رقم 9 لسنة 1995 مامرسة 

الحريات اإلعالمية دون قيود، حيث نصت املادة )2( منه عىل 

لكل  مكفولة  الرأي  وحرية  حرتان  والطباعة  »الصحافة  أن: 

فلسطيني وله أن يعرب عن رأيه بحرية قوالً وكتابًة وتصويراً 

ورسامً يف وسائل التعبري واإلعالم«.

قانون  كفلها  التي  اإلعالمية  الحريات  هامش  امتد  ولقد 

طرف  من  اإلعالمية  املامرسة  لتشمل  والنرش  املطبوعات 

قانون  من   )5( املادة  نصت  حيث  السياسية،  األحزاب 

املطبوعات والنرش عىل أن: »ألي شخص مبا يف ذلك األحزاب 

السياسية الحق يف متلك املطبوعات الصحافية وإصدارها وفقاً 

ألحكام هذا القانون«. 

األسايس  القانون  مع  والنرش  املطبوعات  قانون  ومتاهى 

ضد  إجراءات  أي  اتخاذ  التنفيذية  السلطة  عىل  حظره  يف 

من  بد  ال  إذ  إداري،  بقرار  والكتّاب  والصحافة  الصحافيني 

اتخاذ اإلجراءات عرب القضاء حيث نصت الفقرة )42/أ( عىل 

املخالفات  جميع  يف  بالنظر  املختصة  املحكمة  »تقوم  أن: 

التي ترتكب خالفاً ألحكام هذا القانون، ويتوىل النائب العام 

املنصوص  للصالحيات واإلجراءات  التحقيق فيها وذلك وفقاً 

عليها يف القوانني الجزائية املعمول بها«.

إن من واجب املكلفني بإنفاذ القانون، االلتزام بهذه النصوص 

القانونية والسهر عىل تطبيقها، حتى ينعم املجتمع باملامرسة 

الحريات  برواج  ويتمتع  والتعبري،  الرأي  لحرية  الحقيقية 

اإلعالمية وتطورها وخصوصاً يف ظل الثورة اإلعالمية املتصاعدة 

ويف مقدمتها اإلعالم املجتمعي The Social Media، أو ما 

بات يعرف بإعالم املواطن، الذي يتيح لجميع األفراد مامرسة 

وتويرت،  بوك  الفيس  بوابات  عرب  الصحايف  العمل  فنون  كافة 

واليوتيوب، والربامج التطبيقية املتاحة عىل الهواتف النقالة.

إن واجبات املكلفني بإنفاذ القانون تتسع يوماً بعد يوم من 

وفنونها،  أدواتها  تتزايد  التي  اإلعالمية  الحريات  أجل حامية 

الرأي  حرية  لحامية  يوم،  وراء  يوما  تكرب  مسؤولياتهم  وإن 

والتعبري يف مجتمع يسعى لتحقيق حريته ويبني مؤسسات 

والتعددية  الدميقراطية  مبادئ  تحرتم  التي  املستقلة  الدولة 

وسيادة القانون.

بيد أن هنالك واجبًا آخر يلقى عىل عاتق الصحافيني واإلعالميني 

املكلفني  واجبات  مع  يتامهى  واجبًا  اإلعالمية،  واملؤسسات 

بإنفاذ القانون أنفسهم، هذا الواجب يتمثل يف رضورة التزام 

الصحافيني مبعايري العمل املهني، والوفاء باستحقاقات رشف 

املهنة، ومتطلبات االنحياز للحقيقة.

إذاً، ومن خالل النصوص القانونية التي تم استعراضها، ومن 

القانون  بإنفاذ  املكلفني  ومسؤوليات  واجبات  بيان  خالل 

بني  العالقة  قوة  تتضح  اإلعالمي،  الحق  يف  العاملني  وكذلك 

أكرث  يجمعهام  ما  وأن  اإلعالمية،  واملؤسسة  األمنية  املؤسسة 

املشرتكات  إلدارة  آليات  إىل  يحتاج  األمر  لكن  يفرقهام،  مام 

التدريبية،  الدورات  وعقد  القدرات،  بناء  أنشطة  خالل  من 

وتنظيم لقاءات لتوعية املكلفني بإنفاذ القانون حول مضامني 

الحريات اإلعالمية وحقوق الصحافيني.

أنشطة  بعقد  القيام  الرضوري  من  ذلك،  مع  وبالتوازي   

توعوية للصحافيني حول دور وواجبات ومسؤوليات وحقوق 

توضيح  شأنه  من  ما  بكل  والقيام  القانون،  بإنفاذ  املكلفني 

عمق ونبل وإنسانية ووطنية الرسالة اإلعالمية لدى املكلفني 

بإنفاذ القانون، والقيام بكل ما من شأنه توضيح أبعاد الرسالة 

لتنعكس  واإلنساين،  والحقوقي  الوطني  عمقها  يف  األمنية 

إيجاباً يف تصور ومامرسة العاملني يف املؤسسة اإلعالمية.

بني  والعريض  املؤقت  االرتباك  لحالة  السامح  ينبغي  وال 

املؤسستني أن تطغى عىل جامل املشرتكات األقوى واألعمق 

لحالة  ينبغي  وال  واإلعالمية.  األمنية  املؤسستني  بني  واألمنت 

عىل  تطغى  أن  االنقسام،  حالة  أفرزتها  التي  العابرة  القلق 

اعتبارات التعاون والتفاهم وتجسيد املشرتكات. 

نأمل أن تخلو التقارير الشهرية الصادرة عن الهيئة املستقلة، 

أو  والتعبري،  الرأي  بحرية  باملساس  تتعلق  انتهاكات  من 

بإنفاذ  املكلفني  بقيام  منوط  أمر  وهذا  اإلعالمية،  الحريات 

القانون بواجبهم يف احرتام وتطبيق القواعد القانونية امللزمة 

تتم  وان  اإلعالمية،  الحريات  تضمن  التي  االتباع  والواجبة 

مساءلة ومحاسبة كل من ينتهك أحكام القانون، أو يتعسف 

يف استخدام السلطة، وباملقابل فإن األمر منوط أيضاً، باتباع 

الرأي  وقادة  واملدونني،  والكتاب  واإلعالميني،  الصحافيني 

العمل  وأصول  وقواعد  ملعايري  املجتمعي،  اإلعالم  ونشطاء 

املهني.

اأن�سنة ال�سرطة
م�سطفى اإبراهيم*

من  وجهه  على  للضرب  تعرض  عمره  من  عشرة  السادسة  في  فلسطيني  شاب  غسان 
قبل بعض عناصر الشرطة، وتم احتجازه لعدة ساعات دون أخذ أقواله، ودون أن يسمح له 
بالنطق بكلمة واحدة يوضح فيها أنه كان عابر سبيل خالل مشاجرة نشبت بين مجموعة من 
األطفال، حيث حاول فض الشجار بينهم، فصادف ذلك تواجد الشرطة التي قامت باعتقاله 

مع مجموعة آخرين.

* باحث ميداين يف مكتب غزة
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املهدورة،  كرامته  عليه  و»َعزّت«  اإلهانة،  يحتمل  مل  غسان 

وكلام تذكر كيف لطم رشطي وجهه.. تأخذه نوبة بكاء حار، 

لدى  بشكوى  غسان  تقدم  وقد  وجهه.  القهر  دموع  وتغمر 

الذي  الشخص  ومحاسبة  إنصافه،  أجل  من  الرشطة  جهاز 

اعتدى عليه بالرضب، إال أن غسان يساوره الشك يف جدوى 

ومعاقبة  إنصافه  إمكانية  ويف  التحقيق،  وجدية  الشكوى، 

عمل  من  هل  أصدقائه:  عىل  سؤاالً  طرح  ولطاملا  املعتدي. 

أو  كراماتهم؟  من  والحط  وإهانتهم  الناس  رضب  الرشطة 

بإنفاذ  املكلفني  قبل  من  تعسفاً  والسلطة  القوة  استخدام 

القانون؟ ومن سيحاسب الرشطي الذي انتهك حقه باحتجازه 

من دون سبب، واالعتداء عليه بالرضب دون مراعاة لكرامته؟ 

وصادف أن الرشطي املعتدي، شاهد الشاب غسان يف الشارع، 

فنظر إليه بطريقة تنم عن عدم االكرتاث وخاطبه قائالً: أنت 

تقدمت بشكوى ضدي.. شكواك لن تفيدك ولن تجدي نفعاً!!

إن مهمة أفراد الرشطة، واألجهزة األمنية هي إنفاذ القانون 

هم  الواقع  ويف  عنهم،  والدفاع  الناس  وحامية  وتطبيقه، 

مع  ويتعاملون  ذلك،  بعكس  األحيان  من  كثري  يف  يقومون 

بأن  منهم،  الكثريين  لدى  اعتقاداً  ورصامة،  باستعالء  الناس 

من حقهم معاقبة الناس، وتأديبهم وتربيتهم!! متوهمني بأن 

واالنتهاك  الناس.  سلوك  تهذيب  إىل  يؤدي  أن  ميكن  الرضب 

مامرسة  هو  القانون  بإنفاذ  املكلفون  به  يقع  الذي  األفدح 

جرمية التعذيب بهدف انتزاع االعرتاف. وكل ذلك يحدث يف 

خالل  من  القانون،  لتطبيق  الحقيقية  الضامنات  غياب  ظل 

عدم احرتام الضباط املكلفني واملنفذين للقانون.

إن مهام الرشطة الرئيسية هي العمل من أجل الحفاظ عىل 

لالعتداء،  تعرضهم  احتامالت  من  وحاميتهم  املواطنني،  أمن 

تجسيداً للشعار البسيط والشائع والجميل: الرشطة يف خدمة 

الشعب، وليس الشعب يف قبضة الرشطة أو تحت رحمتها!!

الضفة  حكومتي  يف  املسؤولني  من  نسمع  مناسبة  كل  ويف 

الغربية وقطاع غزة، تأكيدات ترتى، عن عدم تعرض املواطنني 

للتعذيب والرضب واالعتداء، أو املعاملة القاسية أو الحاطة 

تنفك تصدر عن  تعليامت وأوامر ال  بكرامتهم، ونسمع عن 

صناع القرار مبنع التعذيب، إال أن كل التعليامت والقرارات 

واألوامر تذهب أدراج الرياح، حيث يقوم بعض أفراد الرشطة، 

املخدرات،  ومكافحة  املباحث،  رشطة  دائريت  يف  وخصوصاً 

باالعتداء عىل املواطنني الذين يتم احتجازهم، ويتم تعريضهم 

خالل االحتجاز، ألشكال متعددة من الرضب والشبح والركل 

والصفع واإلهانة، وأشكال أخرى من التعذيب، دون أن نسمع 

عن محاسبة موظف من أفراد الرشطة الذين تورطوا باقرتاف 

جرمية التعذيب، أو املعاملة القاسية واملهينة للمحتجزين.

إن سبب القيام بهذه االنتهاكات يتمثل يف غياب الضامنات 

سيادة  مبدأ  عىل  االجرتاء  ويف  القانون،  لتطبيق  الحقيقية 

القانون، ويف الجهل بالواجبات أو القفز عليها، نتيجة إدراك 

هؤالء املكلفني بأن مؤسستهم األمنية أو الرشطية، قد ترهلت 

املساءلة واملحاسبة، فال حسيب وال رقيب عىل  مبادئ  فيها 

انتهاكات حقوق اإلنسان، وألن القرارات والتعليامت الصادرة 

عن رئيس السلطة، وعن ورؤساء الوزراء، ووزيري الداخلية، 

والضباط املسؤولني يف اإلدارات واملراكز، ال يتم االلتزام بها، أو 

االكرتاث بشأنها، وتذهب حقاً.. أدراج الرياح.

إن الواجب األصيل يف عمل الرشطة هو السهر عىل تطبيق 

عىل  االعتداء  يف  املتورطني  الرشطة  أفراد  ومحاسبة  القانون، 

وبدورهم،  بهم  الناس  ثقة  تعزيز  شأنه  من  فهذا  املواطنني، 

مثخن  مجتمع  يف  االستقرار  من  حالة  يخلق  أن  شأنه  ومن 

بجراح أحدثها احتالل طويل، تبعتها أوضاع سياسية داخلية 

اقتصادية  ظروف  وواكبتها  الجراح،  هذه  ووسعت  عمقت 

واجتامعية معقدة، ما يجعل من العقل واملنطق، أن ال نزيد 

من هموم الناس من خالل اقرتاف انتهاكات، من طرف بعض 

املكلفني بإنفاذ القانون، متس بحقوق الناس وكرامتهم!!

وعليه فقد بات من املهم أن يتواصل مشوار توعية املكلفني 
الذي  لعملهم  الناظمة  األساسية  باملعايري  القانون  بإنفاذ 
خالل  من  وذلك  الناس،  حقوق  وتعزيز  حامية  عىل  ينصب 
بإنفاذ  املكلفني  وقدرات  ومهارات  ومدارك  معارف  تنمية 
اإلنسان،  حقوق  مببادئ  الرشطة،  جهاز  وكذلك  القانون، 
ومبنظومة الترشيعات الوطنية ويف مقدمتها القانون األسايس 
قواعد  ومبدونة  الجزائية،  اإلجراءات  وقانون  الفلسطيني، 
سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، ومن خالل تكثيف 
الجهات،  هذه  يف  املسؤولني  مع  والتعاون  التدريب  برامج 
وتوظيف وسائل اإلعالم لبث التوعية مببادئ حقوق اإلنسان، 
وذلك  سواء،  وللمواطنني عىل حد  للمكلفني  موجهة  وتكون 
املساءلة  وأدوات  آليات  لتعزيز  فاعل  نظام  مع  بالتوازي 
املهنية،  األمنية  املامرسة  بأصول  الوعي  وإشاعة  واملحاسبة، 
ونرش وتعزيز أخالقيات املهنة، وتنمية التواصل الخارجي مع 
املواطنني واملجتمع من أجل تحقيق مفهوم أنسنة الرشطة، 
املواطنني  حقوق  وتصون  تحرتم  التي  املجتمعية،  والرشطة 

وحرياتهم. 

اأخبار مبادرات التوعية اخلا�سة 
باملكلفني باإنفاذ القانون 

األنشطة  من  عددًا  تنفذ  اإلنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة 
حقوق  حماية  مجال  في  القانون  بإنفاذ  للمكلفين  التوعوية 

اإلنسان وتعزيزها

المستقلة  الهيئة  نظمت  وتعزيزها،  اإلنسان  حماية حقوق  لمهامها في  إعمالها  إطار  في 
 من الدورات التدريبية التي استهدفت ضباط الشرطة وأعضاء النيابة 

ً
لحقوق اإلنسان عددا

العامة، وأفراد األمن الوطني، والعاملين في األجهزة األمنية، وكذلك العاملين في مراكز 
اإلصالح والتأهيل.

لتستهدف  التوعوية  الهيئة  مبادرات  امتدت  اإلنسان،  حقوق  على  المبني  للنهج   
ً
وإعماال  

طلبة العلوم الشرطية في الجامعات الفلسطينية من خالل تدريبهم على معايير حقوق 
اإلنسان، ودور المكلفين بإنفاذ القانون في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان. 

وهكذا تقوم الهيئة بتجسيد وإعمال واجباتها بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
التعاون مع األجهزة الرسمية، وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني، لضمان  في تعزيز 

حماية حقوق اإلنسان وحرياته. ومن األنشطة التدريبية التي قامت بها الهيئة ما يلي:

دورة تدريبية تنظمها الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية خا�سة    1
ب�سباط فـي ال�سرطة

نظمت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان دورة تدريبية متخصصة، استهدفت 25 ضابطاً من ضباط التحقيق يف جهاز الرشطة 

الفلسطينية من مختلف املحافظات الشاملية يف الضفة الغربية بعنوان »حقوق اإلنسان وسالمة اإلجراءات الجزائية«، وذلك 

بهدف تعزيز احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية التي وردت يف االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والقوانني والترشيعات 

الفلسطينية، وبالرتكيز عىل سالمة اإلجراءات الجزائية واحرتام منظومة العدالة الجنائية يف فلسطني، حيث افتتح الدورة الدكتور 

جهاز  التدريب يف  مسؤول  الرب  أبو  الحكيم  عبد  واملقدم  الداخلية،  وزارة  يف  والتطوير  التخطيط  عام  مدير  القدومي  وحيد 

الرشطة، واملحامي موىس أبو دهيم مدير برنامج الضفة الغربية يف الهيئة، والحقوقي إسالم التميمي مسؤول التدريب والتوعية 

الجامهريية.
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الدولية  االآليات  حول  اال�ستقالل  جامعة  مع  بالتعاون  تدريبية  دورة   - 2 
والوطنية حلماية حقوق االإن�سان

الدولية  اآلليات  تدريبية حول  دورة  أريحا  مدينة  االستقالل يف  جامعة  مع  بالتعاون  اإلنسان  لحقوق  املستقلة  عقدت الهيئة 

والوطنية لحامية حقوق اإلنسان، وجاءت هذه الدورة كثمرة تعاون بني العيادة القانونية يف الجامعة والهيئة املستقلة. واستهدفت 

الدورة 34 طالباً وطالبة من تخصص البكالوريوس يف القانون والعلوم الرشطية، واستمرت ملدة أربعة أيام، وهدفت إىل متكني 

طلبة جامعة االستقالل للعلوم األمنية من التفاعل مع اآلليات الدولية والوطنية لحامية حقوق اإلنسان من خالل تنمية معرفتهم 

ومتابعتها  الشكاوى  لتلقي  الفنية  املهارات  تطبيقها. خاصة  اآلليات ومجاالت  استخدام هذه  العملية عىل  وقدراتهم  النظرية 

ومعالجتها مع الجهات املختصة. باإلضافة إىل تعزيز احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية التي وردت يف االتفاقيات الدولية 

لحقوق اإلنسان، وكذلك يف القوانني والترشيعات الفلسطينية، كام هدفت الدورة إىل مساعدة املتدربني عىل اكتساب مهارات 

تلقي الشكاوى ومعالجتها. 

تعقد  امل�ستقلة  الهيئة  واملعنوي،  ال�سيا�سي  التوجيه  هيئة  مع  بالتعاون   - 3 
لقاًء خا�سًا الأفراد االأمن الوطني حول �سمانات املحاكمة العادلة 

يف مكتبها مبدينة الخليل، نظمت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان وبالتعاون مع هيئة التوجيه السيايس يف محافظة الخليل لقاًء 

خاصاً حول ضامنات املحاكمة العادلة وسالمة اإلجراءات القانونية، ألفراد كتيبة األمن الوطني يف مدينة الخليل.

شارك يف اللقاء الذي استهدف نحو 60 من أفراد األمن الوطني، ثابت الرواشدة ممثل التوجيه السيايس يف مدينة الخليل الذي أكد 

عىل أهمية دور الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان يف نرش التوعية بقضايا حقوق اإلنسان وخصوصاً األفراد املكلفني بإنفاذ القانون.

وتحدث املحامي فريد األطرش مدير مكتب الجنوب يف الهيئة عن ضامنات املحاكمة العادلة وسالمة اإلجراءات القانونية يف 

الحقوق  باب  لعام 2003 يف  املعدل  الفلسطيني  األسايس  القانون  ما جاء يف  املحلية، مستعرضاً  والترشيعات  الدولية  املواثيق 

والحريات العامة، ومبيناً ضامنات املحاكمة الواردة يف قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
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4 - دورة تدريبية متخ�س�سة الأع�ساء النيابة العامة يف حمافظات قطاع غزة
متخصصة  تدريبية  دورة  املستقلة  الهيئة  نظمت 

استهدفت 25 عضواً من أعضاء النيابة العامة يف قطاع 

غزة، حيث افتتح الدورة كل من النائب العام يف قطاع 

يونس  عصام  واألستاذ  جرب،  إسامعيل  املستشار  غزة 

عضو مجلس مفويض الهيئة، واملحامي جميل رسحان 

القائم  إبراهيم  ومصطفى  غزة،  قطاع  برنامج  مدير 

بأعامل منسق التدريب والتوعية يف برنامج قطاع غزة، 

املشاركني  تعريف  التدريبية  الدورة  تضمنت  حيث 

النيابة  أعضاء  بشأن  التوجيهية  املتحدة  األمم  مببادئ 

العامة، والتنظيم القانوين لعمل السلطة القضائية والنيابة العامة، وضامنات املتهم وحقه يف محاكمة عادلة، وكذلك ضامنات 

وحقوق املتهم يف القبض والتوقيف والتفتيش، وضامنات املحاكمة العادلة لألطفال عىل خالف مع القانون.

5 - دورة تدريبية ل�سباط ال�سرطة حول اإنفاذ القانون واحرتام حقوق االإن�سان 
نظمت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان دورة تدريبية 

متخصصة للمكلفني بإنفاذ القانون من جهاز الرشطة 

يف قطاع غزة، استمرت ملدة ثالثة أيام، وذلك يف قاعة 

التدريب يف مقر الهيئة يف مدينة غزة. وهدفت الدورة 

حقوق  مبعايري  املعرفة  عىل  املشاركني  تدريب  إىل 

اإلنسان الدولية والوطنية ذات الصلة بالعمل الرشطي 

بإنفاذ  املكلفني  بدور  تعريفهم  جانب  إىل  واألمني، 

القانون يف حامية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية. 

6 - الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان تعقد ور�سة عمل بعنوان »حقوق النزالء يف 
مراكز االإ�سالح والتاأهيل«

بهدف التوعية والتعريف باملعايري القانونية لحقوق اإلنسان 

الخاصة بالتعامل مع النزالء، وأحكام القانون وخاصًة قانون 

الهيئة  لعام 1998، نظمت  والتأهيل رقم 6  مراكز اإلصالح 

املستقلة لحقوق اإلنسان لقاًء يف مركز اإلصالح والتأهيل يف 

املنطقة الجنوبية )سجن أصداء( بعنوان »حقوق النزالء يف 

مراكز اإلصالح والتأهيل« حيث استهدف اللقاء العاملني يف 

سجن الجنوب.

أحمد  املحامي  من  كل  فيه  شارك  الذي  اللقاء  تناول  وقد 

الغول واملحامي محمود الحشاش، املعايري الدولية للتعامل مع النزالء، وأبرز املشاكل التي يعاين منها النزالء يف السجون، وسبل 

تطوير أداء العاملني يف مراكز اإلصالح والتأهيل يف التعامل مع النزالء.

مدونة لقواعد �سلوك املوظفني 
املكلفني باإنفاذ القوانني

 اعتمدت ونشرت على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
34/169 المؤرخ في 17 كانون األول/ ديسمبر 1979

المادة 1 
عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، يف جميع األوقات، أن 
يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون عىل عاتقهم، وذلك بخدمة 
املجتمع وبحامية جميع األشخاص من األعامل غري القانونية، 
عىل نحو يتفق مع علو درجة املسؤولية التي تتطلبها مهنتهم.

التعليق
)أ( تشمل عبارة “املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني” جميع 
ميارسون  والذين  القانون  تنفيذ  عن  املسؤولني  املوظفني 
صالحيات الرشطة، وال سيام صالحيات االعتقال أو االحتجاز، 

سواء أكانوا معينني أم منتخبني.

)ب( يف البلدان التي تتوىل صالحيات الرشطة فيها السلطات 
أو قوات أمن  أم ال،  الرسمي  بالزي  أكانت  العسكرية، سواء 
القوانني”  بإنفاذ  املكلفون  “املوظفون  تعريف  يعترب  الدولة، 

شامالً ملوظفي تلك األجهزة.

أن تشمل، بوجه خاص، تقديم  املجتمع  )ج( يقصد بخدمة 
خدمات ملساعدة أفراد املجتمع املحتاجني إىل مساعدة فورية 
أو  أو اجتامعية  اقتصادية  أو  ألسباب طارئة، شخصية كانت 

من أي نوع آخر.

)د( يقصد بهذا الحكم أن ال يقترص عىل تغطية جميع أعامل 
العنف والسلب واألذى وحدها، بل أن يتخطى ذلك ليشمل 
القانون  طائلة  تحت  تقع  التي  املحظورات  مجموعة  كامل 
الجنايئ. وهو يشمل أيضاً سلوك األشخاص غري القادرين عىل 

تحمل املسؤولية الجنائية.

المادة 2 
قيامهم  أثناء  القوانني،  بإنفاذ  املكلفون  املوظفون  يحرتم 
عىل  ويحافظون  ويحمونها،  اإلنسانية  الكرامة  بواجباتهم، 

حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدونها.

التعليق
)أ( إن حقوق اإلنسان املشار إليها محددة ومحمية بالقانون 
الوطني والدويل. ومن الصكوك الدولية ذات الصلة: اإلعالن 
بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد  اإلنسان،  لحقوق  العاملي 
املدنية والسياسية، وإعالن حامية جميع األشخاص من التعرض 
للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
عىل  للقضاء  املتحدة  األمم  وإعالن  املهينة،  أو  الالإنسانية 
للقضاء  الدولية  واالتفاقية  العنرصي،  التمييز  أشكال  جميع 
الدولية  واالتفاقية  العنرصي،  التمييز  أشكال  جميع  عىل 
لقمع جرمية الفصل العنرصي واملعاقبة عليها، واتفاقية منع 
جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها، والقواعد النموذجية 
القنصلية. للعالقات  فيينا  واتفاقية  السجناء،  ملعاملة   الدنيا 
املادة  هذه  عىل  الوطنية  التعليقات  تذكر  أن  ينبغي  )ب( 
هذه  تحدد  التي  الوطنية  أو  اإلقليمية  القانونية  األحكام 

الحقوق وتنص عىل حاميتها.

المادة 3 
ال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعامل القوة إال 

يف حالة الرضورة القصوى وىف الحدود الالزمة ألداء واجبهم.
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التعليق
)أ( يشدد هذا الحكم عىل أن استعامل القوة من قبل املوظفني 
املكلفني بإنفاذ القوانني ينبغي أن يكون أمراً استثنائياً، ومع أنه 
يوحي بأنه قد يكون من املأذون به للموظفني املكلفني بإنفاذ 
القوانني أن يستخدموا من القوة ما تجعله الظروف معقول 
الرضورة من أجل تفادى وقوع الجرائم أو يف تنفيذ االعتقال 
القانوين للمجرمني أو املشتبه بأنهم مجرمون، أو املساعدة عىل 
 ذلك، فهو ال يجيز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا الحد.
من  القوة  استعامل  العادة  يف  الوطني  القانون  يقيد  )ب( 
التناسبية.  ملبدأ  وفقاً  القوانني  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  قبل 
التناسبية املعمول  أنه يتعني احرتام مبادئ  ويجب أن يفهم 
يجوز  وال  الحكم.  هذا  تفسري  يف  الوطني  الصعيد  عىل  بها 
القوة  باستعامل  يسمح  مبا  الحكم  هذا  تفسري  حال  بأية 
تحقيقه. املطلوب  املرشوع  الهدف  مع  يتناسب  ال   بشكل 
)ج( يعترب استعامل األسلحة النارية تدبرياً أقىص. وينبغي بذل 
كل جهد ممكن لتاليف استعامل األسلحة النارية، وال سيام ضد 
األطفال. وبوجه عام، ال ينبغي استعامل األسلحة النارية إال 
عندما يبدى الشخص املشتبه يف ارتكابه جرماً مقاومة مسلحة 
أو يعرض حياة اآلخرين للخطر بطريقة أخرى وتكون التدابري 
األقل تطرفاً غري كافية لكبح املشتبه به أو إللقاء القبض عليه. 
وىف كل حالة يطلق فيها سالح ناري ينبغي تقديم تقرير إىل 

السلطات املختصة دون إبطاء.

المادة 4 
القوانني عىل رسية ما يف  بإنفاذ  املكلفون  يحافظ املوظفون 
حوزتهم من أمور ذات طبيعة رسية، ما مل يقتض خالف ذلك 

كل االقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة.

التعليق
يحصل املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، بحكم واجباتهم، 
ميكن  أو  لألفراد  الخاصة  بالحياة  تتعلق  قد  معلومات  عىل 
الخصوص.  وجه  عىل  وبسمعتهم  اآلخرين،  مبصالح  ترض  أن 
هذه  الحفاظ عىل  يف  الشديد  الحرص  توخي  ينبغي  ولذلك 
املعلومات  هذه  إفشاء  ينبغي  وال  واستخدامها،  املعلومات 
لهذه  إفشاء  العدالة. وأي  أو خدمة  الواجب  أداء  إال بحكم 

املعلومات ألغراض أخرى أمر غري مرشوع عىل اإلطالق.

المادة 5 
القوانني  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  من  موظف  ألي  يجوز  ال 
أن يقوم بأي عمل من أعامل التعذيب أو غريه من رضوب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو أن 

يحرض عليه أو أن يتغاىض عنه، كام ال يجوز ألي من املوظفني 
بظروف  أو  عليا  بأوامر  يتذرع  أن  القوانني  بإنفاذ  املكلفني 
استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو إحاقة الخطر 
باألمن القومي، أو تقلقل االستقرار السيايس الداخيل، أو أية 
أو  التعذيب  لتربير  العامة،  الطوارئ  حالة أخرى من حاالت 
غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

أو املهينة.

التعليق
األشخاص  جميع  حامية  إعالن  من  مستمد  الخطر  هذا  )أ( 
من التعرض للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وهو اإلعالن الذي اعتمدته 
هذه  من  عمل  أي  “أن  فيه  جاء  والذي  العامة،  الجمعية 
األعامل فيه امتهان للكرامة اإلنسانية، ويجب أن يدان بوصفه 
إنكاراً ملقاصد ميثاق األمم املتحدة، وانتهاكاً لحقوق اإلنسان 
والحريات األساسية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق 
 اإلنسان )وغريه من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان(”.

)ب( يعرف اإلعالن التعذيب كام ييل:

شديد،  عناء  أو  أمل  عنه  ينتج  عمل  أي  بالتعذيب  “يقصد 
جسدياً كان أو عقلياً، يتم إلحاقه عمداً بشخص ما بفعل أحد 
املوظفني العموميني أو بتحريض منه، ألغراض مثل الحصول 
أو  معلومات  عىل  آخر  شخص  من  أو  الشخص  هذا  من 
اعرتاف، أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، 
أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. وال يشمل التعذيب 
األمل أو العناء الذي يكون ناشئاً عن مجرد جزاءات مرشوعة 
أو مالزماً لها أو مرتتباً عليها، يف حدود متيش ذلك مع القواعد 

النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء”.

العقوبة  أو  “املعاملة  تعبري  العامة  الجمعية  تعرف  مل  )ج( 
تفسريه  ينبغي  ولكن  املهينة”،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية 
بشكل يضمن أكرب حامية ممكنة من جميع أشكال اإلساءة، 

جسدية كانت أو عقلية.

المادة 6 
يسهر املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني عىل الحامية التامة 
بوجه  وعليهم،  عهدتهم،  يف  املحتجزين  األشخاص  لصحة 
خاص، اتخاذ التدابري الفورية لتوفري العناية الطبية لهم كلام 

لزم ذلك.

التعليق
الخدمات  بها  يقصد  التي  الطبية”،  “العناية  توفر  )أ( 

األطباء  فيهم  مبن  الطبيني،  املوظفني  من  أي  يقدمها  التي 
واملساعدون الطبيون املجازون، عند االقتضاء أو الطلب.

)ب( ولنئ كان من املحتمل أن يكون هناك موظفون طبيون 
املوظفني  عىل  يجب  فإنه  القوانني،  إنفاذ  بعملية  ملحقون 
االعتبار رأي هؤالء  يأخذوا بعني  أن  القوانني  بإنفاذ  املكلفني 
للشخص  املناسب  العالج  بتوفري  يوصون  عندما  املوظفني 
إنفاذ  عملية  خارج  من  طبيني  موظفني  قبل  من  املحتجز 

القوانني أو بالتشاور معهم.

القوانني  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  عىل  أن  املفهوم  من  )ج( 
أو  القانون  انتهاك  لضحايا  الطبية  العناية  يوفروا  أن  أيضا 

ضحايا الحوادث التي تقع خالل حاالت انتهاك القانون.

المادة 7 
ميتنع املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني عن ارتكاب أي فعل 
مواجهة جميع هذه  أيضاً  الذمة. وعليهم  إفساد  أفعال  من 

األفعال ومكافحتها بكل رصامة.

التعليق
الذمة، مثله يف ذلك مثل  إفساد  أفعال  إن أي فعل من  )أ( 
يتفق ومهنة  أمر ال  السلطة،  استخدام  إساءة  أفعال  أي من 
القانون  ينفذ  أن  ويجب  القوانني.  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني 
تنفيًذا كامال فيام يتعلق بأي موظف مكلف بإنفاذ القوانني 
للحكومات  الذمة، ألنه ليس  إفساد  أفعال  يرتكب فعال من 
أن تتوقع إنفاذ القانون عىل رعاياها إذا مل يكن يف مقدورها 
أو نيتها إنفاذ القانون عىل موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها 

ذاتها.

)ب( ولنئ كان تعريف إفساد الذمة يجب أن يكون خاضعاً 
للقانون الوطني، فينبغي أن يكون مفهوماً أنه يشمل ارتكاب 
فعل ما أو إغفاله لدى اضطالع املوظف بواجباته، أو بصدد 
سواء  حوافز،  أو  وعود  أو  لهدايا  استجابة  الواجبات،  هذه 
غري  بشكل  األشياء  هذه  من  أيًّا  تلقى  أو  قبلت،  أم  طلبت 

مرشوع متى تم ارتكاب الفعل أو إغفاله.

الذمة”  إفساد  أفعال  عبارة “فعل من  تفهم  أن  ينبغي  )ج( 
املشار إليها أعاله عىل أنها تشمل محاولة إفساد الذمة.

المادة 8 
عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني احرتام القانون وهذه 
أي  وقوع  منع  استطاعتهم،  قدر  أيضا،  وعليهم  املدونة. 

انتهاكات لهام ومواجهة هذه االنتهاكات بكل رصامة.

وعىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، الذين يتوفر لديهم 
ما يحملهم عىل االعتقاد بوقوع أو وشك وقوع انتهاك لهذه 
املدونة، إبالغ األمر إىل سلطاتهم العليا، وكذلك، عند اللزوم، 
تتمتع  التي  املختصة  واألجهزة  السلطات  من  غريها  إىل 

بصالحية املراجعة أو رفع الظالمة.

التعليق
)أ( يعمل بهذه املدونة مبجرد إدماجها يف الترشيع أو املامرسة 
الوطنية. فإن تضمنت الترشيعات أو املامرسات أحكاما أرصم 
من تلك الواردة يف هذه املدونة يعمل بتلك األحكام األرصم.

)ب( تتوخى هذه املادة املحافظة عىل التوازن بني الحاجة إىل 
االنضباط الداخيل للهيئة التي تتوقف عليها السالمة العامة 
إىل حد كبري من جهة، والحاجة إىل معالجة انتهاكات حقوق 
اإلنسان من جهة أخرى. ويجب عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ 
القوانني أن يبلغوا عن االنتهاكات التي تقع يف إطار التسلسل 
القيادي، وأال يقدموا عىل اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى 
خارج نطاق التسلسل القيادي إال يف الحاالت التي ال يوجد 
فيها طرق رجوع أخرى متاحة أو فعالة. ومن املفهوم أنه ال 
يجوز تعريض املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ألية عقوبات 
إدارية أو غري إدارية بسبب قيامهم باإلبالغ عن وقوع انتهاك 

لهذه املدونة أو عن وشك وقوع مثل هذا االنتهاك.

التي  املناسبة  األجهزة  أو  “السلطات  بعبارة  يقصد  )ج( 
قامئة  سلطة  أية  الظالمة”  رفع  أو  املراجعة  بصالحية  تتمتع 
هيئة  داخل  سواء  الوطني،  القانون  مبقتىض  قائم  جهاز  أو 
له  أو  لها  وتكون  عنها،  مستقل  نحو  عىل  أم  القوانني  إنفاذ 
أي مصدر  أو من  العرف  أو  القانون  صالحية، مستمدة من 
انتهاكات  عن  الناجمة  والشكاوى  التظلامت  يف  للنظر  آخر 
هذه. السلوك  قواعد  مدونة  أحكام  نطاق  يف   تدخل 
االتصال  وسائط  أن  اعتبار  البلدان،  بعض  يف  ميكن  )د( 
الجامهريي تضطلع بوظائف مامثلة للوظائف املبينة يف الفقرة 
فقد  ثم  ومن  الشكاوى.  يف  النظر  بشأن  أعاله  )ج(  الفرعية 
القوانني.  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  قيام  يكون هناك ما يربر 
كوسيلة أخرية ومبا يتفق مع قوانني وأعراف بلدانهم وكذلك 
الرأي  انتباه  بتوجيه  املدونة،  هذه  من   4 املادة  أحكام  مع 

العام إىل االنتهاكات عن طريق وسائط االتصال الجامهريي.

الذين  القوانني،  بإنفاذ  املكلفون  املوظفون  يستحق  )هـ( 
ينالوا  أن  هذه،  السلوك  قواعد  مدونة  بأحكام  يتقيدون 
االحرتام والدعم الكامل والتعاون من قبل املجتمع ومن قبل 
الهيئة املسؤولة عن تنفيذ القوانني التي يعملون فيها، وكذلك 

من قبل جميع العاملني يف إنفاذ القوانني.
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نبذة تعريفية
الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق املواطن الفلسطيني، وهي تتمتع 

.)ICC( بالعضوية الكاملة يف اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة

بتاريخ  الله،  رحمه  عرفات  يارس  الراحل  الرئيس  عن  صادر  مرسوم  بقرار/  اإلنسان  لحقوق  املستقلة  الهيئة  أُنشئت 

30/9/1993. وقد نرش املرسوم الحقاً يف الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية( تحت رقم 

)59( لعام 1995. مبوجب املرسوم، تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة عىل النحو التايل: »متابعة وضامن توافر متطلبات 

واألجهزة  الدوائر  مختلف  عمل  ويف  الفلسطينية،  واألنظمة  والترشيعات  القوانني  مختلف  يف  اإلنسان  حقوق  صيانة 

واملؤسسات يف دولة فلسطني، ومنظمة التحرير الفلسطينية.« وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها األسايس مبا يضمن 

الدكتورة حنان  األول  العام  مفوضها  وكان  العام 1994،  بداية  منذ  نشاطاتها  الهيئة  مارست  وقد  وفعاليتها.  استقاللها 

عرشاوي صاحبة الفكرة واملحرك األول لتأسيسها.

ويتسع نطاق عمل الهيئة ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، والشكاوى التي يقدمها املواطنون بشأن 

االنتهاكات املتمثلة بحقوق اإلنسان، والتي تقع عىل املواطن الفلسطيني من قبل السلطة التنفيذية، ونرش الوعي القانوين 

والحقوقي، والرقابة عىل الترشيعات والسياسات الوطنية ومدى مواءمتها للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان.

الرؤيـــــا 
مجتمع فلسطيني حر، تتأصل فيه قيم العدالة والحرية وحقوق اإلنسان لتصبح جزًء من نسيجه الثقايف.

الرسالــة 
للقانون األسايس الفلسطيني،  تقوم الهيئة بصفتها الهيئة الوطنية والدستورية لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان، استناداً 

واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان، دون تجزئة أو انتقاص من عامليتها، ملراقبة مدى امتثال السلطة الوطنية الفلسطينية 

ومؤسساتها لتلك املعايري، من خالل رصد وتوثيق االنتهاكات وتلقى الشكاوى، ومتابعتها، والتدخل القضايئ، ومراجعة 

الترشيعات لضامن مواءمتها ملنظومة الحقوق والحريات، ونرش ثقافة حقوق اإلنسان بالتوعية والتدريب، لتصبح تلك 

الثقافة جزًء من النسيج ألقيمي للثقافة الفلسطينية، وذلك بواسطة برامج فاعلة وعمل كفؤ وقادر عىل االستمرار.

منظومة القيم
تستند الهيئة يف رسم رؤيتها املستقبلية ورسالتها وخطط عملها اإلسرتاتيجية عىل مبادئ وقيم حقوق اإلنسان وربطها 

مبدى مساهمة الهيئة يف تحقيق الغايات واألهداف التالية:

المصداقية   •   النزاهة   •   المساءلة
المحاسبة   •   التسامح   •   السرية   •   المساواة

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديـوان المظالم”

The Independent Commission for Human Rightsالفصلية
األمنية  باألجهزة  تتعلق  الشكاوى  كانت  سواء  لحقوقهم،  انتهاكات  وفيها  املواطنني،  من  تتلقاها  التي  الشكاوى  الهيئة  تتابع 

الفصل  مثل  العامة،  املدنية  واملؤسسات  بالوزارات  تتعلق  شكاوى  أو  القانونية،  اإلجراءات  اتباع  دون  والتوقيف  كاإلعتقال، 

التعسفي من الوظيفة العامة، والتقصري أو التأخري غري املربر يف تقديم الخدمات، أو عدم اتباع الرجراءات القانونية يف التعيني 

للوظائف العامة.

عزيزيت املواطنة عزيزي املواطن: إذا حرمت من خدمة تستحقها/تستحقينها، أو إذا تعرضت حقوقك لالنتهاك من 

قبل أي من السلطات الرسمية، فال ترتدد/ترتددي بزيارتنا أو اإلتصال بنا عىل أحد العناوين املبينة أدناه:

 طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت – عامرة دعباس – ط3

تلفاكس: 2687535 9 972+

 بيت لحم
عامرة نزال – ط 2 – فوق البنك العريب

هاتف: 2750549 2 972+  فاكس: 2746885 2 972+ 

 مكتب الوسط وجنوب غزة 
 خانيونس

شارع  جالل عامرة الفرا - ط 4

هاتف: 2060443 8 972+    فاكس: 2062103 8 972+

عناوين مكاتب الهيئة 
املقر الرئيس : رام الله   حي بور سعيد، مقابل املجلس الترشيعي وخلف مركز الثالسيميا "أبو قراط".

هاتف: 2986958 / 2987536 2 972+   فاكس: 2987211 2 972+

www.ichr.ps :الصفحة االلكرتونية         ichr@ichr.ps :ص.ب 2264         الربيد االلكرتوين

 المكاتب الفرعية 
مكتب الوسط : 

رام الله التحتا   مقابل السفارة األملانية- عامرة راحة ط3 

هاتف: 2989838 2 972+  فاكس: 2989839 2 972+

مكتبا الشمال
 نابلس

شارع سفيان – عامرة اللحام – ط 1

هاتف: 2335668 9 972+    فاكس: 2366408 9 972+

 مكتبا الجنوب
 الخليل

رأس الجورة – بجانب دائرة السري - عامرة حريزات طابق 1

هاتف: 2295443 2 972+   فاكس: 2211120 2 972+

 مكتب غزة والشمال
 الرمال

مقابل  املجلس الترشيعي – خلف بنك القدس

هاتف:2824438 8 972+   فاكس: 2845019 8 972+
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