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مقدمة

لقد مارس اإلحتالل اإلرسائييّل عىل مدار الّسنوات املاضّية كّل أدوات القمع والقهر 
واإلذالل واالنتقام بحّق األرسى واملعتقلني الفلسطينّيني والعرب يف سجونه، واّلذين حتّولت 
قضّيتهم يف اآلونة األخرية إىل ورقة رئيسة لتحقيق مكاسب سياسّية يف الّتعامل والّتفاوض 
مع القيادة الفلسطينّية، ووسيلة للعقاب اجلامعّي بحّق عائالهتم وأرسهم، معتمدة بذلك 

عىل كّل أشكال العنف والّتهيب.
ومل يتّدد اإلحتالل يف ممارسة حقده وعنرصّيته بحّق األرسى يف العلن، وأبدى استهتارا 
ويّل واإلنسايّن، حّتى وصل به األمر إىل ترشيع  واستخفافا وانتهاكا لكّل مبادئ القانون الدَّ
تعذيبه لألرسى واإلعتداء عليهم من خالل قوانني مصادق عليها من ِقبل الربملان اإلرسائييّل 
)الكنيست(، وذلك استجابة إىل أفكار وطروحات من ِقبل شخصّيات سياسّية وعسكرّية 

بارزة يف إرسائيل.
املاضية بحّق  القليلة  الّسنوات  هة خالل  املوجَّ ارتفاع وترية االعتقاالت والعنف  ومع 
األرسى واملعتقلني من ِقبل إدارات الّسجون وبإيعاز مبارش من قبل احلكومات اإلرسائيلّية 
اليمينّية املتطّرفة، كان ال ُبدَّ من العمل عىل توحيد اجلهود كاّفة يف سبيل فضح هذه املامرسات، 
ويّل، لكي يتحّمل مسؤولّياته اإلنسانّية والقانونّية، بعد  واإللقاء هبا يف أحضان املجتمع الدَّ
أن نضع بني يديه كّل املعطيات واإلحصائّيات اّلتي تكشف بوضوح حجم اجلرائم املستمّرة 

داخل سجون االحتالل.
رين  ويّل من قبل هيئة شؤون األرسى وامُلحرَّ ومن هذا املنطلق ولدت فكرة املؤمتر القانويّن الدَّ
املديّن واحلقوقّي  املجتمع  مع مؤّسسات  وبالّتعاون  الفلسطينّيني  املحامني  نقابة  مع  بالرّشاكة 
الفلسطينّي واألرديّن، واّلذي أقيم يف اململكة األردنّية اهلاشمّية الّشقيقة يومي الّسادس والّسابع 
عرش من سبتمرب لعام 2015، ومحل عنوان » محاية األرسى واملعتقلني مسؤولّية والتزام َدويّل«، 
برملانّيني  من  واألجنبّية،  العربّية  والّدول  فلسطني  من  عضو  مخسامئة  يقارب  ما  فيه  وشارك 

وحقوقّيني وإعالمّيني وسياسّيني وشخصّيات اعتبارّية وضيوف رشف. 
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وتطّرق املؤمتر إىل العديد من املحاور القانونّية واّلتي متّثلت يف: املحاكامت غري العادلة 
ولّية، وآلّيات  الدَّ القانونّية حلقوق األرسى وخمالفتها لالّتفاقّيات  والّتعذيب واالنتهاكات 
ويّل، حيث تّم عرض العديد من أوراق  الّتحرك وخّطة العمل حلامية األرسى عىل املستوى الدَّ
العمل املتخّصصة، وأفسح املجال لنقاشها وإبداء املالحظات حوهلا، واّلتي تّم الّتعامل معها 

بجدّية مطلقة.
ويّل لتثبيت حقوق األرسى   وجاء هذا املؤمتر يف سياق املعركة القانونّية عىل املستوى الدَّ
اّلتي  واالنتهاكات  أوضاعهم  حول  شاملة  قانونّية  وثيقة  إىل  الوصول  هبدف  واملعتقلني، 
ولّية، وآلّيات الّتحرك لتوفري احلامية هلم، ال سّيام بعد انضامم  متارس بحّقهم وفق القوانني الدَّ
ولّية، ويف ظّل استمرار العدوان عليهم من قبل  دولة فلسطني إىل االّتفاقّيات واملعاهدات الدَّ

حكومة االحتالل اإلرسائييّل.
وهنا ال ُبدَّ من توجيه كلمة شكر للمملكة األردنّية اهلاشمّية ملكا وحكومة وشعبا، عىل 
االهتامم الكبري بقضّية األرسى واملعتقلني، وحسن الّتنظيم والّضيافة واالستقبال، وكذلك 
الّشكر موصول إىل مؤّسستي احلّق والّضمري واحلركة العاملّية للّدفاع عن األطفال ومركز 
الّدفاع عن احلّرّيات واحلقوق املدنّية ومعهد احلقوق يف جامعة بريزيت ولألستاذ املحامي 

نارص الّريس.
ويف ختام هذا الّتقديم ال ُبدَّ لنا من الوقوف عند سكرتاريا املؤمتر، اّلتي كان هلا الّدور 
األساس يف الّنجاح الفعيّل هلذا املؤمتر، ملا ما أبدته من إهتامم بالغ يف أدّق الّتفاصيل اّلتي كانت 
كفيلة بخروجه بأفضل صورة، وضمت الّسكرتاريا كّل من األساتذة: نائل خليل ورائد أبو 

احلمص وأماين محدان وربحي قطامش وحممود العريان ورنني عابدين.
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ولّي مؤمتر القانون الدَّ
 حماية األسرى واملعتقلني مسؤولّية والتزام َدولّي

١٦- ١٧ أيلول ٢٠١٥
ولّي/ عمان/ األردّن فندق القدس الدَّ

برنامج املؤمتر 
األربعاء ١٦/ أيلول /٢٠١٥

الّتسجيل   9:30- 9:00   
افتتاحّية اليوم األّول   10:20- 9:30   

الّسالم امللكّي األرديّن والّسالم الوطنّي الفلسطينّي
كلمة رئيس دولة فلسطني الّسّيد حممود عّباس »أبو مازن». -
كلمةمعايل رئيس جملس الّنّواب األرديّن د. عاطف الّطراونة. -
رين معايل الوزير عيسى قراقع. -  كلمة رئيس هيئة شؤون األرسى وامُلحرَّ
كلمة أمني عاّم جامعة الّدول العربّية د. نبيل العريّب. -
كلمة نقيب املحامني األردنّيني األستاذ سمري خرفان. -
كلمة نقيب املحامني الفلسطينّيني األستاذ حسني شبانة. -
كلمة والدة األسري نضال أبوعكر املرضب عن الّطعام. -

  
10:20-10:50              اسرتاحة   
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اجللسة األوىل/ الكلمة االفتتاحّية 
رئيس اجللسة/ شعوان جبارين   

مقّرر اجللسة/ميسون أبو شلبك   
)12:10- 10:50(   

وليم شاباس/ الوضع القانويّن للمحتجزين الفلسطينّيّني يف   11:15 - 10:50
سجون االحتالل.

عبد الّلطيف بو عرشين/أمني عاّم احّتاد املحامني العرب  11:20-11:15
املحامية فدوى الربغوثي/ كلمة احلركة الوطنّية األسرية.  11:30-11:20  

قّدورة فارس/ البعد الّسيايّس لقضّية األرسى.  11:40- 11:30
نقاش.  12:10- 11:40

استاحة.  12:25-12:10

اجللسة الّثانية/ضامنات احتجاز الفلسطينّيني يف سجون االحتالل بني الواقع والقانون
رئيس اجللسة/ نور اإلمام   

مقّرر اجللسة )فادي القواسمي(   
)1:55–12:25(   

بانا شغري/سياسة الّتعذيب واإلفالت من العقاب.  12:40-12:25 
فردوس العيسة/ اآلثار الّنفسّية واالجتامعّية الّنامجة عن تعّرض   12:55-12:40

األطفال الفلسطينّيني لالعتقال يف الّسجون اإلرسائيلّية 
عمر فرح /الّنظام الّترشيعّي واملامرسة اإلدارّية.  1:10- 12:55

والرّسية حول اإلرضاب عن الّطعام والّتغذية القرسّية.  
ويّل.  جيمس توربيان/ سياسة االعتقال اإلدارّي والقانون الدَّ  1:25- 1:10

نقاش.  1:55- 1:25
استاحة.  2:10-1:55
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ولّية عن انتهاك حقوق املحتجزين اجللسة الّثالثة /مسؤولّية إرسائيل الدَّ
رئيس اجللسة/غّسان فرمند   
مقّرر اجللسة/مجيل سعادة    

)2:10–3:25(   
الّتعذيب واإلفالت  مناهضة  األدّلة يف  بابادوبولو/  كرستينا   2:25-2:10
من العقوبة/ اإلجراءات املنهجّية يف استخالص البيانات من 

تقارير الّطّب الرّشعّي. 
كاري كومر/ إنفاذ امُلساءلة عن جريمة الّتعذيب/  2:40- 2:25

ولّية.                                      مقارنة املعاير القانونّية الدَّ
من  الفلسطينّيني  األرسى  لنقل  القانونّية  األبعاد  بكر/  عبري   2:55-2:40  

املناطق املحتّلة إىل الّسجون اإلرسائيلّية.
نقاش/انتهاء جلسات اليوم األّول.  3:25- 2:55    

الغداء.  4:30

اليوم الّثاين/اخلميس 2015/9/17
اجللسة األوىل/ضامنات املحاكمة العادلة/االنتهاكات

رئيس اجللسة/ خالد قزمار   
مقّرر اجللسة/أجمد الّشلة    

) 10:45-9:30(   
شارون ويل/ فهم املحاكامت العسكرّية بوصفها أداة للقمع   9:45-9:30

والّسيطرة الّسياسّية.
سحر فرنسيس/ ممارسات حماكم االحتالل العسكرّية     10:00-9:45 

ولّية للمحاكمة العادلة.                                       وانسجامها مع املعايري الدَّ
واألرسى  العادلة  املحاكمة  ضامنات  الّطراونة/  حمّمد   10:15- 10:00

الفلسطينّيني.
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نقاش.  10:45-10:15
استاحة.  11:00-10:45

اجللسة الّثانية/ضامنات املحاكمة العادلة/املسؤولّية
)رئيس اجللسة/ رزق شقري   
مقّرر اجللسة/ صفاء عبدو    

)12:00- 11:00(   
اّلتي  اجلنائّية  واملسؤولّية  الرّشكاء  مسؤولّية  كارين/  مايكل   11:15-11:00

يتحّملها املشتغلون باملَِهِن القانونّية عن الّتعذيب.
اّلتي تتعامل  القانونّية للرّشكات  شني داريس/ املسؤولّية   11:30 -11:15

مع األرسى.
نقاش.  12:00- 11:30

استاحة   12:15-12:00

ولّية حلامية األرسى  اجللسة الّثالثة/ املسؤولّية الدَّ
رئيس اجللسة/ حمّمد شاللدة   

مقّرر اجللسة/ وليد الشيخ    
 ) 01:15-12:15(   

ايمري كوستيلو/ دور الربملان األورويّب يف قضّية األرسى الفلسطينّيني.  12:30-12:15
ولّية. راجي الّصوراين/مساءلة إرسائيل أمام املحكمة اجلنائّية الدَّ  12:45-12:30

نقاش.  1:15- 12:45
استاحة.  2:15- 1:15

استعراض الّتوصيات وإعالن البيان اخلتامّي.  2:15 
الغداء.  3:00
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كلمة رئيس دولة فلسطني
السيد محمود عباس »أبو مازن»

بسم اهلل الرمحن الرحيم
معايل الدكتور عاطف الطراونة رئيس جملس النواب األردين

معايل الدكتور نبيل العريب أمني عام جامعة الدول العربية
معايل األخ عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون األرسى واملحررين 

عطوفة األستاذ سمري خرفان نقيب املحامني األردنيني
عطوفة األستاذ حسني شبانة نقيب املحامني الفلسطينيني

السادة النواب

األخوات واألخوة احلضور الكريم كُل باسمه وصفته ولقبه
الرئيس حممود عباس،  وفلسطني شعبًا وحكومة، أن  يسعدين ويرشفني باسم فخامة 
أحييكم حتية القدس الرشيف، وأتقدم منكم بعظيم الشكر واالمتنان عىل مبادرتكم الكريمة، 
لتكون فلسطني كام هي دائاًم حارضة يف وجدان األردن ملكًا وحكومة وشعبًا وكل األحرار 

والرشفاء يف العامل.
كام اتقدم بالشكر الوفري ملجلس النواب ونقابة املحامني يف األردن الشقيق عىل جهودهم اجلبارة 
لتنظيم هذا املؤمتر، األمر الذي يدلل عىل متانة العالقة بني الشعبني التوأمني، كام يؤكد بأن قضية 
فلسطني وشعبها تشكل أوىل األولويات واالهتاممات للملكة األردنية اهلاشمية وقيادهتا احلكيمة 
عىل املستوى اإلقليمي والدويل، ال سميا مواقف جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احلسني املرشفة 
فيام خيص القدس واملسجد األقىص املبارك الذي يتعرض اليوم ألبشع هجمة ارسائيلية حيث انه 
ولليوم الرابع عىل التوايل حتول املسجد اىل ساحة قتال مع املصلني ومل يعد تقام فيه الصالة ألن 
جنود االحتالل يدوسون سجاده ويملؤونه من حمرابه اىل مداخله وكأن لسان حاهلم أن الظرف 

العريب واالقليمي والدويل مناسبًا حلسم األمور وفقًا ملخطاهتم املوضوع .
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السيدات والسادة  
احلضور الكريم 

إننا اليوم يف هذا املؤمتر ونحن نناقش محاية األرسى واملعتقلني من االنتهاكات واجلرائم 
التي كفلتها الرشائع واملواثيق  القانونية للدفاع عنهم وعن حقوقهم،  االرسائيلية والسبل 
الدولية وبشكل خاص اتفاقيات جنيف األربع، فإن العامل يسمع ويشاهد ما تقوم به إرسائيل 

بحق األرسى واملعتقلني ال سيام النساء واألطفال.
إن تنكر إرسائيل حلقوق األرسى الفلسطينيني والعرب، وقيامها بمامرسة أبشع اجلرائم 
تنتهجه من سياسات متس وبشكل جوهري  العامل ومسمعه، وما  بحقهم، عىل مرأى من 
كافة احلقوق املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
باإلضافة إىل املواثيق واالتفاقيات الدولية، حيتم علينا العمل بشكل مكثف وبكل السبل 
املتاحة عىل األصعدة السياسية والقانونية والدبلوماسية كافة لتوفري احلامية القانونية هلؤالء 
األرسى، وذلك من خالل التوجه إىل املؤسسات واهليئات الدولية واألممية الراعية حلقوق 

أرسى احلرب بشكل خاصة وحقوق اإلنسان بشكل عام.
إن املسؤولية ال تقع عىل عاتقنا كفلسطينيني أو عرب وحسب، بل إن مجيع دول العامل 
تتحمل هذه املسؤولية، وبشكل خاص الدول الراعية واملوقعة عىل اتفاقيات جنيف األربعة، 
التي أصبحت دولة فلسطني عضوًا فيها، مما حيتم عىل هذه الدول إلزام إرسائيل الدولة القائمة 

باالحتالل عىل احتام وتطبيق بنود هذه االتفاقيات عىل األرسى الفلسطينيني والعرب.
كام جيب العمل عىل توفري احلامية القانونية وإلزام إرسائيل عدم اساءة معاملة االرسى 
األطفال، حيث عرفت اتفاقية حقوق الطفل بأنه كل من مل يبلغ  الثامنة عرشة من العمر، يف 
حني تعرفه قوانني دولة االحتالل اإلرسائييل بأهنم من هم دون السادسة عرشة، مع العلم 
حتى أهنا ال تلتزم بتعريفها اجلائر لألطفال وتقوم باعتقال االطفال وتيسء معاملتهم من 
تعذيب جسدي كالرضب والشبح ونفيس  كالعزل  والتفتيش العاري واحلرمان من الزيارة 
ولقاء املحامي، ويف هذا انتهاك واضح ملبادئ القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق 
اإلنسان، واتفاقية حقوق الطفل، ولعلكم مجيعًا شاهدتم يف وسائل االعالم قبل أيام ما قام 



13

به جنود جيش االحتالل اإلرسائييل من حماولة العتقال الطفل التميمي يف قرية النبي صالح 
الذي مل يبلغ الثانية عرشة من عمره ويده مكسورة معلقة يف رقبته والطريقة الوحشية التي 

تم التعامل هبا معه ومع امه واخته الطفلة الصغرية.
القانون  دولة  نفسها  تعترب  التي  ارسائيل  دولة  أخالق  وهذه  االحتالل  جيش  هو  هذا 

والديمقراطية يف املنطقة وهم من ذلك براء، وال يستطيعون تغطية الشمس بغربال.

السيدات والسادة  
احلضور الكريم

إن هذه اجلرائم تضاف إىل سلسلة طويلة ومستمرة من اجلرائم واالنتهاكات املرتكبة من 
قبل االحتالل اإلرسائييل بحق الشعب الفلسطيني، وكان آخرها قرار ما يسمى باملحكمة 
العليا اإلرسائيلية حيث أعطت القائد العسكري صالحية مصادرة األرايض وهدم البيوت 
يف أي منطقة بام يف ذلك مناطق )A( اخلاضعة للسيطرة الكاملة الفلسطينية، خمالفة بذلك 
رأي حمكمة العدل الدولية يف موضوع اجلدار والئحة احلرب الربية لسنة 1907م، وكذلك 
اتفاقيات جنيف، ولعل قيام دولة االحتالل بإصدار قانون التغذية القرسية ضد األرسى 
لكبت حقهم يف حرية التعبري عن رفضهم لالعتقال اإلداري من خالل معركة األمعاء اخلاوية 
التي خيوضها األرسى األبطال للدفاع عن حقوقهم يف مواجهة ممارسات املؤسسة األمنية 
توجه  هتمة  أي  دون  لسنوات طويلة  يستمر  قد  الذي  اإلداري  أوامر  بإصدار  اإلرسائيلية 
هلم ودون أي معايري ومصادرة حق األرسى يف حماكمة عادلة، ومن هذا املنطلق جيب أال 
تبقى إرسائيل دولة فوق القانون، دون حساب أو رادع من قبل املجتمع الدويل ومؤسساته 

القانونية وهيئاته األممية.
السبل  لبيان  بقدر عاٍل من األمهية  يتطلعون جلهودكم  الفلسطيني وقيادته  الشعب  إن 
القانونية ملسائلة ارسائيل وعدم ابقاءها خارج املساءلة كذلك فأننا نعول كثريًا عىل دور جملس 
النواب األردين الشقيق يف حشد موقف موحد للربملانات العربية والدولية يف سبيل عزل 
سياسة ارسائيل االحتاللية واالستيطانية وفضح من يقف وراءها، معربًا لكم عن سعاديت 
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واعتزازي مشاركتكم هذا املؤمتر الذي ينعقد ألهداف نبيلة نابعة من نوايا صادقة للمؤمنني 
بالعدالة، دعاًم حلق الشعب الفلسطيني يف ممارسة حقوقه املرشوعة غري القابلة للترصف، 

راجيًا أن تكلل جهودكم بالتوفيق.
متمنني ملؤمتركم هذا النجاح، وأن خيرج بتوصيات وأفكار لتحقيق العدالة املنشودة.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

املحامي/ حسن العوري
املستشار القانوين لرئيس دولة فلسطني
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كلمة معالي رئيس مجلس النواب األردني
األستاذ عاطف الطراونة

السادة هيئة شؤون األرسى واملحررين، أصحاب الدعوة الكرام،السادة احلضور الكريم 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
بداية يطيب يل أن اكون بينكم اليوم ومتحدث يف امر ال جمال لنا إال أن ننحاز فيه إن كان 
لبطوالت التضحية أواًل والصرب اجللل واملقاومة دائاًم، ما األرسى منا إال كل ضامئرنا الناطقة 

باستمرار املقاومة من وراء القضبان .
ويف معرض حديثنا هذا فأي كالم سيطال منزلة األرسى، ومنهم من سبقونا يف كل يشء، 
ونحن نتمنى أن نبلغ  بعض مراتبهم .فأي تضحية تلك التي يسجلوهنا يف كل ساعة أرس متر 

عليهم وساعات ظلم متر بنا.
 السادة احلضور الكرام ال نزاود يف االنتامء لقضية األرسى يف سجون االحتالل، وال 
نبالغ بالقول بأننا مجيعا ننظر لتضحية أرسانا األبطال عىل أهنا وإن كانت عالمة بطولة الشعب 
الفلسطيني فإهنا مصدر اخلزي لألرسة الدولية التي غيبت العدالة عن القضية وأبقت عىل 

ظلم شعب فلسطني أسري حتت نري أطول احتالل ما زال قائاًم ومستمرًا.
كام أننا يف هذا املقام نثمن جهود جاللة امللك عبد اهلل الثاين الذي يقف اليوم جبهة لوحده 
متصديًا للدفاع عن القضية الفلسطينية، ومعلنًا زيف االدعاءات االرسائيلية التي ما زالت 
مقدساتنا  أقدس  عىل  االعتداءات  وتواصل  اإلنسانية،   املواثيق  وتنتهك  األرض  تصادر 
االسالمية املسجد األقىص والقدس، كام نثمن اجلهود الرسمية املبذولة عىل صعيد متابعة 
قضية األرسى الفلسطينيني العرب والتي ننظر هلا بعني اخلدمة اجلليل للقضية الفلسطينية 

عمومًا والقضية االنسانية عىل وجه اخلصوص. 
زيارة ذوهيم  يسهل  أو حتى  بأخبارهم  يوصلنا  لكل جهد رسمي  الشكر  يوجب  ومما 
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لسجون االحتالل ومتابعة أيضًا أوضاع املحررين منهم، ال يمكن الفصل بني قضية األرسى 
الفلسطينيني العرب يف سجون االحتالل عىل وجه اخلصوص والقضية الفلسطينية بشكل 
فيها رضورة  نتذكر  يومية   مناسبة  االحتالل هي  عام،  وإن ذكر قضية أرسانا يف سجون 
قيام دولة فلسطينية كاملة  الذي يضمن  الشامل  العادل واألمن  السالم  االرساع يف صنع 
السيادة والكرامة عىل تراهبا الوطني وعاصمتها القدس الرشيف،  وعودة احلقوق ألصحاهبا 
وفقا لنصوص الرشعية الدولية التي يعرفها العامل والدول صاحبة القرار،  وحييدون عنها 
عرب سياسة مقززة تقيض الكيل بمكيالني حيث العدالة هلم والظلم لنا، مؤكدين عىل أن محاية 
األرسى املعتقلني هي مسؤولية والتزام وفرض عىل املجتمع الدويل أن يقدم ما يستحقونه 
من عدالة وكرامة يف سجون إحتالل قاهر. وعليه ال بد يف هذا املجال أن ندعم جهود احلل 
السيايس القابلة للحياة، وأن نتمكن مجيعا وسط إنشغال حميطنا العريب واالقليمي بأزمات 
وأن نرص عىل إبقاء القضية الفلسطينية يف صدارة قضايانا وتذكري العامل أهنا مفتاح حل أزمات 
املنطقة بجعلها أولوية األولويات وجوهر القضايا، داعمني يف هذا املقام اجلهد الذي يبذله 
جاللة امللك عبد اهلل وعىل كافة املسارات العربية والدولية يف تذكري العامل بمسؤوليته جتاه 
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بعد أن عانا أهلنا الظلم والويالت التي مارسها االحتالل 

وال زال يامرسها منذ اكثر من 67 عام. 
الفلسطينية،   القضية  جتاه  واملنحازة  الصارخة  مواقفنا  إحاطة  يمكن  ال  الكرام  السادة 
ووضع أهلنا يف فلسطني وصرب أرسانا يف سجون االحتالل يف كلمه أو مقال،  لكن ال بد 
الوجع  الوطنية ووحدة  بالوحدة  متسلحني  القضية  نبقى متحدين عىل جبهة  أن  لنا مجيعا 
ووحدة الصرب، وكل ذلك بعض أسلحتنا يف الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى يعود احلق 
ألصحابه كاماًل غري منقوص، وحتقيق دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الرشيف وكرامة 

املواطن رغاًم عن قيود االحتالل .

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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واقع األسرى واحملتجزين الفلسطينّيني يف سجون االحتالل 
متطّلبات احلماية القانونّية حلقوقهم/

معالي الوزير عيسى قراقع

االعتقاالت: سياسة منهجّية
ُتشّكل سياسة االعتقال واحدة من أبرز وأخطر الّسياسات اّلتي تنتهجها دولة االحتالل 
اإلرسائييّل منذ احتالهلا لألرض الفلسطينّية يف العام 1967، بحيث أصبحت سياسة االعتقال 
من  عدد  وُيقّدر  الفلسطينّي،  الّشعب  اجّتاه  االحتالل  لدولة  اخللفّية  احلرب  جبهة  ُتشّكل 
اعتقلتهم سلطات االحتالل منذ بداية االحتالل عام 1967 ولغاية يومنا الّراهن بحوايل 
)850( ألف مواطن فلسطينّي ُيشّكلون تقريبا ما نسبته 20% من جمموع سكان األرايض 

الفلسطينّية املحتّلة.

عام ٢٠١4 عام الّدمار على الّشعب الفلسطينّي:
تصاعدت االعتقاالت واالنتهاكات املرتكبة من سلطات االحتالل اإلرسائييّل يف األرض 
الفلسطينّية خالل العام 2014، ما دفع بالّتقرير الّسنوّي الّشامل ملكتب األمم املّتحدة لتنسيق 
الّشؤون اإلنسانّية، اىل وصفه بعام دمار عىل الفلسطينّيني، حيث تّم خالله اعتقال )6059( 
مواطًنا، بزيادة قدرها 56% عن العام اّلذي سبقه، وزيادة قدرها 5.57% عن العام 2012، 

فيام وصلت الّزيادة اىل 83% عن العام 2011، 
الّشباب  فئة  أّن حوايل 78% مّمن طالتهم االعتقاالت خالل عام 2014 كانوا من  كام 
حوايل  أْي   ،%21 االعتقاالت  حاالت  جممل  من  األطفال  نسبة  بلغت  حيث  واألطفال، 
)1266( طفال تقلُّ أعامرهم عن 18 عاما، غالبّيتهم من القدس املحتّلة، ما ُيشّكل تصاعدا 
واستهدافا ملحوظا جتاه اعتقال واحتجاز األطفال، مقارنة بالّسنوات الّسابقة، حيث شهد 
ا قياًسا بالّسنوات الّسابقة بحيث ارتفع اعتقال األطفال يف العام  العام 2014 ارتفاعا تصاعديًّ

2014 حوايل 36% عن العام 2013، ونسبة 43.7% عن العام 2012.
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كام ارتفعت خالل هذا العامل نسبة االعتقال اإلدارّي )االعتقال بموجب قرار دون حماكمة( 
ا اىل 480 معتقال، وذلك بارتفاع يصل إىل نسبة 245% عن  حيث وصل عدد املعتقلني إداريًّ
العام 2014، كام ثالثة أضعاف ما كان عليه يف العام 2013 اّلذي بلغ عدد املعتقلني اإلدارّيني 

فيه )145( معتقال، يف حني أّن الّزيادة قدرها 355.
من  أغلبّية  أّن  كام  متييز،  دون  كاّفة  الفلسطينّي  الّشعب  فئات  االعتقاالت  شملت  لقد 
والّنفيّس  اجلسدّي  الّتعذيب  ورضوب  أشكال  من  أكثر  أو  شكل  بحّقهم  ُمورس  اعتقلوا 
تليق  أماكن ال  املعتقلني يف  احتجاز  بالكرامة جراء  الاّلإنسانّية واحلاّطة  واملعاملة  املعنوّي 

باحلياة اآلدمّية.

عدد األسرى واحملتجزين يف الّسجون دولة االحتالل اإلسرائيلّي:
تفيد املعطيات اإلحصائّية الّصادرة عن هيئة شؤون األرسى واملحّررين الفلسطينّية إىل 
أنَّ عدد املعتقلني احلايل يبلغ 6000 أسري فلسطينّي ُموّزعني عىل 18 سجنا ومعتقال ومركز 
توقيف مجيعها تقع يف أرايض دولة االحتالل اإلرسائييّل أْي خارج األرض الفلسطينّية املحتّلة.
ا  ويقبع يف الّسجون )250( طفال قارصا، و23 أسرية فلسطينّية و )480( معتقال إداريًّ
و10 نّواب منتخبني يف املجلس الّترشيعّي الفلسطينّي، و1500 حالة مرضّية، و30 أسريا 
معتقلني منذ ما قبل اّتفاقّيات أوسلو، يف حني يوجد يف سجون دولة االحتالل من بينهم 16 

أسريا مىض عىل اعتقاهلم أكثر من 25 عاما.

أبرز االنتهاكات اإلسرائيلّية حلقوق األسرى واملعتقلني:
الّتعذيب واملعاملة امُلهينة بحّق األرسى واملعتقلني خالل اعتقاهلم واستجواهبم عىل يد   )1
املحّققني وانتزاع اعتافاهتم باستخدام القّوة أو الّتهديد هبا، بام خيالف اّتفاقّية مناهضة 
ويّل اإلنسايّن  ويّل حلقوق اإلنسان والقانون الدَّ الّتعذيب وغريها من مواثيق القانون الدَّ
واّتفاقّية جنيف الّرابعة لعام 1949 املتعّلقة بحامية الّسّكان املدنّيني وقت احلرب وميثاق 
ولّية، حيث تعترب مجيع هذه املواثيق أعامل الّتعذيب كاّفة جرائم حرب  حمكمة اجلنايات الدَّ

ولّية. يف وجريمة ضّد اإلنسانّية وإحدى أخطر اجلرائم الدَّ
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وخالل سنوات االحتالل املمتّدة عىل مدار الّسنوات الّسابقة، سقط 71 أسريا   
داخل الّسجون جراء ممارسة الّتعذيب منذ عام 1967، كام قتل 7 أشخاص 
داخل الّسجون باعتداءات مبارشة، وكان آخرهم الّشهداء اّلذين سقطوا نتيجة 
يوم  اخلليل  سّكان  37عام،  اجلعربّي  الّسالم  عبد  رائد  والّتعذيب  االعتداء 
2014/9/9 اّلذي تعّرض العتداء ورضبات قاتلة عىل رأسه وفق الّترشيح 

الّطّبّي اّلذي تّم عىل جثته.
ُحّجة  حتت  اإلرسائيلّية  القضائّية  اهليئات  قبل  من  قانوين  بغطاء  الّتعذيب  وحيظى   
)مكافحة اإلرهاب( كام يتمّتع املحّققون بحصانة قانونّية يف وجه املساءلة واملالحقة 
القضائّية، ما أّدى إىل ارتفاع وشيوع ممارسة الّتعذيب خالل الّتحقيقات اّلتي جيرهيا 
مؤرشات  تشري  بل  فحسب  هذا  وليس   ،2014 حزيران  منذ  اإلرسائييّل  الّشاباك 
مؤّسسات حقوق اإلنسان املعنّية هبذه املامرسات إىل تضاعف عدد الّشكاوي املقّدمة 
ضّد حمّققي الّشاباك بشأن ممارسة الّتعذيب خالل الّتحقيق يف عام 2014 )%400( 

عاّم كان عليه يف 2012، و200 % عاّم كان عليه يف 2013.
ووفق مؤّسسات حقوق اإلنسان فقد كان مصري )850( شكوى حول ممارسة   
جنائّي  حتقيق  أّي  إجراء  وعدم  الّتجاهل  و2014،   2001 عامي  بني  الّتعذيب 
وضعته  اّلتي  الّشكاوى  نظام  من  جيعل  ما  الّشكاوى،  هذه  إغالق  وتّم  بشأهنا، 
ا، القصد منه إظهار مؤّسسات دولة االحتالل بمظهر  دولة االحتالل نظاما شكليًّ
قانويّن يتيح ويسمح باالعتاض واالحتجاج عىل الّترّصفات واملامرسات املخالفة 

للقانون من حيث املبدأ.
وتعترب ارسائيل الّدولة الوحيدة اّلتي وضعت الّتعذيب يف إطار القانون وأطلقت   
عليه ما ُيسّمى )محاية الرّضورة( أْي إفساح املجال أمام حمّققي الّشاباك لالّدعاء 
ة )احلامية الرّضورّية( اّلتي تعني  بأّن أحدهم قد اضطّر إىل استخدام العنف بحجُّ
تفادي وقوع  إىل  تؤّدي  منهم  للحصول عىل معلومات  تعذيب األرسى  جواز 

أرضار باألرواح.
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يوم  األوىل  بالقراءة  اإلرسائييّل  الكنيست  صادق  بل  فحسب  هذا  وليس   
2015/6/5 عىل قانون إعفاء جهاز املخابرات اإلرسائييّل والرّشطة من توثيق 
الّتحقيقات بالّصوت والّصورة، كي يمنح هذا اجلهاز القدرة عىل الّتحرر من الّرقابة 

عىل سلوك وممارسة حمّققيه.
كام ترفض املحكمة العليا اإلرسائيلّية الّتحقيق اجلنائّي يف شكاٍو حول تعّرض   
األرسى للّتعذيب، فعىل سبيل املثال تقّدم عدد من املنّظامت احلقوّقية يف إرسائيل 
الّتعذيب  ا من ضحايا أعامل  عام 2011 بالتامسني وباسم 22 مواطًنا فلسطينيًّ
والّتنكيل يف أقبية املخابرات مطالبة بإجراء حتقيق جنائّي حول هذه املامرسات، 
ا يف تعزيز حصانة حمّققي الّشاباك  إاّل أّن املحكمة رفضت ذلك، ما ساهم عمليًّ

بوجه الّرقابة واملساءلة.
وعىل صعيد أشكال وأساليب الّتعذيب املستخدمة بحّق األرسى، يّتضح من الّتوثيق   
واملعلومات اّلتي تّم مجعها من املعتقلني استخدام حمّققي املحتّل ألشكال متعّددة من 
الّتعذيب منها الّشبح، الرّضب، الّتحقيق لساعات طويلة وبأوقات متواصلة، اعتقال 
أفراد العائلة /الّتحّرش اجلنيّس، استخدام الّصعقات الكهربائّية، احلرمان من الّنوم، 

احلرمان من لقاء املحامني الّضغط الّنفيّس وغريها.

االعتقال اإلدارّي:  )2
الزالت إرسائيل تستخدم االعقتال اإلدارّي بحّق األرسى بطريقة تعسفّية، حيث   
تأمر سلطات دولة االحتالل باعتقال األشخاص لفتات زمنّية طويلة دون حماكمة 
أو الئحة اهّتام، وجُتّدد هذا االعقتال بشكل مستمّر وروتينّي دون إعطاء أّي جمال 
تقّدمه  اّلذي  ّي  الرّسّ املِلف  ُيسّمى  ما  إىل  بالّدفاع عنه مستندة  أو ملحامية  لألسري 
أجهزة املخابرات اإلرسائيلّية وقد أصدرت سلطات االحتالل حوايل 23 ألف 
أمر اعتقال إدارّي منذ عام 2000 شمل فئات الّشعب الفلسطينّي كاّفة بام يف ذلك 

الّنّواب الفلسطينّيني.
الّسياسة اإلرسائيلّية إىل روتني وليس إىل أمر استثنائّي  حتّول االعتقال اإلدارّي وفق   
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وطارئ، بحيث بات ُيستخَدم عىل نطاق واسع كبديل سهل ومريح عن اإلجراء اجلنائّي 
ّية عىل األدّلة هو القاعدة وليس  ا ال متتلك أدّلة عىل االهّتام وأصبح فرض الرّسّ خاّصة أهنَّ

الّشاذ عن القاعدة.

اعتقال األطفال  )3
الزالت إرسائيل تعتقل األطفال القارصين )أقّل من 18 عاما( وتعاملت معهم بدون أّية   
محاية أو حقوق، وبدون االلتزام باّتفاقّية حقوق الّطفل لعام 1990 اّلتي حّددت عمر 
الّطفل بكّل َمن مل يتجاوز سن الّثامنة عرشة، يف حني تعترب دولة االحتالل اإلرسائييّل 

الّطفل بأّنه كّل شخص مل يتجاوز سن ال 12 عاما. 
وبلغت نسبة اعتقال األطفال سنويًّا 700 طفل، كام تعّرض حسب الّتوثيق اّلذي قامت   
من   %65 حوايل  األطفال  بحقوق  املعنّية  واملؤّسسات  اإلنسان  حقوق  مؤّسسات  به 
األطفال ألساليب تعذيب وتنكيل وأساليب ُمذّلة وُمهينة خالل اعتقاهلم واستجواهبم 
وانتزعت اعتافات منهم بالقّوة، واحتجزوا يف ظروف قاسية وصعبة وحُياكمون يف 

املحاكم العسكرّية اّلتي حُياَكم هبا امُلعتَقلون الكبار.
ومّما كشفته وزارة اخلارجّية الربيطانّية يوم 2012/6/26 حول معاملة املعتقلني األطفال   
يف تقرير ملجموعة من املحامني الربيطانّيني اّلذين أجروا حتقيًقا حول ذلك بقوهلا: إنَّ 
احتجاز األطفال يف ظروف يمكن أْن تصل إىل حّد الّتعذيب كاحلجز االنفرادّي واحلرمان 
ال  بلغة  اعتافات  والّتوقيع عىل  اجلنيّس  والّتحّرش  الّنوم  من  واحلرمان  الّزيارات  من 

يعرفوهنا، وأّن إرسائيل تتعامل مع كّل طفل كمرشوع إرهايّب حمتمل.
وأّكدت منّظمة األمم املّتحدة اليونسيف أنَّ سوء معاملة األطفال املعتقلني ال يزال سياسة   
منهجّية وواسعة الّنطاق داخل نظام االحتجاز العسكرّي اإلرسائييّل، وذلك يف تقريرها 
يوم 2015/2/21، حيث أّكد الّتقرير أّنه خالل عام 2014 تعّرض أكثر من ثالثة أرباع 
اعتقاهلم  العنف اجلسدّي بني فتة  املحتجزين لشكل من أشكال  الفلسطينّيني  األطفال 

واستجواهبم وأّن 93% من احلاالت قد حرموا من احلصول عىل املشورة القانونّية.
وسّجل اعتقال العديد من األطفال يف داخل املستوطنات املقامة يف األرض الفلسطينّية   
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املحتّلة، كام فرضت دولة االحتالل اإلرسائييّل عىل 200 طفل من القدس احلبس املنزيّل، 
وأبعدت 30 منهم عن أماكن سكنهم.

خمتلفة  أعراض  وظهور  والّصّحّية  الّنفسّية  أحواهلم  عىل  آثارا  األطفال  اعتقال  وترك   
عليهم بعد اإلفراج كفقدان الّشعور باألمان والعزلة وصعوبات يف الّنوم والكوابيس 

والقلق وغريها.

غياب املحاكمة العادلة:  )5
من  سلسلة  إىل  املحتّلة  الفلسطينّية  األرض  يف  الفلسطينّيني  اعتقال  اجراءات  ختضع   
األوامر العسكرّية اّلتي تصدر عن القادة العسكرّيني اإلرسائيلّيني وحياكم األرسى يف 

حماكم عسكرّية إرسائيلّية تقع داخل قواعد عسكرّية.
وترفض إرسائيل تطبيق نصوص اّتفاقّية جنيف الّرابعة حول محاية املدنّيني أثناء احلرب   
بام يتعّلق باملرافعات القضائّية، وقد مّتت حماكمة عرشات اآلالف من الفلسطينّيني يف 

املحاكم العسكرّية منذ تأسيسها عام 1967.
ويمتاز نظام املحاكم اإلرسائيلّية بأنَّه غري عادل وال يتبع إجراءات املحاكمة العادلة وأّن   
غالبّية الفلسطينّيني املاثلني أمام هذه املحاكم قد أدينوا، فمن بني 8854 ملفا تمَّ احلكم 

فيها يف املحاكم العسكرّية عام 2006 تّم تربئة 26 فقط.
ومتتاز حماكم االحتالل بالّتمييز، فالعقوبات القصوى يف القضاء املديّن اّلذي حُياَكم عىل   
أساسه اإلرسائيلّيون تعترب خمففة وأقل قسوة من تلك املوجودة يف القضاء العسكرّي 

اّلذي حُياكم عىل أساسه الفلسطينّيون.
ويقبل القضاة املدنّيون اّلذين حُياكمون مّتهمني إرسائيلّيني بمقولة الّدفاع عن الّنفس   

بينام ال يقبل ذلك من الفلسطينّيني.
ويقول الّصحفّي اإلرسائييّل كويب نيف، اجليش والرّشطة واملستوطنون وحرس احلدود   
وجهاز األمن العاّم واملحاكم العاّمة كّلها أذرع خمتلفة بمالبس خمتلفة وزّي تنكرّي خمتلف 
ليد واحدة هي اليد الّطويلة املبسوطة لدولة إرسائيل وهدفها سلب الفلسطينّيني أرضهم 

وكرامتهم وحقوقهم.
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اإلمهال الطبي:  )6
ُتبنّي تقارير مؤّسسات حقوق اإلنسان عن وجود سياسة إمهال طّبّي وعدم تقديم العالج   
الاّلزم لألرسى املرىض مّما جعلهم عرضة لإلصابة بأمراض مستعصّية حيث وصلت 
احلاالت املرضّية بالّسجون إىل ما يزيد عن 1500 حالة، منها 25 حالة مصابة بالرّسطان، 

إضافة إىل مئات احلاالت املصابة بالّشلل واإلعاقة واألمراض املزمنة واجللدّية.
نقل األرسى  العالج، وعدم  تقديم  باملامطلة يف  بالّسجون  الّطّيبة  الّسياسة  وتتلّخص   
املرىض إىل املستشفيات، وعدم نقل املرىض يف سّيارات إسعاف، وعدم وجود أطّباء 
خمّتصني، سوء أماكن األحتجاز وعدم صالحّيتها لالحتجاز اآلدمّي، استخدام وسائل 
قمع تسبب األمراض كالغاز املسيل للّدموع، وما يثري القلق ما كشفته وزيرة العلوم 
اإلرسائيلّية عام 1997 عن إجراء ألف جتربة طّبّية لرشكات أدوية إرسائيلّية عىل األرسى 
الفلسطينّيني مّما يفرس ارتفاع نسبة اإلصابة باألمراض يف صفوف األرسى، وقد سقط يف 
سجون االحتالل بسبب اإلمهال الّطّبي 54 أسرًيا منذ عام 1967 كان آخُرهم األسريين 

حسن ترايب وميرسة أبو محدّية وجعفر عوض.

ولة املحتّلة، بام خيالف معاهدة جنيف الّرابعة  احتجاز األرسى يف سجون داخل الدَّ  )7
املاّدة 66،76 ،49، اّلتي حتظر نقل األرسى وُمعتقيل األرض املحتّلة إىل داخل أرايض 

الّدولة املحتّلة.

غطاء قانونّي وسياسّي ودينّي إسرائيلّي لالنتهاكات بحّق األسرى:
تسعى حكومة إرسائيل إىل وضع كّل االنتهاكات بحّق األرسى يف إطار القانون وذلك   .1

من خالل َسنِّ الّترشيعات وقوانني يف الكنيست اإلرسائييّل ومنها:
من  - األرسى  وحرمان  عاما   20 إىل  لتصل  األطفال  بحّق  األحكام  رفع  قانون 

االّتصال بعائالهتم، حيث أقدمت الّلجنة الوزارّية اإلرسائيلّية لشؤون الّترشيع يوم 
2015/5/31 عىل اخّتاذ هذين القرارين بتأييدها ملرشوعي القانوننِي املذكوريّن.

إعفاء املخابرات من توثيق الّتحقيق بالّصوت والّصورة، حيث ناقش الكنيست  -
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ذلك يف حزيران 2015 بند يتعّلق بقانون مؤّقت يعفي جهاز املخابرات والرّشطة 
خلمس سنوات أخرى من توثيق الّتحقيقات.

الكنيست  - أمام   2015/6/2 يوم  ليربمان  قّدمه  األرسى  إعدام  قانون  مرشوع 
اإلرسائييّل.

عن  - املرضبني  لألرسى  القرسّية  الّتغذية  من  اإلرسائيلّية  الّسلطات  ن  ُيمكِّ قانون 
الّطعام.

دين  ورجال  إرسائيلّيني  مسؤولني  قبل  من  ودينّية  سياسّية  متطّرفة  ترصحيات   .2
تدعو إىل قتل واضهاد األرسى، كترصيح وزير االقتصاد اإلرسائييّل نفتايل بينت 
ودعوة  بيوهتم،  يف  حيتفلوا  أْن  ال  الّسجن  يف  القتلة  يموت  أْن  ينبغي  قال:  اّلذي 
ليربمان إىل إعدام األرسى، ودعوة احلاخامّية العسكرّية إىل إقامة معسكرات إبادة 

للفلسطينّيني.
القوانني اإلرسائيلّية )قانون  الّترشيعات ملعاقبة جرائم احلرب من سجل  غياب   .3
العقوبات( ومنها: إجبار أسري حرب أو شخص حَممّي عىل اخلدمة يف قّوات دولة 
العدو، جريمة سلب متعّمد حلّق أسري احلرب أو شخص حّممّي آخر يف حماكمة 
عادلة وعادّية، جريمة نقل الّدولة املحتّلة بشكل مبارش أو غري مبارش أو أجزاء 
من سّكاهنا املدنّيني إىل داخل املنطقة اّلتي احتّلها أو طرد أو نقل سّكان من املناطق 

املحتّلة أو جزء منها يف داخل هذه املنطقة أو خارجها وغريها.

املستجّدات القانونّية:
أوال: حصول فلسطني عىل دولة مراقب يف األمم املّتحدة بتاريخ 2012/11/29،  -

ويّل اّلذي ينّظم العالقة  بحيث أصبحت فلسطني بموجبه أحد أشخاص القانون الدَّ
ا للمزاعم اإلرسائيلّية بأّن األرض الفلسطينّية متنازع عليها،  بني الّدول، وبام يضع حدًّ
وتأكيد جديد لكّل قرارات األمم املّتحدة الّسابقة عىل أهّنا أرض فلسطينّية حمتّلة منذ 
عام 1967 بام فيها القدس وأهّنا أرض الّدولة الفلسطينّية الواقعة حتت االحتالل 

اإلرسائييّل والواجب حتريرها ومتكني شعبها من ممارسة حّقه يف تقرير مصريه.
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ثانيا: انضامم فلسطني إىل أكثر من 37 معاهدة واّتفاقّية دولّية وانضاممها إىل املحكمة  -
ولّية. اجلنائّية الدَّ

ثالثا: ميثاق األمم املّتحدة وقراراهتا الّتي أّكدت عىل حّق الّشعب الفلسطينّي غري  -
يتوّجب عىل كّل عضو  يف األمم  تقرير مصريه، وأّنه  القابلة للّترصف وحّقه يف 
املّتحدة احلفاظ عىل تقرير املصري لألمم األخرى واحتامه، وأنَّ إخضاع الّشعوب 
وينكر  املّتحدة  األمم  وميثاق  يتناقض  واستغالله  وسيطرته  األجنبّي  لالستعامر 
ولّيني، وما صدر  لم والّتعاون الدَّ حقوق اإلنسان األساسّية، ويشّكل عائقا أمام السِّ
من قرارات من اجلمعّية العاّمة لألمم املّتحدة اّلتي تؤّكد عىل حّق ومرشوعّية مقاومة 
الّشعوب لألعامل القرسّية كاّفة اّلتي حتول بينها وبني الوصول إىل حّقها يف تقرير 
املصري ودعمها ومساندهتا حلركات الّتحّرر الوطنّي اّلتي تسعى لنيل االستقالل 

والّتخّلص من االستعباد والّتسّلط األجنبّي.
وتعترب هذه املستجّدات عىل قدر كبري من األمّهّية إذ بناء عليها أصبح ُمتاحا لنا   
أْن  ولّية وليس هذا فحسب بل يمكننا اآلن  الدَّ االنضامُم لالّتفاقّيات واألجسام 
نستخدم ما هو ُمتاح من آلّيات دولّية سواء لتثبيت حقوق األرسى واملعتقلني، أو 

يف الّدفاع والّتصّدي ملا يتعّرضون له من ممارسات وانتهاكات.
وهلذا نأمل من هذا املؤمتر ومن املتحّدثني واملتدّخلني أن يضعوا بني أيدينا ما يرونه   
من مقتحات وتوّجهات وآلّيات يمكن االستفادة منها يف نضالنا ومعركتنا القانونّية 
مع دولة االحتالل، كام نأمل أْن يضعوا بني أيدينا ما هو ممكن ومتاح وفاعل من 
األرسى  حقوق  تعزيز  يف  استخدامها  يمكن  اّلتي  ولّية  الدَّ واآللّيات  األدوات 
انتهاكات  من  يرتكب  ما  عىل  وأفرادها  االحتالل  دولة  مساءلة  ويف  واملعتقلني 

وجرائم بحّق األرسى واملعتقلني.
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األمانة العامة
كلمة معالي األمني العاّم

الّدكتور/ نبيل العربّي

األستاذ/ حسن العوري مستشار فخامة رئيس دولة فلسطني حممود عّباس
معايل رئيس جملس النواب األردين عاطف الطراونة

معايل رئيس هيئة شؤون األرسى واملحررين عيسى قراقع
السيد نقيب املحامني األردنيني األستاذ سمري خرفان

السيد نقيب املحاميني الفلسطينيني األستاذ حسني شبانة
يسعدين أن أتلو عىل هذا اجلمع الكريم كلمة معايل األمني العاّم جلامعة الّدول العربّية 

الّدكتور/ نبيل العريّب اّلذي كان يودُّ احلضور ولكّنه مل يتمّكن نظًرا الرتباطات مسبقة.

السادة احلضور
الّشعب  يعايشها  اّلتي  القضايا  أهّم  من  لقضّية  ويتطّرق  يعالج  الكريم  اجلمع  هذا  إنَّ 
االحتالل  سجون  يف  والعرب  الفلسطينّيني  واملعتقلني  األرسى  قضّية  وهي  الفلسطينّي 
أن  ُبدَّ  ال  اّلذي  اهلاّم  اجلانب  وهو  القانويّن  اجلانب  من  يعاجلها  املحفل  وهذا  اإلرسائييّل، 
الّرأي العاّم العاملّي  نعطيه اهتامًما كبرًيا، وأن نضع قضّية األرسى يف جانبها القانويّن أمام 
ويّل بجنيف  بكّل مكّوناته، بِْدًءا من اجلمعّية العاّمة لألمم املّتحدة فمجلس حقوق اإلنسان الدَّ
وجمالس حقوق اإلنسان عىل مستوى الّتجمعات اإلقليمّية، وال ُبدَّ أن توضع أمام املحاكم 

ولّية واإلقليمّية يف العامل. الدَّ
لقد بات من غري املقبول نسيان هذه القضّية أو إمهاهلا عمًدا أو معاجلتها بشكل جانبّي؛ 
مّر  الفلسطينّي  الّشعب  أبناء  إنَّ واحًدا من مخسة من  تقول األرقام:  فإّن قضّية األرسى، 
عىل سجون االحتالل البغضاء وتعّرض للمعاملة القاسية بام فيهم سّيدات، وأخطر من 
، ُفِرَض عليهم هذا اإلرهاب ظلاًم وعدواًنا، وال  ذلك بكثري أن يكون من بينهم أطفاٌل ُقرصَّ
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زالت مؤّسسات الّترشيع يف إرسائيل )الّسلطة القائمة باالحتالل( تتفّنن وختتع ما يسّمى 
بترشيعات وقوانني هي أبعد ما يكون عن القوانني والّترشيعات املتعارف عليها يف العامل، 
ويّل اإلنسايّن، والقرارات ذات الّصلة  ومّما هو موجود يف ميثاق األمم املّتحدة والقانون الدَّ
ولّية. نجد ترشيعات يف غاية القسوة والعنرصّية تصدر احلكم عىل طفل  يف املنظومات الدَّ
فيام لو ألقى حجًرا أمام بيته دفاًعا عن مصادرة أرايض أرسته وأجداده وهو أمر ال يتصّوره 

العقل وال الّضمري وال القانون.

احلضور الكريم
ول العربّية ولقد أقّر جملس جامعة  إّن قضّية األرسى عىل رأس أولوّيات جامعة الدَّ
الّدول العربّية عىل مستوى القّمة يف دمشق مارس 2008 اعتبار يوم الّسابع عرش من 
ا للّتضامن مع األرسى الفلسطينّيني والعرب يف سجون  أبريل من كّل عام يوًما عربيًّ
االحتالل اإلرسائييّل؛ وذلك جتسيًدا ملدى االهتامم العريّب باألرسى وبقضّيتهم ويف 
الفلسطينّيني والعرب يف  ويّل لألرسى واملعتقلني  الدَّ املؤمتر  ُعقد  بغداد عام 2012 
سجون االحتالل حتت رعاية جامعة الّدول العربّية وتنفيًذا لقرار قّمة رست بتاريخ 
صندوق  إنشاء  تضّمن  اّلذي  بغداد  بإعالن  أعامله  أهنى  واّلذي   2010/3/28
رين من سجون  عريّب لدعم األرسى الفلسطينّيني والعرب وعائالهتم وتأهيل امُلحرَّ
االحتالل وقد ترّبعت مجهورّية العراق مشكورة بمبلغ 2 مليون دوالر هلذا الّصندوق 
وتّم تشكيل جملس خاّص بالّصندوق يتلّقى املشاريع املقّدمة من هيئة شؤون األرسى 
رين واعتمد حّتى اآلن عّدة مشاريع بام قيمته مليون وثامين مائة وثالثة وثامنون  وامُلحرَّ

ألف دوالر أمريكّي)1883000(.
إّن إقرار الّصندوق ملثل هذه املشاريع ُيَعدُّ من األمّهّية بمكان، وأعتقد أّن الّسخاء العريّب 
ا من أجل استمرار عمل هذا الّصندوق، وتنفيذ  ا أو رسميًّا رضوريٌّ جدًّ سواء كان شعبيًّ
مزيد من املشاريع لتأهيل أبطال أفنوا زهرة شباهبم داخل الّسجون للّدفاع عن أّمتهم من 

أجل حياة كريمة هلم وألرسهم.
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إّن قضّية األرسى هي دائاًم يف حمور اهتامم جامعة الّدول العربّية كام أهّنا يف حمور اهتاممي 
ا أحرص عىل إثارهتا يف لقاءايت وحتّركايت الّسياسّية عىل الّساحة العربّية واإلقليمّية  شخصيًّ
ولّية ذات العالقة كاّفة؛ أطالب  ولّية كاّفة، وكانت يل مراسالت عّدة مع الّشخصّيات الدَّ والدَّ
فيها بإطالق رساحهم ورضورة املحافظة عىل كرامتهم اإلنسانّية، وال خيلو اجتامع عىل أّي 
مستوى كان يف جامعة الّدول العربّية إاّل وهناك بنٌد دائاًم لدعم قضّية األرسى والعمل عىل 
إطالق رساحهم وتواصل بعثات جامعة الّدول العربّية أينام كانت يف خارج عاملنا العريّب 
تكثيف محلتها اإلعالمّية لتسليط الّضوء عىل االنتهاكات اّلتي تقوم هبا سلطات االحتالل 

اإلرسائييّل اجّتاه األرسى واملعتقلني.

السادة احلضور
من األمّهّية بمكان أن نؤّكد عىل الّنقاط الّتالية:

ُبدَّ أن تعقد مؤمترات أخرى وُتَعدُّ  الوضع القانويّن لألرسى؛ كام هذا املؤمتر؛ ال   .1
َه يف حتّركنا يف املؤّسسات  دراساٌت قانونّية عىل مستوى عاٍل لتكون املرشَد وامُلوجِّ

ذات العالقة.
ّية. أمّهّية إرسال جلان ُأمَمِّية للّتفتيش عىل أوضاع الّسجون بام فيها الّسجون الرّسّ  .2

تركيز الّضوء عىل كّل ما يسّمى بأحكام وقوانني تضعها إرسائيل )القّوة القائمة   .3
باالحتالل( لكشف زيفها وإظهار أهّنا إجراءات خلدمة بقاء االحتالل.

العمل عىل إطالق رساح األرسى واملعتقلني فوًرا َأُخصُّ اإلدارّيني منهم اّلذين   .4
يتّم احتجازهم أو اختطافهم؛ فنحن نعلم كْم هو ظامل هذا االعتقال اإلدارّي؟! 

وكم هو ُمعاٍد حلقوق اإلنسان؟!
رين من األرسى، وأن نجد هلم فرًصا للعمل واستكامل الّدراسة  العناية الّتاّمة بامُلحرَّ  .5
أو مشاريع ُتعينهم عىل مواجهة احلياة ونحن من هذا املؤمتر هَنيب بكّل املنّظامت 
الّرسمّية وغري الّرسمّية أن تدعم صندوق األرسى لدى جامعة الّدول العربّية حّتى 

يتمّكن من الّتوسع يف أداء َمهّمته.
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ختفيف املعاناة عن ُأرَسِ األرسى وأطفاهلم ونسائهم، فهذه مسئولّية عربّية بالّدرجة   .6
األوىل، وال ُبدَّ من مؤّسسات العمل العريّب العاملة هبذا املجال أن تقوم بمسئولّيتها 

يف هذا الّصدد.
ا  قانونيًّ اختالفها  عىل  ولّية  الدَّ املحافل  إىل  األرسى  قضّية  نقل  عىل  العمل  أمّهّية   .7

ا ويف داخل منّظامت املجتمع املديّن. وسياسيًّ
فتح املجال ملزيد من الكتب والّدراسات عن قضّية األرسى وترمجتها إىل الّلغات   .8
املختلفة، حيث كان كتاب األرسى الفلسطينّيني »آالم وآمال« للكاتب عبد الّنارص 

فروانة فاحتة طريق إلغناء املكتبة العربّية بمثل هذه املؤّلفات اهلاّمة.

احلضور الكريم
حتّية لألرسى يف سجوهنم رجااًل ونساًء وأطفااًل وشيوًخا ومرىض؛ اّلذين مل ُتكرَس هلم 

قناٌة ومل َتْنَحِن هلم هامٌة؛ رغم قسوة آلة الّتعذيب اإلرسائيلّية.
اّلتي واجهت العذاب وقسوة الفراق بصرب وعزيمة أثارت إعجاب  هم  وحتّية إىل ُأرَسِ
العامل، إّن قضّية األرسى قضّية نضال شعب وإمجاع أّمة وروح ضمري ومسئولّية إلطالق 
وأمتّنى  قضّيتنا مجيًعا،  فهي قضّية حقٍّ وحّرّية وعدالة، هي  م،  الَّ الظُّ رساحهم من سجون 

ملؤمتركم كّل الّتقّدم والّنجاح. 
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كلمة نقيب احملاميني األردنيني
األستاذ سمير خرفان

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املؤمتر،   الطراونه راعي  هذا   النواب  األردين  األستاذ عاطف   سعادة  رئيس جملس 

أصحاب  املعايل  والعطوفة والسعادة،  الضيوف الكرام ...
ننطلق  اليوم يف هذا املؤمتر  الذي  ينعقد حتت عنوان محاية األرسى واملعتقلني  مسؤولية 

والتزام دويل .
 إنني ومن خالل  هذا املؤمتر أؤكد أن األرسى ليس فقط من هم يف سجون االحتالل،  
أو وراء القضبان وانام مجيع اهلنا  يف االرض املحتلة هم أرسى لدى العدو الصهوين املحتل 
. و نستطيع القول أن من هم  وراء القضبان ليسو أكثر حرية من من هم خارج سجون 
االحتالل، ، الن ما يتعرضون  له من من هم خارج سجون االحتالل  من تعذيب وإذالل 
وحواجز وإعتقاالت وإغتياالت وقتل  اكثر بكثري مما يتعرض له من هم داخل  السجون .

حيث أن العدو الصهيوين ال يفرج عن االرسى اال يف حدود ما حصل  من اطالق  رساح 
البعض نتيجة لعمليات تبادل  لألرسى، ما بني أسري او أكثر من الصهاينة  مع أالف  من 
األرسى العرب،  كام  حصل  عندما  أطلق رساح عدد من األرسى مقابل  الصهيوين  املدعو 
شاليط الذي سمع به العامل بأرسه نتيجة الدعاية وإلعالم الصهيوين،  الذي جعل منه قضية 
انسانية حتى أن منزل أرسته أصبح حمجًا الي رئيس او مسؤول زار الكيان الصهيوين بحيث 

يكون ضمن برناجمه زيارة منزل  العائلة.
 أين نحن كعرب وكمسلمني من قضية األرسى يف التحرك لنرصة قضية األرسى العادلة،  
فالصهاينة ألجل أسري واحد أقاموا الدنيا ومل يقعدوها من أجله جيب أن نقوم بدورنا كعرب 
معنيني بأبنائنا وإخواننا األرسى نحن مل نتحرك كام جيب  أن نتحرك، ولكن أنظروا ما حصل 

ألجل واحد صهيوين حيث  جعلوا  الدنيا تتحدث عنه.
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 وأقول  قبل أن  نعرض اىل الرشعية الدولية أو األمم املتحدة ومنظامهتا،  وخاصة 
العريب  الرسمي  املوقف  أين  اإلنسان،    وحقوق  جمريات  يف   تعنى   التي   املنظامت  
أو  واإلسالمي من قضية االرسى يف سجون االحتالل وال استثني  اي دولة عربية 
إسالمية، ألن املوقف العريب  واإلسالمي  يضع  قضية األرسى أخر قائمة اهتامماته،علام  
بأن هؤالء األرسى هم الذين قاموا بالنيابة عن أمتهم العربية واإلسالمية بمقاومة العدو 

الصهيوين املحتل  ومهامجته.
 نرى ونسمع عن مقاومة  أهلنا  يف األرض املحتلة للعدو الصهيوين،  يف دفاعهم عن األرض 
املقدسات وتدنيسها، حتت حراسة  جنود  املستوطنني عىل  واملقدسات ضد هجامت قطعان 
االحتالل واقتحامات املسجد األقىص،  التي تتم برعاية وقيادة وزراء حكومة العدو الصهيوين .
لذلك وإننا من خالل هذا املؤمتر نريد أن نطلقها رصخة مدوية جلميع الدول العربية 
واإلسالمية،  للوقوف يف وجه هذا العدو لوقف اعتداءاته، واالعتاف بأن األرسى داخل 
السجون هم أرسى حرب، باملعنى املنصوص عليه يف االتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية 

جنيف،  وليس كام  يزعم العدو اهنم مرتكبون جرائم عديدة .
ال يمكن أن يوصف املقاوم املحتل ألرضه بأنه جمرم بل هو مقاوم إلحتالل أرضه وعرضه، 
العامل يعرف أن هناك  أرض اسمها فلسطني، وأن هناك دول  قاومت االحتالل وخاصة 
االحتالل النازي وأعتفنا  هلا هبذا احلق، ولكنها لألسف هي ذاهتا  اليوم ال تعتف للشعب 
الفلسطيني  بمقاومته الحتالل  أرضه ، ال  بل أكثر من ذالك فإهنا  تطلق عىل املقاوميني 

للمحتل  وصف اإلرهاب.
 لذالك فإننا من خالل هذا املؤمتر نطالب هيئة االمم املتحدة وكافة املنظامت الدولية،  الوقوف 
إىل جانب  الشعب الفلسطيني  يف مقاومته لإلحتالل واالعتاف لألرسى بأهنم ارسي حرب،  

وأن اعتقاهلم سببه مقاومتهم  هلذا االحتالل وأن تتطبق عليهم أحكام االتفاقيات الدولية .
 ينبغي أن أشري إىل أن النقابات املهنية يف األردن ويف مقدمتها  نقابة املحاميني األردنيني 
، تقوم  بدور جيد لدعم القضية الفلسطينية بشكلها العام وخاصة قضية األرسى، وتقوم 
بدور كبري يف  فضح ممارسات العدو الصهيوين املخالفة ألبسط القوانني وحقوق اإلنسان،  
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هذا  أرسى،  جلان  نقابة  كل  يف  لألرسى  فهناك   الدولية،  واملواثيق  لالتفاقيات  واملخالفة 
باإلضافة إىل جلنة األرسى النقابية  التي تعنى بشؤوهنم وتتابع قضاياهم .

ويف اخلتام أقول  ، مكررا حتيايت  للمشاركني واملدعوين يف أعامل هذا املؤمتر،  متمنيا النجاح 
االحتالل،  لصالح أرسانا  يف سجون  اقتاحات وتوصيات تصب  إيل  والتوصل  ألعامله 

وعموما لصالح قضيتنا العادلة قضية فلسطني .

ولألرسى  ندعو اهلل أن يعجل يف حتريرهم .
أهيا احلضور  واملشاركني يف هذا املؤمتر أدعوكم أن تكون التوصيات واضحة ال لبس 
قضية  ويمنح   يتحرك  أن  واإلسالمي  العريب  الرسمي  املوقف  مطالبة  تتضمن  وأن  فيها، 
األرسى االهتامم الالزم ،ونثني عىل دور مؤسسات  املجتمع املدين هنا يف األردن،  وخاصة 
نقابة املحاميني و النقابات املهنية األخرى التي ال شك تقوم بدورها عىل أتم وجه ودائام ما 

تدعم قضية أرسانا البواسل.



33

كلمة نقيب احملاميني الفلسطينيني
األستاذ  حسني شبانه

بسم اهلل الرمحن الرحيم

حتية احلق والعروبة

األخوة واألخوات

نترشف اليوم كفلسطينيني أن نكون عىل ارض األردن الشقيق، الذي تربطنا به عالقة 
خاصة رابطة الدم واإلخوة واإلنسانية والتاريخ، نوجه التحية إىل جاللة امللك عبد اهلل الثاين، 
لنقول له أن األقىص يف خطر حيث يتم اإلعتداء عليه يف هذا اليوم،  وجتري مواجهات يف 
اإلرسائيلية   احلكومة  بحامية  اإلرسائيليني  واملستوطنيني  الفلسطيننني  بني  األقىص  املسجد 
.عدا عن جرائم االحتالل األخرى اليومية من مستوطنات  وجدار فصل عنرصي وحواجز،  

وهنب لألرض واعتداء عىل كرامة اإلنسان.
يقاومون   إنسانية ألشخاص  أولوية كوهنا قضية  اليوم هلا  نناقشها  التي  قضية األرسى 
حلامية أرواحهم وأرضهم . وانا كعضو يف إحتاد املحاميني العرب احيي األمني العام إلحتاد 
العاميني املساعدين. واشكر كل من تواجد عىل ارض األردن  املحاميني العرب واألمناء 
لنرصة قضية األرسى، وال أنسى زمييل املرضب عن الطعام املحامي حممد عالن يف السجون 
اإلرسائيلية الذي زرته واملحتجز بحالة صحية صعبة  يف سجن عسقالن بعد ان أرضب عن 
الطعام وتم إعادته لإلعتقال من ساحة املستشفى اإلرسائييل   بعد إرضابه عن الطعام ملده 
65 يوما إحتجاجا عىل إعتقاله اإلداري،  حيث ألتقيت أهلنا يف الداخل الفلسطيني الذين 

كانوا يالزمونه يف املستشفى ليل هنار، حتية هلم .
ويفرض  التنقل  من  اإلحتالل  يمنعهم  احلضور  يستطيعو  مل  غزة  يف  املحامون  زمالئي 

عليهم حصار بغيض.
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فلسطيني وكان  ابو مازن، وهو  حتدي  برئاسة األخ  األمم  علم فلسطني رفع يف هيئة 
األرسى هلم الدور الكبري به مروان الربغوثي امحد سعادات بنضاهلم وصمودهم  .

نقابة  يف  وزمالئي  األردن  يف  والنواب   االعيان  واألخوة  النواب  جملس  رئيس  احيي 
عن  يتكلم  فانه  أردين  يتكلم  عندما  العادلة  قضيتنا  ينارصون  الذين  األردنيني،  املحاميني 

فلسطني وانتم تاج عىل رؤوسنا.
امتنى ان ينجح املؤمتر بكم وتنترص هذه القضية العادلة  عامليا هذا العامل الذي يدعي احلرية 

والعدالة وينتهي أخر احتالل يف العامل .
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كلمة البروفسور ويليام شاباس 

أصحاب املعايل والّسعادة، الّضيوف الكرام، أّيا األصدقاء األعزاء، أّيا الّسّيدات والّسادة:

أودُّ أْن أعرّبَ عن امتناين وفخري باملشاركة يف هذا املؤمتر اهلاّم، وأنا أدرك أنَّ بينكم من 
كان أسرًيا سابًقا أو من أقارب وعائالت أرسى ومعتقلني. ال أستطيع أْن أبدًا الّتعبري عن 
ه لكم للّصعوبات اجلّمة واملعاناة الكبرية اّلتي مررتم ومتّرون هبا.  مدى احتامي اّلذي ُأِكنُّ
وأِكنُّ لكم احتاًما عظياًم وامتناًنا حلقيقة أّنكم اليوم موجودون بيننا، ومصّممون بشكل أكرب 
عىل الّتعامل مع القضايا واملصاعب اّلتي واجهتموها داخَل الّسجون، والّشجاعة اّلتي ال 

تنفّكون ُتظهروهنا وُتثبتوهنا لتحقيق تقرير املصري واالستقالل لفلسطني. 
سيطرحها  اّلتي  األساسّية  القضايا  لتأطري  حماولة  هو  الّرئيس  اخلطاب  من  اهلدف  إنَّ 
اآلخرون خالل اليومني القادمني. إذ سوف تستمعون إىل عروض مفّصلة حول عدد من 
القضايا الّسياسّية والقانونّية املتعّلقة بأوضاع األرسى واملعتقلني الفلسطينّيني يف إرسائيل، 

ا.  ويّل اهلاّمة جدًّ واّلتي هي بطريقة أو بأخرى، مرتبطة بمسألة القانون الدَّ
ويف طليعة هذه القضايا منع الّتعذيب والعقوبات القائمة عىل املعاملة غري اإلنسانّية القاسية 
واملعاملة امُلهينة، وقضايا تتعّلق بظروف االعتقال، املعضالت حول احلصول عىل حماكمة 
عادلة واالنتهاكات حلقوق احلصول عىل حماكامت عادلة، ويف حاالت املعتقلني اإلدارّيني، 
وحّتى غياب أّي حماكمة يف األصل، قضايا تتعّلق بحقوق األطفال، ومسائل حقوق املعتقلني 
واألرسى، اّلذين يعتربون أرسى حرب وينبغي أْن يتمَّ احتجازهم وفًقا لذلك كام نّصت عليه 
اّتفاقّية جنيف، يف دولة االحتالل وليس ترحيلهم من دولتهم. هذه القضايا وغريها سوف 

يتمُّ بحُثها وعرُضها من ِقبل املتحّدثني املحتمني خالل اليومني القادمني. 
ويّل نظام مثري لالهتامم والفضول،  الدَّ القانون  إّن  ويّل؛  الدَّ القانون  بالّطبع هو  واإلطار 
العامل  بقّية  وضعت أسسه دول جتارّية غنّية يف أوروبا من أجل محاية وضامن هيمنتها عىل 
اخّتذ  األخرية،  والعقود  الّسنوات  يف  ولكْن،  العاملّية.  الّتجارة  يف  املالّية  مصاحلها  ومحاية 
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ويّل أبعاًدا أخرى تضّمنت الرّصاع ضدَّ الكولونيالّية واالستعامر، حّق الّشعوب  القانوُن الدَّ
يف تقرير املصري، محاية الكرامة اإلنسانّية وحقوق اإلنسان، ومحاية املدنّيني واملقاتلني خالل 

الرّصاعات املسّلحة. 
وقد تبّنت دولة فلسطني، كام ُتدَعى يف األمم املّتحدة بعد انضاممها عام 2012 للجمعّية 
ويّل خالل األعوام املنرصمة. وكام تعلمون، فقد تال  العمومّية، هذه اجلوانب من القانون الدَّ
ولّية يف جماالت خمتلفة أمّهها  ذلك املصادقة والقبول عىل عدد من املعاهدات والقوانني الدَّ
ويّل. لقد كان قبول هذه املعاهدات، من جهة، وسيلة  حقوق اإلنسان والقانون اإلنسايّن الدَّ
للّتأكيد عىل وجود فلسطني كدولة، ولكّنها أيًضا مّثلت التزاًما صارًما من طرف فلسطني 
ا  بمحتوى القانون، واّلذي قاما أساًسا عىل محاية الكرامة اإلنسانّية. وهو ما مثل تناقًضا حادًّ
ويّل، اّلتي هي يف خالف دائم حول الّتطبيق والّتحّدي  مع موقف إرسائيل اجّتاه القانون الدَّ

املستمّر حول انخراطها يف احلقائق. 
ولّية، واّلتي اعتربت انتصاًرا كبرًيا لفلسطني من حيث  ومثال عىل ذلك، حمكمة العدل الدَّ
البداية ويف مجيع هيئات ومؤّسسات األمم  قرارات املحكمة، وأّن إرسائيل عارضت منذ 
حتّدي  يف  واستمّرت  بالّتحّيز  الدولية  العدل  حمكمة  أعضاء  واهّتمت  القرار،  هذا  املّتحدة 

ورفض الّنتائج اّلتي خلصت إليها املحكمة. 
فلسطني  من  كلٌّ  حيث  والّسياسّية،  املدنّية  احلقوق  حول  ويّل  الدَّ امليثاق  هو  آخر  مثال 
وإرسائيل أعضاٌء فيه. ولكن عىل الّنقيض من فلسطني، اّلتي قبلت تداعيات تعديل امليثاق 
كاّفة، أرّصت إرسائيل لدى جلنة حقوق اإلنسان واّلتي هي اهليئة املسؤولة عن تطبيق امليثاق، 
أّنه ال ينطبق أو يطّبق خارج حدود منطقته، أْي املناطق املحتّلة. وقد رفضت الّلجنة وجهة 
ولّية واملحكمة األوروبّية حلقوق اإلنسان، وأيًضا كّل  الّنظر هذه، وكذلك حمكمة العدل الدَّ
ويّل. ومع ذلك، استمّرت إرسائيل يف إرصارها عىل أّن امليثاق  سلطة أو هيئة يف القانون الدَّ

غري قابل للّتطبيق. 
تت األمم املّتحدة عىل إقامة  باإلضافة إىل ذلك، ومن خالل جملس حقوق اإلنسان، صوَّ
جلنة حتقيق يف الرّصاع عام 2014. ويف حني رّحبت فلسطني هبذه الّلجنة وأبدت تعاوهنا 
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بشكل كامل، رفضت إرسائيل جلنة الّتحقيق حّتى أهّنا مل تسمح ألّي من أعضائها بأْن يطُؤوا 
أرَض فلسطني. 

وأخرًيا، يف مطلع هذا العام، أعلنت فلسطني اعتافها بالّسلطة القضائّية للمحكمة اجلنائّية 
ولّية فيام يتعّلق بالّنزاع واحلرب عىل غّزة وغريها من االنتهاكات يف الّضّفة الغربّية وقطاع  الدَّ
ويّل يف العقود  غّزة ورّحبت هبا. وتؤّيد فلسطني بذلك واحًدا من أعظم إبداعات القانون الدَّ
ا يف  ا، ولكّنها ال تزال مقبولة عىل نطاق واسع جدًّ األخرية، واّلتي قد ال تكون مقبولة عامليًّ
العامل. أّما إرسائيل، فهي ترفض ذلك بشكل قاطع وتّدعي أّن فلسطني ال تعترب دولة قادرة 
ا إىل األمني العاّم  عىل املصادقة عىل دستور روما األسايّس وبالّتايل سّلمت اعتاضها رسميًّ

لألمم املّتحدة. 
باعتقادي، أنَّ هذا تناقًضا صارًخا ال يقبل الّشّك بني التزام دولة فلسطني وموقفها - قيادًة 
وتأثري  لصالحّيات  املعارض  إرسائيل  موقف  وبني  ويّل  الدَّ القانون  من  اإلجيايّب   - وشعًبا 
ويّل. أعتقد أنَّ يف هذا األمر ما جيب أْن يطمئن الفلسطينّيني بأهّنم قد اخّتذوا الّطريق  القانون الدَّ

ويّل.  الّصائب فيام يتعّلق بالقانون الدَّ
سأترك هذا القضايا لزمالئي اّلذين سيخوضون بالّتفصيل حول قابلّية تطبيق القانون 
ويّل عىل الّنزاع وخاّصة يف قضّية األرسى واملعتقلني يف فلسطني، ولكن لدّي بعض األفكار  الدَّ

اّلتي أودُّ مشاركتها معكم واّلتي قد تساعد عىل وضع إطار عاّم للّنقاش.
أّواًل: أودُّ لفت انتباهكم إىل صدور وثيقة جديدة تمَّ تبنيها يف مستهّل هذا العام،  -

ويّل بحامية  ويّل يف األمم املّتحدة والقانون الدَّ ُتسلِّط الّضوء عىل التزام املجتمع الدَّ
حقوق األرسى واملعتقلني. تبّنت جلنة األمم املّتحدة ملنع اجلريمة والعدالة اجلنائّية 
معاملة  بشأن  عاما   60 ملّدة  هبا  العمل  استمّر  َدولّية  ملعايري  حاسمة  مراجعات 
إىل  مانديال« مراجعات واسعة وإضافات وحتديثات  »قواعد  الّسجناء. وتشمل 
القواعد املعيارّية الّدنيا لألمم املّتحدة بشأن معاملة الّسجناء واّلتي تعود إىل عام 
1955.  وقد دعيت هذه الوثيقة نسبًة للّسجني الّسيايّس األكثر شهرة عىل األرجح 
ُتقرُّ هذه  العامل بأكمله: نيلسون مانديال. وأعتقد أنَّ اجلمعّية العمومّية سوف  يف 



38

يمكن  هاّمة  وأداة  وسيلة  الوثيقة  وهذه  العام.  هذا  من  الحق  وقت  يف  الوثيقة 
استخدامها ملساعدة األرسى واملعتقلني يف الّسجون اإلرسائيلّية. 

ثانًيا: املوضوع الّتايل يتعّلق بمسألة قانونّية تقنّية وهي جزء من املداوالت واحلوار،  -
ولكّنه موضوع مهّم يف الّرأي االستشارّي حول اجلدار عام 2004، استخدمت 
اإلنسان  حقوق  قانون  بني  العالقة  لوصف  مصطلًحا  ولّية  الدَّ العدل  حمكمة 
وقانون الّنزاعات املسّلحة: lex specials أْي »قانون خاّص/قاعدة الّتخصيص«. 
حول  االستشارّي  الّرأي  يف   1996 عام  املصطلح  ذات  املحكمة  واستخدمت 
األسلحة الّنووّية. وهو ما يعني بشكل أسايّس أّنه يف حالة وجود رصاع واحتالل، أو 
عند الّتعامل مع منطقة قد تنطبق عليها أحكام وقوانني الرّصاعات املسّلحة، عندها 
جيب أن نضع القانون اإلنسايّن جانًبا ونطّبق هذه املجموعة من القوانني اجلديدة. 
مل أستسغ يوًما هذه الّنظرّية عام 1996، إذ رأيت فيها هتديًدا لسيادة وسيطرة قانون حقوق 
اإلنسان. وخّففت املحكمة من نربهتا يف 2004 عندما تعّلق األمر باجلدار وأكثر قلياًل عام 
ول اّلتي  2006. ومع ذلك، ال يزال القانون واملعتقد امُلحبَّب للمحامني العسكرّيني يف الدُّ
حتتّل دواًل أخرى. فإذا ما ذهبنا إىل البنتاغون يف واشنطن، وحتّدثنا مع املحامني العسكرّيني 
حول القوانني اّلتي تنطبق عىل االحتالل، فإهّنم سيجيبون عىل الفور » lex specials«، بينام 
يتناَسون قوانني حقوق اإلنسان. وإذا ما ذهبت إىل لندن وسألت عن القوانني اّلتي تنطبق عىل 
العراق املحتّلة، فإهّنم سيقّدمون لك ذات اجلواب، واحلال نفسه يتكّرر عند سؤال إرسائيل. 
  واحلقيقة هي أنَّ القانون العسكرّي يوّفر عادًة محاية أقّل وأدنى من القانون اإلنسايّن، 
ومن اخلطأ القول: إنَّنا ُيمكن نغّض الّنظر ونضع األخري جانًبا لصالح هذا القانون. ورّبام 
ا حيث يتوّجب علينا االعتاف  ستطرح ذات املسألة جمّدًدا نظًرا لوجود جماالت متخّصصة جدًّ
يتعّلق  اإلنسان، خاّصًة عندما  الّتعامل مع حقوق  املسّلحة يف  الرّصاعات  قانون  بمسامهة 
األمر بأرسى احلرب، فهذه املواضيع واملجاالت مل يتعّرض هلا مواثيق ومعاهدات حقوق 
دة خالهلا هلذه املواثيق، كان من اجليّل أّنه مل تكن  اإلنسان، ففي الفتة اّلتي تّم إعداد امُلسوَّ
هناك أّية نّية للخوض يف هذه املواضيع. ولذلك، سمحت هذه املواثيق للّدول أْن توقف 
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الّنزاعات املسّلحة لكي  ا وتطبيق مواثيق ومعاهدات حقوق اإلنسان خالل  العمل رسميًّ
يستطيعوا الّتعامل مع أرسى احلرب. 

املعضلة هنا أنَّ الّدول ال تفعل ذلك فقط ألهّنا ال تريد االعتاف بقابلّية تطبيق قانون 
حقوق اإلنسان عىل املنطقة. عندما حتتّل دولٌة أرايَض معّينة، إذا ما أرادت أْن توقف تطبيق 
قانون حقوق اإلنسان عىل تلك املنطقة، فإّن ذلك يدّلل عىل قبوهلا واعتافها بأّن قانون حقوق 
اإلنسان ينطبق عادة عىل هذه املنطقة. عىل سبيل املثال، لن تتقّيد إرسائيل أبًدا هبذه املعاهدات 

ألهّنا ال تستطيع االعتاف بأنَّ قانون حقوق اإلنسان ينطبق ويرسي عىل املناطق املحتّلة. 
ويّل هو يف جمال إنفاذه وتطبيقه. ال أحتاج  وإحدى مواطن الّضعف األساسّية يف القانون الدَّ
إىل الّتشديد عىل هذه الّنقطة وخاّصة لدى هذا اجلمهور من الفلسطينّيني، حيث حّققتم انتصاًرا 
ا، عام 2004 بخصوص جدار  مذهاًل يف حمكمة العدل العليا، وهي املحكمة املرموقة عامليًّ
لفصل، ولكن مع ذلك، ال يزال اجلدار موجوًدا واملستوطنات تتوّسع وتزداد أكثر مّما كانت 
ولّية واملواثيق  عليه وقتها. وأنا بالفعل أتعاطف مع أولئك اّلذين يتطّلعون إىل املحكمة الدَّ

ويتساءلون: »إىل أين سيوصلنا؟ وكيف يساعدنا وماذا يقّدم لنضالنا؟«. 
ويّل، بحكم طبيعة الّنظام العاملّي الّسائد، يعمل بالرّضورة   وعلينا أْن ندرك أنَّ القانون الدَّ
ا، حيث توجد حماكم تصدر  ا وطنيًّ من خالل عالقة تآزر مع الّسياسة. فهو ليس نظاًما قانونيًّ
أحكامها وقراراهتا، وهلا أكثر أو أقّل وسائل وأساليب ذاتّية إلنفاذها وتطبيقها. ال يسري األمر 
ويّل ومن غري الواقعي الّتفكري أنَّ هذا ممكن. لذلك؛  هكذا عندما يتعّلق األمر باملستوى الدَّ
ولّية وغريها من اهليئات ينبغي أن  فإّن مجيع هذه االنتصارات واإلنجازات أمام املحاكم الدَّ
تنتقل من خالل قوى سياسّية. إذن، فهي معركة من مرحلتني: حُييل املحامون القضّية إىل 

القادة الّسياسّيني كذخرية لدفع الّنقاش واحلوار قُدًما. 
بقعة واحدة، حيث كّل ما أوردته سابًقا ليس دقيًقا بشكل كامل  يوجد مكان واحد، 
ويّل، متى أصدرت املحكمة قرارها، تكون  لوصف الوضع. يف هذه اجلزئّية من القانون الدَّ
ولّية  ولّية. فإذا بدأت املحكمة اجلنائيَّة الدَّ ملزمة بتنفيذ هذا القرار، وهي املحكمة اجلنائّية الدَّ
بالّنظر يف قضّية/حماكمة، حيّق هلا احتجاز املّتهم، وإذا ما صدر حكم باإلدانة، تكون املحكمة 
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ا. وال توجد عدهنا حاجة للّتدخل أو الّتطبيق الّسيايّس، وهو  اجلنائّية خمّولة بسجن املّتهم فعليًّ
ولّية.  رسُّ مجال املحكمة اجلنائّية الدَّ

املحامي األمريكّي العظيم، روبرت جاكسون، حمكمة العدل العليا، عندما عينه الّرئيس 
مقولته  قال  عندها  آنذاك.  العاّم  الّنائب  كان  حيث  نورينبورغ،  حماكمة  يف  للوقوف  ترومان 
ولّية  املشهورة، واّلتي تّم اختيارها لتكون ضمن رأي املحكمة يف احلكم الّصادر: أنَّ اجلرائم الدَّ
ترتكب من قبل أفراد وليس كيانات جمّردة. ويعترب تفسرًيا خاطًئا عندما نقول: إنَّ الّدول ال 
ترتكب اجلرائم. ما كان حياول قوله وإثباته هو الّتأكيد عىل أنَّ األفراد أيًضا يتحّملون املسؤولّية 
وال يمكنهم االختباء وراء حكوماهتم ودولتهم واالّدعاء أهّنم جمّرد أدوات بيد الّدولة. فنحن 
ويّل. والّنقطة اّلتي  مجيًعا أفراد مسؤولون عن أفعالنا، ولنا احتامنا وفهمنا ملبادئ القانون الدَّ
أراد جاكسون أْن يوصلها هو وجود تكامل وانسجام اإلدانة يف جريمة ما أمام املحكمة اجلنائّية 
ولّية مّما يؤّدي ال حمالة إىل إدانة الّدولة، والّدول تدرك ذلك وهلذا ينتاهبم الّرعب. رّبام هلذا  الدَّ
ولّية يف احلالة الفلسطينّية اآلن.  الّسبب من املهم للفلسطينّيني أْن تنخرط املحكمة اجلنائّية الدَّ

ا، وقد واجهت العديد من االنتقادات،  ولّية بطيئة جدًّ وكانت بداية املحكمة اجلنائّية الدَّ
رة حسب اعتقادي، لتكيزها املبدئّي عىل أفريقيا فقط. ولكن، تغرّي الوضع بشكل واضح  املربَّ
معنيٍّ  وغري  ترجى  فائدة  بال  الّسابق  الّنائب  كان  تعلمون،  وكام  اجلديد،  العاّم  الّنائب  مع 
بمساعدة القضّية الفلسطينّية. إذ كان حياول - حسَب اعتقادي - أْن يتجنَب االحتكاك مطلًقا 
بالّدول العظمى وحلفائها وأصدقائها، وصديقة واحدة حتديًدا، ال حاجة لذكرها باالسم. 
وتساوق سلوكه بشكل كامل مع هذه الّرؤية، وهو ما أصبحنا نعلمه مجيًعا من ترسيبات 
ويكيليكس، حيث كشفت عن روابط مع دبلوماسّيني أمريكّيني، أقّل ما يقال عنها: إهّنا كانت 
ا. وال اعتقد أنَّ هذه هي احلالة مع الّنائب العاّم احلايل، واّلتي أرسلت  متمّيزة ووثيقة جدًّ
عّدة تلميحات وإشارات بأهّنا ستقوم بعملها وفًقا للمبادئ، وبأهّنا تدرك أنَّ فشل املحكمة 
ولّية يف الّتعامل مع القضايا الّصعبة هو خطر مميت لبقاء واستمرارّية هذه املحكمة.  اجلنائّية الدَّ
ولّية القضّية الفلسطينّية، فإّن ذلك  ويّدعي الكثريون أّنه إذا ما تناولت املحكمة اجلنائّية الدَّ
سيؤّدي إىل دمار املحكمة لكوهنا مؤّسسة هّشة. أختلُف معهم يف ذلك، ما قد هيّدد املحكمة 
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بالّدمار هو رفضها استالم قضايا صعبة مثل قضّية فلسطني. حتت قيادة الّنائب العاّم احلايل، كام 
يفيدنا املوقع اإللكتويّن الّرسمّي، نستطيع رؤية قائمتني: األوىل قائمة بالقضايا اّلتي تمَّ الّنظر 
فيها )وتشمل تسَع دول إفريقّية( تليها تسُع قضايا أخرى تضم قضايا من العراق )حيث اململكة 
املّتحدة هي موضوع الّتحقيق(، أفغانستان )حيث الواليات املّتحدة األمريكّية هي موضوع 

الّتحقيق(، وقضايا من جورجيا )حيث روسيا هي موضوع الّتحقيق( وقضّية فلسطني. 
وبالّنسبة ملوضوع األرسى واملعتقلني، هناك عّدة نقاط استهاللّية. منها اثنتان أصبحتا 
ولّية للّنظر يف أمرها. الّنقطة األوىل تتعّلق باجلرائم ضّد اإلنسانّية  بمتناول املحكمة اجلنائّية الدَّ
املتمّثلة باالعتقال، وهلذه الّنقطة عّدة َنواٍح قانونّية ينبغي دراستها والبحث فيها وصعوبات 
مّجة ينبغي ختّطيها والّتغّلب عليها، ومنها قضايا تابعة للمنطقة، ففي حني منحت فلسطني 
ولّية الّصالحّية للّتحقيق عىل األرايض الّتابعة هلا، فإّن االعتقال والّسجن  املحكمة اجلنائّية الدَّ
ا يقع ضمن أرايض دولة أخرى. وهناك قضّية جريمة احلرب املتمّثلة باالعتقال غري  فعليًّ
القانويّن كام نّص عليه يف املاّدة 8 من اّتفاقّية روما. فاالحتجاز غري القانويّن ليس جريمة تمَّ 

البحُث فيها واستكشافها. 
ا من هاتني اجلريمتني.  ا أيًّ ويّل مل يتناول فعليًّ وال ُبدَّ يل من القول هنا: إنَّ جمتمع القانون الدَّ
يوجد قرار واحد فقط حول اجلرائم ضّد اإلنسانّية يف الّسجن أصدرته املحكمة اإلنسانّية 
ا ال يوجد يشء آخر يف هذا اإلطار مطلًقا. وعمر  يًّ ولّية حول يوغسالفيا سابًقا. ولكن ِجدِّ الدَّ
األدبّيات املنشورة الوحيدة اّلتي صدرت حول احلبس أو االحتجاز غري القانويّن ما يزيد عن 

نصف قرن من الّزمن. 
هلذا؛ أمام املحامني الفلسطينّيني وأصدقائهم من املجتمع القانويّن يف أنحاء العامل حتدٍّ كبرٌي يتمّثل 
الّترشيعات واألحكام ليتسّنى استخدامها من قبل  يف وضع ُحَجٍج كافية لتفسريات حديثة هلذه 
ولّية لتحقيق قدر من العدالة لألرسى الفلسطينّيني يف إرسائيل.  الّنائب العاّم للمحكمة اجلنائّية الدَّ

أشكُر لكم اهتامَمكم. 
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كلمة األمني العام إلحتاد احملاميني العرب
األستاذ عبد اللطيف بو عشرين

حتية احلق والعروبة 

احلضور الكريم

باسم إحتاد املحاميني العرب فقد أعددنا كإحتاد ورقة مستفيضة ومعمقة،  تنرصف إىل 
املوضوع  هذا  األرسى،  موضوع  نعالج  أن  بموجبها  يمكن  التي  والوسائل  اآلليات  كل 

اإلنساين اخلطري.
بداية ال بد يل أن أقف وقفة وحتية لدبلوماسية الفلسطينية، التي نجحت عىل مستوى 
بعيد بتحقيق مكسب رمزي باعتاف األمم املتحدة بفلسطني كدولة مراقب . غري أن هذا 
املكسب الرمزي له تداعيات عىل املستوى العاملي والدويل والنفيس،  يتجسد ذلك يف كون 
احلصول عىل اعتاف من األمم املتحدة  بدولة فلسطني كعضو مراقب،   تكمن به أن  قوة 
املرء استطاعت أن تقنع عىل األقل عىل املستوى الرمزي،  ويف الرمز أكثر من عمق ولذلك 

كل التحية لنجاح الدبلوماسية الفلسطينية.
اليوم أود أن أقدم آليات عمل وليس شجب أو انتقاد أو أسف منذ عام 1948 ونحن 
نتأمل يف العديد من املواضيع التي ختص الشعب الفلسطيني وتداعيات قضيته عىل األمة 
العربية،  وها انا اليوم  كمحامي ال بد أن  أناقش بعض الوسائل القانونية ويف مقدمتها 
واجلواب  احلرب  أرسى  هبا  يقوم  التي  اجلرائم  حيكم  هل  ومضامينه،  الدويل  القانون 
نعم يزكيها يف هذا املواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ومجيع بنود هذه  
االتفاقية الدولية تعالج موضوع األرسى، وقد سبق  وأثار املتحدثني مسألة قانونية عامة 
وهي ملاذا ال تتعامل حمكمة العدل الدولية مع األرسى الفلسطينيني كأرسى حرب وملاذا 

يتم تأويل الصورة يف القانون الدويل.
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برصيح العبارة إن العدو اإلرسائييل هو من ترسي كلمته يف املحاكم الدولية،  وداخل 
كل املؤسسات الدولية التي حيتكم هلا الفلسطينيون كشعوب مستضعفة .حيث تتعامل 
هي  جرائم  من  به  يقومون  وما  شخيص  بإطار  الفلسطينيني  األرسى  مع  املحاكم  هذه 

جرائم أشخاص.
هذا األمر يقتيض منا نحن كمحامني وكمجتمع مدين أن نبذل كل اجلهود لدعم هذه 

القضية ونحن مجيعا مقرصون .
وهذه اهليئة التي نظمت املؤمتر هيئة شؤون األرسى لدهيا العديد من امللفات واملعاينات 
والوسائل املدعمة لقضية األرسى. حيث بإمكاننا تقديم ملفا متكامال فيه مجيع اإلثباتات 
والشهادات وإذا تعاملوا معنا كأشخاص أن نثبت حرجا أمام املحاكم الدولية، ونستعني 
األرسى  ضد  االحتالل  جرائم  لفضح  والعاملية  العربية  والتكنولوجيا  اإلعالم  بوسائل 

الفلسطينيني.
وعليه نقدم هذه املقتحات:-

أوال: دعوة االحتادات والنقابات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية لتشكيل   -
حتالف لدعم األسري الفلسطيني بكل األشكال املتاحة.

ثانيا: تبني دعوة الدول األطراف يف اتفاقية جنيف الرابعة  إىل االنعقاد لتدارس   -
التأويل  ال  التفسري  اجل  من  أحكامها  خمالفة  عىل  تفعيلها  الواجب  العقوبات 

واإليضاح وتأكيد بنودها التي فرست ملصلحة العدو اإلرسائييل.
ثالثا: دعم منظامت املجتمع الفلسطيني وهيئة األرسى يف قضية جرائم االحتالل   -

وتقديمها للمحكمة اجلنائية الدولية.
إن إحتاد املحاميني العرب عىل أتم االستعداد للعمل عىل  فضح ما يقع يف سجون   
اإلداري  واالعتقال  القرسية  كالتغذية  االرسى   بحق  جرائم  من  االحتالل 

والتعذيب وغريها.
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كلمة القائد االسير مروان البرغوثي
مقدمة من زوجته احملامية فدوى البرغوثي

األخوات واإلخوة األعّزاء:

احلضور الكريم:

يطيب يل أْن أخاطبكم اليوم، شاكًرا لكم هذه املشاركة، ويسعدين أْن أتقّدم بالّشكر اجلزيل 
للحضور، والّشكر املوصول لألشّقاء يف األردّن، واإلخوة القائمني عىل تنظيم هذا املؤمتر.

األخوات واإلخوة:
تتابعون تصاعد سياسة العدوان واالحتالل، االستيطان، الّتهويد، احلصار، االغتيال، 
االعتقال، تدمري املنازل واإلرهاب املنّظم للمستوطنني بحامية جيش االحتالل، وتدركون 
اليوم أكثر من أّي وقت مىض أّن إرسائيل حكومًة وبرملاًنا وجمتمًعا ونخبة سياسّية وأمنّية 
الكولونيايّل  الّصهيويّن االستيطايّن  املرشوع  استمرار  اختارت  قد  واقتصادّية وإعالمّية، 
االحتاليّل، بام يعني نسف إمكانّية قيام دولة فلسطينّية مستقّلة، ومن هنا فإّن املعركة طويلة 
وستزداد رشاسة مع هذا املرشوع الّصهيويّن، ومسلسل اإلعتقال سوف يستمّر واّلذي 
بدأ قبل حوايل مخسني عاًما، بل يتصاعد ويّتسع، مّما يتطّلب استاتيجّية فلسطينّية شاملة، 
ملواجهة هذه الّسياسة، يف خمتلف اجلوانب، بام يف ذلك اجلانب القانويّن اّلذي ينعقد هذا 

الّلقاء ملناقشته وبلورته.

األخوات واإلخوة:
األرسى  بحّق  ذلك  يف  وبام  شعبنا،  بحّق  اإلرسائيلّية  اجلرائم  شّك  ال  تتابعون  إّنكم 
واملعتقلني، ابتداًء من استباحة األرض الفلسطينّية، واستمرار مسلسل االعتقاالت، اّلذي 
شمل حّتى اآلن مئات اآلالف خالل العقود اخلمسة املاضية من الّنساء واألطفال والفتية 
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نِّ وذوي االحتياجات اخلاّصة واملرىض، حيث تعّرضوا خالهلا  والّرجال والّشباب وكبار السِّ
لالعتقال الوحيّش، واملعاملة القاسية واملرعبة، أثناء االعتقال، وللرّضب والّتنكيل، وختريب 
املمتلكات ورسقة املجوهرات واألموال، إىل عملّية الّتحقيق والّتعذيب اجلسدّي والّنفيّس يف 
ّية، إىل تلفيق لوائح اهّتام، يتّم تزويرها، بل تنتزع  مراكز االعتقال والّتحقيق املعروفة والرّسّ
بكّل الوسائل غري املرشوعة، إىل جهاز قضائّي عسكرّي خيضع متاما لسلطة االحتالل، وهو 
جزء عضوّي ال يتجّزأ منها، ويشتغل به ضّباط جيش االحتالل منصب القضاة والّنيابة، 
اّلذين يستندون يف أحكامهم إىل رزمة األوامر  العسكرّية، الّصادرة عن سلطات االحتالل 
ا، عوًضا عن القضاة اّلذين خيضعون يف أحكامهم  وقوانني الّطوارئ األصلّية واملعّدلة ارسائيليًّ
بام خيدم املرشوع الّصهيويّن وتوجيهات جهاز املخابرات، وهذه املحاكم تفتقد ألدنى أسس 
املقاضاة العادلة والّنزهية، وتزّج سلطات االحتالل وبغطاء القوانني واملحاكم اإلرسائيلّية 
واملحاكم العسكرّية واملدنّية، باآلالف من الفلسطينّيني والعرب يف الّسجون، حيث يقضون 
ربيع عمرهم ومعظم طفولتهم وآلخر كهولتهم يف الّزنازين والّسجون، وخيضعون لظروف 

حياتّية قاهرة ومذّلة، تنتهك عىل مدار الّساعة من كرامتهم اإلنسانّية.

األخوات واإلخوة:
إّن املطلوب هو العمل عىل بلورة موقف سيايّس وقانويّن وإعالمّي لتحقيق ما ييل:

اإلعتاف باألرسى كأرسى حرب، ومعاملتهم حماربني ومقاتلني من أجل احلّرّية،   .1
ا، ومواطنني  خاّصة أهّنم جزء من حركة حتّرر وطنّي وكيان سيايّس معتف به دوليًّ
يف دولة فلسطني املراقب يف األمم املّتحدة، ومن املؤسف أنَّ املفاوض الفلسطينّي مل 
يطالب بمعاملة األرسى كأرسى حرب أو كمقاتلني من أجل احلّرّية طوال عقد من 
املفاوضات، عوًضا عن االشتاط إلطالق رساحهم كرشط يسبق أّية مفاوضات 

كام جرى يف مفاوضات كثرية.
هذه  جدوى  لعدم  استثناء،  ودون  كاملة،  بصورة  اإلرسائيلّية  املحاكم  مقاطعة   .2
املحاكم، حّث املحامني بعدم املرافعة أمام هذه املحاكم، حّتى تلتزم بعقد املحاكامت 
ويّل، وتوفري ضامنات املحاكامت العادلة، وإلغاء  طبًقا الّتفاقّيات جنيف والقانون الدَّ
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األحكام الّصادرة عنها بحق األرسى واملعتقلني كاّفة، وإخضاع املحاكم ألسس 
قانونّية َدولّية، ترشف عليها هيئة قانونّية َدولّية، وذلك كحدٍّ أدنى للّتعاطي مع هذه 
ا أدعو إىل املقاطعة الّشاملة هلذه املحاكم، كجزء ال يتجّزأ من  املحاكم، وأنا شخصيًّ

مقاومة االحتالل.
اإلفراج الفورّي وغري املرشوط عن املعتقلني اإلدارّيني، ورفض االعتقال اإلدارّي   .3
ا مع القضاء اإلرسائييّل  بصورة مطلقة، والتزام املعتقلني اإلدارّيني بعدم الّتعاطي كليًّ

بكّل مسّمياته.
العمل عىل اإلفراج عن األرسى املرىض كاّفة، وخاّصة ذوي االحتياجات اخلاّصة،   .4

واملصابني بأمراض خطرية ومزمنة.
العمل عىل إجبار إرسائيل بالّتوّقف الّتاّم عن جرائمها اليومّية باعتقال األطفال،   .5
ومن هم دون ِسّن الـ 18 عام، واإلفراج عن املئات منهم، واعتبار اعتقال األطفال 

وتعذيبهم والّتنكيل هبم، جزًءا من جرائم احلرب.
عرض االعتاف باألرسى الفلسطينّيني والعرب أرسى حرب ومقاتلني من أجل   .6
احلّرّية للّتصويت يف اجلمعّية العمومّية لألمم املّتحدة، ودراسة آلّيات حتقيق ذلك.

األخوات واإلخوة:
مّرة أخرى أحّييكم، وأشّد عىل أياديكم، مؤّكًدا لكم، أنَّ إرادة األرسى، وإرادة شعبنا 

بأرسه، ستبقى أقوى من إرادة االحتالل، وأنَّ فجر احلّرّية آٍت ال حمالة.

أخوكم
مروان الربغوثي/  سجن هداريم
2015/9/16
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سياسة الّتعذيب واإلفالت ِمن العقاب

محاضرة احملامية بانة شغري
تلقيها احملامية ميساء أبو صالح

الّسّيدات والّسادة األفاضل

سياسة الّتعذيب وأشكال أخرى من سوء املعاملة أثناء االعتقال والّتحقيق
العاّمة ملناهضة  الّلجنة  تقّدمت هبا  اّلتي  أيلول سنة 1999 ويف أعقاب االلتامسات  يف 
إرسائيل  يف  العليا  العدل  حمكمة  فرضت  أخرى  حقوقّية  ومنّظامت  إرسائيل  يف  الّتعذيب 
ا باالعتامد  حظًرا عىل بعض أساليب الّتعذيب والّتنكيل اّلتي كان استخدامها شائعا وقانونيًّ
عىل توصيات جلنة الندوا من العام 1987. األساليب اّلتي حظرهتا املحكمة شملت آنذاك 
اهَلزَّ العنيف للجسم اّلذي أّدى إىل مقتل عبد الّصمد حريزات، الّشْبح اّلذي مجع حينها بني 
َعِفٍن  بكيٍس  لتحقيق  املؤمل عىل كريسٍّ صغرٍي ومنحٍن، وتغطية رؤوس اخلاضعني  الّتنكيل 
ورْطٍب، وإسامع املوسيقا املزعجة مّدة ساعات، كام وحظرت املحكمة إجبار املعتقلني عىل 
ا فمنعته املحكمة فقط  الّنوم لفتات طويلة جدًّ أّما منع  القرفصاء كالّضفد،  اخّتاذ وضعية 
الّنوم نتيجة الحتياجات  أّما إْن كان منع  يف حال كان هدفها كرس إرادة املعتقل وإرهاقه، 

استمرارّية الّتحقيق فيسمح بذلك.
شّكل قرار املحكمة هذا تقّدًما ذا أمّهّية مقارنة بالوضع القانويّن اّلذي أتاح حّتى ذلك 
ته جلنة  الّتحقيق، باإلضافة إىل ما سمَّ أثناء  الّنفيّس كاّفة  العنف  الّتاريخ استخدام أساليب 
الندوا » بالّضغط اجلسدّي املعتدل » ذلك عىل الّرغم ِمن أّن حظر الّتعذيب وسوء املعاملة 
ويّل وقانون حقوق اإلنسان وهو حظر عريّف     مطلق وغري قابل  الدَّ القانون اإلنسايّن  يف 

 Customary, absolute, non-derogable .للّتجزئة
ولّية اّلتي انضّمت إليها إرسائيل   ويرد يف سلسلة طويلة من املعاهدات واالّتفاقّيات الدَّ
ا ال يمكن الّتاجع عنه أو تقييده، كام  والتزمت باحتامها واّلتي تشّكل تعليامهتا ُحْكاًم عرفيًّ
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املذّلة  أو  اإلنسانّية  وغري  القاسية  العقوبة  أو  واملعاملة  والّتنكيل  للّتعذيب  املطلق  املنع  أنَّ 
يرسي يف مجيع األوقات: يف أوقات الّسلم ويف أوقات احلرب وانتهاكه قد يشّكل جريمة 

ضّد اإلنسانّية وجريمة حرب.
عىل الّرغم من كّل ذلك أبقى قرار املحكمة العليا ثغرات قانونّية تتيح لألجهزة األمنّية 
اإلرسائيلّية مواصلة استخدام الّتعذيب يف احلاالت اّلتي تندرج برأهيم حتت » دفاع الرّضورة 
» والّشائع تسميتها » القنبلة املوقوتة » كام وأثبتت الّتجربة أّن األجهزة األمنّية اإلرسائيلّية 
واصلت استخدام الوسائل اّلتي منعتها املحكمة وطّورت رسيعا وسائل تنكيل وتعذيب 
جسدّية ونفسّية إضافّية مقرونة بسياسة منهجّية من انعدام املحاسبة وإفالت حُمّققي جهاز 
املخابرات اإلرسائيلّية بشكل تاّم حّتى من املثول أمام جهاز حتقيق مستقّل أو نزيه ومنح من 

يرتكب الّتعذيب حصانة تاّمة تقود دوما إىل إعفائهم سلفا ِمن حتّمل أّية مسؤولّية جنائّية. 
جهاز  عودة  سهولة  أثبتت   2014 صيف  أحداث  منذ  الفلسطينّيني  األرسى  جتربة 
املخابرات إىل استخدام منهجّي لكّل أساليب الّتعذيب اجلسدّي اّلتي حظرت باإلضافة إىل 

أساليب أخرى وعىل رأسها املوزة، منع الّنوم واالنتهاك الّلفظّي واجلنيّس.
ألوف الّشهادات املوّثقة لدى مؤّسسة بيكايت منذ عام 2000 تكشف أيضا عن سياسة 
بيوهتم  هبدم  وهتديدهم  بالّشتائم،  واألسريات  األرسى  إهانة  تشمل  وروتينّية  متعّمدة 
والّضغط عليهم باعتقال وتعذيب أفراد عائلتهم – خاّصة الّنساء منهن، إضافة إىل استخدام 
روتينيٍّ للرّصاخ يف األذن والبصق عىل األرسى أثناء الّتحقيق. هذا وتصلنا حاالت عديدة 
من االعتداء عىل األرسى بالرّضب أو الّلكم اّلذي يتسّبب أحيانا بجرحهم باإلضافة إىل 
الّتنكيل املؤمل لأليدي من وراء الّظهر طوال فتة مثوهلم أمام املحّققني واحلرمان من الّنوم 
والّتعريض للربد أو احلّر الّشديدين. أضف إىل ذلك ظروف احتجاز غري إنسانّية هتدف إىل 
تشويش حواس املحتجزين كاّفة حّتى انتهاء الّتحقيق، وفقدان اإلحساس بالوقت من خالل 
االحتجاز يف زنازين تستخدم هبا اإلنارة االصطناعّية الّضعيفة خالل كّل ساعات االحتجاز، 
عادة ما يكون ذلك يف زنازين عزل انفرادّي؛ يعزل فيها األسري عن العامل اخلارجّي )ال سّيام 
عن املحامي وأفراد العائلة( أضف إىل ذلك أهّنا زنازين ال تصلح للبرش؛ حيث إنَّ جدراهنا 
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كرهية  وبطانّيات  سم   2 عن  يزيد  ال  سمكها  فرشة  إاّل  حتوي  وال  وداكنة،  امللمس  خشنة 
الّرائحة. أضف إىل ذلك أهّنا حتتوي حفرة )جورة( بدياًل للمرحاض، وعادة ما تكثر فيها 

احلرشات والفئران.
احلقُّ يف االغتسال رهينة موافقة املحّقق واّلتي عادة ما تكون بمياه باردة، أّما الّنساء فال 
ُيْعَطنْيَ الفوَط الّصّحّية إاّل إذا طلْبَن ذلك من املحّقق وخيضْعَن لنفس تقييدات االغتسال 
وتقنني تبديل املالبس، وتستخدم أساليب تعذيب وتنكيل نفسّية تؤّدي إىل فقدان الّثقة بكّل 
من حييط هبم الستخدام »العصافري« من املتعاونني مع املخابرات؛ هلذا كّله علينا إضافة اإلمهال 
الّطّبّي، واشتاط تقديم العالج بإعطاء معلومات أو إساءة استخدام معلومات رّسبت عن 

وضع صّحّي خاّص يعانون منه.
 نالحظ هنا أنَّ الّتعّدي عىل القارصين والّنساء قد يكون أقسى، وحيمل االعتداء عىل 
هؤالء يف بعض األحيان طابع االعتداء اجلنيّس استغالال خلوفهم وضعفهم وخشيتهم الّتبليغ 

عن هكذا اعتداءات.
من املهّم الّتنويه أّن تعليامت وسياسة الّسلطات اإلرسائيلّية حتافظ عىل زنازين االحتجاز 
اّلتي يوضع فيها املعتقلون طوال فتة الّتحقيق بعيًدا عن أعني أّي رقيب خارجّي ومستقّل؛ 
ويّل من مراقبة هذه الّزنازين، كام ستون فإّن الّترصحيات  حيث يمنع حّتى الّصليب األمحر الدَّ
اإلرسائيلّية الّرسمّية املناهضة للّتعذيب ولإلهانة والّتنكيل ما هي إاّل حرب عىل ورق يف ظّل 

انعدام سلطة ردع أو حماسبة من أّي نوع.
هذا باإلضافة إىل آلّيات منهجّية تّتخذها سلطات االحتالل حلامية اجلنود واملحّققني من 
املالحقة القانونّية وتشمل مثال نقل األرسى وهم معصوبو األعني وغري قادرين عىل متييز َمن 
يعتدي عليهم من اجلنود، باإلضافة إىل اخّتاذ املحّققني ُكنية أو لقًبا هلم عوضا عن الّتعريف 
باسمهم، واالمتناع عن تسجيل صويّت أو مرئّي ملسار الّتحقيق، واحتجاز األرسى يف عزلة 
شبه تاّمة عن العامل اخلارجّي بام يف ذلك منعهم من استشارة حماٍم حّتى انتهاء فتة الّتحقيق، 
أضف إىل ذلك أنَّ األرسى حياكمون أمام جهاز قضاء عسكرّي يمّثل سلطة االحتالل وال 

يمكن هلم االعتامد عليه ليقوم بإجراءات حماكمة نزهية وعادلة. 
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سياسة انعدام املساءلة واالفالت من العقاب:
ويّل يقيض أنَّ من واجب كّل دولة  ويّل وقانون حقوق اإلنسان الدَّ القانون اإلنسايّن الدَّ
املبادرة يف الّتحقيق يف شكاوى الّتعذيب والّتنكيل، وإْن مل يقم الضّحّية بالّتقدم بشكوى. 
وأنَّ هكذا حتقيق جيب أْن يستند إىل مبدأ الّنزاهة املحايدة واستقالل جهاز الّتحقيق، وأْن يتمَّ 
هكذا حتقيق عىل وجه الرّسعة مع ضامن محاية مقّدم الّشكوى والّشهود من أنواع املعاملة 

الّسّيئة أو الّتخويف كاّفة، ولكنَّ القانون يف واٍد والواقع يف واٍد.
تدلُّ األبحاث وااللتامسات اّلتي تقّدمت هبا مؤّسسة بيكايت منذ العام 2008 عىل أّن 
آلّيات الفحص والّتحقيق اإلرسائيلّية تّتبع سياسة انعدام املحاسبة واإلفالت من العقاب 

اّلتي جتعل من استمرارّية الّتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية وامُلهينة أمًرا واقًعا.
ِمن املهّم الّتنويه إىل أنَّ القانون اإلرسائييّل يقيض بتقديم الّشكاوى ضّد العاملني يف جهاز 
يف  حتقيق  سلطة  أعىل  وهو  اإلرسائيلّية،  للحكومة  القانويّن  للمستشار  مبارشة  املخابرات 
إرسائيل وهو وحده املخّول بتحويل الّشكاوي للّتحقيق يف قسم الّتحقيق مع رجال الرّشطة 

)البند 49 ط1 )أ( لقانون الرّشطة(. 
ا وحّتى شباط 2014 قام املستشار بتحويل الّشكاوى اّلتي ُقّدمت إليه كاّفة إىل  تارخييًّ
للفحص  الّشكاوى  هذه  بتحويل  قاموا  وبدورهم  اإلرسائيلّية،  العاّمة  الّنيابة  يف  نائب/ة 
املسّبق اّلذي يتواّله موّظف يف جهاز املخابرات العاّمة – مراقب شكاوى اخلاضعني لتحقيق 

املخابرات اإلرسائيلّية)مهفتان( واّلذي يتلّقى راتبه من هذا اجلهاز.
هذا الّرجل قّدم توصياته واّلتي قضت دوما بعدم مصداقّية الّشكوى أو بأّنه ال أساس 

قانويّن يقيض حتويلها إىل الّتحقيق وذلك استنادا عىل دفاع الرّضورة.
باالستناد عىل هذه الّتوصيات تّم إغالق الّشكاوي كاّفة يف مكتب الّنيابة العاّمة، ومل حُيّوِل 

ا من هذه الّشكاوي للّتحقيق اجلنائّي الّرسمي. املستشار القانويّن للحكومة اإلرسائيلّية أيًّ
وبناًء عليه أصدرت كلٌّ من جلنة مناهضة الّتعذيب يف العام 2009 وجلنة حقوق اإلنسان 
بتحقيق  القيام  إىل  بإلغاء هكذا ممارسة، وبدعوة دولة إرسائيل  العام 2010 توصياهتام  يف 
نزيه مستقّل وفورّي يف الّشكاوي املقّدمة ضّد جهاز املخابرات العاّمة. عىل الّرغم من ذلك 
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واصلت الّسلطات اإلرسائيلّية جتاهل هذه الّتوصيات وعليه تقّدمنا يف العام 2010 بالتامسني 
للمحكمة العليا يف هذا الّسياق.

تال هذين االلتامسني إصداُر إعالن من وزارة العدل اإلرسائيلّية يف 2010/11/17 
يقيض بتحويل )مهفتان( من العمل يف جهاز املخابرات اإلرسائيلّية إىل وزارة العدل. وهلذا 
تقّدمت مؤّسسة بيكايت باسمها وباسم 5 مجعّيات حقوقّية و10 من ضحايا الّتعذيب يوم 
القانويّن  العليا اإلرسائيلّية مطالبني املستشار  بالتامس مبدئّي للمحكمة  15 شباط 2011 
بدل  اجلنائّي  للّتحقيق  كاّفة  الّشكاوي  وحتويل  صالحّياته  بمامرسة  اإلرسائيلّية  للحكومة 

الفحص املسّبق لدى )مهفتان(. 
ضحايا  15 من  باسم  مشاهبة  التامسات  تقديم  تمَّ  القانويّن  اجلهاز  الّضغط عىل  لزيادة 
ه انتهى بقرار مبدئّي ملحكمة العدل العليا اإلرسائيلّية يف يوم 2012/8/6  الّتعذيب وهذا كلُّ
واّلذي بموجبه مل ُتْلِغ املحكمة آلّية الفحص املسّبق ولكّنها طالبت بنقله من جهاز املخابرات 
إىل وزارة القضاء اإلرسائيلّية كام وأقّرت بوجوب إعطاء احلّق يف االستئناف عىل قرار إغالق 

الّشكاوي لكّل الّضحايا اّلتي قّدمت باسمهم التامسات للمحكمة العليا.
ا أّدت جمتمعة إىل إقامة وحدة  منذ ذلك الوقت قّدمت مؤّسسة بيكايت 15 التامسا إضافيًّ
مستقّلة يف وزارة القضاء ترأسها املحامية)مودزجافريشفييل( واّلتي شغلت باملايض منصَب 

قاٍض عسكريٍّ ومنصَب الّنائب العسكرّي العاّم.
وعىل  ترأسها)مودزجافريشفييل(  اّلتي  القانونّية  الوحدة  أّن  عىل  الّتأكيد  اجلدير  من 
الّرغم من استقاللّيتها عن جهاز املخابرات إاّل أهّنا ال متلك صالحّيات ردع فّعالة؛ حيث 
اجلنائّي.  الّتحقيق  يشمل صالحّيات  اّلذي ال  املسّبق  الفحص  تقترص عىل  إنَّ صالحّياهتا 
أقىص إمكانّياهتا تقديم توصية بفتح حتقيق جنائّي وتقديمها ملحامية يف الّنيابة العاّمة. تقترص 
صالحّيات هذا الّنائبة العاّمة عىل تبّني توصيات الفحص املسّبق وإغالق ملف الّشكوى 

مكتفية مثال بتغيري بعض اإلجراءات.
ا فأقىص ما تستطيع  يف حال أوصت وحدة الفحص املسّبق عىل متابعة الّشكوى جنائيًّ
ا باخّتاذ هكذا قرار. الّنائبة العاّمة رفع الّتوصيات للمستشار القضائّي للحكومة واملخّول قانونيًّ
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الّرغم  الّتحسينات اإلجرائّية للفحص املسّبق وعىل  الّرغم من بعض  الواقع وعىل   يف 
الّتوصية عىل فتح أّي  من مرور عام ونصف عىل تسّلم)مودزجافريشفييل( منصبها مل تتمَّ 
حتقيق جنائّي يف أّي من الّشكاوي. أضف إىل ذلك أنَّ املَسار املعّقد اّلذي متّر به الّشكوى 
واّلذي يستغرق ما 18 – 36 شهًرا بعد كّل الّتحسينات اإلجرائّية كاٍف لردع أّي شخص 
ا  من الّتقّدم بشكوى، وخاّصة أنَّ هذه الّشكوى تقّدم إىل املحتّل ومن املتوّقع أْن ال تضع َحدًّ
لسياسة الّتعذيب وال لسياسة اإلفالت من العقاب. ذلك أنَّ احلصانة امُلعطاة ملحّققي جهاز 
انتهاج  بمواصلة  املعنّيني  اإلرسائييّل  الّسيايّس  القرار  ُصنَّاع  محاية  هدفها  العاّم  املخابرات 

الّتعذيب وإخفاء معامله.
إقامة جهاز حتقيق جنائّي فّعال ونزيه ستكشف رسيعا أنَّ ممارسة الّتعذيب ليست عمال 
ا هلذا املحّقق أو ذاك وإّنام منهج لكرس معنوّيات وإرادة املقاومة العسكرّية الفلسطينّية. فرديًّ
وأوهلا  ولّية  الدَّ املعايري  وفق  الّصحيح  الّتوثيق  من  الّتأكد  واجبنا  ذلك  من  الّرغم  عىل 
بروتوكول اسطنبول وذلك لضامن توثيق كّل انتهاك، وتوثيق مسار الّتعامل مع الّشكوى؛ 
إلثبات أنَّ اجلهاز القانويّن والقضائّي اإلرسائييّل غري معنيٍّ بوضع حدٍّ لسياسة اإلفالت من 

العقاب الستخدامات مستقبلّية.
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اآلثار الّنفسّية واالجتماعّية الّناجمة عن تعّرض األطفال 
الفلسطينّيني لالعتقال يف الّسجون اإلسرائيلّية 

د: فردوس عبد رّبه العيسى

الفلسطينّية عام 1948، أجرب العديد  مقّدمة: منذ أن قامت إرسائيل باحتالل األرايض 
من أبناء فلسطني عىل قضاء أمجل سنوات عمرهم داخل زنازين وسجون االحتالل عقابا هلم 
عىل مقاومتهم، فأودعوا يف سجون تنعدم فيها أدنى مقّومات احلياة اإلنسانّية، وختالف املواثيق 
ولّية، وتستخدم فيها أساليب وحشّية هتدف لكرس روح املقاوم ولضامن حتييدهم وإهناء  الدَّ
األوامر  إىل جمموعة من  استندت إرسائيل  أبو عطوان،2006، ص2(. وقد  )منقذ  دورهم 
املناطق املحتّلة كاّفة؛ حيث استصدر  الفلسطينّيني يف  اّلتي تتحّكم بجوانب حياة  العسكرّية 
القائد العسكرّي اإلرسائييّل للمنطقة أكثر من 1500 أمٍر عسكريٍّ ال يعلم هبا الّسّكان إاّل عند 
تطبيقها فقط ومن بينها قانون )378( اّلذي جييز االعتقال والّتوقيف دون سابق إنذار ودون 
إبداء أسباب كام هو احلال يف قانون اإلبعاد واالعتقال اإلدارّي )مؤّسسة الّضمري،2011(.  
رين الفلسطينّيني )2015(،  وباالستناد إىل اإلحصائّيات الّصادرة عن هيئة األرسى وامُلحرَّ
منذ 1967 اعتقلت إرسائيل حوايل 850 ألف مواطن فلسطينّي، من بينهم 10 اآلالف طفل 
تتاوح أعامرهم بني 12-17 سنه. مجيعهم تعّرضوا وبشكل ممنهج للّتعذيب سواء اجلسدّي 
أو الّنفيّس أو كالمها معا أثناء فتة اعتقاهلم من قبل املخابرات اإلرسائيلّية )الشني بيت(. هذه 
الورقة هتدف إىل إلقاء الّضوء عىل اآلثار الّنفسّية واالجتامعّية اإلجيابّية منها والّسلبّية الّناجتة 
عن تعّرض األطفال الفلسطينّيني لالعتقال والّتعذيب يف سجون االحتالل اإلرسائييّل. كام 

وهتدف للّتوصل لعدد من الّتوصيات اّلتي تسهم يف حتسني مستوى صّحتهم الّنفسّية. 

تعريف االعتقال واألسر: 
من املالحظ تعّدد الّتسميات واملصطلحات اّلتي تستخدم للّداللة عىل األشخاص اّلذين 
يتّم احتجازهم وتقييد حّرّيتهم من قبل سلطات االحتالل اإلرسائييّل. فنرى البعض يميلون 
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الختالف  يعود  والّسبب  وغريها.  املعتقلني  الّسجناء،  األرسى،  مصطلح،  استخدام  إىل 
يعرب  يستخدمون مصطلح األرسى كونه  والّسياسّيني  القانونّيني  فنرى  الّتسمية  منطلقات 
عن عدالة القضّية الفلسطينّية، واحلّق يف مقاومة االحتالل واحلّق يف أن يلقي األسري معاملة 
إنسانّية وعدم الّتعرض للّتعذيب مستندين بذلك إىل نصوص االّتفاقات الّدولّية. وضمن 
هذا اإلطار فإّن مصطلح األرسى يشري إىل األشخاص اّلذين وقعوا يف قبضة العدّو خالل 
اشتاكهم يف عملّيات عسكرّية )املقاتلون( وبالّتايل فإّن جزًءا مّمن تعتقلهم إرسائيل يستوفون 
رشوط اعتبارهم أرسى حرب. أّما الّسجناء، فهم األشخاص اّلذين مّتت إدانتهم بارتكاب 
أفعال يعاقب عليها القانون اجلنائّي الّداخيّل. أّما مصطلح معتقلني فهو يتشابه مع مصطلح 
األرسى يف كونه يتضّمن تقييد احلّرّية إاّل أّن الفرق األسايّس أّن املعتقلني هم من املدنّيني 
اّلذين حتتجزهم سلطات االحتالل يف مراكز الّتحقيق أو الّسجون واملعتقالت وقد تمَّ اعتقاهلم 
بدون أْن يرتكبوا أعاماًل يعاقب عليها القانون وإّنام كإجراء احتازّي وقائّي كام هو احلال 
يف االعتقال اإلدارّي )نداء الربغوثي،2013، ص173(. ويف الورقة احلالّية سيتمُّ اعتامد 
مصطلح املعتقلني كوهنا تستهدف من تعّرضوا لالعتقال وهم من املدنّيني اّلذين جيب أن 

يتمّتعوا باحلامية وفقا الّتفاقّية جنيف الّرابعة لعام 1949.   

 املمارسات اإلسرائيلّية املمنهجة:
ومعتقالهتا  سجوهنا  يف  الفلسطينّيني  آالف  حتتجز  إرسائيل  فإنَّ  سابقا؛  ورد  وكام 
الّتحقيق والّتوقيف دون وجه حّق، بل وتعاملهم معاملة غري إنسانّية هبدف  ومراكز 
املّس بكرامتهم وعنفواهنم. فقد تفّننت يف تطوير واستخدام أساليب وحشّية لردعهم 
اّلذين مل خيتربوا االعتقال. وذلك من أجل إحداث  الّذعر يف قلوب اآلخرين  ودّب 
أرضاٍر مؤّقتة وأخرى بعيدة املدى وعىل املستوّيني اجلسدّي والّنفيّس. وُيشّكل الّتعذيب 
الفلسطينّيني  للمعتقلني  قمعها  يف  إرسائيل  إليها  تستند  اّلتي  األساسّية  الّركائز  أحد 
قبل جهاز مكون  من  ويدار  منهجّي ومستمّر،  بشكل  يامرس  فهو  كاّفة.  الفئات  من 
بشكل  املجتمع  بنية  لتدمري  خالله  من  يسعون  وأطّباء  نفسّيني  وخمتّصني  خرباء  من 
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عاّم، وتدمري نفسّية وشخصّية املعتقل بشكل خاّص. ويضيف وليد دّقة )2009( يف 
مقّدمة كتابه »صهر الوعي« بأنَّ »اهلدف من الّتعذيب هو إعادة صياغة البرش وفق رؤيا 
إرسائيلّية عرب صهر وعيهم ال سّيام صهر وعي الّنخبة املقاومة يف الّسجون« ويضيف 
»إّن الّتعذيب يف الّسجون اإلرسائيلّية خيتلف عاّم يتّم وصفه يف سجن أبو غريب وغريه 
من الّسجون الّشهرية بقسوهتا يف العامل، ففي كّل هذه الّسجون تعرف معذبك وشكل 
الّتعذيب وأدواته املستخدمة. وأنت متلك يقيًنا عىل شكل تعذيب حيّسّ مبارش. لكّنك 
يف الّسجون اإلرسائيلّية تواجه تعذيًبا أشّد وطأة »بحضارّيته«ّ  حيّول حواّسك وعقلك 
ألدوات تعذيب يومّي. فيأتيك هادئا متسلسال ال يستخدم يف الغالب هراوة وال يقيم 

ضّجة. إّنه يعيش معك رفيق الّزنزانة والّزمن والباحة الّشمسّية«.  
 ومن  بني أكثر أشكال الّتعذيب اجلسدّي استخداما يف الّسجون اإلرسائيلّية: الّشبح، 
والّتفتيش  الّتفتيش  اخلنق،  والباردة،  الّساخنة  اهلوائّية  والّتّيارات  املياه  دوشات  الرّضب، 
إرسائيل  تقوم   حيث  العالج(  مقابل  )املعلومات  الّصّحّية  الّرعاية  من  احلرمان  العاري، 
باستخدام األطّباء كجزء من آلّيات الّتعذيب، هؤالء األطّباء اّلذين من املفتض أْن يامرسوا 
ِمْهنة إنسانّية، فالّطبيب يمتلك قّوة يستمّدها من  قّوة معرفته للعالج وكيفّية ختفيف اآلالم 
وعالج وشفاء اجلسم والّنفس، ولكّن قّوة املعرفة هذه وّظفتها إرسائيل للّتسّبب باألذى، 
فأطّباء مصلحة الّسجون اإلرسائيلّية يقّدمون الّتخيص الّطّبّي العتقال الّسجناء يف الّسجن 
االنفرادّي والعزل كام ذكر مارتون شانون )2012(. وأشارت رندا وهبي )2012( أّن إدارة 
الّسجون اإلرسائيلّية قد استعملت عيادة الّسجن كوسيلة ملقايضة املعلومات من القارصين، 
العالج مقابل املعلومات. وكتبت ليئا تسيمل: إّن إرسائيل تستخدم كّل أنواع الّتعذيب القاسية 
والكالسيكّية كتلك اّلتي متارس يف غوانتنامو والعراق وأضافت: »يمكن لكّل فلسطينّي 
تقريًبا من اّلذين ُحّقق معهم، أْن حُيّدَثكم عن احِلرمان من الّنوم واحلرمان من الوصول إىل 
املرحاض أو االستحامم والّتجويع والّضغوط اجلسدّية، بام يف ذلك ارغاُمهم عىل اجللوس 
مربوطني عىل مرتبة صغرية لعّدة أّيام، والرّضب والّركل والّتهديدات والّتعليق والّتقويس 

واهلّز حّتى املوت أحيانا».
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اجلسدّي.  الّتعذيب  عن  قسوة  يقّل  ال  اّلذي  الّنفيّس:  الّتعذيب  أيضا  إرسائيل  ومتارس 
إّنام هو  الغالب  اإليذاء يف  ُيسّبب  اّلذي  األمل اجلسدّي هو  يكن  مل   « فرانكل  فيكتور  ويشري 
األمل الّنفيّس اّلذي ينتج عن الّشعور بالّظلم ويتسّبب يف الاّلمعقولّية، فالّصفعة اّلتي ال تتك 
عالماهتا أحيانا تسّبب إيالما وإيذاًء أكثر من تلك اّلتي تتك آثاًرا عىل الوجه«.  ويؤّكد ذلك 
وليد دّقة )2009( » فلم يعد اجلسد األسري يف عرص ما بعد احلداثة املستهدف مبارشة، وإّنام 
املستهدفان: الّروح والعقل«. وأشارت نعومي كالين )2011( يف كتاهبا »عقيدة الّصدمة: 
استاتيجّيات فرض رأساملّية الكوارث بعد االنقالبات العسكرّية » إىل اآلثار الّنفسّية اّلتي 
تنتج عن الّتعرض للّتعذيب« إنَّ الّتعذيب أو االستجواب القرسّي كام تصطلح عليه وكالة 
االستخبارات املركزّية األمريكّية هو جمموعة من الّتقنّيات مصّممة إلدخال املعتقل إىل حالة 
من الّضياع والّصدمة العميقني هبدف إجباره عىل تقديم تنازالت رغم إرادته. ويف هذا الّسياق، 

ارتأينا أْن ُنورَد بعًضا من أشكال الّتعذيب الّنفيّس املستخدمة يف املعتقالت اإلرسائيلّية:  
ملّدة  اإلدارّي  لالعتقال  وحتويله  طويلة،  لفتة  الّسجن  يف  بإبقائه  الّتهديد: كالّتهديد 
الّنوم، الّتعرية، تقييد اليدين من اخللف، والعزل. وتؤّكد نعومي  طويلة. واحلرمان من 
كالين )2011( »: إّن الّطريقة اّلتي يمكن أْن هتزم فيها املقاومة تكمن يف انسالخ عنيف 
من  ا  كّليًّ احلواّس  حترم  البدء  يف  هبا،  املحيط  العامل  مع  الّتواصل  عىل  قدرهتا  وبني  بينها 
الّتام  والعزل  واألغالل  األذنني  وصّم  األغطية  بواسطة  وذلك  معلومات  أّي  استقبال 
الّصاخبة  املبهرة واملوسيقا  القّوة كاألضواء  ثّم يعصف باجلسد بمحّفزات مفرطة  ومن 
يشتّد  حيث  الّسجني  واستسالم  الّتطويع«  واهلدف«  الكهربائّية،  والّصعقات  والرّضب 
اخلوف وبالّتايل يعجز عن الّتفكري بعقالنّية ويذهب حلامية مصاحلة اخلاّصة وبالّتايل يقّدم 

اعتافات«. واحلرمان من زيارة األهل.

اآلثار الّنفسّية واالجتماعّية الّناجتة عن تعّرض األطفال للّتعذيب
إنَّ الّتعّرض للتّعذيب سواء اجلسدّي أو الّنفيّس يعترب من الّتجارب الّصادمة سواء لدى 
البالغني أو لدى األطفال. ولكن ما جيعل وضع األطفال أكثر حرجا ويستدعي مزيدا من 
االهتامم، أنَّه كّلام كان الّتعّرض لتلك الّتجارب الّصادمة يف مرحلة مبّكرة من العمر جيعل 
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اآلثار بعيدة املدى وتصبح مزمنة مّما يمّس بالّصّحة الّنفسّية للّطفل وبجودة ونوعّية حياته 
الّنفيّس وحيرف نموَّ  وجيعله يعاين من االضطراب يف وقت مبّكر من حياته مّما يعيق نمّوه 
ولّية عمر الّطفولة بأّنه أقلُّ  شخصّيته وبناءها عن املعّدل الّطبيعّي. لقد عرفت املواثيق الدَّ
من 18 سنة وهذه الورقة هتدف إىل إلقاء الّضوء عىل ما تعانيه هذه الفئة عىل املستوى الّنفيّس 

واالجتامعّي الّناتج عن الّتعّرض خلربة االعتقال كوهنا حموَر اهتامم هذا املؤمتر.
الّطفل واملراهق يف فلسطني ذو خصوصّية خاّصة جتعله خيتلف عن غريه من مثل جيلهم يف 
باقي أنحاء العامل، ففي فلسطني جتمع هذه املرحلة بني الّتغريات الّطبيعّية كالّتغرّيات اجلسمّية، 
اجلنسّية، الفكرّية، االنفعالّية، الّنفسّية واالجتامعّية ويف نفس الوقت العيش يف حالة مستمّرة 
من القلق واخلوف والّتّقب والّشعور بفقدان الّسيطرة والّتحكم أو فقدان القدرة عىل الّتنبؤ 
باملستقبل. فالّتعّرض لالعتقال يتك بصامت واضحة عىل كيفّية تشكيل اهُلوّية وعىل الّصّحة 
الّنفسّية والّنظرة املستقبلّية.  وجيعلهم يعانون من نقص الّشعور باألمان، الّتهديد اجلسدّي 
والعاطفّي، وهتديد الّنمّو االجتامعّي، كام ويعيشون خطر فقدان أحد أفراد أرسهتم أو خطر 
اقتالعهم من بيوهتم واالستيالء عليها، وقد يعيشون حياة الّترّشد والّضياع، أو يفقد آباُؤهم 
مصدر رزقهم مّما يؤّثر وبشكل درامّي عىل العالقات األرسّية ويضعف االرتباط باألرسة. 
ويتك آثاًرا نفسّية واجتامعّية مضاعفة كالّشعور باالغتاب والوحدة والعزلة والبعد عن 
يعّزز  الّضغوط وتكرارها  إّن استمرار  بالاّلقيمة والاّلجدوى،  الّشعور  إىل  الّذات وتؤّدي 
من هذه املشاعر وحيول دون الّتكّيف والّتوازن الّداخيّل مّما يقود إىل ممارسة سلوكّيات غري 
سوّية كالّلجوء لإلدمان عىل املخّدرات والكحول. إضافة إىل ممارسة العنف والعدوان الّناتج 
عن ممارسات االحتالل اّلتي حاولت جتريدهم من إنسانّيتهم وإذالهلم وتوليد عقدة الّنقص 

لدهيم مّما يسّهل الّسيطرة والّتحكم هبم. 
يف فلسطني يوجد عدد من الّدراسات اّلتي اهتّمت بتوضيح أشكال الّتعذيب وآثاره 
الّنفسّية واالجتامعّية ومن بينها دراسة فضل أبو اهلني )2010( اّلتي بّينت تعّرض األطفال 
ألشكال خمتلفة من الّتعذيب اجلسدّي والّنفيّس وعىل يد جمموعة من املحّققني يف آٍن واحٍد 
وبشكل ممنهج، وكأهّنم فريق متعّدد الّتخّصصات وفيه تقسيم لألدوار؟ )جمموعة مّكونة 
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من 5 -6 من املحّققني تقوم باهلجوم عىل الّطفل وهو مكّبل األيدي للخلف ومعصوب 
العينني، فيقوم أحدهم برضب الّطفل عىل الوجه والبطن وهو جالس عىل بطنه والّطفل 
ا ويثني ِرجليه بقّوة وجيلس  ملقى عىل األرض. واآلخر يفتح أرجل الّطفل ويضع كرسيًّ
عليه. الّثالث يضغط عىل خصية الّطفل بقّوة حّتى يتّم انتزاع االعتاف. الّرابع يسكب املاء 
عىل أنفه وهو معصوب األعني ويوضع يف رأسه كيس خيش شديد القذارة ورائحته كرهية. 
اخلامس جيلس ولديه ساعة )Stop watch( لقياس زمن حتّمله هلذا الّتعذيب ويعطيه تعليامت 
الّطفل باالعتاف  ببدء  الّتعذيب  ينتهي  عنه.   العذاب  رفع  يتّم  حّتى  االعتاف  برضورة 
األعني  عصب  بواسطة  والّنفيّس  احليّسّ  احلرمان  استخدام  ويتّم  كام  معلومات.  وإعطاء 
وربط األيدي من اخللف، والبصق يف وجه الّطفل، احلرمان من الّنوم لفتات طويلة من 
الّزمن، احلرمان من استخدام دورات املياه، الّتعرية، استخدام الفرن والّثالجة مع األطفال 
املعتقلني، حيث يتّم )ختفيف مالبسه شتاء ووضعه يف زنزانة ضّيقه وفتح مكّيف هواء بارد 
ا لفتات  ا خالل الّشتاء ونفس املكان يف الّصيف لكن مع تشغيل مكّيف ساخن جدًّ جدًّ
طويلة من الّزمن(، العزل، واستخدام كلامت نابية ضّد الّطفل. وقد تراوحت فتة الّتعذيب 
من أسبوع إىل ثالثة أسابيع(. وقد تبنّي معاناة األطفال من أعراض جسمّية ونفسّية: %26 
يعانون من أوجاع يف اخلصية، و13% من أوجاع يف املعدة و12% من مشاكل يف اجلهاز 
الّتنّفيّس كاألزمة. و46% مشاكل نفسّية كالّشك و17% من القلق واالكتئاب، و16% من 
اجتامعّي  تكّيف  ومشاكل  سيكوسوماتّية.  أعراض  من  و%32  والّصداع  الّرأس  أوجاع 
مع  املشاكل  واصطناع  الّشديدة  والعصبّية  األرسة  يف  دورهم  تقّبل  يف  وصعوبة  ّي  وُأرَسِ
األخوة وأفراد األرسة، و41% منهم يامرسون الرّضب ضدَّ زمالئهم كام ويعانون من عزلة 
وعدم القدرة عىل الّتعامل مع متطّلبات األرسة واملجتمع. ويف نفس الّسياق أتت دراسة 
رايا بنوماكي وآخرون )2010( فأوضحت أّن املعتقلني الفلسطينّيني يتعّرضون للتّعذيب 
. وأّن الّتعذيب اجلسمّي والّتعذيب الّنفيّس كالمها يؤّديان  اجلسدّي والّنفيّس، والعزل احليّسّ
إىل أعراض ما بعد الّصدمة، وتزاد شّدة اآلثار عندما يتافق شكال الّتعذيب مًعا. كام أّن 
الّتعذيب الّنفيّس ارتبط مع زيادة األعراض اجلسمّية. وعايد حمّمد احلموز )2013( أوضح 
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أّن املعتقلني الّسابقني تعّرضوا للّتعذيب اجلسدّي ثّم الّتعذيب الّنفيّس، ومن أساليب الّتعذيب 
اجلسدّي املّتبعة ضّدهم، اإلجبار عىل الوقوف فتات طويلة، ثّم الّشبح الوقوف رافع اليدين، 
ثّم الرّضب باستعامل األيدي واألرجل والرّضب العشوائّي، وربط األيدي باألرجل من 
اخللف. أّما الّتعذيب الّنفيّس فتمّثل باحلرمان من العالج، ثّم احلرمان من االختالط باآلخرين 
أو العزل، واحلرمان من الّنوم ألكثر من 24 ساعة. واحلرمان من احلركة واحلبس يف مكان 
ضّيق )الّزنزانة(.  ودراسة شاري كاساهان وسحر عّبايس بيضون )2013( اّلتي أظهرت 
نتائجها أن 77% قد تعّرضوا للعنف اجلسدّي خالل فتة توقيفهم وأنَّ 87% منهم تعّرضوا 
لإلساءة الّنفسّية وأنَّ 83% تعّرضوا لإلهانة والّتهديد. وأشارت أيًضا أّن 83% تعّرضوا 
هم واجّتاه املجتمع،  للعنف الكالمّي. وأّن 40% منهم لدهيم ميل الستخدام العنف اجّتاه ُأرَسِ
وأن 17% قد تّم إبعادهم عن عائالهتم الّنووّية وإجبارهم عىل الّسكن مع العائلة املمتّدة 
خارج حدود سلوان أّي خارج مكان سكن األطفال مّما أّثر عىل العالقات األرسّية وزاد 
من الّضغوط االقتصادّية عىل األرس ويف حاالت أخرى اضطّر األهل لدفع غرامات مالّية 

ا من أجل إطالق رساح أبنائهم.  بمبالغ كبرية جدًّ
 )DSM (:   تشري األدبّيات العاملّية ومن بينها الّدليل العاملّي لتشخيص األمراض الّنفسّية
إنَّ الّتعّرض للّتعذيب قد يؤّدي إىل ظهور اضطرابات نفسّية ويتك آثاًرا مؤّقتة وأخرى بعيدة 

املدى ومنها:
اضطراب ما بعد الّصدمة PTSD: إنَّ تعّرض األطفال لسوء املعاملة والّتعذيب ومنها   -
الّتعّرض حلروق، رضب، إجبار عىل محل أوزان ثقيلة، إصابات رصاص، جروح ناجتة 
عن احلرب، إجبار عىل الّسري عىل األقدام ملسافات طويلة أو االعتداءات اجلنسّية. 
أّدت إىل معاناة 26%-37% من أعراض ما بعد الّصدمة. وهذا ما وّضحته دراسة 
كنيدي أمون يب أوالك )2009(، كام وبّينت دراسة حممد الّزير )2001( وجود عالقة 
ارتباط قوّية بني الّتعّرض للّتعذيب اجلسدّي والّنفـيّس واآلثار بعيدة املدى الّناجتة عنه 
مثل االضطراب الّناتج عن الّصدمة PTSD واألمراض الّنفـسّية واجلسمّية. وفضل 
خالد أبو اهلني )2005-2006( يف دراسته بني وجود أعراض اضطراب ما بعد 
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اكتئاب  من  يعانون  الّدراسة، و%19.7  املشاركني يف  من  لدى %12.4  الّصدمة 
متوّسط و7.3% منهم يعانون من اكتئاب شديد. وأنَّ 14.6% لدهيم توّجه نحو 

إيذاء الّذات، 20 % يعانون من الّشعور بالّذنب.  
أعراض سيكوسوماتيك:  psychosomatic  symptoms: وتأّكدت هذه الّنتيجة   -
يف دراسة عبد الّرؤوف الّطالع )2000( حيث عانى املعتقلون امُلحّررون من 
اجلهاز  والبويّل،  الّتناسيّل  اجلهاز  أمراض  والّسكرّي،  اهليكيّل،  اجلهاز  أمراض 
اهلضمّي، أمراض القلب واجلهاز الّتنّفيّس وأمراض جلدّية، ووجود عالقة ارتباط 
بني الّضغوط الّنفسّية واألمراض الّسيكوسوماتّية وكّلام طالت فتة االعتقال كّلام 

زادت األعراض. 
ومن ناحية أخرى، فإّن الّتعّرض لتجربة االعتقال قد يقود إىل نتائج إجيابّية ويعود   
الّسبب إىل عوامل إيامنّية وعقائدّية كعدالة القضّية واحلّق يف مقاومة االحتالل، 
الّنفسّية ومتّكن من  الّصالبة  الّدعم االجتامعّي مجيعها عوامل تسهم يف تعزيز 
تشري  حيث  الّنفسّية؛  الّصّحة  من  مرتفع  مستوى  عىل  واحلفاظ  االستمرار 
الّدراسات إىل أنَّ البعض يتمّكنون من تنمية الّصالبة الّنفسّية: وتقّوي قدراهتم 
اّلتي أّكدت  الّنفيّس واالجتامعّي، ومن بني الّدراسات  عىل املواجهة والّتوافق 
ذلك جلليلة إدريس دحالن )2001(. ودراسة عايد حمّمد احلموز )2013( 
حمافظة  يف  من  الّسابقني  املعتقلني  لدى  الّنفسّية  الّصالبة  درجة  أّن  تبنّي  حيث 
اخلليل مرتفعة، وأّن أكثر أبعاد الّصالبة الّنفسّية انتشارا جاء بعد )االلتزام( ثّم 

بعد )الّتحّدي( ثّم بعد )الّتحّكم(.  
يوجد عدد من العوامل اّلتي تسهم يف تعزيز الّصالبة الّنفسّية وإىل عوامل أخرى تسهم 

يف ظهور االضطرابات ومنها:
-  أنامط االرتباط أو أنامط العالقات املبّكرة كام جاء يف ودراسة كاتري كانني وآخرون 
)2003( يف قطاع غّزة؛ حيث إنَّ اّلذين لدهيم ارتباط غري آمن وتعّرضوا ملستوى 
الّصدمة ومن أمراض  الّتعذيب اجلسدّي قد عانوا من أعراض ما بعد  عاٍل من 
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جسدّية.  يف حني شّكل االنتامء الّسيايّس والعقائدّي أحد العوامل اّلتي تسهم يف 
الّتوافق الّنفيّس واالجتامعّي لدى األشخاص اّلذين يتعّرضون لالعتقال كام جاء 

يف دراسة عبد الّرؤوف الّطالع )2004(. 
أبو  مناسبة وإجيابّية: ودراسة فضل  توافقية  القدرة عىل استخدام اسرتاتيجيات   -
اهلني )2006( كشفت أنَّ املعتقلني الّسابقني ال يميلون إىل استخدام استاتيجّية 
االنسحاب كوسيلة للّتوافق مع نتائج جتربة االعتقال كوهنم يميلون إىل الّشعور 
باألمل مّما يعني قدرات عالية عىل الّتوافق. ورايا بانوماكي وآخرون )2008( 
يؤّكدون هذه الّنتيجة حيُث إنَّ املعتقلني الّسابقني يستخدمون الّتجّنب واإلنكار 
الّتكّيف بدرجة أقّل من غري املعتقلني. ثّم قامت  واالستاتيجّيات العاطفّية يف 
الّنفسّية  الّدفاعات  دور  حول  أخرى  بدراسة   )2010( وآخرون  بنوماكي  رايا 
الفلسطينّيني.  املعتقلني  لدى  الّصدمة  بعد  ما  وأعراض  الّصدمة  ختفيف  يف 
الواقع.  عن  واالنفصال  والعقالنّية،  والكبت  الّتسامي  يستخدمون  أهّنم  وتبنّي 
الّشعور  من  مُتّكنهم  وسائل  أو  واقعّية،  طبيعة  ذات  دفاع  وسائل  ويستخدمون 
بالّسيطرة والّتحكم بالوعي، أو اهلروب من احلقيقة، أو امليل إىل تشويه احلقيقة 
ويستخدمون الّتجّنب، واحلرص واليقظة، واألعراض االستحواذّية واملبالغة يف 
الّتأكد باإلضافة الستخدام وسائل تكّيف إجيابّية كالّتحكم بالوعي، إاّل أّن وسائل 
الّدفاع اإلجيابّية مل يكن هلا أّي دور يف محايتهم من األعراض الّنفسّية الّناجتة عن 
الّتعذيب. وجوشع هوبرمان وآخرون )2010( قاموا بالّتعّرف عىل استاتيجّيات 
الّتوافق وتبنّي أّن استخدام نموذج الّتكّيف العاطفّي )emotion-focused( يسهم 
ا يف تطوير أعراض صدمة أكثر شّدة باملقارنة مع استخدام  بدرجة داّلة إحصائيًّ

الّتقييم العقيّل ) cognitive appraisal( واملقارنة االجتامعّية. 
مكان الّسكن: فدراسة انرشاح نمر نبهان )2011( بّينت أنَّ املعتقلني األطفال اّلذين   -
يعيشون يف خمّيامت الاّلجئني ال يعانون من اضطراب ما بعد الّصدمة باملقارنة مع 
سّكان القرى واملدن بل إنَّ هذه االضطرابات ظهرت وبِنَِسٍب أعىل لدى الاّلجئني 
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أهّنم  املخّيامت فظهر  اّلذين يعيشون داخّل  أّما  املخّيامت.  اّلذين يسكنون خارج 
أّن سّكان املخّيامت  مّما يعني  الّتكيز،  يعانون من تغرّيات كبرية يف قدراهتم عىل 
ليس بالرّضورة أْن يعانوا من اضطراب القلق احلاّد غري املحّدد وبالّرغم من كون 
الّتعّرض للّصدمات. عىل  طفولتهم غري مستقّرة وظروف حياهتم صعبة بسبب 
العكس فالاّلجئون اّلذين يعيشون خارج املخّيامت هم اّلذين يعانون من اضطراب 

يف رؤيتهم لذاهتم.
العوز املاّدّي والّنظرة الّدونّية اّلتي قد تتعّرض هلام اإلناث املعتقالت يف املجتمع   -
عن  الّناجتة  الّنفسّية  االضطرابات  ظهور  إمكانّية  تقّوي  قد  والفلسطينّي  العريّب 

الّتعّرض لالعتقال وهذه الّنتيجة كشفت عنها دراسة منال نجم )2011(. 
ظروف االعتقال ومنها نوعّية الّتغذية، مستوى الّنظافة تلعب دورا مهامًّ يف ظهور   -
آثار جسمّية ونفسّية بعيدة املدى وهذا ما بّينته دراسة رندا ماي وهبي)2012( .

الّتعذيب  آثار  ختفيف  يف  تسهم  اّلتي  اإلجيابّية  العوامل  من  واإليامن  احلياة  إرادة   -
حيث تبنّي من دراسة ليديا أودنيت )2012(  وجود ارتباط إجيايّب بني إرادة احلياة 
والّتعّرض لتجارب الّتعذيب املتكّررة، وبني أعراض ما بعد الّصدمة واملعتقدات 
وبني  احلياة،  وإرادة  الّصدمة  بعد  ما  أعراض  بني  إجيايّب  ارتباط  ويوجد  الّدينّية، 
اأُلرَسّي  الّدعم  بني  إجيايّب  ارتباط  ويوجد  كام  احلياة،  وإرادة  الّدينّية  املعتقدات 

وإرادة احلياة ومجيعها عوامل مساعدة للّتوافق. 
إجياد معنى إجيايّب خلربة االعتقال جيعل اإلنسان قادرا عىل الّتوافق معها بل وجيعل منها   -
خربة إجيابّية تشّكل فلسفة حياته ورسالته يف احلياة وهذا ما ُيمّيز اإلنسان الّسوي عن 
اإلنسان غري الّسوي كام يقول فرانكل. ودراسة جورج ماكرييا وآخرون )2013( 
الّترّصف،  عىل  والقدرة  بشمولّية،  الّتفكري  ويتضّمن  بالّتامسك  الّشعور  أّن  بّينت 
وإعطاء معنى للّتجربة والقدرة عىل الّترّصف باتزان عند الّتعّرض لتجربة االعتقال، 
يرجع يف األساس إىل اخلربات الّسابقة واملتعّلقة بقدرة الّشخص عىل الّتعامل مع 

األحداث اّلتي حصلت يف املايض ويسهم يف تقوية القدرة عىل االحتامل. 
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 %78 الّشعور باالغرتاب وهذا ما بّينته دراسة عمران عيل عليان )2013( حيث إنَّ  -
من املشاركني يف الّدراسة يعانون االغتاب، وقد متّثل االغتاب يف الّشعور بالعجز، 

والعزلة االجتامعّية، والاّلمعيارّية، والاّلمعنى، واالغتاب الّذايّت. 
مّما تقّدم تبنّي أنَّ الّتعّرض لالعتقال والّتعذيب يتك آثاًرا نفسّية واجتامعّية وقد يقود إىل 
املعاناة من اضطرابات وأمراض نفسّية مزمنة، ويف نفس الوقت قد يقود لدى البعض إىل 
تطوير الّصالبة الّنفسّية وهذا ما نشاهده وبشكل جيلٍّ لدى الكثري من األرسى الفلسطينّيني 
من األطفال والبالغني، وإْن مل يكن احلال كذلك فإنَّ الّصّحة الّنفسّية للمجتمع الفلسطينّي 

. بأرسه عىل املَِحكِّ
وأخرًيا ُنؤّكد ونويص بام ييل: 

املعتقلني،  لألطفال  الّنفسّية  الّصّحة  مستوى  برفع  ُتعنى  وطنّية  استاتيجّية  بناء   .1
ا واجتامعيًّا وحتسني نوعّية حياهتم، وذلك  وتعمل عىل إعادة دجمهم وتأهيلهم نفسيًّ

بديال للجهود الفردّية واملوسمّية.  
إجراُء مزيٍد من األبحاث والّدراسات عىل املستوى الوطنّي واّلتي تشّكل قاعدة   .2
الّصّحّية  احلقوقّية  سواء  واالستاتيجّيات  اخلطط  بناء  يف  إليها  يستند  بيانات 

والّنفسّية. 
عىل املستوى احلقوقّي والقانويّن: الّدفاع عن حّق األطفال الفلسطينّيني بأْن يتمَّ   .3
يشّكل  مّما  الّطفولة  عمر   18 حتّدد  اّلتي  ولّية  الدَّ املواثيق  عىل  بناء  معهم  الّتعامل 

ضامنة لعدم تقديمهم للمحاكم العسكرّية املجحفة. 
توفري محاية َدولّية للّشعب الفلسطينّي عاّمة ولألطفال خاّصة .  .4
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النظام التشريعي واملمارسة اإلدارية والسرية 
حول اإلضراب عن الطعام والتغذية القسرية

عمر فرح، جامعة جورج تاون 

يف البداية، أوّد أن أعّرَفكم بنفيس، أنا عمر فرح وأعمل يف مركز احلقوق الّدستورّية، 
مؤّسسة مقّرها يف الواليات املّتحدة األمريكّية؛ وهو مركز تقايض يرّكز عىل احلقوق اإلنسانّية 
واملدنّية منذ ستينّيات القرن املايض وبداية اجلهود واملبادرات يف الواليات املّتحدة امُلطالِّبة 
بالعدالة املدنّية. إّبان هجامت احلادي عرش من سبتمرب، انصبَّ اهتامُمنا وجهودنا عىل مكافحة 
املثال،  سبيل  عىل  لإلرهاب.  املناهضة  األمريكّية  املّتحدة  الواليات  سياسات  تدعى  ما 
العسكرّية  اّلتي تشّنها طائرات بدون طيار وأساليب احلجز  املتعّلقة باهلجامت  الّسياسات 

)سجن أبو غريب وسجن غوانتانامو(. 
َ عن تقديري للعمل  وأوّد أن أشكر منّظمي هذا املؤمتر لدعوهتم يل باملشاركة، وأن أعربِّ
جتارب  عىل  بناًء  معاكسة  نظر  وجهة  ألقّدم  بدعويت  بالّرؤية  ومتّتعهم  قّدموه  اّلذي  الّرائع 

اًء.  وحاالت من معتقل غوانتانامو، واّلذي باعتقادي يمكن أن يكون َبنَّ
لعقود عديدة، قمت بالّدفاع عن العديد من املعتقلني يف غوانتانامو، منهم من خاض 
إرضاًبا عن الّطعام وال يزال. وسوف أعطي ملحة رسيعة عن عدد املعتقلني يف غوانتانامو، 
وصل احلدُّ األقىص من املعتقلني يف هذا الّسجن ما يقارب 779 سجيًنا، ومجيعهم تّم تعريُفهم 
عىل أهّنم مسلمون، والغالبية العظمى منهم ينحدرون من العامل العريّب، شامل أفريقيا ورشق 
آسيا. 86% منهم، وأوّد أن آخذ حلظة ألذكر هذه املعلومة وذلك لبطء وصعوبة احلصول عىل 
معلومات من غوانتانامو، تّم بيعهم وتسليمهم للواليات املّتحدة األمريكّية مقابل مكافآت 

مالّية ال تزيد عن مخسة آالف دوالر عن كّل رجل. 
ا  أيًّ الّسياسّية هلذا املعتقل، يمكنك أن تستخدم  وإذا ما ساورك أّي شّك حول األبعاد 
من هذه األرقام واإلحصائّيات إلثبات احلاجة الّسياسّية امللّحة لإلدارة األمريكّية الّسابقة 
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ا، يقبع يف الّسجن 116 رجاًل،  للقيام بأّي يشء، أّي يشء كرّدة فعل هلجامت سبتمرب. وحاليًّ
70 منهم من اليمن، 52 تّم إهناء اإلجراءات إلخالء سبيلهم. أْي بام معناه، وبقرار باإلمجاع 
من وكاالت األمن القومّي وتنفيذ القانون، تّم اإلعالن عن جاهزّيتهم ملغادرة غوانتانامو، 
ولكن مع ذلك ال يزالون حمتجزين هناك. 45 من املعتقلني موجودون ألجل غري مسّمى، 
ا اهلدف من اآللّية اّلتي يّتبعها غوانتانامو، أْي إرساء أسس وتطبيع نظام يقوم عىل  وهو فعليًّ

احلبس ألجل غري مسّمى دون حماكامت. 
إّن غوانتانامو وبرصاحة هو بمثابة جريمة، وسوف يصبح عند إغالقه مرسًحا جلريمة، 
القرسّي واإلذالل  اعتقال يشوبه االستجواب  ا. هو مركز  فعليًّ يوًما وأغلق  إذا ما حصل 

اجلنيّس، واإلهانة املقصودة القائمة عىل األعراف الّدينّية اإلسالمّية.
واعتقدت يف البداية أّنني سأضطر إىل تقديم تربير ورشح حلالة غوانتانامو ذات صلة 
باملوضوع، ولكن بعد اْن استمعت لبعض املتحّدثني هنا، تبنّي يل أّننا نقاتل ذات الّنمط من 
املامرسات. ومن وجهة نظري، أعتقد أّنه من اهلاّم، ونظًرا لتكيبة ونوعّية اجلمهور املشارك، 
أن ننظر بعني ناقدة تَِبًعا ملهنتنا، لكون األمر يف الّنهاية، ِمن عمل وتصميم وهندسة املبادئ 
األساسّية لالعتقال يف خليج غوانتانامو األكاديمّيني واملحامني. فهم من ترمجوا رؤية جورج 

بوش وديك تشيني إىل خمّطط االعتقال يف غوانتانامو. 
ولذلك حتديًدا، ومن قلب هذه األجواء واألوضاع الّظاملة والعدالة املسحوقة، ولدت 
فكرة اإلرضاب عن الّطعام. وأعلم متام العلم أّن مجهورنا الكريم عىل دراية بكّل هذا أيًضا. 
ومن احليوي معرفة أنَّ اإلرضاب عن الّطعام يف معتقل غوانتانامو ليس باألمر اجلديد، 
ففي أوائل عام 2002، بدأ الّسجناء يستخدمونه كوسيلة للّتعبري عاّم يدركون أنَّه فعل بربريٌّ 
؛ حيث تغلقون عىل شخص ما زنزانًة ضّيقًة من حديد صلب وال ختربونه متى، سيخىل  هجميٌّ
سبيله، إْن حصل باملقام األّول أو حّتى الّتهمة أو الّسبب وراء وجوده هناك. ولنتذّكر اآلن أنَّ 
االّدعاءات والّتهم املوّجهة اجّتاه هؤالء املعتقلني تبقى« رّسّية«، عىل األقل االهّتامات األّولّية. 
ا عن الّطعام، حيث شارك فيه كّل  شهد معتقل غوانتانامو يف عام 2013 إرضاًبا مجاعيًّ
سجني قادر جسديًّا عىل اإلرضاب، وخرس أغلبهم 20-30 باوند خالل بضعة أسابيع فقط. 
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ا من أجل »الّتغذية عرب األنابيب«  ونتيجًة لذلك، أوفدت القيادة العسكرّية أربعني طبيًبا إضافيًّ
يف املعتقل، وهي عبارة عن تغذية الّسجني بشكل قرسّي باملغّذيات الّسائلة من خالل أنابيب 
ا  تصل مبارشة إىل املعدة يف حماولة منهم لكرس اإلرضاب عن الّطعام. تتطّلب 40 طبيًبا إضافيًّ
للقيام هبذا العمل. وأحد ردود الفعل األخرى هو حمو حقيقة أّن هذا اإلرضاب قد حصل 
أساًسا، فقد فرضت القيادة العسكرّية عىل الفور حظًرا كاماًل لوسائل اإلعالم وحجبت أّية 
معلومات حول عدد املرضبني عن الّطعام، وعدد اّلذين تّم تغذيتهم قرًسا بل إهّنم حاولوا حمو 
تعبري »اإلرضاب عن الّطعام« من خطاهبم واالستعاضة عنه بمصطلح »الّصوم غري الّدينّي«.

ا مّثلت طارق با عودة، وهو  ولكّننا نعلم أّن اإلرضاب عن الّطعام قد استمّر، وأنا شخصيًّ
أحد املرضبني عن الّطعام ألطول فتة زمنّية يف العامل. وقد خاض العديد من اإلرضابات 
ا وبشكل يومّي منذ ذلك احلني. وقبل جميئي إىل هنا،  منذ شباط 2007. وتتّم تغذيته قرسيًّ
ا ال  قّدمت طلًبا موجًزا للمحكمة الفيدرالّية إلطالق رساحه، حيث ال يتعّدى وزنه حاليًّ
74 باونًدا )أْي 33 كغم(، وهو الوزن وفًقا ملركز الّسيطرة عىل األمراض ما يعادل متوّسط 
الوزن لطفل أمريكّي يف العارشة من عمره، وسّيد با عودة يبلغ ال 36 عاًما. وجيدر بنا دوًما 
الّتساؤل ما اّلذي جيعل شخًصا يتمّتع هبذا االنضباط والّتصميم االستمرار يف اإلرضاب عن 

الّطعام هلذه املّدة الّطويلة من الّزمن. 
لإلجياز، تتحّمل الّسلطات الّثالث للحكومة األمريكّية املسؤولّية والّتواطؤ خللق األجواء 
والّظروف املوائمة حلدوث هذا. فقد أغلقت الّسلطة القضائّية الباب أمام هذه القضايا بطريقة 
ا، إذ إّن احلّق يف طعن ظروف اعتقال با عودة من احلقوق املقّدسة اّلتي تضمنها  هتّكمّية جدًّ
وحتميها املحكمة العليا، ولكن األخرية سمحت يف ذات الوقت للمحاكم اإلجرائّية اّلتي 
أّنه  ى هذا احلقُّ من أّي فحوى. وهذا يعني  هي أقّل منها من ناحية الّصالحيات، أْن ُيعرَّ

بإمكانك أْن ترفع قضّية يف املحكمة، ولكن خسارتك مضمونة وأكيدة.
أما الّسلطة الّترشيعّية، فقد جلأت إىل ترشيعات وقوانني ال متتُّ بصلة إىل منظومة االعتقال 
اّلتي تبقي عىل سياسات االعتقال يف غوانتانامو ومنها االرضاب عن الّطعام حيث وّظفت 
قوانني املخّصصات/االعتامدات، وهي قوانني استخدمت لتخصيص األموال لالستخدام 
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العسكرّي، من أجل الّتربير والّتعبري عن ِعدائّيتها ملَن هم معتقلون يف غوانتانامو. وأعطيكم 
ا  مثااًل؛ الّترشيع الّسابق، قانون تفويض الّدفاع القومّي، ينّص عىل توقيع وزير الّدفاع شخصيًّ
عىل وثيقة مفاُدها أّن الّدولة اّلتي سوف تستقبل الّسجني من غوانتانامو تضمن عدم انخراطه 
يف أّية نشاطات ضّد مصالح الواليات املّتحدة األمريكّية يف املستقبل. إذا ما اعتربناه حتّديًّا 
ا من املستحيل عىل أّي فرد مهام كان؛ أن يضمن عدم حدوث يشء يف  ا، فعليًّ ا غيبيًّ ميتافيزيقيًّ
املستقبل. وكان هذا حتديًدا هدَف القانون: أْن حترص الّضغط الّسيايّس لإلفراج عن أّي سجني 
عىل شخص وحده فقط، وهو وزير الّدفاع األمريكّي، وبالّتايل جعله أمًرا مستحيل الّتحقيق. 
وبالّطبع، فقد تّم األمر متاًما كام خّطط له، فقد عارض كلُّ وزراء الّدفاع الّسابقون، ووزير 
يل اّلذي حصل عىل املوافقة باإلخالء.  الّدفاع احلايل إخالء سبيل أّي معتقل، ومن ضمنهم ُموكِّ
وهذا يتكنا إىل سؤال، أين الّسلطة الّتنفيذّية من كّل هذا، وما هو دور الّرئيس. بالّتأكيد، 
ينبغي أن يكون الّرئيس صاّمم األمان اّلذي يمكن أْن جينب وحيمي من نوع الكوارث اّلتي 
القومّية  تذّكرتم، يف خطاباته  ما  إذا  ُموّكيل وغريه يف غوانتانامو.  احلالة  يسّببها يف هذه  قد 
الّطعام يف 2013: »هل هذا فعاًل  أوباما، حول اإلرضاب عن  الرئيس  املؤرشفة، تساءل 
نحن األمريكّيون؟ هل نبقي عىل أناس معتقلني ألجل غري ُمسّمى ل 12، 13 أو 14 عاًما؟ 
هل هذا نحن من نقوم بتغذيتهم قرسًيا باملغّذيات الّسائلة لإلبقاء عليهم أحياء؟ هل هذا 
نحن فعال!« أعتقد أّن اإلجابة عىل هذه الّتساؤالت، كام هو واضح من حالة ُموّكيل، هو 

ا اآلن.  نعم! هذا ما حيدث بالّضبط وفعليًّ
املذّكرة اّلتي قّدمتها بالّنيابة عن موّكيل، اّلذي ال يتجاوز وزنه 75 باونًدا، هي ملطالبة 
حكومة الواليات املّتحدة األمريكّية باالمتثال ملعاهدة جنيف الّثالثة، املاّدة 110، وهي 
، وذلك لعدم قدرة غوانتانامو  املاّدة اّلتي تّم دجمها وإدراجها يف القانون األمريكّي املحيّلّ
إطالق  عىل  ينّص  واّلذي  للفعل،  مبارش  وسبب  كدافع  جنيف  اّتفاقّيات  إىل  الّلجوء 
رساح من يعانون من مرض شديد. يتّم تغذية الّسّيد با عودة مّرتني يوميًّا ب 600 سعر 
ا ومع ذلك ال يزال وزنه ال يتعّدى 74 باونًدا. اخلالصة املنطقّية الوحيدة  حرارّي قرسيًّ
اّلتي يمكننا الّتوصل إليها أّن هناك عّلة بالغة اخلطورة يف جهازه اهلضمّي- املَعدّي بعد 
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ما يقارب عقًدا من اإلرضاب عن الّطعام، ويف احلقيقة هو يعاين من مرض خطري وحيّق 
ولّية. له احلامية اّلتي تضمنها القوانني الدَّ

األمر املثري لالهتامم يف هذه القضّية، هو أّنه كجزء من املذّكرة، طلبت من احلكومة بشكل 
املوافقة  أْن ال تعتض عليها، وأن تقف جانًبا نظًرا لكونه قد حصل عىل  رسمّي ومبارش 
باإلفراج. وكانت ُحّجتي هو مِلَ القتاُل والرّصاع من أجل اإلبقاء عىل رجل حصل عىل املوافقة 
بإطالق رساحه من سّت وكاالت أمنّية قومّية خمتلفة. ملاذا تعملون عىل تغذيته قرًسا، وهو 
حيٌّ بصعوبة، فقط من أجل إطالة مّدة حجزه ألجل غري مسّمى، بينام أنكرتم عىل العلن 
بأّنه ليس لديكم أّية مصلحة يف ذلك. ما حدث خارج املحكمة هو باعتقادي أكثر أمّهّية مّما 
حيصل داخلها، فردود فعل احلكومة هي بالفعل معركة طاحنة بني مجيع مؤّسسات وأفرع 
الّدولة من خارجّية، إىل دفاع إىل وزارة العدل. وزارة اخلارجّية تدعو إىل إطالق رساحه. 
وزارة الّدفاع ترفض ذلك، عىل اعتبار أّنه غري ملتزم وبأّنه يف حالة حرب غري متكافئة ضّد 
جهاز الّسجن، وغايته كسب تعاطف اجلامهري، مثل ما حيدث، لضامن إطالق رساحه. وال 

يزال الّرئيس يتمّتع بالّصالحيات إلجبار وزاراته اإلذعان لقراره بإغالق غوانتانامو.
ومالحظتي اخلتامّية، طارق كان قادًرا وحَده، ومن قّوة وسلطة اإلرضاب عن الّطعام 
أْن ُيدخل الّدوائر احلكومّية األمريكّية كاّفة يف معارك داخلّية متمحورة حول اإلفراج عنه. 

ا أْن ندرك الّطاقة والقّوة اّلتي ينتجها هذا الّنوع من االحتجاج.  من املهّم جدًّ
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سياسة االعتقال اإلدارّي بحّق الفلسطينّيني
ولّي من املناطق الفلسطينّية احملتّلة، ووضعها وفًقا للقانون الدَّ

د. جيمس توربني، مكتب مفّوض األمم املّتحدة الّسامي حلقوق اإلنسان، األراضي 
الفلسطينّية احملتّلة١

ا يف العامل عىل القضايا ذات الّصلة باإلرضاب عن الّطعام املتواصل  ينصبُّ االهتامم حاليًّ
للمعتقلني الفلسطينّيني احتجاجا عىل احتجازهم يف الّسجون اإلرسائيلّية والّرّد اإلرسائييّل 
بالّطبع  القضايا  هذه  وتثري  ُمؤّخرا.  اعتمد  اّلذي  اجلديد  القرسّية  الّتغذية  قانون  يف شكل 
خماوَف وهتديًدا حلقوق اإلنسان. ومع ذلك تستمرُّ إرسائيل بسياساهتا وممارستها منذ فتة 

طويلة لالعتقال اإلدارّي.
عىل الّرغم أّن هذه الّسياسة ليست باجلديدة، جيدر بنا أن نتذّكر ماهّية املعضلة فيها، 
ويّل وحقوق اإلنسان. يف الّسياق احلايّل، يبدو واضحا أّن  من وجهة نظر القانون الدَّ
أفضل وسيلة أمام إرسائيل للّرّد عىل اإلرضاب عن الّطعام ليس الّتغذية القرسّية، 
املتعّلقة  املشاكل  ذلك  يف  بام  االحتجاجات،  هذه  وراء  الكامنة  املظامل  معاجلة  وإّنام 

باالعتقال اإلدارّي.
يتعّلق  فيام  اإلنسان  حلقوق  الّسامي  املّتحدة  األمم  مفّوض  مكتب  والية  إىل  وبالّنظر 
ويّل كام  باألرايض الفلسطينّية املحتّلة، تقترص هذه الّتعليقات لرشح املوقف يف القانون الدَّ
ا يف  تفرّسها آلّيات األمم املّتحدة حلقوق اإلنسان، فيام يتعّلق بالفلسطينّيني املحتجزين حاليًّ
الّسجون اإلرسائيلّية، حّتى لو كانت هذه الّظاهرة بأّي حال من األحوال تتعّلق باملامرسات 
ا يف الواقع، من اجلدير بالّذكر أّن هذه املامرسات، اّلتي تعود إىل احلقبة  اإلرسائيلّية حرصيًّ

ساهم املوّظفون العاملون يف مكتب املفّوض العاّم يف مدينة رام اهلل بالّتحضري هلذه الورقة، ومسامهتهم   1
مشكورة. 
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االستعامرّية، تّم استرياُدها إىل فلسطني من قبل سلطات االنتداب الربيطانّية وتستخدم عىل 
نطاق واسع ضّد الفلسطينّيني منذ الّثالثينّيات2.

االعتقال اإلدارّي يف الّسياسات واملمارسات اإلسرائيلّية3
ووفقا لألرقام الصادرة عن مصلحة الّسجون اإلرسائيلّية، وذلك اعتبارا من 30 يونيو 
ا )مجيعهم من الّذكور البالغني( يف االعتقال اإلدارّي.  2015، حتتجز إرسائيل 370 فلسطينيًّ
عىل مّر الّسنني، تّم احتجاز اآلالف من الفلسطينّيني، بمن فيهم الّنساء واألطفال، لفتات 

تتاوح بني بضعة أشهر إىل عّدة سنوات.
وبموجب القانون العسكرّي اإلرسائييّل4، يمكن أن يأمر القادة العسكرّيون باحتجاز األفراد 
ملّدة تصل إىل سّتة أشهر إذا كان لدهيم »أسباب معقولة لالعتقال« كأّن يكون املعتقل مطلوب 
»ألسباب تتعّلق باألمن اإلقليمّي أو األمن العاّم«. ومع ذلك، هذه املعايري غري حمّددة، مّما يسمح 

كان الّظهور األخري لترشيعات االنتداب الربيطايّن اّلذي جييز االعتقال اإلدارّي هو لوائح الّدفاع )الّطوارئ(،   2
1945. هذه الّلوائح متنح سلطات صارمة إلنشاء حماكم عسكرّية لتقييد اهلجرة غري الرّشعّية، ملحاكمة املدنّيني 
دون حّق االستئناف، تسمح جتتاح عملّيات الّتفتيش واملصادرة، حظر نرش الكتب والّصحف، وهدم املنازل، 
ا لفتة غري حمّددة، إغالق أقاليم معّينة، وفرض حظر الّتجّول. تّم إدماجها يف القانون  واحتجاز األفراد إداريًّ
اإلرسائييّل يف عام 1948. ويف عام 1951، الكنيست اإلرسائييّل، يف أعقاب الّنقاش حول االعتقال اإلدارّي، 
قّرر أّن الّنظام يعارض املبادئ األساسّية للّديمقراطّية وينبغي إلغاؤه. وقد حافظت احلكومة اإلرسائيلية عىل 
http://www.btselem.org/legal_documents/ حالة الّطوارئ يف إرسائيل بشكل مستمّر منذ عام 1948. انظر

emergency_regulations

يف عام 2014، عرّبت جلنة حقوق اإلنسان عن قلقها منذ فتة طويلة إزاء استمرار حالة الّطوارئ، وطالبت   
إرسائيل إىل رضورة »اإلرساع يف عملّية مراجعة الّترشيعات اّلتي تنّظم حالة الّطوارئ ورضورة احلفاظ عىل 

.)CCPR / C / ISR / CO / 4( »... 1948 حالة الّطوارئ املعلنة منذ عام
3  للحصول عىل وصف كامل للقانون وممارسة االعتقال اإلدارّي يف األرايض الفلسطينّية املحتّلة، انظر بتسيلم/ 
مهوكيد- مركز الّدفاع عن الفرد، دون حماكمة: االعتقال اإلدارّي للفلسطينّيني من قبل إرسائيل قانون وحبس 

املقاتلني غري الرّشعّيني، تقرير مفّصل، أكتوبر .2009
تستند االعتقاالت اإلدارّية من قبل إرسائيل عىل ثالثة ترشيعات: األمر بشأن تعليامت األمن ]نص منّسق[ )هيودا   4
والّسامرة( )رقم 1651(، 5770-2009. قانون سلطات الّطوارئ )االعتقاالت(، 1979. واالعتقال من 
http://www.btselem.org/administrative_detention/israeli_law قانون املقاتلني غري الرّشعّيني، 2002. انظر
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للمسؤولني األمنّيني احتجاز األفراد ألسباب غامضة، مّما يشّكل انتهاكا ملبدأ املرشوعّية.
كام يمكن متديد أوامر اعتقال من قبل القائد العسكرّي لفتات تصل إىل سّتة أشهر، مع 
عدم وجود قيود عىل عدد مّرات الّتجديد. وبالّتايل يمكن أن يكون االعتقال اإلدارّي سارًيا 

ألجل غري مسّمى.
وعىل الّرغم أّنه حيّق للمعتقلني بموجب القانون اإلرسائييّل احلصول عىل استشارة قانونّية 
من اختيارهم، مل تتح هلم أّية فرصة حقيقّية للّطعن يف قانونّية اعتقاهلم. وتتّم املراجعة القضائّية 
يف جلسة حماكمة مغلقة، واّلتي يفتض أن جترى يف غضون ثامنية أّيام من إصدار أو جتديد 

أمر االعتقال.
يمكن أن حيجب القضاُة العسكرّيون- وعادًة ما يفعلون- املعلومات أو األدّلة إذا رأوا أّن 
الكشف عنها »يمّس األمن اإلقليمّي أو األمن العاّم«. وال يتّم إخطار املعتقل أو حماميه بأيٍّ 
ٍم حمّددة ضّده، واّلتي تقّدم عادة إىل املحكمة يف جلسات،  من الّتفاصيل أو األدّلة، أو حّتى هُتَ
حّتى املّتهمون أنفُسهم ال يستطيعون احلضور. وتكون هذه اجللسات عادة قصرية وال تتكّون 

من احلجج املوضوعّية لعدم وجود إمكانّية استجواب الّشهود أو الّطعن يف األدّلة.
ويتمّتع القضاة العسكرّيون بصالحّية إلغاء أمر االعتقال أو تقليل فتة االحتجاز، ولكن 

مثل هذه القرارات نادرة، واملراجعة ما هي إاّل إجراء روتينيٌّ ألمر االعتقال.
ويمكن الّطعن بقانونّية االحتجاز أمام حمكمة العدل العليا اإلرسائيلّية، إاّل أّن املحكمة 
أبدت ممانعتها للّتدخل يف حاالت حمّددة أو الّتشكيك يف املعلومات االستخباراتّية املتمّيزة 
اّلتي تستند عليها أوامر االعتقال. ويف مراجعة أكاديمّية ل 322 حالة اعتقال إدارّي اّلتي 
نظرت فيها املحكمة العليا بني يناير 2000 وديسمرب 2010، مل يكن هناك أّية حالة أّدت 

إىل قرار قضائّي لإلفراج عن املعتقل5.
اإلدارّي  االعتقال  روتينّي  بشكل  العسكرّية  الّسلطات  تستخدم  العملية،  املامرسة  يف 
لتجاوز اإلجراءات القانونّية العادّية، وال سّيام حيث ال توجد أدّلة كافية إلجراءات جنائّية. 

ّية: املراجعة القضائّية من االعتقاالت اإلدارّية يف املحكمة اإلرسائيلّية العليا،  شريي كريبس، رفع حجاب الرّسّ  5
45 فاندربيلت جمّلة القانون عرب الوطنّية 12 )أيار 2012(، 703-639
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يف مثل هذه احلاالت، قد يمتّد االعتقال اإلدارّي إىل ما ال هناية مع حمدودّية فتة الّتحقيق. يف 
حاالت أخرى، يتّم احتجاز األشخاص بموازاة إجراء املحاكمة لضامن عدم وجود إمكانّية 

لإلفراج عنهم حّتى لو بكفالة.

دراسة حالة: االعتقال اإلدارّي خلالدة جّرار
خالدة جّرار، عضو منتخب يف املجلس الّترشيعّي الفلسطينّي، ودليل عىل ممارسات 
وضعت حتت  عام 2015،  نيسان   2 عليها يف  القبض  ألقي  اإلرسائيلّية.  االعتقال 
االعتقال اإلدارّي من قبل القائد العسكرّي يف الّضّفة الغربّية. يف 15 نيسان، ُوّجهت 
ٍم منها جرائم متعّلقة بالعضوّية للجبهة الّشعبّية لتحرير فلسطني )اجلبهة  إليها جمموعة هُتَ
الّشعبّية( والّتحريض عىل خطف جنود ارسائيلّيني. وقد راقبت وتابعت حماكمتها يف 
املحكمة العسكرّية بعثات دبلوماسّية ومنّظامت حقوق اإلنسان، بام يف ذلك املفّوضّية، 
وتوّلدت خماوف ِجّدّية يف نزاهة هذه املحكمة. واستندت أدّلة االّدعاء إىل حدٍّ كبري 
عىل ترصحيات الّسجناء الفلسطينّيني الّسابقني واحلالّيني بعد الّتحقيق معهم من قبل 
األوىل،  اجللسة  يف  أقواهلم  عن  الّشهود  من  اثنان  تراجع  اإلرسائيلّية.  األمن  وكالة 
املعاملة والّتهديد واإلكراه. ومع ذلك،  بالقّوة بعد سوء  أهّنا ُأخذت منهم  مشريين 
حافظ القايض عىل البيانات األصلّية كدليل. يف جلسة استامع للكفالة يف 21 مايو، 
بكفالة،  جّرار  الّسّيدة  رساح  أطلق  لو  حّتى  إّنه  للقايض:  العسكرّية  الّنيابة  وقالت 
فإهّنم سوف خيضعوهنا لالعتقال اإلدارّي. يف 7 ديسمرب، حكم عليها بالّسجن ملّدة 
15 شهرا، حيث قبلت الّصفقة اّلتي عرضتها الّنيابة، بسبب اعتقادها بأهّنا لن حتظى 

بمحاكمة عادلة وكانت ختشى أّن اعتقاهلا لن ينتهي أبدا6.
هذه، باختصار شديد، العنارص الّرئيسة للّسياسة اإلرسائيلّية يف املامرسة العملّية. فكيف 

يقارن هذا مع الوضع يف القانون الدويل؟

 1/S-12 1 و/S-9 مقتبس من تقرير املفّوض الّسامي حلقوق اإلنسان بشأن تنفيذ قراري جملس حقوق اإلنسان  6
)بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينّية املحتّلة، A / HRC / 31/40، 31 جلسة ملجلس األمم املّتحدة 

حلقوق اإلنسان )مارس 2016(.
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ولّي االعتقال اإلدارّي يف القانون الدَّ
يثري االعتقال اإلدارّي خماوف خطرية حلقوق اإلنسان، ففي حني ال يوجد هناك حظر تام 
ويّل حلقوق اإلنسان، ويسمح باالعتقال اإلدارّي يف ظروف استثنائّية  بموجب القانون الدَّ

خاّصة، وخيضع لضامنات صارمة ملنع االعتقال الّتعسفّي.
وتشمل ضامنات احلقوق األساسّية للمحاكمة العادلة: احلّق يف احلصول عىل املعلومات 
برسعة وبشكل كامل ألسباب االعتقال، واحلّق يف الّدفاع، واحلّق يف احلصول عىل حماكمة 
برباءته  واالفتاض  باالستئناف،  واحلّق  واستجواهبم،  الّشهود  الستدعاء  وعلنّية،  عادلة 

حّتى تثبت إدانته.7

وقوع االنتهاكات ينبغي أن يؤّدي إلى تعويضات
ويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية - اّلتي َتُعدُّ كالًّ من  املاّدة 9 من العهد الدَّ
إرسائيل ودولة فلسطني دولتني ِمن األعضاء - تنصُّ عىل أّن جلميع األشخاص احلقَّ 
يف احلّرّية واألمن، وأّنه ال ينبغي إخضاع أّي شخص لالعتقال الّتعسفّي باالحتجاز. 
ونّصت جلنة حقوق اإلنسان - وهو هيئة من اخلرباء املستقّلني يف جنيف ترشف عىل 
تنفيذ العهد -أّن »لالعتقال اإلدارّي خماطَر شديدًة جّراء احلرمان الّتعسفّي من احلّرّية« 
حيث ُفِرَض االعتقال اإلدارّي لاللتفاف عىل ضامنات املحاكمة العادلة لإلجراءات 

يف املحكمة.8
الّظروف  ِظلِّ  احلّرّية: » يف  املقّيد هلذا احلرمان من  املحدود  الّنطاق  الّلجنة  وأوضحت 
االستثنائّية البحتة املحّددة، يكون هناك هتديد راهن، مبارش ومؤّكد وخطري لتربير احتجاز 
الّدول  اإلثبات عىل  يقع عبء  و  الّتهديد،  يعتربون مسؤولني عن هذا  اّلذين  األشخاص 
األطراف؛ أن تبنّي أّن الفرد يشّكل مثل هذا الّتهديد، وأّنه ال يمكن معاجلتها عن طريق اخّتاذ 

انظر املاّدة 9 من العهد الّدويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية 1966؛ املواّد 37 و40 من اّتفاقّية حقوق   7
الّطفل؛ املاّدة 14، اّتفاقّية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 CCPR ،)جلنة حقوق اإلنسان، الّتعليق العاّم رقم 35 )املاّدة 9: حّق الفرد يف احلّرّية واألمان عىل شخصه  8
./ C / GC / 35
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تدابري بديلة، وهذا العبء يزداد مع طول االحتجاز.«9
يف عام 1998، دعت جلنة حقوق اإلنسان يف إرسائيل لضامن أنَّ االعتقال اإلدارّي يقع 
ضمن »الرّشوط الّصارمة« املنصوص عليها يف العهد10. ومع عدم وجود أّي حتّسن واضح 
بحلول عام 2010، دعت الّلجنة إرسائيل إىل »االمتناع عن استخدام االعتقال اإلدارّي، 
وال سّيام بالّنسبة العتقال األطفال، وضامن حقوق املعتقلني يف حماكمة عادلة تعقد يف كّل 

األوقات«11. يف عام 2014، دعت الّلجنة إرسائيل لوضع حدٍّ هنائيٍّ هلذه املامرسة.12
كام خلصت جلنة مناهضة الّتعذيب - اهليئة الّشقيقة اّلتي تراقب تنفيذ اّتفاقّية مناهضة الّتعذيب 
وغريه من رضوب الاّلإنسانّية أو امُلهينة أو العقوبة مرارا وتكرارا إىل أّن قيام إرسائيل بمامرسة وتطبيق 
االعتقال اإلدارّي، وخاّصة ل »فتات طويلة بشكل غري منتظم« ال يتوافق مع االلتزام - بموجب 
املادة 16 من االّتفاقّية ملنع املعاملة القاسية والاّلإنسانّية وامُلهينة أو العقاب.13 وأوضحت الّلجنة يف 
عام 2009 عىل أّن إرسائيل متارس االعتقال اإلدارّي بشكل منهجّي وحترم املعتقلني من الّضامنات 

األساسّية ضّد الّتعذيب وطالبت إرسائيل بتعديل قوانينها لضامن وضع احلامية الاّلزمة.14

 CCPR / C / GC / ،)جلنة حقوق اإلنسان، الّتعليق العاّم رقم 35 )املاّدة 9: حّق الفرد يف احلّرّية واألمان عىل شخصه  9
35. تواصل الّلجنة: »يتعنّي عىل الّدول األطراف أيضا إلظهار أّن االحتجاز ال يستمّر لفتة أطول مّما هو رضورّي عىل 

اإلطالق، أن الّطول اإلمجايّل لالحتجاز من املمكن حمدود، وأن حتتم بالكامل بالّضامنات املنصوص عليها يف املاّدة 9 
يف مجيع احلاالت. مراجعة رسيعة ومنتظمة من قبل حمكمة أو هيئة قضائّية أخرى متتلك نفس صفات االستقالل وعدم 
الّتحّيز يف القضاء هو ضامنة رضورّية لتلك الّظروف، كام هو احلصول عىل املشورة القانونّية املستقّلة، اختيار األفضل 

للمعتقل، واإلفصاح للمعتقل عىل األقل، عىل  جوهر األدّلة الّتي يتّم اخّتاذ قرار فيها«.
 C / 79 / وثائق األمم املّتحدة CCPR ،جلنة حقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامّية عىل الّتقرير األويل إلرسائيل  10

.)CCPR / CO / 78 / ISR )2003 انظر أيضا .http://documents.un.org متوّفر يف / Add.93

جلنة حقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامّية عىل الّتقرير الّدورّي الّثالث إلرسائيل، CCPR وثائق األمم املّتحدة   11
http://documents.un.org متوّفر يف / C / ISR / CO / 3

جلنة حقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامّية عىل الّتقرير الّدورّي الّرابع إلرسائيل، CCPR وثائق األمم املّتحدة /   12
http://documents.un.org متوّفر يف C / ISR / CO / 4

جلنة مناهضة الّتعذيب، املالحظات اخلتامّية عىل الّتقرير الّدورّي الّرابع إلرسائيل، جلنة مناهضة الّتعذيب وثائق   13
http://documents.un.org متوّفر يف C / ISR / CO / 4 / األمم املّتحدة

جلنة مناهضة الّتعذيب، املالحظات اخلتامّية عىل الّتقرير الّدورّي الّرابع إلرسائيل، جلنة مناهضة الّتعذيب وثائق   14
http://documents.un.org متوّفر يف / C / ISR / CO / 4 األمم املّتحدة
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ويّل، تسمح املاّدة 78 من اّتفاقّية جنيف الّرابعة لالحتجاز اإلدارّي  يف القانون اإلنسايّن الدَّ
من قبل السلطة القائمة باالحتالل. ومع ذلك، فإّن املاّدة توّضح أّنه جيب أن تستخدم فقط 

ل »أسباب أمنّية مّلحة«.15
أّنه  االّتفاقّية،  عىل  االختصايّص  تعليقها  يف  األمحر،  للّصليب  ولّية  الدَّ الّلجنة  وتوّضح 
جيب احلفاظ عىل الّطابع االستثنائّي هلذه الّتدابري. وتشري إىل أّنه »يف األرايض املحتّلة، جيب 
أن يكون االعتقال لألشخاص املحمّيني أكثر استثنائّية مّما هو عليه داخل أرايض أطراف 
الّنزاع«. وعالوًة عىل ذلك، ال جيوز احتجاز املعتقلني داخل أرايض دولة االحتالل وال يمكن 
ترحيلهم، بل جيب احتجازهم داخل األرايض املحتّلة. إنَّ ممارسة احتجاز الغالبّية العظمى 
من املعتقلني الفلسطينّيني يف مراكز االعتقال يف ارسائيل ينتهك حظر الّنقل القرسّي )املاّدة 

49( ويعترب خمالفة جسيمة الّتفاقّية جنيف الّرابعة )املاّدة 147(.
الّثالثني ملجلس  الّدورة  بالّذكر أيضا أّن مرشوع قانون جديد قد قّدم إىل  ومن اجلدير 
حقوق اإلنسان يف جنيف يف سبتمرب 2015، وهو وثيق الّصلة هبذه املشكلة: مرشوع مبادئ 
األمم املّتحدة األساسّية واملبادئ الّتوجيهية بشأن العالج واإلجراءات املتعّلقة بحقوق أّي 
شخص تّم حرمانه من حّرّيته برفع قضايا أمام املحكمة16. وتستند هذه املبادئ األساسّية، 
واملعايري  القانون  الّتعسفّي17، عىل  باالحتجاز  املعنّي  العامل  الفريق  قبل  اّلتي صيغت من 
الّدولّية واملعتف هبا واملامرسات اجلّيدة، وهتدف إىل تزويد الّدول بتوجيهات بشأن الوفاء 
ويّل، لتجّنب احلرمان الّتعسفّي من احلّرّية18.  حتتاج اآلن هذه  بالتزاماهتا، وفقا للقانون الدَّ
مدى  عن  مفيدة  توضيحات  م  ُتقدِّ ذلك،  مع  ولكّنها  عليها،  واملصادقة  العتامدها  دة  امُلسوَّ

التزامات الّدول فيام يتعّلق باحلرمان من احلّرّية.

املاّدة )78( من اّتفاقّية )الّرابعة( بشأن محاية األشخاص املدنّيني يف وقت احلرب. تنطبق جنيف، 12 أغسطس   15
1949. املاّدة )78( إىل األرايض املحتّلة، ويشري اىل مقّر االعتقال وتعيينه بدال من االعتقال اإلدارّي. انظر أيضا 
املاّدتني 41 و 42 الّتعامل مع االعتقال واإلقامة اجلربّية لألشخاص املحمّيني يف إقليم دولة طرف يف الرّصاع.

http://documents.un.org متاح يف A / HRC / 30/37 انظر وثيقة األمم املّتحدة  16
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx انظر  17

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/DraftBasicPrinciples.aspx 18  انظر



76

اخلالصة
يتعارض وينتهك نظام إرسائيل لالعتقال اإلدارّي مع حقوق اإلنسان والقانون اإلنسايّن 
الّدويّل، وجيب أن ينتهي إّما باإلفراج عن مجيع املعتقلني اإلدارّيني دون تأخري أو إبطاء، أو 
ولّية  تقديم لوائح اهّتام ضّدهم مع مجيع الّضامنات القضائّية اّلتي يتطّلبها القانون واملعايري الدَّ

حلقوق اإلنسان19.
واملعايري  القواعد  مع  االعتقاالت  توافق  بضامن  االلتزام  جيب  أنه  القول،  عن  وغنيٌّ 
ولّية حلقوق اإلنسان يف مجيع املجاالت. والقرار األخري اّلذي اخّتذته احلكومة اإلرسائيلّية  الدَّ
واألرايض  إرسائيل  يف  العنيف  اليهودّي  الّتطّرف  ملعاجلة  إدارّية  اعتقال  أوامر  الستخدام 
ويّل  الفلسطينّية املحتّلة، بام فيها القدس الرّشقّية، ليست أقّل إثارة للمشاكل يف القانون الدَّ

حلقوق اإلنسان وال يفعل شيئا جلعل هذه املامرسة امُلطّبقة عىل الفلسطينّيني مقبولة.20
ويّل إلعادة  املستشارة البارزة يف منطقة الرّشق األوسط كريستينا بابادوبولو يف املجلس الدَّ

. )IRCT( تأهيل ضحايا الّتعذيب
»احلصول عىل األدّلة: مكافحة الّتعذيب واإلفالت من العقوبة بواسطة توثيق الّطّب العديّل«
والعقوبة«،   للّتعذيب  الفّعالني  والّتوثيق  الّتقيّص  دلييَل   « اسطنبول  بروتوكول  يشمل 
ا  وغريها من املعاملة القاسية وامُلهينة و الإّلنسانّية« عىل معايري وإجراءات معتف هبا َدوليًّ
وكيفّية معرفة وتوثيق أعراض الّتعذيب؛ هلذا فإّن الّتوثيق قد يكون دلياًل فّعااًل وقانونيًّا يف 

املحكمة. 
 وباإلضافة إىل اعتاف منظمة األمم املتحدة، فقد تبّنت العديد من اهليئات اإلقليمية 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ أبريل 2015:  لقاء صحفي، جنيف، 10  املفوضّية  أنظر   19
NewsID=15817&LangID=E#sthash.V9elp7Ns.dpuf؟DisplayNews.aspx.وقد أعرب األمني العاّم أيضا 

عن قلقه إزاء االعتقال اإلدارّي. انظر، عىل سبيل املثال، بيان منسوب إىل املتحّدث الّرسمّي باسم األمني العاّم 
عن الّسجناء الفلسطينّيني املرضبني عن الّطعام، نيويورك، 19 فرباير 2013:

http://www.un.org/sg/STATEMENTS/index.asp؟nid=6611  
http://www.  :2015 أغسطس   2 الغارديان،  حماكمة«،  دون  اليهودّي  باإلرهاب  مّتهمني  حتتجز  »إرسائيل   20

 theguardian.com/world/2015/aug/02/israel-to-detain-west-bank-arson-attackers-without-trial
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بروتوكول اسطنبول ومنهم اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، واإلحتاد األورويب، 
واملجلس االستشاري للحقوقيني، ومنتدى آسيا واملحيط اهلادئ للمؤسسات العاملية حلقوق 
اإلنسان . كام يوفر بروتوكول اسطنبول لألطباء وغريها من املهن الطبية واملحامني ونشطاء 
حقوق اإلنسان إرشادات مفيدة ملعرفة إذا تعرض الشخص للتعذيب أم ال، وتقديم تقريرا 

للنتائج إىل القضاء وغريها من جهات التحقيق.   
رّكزت عدد من املؤّسسات – منذ تأسيس بروتوكول اسطنبول يف أواخر الّتسعينّيات من 
القرن العرشين – عىل تعزيز تقارير الّطّب العديّل القانونّية كأداة قياسّية يف مكافحة اإلفالت من 
العقوبة من الّتعذيب. وتعّزز العديد من مشاريع بناء القدرات واملنارصة وتشّجع عىل توثيق  
الّطّب العديّل واستخدام  )تقارير الّطّب العديّل( باإلجراءات القانونّية يف القضايا اجلنائّية.  
ر اخلاّص  وهناك العديد من الّشخصيات البارزة املهتّمة يف مكافحة الّتعذيب ومنهم – امُلقرِّ
الّسابق لألمم املّتحدة بشأن الّتعذيب – مانفريد نوواك اّلذي شارك يف صياغة بروتوكول 

إسطنبول، وتركيزه األسايّس عىل الّتنفيذ. 
وعىل مدار سنني، أنتجت مؤّسسات حكومّية وعاملون يف القطاع اخلاّص ومؤّسسات 
البلدان، حيث  غري حكومّية عدًدا هائاًل من  تقارير الّطّب العديّل وهو يف عدد متزايد يف 
تستخدم هذه الّتقارير يف دعم القضايا الفردّية اّلتي ُوِجدت من أجلها. فقد تّم تنفيذ هذه 
الّتقارير يف حاالت نادرة يف خالصة البيانات املنّظمة والّتحليل اجلامعّي. ومن األمثلة عىل 
املّتحدة.  اململكة  الّتعذيب يف  الّتحّرر من  أجرهتا حركة  اّلتي  اإلثبات«  »هيئة  دراسة  ذلك 
وُتوّفر هذه الّتقارير ثروة من املعلومات -إذا ما تّم حتليلها بطرق منهجّية - يمكن أْن ُتقّدم 
لنا أيضا معلومات ثاقبة وهاّمة حول أنامط الّتعذيب، وتتّبع أطراف وتسلسل املسؤولّية اّلذي 

ُيستخدم يف حتديد وحماسبة اجلناة.  
العديّل املوجودة يف  الّطّب  أدناه إمكانّية الوصول إىل تقارير  الفكرة يف اجلدول  تبحث 
تتخّطى  اّلتي  الّتعذيب  أدّلة  إلجياد  وحتليلها  حمّددة  بيانات  جمموعات  الستنباط  فلسطني؛ 

احلاالت الفردّية، وتعزيز مكافحة الّتعذيب. 
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املستشارة البارزة يف منطقة الّشرق األوسط كريستينا بابادوبولو
)IRCT( ولّي إلعادة تأهيل ضحايا الّتعذيب يف املجلس الدَّ

»احلصول على األدّلة: مكافحة الّتعذيب واإلفالت من العقوبة
بواسطة توثيق الّطّب العدلّي«

ُتَعدُّ مكافحة الّتعذيب واإلفالت من العقوبات، وتقارير الّطّب العديّل أداة فّعالة ومفيدة 
الّدفاع عن األرسى  متزايد يف  نحو  فّعالة عىل  أهّنا وسيلة  ثبت  فقد  للّدفاع عن األرسى، 
نفعا  ِد  جُيْ مل  الّتقارير  هذه  استخدام  أّن  من  وبالّرغم  للّتعذيب.  تعّرضوا  اّلذين  واملعتقلني 
إلعطاء حلٍّ  »جلريمة  الّتعذيب«، وال للّسبب اجلذرّي للّتعذيب وهو »االحتالل«، إاّل أهّنا 

ُتَعُد أداة تساعد ضحايا الّتعذيب يف الّسعي لتحقيق اإلنصاف والّتعويض. 

تقارير الّطّب العدلّي املرتبطة يف سياق استخدام برتوكول اسطنبول: 
حيتوي برتوكول اسطنبول املستخدم بمفهومه الّشائع - دلييَل الّتقيّص والّتوثيق الفّعالني 
أّول جمموعة  القاسية وامُلهينة والإّلنسانّية - عىل  املعاملة  للّتعذيب والعقوبة، وغريها من 
ا يف الفحص الفّعال والّتحقيق واإلبالغ عن اّدعاءات الّتعذيب  من املعايري املعتف هبا َدوليًّ

وسوء املعاملة.
وحقوق  والّصّحة  القانون  يف  خبريا   75 من  أكثر  الربوتوكول  صياغة  يف  شارك  وقد 
اإلنسان - خالل ثالث سنوات - وبجهود مجاعّية ألكثر من 40 مؤّسسة تشمل املجلس 

ويّل إلعادة تأهيل ضحايا الّتعذيب. الدَّ
برتوكول  عىل  اإلنسان  حقوق  جهات  من  وغريها  املّتحدة  األمم  وصادقت  شّجعت 
اسطنبول اّلذي تّم تطويُره هبدف احلدِّ من الّتعذيب من خالل تزويد الّدول بأدوات الّتوثيق 
الفَعالة للّتعذيب من أجل حماسبة اجلناة، وتّم تطوير األساليب أيضا هبدف تطبيقها يف سياقات 

أخرى، مثل إجراءات حتديد وضع الاّلجئني.
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األدّلة  عن  للكشف  هيدف  اّلذي  الرّسيرّي  االنطباع  صياغة  يف  الّطّبّي  اإلثبات  يعد 
الّطبيب أن يتساءل:  الّنفسّية واجلسدّية للّتعذيب مقياسا لربوتوكول اسطنبول. ينبغي عىل 
هل الّنتائج اجلسدّية والّنفسّية تّتفق مع الّتقرير املزعوم للّتعذيب؟ مع األخذ بعني االعتبار 
الّصورة الرّسيرّية الّشاملة والّسياق الّثقايف واالجتامعّي للفرد، فمن املمكن أن يؤّثر اإلطار 
الّزمنّي لألحداث املزعومة وعوامل اإلجهاد عىل الفرد. وينبغي أن يشمل أيضا تقييام لألداء 
االجتامعّي عىل رأس االنطباعات الرّسيرّية، واحلالة العاطفّية، وأسلوب الّتعبري للّشخص 
خالل املقابلة، وتاريخ االعتقال والّتعذيب، والّتاريخ الّشخيّص قبل الّتعذيب. وألسباب جلّية 
تتعّلق باملصداقّية، من الرّضورّي أن يتّم تنفيذه بحياد وموضوعّية. وينبغي عىل املختّصني - 
اّلذين يقومون بالّتقييم لتحضري تقرير الّطّب العديّل - أن يكون لدهيم اخلربة الكافية يف وثائق 

الّطّب الرّشعّي للّتعذيب وغريها من أشكال سوء املعاملة اجلسدّية والّنفسّية. 
وجب عىل املختّصني يف الفحص االّطالع عىل املامرسات املحّلّية، ومعرفة كيفّية توثيق 
هذه املامرسات وأساليب الّتعذيب وصفا وتصويرا، بسبب اختالف هذه األساليب يف أرجاء 
ض للّتعذيب يف غاية األمّهّية  لروي ما تعّرض له،  العامل.  وُتَعدُّ املوافقة امُلسّبقة من امُلتعرِّ
فهي ذات أمّهّية من الّناحية الّنفسّية أيًضا،  إذ حيق له معرفة من يسمعه، وما اهلدف من رسد 

حكايته، والقدرة عىل ضبطه.
ُيَعدُّ رفع مستوى الوعي لدى ضحايا الّتعذيب يف اإلجراءات القضائّية من أهّم القضايا 
قبل مشاركتهم يف اإلجراء العام، حّتى يتمّكنوا من الوصول إىل توّقعات معقولة؛ فهذا حَيدُّ 
لة. فيتوّجب عىل الّضحايا  من إرهاق الّضحّية بسبب قرار خاطئ أو بسبب اإلجراءات املطوَّ
ة صدمتهم. هلذا،  االستعداد اجلّيد يف أّية حلظة تتطّلب منهم اإلدالء بشهادهتم؛ لتخفيف ِحدَّ
ا، من أجل متكينهم  ال يتطّلب رفع مستوى الوعي لدهيم  فقط، وإنامتدريبهم ودعمهم نفسيًّ

من الّتغلب عىل الّلحظات الّصعبة.
ًيا للّضحّية نفسها، فيشّكل إجراء الفحص يف مركز  ُيمّثل مكان الفحص أو املعاينة حتدِّ
املشتكي  يتعّرض  أن  ويمكن  والوقت،  اخلصوصّية  يف  بالّتقيد  مشكلة  الّسجن  أو  املراقبة 
للعنف واملضايقات. مسألة سالمة الّضحّية هي املهّمة داخل الّسجون، لذلك جيب أن تكون 
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نَّب  ّية مضمونة ومكفولة. وبشكل عاّم جيب أن يتّم الفحص بطريقة جُتَ اخلصوصّية والرّسّ
فيها الّضحّية من الوقوع بالّصدمة الّنفسّية مّرة أخرى.  

الّتحديات
 ال تتوافر معظم األحيان نخبة من اخلرباء يف الّطّب الرّشعّي املطلوبني لتحضري تقارير 
القانونّية؛ بسبب  االعتبار يف اإلجراءات  بعني  مل تؤخذ  الّتقارير  تلك  أّن  أو  العديّل  الّطّب 
القوانني أو املامرسات اخلاطئة، ورّبام يرتبط هذا عىل وجه اخلصوص باالحتالل اإلرسائييّل 

عىل فلسطني. 
وهناك قيود أخرى مرتبطة بقّلة الوعي بني أصحاب الّشأن املعنّيني وخصوصا عىل الّصعيد 
الوطنّي، وعىل الّدور املهّم اّلذي ممكن أن تلعبه الوثائق الّطّبّية يف إقامة األدّلة. باإلضافة إىل 
اّلتي يتعّرض هلا الّضحايا واملختّصني بالفحص من اجلناة  تكّرر  املضايقات والّتهديدات 
ًيا آخر يف فلسطني وهو املحكمة املختّصة بالقضاء، أو  املزعومني. ويؤخذ بعني االعتبار حتدِّ

باألحرى قّلة الّتعاون يف املحاكم املحّلّية. 
وتتمّثل الفجوة اخلطرية- بام ورد أعاله - بغياب آلّيات محاية حقوق اإلنسان عىل املستوى 
اإلقليمّي: فال يوجد أداة حقوق إنسان حمّلّية وبالّتايل ال يوجد حمكمة إقليمّية أو آلّية لرصد 

تطبيق هذه األداة. 

كيفّية مواجهة الّتحديات على الّصعيد العاملّي: 
هناك العديد من اإلجراءات اّلتي يمكن اخّتاذها، ومنها ما تّم تطبيقه عىل أرض الواقع:

ويّل إلعادة تأهيل ضحايا الّتعذيب جمموعة  جمموعة خرباء: حيث أنشأ املجلس الدَّ  .1
عم حّتى اآلن ألكثر من مئة  الدَّ اّلذي قدم  ولّيني،  الدَّ الرّشعّي  الّطّب  من خرباء 

فحص للّطّب الرّشعّي  من أجل الّتحقيق يف حاالت الّتعذيب. 
ُتَعدُّ عملّية تبسيط وجتميع املعلومات واألدّلة أحد عوامل استخدام توثيق البيانات   .2
بطريقة قانونّية يف مراكز إعادة تأهيل ضحايا الّتعذيب، ويمكن مقارنة هذه البيانات 

وجتميعها أو تصنيفها بطريقة مناسبة بناًء عىل الغرض من استخدامها. 
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البيئة  بتحسني  يتمّثل  اسطنبول  برتوكول  فوائد  من  آخر  جانب  يظهر  وأخريا،   .3
الّسياسّية العاّمة  وليس فقط باحلدِّ من حاالت الّتعذيب. 

ملناهضة  املّتحدة  األمم  )جلنة  اإلنسان،  حلقوق  املّتحدة  األمم  آلّيات  لتبّني  الّدعوة  إنَّ 
ورّي الّشامل، الّلجنة الفرعّية ملنع  ورّي الّشامل، االستعراض الدَّ الّتعذيب، االستعراض الدَّ
الّتعذيب-SPT(، حيمل إمكانات كبرية لتعزيز الّتوثيق الّطّبّي كمعيار. وبتوظيف نظام األمم 
املتّحدة كمنصة من أجل تعزيز تنفيذ تدابري مكافحة الّتعذيب، عىل الّرغم من كونه نشاًطا 
طويَل األَمد، يتك أثاًرا ونتائج كبرية. من خالل البيانات املحّددة اّلتي تّم الّتوصل إليها 
من نتائج فحص ومعاينة الّضحايا، يمكن توفري آلّيات حقوق اإلنسان مع أمثلة احلاالت 
ولّية  اّلتي تشتدُّ احلاجة إليها وحقائق متينة يف عملّية تقييم مدى التزام الّدول بالتزاماهتا الدَّ

يف منع الّتعذيب.

الّتوصيات املتعّلقة بالوضع اخلاّص لدولة فلسطني: 
تدريب خرباء من أجل حتضري تقارير الّطّب العديّل   .1

املجموعات األساسّية املستهدفة :   
خرباء يف جمال الّصّحة: علامء الّطّب الرّشعّي ومسئولو الّطّب الرّشعّي  واملامرسون  -

العاّمون وأطبّاء نفسّيون وعلامء الّنفس ومسئولو وزارة الّصّحة واالختصاصّيون 
االجتامعّيون . 

القضاة،  - العاّمة،  الّنيابة  أعضاء  الّدولة،  حمّققو  حماميون،  قانونّيون:عادة  خرباء 
وموّظفو مصلحة الّسجون، وضّباط الرّشطة، وضّباط اهلجرة، ونشطاء املنّظامت 
املامثلة هلم،  الوطنّية حلقوق اإلنسان، واجلهات  الّلجان  غري احلكومّية، وأعضاء 

وممثلون عن وزارة العدل ووزارة الّداخلّية. 

الهدف املرجّو من الّتدريب: 
حتسني مهارات اخلرباء القانونّيون والّصّحة يف طريقة توثيق جرائم الّتعذيب وإقامة  -

األدّلة املمكن استخدامها يف اإلجراءات القانونّية أو اإلدارّية.
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مجع خرباء خمّتصني من مؤّسسات املجتمع املديّن واملسؤولني احلكومّيني وتطوير  -
اإلستاتيجّيات املامرسات لضامن املساءلة والّتعويض. 

رفع مستوى الوعي بني اخلرباء املعنّيني واملجتمع، وذلك لدوره الكبري يف الّتوثيق  -
وأمّهّيته يف الّسياسات واملبادرات املناهضة للّتعذيب يف نطاق واسع. 

أجري الّتدريب عىل برتوكول اسطنبول يف كثري من الّدول ومنها إرسائيل، بقيادة   
ِفرق من  املدربني الوطنّيني والعاملّيني اّلذين قاموا بتغطية اجلوانب العاّمة واخلاّصة 
عىل  للّتدرب  أّيام  ثالثة  اإلرسائيلّية  الّطّبّية  اجلمعّية  مؤخرا  نّظمت  بلد.  كّل  يف 
برتوكول اسطنبول – يف عام 2015- لعرشين من خرباء الّصّحة. وذلك نتيجة 
ويّل إلعادة ضحايا الّتعذيب والّلجنة العاّمة  مرشوع دام ملّدة سنتني بني املجلس الدَّ
ضّد الّتعذيب يف توثيق ضحايا الّتعذيب، واّلذي اكتمل عام 2014، وقد تضّمن 
املرشوع تدريب مدربني خالل ورشة عمل عقدت يف شهر فرباير عام 2015، 

وحرضه جمموعة من خرباء الّطّب الرّشعّي من كّل من إرسائيل وفلسطني.
العمل والّتعاون مع املجتمع الفلسطينّي لتحديد حاالت ذات مغزى استاتيجّي للبدء   .2

باإلجراءات القانونّية يف سياق تقديم املساعدة القانونّية لضحايا الّتعذيب.
قبل البدء يف إجراءات قانونّية، ال ُبدَّ من تقديم علامء الّنفس واألختصاصّيني االجتامعّيني   .3

استشارة للّضحايا.
ومن املهّم أن يدرج الّتدريب عىل برتوكول اسطنبول يف خّطة الّتنمية الوطنّية الفلسطينّية،   .4
اّلذي يدمج حقوق اإلنسان بالّسياسات العاّمة مّما يدعم مسرية الفلسطينّيني بتحقيق 

الّسيادة.
وأخريا؛ انضامم فلسطني إىل الربوتوكول االختيارّي الّتفاقّية األمم املّتحدة املناهضة   .5
للّتعذيب له أمّهّية عظمى، وخطوة إجيابّية لتحسني صورة أو مشهد االعتقاالت اإلمجايّل 

يف أّي بلد يف العامل . 
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10. Getting the evidence: Countering torture through medico-legal documentation,  2013.

11. In pursuit of justice: The importance of psychosocial support for torture 
victims participating in legal proceedings,  2014.

12. A Practical Guide to the UPR: How NGOs can influence the Universal 
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13. Practical guide to the Istanbul Protocol 
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14. for medical doctors: Medical Physical Examination of Alleged Torture Victims 

15. for psychologists: Psychological Evaluation of Torture Allegations 

16. for lawyers: Action Against Torture,  2009 (Available in Spanish,  French and 
English) 

17. IRCT’s Preventing Torture website : www.preventingtorture.org 



85

حول الّتعذيب: املعايير القانونّية املعاصرة
وخيارات املساءلة للّضحايا الفلسطينّيني

 
كاري آ. كومير 

تّم حتضري املالحظات الّتالية لغاية مؤمتر »محاية األرسى واملعتقلني: مسؤولّية والـتزام 
َدويّل«، واّلذي عقد يف العاصمة األردنّية، عاّمن، يف 16-17 أيلول 2015. 

ُنّظم املؤمتر برعاية من منّظامت املجتمع املديّن الفلسطينّية، ونقابة املحامني الفلسطينّيني. 
م املالحظاُت الاّلحقة مراجعًة خمترصًة لعدد من القضايا األساسّية وال هتدف إىل تقديم  ُتقدِّ

حتليل مكّثف حول املواضيع املتعّددة اّلتي يطرحها. 

ولّي:  الّتعذيب والقانون الدَّ
ر اخلاّص الّسابق لألمم املّتحدة حول  قبل عامني تقريًبا، قال الّسيد ناجيل روديل، امُلقرِّ
الّتعذيب، أنَّ »حظر الّتعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة ال يمكن أْن تصاغ بعبارات 
أكثر من »حظر مطلق« ]...[ وال يتك أّية ثغرة ممكنة. ال يمكن أن يكون هناك أيُّ عذر، أو 

أيُّ ظرف من الّظروف املخّففة«.
ويّل  الدَّ اإلنسايّن  والقانون  ويّل  الدَّ اإلنسان  حقوق  قانون  من  كلٌّ  شّدد  وبالفعل، 
اإلعالن  من  احلظر  ويتاوح  استثناء.  أّي  دون  للّتعذيب،  واملطلق  الكيّلّ  احلظر  عىل 
ويّل حول احلقوق الّسياسّية واملدنّية، إىل مواثيق  العاملّي حلقوق اإلنسان وامليثاق الدَّ
ومعاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمّية إىل ميثاق األمم املّتحدة ضّد الّتعذيب وغريه 
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاّلإنسانّية أو امُلهينة، إىل معاهدات جنيف 
ولّية أبعد  ة الدَّ والربوتوكوالت اإلضافّية. ويذهب نظام روما األسايّس للمحكمة اجلنائّي
من ذلك باعتبار الّتعذيب جريمة بثالثة طرق منفصلة- كجريمة حرب، جريمة ضّد 

اإلنسانّية وكإبادة مجاعّية. 
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الّتعذيب  أّن هدف  الّتعذيب،  الّتقيّص عن  امُلستخَدم يف  بروتوكول إسطنبول  ويوّضح 
د ال لرفاه األفراد البديّن والعاطفّي فحسب، بل أيضا يف بعض احلاالت،  هو« الّتدمري امُلتعمَّ
لكرامة وإرادة جمتمعات بأرسها«. ويرصُّ الباحث ديفيد لوبان أّن الّتعذيب هيدف إىل جتريد 
الّضحّية«. ويف  ًبا األمل و«اضطهاد روح  ُمسبِّ الكرامة اإلنسانّية،  مات  ُمقوِّ ضحاياه من كّل 
يعادل  الّتعذيب  أنَّ  ايلني سكاري كيف  الّثامنينات، وصفت  منذ  الّتعذيب  دراستها حول 

ويساوي عملّية الّتاجع أو إبادة احلضارة. 
ول اّلتي صادقت عىل مواثيق ومعاهدات معّينة،  ال يقترص االهتامم بحظر الّتعذيب عىل الدُّ
ويّل العريّف واّلذي يربط كّل الّدول والواليات حّتى دون  ولكّنه أيًضا أحد أحكام القانون الدَّ
ولّية حول يوغسالفيا  املصادقة عىل املعاهدات. ويف احلقيقة، وجدت املحكمة اجلنائّية الدَّ

 .jus cogens سابًقا أّن الّتعذيب قد وصل حالة القاعدة القطعّية
وحيظر الّتعذيب يف احلروب، الّتهديد بوقوع حرب، خالل حماربة اإلرهاب أو حّتى يف 
إعالن الّدولة حالة الّطوارئ. وتشري الّسلطات القضائّية املتكّررة يف كّل أنحاء العامل إىل 
أّن جرائم الّتعذيب ال تسقط أبًدا بالّتقادم، وال يمكن محاية مرتكبي الّتعذيب أبًدا سواٌء 

باحلصانة أو العفو. 
ويّل العريّف للّدول بمامرسة سلطة قضائّية َدولّية  باإلضافة إىل ذلك، ال يسمح القانون الدَّ
عىل الّتعذيب فحسب، بل تلزمهم أيًضا بتسليم مرتكبي الّتعذيب أو تقديمهم للمحاكمة.

فإّن للمرء أن  للّتعذيب،  املطلق  الواضح والّتوافق حول احلظر  وبالّنظر إىل اإلمجاع 
يكون  أْن  القانون  وتنفيذ  شديدة،  الّتعذيب  جلريمة  القانونّية  احلدود  تكون  أن  يتوّقع 
فاعاًل ومؤّثًرا. ومع ذلك، ال يزال يسود الّتوتر واخلالف حول تعريف الّتعذيب وجود 
تفاوت بني رشعّيته بحكم القانون ورشعّيته بحكم األمر الواقع. ففي حني هناك دول 
حتظر الّتعذيب بشكل كامل، ال تزال بعض الّدول حتاول استكشاف إىل أّي مدى يمكنهم 
تطويع الّسلوك القانويّن إىل أقىص حدٍّ قبل أن يصل إىل حدود املعاملة القاسية والاّلإنسانّية 
الّسمعة من  الّتعذيب« سّيئة  أساليب  املثال، »مذّكرات  والّتعذيبّية، )عىل سبيل  وامُلهينة 

مكتب املّدعي العاّم يف الواليات املّتحدة(.
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كثريا ما جيعل هذا الّتناقض بني القانون واملامرسة من الّصعوبة بمكان املعاقبة عىل جريمة 
الّتعذيب بفعالّية. فكيف يمكننا استخدام الّتطورات اجلديدة يف القانون من أجل اخلروج 
بأساليب مساءلة فّعالة عن مرتكبي ومماريس الّتعذيب اّلذين استطاعوا اإلفالت من العقاب 

ويّل؟  من خالل استغالل ثغرات عديدة يف القانون الدَّ

العقبات اّلتي حتول دون مقاضاة ومالحقة مرتكبي الّتعذيب:
هناك ثالث قضايا واضحة يف مقاضاة أّي اّدعاء بالّتعّرض للّتعذيب، واّلتي برزت يف 

سياق الرّصاع اإلرسائييّل-الفلسطينّي: 
أواًل: خيتلف ويتباين تعريف الّتعذيب قليال بني املعاهدات والبلدان املختلفة، مّما  -

ا حمّدًدا باالعتامد عىل نطاق وسياق املساءلة.  يتطّلب حتلياًل قانونيًّ
ولة  - والّثاين: هو أّنه من الرّضوري إجياد اختصاص وسلطة قضائّية تكون فيه الدَّ

راغبة وقادرة يف ذات الوقت عىل الّنظر يف أّي اجلرائم املزعومة، والّتغلب عىل كّل 
العقبات القانونّية أو الّسياسّية املتعّلقة هبذا الّتحقيق واملالحقة القضائّية. 

اعتقاله  - إمكانّية  أْي  القضاء؛  أمام  املّتهم  َيْمُثَل  أْن  الرّضوري  من  هو  والّثالث: 
واحتجازه، وإذا لزم األمر، تسليم املّتهم إىل هيئة قضائّية مناسبة.

تعريف )تعريفات( الّتعذيب:
عند الّنظر يف جريمة الّتعذيب، جيب اإلجابة عن األسئلة الّرئيسة الّتالية:

أيُّ األفعال تعترب تعذيًبا؟ -
أفعال من يمكن اعتبارها تعذيًبا؟ -
أيُّ األفعاِل ُتسبِّب األمل ويمكن أْن ُتصّنَف عىل أهّنا تعذيب؟ -
إىل أّي درجة من الّشّدة وما طبيعة األمل اّلذي يمكن أن يعترب وُيصّنف عىل أّنه تعذيٌب؟  -

ويّل العريّف هو الّتعريف  والّتعريف األكثر تداواًل واستخداًما واّلذي يعكس القانون الدَّ
املّتحدة  األمم  اّتفاقّية  وهي  واسع  نطاق  عىل  عليها  املصادق  االّتفاقّية  يف  عليه  املنصوص 

ملناهضة الّتعذيب وغريه من رضوب املعاملة.
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أو العقوبة القاسية أو الاّلإنسانّية أو امُلهينة، ويشمل تعريف االّتفاقّية أربعة عنارص رئيسة هي:
توّرط موّظف رسمّي أو أّي شخص يترّصف بصفته الّرسمّية سواٌء باملوافقة أو   .1

الّتحريض أو الّسكوت
ا، َيلحق عْمدا بشخص ما )الحظ  ا كان أم عقليًّ إحداث أمل أو عذاب شديد، جسديًّ  .2

أّنه ال يقترص عىل األذى اجلسدّي(
ر مع النقطة األوىل( يلحق عمًدا أو بقصد. )مكرَّ  .3

التَّعذيب هبدف احلصول عىل معلومات أو اعتاف، أو معاقبته عىل عمل ارتكبه   .4
أو ُيشتبه يف أّنه ارتكبه أو ختويفه أو إرغامه، أو ألّي سبب يقوم عىل الّتمييز. 

وهذا الّتعريف، عىل الّرغم من كونه مفيًدا، وغالبا ما يتّم دجمه يف القوانني املحّلّية   
الوطنّية، إاّل أّنه خيتلف عن غريه من الّتعريفات األخرى ذات الّصلة، بام يف ذلك 

ولّية، كام هو مبنّي أدناه. املحكمة اجلنائّية الدَّ

أفعال رجال الّدولة بصفتهم الّرسمّية
بشكل عام، شّددت حماكم ومعاهدات حقوق اإلنسان عىل الّصلة بني الّتعذيب ورجال 
الّدولة. وحيث أّن حماكم حقوق اإلنسان واهليئات املنشأة بموجب معاهدات تفصل وحتكم 
ا من  بالّتعذيب جيعله منطقيًّ الّدولة  فإّن رشط وجود صلة ملسؤول رسمّي يف  الّدول،  بني 

الّناحية العملّية.
اخّتذت املحاكم األمريكّية خطوات أبعد من ذلك نحو إلقاء املسؤولّية عىل الّدولة عن 
أفعال الّتعذيب اّلتي ترتكبها جهات فاعلة غري حكومّية، بام يف ذلك القطاع اخلاّص، من 
ممارسات  ومعاقبة  ملنع  املطلوبة  احلامية  بتوفري  الّدولة  والتزام  واجب  عىل  اإلرصار  خالل 

الّتعذيب وحتقيق العدالة لضحايا الّتعذيب.
»املسؤول  بتفسري  قامت  فقد  الّسابقة  ليوغوسالفيا  ولّية  الدَّ اجلنائّية  املحكمة  أما 
القانون  أّنه لغرض  بالّتوضيح  الّتعذيب  اّتفاقّية مناهضة  الّرسمّي« املنصوص عليه يف 
ويّل حلقوق اإلنسان وبأّن الّتعذيب يمكن أن ترتكبه  ويّل وليس القانون الدَّ اإلنسايّن الدَّ
بشكل  ذلك  فهم  ويمكن  رسمّية.  بصفة  تترّصف  تزال  ال  بينام  حكومّية  غري  أطراف 
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املتمّردة  امليليشيات  ولّية، حيث قد تقوم  الدَّ الّنزاعات املسّلحة غري  أوضح يف أوقات 
أو  الّنطاق  ما كجزء من هجوم واسع  منّظمة  أن متارسه  يمكن  أو  بتعذيب األرسى، 

هجوم منهجّي، خارج نطاق تدخل الّدولة.
املسؤولني  إىل  إشارة  أّي  اخلصوص  وجه  عىل  ولّية  الدَّ اجلنائّية  املحكمة  تستثني 
أو  حرب  جريمة  بوصفها  سواء  الّتعذيب،  جلريمة  تعريفها  يف  الّدولة  يف  احلكومّيني 

جريمة ضّد اإلنسانّية.

االختالفات بني الّتعذيب واألنواع األخرى من سوء املعاملة
ويّل تتعّلق كيفّية الّتمييز بني الّتعذيب وغريه من  جمال آخر من االختالف يف القانون الدَّ
أشكال إساءة املعاملة. دار الّنقاش عىل مدى عقود حول ما جيعل الّتعذيب جريمة معّينة: 

هل هو اهلدف، أْم شّدة األمل أو املعاناة الّنامجة عنه، أو مزيج من كليهام.
إنَّ الّنظَم اإلقليمّية حلقوق اإلنسان، واّتفاقّية مناهضة الّتعذيب واملحاكم املخّصصة 
مجيعها تّتفق أنَّ اهلدف املحظور هو عنرص وجزء أسايسٌّ للّتعذيب. هناك بعض الّتباين 
حول قائمة من األهداف املحظورة. مّرة أخرى، ويتمّيز نظام البلدان األمريكّية بكونه 
ولّية األخرى مع قائمة مفتوحة غري حرصّية من  أكثر مرونة وشمواًل من احلاالت الدَّ
ولّية ليوغسالفيا سابًقا أيًضا عىل الّطابع غري  هذه األهداف. وترصُّ املحكمة اجلنائّية الدَّ
احلرصّي للّتعريف املذكور يف اّتفاقّية مناهضة الّتعذيب، ويف حلظات خمتلفة شملت أهداًفا 
ولّية لرواندا أهداًفا أخرى مثل  حمظورة حمّددة مثل اإلذالل، يف حني شملت املحكمة الدَّ

اإلهانة، الّسيطرة، أو الّتدمري.
ويبدو أنَّ املحاكم املخّصصة وهيئات حقوق اإلنسان تّتفق نوًعا ما عىل أّن شّدة األمل 
هي الّسمة املمّيزة، إىل جانب اهلدف، عىل الّرغم أّنه مل يتمَّ حتديد وتعيني احلدود بني 
األمل الّشديد واألمل احلاّد؛ ولذلك يتمُّ الّنظر يف كّل حالة عىل حدة. ويمكن أن تؤخذ 
العوامل املوضوعّية والّذاتّية بعني االعتبار لتحديد شّدة األمل أو املعاناة، وهذا يتوّقف 
عىل االختصاص، مثل مّدة وطريقة العالج، فضال عن اجلنس والعمر واحلالة الّصّحّية 

وضعف الّضحّية.
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ولّية فهي أكثر تعقيدا؛ حيث إّنه تطّبق تعاريف خمتلفة للّتعذيب  أما املحكمة اجلنائّية الدَّ
عند تصنيف جرائم ضّد اإلنسانّية وجرائم احلرب. عندما يعترب الّتعذيب جريمة حرب، 
ولّية بتزويدها باهلدف املحظور من هكذا تعذيب بوصفه عنرصا  تطالب املحكمة اجلنائّية الدَّ
ا للّتمييز بني الّتعذيب واملعاملة القاسية أو  من عنارص اجلريمة. إذ إّن اهلدف يمثل عنرص هامًّ
الاّلإنسانّية، وكّلها جرائم حرب يتّم تصنيفها عىل أهّنا إحلاق نفس املستوى العايل من األمل 

›الّشديد‹ البديّن أو العقيّل ضّد أّي شخص حممّي بموجب اّتفاقّيات جنيف.
ولّية عمدا متطّلب توّفر هدف الّتعذيب لتصنيفه  ومع ذلك، تلغي املحكمة اجلنائّية الدَّ
كجريمة ضّد اإلنسانّية، ويف مثل هذه اجلرائم، ما يبدو أن يكون حاسام هو وضع »قابلّية 
الّتعّرض لألذى« عند الّضحّية، حيث إنَّ الّضحّية جيب أن يكون حتت وصاية أو سيطرة 
اجلاين أو املعتدي. وهذا عنرص مل يذكر رصاحة يف الّتعاريف الّدولّية األخرى بالّتعذيب، 

رغم وجودها يف بعض القوانني الوطنّية.

ضمان املساءلة:
أغلب  ألّن  الّتعذيب،  حتظر  اّلتي  ولّية  الدَّ الّصكوك  من  العديد  وجود  من  الّرغم  عىل 
ا أو خالل أوقات الّنزاع املسّلح  حاالت الّتعذيب حتدث عىل أيدي كيانات دولة قوّية نسبيًّ
ا كبرًيا، خاّصًة عندما  ا يشّكل حتديًّ والّتحقيق، إاّل أّن حماكمة املسؤولني عن الّتعذيب فعليًّ

يكون الّتعذيب واسع الّنطاق أو منهجّي.
ومن الواضح أّن األدوات والوسائل الّتقليدّية مساءلة ومقاضاة الّدول املسؤولة، مثل 
الرّشق  ذلك يف  بام يف  العامل،  مناطق  تتوافر يف مجيع  اإلنسان ال  اإلقليمّية حلقوق  املحاكم 

األوسط.
وعالوة عىل ذلك، عىل الّرغم من أّن جلنة حقوق اإلنسان وجلنة مناهضة الّتعذيب قد 
قّدمت مالحظات وتوصيات هاّمة للّدول، فإهّنا ليست ملزمة، والعديد من الّدول، بام يف 
بتقديم  تسمح  واّلتي  االختيارّية  الربوتوكوالت  تصادق عىل  مل  وفلسطني،  إرسائيل  ذلك 
شكاوى فردّية، أو قّدمت بالغات أو إخطارات برفض إمكانّية الّشكاوى بني دولة ودولة 

أو جلان استقصاء خاّصة.
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بالّنسبة للّضحايا الفلسطينّيني اّلذين تعّرضوا للّتعذيب، بعض الّسبل إلحقاق العدالة 
واإلنصاف هلم ستبقى مغلقة أمام غياب آلّيات فّعالة لتحمل الّدول املعنّية مسؤولّياهتا عن 

التزاماهتا الّتعاهدّية.
املدنّية  باحلقوق  اخلاّص  ويّل  الدَّ العهد  عىل  مؤخًرا  فلسطني  مصادقة  ذلك،  ومع 
والّتعهد  بااللتزام  ُيشّكل ترصحًيا عاًما  الّتعذيب  مناهضة  اّتفاقّية  والّسياسّية، وكذلك 
بحظر الّتعذيب املنصوص عليه يف تلك الّتعريفات واالعتاف بالّسلطة القضائّية للجنة 
حقوق اإلنسان وجلنة مناهضة الّتعذيب. وتشمل االلتزامات الّناشئة عن هذه املعاهدات 
واجب محاية واحتام وإعامل حقوق اإلنسان جلميع األفراد يف فلسطني، ويف أّي من 
اإلجراءات اّلتي تقوم هبا فلسطني يف اخلارج، بام يف ذلك خالل الّتحقيق الفاعل وحماكمة 
املسؤولني عن الّتعذيب املزعوم، من بني جرائم أخرى، حّتى وإن كانت من ارتكبت 
هذه اجلرائم جهات فاعلة من غري الّدول. جيب أن تكون دولة فلسطني مسؤولة وملتزمة 

بالوفاء هبذه االلتزامات.
إنَّ انضامم فلسطني إىل نظام روما األسايّس وإعالهنا بموجب املاّدة 12 )3( بام يمنح 
ولّية بدًءا بيوليو 2014  االختصاص والّسلطة القضائّية بأثر رجعّي إىل املحكمة اجلنائّية الدَّ
ويشمل أيضا اّدعاءات تعّرض الفلسطينّيني للّتعذيب منذ ذلك الّتاريخ، مقّدمة من قبل مجيع 
اجلهات الفاعلة يف األرايض الفلسطينّية، بام يف ذلك رعايا الّدول غري األطراف مثل إرسائيل. 
وجتدر اإلشارة هنا مّرة أخرى إىل أن الّتعذيب وفقا لنظام روما األسايّس ال يتطّلب أن يكون 
الفاعل الّدولة. إذ قد يكون املعتدي، عىل سبيل املثال، جهات فاعلة من دولة خمتلفة، جهة 

غري حكومّية مسّلحة، أو حّتى املدنّيون، إذا تمَّ استيفاء العنارص الاّلزمة للجريمة.
ترتكب ضّد  أن  يمكن  بالّتعذيب  املتمّثلة  فإنَّ جريمة احلرب  املسّلح،  الّنزاع  يف سياق 
الفلسطينّيني اّلذين ينتمون إىل أيٍّ من املجموعات املَحمّية بموجب اّتفاقّيات جنيف )املرىض 
واجلرحى والغرقى وأرسى احلرب، أو املدنّيني(، ويمكن أن ترتكب ألهداف متعّددة مثل 
احلصول عىل املعلومات، العقاب أو الّتخويف أو اإلكراه، أو ألّي سبب من األسباب يقوم 

ا كان نوعه. عىل الّتمييز أيًّ
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وحّتى يتّم تصنيف أّي جريمة بكوهنا جريمة ضّد اإلنسانّية، جيب أن يكون األمل الّنفيّس 
أو اجلسدّي أو عذاب شديد املسّلط عىل أحد املدنّيني حتت سيطرة أو وصاية اجلاين كجزء 

ه ضّد سّكان مدّنيني. من هجوم واسع الّنطاق أو منهجّي ُموجَّ
وقد أثريت أسئلة كثرية حول ما إذا كان ترحيل ونقل املعتقلني الفلسطينّيني يف األرايض 
الفلسطينّية إىل أماكن االحتجاز داخل حدود إرسائيل وتعّرضهم للّتعذيب املزعوم هناك 
حيث  ولّية،  الدَّ اجلنائّية  للمحكمة  القضائّية  الّسلطة  اختصاص  ضمن  يندرج  أن  يمكن 
إقليمّية أو شخصّية عىل إرسائيل أو  بأّية سلطة قضائّية  ولّية  الدَّ ال تتمّتع املحكمة اجلنائّية 

املواطنني اإلرسائيلّيني. 
مل تتّم اإلجابة عىل هذا الّسؤال حّتى اآلن، عىل الّرغم من »القرار بناء عىل طلب من احّتاد 
انفتاح  الّتحقيق« يشري إىل إمكانّية  الرّشوع يف  العاّم عدم  املّدعي  القمر ملراجعة قرار  جزر 
واستعداد املحكمة توسيع صالحّياهتا لغري أرايض الّدولة عندما تصّنف األفعال واالنتهاكات 

كجزء من جريمة مستمّرة.
وأوضح املّدعي العاّم برصاحة، بأّنه ال يوجد أّي دعم لالقتاح بتوسيع املحكمة لواليتها 
الّزمنّية أو اإلقليمّية خارج نطاق املاّدة 12 للّنظر يف األعامل اجلارية أو املتكّررة املنحرصة 
بتلك املعايري. ويضيف: » يف الواقع، يف كثري من احلاالت اّلتي تقع ضمن اختصاص املحكمة 
قد تكون حدثت سابًقا أو ترتبط بمجموعة متنّوعة من األحداث األخرى. هذا ال يعني 
للامّدة  الواضحة  البنود  يبطل  مّما قد  يمتدُّ من دون حدود،  بالّتايل  أّن اختصاص املحكمة 
12. إّن سلطة املحكمة للّنظر يف أدّلة متعّلقة بأفعال وأحداث خارج نطاق اختصاصها، يف 
ظروف معّينة وألهداف حمّددة، ال يعني إمكانّية ممارسة هذه الّصالحّية والّسلطة القضائّية 

عىل هذه األفعال.«
ولّية خياًرا جديًدا  للمساءلة عن اجلرائم اّلتي  عىل الّرغم من كون املحكمة اجلنائّية الدَّ
يتّم ارتكاهبا بنسق منهجّي يف األرايض الفلسطينّية منذ يوليو عام 2014، فإّن وجود فجوة 
املساءلة ال تزال موجودة للّضحايا الفلسطينّيني للّتعذيب ما قبل يوليو 2014 أو يف أرايض 

ول، مثل إرسائيل. األطراف من غري الدُّ
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ولّية الوالية القضائّية الدَّ
وأوّد جمّددا الّدعوة إىل الّتقايض االستاتيجّي حول قضايا الّتعذيب من خالل ممارسة 

الوالية القضائّية العاملّية.
ال شّك أّن بعض حاالت الوالية القضائّية العاملّية قد نجحت، بشكل عاّم، وصحيح أيًضا 
ا للمطالبات بالوالية القضائّية العاملّية،  أّن بعض الواليات القضائّية مفتوحة ومتاحة تقليديًّ
الّسياسّيني اإلرسائيلّيني(،  اعتقال ألحد  أمر  املّتحدة )حيث صدر يف مرحلة  اململكة  مثل 
ا قوانينهام، وفرضتا قيوًدا أكثَر رصامًة عىل رفع قضايا  بلجيكا وإسبانيا الّلتان شّددتا حاليًّ
حتت غطاء الوالية القضائّية العاملّية. تتمّيز العديد من النظم القانونية األخرى بأوجه قصور 
ولّية. يف قوانني العقوبات اّلتي ال تعكس بشكل كاٍف معايري وتعريفات ملاهّية الّتعذيب الدَّ

ا تقّدًما مشّجًعا عىل مستوى ممارسة الوالية القضائّية العاملّية حول  ومع ذلك، نشهد حاليًّ
قضايا الّتعذيب يف بعض الّدول األخرى.

عىل سبيل املثال، بدأت حماكمة حسني حربي أخريا يف الّسنغال، بعد أن طالبت حمكمة 
ولّية الّتابعة للحكومة الّسنغالية إما بتسليم الّرئيس الّتشادّي الّسابق للمحاكمة يف  العدل الدَّ
بلجيكا، حيث أنشئت هذه احلالة، أو ملحاكمته يف الّسنغال حيث كان يقيم. يف هناية املطاف، 
أنشأت الّسنغال بمساعدة من االحّتاد األفريقّي، الّدائرة اجلنائّية االستثنائّية بدال من تسليمه 
إىل بلجيكا. إنَّ إنشاء حمكمة ذات اختصاص بقضايا تعذيب ارتكبت خارج أرايض الّدولة 

املختّصة هي خطوة نحو العدالة باستخدام وتوظيف مبدأ الوالية القضائّية العاملّية.
عىل  العاملّية  القضائّية  الوالية  ممارسة  نحو  ملموسة  خطوات  أيضا  األرجنتني  اخّتذت 
اجلرائم اّلتي ترتكب يف كّل من إسبانيا والّصني، مّما ُيمّهد الّطريق يف أمريكا الاّلتينّية، بعد 
الّسابقة اّلتي وضعتها املحاكم األوروبّية بالّضغط من أجل الوالية القضائّية العاملّية يف أواخر 

الّتسعينّيات عىل اجلرائم اّلتي ارتكبها أوغستو بينوشيه يف شييل.
جنسّية  عىل  )مستندة  جمهولة  شخصّية  والية  باستخدام  حتقيقا  أخريا  جيري  كندا،  يف 
الّضحّية( حول قضّية تعذيب ماهر عرار؛ وهو مواطن كندّي، كان مسافرا إىل وطنه كندا 
بعد زيارة أقاربه يف تونس يف عام 2002. وعند تغيري الّطائرات يف مطار جون كنيدي يف 
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ملّدة  احتجز  إىل سوريا، حيث  ا  نقل رسًّ ثّم  األمريكّية،  الّسلطات  اعتقلته  نيويورك،  مدينة 
ا حماكمة ضابط سورّي، ويأمل العديد بمزيد من هذه  عام وتعّرض للّتعذيب. وقد تّم حاليًّ
األحكام. يف عام 2007، تلقى عرار تسوية نقدّية مقدارها 10 مليون دوالر من احلكومة 

الكندّية وتقديم اعتذار رسمّي.
أفريقيا  تفتح سلطات جنوب  أن  أفريقيا  الّدستورّية يف جنوب  املحكمة  أيضا، قضت 
حتقيًقا يف جرائم الّتعذيب اّلتي ارتكبت يف زيمبابوي قبل زيمبابوي ضّد زيمبابوي، حيث 
إّن زيمبابوي غري راغبة وغري قادرة عىل القيام بذلك بنفسها. هذا الّتفسري للقانون يف جنوب 

ا خطوة هاّمة إىل األمام. أفريقيا بتنفيذ نظام روما األسايّس هو حقًّ
من  الّنوع  هذا  يف  تقّدم  هناك  أّنه  إاّل  واملتباعدة،  القليلة  احلاالت  هذه  من  الّرغم  عىل 

الّتقايض االستاتيجّي.
جيب عىل الّضحايا الفلسطينّيني - اّلذين تعّرضوا للّتعذيب ولكّن حاالهتم تقع ضمن 
فجوة اإلفالت من العقاب - األخذ بعني االعتبار إجراء دراسة متأنية حول الدول التي 
لدهيا قوانني واضحة بتنفيذ نظام روما األسايّس أو اّتفاقّية األمم املّتحدة ملناهضة الّتعذيب، 
واعتبارها آفاًقا جديدة للمساءلة يف أراٍض غري متوّقعة قد تنشأ يف املستقبل. وينبغي أيًضا 
أْن تستمرَّ منّظامت املجتمع املديّن خارج فلسطني بدعم احلقوق الفلسطينّية وبناء القضايا 
ويّل إلجراء حتقيق وحماكمة املسؤولني عن الّتعذيب  وامللّفات من أجل الّضغط عىل املجتمع الدَّ

وفقا للمبادئ األساسّية للوالية القضائّية العاملّية.
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األبعاد القانونّية لنقل األسرى الفلسطينّيني
إلى الّسجون داخل أراضي الدولة احملتلة

عبير بكر

ُع القانون العسكرّي اإلرسائييّل وأنظمة الّطوارئ نقل املعتقلني واألرسى الفلسطينّيني  ُيرَشِّ
ولة املحتّلة - إرسائيل. كام يسمح القانون  املحكومني من املناطق املحتّلة إىل داخل أرايض الدَّ
حرًصا  وليس  املحتّلة  ولة  الدَّ نفوذ  داخل  عسكرّية  اعتقال  حماكامت  بإجراءات  العسكرّي 
باملناطق املحتّلة نفسها. ومع االنسحاب اإلرسائييّل من بعض املناطق بالّضّفة الغربّية جّراء 
اّتفاقّية أوسلو تّم إغالق كّل منشآت االعتقال املوجودة يف املناطق املحتّلة ليتّم توزيع األرسى 

الفلسطينّيني عىل سجون موجودة داخل اخلّط األخطر. 
ويقبع كّل األرسى والّسجناء الفلسطينّيني اليوم يف سجون داخل منطقة الّدولة املحتّلة 
عدا نسبة ضئيلة متواجدة يف سجن عوفر؛ وهو الّسجن الوحيد املوجود عىل أراض فلسطينّية 
حمتّلة. وبحسب املعطيات الّرسمّية اّلتي نرشهتا منّظمة بيتسليم اإلرسائيلّية وصل عدد األرسى 
الفلسطينّيني املحتجزين لدى ارسائيل يف شهر آب 2015 اىل 5373 أسرًيا مصّنفني كأمنّيني 

يضاف إليهم تقريبا 1000 سجني معّرف كمديّن )جنائّي(.1
ا للقانون  إّن نقل األرسى الفلسطينّيني إىل داخل حدود الّدولة املحتّلة يشّكل انتهاًكا فظًّ
ويّل حلقوق اإلنسان وحّتى املعايري الّدستورّية اّلتي تبّنتها املحكمة  ويّل اإلنسايّن والقانون الدَّ الدَّ
ويّل إاّل أهّنا  العليا اإلرسائيلّية. عىل الّرغم من اعتاف املحكمة اإلرسائيلّية بنقض القانون الدَّ
ا أقنعت نفسها به بأّن نقل األرسى والّسجناء الفلسطينّيني َيصبُّ يف  وجدت خمرًجا قانونيًّ
مصلحة الفلسطينّي ورفاهّيته. سأعرض يف الّسطور القادمة الوضعّية القانونّية للموضوع 

من منظور قوانني َدولّية وإرسائيلّية عىل حدٍّ سواء. 
ويّل اإلنسايّن انتهاك القانون الدَّ

http://www.btselem.org/hebrew/statistics/detainees_and_prisoners  1
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ويّل واّتفاقّية جنيف الّرابعة )1949( حتديًدا الّنقل الّتعسفّي  حيظر القانون اإلنسايّن الدَّ
للمدنّيني املحمّيني عاّمة، واملعتقلني واملحكومني خاصة. ومن املثري هو أنَّ نفس املاّدة القانونّية 
من اّتفاقّية جنيف الّرابعة اّلتي حتظر نقل مواطني املحتّل )املستوطنني يف احلالة االرسائيلّية( 
إىل  الفلسطينّيني عنوة  نقل  أيًضا  اّلذي حيظر بموجبها  املاّدة  املحتّلة، هي نفس  املناطق  إىل 

داخل نفوذ الّدولة املحتّلة كام ييل:

»املاّدة 4٩:
نفيهم من األرايض  أو  الفردّي لألشخاص املحمّيني  أو  الّنقل اجلربّي اجلامعّي  »حيظر 
ا  أيًّ أو غري حمتّلة،  دولة أخرى، حمتّلة  أّي  أرايض  إىل  أو  االحتالل  دولة  أرايض  إىل  املحتّلة 

كانت دواعيه.
....

حل أو تنقل جزًءا من سّكاهنا املدنّيني إىل األرايض اّلتي  ال جيوز لدولة االحتالل أْن ُترَّ
حتتّلها.»

وتأيت املاّدة 66 من اّتفاقّية جنيف لتوّضح بشكل ال يقبل الّتأويل بأّنه جيوز للّدولة 
املحتّلة حماكمة من خالف قوانينها رشيطة أن تعقد هذه املحاكم داخل البلد املحتّل 
األمر املنايف للوضعّية اإلرسائيلّية اّلتي يتمُّ فيها احتجاز املعتقلني ومتديد اعتقاهلم يف 
الكثري من األحيان يف حماكم داخل إرسائيل وقريبة من منشآت الّتحقيق الّتابعة جلهاز 

األمن العاّم. 
كام ينّص البند 76 من االّتفاقّية أعاله بوجوب احتجاز األشخاص املحمّيني املّتهمني 

بارتكاب جنح ما يف البلد املحتّل ولزوم قضاء عقوبتهم، إْن ُأدينوا، داخل البلد املحتّل. 
عىل الّرغم من بنود اّتفاقّية جنيف الّرابعة املقتبسة أعاله ووجوب احتامها عىل يد الّدولة 
املحتّلة كوهنا اّتفاقّية اعتف هبا كقانون عريّف إاّل أّن دولة االحتالل اإلرسائييّل تستمّر بنقض 

بنود اّتفاقّية جنيف وذلك بمصادقة من املحكمة العليا اإلرسائيلّية.2 

سيتّم الّتطّرق الحًقا لكيفّية تعامل املحكمة اإلرسائيلّية مع موضوع نقل الّسجناء واألرسى الفلسطينّيني.   2
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ولّي حلقوق اإلنسان انتهاك القانون الدَّ
عدا عن نقض اّتفاقّية جنيف الفّظ فال ُبدَّ من الّتطّرق لالنتهاكات اجلسيمة اّلتي حيدثها 
األسري  بحّق  املساس  أبرزها  واّلتي  اإلرسائيلّية،  املناطق  داخل  وحماكامهتم  املعتقلني  نقل 
العادلة وعالنّية  القانونّية  وباإلجراءات  الاّلئق  القانويّن  بالّتمثيل  العائيّل وحّقه  بالّتواصل 

اجللسات القانونّية بحّقه. 
تشري تقارير عديدة ملنّظامت حقوق اإلنسان3 إىل االنتهاكات العديدة اّلتي حيدثها 
نقل األرسى من املناطق املحتّلة إىل داخل دولة إرسائيل. أبرز تلك االنتهاكات هو 
حّق املعتقلني بنيل متثيل قانوين الئق واملرافعة وسط إجراءات عادلة ونزهية ومنصفة. 
الفلسطينّي بطلب ترصيح دخول  املحامي  ُيلزم  القضائّي داخل إرسائيل  فالّتداول 
حلضور اجللسة ولزيارة األسري وحتضريه للمرافعة القانونّية. اشتاط زيارة املعتقل 
باحلصول عىل ترصيح دخول حيدُّ من إمكانّية املرافعة ولقاء املحامني بالوترية املتوّقعة 
واملطلوبة؛ خاّصة عىل ضوء منع العديد من الفلسطينّيني الّدخول إىل إرسائيل ألسباب 
حضور  أو  املعتقالت  يف  زيارهتم  أهاليهم  عىل  ُيصّعب  األرسى  نقل  أنَّ  كام  أمنّية. 

املحاكامت اخلاّصة هبم.
إنَّ االنتهاكات املتّتبة عن نقل األرسى ُتشّكل خرًقا واضًحا الّتفاقّيات األمم املّتحدة 

 .ICCPR  - حلقوق اإلنسان وخاّصة اّتفاقّية الّدفاع عن احلقوق الّسياسّية واملدنّية

ولّي اإلنسانّي قوننة اإلحتالل انتهاكات القانون الدَّ
بعد احتالل عام 1967 تمَّ العمل وفًقا ألنظمة الّطوارئ )هيودا والّسامرة وقطاع 
َعت املاّدة رقم 6 هذه األنظمة إمكانّية احتجاز الّرهائن  غّزة – أحكام( – 1967. رشَّ
واألرسى الفلسطينّيني داخل حدود دولة إرسائيل عىل رغم حظر هذا األمر يف وثيقة 
جنيف الّرابعة. وجاء يف الّنّص األصيّل هلذه األنظمة أّنه باإلمكان تنفيذ عقوبة كّل من 
أدين بمحكمة عسكرّية بنفس الّطريقة اّلتي يتمُّ فيها تنفيذ عقوبة صدرت عن حمكمة 

ينظر إىل تقرير مؤّسسة »يش – دين« لعام 2007 حتت عنوان » مرافعات يف الّساحة اخللفّية».   3
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نظامّية طاملا أنَّ العقوبة مل ُتنّفذ يف املنطقة )املحتّلة(. كام أجازت هذه األوامر تنفيذ أمر 
اعتقال عسكرّي داخل حدود إرسائيل. تّم متديد نفاذ أنظمة الّطوارئ هذه كّل سنة 

عىل يد الربملان اإلرسائييّل )الكنيست(. 
إضافة إىل أنظمة الّطوارئ أعاله فقد تمَّ تبّني نصٍّ مشابٍه أيًضا يف القوانني العسكرّية اّلتي 
أصدرها احلاكم العسكرّي فيام بعد. وينّص البند 5)أ( والبند 5)ب()1( لألمر العسكرّي 
رقم 322 واّلذي يعنى بوسائل تنفيذ األحكام )1969( بأّنه جيوز احتجاز كّل من صدر 
بحّقه أمر اعتقال عسكرّي، أو أدين بقرار حكم عسكرّي، يف معتقالت ارسائيلّية كام لو تّم 

االعتقال وفًقا للقانون اإلرسائييّل الّنظامّي. 
وقد عّدلت األوامر العسكرّية هبذا الّشأن عام 2009 بحيث تّم إدراج موضوع احتجاز 
الفلسطينّيني داخل املعتقالت يف إرسائيل باألمر العسكرّي رقم 1651 الّشامل واّلذي دخل 
إىل حّيز الّتنفيذ يوم 1.5.10 ليثّبت بذلك قانونّية احتجاز الفلسطينّيني خارج املناطق املحتّلة 
العسكرّية  األوامر  أّن  ُيذكر  اإلنسايّن.  ويّل  الدَّ للقانون  ا  كّليًّ مناقضة  عسكرّية  ألوامر  وفًقا 
اخلاّصة باالعتقاالت اإلدارّية )أمر رقم 1591 – عام 2007( أيًضا تطّرقت إلمكانّية احتجاز 

ا داخل الّسجون اإلرسائيلّية.  األرسى املعتقلني إداريًّ

موقف احملكمة العليا اإلسرائيلّية 
جلأت املحكمة العليا عىل األقّل ثالث4 مّرات ملوضوع دستورّية وقانونّية نقل الّسجناء 
واألرسى الفلسطينّيني إىل املعتقالت االرسائيلّية املتواجدة خارج املناطق املحتّلة عام 1967. 
نلقي الّضوء عىل القرارين البارزين يف هذا الّسياق لنعرض اآللّية القانونّية اّلتي جلأت إليها 
الّسجناء واألرسى  نقل  املحتّل  املقّدمة هلا ولتثبيت صالحّية  املحكمة لرفض االلتامسات 

خارج املنطقة املحتّلة. 

فيام ييل القرارات األبرز هبذا الّسياق: التامس )حمكمة عليا( 88/253 إبراهيم عبد احلميد سجدّية وآخرون   4
ضّد وزير األمن )صدر القرار يوم 1988/11/8(؛ التامس )حمكمة عليا( 09/2690 يش دين وآخرون ضّد 
القائد العسكرّي وآخرين )صدر يوم 10/03/28(؛ التامس )حمكمة عليا( 95/6504 وجيه حممد ضّد دولة 

إرسائيل )صدر القرار يوم 95/11/1(. 
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إلتامس )حمكمة عليا( 88/253 إبراهيم عبد احلميد سجدّية وآخرون ضّد وزير األمن  أ. 
)صدر القرار يوم 1988/11/8(

قانونّية احتجاز األرسى اإلدارّيني  امللتمسون يف هذا االلتامس إىل عدم  تطّرق   
ولة املحتّلة. اّدعى امللتمسون أنَّ  خارج املناطق املحتّلة وداخل حدود مناطق الدَّ
نقلهم إىل سجن »أنصار« يتعارض مع حظر نقل املحمّيني من املناطق املحتّلة قرًسا 
إىل داخل دولة االحتالل. رفضت املحكمة العليا اإلرسائيلّية االلتامس معتمدة 
لة أّن املاّدة ال تتطّرق  عىل منح تفسري قانويّن ضّيق للامّدة 78 لوثيقة جنيف ُمعلِّ
إىل املعتقلني اإلدارّيني بل تذكر فقط أولئك اّلذين أدينوا بارتكاب جنح ولذا ال 
ترسي هذه املاّدة عىل املعتقلني اإلدارّيني. إضافة إىل ذلك ذكر قضاة املحكمة بأّنه 
وفًقا للمبادئ القانونّية املعتمدة فإّنه يف حال وجود تناقض بني القانون املحيّلّ 
ويّل فعندها القانون املحيّلّ هو الّسائد خاّصة وأّن احلديث عن بنود يف القانون  والدَّ
ويّل اإلنسايّن واّلتي هي ليست عرفّية وملزمة. استندت املحكمة باألساس إىل  الدَّ
مكانة املاّدة 6 ألنظمة الّطوارئ )هيودا والّسامرة وقطاع غّزة – أحكام( – 1967 
ا يتفّوق  من ناحية قانونّية بحيث أقّرت أّن احلديث عن ترشيع مركزّي وليس ثانويًّ

ويّل.  عىل تعليامت القانون الدَّ
قرار حمكمة عليا 09/2690 يش دين وآخرون ضّد القائد العسكرّي وآخرين )صدر  ب. 

يوم 2010/3/28(
املحكمة  إىل   2009 عام  إرسائيلّية  إنسان  حقوق  مؤّسسات  جمموعة  التمست   
العليا مطالبًة اإلعالن الفورّي عن عدم قانونّية احتجاز الّسجناء واألرسى داخل 
ِف امللتمسون ِعلَمهم  الّسجون اإلرسائيلّية الواقعة خارجة املناطق املحتّلة. ومل خُيْ
بقرار املحكمة منذ عام 1988 )قرار سجدّية أعاله( إاّل أهّنم اّدعوا أّن الّتغيريات 
ويّل اإلنسايّن والقانون الّدستورّي اإلرسائييّل تلزم إعادة  اّلتي طرأت عىل القانون الدَّ
الّنظر بقرار سجدّية أعاله واإلقرار تباًعا بأّن الّنقل القرسّي للّسجناء واألرسى 

ا.  الفلسطينّيني هو الٍغ قانونيًّ
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ويّل5 واّلذين أقّروا مّرة  إعتمد امللتمسون يف التامسهم عىل آراء حقوقّيني من املجتمع الدَّ
فة كبنود إنسانّية( أصبحت اّتفاقّية  تلو األخرى بأّن اّتفاقّية جنيف الّرابعة )خاّصة البنود امُلعرَّ
ُعرفّية بأكملها ولذا جيب تبّني بنودها باملنظومة اإلرسائيلّية.6 وأشار امللتمسون إىل قرار جلنة 
األمن باألمم املّتحدة حول املصادر القانونّية ملحاكمة جمرمي احلرب اّلذين ستتّم إحالتهم 
ولّية اخلاّصة للّتحقيق بجرائم يوغوسالفيا )سابًقا( واّلذي ُيستدلُّ منه أّنه  إىل املحكمة الدَّ
تّم الّتعامل مع اّتفاقّية جنيف الّرابعة كقانون عريّف ملزم حسبام جاء يف بيان سكرتري الّلجنة 

العاّم كام ييل:
«35. The part of the conventional international humanitarian law 
which has beyond doubt become part of the international customary 
law is the law applicable in armed conflicts as embodied in: the 
Geneva Convention of 12 August 1949 for the protection of War 
Victims،  the Hague Convention (IV) Respecting the Laws and 
Customs of War on Land … 
37. The Geneva Conventions constitute rules of international 
humanitarian law and provide the core of the customary law 
applicable in international armed conflicts». 7

أشار  فقد  اإلرسائييّل  الّدستورّي  القانون  يف  حصلت  اّلتي  الّتغريات  صعيد  عىل  وأّما 
ا  امللتمسون إىل أّن َسنَّ قانون أساس: حّرّية الفرد وكرامته عام 1992 أحدثت تغيرًيا جذريًّ
ه أيًضا عىل تفسري القوانني  باملبنى الّدستوري للّنظام يف إرسائيل واّلذي وجب أن يلقي ظلَّ
اّلتي سبقته ويشمل القوانني العسكرّية. لذا فإّن تفسرًيا دستورًيا لألوامر العسكرّية اّلتي جُتيز 

  See Jean s. Picted (ed.)،  Commentary: IV Geneva Convention Relative to the Protection of  5
  Civilian Persons in Time of War (Geneva،  International Committee of the Red Cross،  1958)،
 p.9; T. Meron،  «The Geneva Conventions as Customary International Law» American Journal of

 International Law،  LXXXI،  1987،  p. 348.

اسند امللتمسون موقفهم إىل قرار حمكمة العدل الّدولّية  ICJ  بالقضّية اّلتي عرفت باسم »قانونّية الّتهديد واستعامل   6
 International Court of Justice،  Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of »الّسالح الّنووّي

 Nuclear Weapons،  8 July 1996،  par. 79.
Report of the Secretary-General Under Security Council Resolution 808،  Doc. S/2504،  3 May 1993.  7
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نقل الّسجناء حُيّتم إّما إبطال األوامر أو قراءهتا بشكل يسمح لالحتجاز داخل ارسائيل فقط 
يف احلاالت االستثنائّية.

كام أوضح امللتمسون بأّن الّتغيريات اجلغرافّية اّلتي حدثت يف العقدين األخريين يف الّضّفة 
الغربّية وتفاقم الّتقييدات عىل حّرّية حركة الفلسطينّيني خالًفا لفتات سنوات الّثامنينّيات 
)موعد اخّتاذ قرار سجدّية أعاله( تلزم املحكمة أْن تقرَّ جمّدًدا بقضّية نقل األرسى وذلك نظًرا 

لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق الفلسطينّيني األساسّية. 
أصدرت املحكمة العليا يف شهر آذار 2010 قرارها الّرافض لاللتامس جمّدًدا مستندة إىل 
ما جاء يف قرار سجدّية أعاله وإىل أّنه مل يتغرّي أّي يشء مبدئّي عىل الوضع القانويّن بالّشكل 
اّلذي قد يلزم املحكمة بإعادة الّنظر بمسألِة قانونّيِة نقِل األرسى والّسجناء. أقّرت املحكمة 
ويّل.  جمّدًدا بأّن مكانة املاّدة 6 من أنظمة الّطوارئ مل تتغرّي وهي ما زالت تتفّوق عىل القانون الدَّ
غات القانونّية؛ من الاّلفت جًدا توجيه النَّظر إىل فقرة قصرية  ويف سياق عرضها للمسوِّ
وردت بقرار املحكمة؛ يمكن فهُمها عىل أهّنا وافقت جدال مع اّدعاء امللتمسني بأّن اّتفاقّية 

جنيف الّرابعة هي ملزمة وبنودها أصبحت جزًءا من القانون الّسائد كام ييل:

تعليامت  غدت  بحيث  العاّم  الّتوّجه  عىل  تغيري  طرأ  أّنه  اآلن  امللتمسون  »يّدعي 
االّتفاقّية جزًءا من القانون العريّف ولذا جيب منحها مكانة قانونّية ملزمة. فلتكن 
مكانة اتفاقّية جنيف ما تكون، نحن مستعّدون أن نقبل االّدعاء بأّنه جيب فحص 
قرارات القائد العسكرّي باملنطقة وفًقا لتعليامت االّتفاقّية مثلام فعلت هذه املحكمة 

مّدة سنوات، وأن نحتم البنود العرفّية لالّتفاقّية كجزء من القانون الّسائد«8.

قد ال نبالغ بالقول:إنَّ اعتاف املحكمة أعاله بنفاذ البنود العرفّية الّتفاقّية جنيف الّرابعة 
هو بمثابة سابقة مل نشهدها ِمن قبُل. إاّل أّننا نعي بنفس الوقت أّن جْعَل قضّية تعليامت اّتفاقّية 
جنيف ذاتّية؛ كان زينة مجيلة استخدمتها املحكمة لتجّمل قرارها ال غري، دون أن يكون لألمر 
أّي تأثري ِفعيلٍّ كام هو متوّقع. ففي الوقت اّلذي أقّرت به املحكمة قبلوها الّتفاقّية جنيف 

را: قرار يش دين، البند 6.   8
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ا آخَر جيعلها تتنّصل من الّتاميش مع تعليامت جنيف مّما  ومتاشيها معها وجدت خمرًجا قانونيًّ
سّهل عليها رفض االلتامس. وللّتعرف عىل الّطريقة اّلتي استخدمتها املحكمة بنفي ما قالته 
ا:  يف الفقرة املقتبسة أعاله نورد ما جاء يف تتّمة قرارها واّلذي يظهر نفاق املحكمة العليا جِليًّ

إذا كانت هنالك تعليامت واضحة  بأّنه  الّرغم من ذلك، ال يوجد خالف  »عىل 
حّتى  الّدويّل،  القانون  تعليامت  ومقابلها  الّداخيّل  اإلرسائييّل  القانون  يف  العبارة 

العرفّية منها، فالقانون اإلرسائييّل هو احلاسم«.9 

كان باستطاعة املحكمة إهناء قرارها باملذكور آنًفا ألّنه يكفي لرّد االلتامس من الّناحية 
املبدئّية، إاّل أهّنا تابعت القرار متطّرقة الّدعاء امللتمسني حول انتهاكات حقوق اإلنسان الّنامجة 
من نقل األرسى والّسجناء. إكتفت املحكمة بالّتذكري بحّق الفرد الّلجوء للمحكمة بشكل 
القانويّن  الّتمثيل  الوارد ذكرها بااللتامس )مثل  أّي حّق من احلقوق  انتهاك  َعينيٍّ يف حالة 
والّزيارات العائلّية(. وأضافت املحكمة بأّن بناء منشآت اعتقال داخل املناطق املحتّلة كام 
يطالب به امللتمسون قد يمّس باحلقوق األساسّية للمعتقلني من جهة وسيؤّدي إىل مصادرة 
أراض فلسطينّية من أجل بناء هذه املنشآت من جهة أخرى! وختمت املحكمة قرارها بأمّهّية 
الفصل بني املطالبة بتحسني ظروف االعتقال وفًقا الّتفاقّية جنيف الّرابعة وبني مسألة مكان 

ا.  االعتقال املحسومة من ناحيتها قانونيًّ
تكمن أمّهّية قرارات املحكمة أعاله باعتاف املحكمة بفوقّية القانون اإلرسائييّل وتعليامته 
ويّل اإلنسايّن. ليس احلديث عن تناقضات هامشّية  ا القانون الدَّ ا وجوهريًّ حّتى لو ناقض كّليًّ
وريُّ بقبول تعليامت جنيف  بل تناقضات من الّنقيض إىل الّنقيض. لذا اعتاف املحكمة الصُّ
الّرابعة أصبح أمًرا ثانويًّا ال يضمن أّي تأثري فعيلٍّ عىل أرض الواقع. إّن رضب تعليامت القانون 
ا يعني  ويّل اإلنسايّن بعرض احلائط واستنفاد اإلجراءات القانونّية اخلاّصة باملوضوع حمّليًّ الدَّ
أنَّ قضّية نقل األرسى القرسّي من املناطق املحتّلة جاهزة من الّناحّية القانونّية لإلحالة إىل 

ا.  ولّية اجلنائّية خاّصة أنَّ احلديث عن انتهاك مستمّر يوميًّ املحكمة الدَّ

املصدر أعاله.   9
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ولّية تكفي لإلقرار بأّن  معاينة بسيطة لبنود دستور روما اخلاّص باملحكمة اجلنائّية الدَّ
الّنقل القرسّي يعترب جريمة حرب تلزم الّتحقيق واملحاكمة وفًقا لصالحّية املحكمة. 
نقل  فإّن  املاّدة  هذه  وبحسب  احلرب.  جرائم  روما  دستور  من  )ب(   8 املاّدة  تعّرف 
الّسّكان املحمّيني القرسّي من املناطق املحتّلة )كام احلال مع األرسى الفلسطينّيني( يعترب 
ولة املحتّلة للّسكن يف املناطق املحتّلة )كحال  جريمة حرب متاًما كام يعترب نقل سّكان الدَّ

االستيطان( جريمة حرب كام ييل: 

8(2)(b)(8)
The transfer،  directly or indirectly،  by the Occupying Power of 
parts of its own civilian population into the territory it occupies،  
or the deportation or transfer of all or parts of the population of the 
occupied territory within or outside this territory;

ا( بقضّية نقل األرسى وما جاء يف قرارات املحكمة العليا  خيلق اإلخفاق القانويّن )حمّليًّ
ولّية. لقد  اإلرسائيلّية الفرصَة املثىل إلثارة هذا املوضوع بكامل حيثّياته أمام املحافل الدَّ
الّرغم من  أخفق اجلانب الفلسطينّي حّتى اآلن بعرض املوضوع كقضّية مركزّية عىل 
فإّن نظرنا إىل  باملوضوع.  ويّل اإلنسايّن واعتاف االحتالل  الدَّ للقانون  الفظِّ  االنتهاك 
املاّدة 49 من اّتفاقّية جنيف نرى أهّنا تتعامل مع نقل األرسى واالستيطان بنفس احلّدة 
وآَن األواُن أْن ُيويل املفاوض الفلسطينّي اهتامما ملوضوع نقل األرسى بشكل ال يقّل 

أمّهّية عن موضوع االستيطان. 
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احلكم من خالل ارتكاب اجلرائم

احملاكمات العسكرّية اإلسرائيلّية
بوصفها أداة  للقمع والسيطرة السياسية 

بقلم الّدكتور شارون ويل واحملامي نيري رماتي

لقد مّر معظم الفلسطينّيني بتجربة املحاكم العسكرّية أو الّسجون منذ بداية االحتالل 
اإلرسائييّل، سواء كمعتقلني أو كأحد أفراد عائلة مّتهم أو سجني1، مّما يشري إىل أن اجليش 
اإلرسائييّل كان حيكم الفلسطينّيني من خالل ارتكاب اجلرائم بحّقهم وتعريضهم إىل احلبس 
اجلامعّي وفق للّنظام العسكرّي القانويّن. ويمكن تعريف احلكم من خالل اجلرائم عىل أّنه 
إىل ظاهرة احلبس اجلامعّي2، ويف حالة احلبس  يؤّدي  العقاب والقمع واحلبس؛مّما  ممارسة 
اجلامعّي، ال يكون املستهدف الفرد فحسب، بل يتّم حبس جمتمع الّسّكان بأكمله واهّتامه 

بارتكاب هتمة سياسّية أو جنائّية بشكل دائم. 
وهيدف احلكم من خالل اجلرائم إىل إبقاء أكرب عدد ممكن من هؤالء الّسّكان يف الّسجن 
ألطول فتة ممكنة. وقد تّم إصدار الّترشيعات الاّلزمة وضامن تطبيقها لتحقيق هذا الغرض. 
ويقع املجتمع الفلسطينّي حتت سيطرة وإدارة فّعالنِي لنظام العقوبات بموجب هذا القانون. 
ويضمن اجليش عدد ثابت من الّسجناء من خالل جتريم سلوك معني، مّما ُيمّكنهم من الّسيطرة 

تشري البيانات إىل أن 800الف فلسطيني ، من أصل عدد سكان يبلغ عددهم ثالث مليون ومئتي الف ، قد   1
مروا باملحاكم العسكرية والسجون اإلرسائيلية منذ عام 1967. أما يف فرباير / شباط 2016 ، فإن 6700 
فلسطيني من الضفة الغربية مسجونون يف السجون اإلرسائيلية من بني سكان يبلغ عددهم  مليون وثامنامئة 

الف من الفلسطينيني يف الضفة الغربية
ديفيد غارالند ، ثقافة السيطرة ،: اجلريمة والنظام االجتامعي يف املجتمع املعارص )مطبعة جامعة شيكاغو ،   2
2001( ؛ جوناثان سيمون ، احلكم من خالل اجلريمة )Oxford University Press، 2009(. عىل التوازي بني 

السجن اجلامعي للسود يف الواليات املتحدة والفلسطينيني:
http://www.blackforpalestine.com/read-the-statement.html  
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عىل الّسّكان املسجونني وغري املسجونني. عند احلكم من خالل اجلرائم، يتّم حتويل اخلصوم 
الّسياسّيني إىل أعداء جنائّيني، وليست القضّية أن تكون جنائّية أو إرهابّية، بمجّرد االنتامء 

هلؤالء املجموعة من الّسّكان، ُيعّرضك للحبس. 
ونتيجة لذلك، جيب الّنظر يف اإلجراءات القانونّية والّتجريم اّلتي يتّم عقدها يف املحاكم 
وليس  مجاعّي  بشكل  للّسكان  استهداف  لسياسة  نتيجة  أهّنا  عىل  اإلرسائيلّية  العسكرّية 
للحاالت اجلنائّية الفردّية، وعند الّتكيز عىل حقوق اإلنسان واإلجراءات القانونّية الاّلزمة 
واإلجراءات اجلنائّية الفردّية، ونحن نتجاهل الُبعد الّسيايّس هلذه املحاكم أال وهو الّسيطرة 

عىل مجيع الّسّكان من خالل اجلرائم.

مركزية السلطة
جيب تسليط الّضوء عىل العملّية الّترشيعّية وعىل طبيعة اجلرائم اّلتي ختتّص هبا املحكمة 
العسكرّية من أجل فهم ظاهرة احلبس اجلامعّي للفلسطينّيني واستمرارّية تطّور نظام العقوبات 
لالحتالل للحفاظ عىل هذه الّنسبة العالية من الّسجناء من الّسّكان الفلسطينّيني. إذ يسمح 
نظام االحتالل العسكرّي القانويّن للقائد العسكرّي بترشيع أوامر جنائّية إلدارة األرايض 
املحتّلة واحلفاظ عىل أمنها وإقامة املحاكم اّلتي تعّزز هذه القوانني3. وهكذا، يتمّيز هذا الّنظام 
بحكم الّنظام القانويّن للّسّكان كاّفة، بإعطاء الّسلطة الّتنفيذّية الّسلطات القضائّية والّترشيعّية. 
القانونّية  اجلنائّي وقاعدة اإلجراءات واإلجراءات  القانون  نفسه  العسكرّي  الّنظام  وأنشأ 
الاّلزمة وقوانني تعيني القضاة. وقد تّم تعديل هذا الّنظام الّتأسييّس ألكثر من مئة مّرة من 
ِقَبل الّسلطات الّتنفيذّية العسكرّية اإلرسائيلّية منذ عام 1970م بواسطة نفس األشخاص 
ع القادة العسكرّيون مئات  املسؤولني عن مالحقة اجلرائم وتعيني القضاة4. وبناًء عليه؛ رشَّ

انظراملاّدة 64 واملاّدة 66 من اّتفاقّية جنيف الّرابعة. ملزيد من الّتفاصيل انظر شارون ويل »،الّذراع القضائّي   3
لالحتالل: املحاكم العسكرّية اإلرسائيلّية يف األرايض املحتّلة«،املجّلد 89 ،يونيو 2007

املوّحدة[ )هيودا  ]الّنسخة  بالّدفع  العسكرية اإلرسائيلّية تعمل وفقا ألحكام وتعليامت األمن  املحاكم   4
القرار رقم 378 لعام 1970(،اّلذي صدرمن قبل  والّسامرة( )رقم 1651( )2009( )توفري األمن 

اجليش اإلرسائييّل.
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من القوانني املعمول هبا وتطبيقها عىل الفلسطينّيني بشكل حرصّي، ويتطّور هذا الّترشيع 
أّي  الّتخلف االقتصادّي وقمع  للحفاظ عىل  باستمرار جتريم سلوكّيات جديدة، وهيدف 
مقاومة سياسّية حمتملة أو مطالبة بالّتغيري. فيشمل الّدخول غري القانويّن إىل إرسائيل والعضوّية 

يف منّظامت غري قانونّية عىل سبيل املثال.

تطبيع احملاكم العسكرّية
من املفتض أن يكون اختصاص املحاكم العسكرّية هو االستثناء ال أن تكون القاعدة أو 
القانون. وعىل الّرغم من ترشيع املاّدة 66 من اّتفاقّية جنيف الّرابعةواّلتي تنّص عىل إمكانّية 
حماكمة املدنّيني أمام املحاكم العسكرّية يف حاالت استثنائّية، إاّل أّنه يمكن أن يتّم تفسريها 
ويّل حلقوق اإلنسان اّلذي حيظر حماكمة املدنّيني أمام املحاكم  برصامة يف ضوء القانون الدَّ
العسكرّية لعدم وجود استقاللّية وموضوعّية5. فعىل سبيل املثال، ُتظهر جلنة حقوق اإلنسان 
إىل مشاكل  تؤّدي  املدنّيني  أو خاّصة ملحاكمة  أّن وجود حماكم عسكرّية  املّتحدة  األمم  يف 
خطرية فيام يتعّلق بإجياد إدارة عادلة تتحىّل باملساواة واالستقاللّية واملوضوعّية6. وقد َفَرغ 
ويّل يعمل عىل  املقّرر اخلاّص باستقاللّية القضاة واملحامني لألمم املّتحدة إىل أنَّ القانون الدَّ

إمجاع الّرأي بشأن تقييد هذه املامرسة بشكل كبري أو حّتى منعها7.
وعالوة عىل ذلك؛ من املفتض أن يكون االحتالل العسكرّي بمثابةوضع مؤّقت أو 
انتقايّل، فلم يتمَّ وضع وتصميم اّتفاقّية جنيف لتنظيم وضعيقبع فيه املواطنون الفلسطينّيون، 
من ضمنهم األطفال، حتت احلكم القضائّي اجلنائّي جليش أجنبّي يتحّكم بالّسلطة الّترشيعّية 

ويّل 196 6 اخلاص باحلقوق املدنّية والّسياسّية عىل أنَّ »يف الفصل يف أّية  وتشتط املاّدة 14 )1( من العهد الدَّ  5
هتمة جزائّية توّجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أّية دعوى مدنّية،أن تكون قضيته  للمعرض والّسمع والعلني 

من قبل حمكمة خمتّصة مستقّلة حيادّية، منشأة بحكم القانون ».
   UN،)1984 جلنة حقوق اإلنسان يف األمم املّتحدة، الّتعليق العامّ  رقم 13 عىل الفن. 14 من العهد الَدويّل، )12 أبريل  6

Doc.HRI / GEN / 1 / REV.1

انظر وثيقة األمم املّتحدة  Add.1/39/1998/4.E/CN   والفقرة 78. انظر أيضا فيديريكو اندرو-غوزمان،   7
ولّية للحقوقّيني )2001(،ص. 10؛وJM هنكارتسو L. دوز و الدبيك، القانون  القضاءالعسكري، والّلجنة الدَّ

ويّل  العريف، املجّلد األّول:  القواعد، مطبعة جامعة كامربيدج )2005(،ص. 356. اإلنساين الدَّ
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والّتنفيذّية والقضائّيةملّدة تزيد عن 48 سنة، إاّل أّن املحاكم العسكرّية يف إرسائيل بعيدة كلَّ 
البعد عن أن تكون استثنائّية أو مؤّقتة، إّنام هلا طابع مؤّسسايّت كبري وتتعامل مع آالف من 
ست أّول مخس حماكم عسكرّية  احلاالت اّلتي ال تتعّلق بالرّضورة بجرائم األمن. وقد ُأسِّ
عام 1967م يف اخلليل ونابلس وجنني وأرحيا ورام اهلل، مع تقليص عدد املحاكم وتوسيع 
القضايا  ازدياد عدد  الّرغم من  أمنّية وسياسّية. 8وعىل  بعضها منذ ذلك احلني العتبارات 
بشكل كبري منذ االنتفاضة الّثانية، إاّل أّن حمكمة بدائّية واحدة وحمكمتا استئناف فقط هي 
املحاكم الفاعلة يف الّضّفة الغربّية. وقد اعتف اجليش نفسه بعدم قدرته عىل الّتعامل بشكل 

صحيح مع العدد الكبري مع اإلجراءات9.

احملاكم الّسياسّية 
تتضّمن املاّدة 66 من معاهدة جنيف الّرابعة إنشاء حماكم غري سياسّية، مع وجوب إقرار 
أّي إجراء قانويّن بواسطة حمكمة خمتّصة ومستقّلة وحيادّية يتّم إنشاؤها بموجب القانون10. 
ومع ذلك، يشري كّل من هيكلّيةومهام هذه املحاكم عىل أهّنا حماكم سياسّية. لغاية عام 2004 
وخالل 37 عاًما، اعتمد ترشيح القضاة عىل الّسلطات الّنيابة العاّمة نفسها. 11وينتمي القضاة 
العسكرّيون إىل فيالق الّنائب العسكرّي العاّم، وهي نفس الوحدة العسكرّية للّنيابة العاّمة 

العسكرّية واّلتي تؤّثر بشكل حاسم عىل مضمون الّترشيعات العسكرّية. 

نيتانيل بانيشو، ›‹ القانون اجلنائّي يف الّضّفة الغربّية وقطاع غّزة، اجليش اإلرسائييّل مراجعة القانون، املجلّد.   8
18 )2005(،ص. 299،ص. 300 )بالعربّية(،ص. 302

انظر حمكمة العدل العليا اإلرسائيلّية: أّكدت دولة يف ردها أّنه نظًرا لوجود عدد كبريمن املعتقلني وحمدودّية   9
املوارد، العملّية األولّية من الّتحقيق والفحص بموجب األمر 1500 يمكن أن تستمّر ملّدة تصل إىل 18 يوما. 
حمكمة العدل العليا 02/3239،مأرب وآخرون. ضّد قائد اجليش اإلرسائييّل يف الّضّفة الغربّية )2003(، 

)الّتشديد مضاف( يف الفقرة 12. انظر تقرير YeshDin،ص. 93. 
و27   )1(  8 املاّدة  األمريكّية،  )1(؛االّتفاقّية   6 األوروبّية،واملاّدة  االّتفاقّية  العهد.  إىل   )1(  14 انظراملاّدة   10

)2(؛وامليثاق األفريقّي املواّد 7 )1( و26.
وفقا للامّدة 3 )ب( من األمر توفري األمن رقم تم ّ تعيني 37 قاضيا من قبل قائد اجليش »بناء عل يتوصية من   11
املّدعي العام ّ العسكرّي.« الّتوصية بتعيني قضاة قائد عسكري ّ تّم نقله  إىل الّلجنة لتعيني قضاة عسكريني يف 

عام 2004.
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خالل هذه الّسنوات؛ عملت املحاكم العسكرّية اإلرسائيلّية عىل مقاضاة مئات اآلالف 
من املدنّيني الفلسطينّيني، وبعضهم عىل خلفّية هتم أخطر من تلك ذات الّطابع اجلنائّي. ومع 
ذلك، مل يكن مطلوًبا أْن يكون لدى كّل القضاة خلفّية قانونّية وكانوا جمّرد ضّباط يف اجليش 
الّنظامّيوعادًة يكونون يف مقتبل العمر. ونتيجة لذلك، يف معظم القضايا اخلطرية اّلتي تنظر 
فيها املحاكم العسكرّية، جيب أن تكون هيئة القضاة ُمكّونة من ثالثة قضاة، يكون أحدهم 

قد تلّقى فقط الّتدريب القانويّن12.
ُأدخلت بعض الّتعديالت اهليكلّية منذ عام 2004 حّتى اآلن، إاّل أّن القضاة ال زالوا يفتقرون 
للخربة املِْهنّية يف جمال القانون اجلنائّي، أتى أغلبهم منعائلة حمامني أو خمتّصني يف قانون الرّضائب. 
إضافًة لذلك؛ إنَّ أغلبهم مستوطنون. وخيضع القضاة العسكرّيون، ومهأفراد يف القّوات املسّلحة 
بذات الوقت، ملعايري االنضباط العسكرّي،ويتّم تقييمهم بموجبها للّتقيات املستقبلّية، كام خيضعون 
للّسلطة الّتنفيذّية. فهذه املحاكم ليست مستقّلة كام ينّصعليه القانون، كام أّن حقيقة أّن مجيع القضاة 
العسكرّيني هم ضباط يف جيش االحتالل ووجودهم يف مركز يمكنهم من الّسيطرة ومقاضاة الّسّكان 
يثري شكوًكا خطرية حول مقدرهتم عىل توّخي احليادّيةوالّنزاهة من الّناحية اهليكلّية. وفيام يتعّلق 
بنزاهة القضاة اإلرسائيلّيني يف املحاكم العسكرّية، الحظ الربوفيسور األمريكّي حجار أّن«تنفيذ 
القانون يف األرايض املحتّلة ال يتّم بشكل حمايد وُينّفذ باملقام األّول من ِقَبل اجلنود يّتسمون غالًبا 

بالعنف والّشدة واالرتياب من كّل ما هو فلسطينّي بكّل املقاييس«13. 
يف الواقع يمكن تعريف املحاكم العسكرّية عىل أهّنا املحاكم اّلتي تسيطر عليها الّسلطات 

الّتنفيذّية،14 بكلامت ُأخرى؛ هي حماكم سياسّية وليست حماكم إلنفاذ القانون. 

محاكم الفصل والّتمييز العنصرّي
سّن القانون اإلرسائييّل العسكرّي واليًة حملّيًة ليطبَّق عىل اجلرائم اّلتي ترتكب يف 
ا.  ا أو أجنبيًّ ا أو فلسطينيًّ الّضّفة الغربّية بغّض الّنظر عن جنسّية اجلاين سواء كان إرسائيليًّ

وفقا للامّدة 4 )أ( من أمر األمن رقم 378. فقط يف أغسطس 2004  12
ل. حجار، مغازلةالرّصاع – نظام املحكمةالعسكرّيةيف الّضّفةالغربّية وقطاع غّزة، )2005(،ص. 112.  13

شارون وايل،   14
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ومع ذلك؛ كمسألة سياسّية، مل تتّم حماكمة الّسّكان اليهود يف املحاكم العسكرّية منذ 
عام 1979م. وقد متَّتقديم هذه الّسياسة عىل أهّنا تمَّ جتربتها واختبارها ضمن نظام 
املحاكمة يف إرسائيل،إذ وفًقا للّرئيس الّسابق ملحكمة االستئناف العسكرّية، العقيد 
شاؤول غوردون،حيث يتمّتع املّتهمون اإلرسائيلّيون بموجبها بحقوق إجرائّية يكفلها 
القانون اإلرسائييّل أثناء الّتحقيق واالحتجاز واملحاكمة واّلتي توّفر دفاًعا أفضل عن 

احلقوق الفردّية.15
أّما يف حالة اجلرائم اّلتي يرتكبها الفلسطينّيون يف إرسائيل،عندها تكون من اختصاص 
كّل من املحاكم العسكرّية واملحاكم اإلرسائيلّية اّلتي واليتها املحّلّية الّنظامّية. ومل يتمَّ 
الّسياسة  الّشخص إىل  بالقانون، ويرجع قرار حماكمة  حتديد األولوّية يف االختصاص 
املختارة. وإّن عدم حتديد قواعد األولوّية يف االختصاص للوالية القضائّية ُيسّهل ممارسة 
سياسة الفصل العنرصّي؛ فمثاًل إذا ارتكب شخصان نفس اجلريمة يف نفس املكان؛ لكّن 
؛ فسيختلف كّل الّنظام اجلنائّي القضائّي- ، واآلخر فلسطينيٌّ أحدمها هيوديٌّ إرسائييلٌّ
الّترشيعات اجلنائّية واإلجراءات القانونّية،مستوى ومّدة العقوبة، وتعتمد االستقاللّية 
اعتامًداكليًّاعىل  سواء  حدٍّ  عىل  والعسكرّية  املدنّية  املحاكم  من  كّل  يف  للقضاة  اهليكلّية 

جنسّية مرتكبيها فقط.
هكذا صاغ أحد قضاة املحكمة العسكرّية هذا املوقف16:

لسنوات عديدة، كان أغلب األشخاص اّلذين تتّم مقاضاهتم أمام املحاكم 
العسكرّية من أصٍل عريبٍّ فقط برغِم متكني املحكمة العسكرّية من حماكمة 
عند  املثال؛  سبيل  فعىل  اختصاصها.  نطاق  يف  جريمة  يرتكب  أّي شخص 
ني يف مظاهرة ضّد بناء اجلدار، يتّم مقاضاة املعتقلني  اعتقال عدد من املحتجِّ
من أصل عريبٍّ يف املحاكم فقط، وإْن مّتت حماكمة اليهود أو األجانب تتّم يف 

حماكم أخرى. 

شارون وايل، املالحظة الّسابقة رقم 3  15
القايض مناحيم  ليربمان، حمكمة عوفر العسكرّية، قرارمن 21/09/2008: 08/4333 2008(.   16
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ال أشعر باالرتياح هلذا الفصل اّلذي ُيشّكل إهانة. فهذا الّترصف من سلطات الّتحقيق 
ُيمّهد الّطريق للعنرصّية. أظّن أّن الوقت قد حان إلعادة الّنظر يف املحاكامت من ِقَبل املحاكم 

العسكرّية ليتّم الّتعامل مع كّل اجلناة عىل نحٍو واحد.

إلــى إسرائيل والعضوّية يف  القانونّي  الــّدخــول غير  احلكم من خــالل اجلــرائــم: 
املنّظمات غير القانونّية 

ُتظهر األمثلة الّتالية كيف أصبح القانون اجلنائّي العسكرّي أداة للّتحكم والّسيطرة وقمع 
ا قدرهتم  الّسّكان الفلسطينّيني؛ فال تنطبق هذه القوانني إاّل عىل الفلسطينّيني، وُتقّيد جنائيًّ

عىل احلركة والعمل واالنتامء الّسيايّس.
الّدخول غري القانويّن إىل إرسائيل:يتّم تطبيق القانون اّلذي يمنع الفلسطينّيني من مغادرة 
ا إىل إرسائيل  أكثر من 2500 فلسطينّي سنويًّ الغربّية دون ترصيح كالّتايل: يدخل  الّضّفة 
للبحث عن عمل، وعند اإلمساك هبم، يتّم توجيه االهّتامات هلم وإدانتهم. والعقاب هلذه 
اجلناية يكون من شهر إىل ستة أشهر من الّسجن وغرامة قدرها 250-750 $ )وهو أعىل 

من متوسط الّدخل( وحكم مع وقف الّتنفيذ.
لفهم اآلثار املتّتبة عىل هذا القانون وتطبيقه عىل املجتمع الفلسطينّي، جتدر العودة إىل األّيام 
األوىل لالحتالل. فقد اعتمد دخل معظم الفلسطينّيني يف الّضّفة الغربّية عىل الّزراعة والّتجارة 
ا عن األردّن  مع وعن طريق األردّنقبل االحتالل اإلرسائييّل. إاّل أّن الفلسطينّيني انفصلوا تقنيًّ
والعامل العربّيبعد حرب عام 1967م. وقّرر وزير الّدفاع اإلرسائييّل، موشيه دّيان،آنذاك الّسامح 
للفلسطينّيني من الّضّفة الغربّية بدخول إرسائيل دون ترصيح خاّص والبحث عن عمل.ووّفرهذا 
اّلتي حيتاجها االقتصاد اإلرسائييّل ودعم  الّرخيصة  العاملة  بتوفري  القرار فتة رخاء إلرسائيل 
املزيد من  املال يف إرسائيل  الّتحتّية17. وقد أغرت وفرة  البنية  لتوسيع  املخّططات اإلرسائيلّية 
الفلسطينّيني للّتخيل عن الّزراعة والبحث عن عمل داخل إرسائيل يف بداية الّثامنينات، اعتمد 

االقتصاد   Weinblatt جيمي،ArnonArie، IsraelLuski،AviaSpivak )حمّرران(  يف:  املزيد  عىل  لالّطالع   17
الفلسطينّي: الّتكامل والفصل الّطوعي. )1997، بريل(
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دخل معظم الفلسطينّيني عىل أسواق العمل اإلرسائيلّية.18 إاّل أنَّ الوضع تغرّي بعد االنتفاضة 
األوىل والّثانية، وُمنِع مجيع الفلسطينّيني من الّضّفة الغربّية وغّزة من الّدخول إىل إرسائيل، وتّم 
جتريم الّدخول إىل مناطق إرسائيل بأمٍر عسكرّي. وُسِمَح للفلسطينّيني اّلذين حيملون تصاريح 
عمل وبعض احلاالت االستثنائّية فقط من الّدخول إىل إرسائيل. وقد أّدى هذا القرار جنًبا إىل 

جنب مع بناء جدار الفصل العنرصّي إىل تدمري االقتصاد الفلسطينّي19.
ُيستخدم نظام الّتصاريح كأداة للّسيطرة عىل الّسّكان املحّلّيني. أنشأت الّسلطات العسكرّية 
رابًطا مبارًشا بني القانون اجلنائّي ونظام الّتصاريح من خالل سلسلة من الّلوائح البوليسّية 
اّلتي حتّدد املّدة الّزمنّية اّلتي ال يسمح للّشخص فيها باحلصول عىل ترصيح نتيجة لتورطه يف 
نشاط غري قانويّن. ويتّم تنشيط احلّد األدنى من حظر احلصول عىل الّتصاريح وهو عامان، 
ّحتى إذا كان الّشخص فقط مشتبه به يف املشاركة يف بعض األنشطة غري القانونّية دونالقدرة 
بام يف  االنتهاكات  أّي نوع من  الّتصاريح عىل  عىل االعتاض عليها، وُيفرض احلظر عىل 

ذلك املخالفة املرورّية.
بدون  إرسائيل  إىل  الّدخول  هي  العسكرّية  املحاكم  يف  شيوًعا  األكثر  اجلناية  إّن 
ترصيح،واّلذي يؤّدي إىل حظر دخوهلا ملّدة عامني، مّما يدفع املزيد من الفلسطينّيني من حماولة 

دخوهلا بدون تصاريح.
ويتّم استخدام نظام الّتصاريح من ِقَبل الّسلطات العسكرّية لتجنيد املتعاملني هبا ألجهزة 
االستخبارات أيًضا. فقد روى الفلسطينّيون اّلذين حيملون الّتصاريح أنَّ تصارحيهم ُأصدرت 
بعد استدعائهم إىل اجتامع مع ضابط جهاز األمن العاّم )الّشاباك(،خالل عبورهم إلحدى 

نقاط الّتفتيش وطلب منهم الّتعاون مع الّشاباك وإاّل سًتسحب تصارحيهم.20
وهناك أيًضا فرق كبرييف طريقة فرض هذا القانون يف إرسائيل والّضّفة الغربّية. عىل الّرغم 

أرنون، آري )2002(. عىل اآلثار املتّتبة عىل حدود االقتصادّية بني إرسائيل وفلسطني Palestine.Israel  جمّلة،   18
.39-32 :)3( 9

سارة روي )1999( التنمية إعادة الّنظر: االقتصاد الفلسطينّي و املجتمع منذ أوسلو، جمّلة الّدراسات الفلسطينّية،   19
.82-64 :)3( 28

بريد ايائيل، البريوقراطية لالحتالل: نظام التصاريح يف الّضّفةالغربّية 2000- 2006. بالّلغة العربّية.  20
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من أّنه يمكن أن نفتض أّن مصلحة إرسائيل يف منع الفلسطينّيني من دخول إرسائيل بدون 
ترصيح أكرب من مصلحة اجليش يف منع الفلسطينّيني من اخلروج من الّضّفة الغربّية، إاّل أّن 

اجليش يفرض هذا القانون بطريقة أكثر كفاءة وفعالّية.
عند  فقط  الّتهم  توجيه  الّثالث:أْي؛يتمُّ  الرّضبات  سياسة  اإلرسائيلّية  الرّشطة  متارس 
القبض عىل فلسطينّي داخل إرسائيل للمّرة الّثالثة بدون ترصيح. إاّل أنَّ الفلسطينّيني اّلذين 
يتّم اعتقاهلم يف طريق عودهتم من إرسائيل داخل األرايض املحتّلة ال يتمّتعون بمثل هذا احلّظ، 
وَيمثلون فوًراأمام املحكمة، وبالّتايل يمنعوا من احلصول عىل ترصيح يف العامني الّتالّيني. 
ويزداد االختالف أيًضا يف املحاكم؛ إذ إنَّ نظام املحاكم العسكرّية يميل إىل أن يكون أكثر 
رصامة من املحاكم املدنّية اإلرسائيلّية يف العقاب. فالعقوبة الّشائعة ألّول هتمة يف املحاكم 

العسكرّية هي الّسجن ما بني 30- 90 يوم وغرامة قدرها 500 $.
تعّرف الّتهمة بأهّنا الّدخول إىل أو اخلروج من األرايض املغلقة بقرار من القائد العسكرّي 
دون  من  إرسائيل  يدخلون  اّلذين  الفلسطينّيني  باهّتام  يسمح  الّتعريف  وهذا  ترصيح.  بال 
ترصيح من جانب والفلسطينّيني اّلذين يدخلون املستوطنات من دون تصاريح من جانٍب 
آخر. كام أّن حدود إرسائيل واملستوطنات غري واضحة. مّما يؤّدي إىل اهّتامهم دون علمهم 

بأهّنم خيالفون القانون.
من الّصعب معرفة أين حّددت إرسائيل مناطق وحدود سيادهتا، خاّصة يف العديد من 
املناطق حول القدس الرّشقّية وجنوب اخلليل. تقّسم البلدّية حدود مدينة القدس األحياء 
الفلسطينّية بطريقة جتعل الّشخص إذا عرب الّرصيف يكون خارج حدود األرايض املحتّلة 
دون ترصيح. وهناك العديد من القضايا يف املحاكم العسكرّية ألفراد أرسة ذهبوا لزيارة 

ٍم جنائّية ضّدهم. بعضهم البعض يف نفس احلّي أو يف حيٍّ قريب،وانتهوابتوجيه هُتَ
يف جنوب اخلليل،حيتاج الّرعاُة الفلسطينّيون إىل املناورة والّتنقل بني شبكة معقدة من 
مناطق عسكرّية مغلقة تّم إنشاُؤها من قبل املستوطنات واملواقع اإلرسائيلّية، ويكاد يكون 
من املستحيل عدم الّدخول إىل منطقة عسكرّية مغلقة، مّماضّيق إمكانّية الّرعاة الفلسطينّيني 

من الوصول إىل مناطق الّرعي اخلاّصة هبم إىل حدٍّ كبري.
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الفلسطينّيني  عىل  املطّبقة  املعايري  ازدواجّية  إىل  يشري  وتطبيقها  الّتهمة  هذه  تعريف 
واملستوطنني اليهود اّلذين يعيشون يف مناطق فلسطني املحتّلة؛ إذ ال ينطبق القانون العسكرّي 
األرايض  ويف  إرسائيل  وخارج  داخل  بحّرّية  يتنّقلون  اّلذين  اإلرسائيلّيني  الّسّكان  عىل 
الفلسطينّية واملستوطنات، بينام خيضع الفلسطينّيون إىل تقييد مستمّر يف القدرة عىل الّتنقل 
واملالحقة اجلنائّية. تظهر هذه االزدواجّية بشكل واضح يف املنطقة )أ( اّلتي تقع حتت سيطرة 
الّسلطة الفلسطينّية بشكل كامل وُيمنع دخول اإلرسائيلّيني إليها بأمٍر عسكرّي. إاّل أهّنم 

يدخلوهنا بشكٍل يومي وال يتّم القبض عليهم أو توجيه االهّتامات والّتحقيق معهم.
العضوّية يف مؤّسسات غري قانونّية: حتتوي قائمة املؤّسسات غري القانونّية عىل مئات من 
املحاكم  ه  ُتَوجِّ أو خريّية. ويف كّل عام،  املؤّسسات املحظورة، معظمها مؤّسسات طالبّية 
اًم ألكثَر من ألف فلسطينّي عىل أهّنم أعضاء يف هذه املؤّسسات. وتصل عقوبة  العسكرّية هُتَ
هذه اجلناية الّسجن ما بني 12 إىل 24 شهًرا مع غرامة قدرها 500 -1000 $ وحكم مع 

وقف الّتنفيذ.
والقانون اّلذي يسمح للقائد العسكرّيباإلعالن عن مؤّسسة بأهّنا غري قانونّية أو حمظورة 
يف األنظمة الربيطانّية االستعامرّية هو قانون أنظمة الّدفاع )الّطوارئ( عام 1945، وعىل 
الّرغم من كون هذه األنظمة بالية، وال تتامشى مع أنظمة القانون اجلنائّي احلديث إاّل أّنه ال 
ت املاّدة 85 من األنظمة عىل أّن تعريف عضو يف مؤّسسة غري  يزال ساري املفعول.وقد نصَّ

ا، عىل الّنحو الّتايل: قانونّية بطريقة فضفاضة جدًّ
85.- )1( أّي شخص-

عضو، أو يقوم بدور، عضو يف مؤّسسة غري قانونّية. )أ( 
أو يساعد يف إدارة، مؤّسسة غري قانونّية، أو لديه مكتب أو منصب يف مؤّسسة  )ب( 

غري قانونّية.
يقوم بأّي عمل أو ُينّفذ أّي خدمة ملؤّسسة غري قانونّية، ما مل يثبت حسن الّنّية بأّنه  )ج( 

يعتقد أّن العمل أو اخلدمة مل يكن ملؤّسسة غري قانونّية.
حيرض أّي اجتامع ملؤّسسة غري قانونّية. )د( 
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)هـ( سمح بعقد اجتامع ملؤّسسة غري قانونّية يف أّي مبنى أو منزل أو مكان تابع له أو 
يشغلها هو أو حتت سيطرته، ما مل يثبت أّنه مل يكن يعلم عن االجتامع أو أثبت 

حسن الّنّية بأّنه يعتقد أّن االجتامع مل يكن ملؤّسسة غري قانونّية.
دورّية،  حساب،  كتاب،  أّي  سيطرته  حتت  أو  عهدته،  امتالكه،أو  يف  كان  إذا  )و( 
منشور، ملصق، صحيفة أو وثيقة أخرى، أو أّي أموال أو شارة أو ممتلكات 
تابعة أو متعّلقةأو تّم إصدارها ملصلحة مؤّسسة غري قانونّية، أوتنتمي أو تتعّلق 

أو ستصدر ملصلحةمؤّسسة غري قانونّية.
للبيع،يوّزع،  إنتاج، أو يطبع، أويصدر،يبيع أو يعرض  ُيِعد أو يعيد  أو  يكتب  )ز( 

ينقل،أو يقوم باألشياء املذكورة يف الفقرة )و(.
جيمع، يتلّقى طلبات أو يطلب أّي ترّبع أو اشتاك ملؤّسسة غري قانونّية أو بُحّجة  )ح( 

أّنه ملؤّسسة غري قانونّية.
الّتمثيل، سواء  أعامل  من  غريها  أو  اإلشارات،  الكلامت،  الكتابة،  خالل  من  )ط( 
بشكل مبارش أو غري مبارش، سواء عن طريق االستنتاج، االقتاح، ضمنا أو 

غري ذلك، يترّصف بالّنيابة، أو بصفته ممثال، ملؤّسسة غري قانونّية».
م هذا الّتعريف من يبتسم ألّي عضو بمؤّسسة غري قانونّية فقط، بل جيري تغيرًياعىل  ال جُيرِّ

مسألة عبء اإلثبات يف بعض احلاالت أيًضا )املاّدة )ه(.
وبداًل من تضييق نطاق اجلناية يف القرارات القضائّية، قامت املحاكم العسكرّية بتوسيع 

املسؤولّية اجلنائّية بموجب هذا القانون:
عبء اإلثبات: يف قضّية القواسمة ضّد القائد العسكرّي 56/00 حكمت حمكمة   .1
االستئناف العسكرّية بالقواعد األساسّية بشأن العضوّية املستمّرة يف مؤّسسة غري 
قانونّية. اعتف القواسمة أّنه كان عضًوا يف مؤّسسة غري قانونّية، لكّنه اّدعى أّنه 
له.قضت  الّتهم  وتوجيه  اعتقاله  من  سنوات  سّت  قبل  أْي   ،1993 عام  تركها 
مؤّسسة  يف  عضًوا  كان  شخص  أيَّ  أنَّ  القانونّييتضّمن  االفتاض  بأنَّ  املحكمة 
غري قانونّية يبقى عضوا فيها، وأّن عبء االثبات يقع عىل عاتق الّشخص اّلذي 



115

يّدعي أّنه مل يعد عضًوا فيها. فيجب عىل الّشخص اإلثبات أّنه بريء، وتقديم أدّلة 
إجيابّية إلثبات هناية عضوّيته. إاّل أّنه ال يوجد بطاقات عضوّية مع تواريخ قابلة 
لتجديد العضوّية وهناك إمكانّية ضئيلة لتقديم أدّلة إجيابّية لنهاية العضوّية يف هذه 

املؤّسسات.
العسكرّي  القائد  مقابل  عوض  قضّية  يف  القانونّية:  غري  املؤّسسات  قائمة  نرش   .2
08/2485، اّدعى املّتهم، وهو مرصيّف فلسطينّي بأّنه مل يعلم مطلًقا أّن املنّظامت غري 
احلكومّية اّلتي كان يقّدم اخلدمات املالّية هلا حمظورة من قبل القائد العسكرّيلعدم 
وجود أّي قرار أو وثيقة بذلك. قضت حمكمة االستئناف العسكرّية أّن نرش اسم 
املؤّسسة غري القانونّية يف الّسجالت العسكرّية بالّلغة العربّية كاٍف، وأّنه ينبغي أن 

َعى عليه. يكون عبء إثبات أّن األمر مل ينترش عىل امُلدَّ
تسمح هذه األداة إلرسائيل الّتدخل بشكل كبري يف احلياة الّسياسّية للّسلطة الفلسطينّية. 
يف  حمظور  لكّنه  منتخب  حزب  هي  محاس  املثال،حركة  سبيل  عىل  محاس  قضّية  لنأخذ 
أعضاًء  كانوا  ألهّنم  قانونّية  غري  ملؤّسسة  باالنتامء  واهّتموا  الربملان  أعضاء  إرسائيل،اعُتِقَل 
الّتحرير  أبدا منّظمة  تلِغ  أّن إرسائيل مل  يف أحزاب سياسّية مرتبطة بحامس. مثال آخر هو 
الفلسطينّية من قائمة الئحة املؤّسسات غري القانونّية، لذلك من الّناحية الفّنّية يمكن اعتبار 

ا. موّظفي الّسلطة الفلسطينّية عىل أهّنم أعضاء مؤّسسة غري قانونّية ويمكن اهّتامهم جنائيًّ

محاكم االستثناء يف عصر احلرب العاملّية على اإلرهاب
أّكد أحد املستشارين القانونّيني ملكتب البيت األبيض أّنه بعد وقت قصري من 11 سبتمرب؛ 
للقّوات األمريكّية  العاّم  القائد  العسكرّية يف غوانتانامو حتت سلطة  الّلجان  تقّرر تشكيل 
فني بتقديم توصيات حول تشكيل وتوظيف  املسّلحة. وقام بتنظيم جمموعة من اخلرباء املكلَّ

جلان عسكرّية هلذا الغرض:

ُصنَّاع  قبل  مراًراوتكراًرا من  الّسؤال  أحداث 11 سبتمرب،طرح هذا  »يف سياق 
العسكرّية:  إنشاء نظام املحكمة  بدأوا عملّية  املّتحدة عندما  الواليات  القرار يف 
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ما اّلذي يمّيز الّنظام اإلرسائييّل؟ وهل ينبغي أن نتبّناه؟.... هلذا درسنا هذاالّنظام 
جّيًدا يف خريف عام 2001، ملعرفة أّي الفقرات واألجزاءاّلتي يمكن أن تدمج، 
وما احلقوق والواجبات وغريها... وكان ذلك يف سياق املناقشات الّسياسّية املبّكرة 

حول إنشاء نظام عسكرّي يف الواليات املّتحدة بعد أحداث 11 سبتمرب«21

يف الواقع، وضعت األنظمة الّديمقراطّية يف كفاحها ضّد اإلرهاب ممارسات تؤّثر وأحياًنا 
ُتناقض بعضها البعض. ويظهر حتليل مقارن للمامرسات املعارصة ما ييل:

تّم اخّتاذ إجراءات وقائّية عىل شكل جتريم يف القوانني اجلنائّية املدنّية أو العسكرّية،   .1
مّمايمكن إدانة وسجن املشتبه به عىل أساس نّيته فقط بدون قيامه بعمل إرهايّب. 
وُتفَرض املسؤولّية اجلنائّية عىل نّية القيام هبذا العمل. ويتّم افتاض الّنوايا بسلوك 
ا أحياًنا22. وقد ُسنَّت اجلرائم الوقائّية عىل نحو واسع وتفتقر إىل الّدقة  بعيد جدًّ
الرّشعّية، واشتاط  مبدأ  مثل  الّتقليدّي  اجلنائّي  القانون  أنظمة  قبل  املطلوبة من 
وجود الفعل املذنب به، وافتاض الرباءة –مّما يسمح هبامش خطأ وتفسريّي كبري 

من قبل القضاة.
انتهاكات  عىل  الرّشعّية  يضفي  العقوبات  نظام  خالل  من  اإلرهاب  مكافحة   .2
خّصيصا  مصّممة  جديدة  معايرَي  والقواننُي  الرّشائُع  وَسنَِّت  اإلنسان.  حقوق 
لإلجراء اّلذي ينطبق عىل جرائم تتعّلق باإلرهاب. قد ينتج عن ذلك عواقب 
سياسّية بعيدة املدى مثل املراقبة الواسعة الّشاملة، املامرسات الّتمييزّية الّداخلّية، 

والّتنميط لرشائح الّسّكان.
توسيع الّصالحّيات الّتنفيذّية واالعتامد عىل عمل وكاالت االستخبارات هو سمة   .3

رئيسة يف قانون مكافحة ومالحقة اإلرهاب.

منّظمة  سوكولو  قضية  يف  نيويورك  من  اجلنوبّية  املنطقة  يف  ألمريكّية  املقاطعة  حمكمة  إىل  املقّدم  خلبري  ا  رأي   21
الّتحريرالفلسطينّية وآخرون، 30 أكتوبر 2013،ص. 58 )يف امللف مع املؤّلف(.

انظر عىل األخص تعديل نوفمرب / ترشين الثاين 2014 يف القوانني الفرنسية الذي أدخل جترياًم جديًدا ملؤسسة   22
إرهابية فردية من أجل »اإلعداد للتحضري« لعمل إرهايب.
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القمع واهليمنة  العسكرّية اإلرسائيلّية دوًرا واضًحا يف ممارسات  تلعب املحاكم   
الّسياسّية مثل املحاكم الّسياسّية يف إيرلندا الّشاملية ويف جنوب أفريقيا من خالل 
تطبيق نظام الفصل العنرصّي. إاّل أّننا نشهد اليوم يف »احلرب العاملّية عىل اإلرهاب« 
سيايّس  سياق  ضمن  خاّصة  حماكم  وإنشاء  االستثناءات،  من  ملزيد  ترشيعات 
العسكرّية  للمحاكم  القانونّية  غري  املامرسات  عىل  الرّشعّية  من  نوًعا  يضفي  مّما 

اإلرسائيلّية. 
لذلك؛ ال يوجد أدنى شّك بأّن الّنضال الفلسطينّي وهو كفاح للّتحرر واحلّرّية.  
وهلذا،ال تعترب املحاكم العسكرّية اإلرسائيلّية حماكم ملكافحة اإلرهاب أو انعدام 
اجلرائم  ارتكاب  خالل  من  الفلسطينّي  بالّشعب  الّتحكم  هدفها  بل  األمن، 
واالنتهاكات بحّقه، كجزء من أجندة سياسّية كبرية لقمع حّق الّشعب الفلسطينّي 

يف تقرير املصري.
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ممارسات محاكم االحتالل العسكرّية وانسجامها مع املعايير 
ولّية للمحاكمة العادلة الدَّ

احملامية سحر فرنسيس

مقّدمة:
ويّل اإلنسايّن ومل تطبّقه عىل  قّوات االحتالل العسكرّي اإلرسائييّل مل حتتم القانون الدَّ
األرض املحتّلة منذ بدايات االحتالل، بل قامت مبارشة بَسنِّ أوامر عسكرّية لتتيب أوضاع 
الّسيطرة عىل األرض والّسكان املدنّيني وإخضاعهم لسلطتها العسكرّية دون أّي اعتبارات 
حلقوقهم بموجب قوانني احلرب. فخّطة إقامة جهاز قضائّي عسكرّي كانت جاهزة لدى 
ويّل اإلنسايّن والقانون  قّوات االحتالل منذ العام 1963 أصال، وعدم احتام القانون الدَّ
ويّل حلقوق اإلنسان عىل مدار أكثر من 48 عاما، ما هو إاّل مؤرش صارخ عىل نّية االحتالل  الدَّ
بإبقاء الّسيطرة عىل األرض املحتّلة والّترّصف هبا عىل أساس أهّنم أصحاب سيادة وليسوا 
احتالل، دون مراعاة مصالح الّسكان املدنّيني الواقعني حتت االحتالل، مّما يعني أّن االحتالل 
العسكرّي اإلرسائييّل هو غري قانويّن وغري رشعّي، وعليه جهاز القضاء العسكرّي اّلذي أقيم 

بناء عىل سلطة هذا االحتالل هو غري قانويّن أيضا.
سوف نستعرض يف هذه الورقة الّصالحّية املعنوّية واجلغرافّية ملحاكم االحتالل العسكرّية، 
ويّل اإلنسايّن وأساء استخدامه جلعل اجلهاز القضائّي  إلبراز كيف طّوع االحتالل القانون الدَّ
العسكرّي أداة من أدوات » صهر الوعي الفلسطينّي« والّسيطرة عىل مناحي احلياة للمجتمع 
الفلسطينّي كاّفة. كيف جّرم االحتالل أشكال الّنضال الفلسطيني كاّفة، وكيف سيطر عىل 

احلياة الّسياسّية الفلسطينّية من خالل سياسة االعتقال واملحاكامت.
يتعّلق  فيام  اإلنسايّن  ويّل  الدَّ القانون  معايري  ينتهك  لالحتالل  العسكرّي  القضاء  جهاز 
بصالحّيات االحتالل بموجب اّتفاقّية جنيف الّرابعة، وينتهك معايري املحاكامت العادلة، 
وهلذا قد تعترب هذه املحاكامت جرائم حرب تستوجب املساءلة واملحاسبة. بعد قبول فلسطني 



119

ولّية أصبحت قضّية حماكمة الفلسطينّيني أمام هذه املحاكم  الختصاص حمكمة اجلنايات الدَّ
ي لتطوير استاتيجيات قانونّية ملواجهة  العسكرّية قضّية جوهرّية تستوجب البحث اجِلدِّ

تعّسف هذه املحاكم.

احملاكم العسكرّية وسياسات االعتقال أداة للقمع والّسيطرة:
ويّل اإلنسايّن وخاّصة اّتفاقّيات جنيف األربع  أنكرت سلطات االحتالل انطباق القانون الدَّ
للعام 1949 عىل األرض الفلسطينّية املحتّلة منذ بدايات االحتالل، وبدأت بترشيع أوامر عسكرّية 
العسكرّية  األوامر  اليوم عدد هذه  ليصل  اخلاضعني لالحتالل،  الّسكان  الّسيطرة عىل  لفرض 
ألكثر من 1700 أمر، تتدّخل هذه األوامر يف مناحي احلياة اليومّية كاّفة للّسكان الفلسطينّيني 
الفلسطينّية  الّسياسّية  منعت األحزاب  العسكرّية  األوامر  بموجب هذه  اخلاضعني لالحتالل. 
كاّفة، وأصبحت منّظامت إرهابّية خارجة عىل القانون، حّتى بعد توقيع اّتفاقّية أوسلو مع منّظمة 
ا قامت قّوات االحتالل باعتقال ما يقارب  الّتحرير ما زالت األحزاب كاّفة غري قانونّية، وعمليًّ
50 عضوا من أعضاء املجلس الّترشيعّي بعد االنتخابات الّترشيعّية عام 2006، مّما عّطل متاما 
عمل الربملان الفلسطينّي، وهذا تدّخٌل صارٌخ يف احلياة الّسياسّية الفلسطينّية، وانتهاٌك جسيٌم حلّق 

الّشعب الفلسطينّي يف تقرير املصري، واختيار قيادته الّسياسّية بشكل ديموقراطّي حّر.
ويّل اإلنسايّن أهّنا  عت سلطات االحتالل دائام وعىل الّرغم من انكارها انطباق القانون الدَّ ادَّ
تقوم بتطبيق املعايري ذات الّطابع اإلنسايّن من هذه االّتفاقات، ويف الواقع قامت باستغالل املواّد 
اّلتي هبا ما يدعم صالحّيات االحتالل ويعّزز من مكانته. وإنشاء املحاكم العسكرّية هو خري 
ويّل اإلنسايّن واّتفاقّيات جنيف خاّصة االّتفاقّية الّرابعة.  دليل عىل سوء استخدام القانون الدَّ
املاّدة 43 من اّتفاقّية هاج 1907 تؤّكد أنَّ االحتالل جيب أن يبقي عىل الّنظام القضائّي اّلذي 
كان ساري املفعول قبل االحتالل إاّل إذا كان األمر غري ممكن بصورة مطلقة، انطالقا من فكرة 
أّن االحتالل مؤقت، وهذا يعني أّنه ال حيّق لدولة االحتالل أن تترّصف كدولة ذات سيادة، 
وعليه ال حيّق هلا أن تقوم بتطبيق قانوهنا الّداخيّل عىل األرض املحتّلة. بينام أتاحت االّتفاقّية 
الّرابعة من خالل املاّدتني 64 و66 لسلطات االحتالل إنشاء جهاز حماكم عسكرّية، إاّل أهّنا 

فرضت رشوطا ُمسّبقة. 
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حيّق لسلطات االحتالل إلغاء القوانني اجلنائّية القائمة يف األرض املحتّلة إذا تعارضت 
هذه القوانني بشكل صارخ مع مسؤولّيات دولة االحتالل للوفاء بالتزاماهتا بموجب هذه 
االّتفاقية أو إذا كان هبا ما يمّس أمن قّوات االحتالل بشكل خطري، واهلدف الّرئيس من 
ترشيع القوانني اجلديدة هو للحفاظ عىل مصالح الّسّكان املدنّيني الواقعني حتت االحتالل. 
إذا اهلدف اجلوهرّي من منح هذه الّصالحّية لسلطات االحتالل بسنِّ قوانني جديدة هو 
ويّل اإلنسايّن وتغليب مصلحة الّسّكان  الوفاء بالتزامات دولة االحتالل بموجب القانون الدَّ
املدنّيني. أّما املاّدة 66 فأّكدت أّن املحاكم العسكرّية هي بغرض حماكمة أخطر املخالفات 
بحّق قّوات االحتالل، وجيب أن تشّكل هذه املحاكم بموجب القانون وإاّل تكون حماكم 
سياسّية. وجيب مراجعة عمل وصالحّيات املحاكم العسكرّية اّلتي أنشأهتا دولة االحتالل 
يف األرض املحتّلة منذ العام 1967 حّتى اليوم، من ناحية الّصالحّيات املعنوّية هلذه املحاكم 
أّن االحتالل خالف معايري  تدّل عىل  الّتقايض  واملكايّن، وإجراءات  الّزمني  واختصاصها 
ويّل اإلنسايّن، اّتفاقّية هاج، واّتفاقّية جنيف الّرابعة بشكل جسيم وأعطى هلذه  القانون الدَّ
مئات آالف  االّتفاقّيات. نجح االحتالل بمحاكمة  مّما حّددته  أوسع  املحاكم صالحّيات 
الفلسطينّيني أمام هذه املحاكم عىل أفعال ما كان هلا أن تندرج ضمن اختصاص املحاكم 
من  والكثري  والّطاّليّب،  الّنقايّب  الّنشاط  الّسيايّس،  العمل  جتريم  خالل  ومن  العسكرّية، 
لتجريم  باإلضافة  قانونّية،  وغري  معادية  أنشطة  عنها  ُأعلن  واالجتامعّية  الّثقافّية  األنشطة 
األنشطة املقاومة لالحتالل كاّفة، بام فيها املظاهرات وحّتى نرش الكتب واجلرائد اعتربت 
مواّد حتريضّية وحظرت، استطاع االحتالل أن يسيطر عىل جوانب احلياة الفلسطينّية كاّفة 
من خالل أكثر من 1700 أمر عسكريٍّ ما زالت سارية املفعول يف األرض املحتّلة ومل تلغ 

ا منها حّتى بعد توقيع اّتفاقّية أوسلو. أيًّ
االختصاص املوضوعّي: كام أسلفنا سابقا مل يقترص اختصاص املحاكم العسكرّية عىل 
منح  بل  الّشديد،  للخطر  االحتالل  قّوات  حياة  ُتعّرض  واّلتي  خطورة  األكثر  املخالفات 
القائد العسكرّي لقّوات االحتالل نفسه احلّق بإصدار أوامر عسكرّية كاألمر 101 واّلذي 
جيّرم إصدار الكتب، اجلرائد، املجاّلت، املنشورات وأّي مواّد مكتوبة إذا ما اّدعى أهّنا مواّد 
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حتريضّية أو متّس بأمن املنطقة وأمن قّوات االحتالل. كام استند القائد العسكرّي ألنظمة 
الّطوارئ الربيطانّية للعام 1945 ليعلن عن األحزاب الّسياسّية الفلسطينّية كاّفة كحركات 
إرهابّية، وتّم جتريم األنشطة الّداعمة هلذه األحزاب كاّفة، كام وأعلنت احلركات الّطاّلبّية 

الفلسطينّية كاّفة كتنظيامت حمظورة باّدعاء أهّنا جزء من األحزاب الّسياسّية. 
مل يقترص األمر عىل ذلك بل اختّصت هذه املحاكم بمخالفات الّسري أيضا، البناء دون 
احلصول عىل إذن رسمّي من سلطة اإلدارة املدنّية لقّوات االحتالل اّلتي فرضت عىل األرض 
العام 1967. قضايا مصادرة األرايض وقضايا مدنّية جنائّية أخرى.  منذ  املحتّلة مبارشة 
ا قامت سلطات االحتالل بتعطيل جهاز القضاء الفلسطينّي متاما منذ بداية االحتالل  عمليًّ
وحّتى إقامة الّسلطة الفلسطينّية يف العام 1994. ومن ناحية أخرى اختارت ما يناسبها من 
القانون العثاميّن أو األرديّن أو املرصّي بام خيدم مصاحلها، كقانون األرايض العثاميّن واّلذي 
يتيح للّدولة استمالك األرض املصّنفة )مريي( إذا مل يثبت صاحب األرض أنَّه قام بفالحتها 
آلخر عرش سنوات متتالية، وبناء عىل هذا القانون قامت سلطات االحتالل بمصادرة آالف 

الّدونامت من الّسّكان الفلسطينّيني.
تقوم هذه املحاكم بسلب الفلسطينّيني أمواهلم، فال يكفي األثر اّلذي يتكه اعتقال ربِّ 
ا تفرض هذه املحاكم غرامات مالّية،  األرسة وُمعيلها الوحيد يف غالب األحيان، ولكن سنويًّ
قّوات  باسم  الّرسمّي  الّناطق  يّدعي  شاقل،  مليون   14 تقارب  بقيمة  لألحكام  باإلضافة 
االحتالل أّنه يتّم توظيف هذه املبالغ يف تطوير البنى الّتحتّية يف األرض املحتّلة، طبعا ليس 

يف القرى والبلدات الفلسطينّية بل يف املستوطنات واحلواجز والّطرق االلتفافّية.
اعتقال نّواب املجلس الّترشيعّي الفلسطينّي هو مثال صارخ عىل سياسة تكييف القانون 
وتطويعه ألغراض سياسّية بحتة واستخدام املحاكم العسكرّية كأداة للقمع والّسيطرة من 
ا  ا فلسطينيًّ خالل حماكامت سياسّية بامتياز. قامت قّوات االحتالل باعتقال أكثر من 48 برملانيًّ
يف حزيران 2006 باّدعاء انتامئهم لقائمة اإلصالح والّتغيري مّدعية أّن هذه القائمة تابعة حلركة 
محاس دون أن تكون القائمة معلنة كحركة غري قانونّية يف ذلك الوقت. جاء قرار املحكمة 
الّنّواب لعدم وجود خطورة حقيقّية تستوجب  العسكرّية يف الّدرجة األوىل باإلفراج عن 
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االعتقال، فقامت املحكمة العسكرّية لالستئناف بإبطال القرار واستمرار احتجازهم حّتى 
هناية اإلجراءات. خالل إجراءات املحاكمة وفقط يف آذار 2007 تمَّ اإلعالن عن قائمة 
اإلصالح والّتغيري حركة غري قانونّية، بعد استكامل اإلجراءات القضائّية كاّفة يف ملف الّنائب 
وائل احلسينّي قّررت املحكمة العسكرّية تربئته من هتمة االنتامء حلامس وأدانته أّنه قّدم خدمة 
حلامس عن طريق متثيل مصاحلها يف املجلس الّترشيعّي وألقت عليه عقوبة بالّسجن الفعيّل 
ا املّدة اّلتي مّرت منذ اعتقاله حّتى انتهاء اإلجراءات. لكن درجة  ِل 24 شهًرا وهي عمليًّ
االستئناف أبطلت احلكم، وقّررت إدانته باالنتامء حلامس كونه انتخب ضمن قائمة اإلصالح 

والّتغيري وأدانته بالّسجن الفعيّل ملّدة ثالث سنوات ونصف. 
ا باستهداف أعضاء  خالل إجراءات هذه القضّية كان من الواضح أّن هناك قراًرا سياسيًّ
املجلس الّترشيعّي وتعطيل عمل املجلس بُحّجة أّن محاس فازت بانتخابات 2006، الحقا 
تّم إدانة معظم الربملانّيني واعتقاهلم لفتات متفاوتة من ثالث إىل أربع سنوات، أو احتجازهم 

رهن االعتقال اإلدارّي لفتات طويلة. 
قضّية أخرى هي اعتقال الّنائب خالدة جّرار يوم 2 نيسان 2015، بعد رفضها تنفيذ قرار 
القائد العسكرّي بنقلها قرسا من مدينة رام اهلل ملدينة أرحيا يف أيلول من العام 2014 وملّدة 6 
شهور، واعتصامها يف مبنى املجلس الّترشيعّي ملّدة شهر، قام القائد العسكرّي بتحديد األمر 
بشهر واحد. الحقا تّم اعتقاهلا من منزهلا وصدر بحّقها أمر اعتقال إدارّي ملّدة 6 شهور، ولكن 
ولّية ُقّدَمْت بحّقها الئحة اهّتام حول انتامئها لتنظيم حمظور  عىل ضوء محلة الّضغط املحّلّية والدَّ
ومتثيلها هذا الّتنظيم يف املجلس الّترشيعّي ونشاطات سياسّية اجتامعّية كمساندة األرسى 
يف إرضاهبم عن الّطعام وغريها. أيضا يف قضّية الّنائب جّرار قامت املحكمة العسكرّية يف 
الّدرجة األوىل بإطالق رساحها بكفالة مالّية كون البّينات بحّقها قديمة منذ األعوام 2009 
و2012 ومل يتمَّ اعتقاهلا خالل هذه الفتة. ولكن حمكمة االستئناف العسكرّية وبناء عىل 
مواّد رّسّية ُقّدَمت هلا قّررت استمرار اعتقال الّنائب جّرار حّتى انتهاء اإلجراءات بحّقها. 
ُيذكر أّن الّنائب جّرار عضو يف الّلجنة الوطنّية الفلسطينّية ملتابعة انضامم فلسطني ملحكمة 

ولّية وجاء اعتقاهلا غداة رسيان نظام املحكمة عىل فلسطني.  اجلنايات الدَّ
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يتمُّ اعتقال مئات الّناشطني الّسياسّيني سنويًّا، عرشات ناشطي حقوق اإلنسان، وعرشات 
بالغني،  أطفااًل،  نساًء،  كاّفة،  املجتمع  رشائَح  تطال  االعتقال  فسياسة  اجلامعّيني.  الّطلبة 
أكاديمّيني وغريهم. يتافق االعتقال مع تعذيب ممنهج ومعاملة حتطُّ بالكرامة، تطال املعتقل 
وأفراد عائلته كاّفة، ويتواصل القمع والّتنكيل والّتهيب من حلظة االعتقال مرورا بالّتحقيق 
واملحاكمة وحّتى انتهاء آخر يوم سجن. تدرك قّوات االحتالل متاما أثر االعتقال والّتعذيب 
عىل املجتمع الفلسطينّي ككّل، وهلذا تقوم باستهداف ممنهج لرشائح واسعة يف هذا املجتمع 

هبدف تدمريه وإعادة تشكيل وعيه ومنعه من نيل حّقه يف تقرير املصري.
للمحاكم  اجلغرافّية  الّصالحّية  بتوسيع  العسكرّي  القائد  قام  اجلغرايّف:  االختصاص 
األرض  فلسطينّي من سّكان  كّل  تتّم حماكمة  إذ  املحتّلة،  األرض  نطاق  العسكرّية خارج 
املحتّلة عىل أّي فعل صدر منه خارج نطاق األرض املحتّلة إذا ما اّدعت قّوات االحتالل 
الّطلبة  فاملئات من  أو سالمة اجلمهور.  قّوات االحتالل  أمن  يمّس  ما  فيه  العمل  أّن هذا 
تعّرضوا  وإندونيسيا  كباكستان  دول  أو  أخرى  عربّية  دول  يف  درسوا  اّلذين  الفلسطينّيني 
لالعتقال مع عودهتم لألرض املحتّلة. أما املستوطنون القاطنون يف األرض املحتّلة إذا ما 
ارتكبوا أّي خمالفة أو جريمة تتّم حماكمتهم أمام اجلهاز القضائّي املديّن داخل دولة االحتالل، 

حّتى لو كانت اجلريمة اعتداء عىل فلسطينّي.

اإلجراءات القضائّية يف احملاكم العسكرّية: 
حّدد األمر العسكرّي 378 » األمر بشأن تعليامت األمن« » هيودا والّسامرة« 1971، 
اإلجراءات القضائّية لعمل املحاكم العسكرّية، وقد تّم تعديل وتطوير هذه اإلجراءات 
خالل سنوات االحتالل عّدة مّرات، ويف العام 2010 استبدل األمر العسكرّي 378 
اجلنائّي  القانون  بمثابة  ليصبح  ا  عسكريًّ أمًرا   17 من  أكثر  دمج  واّلذي  باألمر 1651 
العسكرّي يف األرض املحتّلة. من خالل الّتعديالت تّم تبّني الكثري من معايري اإلجراءات 
القضائّية اجلنائّية اإلرسائيلّية ولكن بشكل انتقائّي، تّم تبّني ما خيدم مصلحة الّنظام وليس 
مصلحة املّتهمني الفلسطينّيني. بل كانت هذه اإلجراءات متييزّية بشكل صارخ، فمثال 
بموجب القانون اإلرسائييّل جيب عرض املعتقل عىل سلطة قضائّية خالل 24 ساعة من 
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اعتقاله بينام بموجب األوامر العسكرّية يمكن احتجاز الّشخص 8 أّيام بمن فيهم األطفال 
قبل عرضهم عىل قاٍض. وتّم تعديل األمر العسكرّي فقط يف العام 2012 ليصبح 4 
أّيام للبالغني ويومني للقارصين، مع العلم أّنه بموجب القانون اإلرسائييّل جيب إحضار 

القارص خالل 12 ساعة أمام قاٍض.
أّنه  العام 2014 كانت 16 عاما، علاًم  العسكرّية وحّتى  البلوغ بموجب األوامر  ِسنُّ 
ولّية. كانت تتّم حماكمة األطفال  بموجب القانون اجلنائّي اإلرسائييّل 18 عاما كام يف املعايري الدَّ
الفلسطينّيني أمام املحكمة العسكرّية ذاهتا للبالغني حّتى العام 2010 دون توفري أّي محاية 
خاّصة لألطفال، عىل الّرغم من توقيع دولة االحتالل عىل اّتفاقّية محاية حقوق الّطفل، إاّل 

أهّنا أنكرت هذه احلقوق لألطفال الفلسطينّيني. 
األطفال  عىل  العسكرّية  املحاكم  تلقيها  اّلتي  الوحيدة  العقوبة  هو  الفعيّل  الّسجن 
الفعيّل هو آخر  الّسجن  أّنه يف حالة األطفال يكون  القانويّن  باملبدأ  الفلسطينّيني وال تلتزم 
مالذ وعىل املحكمة أن تبحث عن سبل تأهيل ورعاية وإعادة دمج لألطفال، مع أن هذا 

املبدأ يطّبق بموجب نظام قضاء األحداث اإلرسائييّل. 
اإلرسائييّل  اجلنائّي  القانون  من  قواعد  عّدة  استدراج  تّم  املنرصم  حزيران  ويف  ُمؤّخرا 
واملعروفة باسم » الّدفاعات »، وهي القواعد اّلتي حتّدد املسؤولّية اجلنائّية يف ظروف خاّصة، 
ا، أو حني يكون فاقدا للّسيطرة الفعلّية عىل قراره، أو  مثال حني يكون الّشخص خمتالًّ عقليًّ
حني يقّرر عن وعي عدم تنفيذ اجلريمة اّلتي خّطط هلا، وانعكاس ذلك عىل مستوى املسؤولّية 
القانونّية اّلتي يتحّملها الّشخص، وهل سيحظى بعقوبة خمّففة أو إعفاء كامل من املسؤولّية 
املدنّيني  الفلسطينّيني  الّسكّان  مصلحة  ختدم  قد  اّلتي  الّدفاعات  أهم  من  ولكن  اجلنائّية. 
املعتّمدة يف القانون اجلنائّي اإلرسائييّل، » الّدفاع عن املمتلكات يف حالة اهلجوم«، وقد تّم 
استثناء هذا الّدفاع من تعديالت األوامر العسكرّية ألّنه سيوّفر محاية للّسّكان الفلسطينّيني 
من املسؤولّية اجلنائّية عىل مواجهة هجامت املستوطنني إذا ما دافعوا عن ممتلكاهتم بالقّوة. 
فصل  نظام  وجود  تعكس  متييزّية  بصورة  القانون  استخدام  كيفّية  صارخ عىل  مثال  وهذا 

عنرصّي يف األرض املحتّلة.
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ال تقترص اإلشكالّية يف تبّني قواعد القانون اإلرسائييّل ضمن إجراءات املحاكم العسكرّية 
ويّل اإلنسايّن، حيث ال حيّق لدولة االحتالل تطبيق قانوهنا الّداخيّل عىل  عىل خمالفة القانون الدَّ
سّكان األرض املحتّلة. ولكن أيضا يقوم القضاة بتبّني قرارات املحاكم اإلرسائيلّية اّلتي ُتَعدُّ 
سابقة قضائّية، وغنيٌّ عن الّتنويه أّن املحامني الفلسطينّيني سّكان األرض املحتّلة جيهلون 
القانون اإلرسائييّل وقرارات املحاكم هناك. الّلغة الّرسمية باملحاكم هي الّلغة العربية، لغة 
ال يتقنها املعتقلون أو املحامون الفلسطينّيون. كّل هذه اإلجراءات متّس يف جوهر مبدأ ضامن 
ويّل حلقوق اإلنسان ونظام  املحاكامت العادلة بموجب اّتفاقّيات جنيف األربع والقانون الدَّ

ولّية.  روما ملحكمة اجلنايات الدَّ
ال يّتسع املوقف لتحليل ممارسات املحاكم العسكرّية كاّفة للوقوف عىل مجيع االنتهاكات 
ولّية وعليه سوف نستعرض  اجلسيمة اّلتي يشّكلها هذا الّنظام القضائّي بموجب املعايري الدَّ

ولّية للمحاكامت العادلة فقط. بعض من املعايري الدَّ

ولّية للمحاكامت العادلة: بعض من احلقوق األساسّية بموجب املعايري الدَّ
احلّق يف احلّرّية: هذا من أهّم احلقوق األساسّية واجلوهرّية إذ ُيوَلُد مجيع الّناس أحرارا.   )1
ويّل اخلاّص باحلقوق  فاملاّدة 3 من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان واملاّدة 9 من العهد الدَّ
املدنّية والّسياسّية تؤّكد عىل هذا احلّق وجوهرّيته. حّتى يصبح االعتقال مرشوعا جيب أْن 
ولّية اّلتي تنّص أّنه جيب ْأن يكون هناك أسباٌب  يكون طبقا للقانون املحيّلّ واملعايري الدَّ
معقولة للّشّك تدعو لالشتباه بارتكاب جريمة ما. بينام األمر العسكرّي بشأن تعليامت 
األمن 378 يف املاّدة 78)أ(، هي اليوم )املاّدة 31 )أ( من األمر 1651 »صيغة مدجمة«(( 
يعطي احلّق لكّل جندّي باعتقال أّي شخص لو شّك أّنه قام بارتكاب خمالفة، وهذه 
ا خاّصة لو راجعنا عملّيات االعتقال اجلامعّية اّلتي حتصل  طبعا صالحّية واسعة جدًّ
العام 2002  كاّفة، كام حدث يف  املحتّلة  األرايض  أو  املدن  االجتياحات إلحدى  يف 
عندما تّم اعتقال أكثر من 15000 فلسطينيٍّ خالل أقل من شهر. وهذا أيضا مرتبط 
يف  ولكن  امُلّتبع  املبدأ  هو  هذا  فعادة  املحاكمة،  انتهاء  حّتى  الرّساح  إطالق  بموضوع 
املحاكم العسكرّية وألسباب أمنّية عادة ال يطلق رساح املعتقلني حّتى انتهاء اإلجراءات 
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بل عىل العكس من هذا، ونادرا ما يتّم احتام احلّق باحلّرّية، وهذا يتعارض أيضا مع 
مبدأ افتاض الرباءة أّي كّل مّتهم بريء حّتى تثبت إدانته.

احلّق يف املثول عىل وجه الّسعة أمام قاض - واحلقُّ يف الّطعن بمرشوعّية االحتجاز:    )2 
ولّية مل حتّدد املقصود بعبارة عىل وجه الرّسعة،  الدَّ أّن املعايري  الّرغم من  عىل   
بمعنى مل يتّم حتديد فتة معّينة، ولكن الّلجنة املَعنّية بحقوق اإلنسان يف األمم 
املّتحدة أقّرت أّنه ال جيوز الّتأخري بضعة أّيام، واملحكمة األوروبّية قضت أّن 
أربعة أّيام وسّت ساعات تتعارض مع مبدأ اإلرساع بعرض املحتجز عىل قاض. 
وبموجب األوامر العسكرّية يمكن اعتقال الّشخص أربعة أيَّام )كانت 8 أّيام 
سابقا وحّتى العام 2012( قبل عرضه عىل قاٍض حّتى لو كان أقل من 18 
عاما، عىل الّرغم من أّن القانون اإلرسائييّل حيّدد 24 ساعة يف حالة البالغني 

و12 ساعة يف حالة األطفال.
احلّق  هذا  عىل  تؤّكد  ولّية  الدَّ املعايري  من  املحاكمة: كثري  قبل  بمحاٍم  باالستعانة  احلّق     )3
كاملبادئ األساسّية اخلاّصة بدور املحامني، جمموعة املبادئ اخلاّصة بمعاملة األرسى 
األسايّس  والّنظام  ولّية  الدَّ رواندا  حمكمة  نظام  ولّية،  الدَّ يوغوسالفيا  حمكمة  ونظام 
ولّية. املبادئ اخلاّصة بدور املحامني تؤّكد أّن هذا احلّق واجب  للمحكمة اجلنائّية الدَّ
يف مرحلة االستجواب أيضا، يف قضّية أمام املحكمة األوروبّية حلقوق اإلنسان نظرت 
املحكمة بموضوع عدم الّسامح للمعتقل بلقاء حمام خالل أّول 48 ساعة عندما كان 
املاّدة  انتهاٌك ألحكام  أّن هذا  الّصمت؟ وأقّرت  يقّرر؛ هل يستخدم حّقه يف  أْن  عليه 
6 من االّتفاقّية األوروبّية حلقوق اإلنسان. أّما املاّدة 78ج من األمر العسكرّي 378 
))املواّد 58 و59 من األمر 1651 »صيغة مدجمة«(( تسمح بمنع لقاء املعتقل بمحاميه 
ملدد خمتلفة قد تصل جمتمعًة إىل  60 يوما، أْي من املمكن أْن يقيض املعتقل فتة الّتحقيق 

كاّفة دون لقاء حماميه.
عامل  األطّباء،  باملحامي،  باألرسة،  اخلارجّي: كاالّتصال  بالعامل  باالّتصال  احلّق   )4 
القنصلّية، منّظمة َدولّية خمتّصة )الّصليب األمحر(، االّتصال بالعامل اخلارجّي يقي 
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من االنتهاكات حلقوق اإلنسان كالّتعذيب، االختفاء وسوء املعاملة وهو ضامن 
للحصول عىل املحاكمة العادلة. جلنة حقوق اإلنسان قالت: »االحتجاز بمعزل 
عن االّتصال بالعامل اخلارجّي لفتات طويلة ُيسّهل الّتعذيب، ويمكن أْن ُيمّثل بحدِّ 
ذاتِه رضًبا من رضوب املعاملة القاسية والاّلإنسانّية أو امُلهينة«، جاء انتقاد الّلجنة يف 
سياق فحصها للقوانني املعمول هبا يف البريو واّلتي تصل إىل العزل ملّدة 15 يوما. 
وطبعا خالل فتة التّحقيق ال حيّق للمعتقل الفلسطينّي الّتواصل مع عائلته، وكام 
ذكرنا سابقا قد يمنع من زيارة حماميه ومندوب الّصليب األمحر لفتات طويلة. 
أيضا هناك املئات من املعتقلني حيرمون من الّزيارات العائلّية ألسباب أمنّية لفتات 

طويلة قد تصل بضع سنوات. 
زمنّية  مساحة  يف  واحلّق  باملعتقل،  اخلاّصة  املعلومات  عىل  باالّطالع  احلّق  أيضا  هناك   
وتسهيالت كافية إلعداد الّدفاع، احلّق يف املساواة أمام القانون واحلّق يف حماكمة عادلة 
خالل مّدة زمنّية معقولة وغريها من احلقوق اّلتي ال يتّم احرتامها أمام املحاكم العسكرّية 

لالحتالل اإلرسائييّل.
جيب الّتأكيد أّن بعض حقوق اإلنسان ال جيوز تعليقها أبدا حّتى يف حاالت الّطوارئ،   
عىل الّرغم من أّن بعض املعاهدات جُتيز للّدول الّتخفيف من التزاماهتا، من احلقوق اّلتي 
ال يمكن تعليقها: احلّق يف احلياة، احلّق بعدم الّتعّرض للّتعذيب أو غريه من رضوب 
ويّل يؤّكد عىل احلّق  املعاملة القاسية والاّلإنسانّية وحظر العبودّية، والقانون اإلنسايّن الدَّ

باملحاكمة العادلة.

خالصة:
ويّل من حّقه يف أن  يعترب حرمان أّي أسري حرب أو شخص حممّي بموجب القانون الدَّ
ولّية بموجب املاّدة  حياكم حماكمة عادلة جريمة حرب ضمن اختصاص حمكمة اجلنايات الدَّ
8)2()أ()6(، كذلك الّتعذيب أو املعاملة الاّلإنسانّية بموجب املاّدة 8 )2()أ()2( من نظام 
روما، ونقل املعتقلني خارج األرض املحتّلة هو أيضا جريمة حرب بموجب املاّدة 8 )2(

)أ()8( من نظام روما األسايّس. 
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ولّية فتح حتقيق يف هذه اجلرائم اّلتي يقوم االحتالل  عىل املّدعية العاّمة ملحكمة اجلنايات الدَّ
اإلرسائييّل بارتكاهبا بحّق املعتقلني الفلسطينّيني، بصورة ممنهجة وعىل نطاق واسع، عىل مدار 

عقود من الّزمن وحّتى بعد قبول فلسطني الختصاص املحكمة.
كانت قد وّقعت منّظمة الّتحرير الفلسطينّية عىل اّتفاقّيات جنيف األربع وأعلنت التزامها 
القانونّية  الّتعديالت  الفلسطينّية إجراء  للّسلطة  املمكن  أّنه من  نعتقد  املبادئ، وعليه  هبذه 
الّداخلّية الاّلزمة لضامن احتام وتطبيق هذه االّتفاقّيات خاّصة فيام يتعّلق بإمكانّية حماكمة 
الفلسطينّي ملبارشة اختصاصه يف  القضائّي  الباب أمام اجلهاز  يفتح  جمرمي احلرب، وهبذا 

مساءلة وحماسبة جمرمي احلرب اإلرسائيلّيني.
تتحّمل الّدول األطراف الّسامية املتعاقدة عىل اّتفاقّيات جنيف األربع مسؤولّية حماسبة 
ومالحقة جمرمي احلرب املرتكبني للمخالفات اجلسيمة بموجب املاّدتني 146 و147 من 

االّتفاقّية. 
املنتهكة حقوقهم وعدم  الفلسطينّيني  القضائّية أمام  الّدول فتح باب واليتها  عىل هذه 
بتعديل  وبلجيكا  بريطانيا  إسبانيا،  من  كّل  يف  حصل  كام  الّسياسّية  للّضغوطات  اخلضوع 
القوانني الّداخلّية لتوفري احلصانة ملجرمي احلرب اإلرسائيلّيني وضامن إفالهتم من العقاب.

أخريا نعتقد أنَّ محلة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات عىل دولة االحتالل، 
ووقف  ويّل  الدَّ القانون  بموجب  مسؤولّياهتا  باحتام  إللزامها  ا  جدًّ ناجعة  وسيلة  هي 
االنتهاكات اجلسيمة. عىل مدار أكثر من 67 عاما، نجحت دولة االحتالل باإلفالت من 

العقاب وحان الوقت لدفع الّثمن عن هذه اجلرائم وإحقاق العدالة للّشعب الفلسطينّي.

املحامية سحر فرنسيس
مديرة مؤّسسة الّضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان
عاّمن 16.9.2015
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ضمانات احملاكمة العادلة واألسرى الفلسطينّيني
إعداد

القاضي الدكتور محمد الّطراونة
قاضي محكمة الّتمييز األردنّية
باحث يف مجال حقوق اإلنسان

متهيد:
من املعلوم أّن احتام حقوق اإلنسان وحّرّياته األساسّية أصبح يف عامل اليوم أحَد أهمِّ 
مقاييس دولة الّديمقراطّية وسيادة القانون، بمعنى أّن الّدولة اّلتي حتتم هذه احلقوق وتوّفر 
الّضامنات الكافية هلا هي دولة الّتقّدم واالستمرار، خصوصا بعد أن أصبح الفرد )الّشخص 

ويّل العاّم. العادي( أحد أشخاص القانون الدَّ
وتتجىّل هذه األمّهّية بصورة أكرب وأوضح يف جمال العدالة اجلنائّية كون الفرد يكون خالهلا عرضة 
إلجراءات استثنائّية متّس بحّرّيته الّشخصّية مثل االستجواب والّتوقيف والعقاب، وهلذا نجد أنَّ 
ويّل قد أوىل حقوق اإلنسان يف جمال العدالة اجلنائّية عناية خاّصة من خالل إقراره للعديد  املجتمع الدَّ

ولّية اهلادفة إىل كفالة حقوق األفراد وحّرّياهتم يف جمال العدالة اجلنائّية. من املعايري الدَّ
ولّية، وتزداد هذه األمّهّية يف جمال  ومن هنا تأيت أمّهّية توفري معايري حقوق اإلنسان الدَّ
األمّهّية  فإنَّ تلك  األفراد  الّضامنات مهامًّ ورضوريًّا جلميع  توفري  اجلنائّية وإذا كان  العدالة 

تتعاظم وتزداد إذا كان الفرد رهن االعتقال ألّي سبب كان.
ولّية يف جمال حقوق اإلنسان والعدالة اجلنائّية من خالل  وعليه سوف أتطّرق للمعايري الدَّ

املحاور الّتالية:

املحور األّول:  -
ولّية الحرتام حقوق اإلنسان يف ظلِّ العدالة اجلنائّية وضامنات املحاكمة العادلة. املعايري الدَّ  

املحور الّثاين:  -
ولّية ىف جمال املحاكمة العادلة عىل األرسى الفلسطينّيني. مدى تطبيق املعايري الدَّ  
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ل: احملور األوَّ
ولّية الحترام حقوق اإلنسان يف ظلِّ العدالة اجلنائّية. املعايير الدَّ

من املعلوم أنَّ دعائم العدل تقوم عىل احتام حقوق اإلنسان وهذا ما أّكده اإلعالن   
بام جلميع أعضاء  اإلقرار  إّن  فيها )....  اّلتي جاء  ديباجته  اإلنسان يف  العاملّي حلقوق 
األرسة البرشّية من كرامة أصيلة فيهم من حقوق متساوية وثابتة ُيشّكل أساَس احلّرّية 
والعدل والّسالم يف العامل فمن حّق اإلنسان أن يتمّتع بحقوق أساسّية ال جيوز للّترشيعات 

الوضعّية أو ملامرسات احلكام أن ختالفها أو تعتدي عليها أو تنتقص منها..(
ولّية واإلقليمّية املتعّلقة بحقوق اإلنسان كاّفة؛ يمكن  ومن خالل استعراض املواثيق الدَّ  

ولّية يف ظلِّ العدالة اجلنائّية بام ييل: إجياز املعايري الدَّ

أوال:

حقُّ املّتهم يف حماكمة عادلة:
املحاكمة العادلة: هي املحاكمة اّلتي تستوجب مقاضاة املّتهم بشأن االهّتام املوّجه إليه   
أمام حمكمة مستقّلة حمايدة منشأة بحكم القانون، يتاح له من خالهلا الّدفاع عن نفسه، 
مع متكينه من مراجعة احلكم الّصادر ضّده من قضاء أعىل درجة، وهذا احلّق يتفّرع عنه 
ولّية املَعنّية بحقوق اإلنسان  عّدة حقوق ُتشّكل معايري َدولّية كوهنا وردت يف املواثيق الدَّ

كاّفة وهي عىل الّنحو الّتايل:

عالنّية املحاكمة:
ولّية وقد كفلته: احلّق يف الّنظر العلنّي للّدعاوي اجلنائّية مكفول يف املعايري الدَّ  

املاّدتان 10و11 من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان.  
ويّل للحقوق املدنّية والّسياسّية. املاّدة 14 من العهد الدَّ  

املاّدة 36 من جمموعة املبادئ اخلاّصة بحامية األشخاص اّلذين يتعّرضون ألّي شكل   
من أشكال االحتجاز أو الّسجن لعام 1988.

ولّية. املاّدة 67 من الّنظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدَّ  
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املاّدة 20 من نظام حمكمة يوغسالفيا الّسابقة.  
املاّدة 19 من نظام حمكمة رواندا.

شفوّية إجراءات املحاكمة:
أي يتوّجب أن تدور إجراءات املحاكمة مجيعها بصوت مسموع حّتى ولو كان هلذه   
اإلجراءات أصل ثابت ومكتوب، وهي ضامنة حلّق املّتهم يف حماكمة عادلة ألنَّ ذلك 

ُيمّكنه من اإلملام باألدّلة املقّدمة ضّده ويتيح له بسط دفاعه. 
ولّية كام نصَّ عليه اإلعالن  وهذا ما نصَّ عليه الّنظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدَّ  
ويّل يف املاّدة 14 كام تطّرقت له املاّدة 6 من  العاملّي يف املاّدة 11، ونّص عليه العهد الدَّ

االّتفاقّية األوروبّية حلقوق اإلنسان.

املواجهة بني اخلصوم:
ويقصد به متكني أطراف الّدعوى اجلنائّية من حضور جلسات املحاكمة وتقديم كّل   
منهم ما لديه من أدّلة ومتكني اآلخرين من االّطالع عليها ومناقشتها وتقديم ما يعتقدون 

أّنه داحض هلا.
ويّل. وهذا ما كفلته املواّد )8و10و11( من اإلعالن العاملّي واملاّدة 14 من العهد الدَّ  

املساواة بني اخلصوم أمام القضاء:
ويقصد هبذا املبدأ املعاملة بغري متييز بمعنى أن ختلو القوانني من الّتمييز وأن يبتعد مطّبقو   

ومنّفذو القانون عن أّي متييز بني إنسان وآخر،
وهذا ما نّصت عليه املاّدة 10 من اإلعالن واملبدأ )1( من املبادئ األساسّية املتعّلقة   

باستقالل القضاء.

احلّق يف حماكمة دون تأخري ال مرّبر له:
حيث إّن العدالة البطيئة هي نوع من أنواع الّظلم، وعلية فإنَّ العدالة اّلتي تكفلها املعايري   
ولّية هي العدالة الّناجزة الفّعالة، وهذا ما أشارت إليه املاّدة 14 من العهد، واملاّدة  الدَّ

ولّية.  67 من الّنظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدَّ
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افرتاض الرباءة:
أْي أّن اإلنسان بريء إىل أن تثبت إدانته بحكم قطعّي.   

وأشارت هلذا املعيار املاّدة 11 من اإلعالن واملاّدة 14 من العهد  

ثانيا: معايري تتعّلق باملّتهم:
واّلتي يمكن إجيازها بام ييل:  

ا. ضامن حّق املّتهم يف املحاكمة حضوريًّ  
ضامن حّق املّتهم يف حضور جلسات االستئناف.  

ضامن احلّق يف عدم اإلكراه عىل الّشهادة عىل الّنفس أو اإلقرار بالّذنب.  
ضامن حّق املّتهم يف االستعانة بالّتمجة إذا كان اليدرك لغة العمل يف املحكمة.  

حّق املّتهم يف استبعاد األدّلة املنتزعة نتيجة الّتعذيب أو غريه من رضوب اإلكراه.  
حّق املّتهم بمناقشة الّشهود.  

حّق املّتهم بالّدفاع عن نفسه بواسطة حماٍم.  
حظر تطبيق القوانني اجلنائّية بأثر رجعّي أو حماكمته عىل نفس اجلرم مّرتني.  

هذه احلقوق هي ضامنات متعّلقة باملّتهم وهي معايري َدولّية كّرستها املواثيق واالّتفاقّيات   
ولّية املعنّية بحقوق اإلنسان مثل اإلعالن والعهد واالّتفاقّية األوروبّية حلقوق اإلنسان  الدَّ

ولّية. والّنظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدَّ

ثالثا:

املعايري املتعّلقة بالقايض:
واّلتي يمكن إجيازها بام ييل:

طرح الّنزاع أمام القضاء والقايض الّطبيعّي.
احلّق يف املساواة أمام القانون واملحاكم )املواّد 2و3و26 من العهد( واملاّدة 7 من اإلعالن.
لة وفق أحكام القانون. احلّق يف حماكمة املّتهم أمام حمكمة خمتّصة مستقّلة ونزهية وُمشكَّ
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رابعا: املعايير املتعّلقة باحلكم:
ضامن حّق املّتهم يف عدم توقيع عقوبة عليه إاّل بعد حكم باإلدانة )املاّدة 15 من العهد(.  

تسبيب األحكام
ضامن حّق املّتهم يف الّطعن باألحكام الّصادرة بحّقه )املاّدة 14 من العهد(

احملور الّثاني: 
األرسى  عىل  وضامناهتا  العادلة  باملحاكمة  يتعّلق  فيام  ولّية  الدَّ املعايري  تطبيق  مدى   

الفلسطينّيني.
إنَّ دولة االحتالل تكّرس فكرة ومنهج االعتقال العشوائّي سواء من األطفال والّنساء   
والّشباب فال تفّرق بني طفل أو امرأة أو شيخ؛ فهذا يعترب انتهاكا واضًحا ورصحًيا جلميع 
ولّية الّدنيا حلقوق اإلنسان وحّرّيته يف فلسطني ألنَّ اإلعالن العاملّي حلقوق  املعايري الدَّ

اإلنسان يقول: إنَّ مجيع البرش أحرار وال جيوز احلرمان من احلّرّية.
معروف  هو  وكام  اإلرسائيلّية  الّسجون  يف  الفلسطينّيني  واملعتقلني  لألرسى  فبالّنسبة   
وواضح للجميع فإّن أقّل املعايري للحقوق والواجبات حمرومون منها سواء عىل املستوّيني 

الّداخيّل واخلارجّي.
رادع وال  أّي  الّسجون اإلرسائيلّية دون  واملعتقلون يف  له األرسى  يتعّرض  ما  ولعّل   
معايري  ألدنى  اجلسيمة  االنتهاكات  عىل  شاهد  خرُي  ويّل  الدَّ املجتمع  قبل  من  مراقب 

املحاكمة العادلة سواء ىف مرحلة الّتحقيق أو بعد ذلك.
وسوف نتطّرق ألبرز االنتهاكات واّلتي تتناىف مع ضامنات املحاكمة العادلة عىل الّنحو الّتايل:

سياسة االعتقال العشوائّي آلالف الفلسطينّيني من الّرجال والّنساء واألطفال.  :1
املعاملة القاسية احلاّطة بالكرامة أثناء مرحلة االعتقال وأثناء الّتحقيق.  :2

حيث يتمُّ ربط األيدي وتعصيب األعني، والّتفتيش العاري واالعتداء عىل األرسى   
من قبل الكالب البوليسّية.
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الّنوم  وعدم  والّشبح  الّراحة  وعدم  الّنفيّس  الّتحقيق...الّضغط  مرحلة  أثناء  أما   
وعدم األكل أو الرّشب.

واستخدام املياه الباردة يف الّشتاء واملياه الّساخنة يف الّصيف، واجللوس عىل املقعد    
ب العينني عىل مقعد الّتحقيق، الّتحّرش باألرسى  مكّبل اليدين والرجلني وُمعصَّ
بالرّشف  خمّلة  بصور  وتصويرهم  األرسى  إسقاط  وحماولة  املجّندات  قبل  من 

واآلداب.
قيادة جيش  بمنع ذوهيم من زيارهتم، كام ومتنع  املعتقلني  الّتوسع يف سياسة عقاب   :3
االحتالل اإلرسائييّل، ومصلحة الّسجون اإلرسائيلّية عائالت املعتقلني من زيارهتم.

العقاب اجلامعّي باحلرمان من الّزيارة ملّدة طويلة.  :4
5: معاقبة األسري واملعتقل وحرمانه الّزيارة.

حيث تأخذ مصلحة الّسجون اإلرسائيلّية من سياسة معاقبة املعتقل بحرمانه من   
الّزيارة كعقوبة له حني ترى بأّن املعتقل ارتكب خمالفة ما، أو بدون وجه حّق أحياًنا 

كثرية للّضغط الّنفيّس عليه. وهذا يعترب انتهاًكا واضًحا للحقوق اإلنسانّية.
وضع القيود بيدْي ورجيْل املعتقل عند الّزيارة.  :6
وبصورة تتناىف مع القيم اإلنسانّية واألخالقّية.  

منع أهل املعتقل املعاقب بالّزنازين االنفرادّية من الّزيارة.  :7
وزوجات  أّمهات  شعور  جرح  يف  اإلرسائيلّية  الّسجون  مصلحة  إدارة  إرساف   :8

وبنات املعتقلني، وذلك باإلرصار عىل الّتفتيش اجلسدّي العاري.
حرمان األطفال من حّقهم ىف الّتواصل مع ذوهيم من األرسى باستخدام الّزجاج   :9

العازل.
استبدال  الّسجون اإلرسائيلّية من حيث  تقوم هبا مصلحة  وهذه خطوة جديدة   
الّشيك بالّزجاج العازل اّلذي حيول دون الّلقاء اجلسدّي بني أهل املعتقل وخاّصة 
أّمه وأطفاله، بل ومنع األطفال من الّزيارة ملّدة طويلة وذلك حتت ُحّجة أمنّية واهية 

مّما يشّكل انتهاًكا خطرًيا وواضًحا حلقوق هؤالء األطفال.
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10: مراقبة الّتلفون والّتشويش عليه.
اّلتي  الّتلفونات  أجهزة  عىل  والّتشويش  بمراقبة  الّسجون  مصلحة  إدارة  تتعّمد   
وخلف  امُلقّيد  املعتقل  ابنهم  وبني  بينهم  الكالم  لتبادل  املعتقل  ذوو  يستعملها 
واألرسار  اخلصوصّية  يف  هؤالء  حلّق  خطرًيا  انتهاًكا  ُيشّكل  مّما  العازل  الّزجاج 

العائلّية وغريها.
الّسامح ألهل املعتقل بالّزيارة وعند الوصول إىل الّسجن ُيبّلغ األهل بأّنه غري موجود   :11

بالّسجن.
حيث تتعّمد إدارة مصلحة الّسجون هبذه املعاملة وذلك من أجل تنفري ومعاقبة   
املعتقل وذويه، وُحّجتهم أّن املعتقل قد نقل من هذا الّسجن أو أّن املعتقل ذهب 

للمحاكمة أو أّن املعتقل غري معروف عنه يشء أو أّي ُحجج واهية.
12: حرمان املعتقلني أثناء الّزيارة وخاّصة يف فصل الّشتاء من إدخال املالبس.

الاّلإنسانّية  املعاملة  من  وغريها  بالكرامة  احلاّطة  املعاملة  من  سبق  عاّم  ناهيك   :13
املالبس  دخول  من  املعتقل  وحترم  متنع  الّسجون  مصلحة  إدارة  فإّن  للمعتقلني 
الّشديد  املرض والربد  يزيد من معاناة األرسى من  مّما  الّشتاء  وخاّصة يف فصل 

وخاّصة يف املناطق شبه الّصحراوّية مثل الّنقب واملناطق اجلبلّية.
14: االستمرار يف االعتقال اإلداري أو الّتوقيف واالعتقال بدون حماكمة لفتات طويلة.
15: إقرار قانون الّتغذية القرسّية للمرضبني عن الّطعام من األرسى واّلذي ُيَعدُّ انتهاًكا 

صارًخا حلقوق اإلنسان.
ونجد أّن املحاكم العسكرّية اّلتي أقامتها قّوات االحتالل يف األرض الفلسطينّية   
ويّل اإلنسايّن من حيث نشأهتا، وهياكلها،  ا سافًرا عىل القانون الدَّ املحتّلة، متّثل تعديًّ
وقوانينها، وبخاّصة اّتفاقّية جنيف الّرابعة يف ماّدتيها )64( و)66(، الّلتني اشتطتا 
أْن يتمَّ تقديم املّتهمني من سّكان األرض املحتّلة أمام املحاكم العسكرّية، وبأْن 
تكون ُمَشّكلة تشكياًل قانونيًّا، ورشيطة أن تعقد هذه املحاكم يف البلد الواقع حتت 

االحتالل.
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وتقع أمام هذه املحاكم انتهاكات خطرية، منها:
عدم تقديم الئحة اهّتام واضحة بالّتهم املسندة لألرسى.   -

عدم اتاحة الفرصة للّدفاع الفعال.   -
املحاكمة بعد تأخري ال مرّبر له.    -

عدم توفري احلّق يف الّتمجة الفورّية الّشفوّية.   -
عدم توفري احلّق يف افتاض الرباءة.   -

عدم توفري ضامنة احلّق يف استدعاء الّشهود واستجواهبم.   -
احلّق يف احلصول عىل حماكمة قضائّية نزهية ومستقّلة.   -

هذا بالّنسبة لألرسى بشكل عاّم أّما فيام يتعّلق باألطفال األرسى نجد أنَّ االنتهاكات 
بحّقهم تتمّثل بام ييل:

ما زالت سلطات احلكم العسكرّي االرسائييّل متارس سياسة االعتقال الّتعسفّي بحّق 
الّدولة  إرهاب  أنواع  أبشع  بحّقهم  ومتارس  اجلربّية  لإلقامة  وختضعهم  فلسطني  أطفال 
ولّية اّلتي حتمي األطفال ومتنحهم احلامية  املنّظم، ضاربة بعرض احلائط كّل االّتفاقّيات الدَّ

ويّل.  وفقا للقانون الدَّ
إّن »إرسائيل« هي الّدولة الوحيدة يف العامل اّلتي تعتقل وحتاكم أطفااًل قارصين يف حماكم 
عسكرّية وتتعامل معهم كالبالغني وتفرض عليهم إجراءات ال إنسانّية بام خيالف الرّشائع 

ولّية كاّفة. واالّتفاقات الدَّ
إّن قّوات االحتالل تتفّنن بانتهاكاهتا إزاء حقوق األرسى واملعتقلني الفلسطينّيني؛ خاّصة 
األطفال منهم يف املعتقالت واملحاكم اإلرسائيلّية ال سّيام من حيث تزايد أساليب القمع 
ا، بل يأخذ  والعنف والّتعذيب اّلذي مل يعد مقترصا عىل الّتعّرض للمعتقل واألسري جسديًّ
 كّل شكل من أشكال االنتهاكات واملامرسات اجلسدّية والّنفسّية واملعنوّية والعقابّية لألرسى.
اعتيادّية،  غري  ساعات  يف  بيته  واقتحام  اعتقاله  حلظة  منذ  للّتعذيب  يتعّرض  األسري  إّن 
ودائام بعد منتصف الّليل حيث يدخل عدد كبري من اجلنود إىل البيت، ويكرّسون األبواب 
ويدّمرون املمتلكات، ويدخلون إىل غرفة نوم من يريدون اعتقاله، ويرضبونه، وهو نائم 
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وبعدها  األلفاظ،  بأسوأ  والّسّب  بالّشتم  عليه وعىل أرسته  ويعتدون  ليستيقظ،  أو جيرونه 
الّنوم. بتبديل مالبس  له حّتى  عينيه، وغالبا ال يسمحون  تقييده وعصب  بعد  ه‹  ›جرُّ  يتمُّ 
وما من شكٍّ بأّن األرسى األطفال املعتقلني يف سجون االحتالل خيضعون إىل أبشع أنواع 
الّتعذيب باإلضافة إىل حرماهنم من مواصلة تعليمهم وحياهتم االجتامعّية، وتفرض سلطات 
دُّ من حّرّيتهم؛ ألهّنم باألساس يطالبون  االحتالل اإلرسائييّل الّرقابة عليهم وتتابعهم وحَتُ

بحقوقهم بالعيش بحّرّية واستقالل .
بشؤون  واملهتّمني  اإلنسان  حقوق  مراكز  تقارير  من  العديد  أشارت  املجال  هذا  ويف 
مراكز  يف  الفلسطينّيني  املعتقلني  لتعذيب  ومتعّددة  متنّوعة  أساليب  استخدام  إىل  األرسى 
االعتقال، وأّكدت العديد من الّشهادات اّلتي أدىل هبا املعتقلون: إهّنم تعّرضوا للّتنكيل يف 
حمّطات خمتلفة من اعتقاهلم من قبل جنود جيش االحتالل .. ويفيد معظمهم أهّنم وقعوا 
وتؤّكد  كام  األعني،  ومعصويب  اليدين  مكّبيل  كانوا  حينام  اعتقاهلم  بعد  للّتنكيل  ضحّية 
 الّتقارير أّن الّتنكيل طال أيضا املعتقلني صغار الّسّن اّلذين تضمن القوانني محاية خاّصة هلم. 
إنَّ قّوات االحتالل وهي متارس انتهاكات حقوق اإلنسان ال تقوم بجهد للّتحقيق يف الّظاهرة 
وال تقّدم لوائح اهّتام ضّد الّضالعني فيها، كام تتجاهل املؤّسسة الّسياسّية اإلرسائيلّية قضّية 

تعّرض املعتقلني لعنف اجلنود.
ُمعاملة وتعذيب  إساءة  دائم عىل  يعملون بشكل  املخابرات اإلرسائيلّيني  إّن رجال 
من  بحرماهنم  العاّمة  الّسجون  مصلحة  إدارة  تقوم  حيث  ا  بدنيًّ فلسطينّيني  معتقلني 
كرهية،  روائح  منها  تنبعث  بالربودة،  تّتسم  غرف  يف  هبم  والّزج  حقوقهم  أبسط 
واملّس  كامل،  بشكل  تعريتهم  إىل  إضافة  داخلها  الّصّحّي  الرّصف  مياه  ترّسب  نتيجة 
أقارهبم  وصور  الّشخصّية  أدواهتم  ومصادرة  املصاحف،  متزيق  خالل  من  بمشاعرهم 
وحماكمتهم  الفلسطينّيني  األطفال  باعتقال  إرسائيل  هبم. وتقوم  اخلاّصة  والوثائق 
املعايري  من  األدنى  للحّد  تفتقر  إنسانّية  وغري  ا  جدًّ سّيئة  ظروف  ضمن  واحتجازهم 
ولّية حلقوق األطفال بشكل خاّص، وتعاملهم معاملة قاسّية وال إنسانّية، وُتعّرضهم  الدَّ
ملحاكم  وتقّدمهم  بالقّوة،  االعتافات  منهم  وتنتزع  الّتعذيب  من  خمتلفة  لصنوف 
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 ُصْورّية؛ لتصدر بحّقهم أحكاًما تعسفّية تصل يف بعض األحيان للّسجن مدى احلياة.
ويّل حيث خّص األطفال  إنَّ أطفال العامل يتمّتعون باحلّرّية وفقا ملا نّص عليه القانون الدَّ
باإلعالن العاملّي حلقوق الّطفل الّصادر عام 1959، واّتفاقّية حقوق الّطفل الّصادرة عام 
ا  1989، واّلتي تعالج حّرّية األطفال واحتامهم يف ظّل املجتمعات واعتبارهم جزًءا أساسيًّ
ا من حقوق اإلنسان.   من تكوين املجتمع، حيث اعتربت حقوق الّطفل القانونّية جزءا أساسيًّ
ويّل نالحظ أنَّ االحتالل اإلرسائييّل عمل عىل رضب كّل القوانني  ويف ضوء القانون الدَّ
ولّية بعرض احلائط حيث عملت سلطات احلكم العسكرّي اإلرسائييّل وبإرشاف أجهزة  الدَّ
املخابرات عىل استخدام أبشع الوسائل اخلاّصة بالّتعذيب بحّق األرسى الفلسطينّيني يف 
سجون االحتالل حيث انترشت ظاهرة العنف ضّد املعتقلني الفلسطينّيني والّتنكيل هبم، 
وأنَّ اخلطري هبذه القضّية هو سلوك جنود وقادة ما يسّمى باجليش اإلرسائييّل، واستمرارهم 
سلطات  تتجاهل  حيث  َدولّية،  حماكمة  أو  رادع  دون  الفلسطينّي  الّشعب  أبناء  قمع  يف 
االحتالل فرض القوانني اّلتي حِتدُّ من هذه الّظاهرة وال حتّرك ساكنا لوقفها ضاربة بعرض 
ولّية يف ظّل صمت َدويّل وعدم وصول قضّية األرسى  احلائط كّل القوانني واألعراف الدَّ
وليَّة. الدَّ املحاكم  أمام  قيادة جيش االحتالل  ويّل وحماكمة  الدَّ املستوى  إىل   الفلسطينّيني 

أّما فيام يتعّلق بالّنساء:
 يتمُّ الّتحقيق مع الّنساء الفلسطينّيات الّلوايت يتمُّ اعتقاهُلن يف أحد مراكز الّتحقيق، 
وحُتَرم الفلسطينّيات الّلوايت يتّم الّتحقيق معهّن كاألرسى الفلسطينّيني خالل فتة الّتحقيق 
معهّن من حقوقهّن األساسّية، ويفقدن اّتصاهلّن مع العامل اخلارجّي، ويمكن منعهّن من 
زيارة املحامي لفتة قد تصل 60 يوما، كام متنع زيارة األهل للمعتقل أو رؤيته حّتى هناية 
فتة الّتحقيق وبدء املحاكمة؛ حيث تتمُّ جلسات متديد الّتوقيف خالل الّتحقيق يف مراكز 
الّتحقيق نفسه. هذا ويتناوب املحّققون خالل جوالت الّتحقيق ويتمُّ ممارسة أشكال من 
الّضغط الّنفيّس عىل األسرية، وال يتمُّ مراعاة ِسّن األسريات الّلوايت قد يكن دون الّثامنة 
عرشة، حيث يتمُّ الّتحقيق معهّن بنفس مراكز الّتحقيق من قبل ونفس املحّققون اّلذين 

حيّققون مع البالغات.



139

اخلالصة:
إنَّ اإلجراءات اّلتي تقوم هبا إرسائيل بخصوص تعاملها مع األرسى ختالف ما ورد يف 
اّتفاقّية جنيف الّرابعة وحتديدا املاّدتني 64-78 واملواّد 99، 102، 103، 104 من اّتفاقّية 

جنيف الّثالثة.
كام يشّكل خمالفة ألحكام نظام روما خصوصا بعد انضامم فلسطني إىل املحكمة اجلنائّية 

ولّية مع الّتنويه إىل ما ييل: الدَّ
القانونّية  صفتهم  من  األرسى  جتريد  اإلرسائييّل  االحتالل  حكومة  حماوالت   .1
والرّشعّية كمقاتيل حّرّية وأرسى حركة حتّرر وطنّي ناضلوا بشكل مرشوع ووفق 
ولّية كاّفة، والّتعاطي معهم كمجرمني وإرهابّيني  القوانني والرّشائع والقرارات الدَّ

سواء يف حماكمها العسكرّية أو من خالل ممارستها داخل الّسجون. 
يف  َسّنها  عىل  إرسائيل  حكومة  دأبت  اّلتي  اخلطرية  العنرصّية  الّترشيعات   .2
ويّل  الكنيست اإلرسائييّل واّلتي تنتهك حقوق األرسى واملخالفة للقانون الدَّ

واّتفاقّيات جنيف.
سواء  املعتقلني  عىل  جنيف  اّتفاقّيات  بانطباق  واعتافها  إرسائيل  التزام  عدم   .3

العسكرّيني بموجب االّتفاقّية الّثالثة أو املدنّيني بموجب االّتفاقّية الّرابعة.
سياسة القضاء العسكرّي اإلرسائييّل ومن خالل املحاكم العسكرّية وفرض   .4
أحكام دفع تعويضات عىل األرسى لصالح اجلنود واملستوطنني ووضع مقاومة 
الّشعب الفلسطينّي يف إطار اجلريمة وما يعني ذلك من حماكمة سياسّية لكّل 
الّنضال الوطنّي  أْن يناضل ضّد االحتالل وبالّتايل رفع الغطاء عن  من يفكر 

الفلسطينّي ضّد االحتالل.
وكرامتهم  بحقوقهم  واملساس  األرسى  ضّد  املتصاعدة  اجلسيمة  املخالفات   .5
اعتقال األطفال،  ولّية كالّتعذيب،  الدَّ ينتهك األحكام واألعراف  اإلنسانّية وبام 
الّزيارات،  احلرمان من  الّسجون،  االعتداء عىل األرسى يف  اإلدارّي،  االعتقال 

العزل االنفرادّي، اإلمهال الّطّبّي وغريها.
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أو  حرب  جرائم  ارتكاب  تدين  قوانني  أّية  اإلرسائيلّية  الّترشيعات  عدم تضمن   .6
جرائم ضّد اإلنسانّية، وهذا ما نالحظه من خالل ردِّ أغلب الّشكاوي املرفوعة إىل 
حمكمة العدل العليا اإلرسائيلّية حول ممارسات الّتعذيب أو القتل أو االنتهاكات 

اّلتي ترتكب بحّق األرسى.
واملحاكم  الّتحقيق  أجهزة  اّتباع  عدم  حيث  من  فاضح  بشكل  الّتمييز  سياسة  اّتباع   .7
االجراءت ذاهتا عىل اجلميع ولعّل جريمة حرق الّطفل األخرية أكرب دليل عىل ذلك.
جمال  يف  إقليمّية  وال  َدولّية  اّتفاقّية  يوجد  ال  أقول:  موضوعّية  وبكّل  وختاما   
ويّل اإلنسايّن إاّل وانتهكتها إرسائيل مكّررا الّشكر  حقوق اإلنسان أو القانون الدَّ
للقائمني عىل هذا املؤمتر اّلذي يعترب نقطة انطالق حقيقّية الستخدام اآللّيات 
ولّية حلامية األرسى خصوصا بعد حصول فلسطني عىل صفة عضو/ مراقب  الدَّ
ولّية املعنّية بحقوق  ىف األمم املّتحدة وانضاممها إىل العديد من االّتفاقّيات الدَّ

اإلنسان وحّرّياته األساسّية

مع االحرتام
القايض الدكتور حممد الّطراونة

نائب رئيس حمكمة الّتمييز األردنّية
باحث ىف جمال حقوق اإلنسان
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ولّية خلبراء القانون املسؤولّية اجلنائّية الدَّ
حول الّتعذيب

مايكل كيرني*

١.  املقّدمة:
يف الّسنوات األخرية، وخاّصة يف ضوء الكشف عن نطاق وإطار برنامج تعذيب وكالة 
املخابرات املركزّية يف الواليات املّتحدة، حتّول اهتامم متجّدد إىل تواطؤ املَِهنّيني – مقابل 
اجلهات الّسياسّية أو العسكرّية االعتيادّية - يف ارتكاب جرائم َدولّية. ففي عام 2014 ذكر 
أطّباء من أجل حقوق اإلنسان أّن األطّباء وعلامء الّنفس ومساعدي األطّباء قد انتهكوا 
ويّل، واملبادئ الّتوجيهّية للبحوث  »األخالقّيات الّطّبّية والّنفسّية، والقانون املحيّلّ والدَّ
للّتعذيب من قبل  املنهجّي  الّتحقيق يف مشاركتهم يف االستخدام  االحّتادّية«، ودعا إىل 
الواليات املّتحدة ضّد األرسى واملعتقلني خالل احلرب عىل اإلرهاب1. وباملثل، كانت 
هناك لفتة طويلة مزاعم بشأن توّرط عنارص من العاملني يف املَِهن الّطّبّية يف إرسائيل يف 
تعذيب األرسى واملعتقلني الفلسطينّيني2. وعادت هذه املسألة إىل الّصدارة يف عام 2015 
عندما أمر رئيس اجلمعّية الّطّبّية اإلرسائيلّية، ليونيد إيديلامن، األطّباء إىل عدم االمتثال 
ن سلطات الّسجون من الّتغذية القرصّية للفلسطينّيني املرضبني عن  لترشيع جديد ُيمكِّ
ردود  من  الكثري  أنَّ  حني  تعذيبا3. يف  ُتشّكل  القرصّية  الّتغذية  أنَّ  أساس  الّطعام، عىل 

الدكتور مايكل كريين، جامعة ساسكس  *
أطّباء من أجل حقوق اإلنسان: الّدور املركزّي للمهنّيني العاملني يف املهن الّطّبّية يف برنامج الّتعذيب اخلاّص   1
بوكالة املخابرات املركزّية. حتليل طّبي ونفيّس للعام 2014 يف جلنة جملس الّشيوخ األمريكّي اخلاّصة بامللّخص 

الّتنفيذي لتقارير املخابرات )2014(
هيومان رايتس ووتش الّتعذيب وسوء املعاملة: حتقيق إرسائيل مع األرسى الفلسطينّيني من األرايض املحتّلة )1994(   2
اجلمعّية الّطّبّية اإلرسائيلّية. دليل األطّباء ملعاملة املعتقل/األسري املرضب عن الّطعام )2014(. نيفي جوردون   3

»أسلوب تعذيب إرسائيل: الّتغذية القرصّية« موقع اجلزيرة االلكتويّن. 15 آب 2015.
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الفعل عىل برنامج الّتعذيب األمريكّي تناولت تواطَؤ املَِهن الّطّبّية واملَِهن املرتبطة هبا يف 
الّتعذيب، هناك حاجة ملّحة ملواصلة الّنظر يف تواطؤ مهنة املحاماة، وحتديد إذا كان أفراد 
هذه املِْهنة يمكن أن يكونوا أيضا مسؤولني عن ارتكاب الّتعذيب كجريمة َدولّية. وتسعى 
هذه الورقة إىل تقديم ملحة متهيدّية للفقه والّتعليقات ذات الّصلة، وذلك للّنظر فيام إذا 
كان من املعقول تشكيل قضّية تطرح أّن القضاء اإلرسائييل من خالل الّصياغة والّتمسك 
بام يسّمى دفاع »الرّضورة« للّتعذيب، يمكن اعتباره متواطئا يف الّتعذيب كجريمة َدولّية. 
هناك حاجة إىل الّتعبري عن الّتحذير يف البداية لألثر املركزّي إلنشاء املسؤولّية اجلنائّية عن 
ولّية وهي أنامط املسؤولّية الّنافذة مثل املساعدة والّتحريض. إذْن من الّناحية  اجلرائم الدَّ
العملّية، فإّن إنشاء الوضع املناسب واألدّلة ذات الّصلة أمر هاّم للغاية، يف حني أّن هذه 
الورقة سوف تعتمد فقط عىل رسم خطٍّ يشري إىل الّتواطؤ بني الّسلطة القضائّية ومرتكبي 

اجلريمة اجلسدّية، والّتوصية بمزيد من الّدراسة هلذا املوضوع.
هناك ترّدد قابل للفهم لدراسة طبيعة تواطؤ الّسلطة القضائّية يف ارتكاب اجلرائم 
ويّل عىل استقالل  ولّية، نظرا للمخزون اهلائل اّلذي يضعه منارصو سيادة القانون الدَّ الدَّ
القضاء وقدرهتم عىل تنفيذ أدوارهم دون خوف من الّتدّخل الّسيايّس. لقد تمَّ الّتقديم 
مع أنَّه، جيب أن تأيت الّلحظة اّلتي عندها، إذا كان ال ُبدَّ للّنضال ضدَّ الّتعذيب أن تكون 
فّعاال، جيب عىل املرء أن يدرس طبيعة املسامهة اّلتي أدىل هبا هؤالء العاملون يف ِمْهنة 
م الّسياسّيون  املحاماة، ووضعوا كأهّنم بني األجهزة األمنّية مرتكبون مبارشون وكأهنَّ

اّلذين يامرسون سيطرهتم الّشاملة.

ر األمم املّتحدة اخلاّص املعنّي باستقالل القضاة واحملامني ٢.  ُمقرِّ
ر اخلاّص ملجلس حقوق اإلنسان  وقّدم مذكرة هبذا اخلصوص يف تقرير عام 2014 امُلقرِّ
ر، غابرييال نول، كيف أّن  الّتابع لألمم املّتحدة بشأن استقالل القضاة واملحامني4. أبرز املقرِّ
عدم وجود »مفهوم مساءلة قضائّية قائم، ولكّنه رضوّي عىل نطاق واسع« كان من العوامل 

4 Report of the Special Rapporteuron the independence of judges and lawyers،  Gabriela KnaulA/
HRC/26/32،  28 April 2014.
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املسامهة يف الّتوّتر بني مبادئ استقالل القضاء واملساءلة القضائّية واّلتي هي مبادئ رضورّية 
وُمكّملة، لعمل نظام قضائّي فّعال».5

املسؤولّية  يف  املطروحة  للقضايا  األوسع  الّسياق  يف  للّنظر  مفيدة  قاعدة  الّتقرير  هذا  يقّدم 
اجلنائّية املحتملة للِمَهنّيني القانونّيني. ويشري إىل أّنه »بشكل عاّم، قد أعطيت األولوّية لتطوير 
وتعزيز استقالل القضاء عىل حساب إنشاء آلّيات املساءلة وعملها املالئم، كام كان يعتقد أّن إعادة 
تعزيز االستقالل سيكون له تأثرٌي مبارٌش أكرب عىل ضامن محاية حقوق اإلنسان وسيادة القانون.6» 
العاّمني واملحامني،  القضاة واملّدعني  العدالة« لإلشارة إىل  وباستخدام تعبري »مشّغيل 
أجل  »من  اجلنائّية  احلصانة  من  قْدًرا  املَِهنّيون  هؤالِء  حيتاُج  حني  يف  أّنه  ر  امُلقرِّ أّكد 
تطّبق  أاّل  جيب  احلصانة«  هذه  فإّن  هلا«،  مرّبر  ال  اّلتي  القضائّية  املالحقة  من  محايتهم 
تكون  أن  جيب  بالفساد.  اهّتامات  ذلك  يف  بام  اخلطرية،  اجلرائم  حاالت  عىل  هنائيًّا 
العدالة؛  املتمّثل يف محاية استقالل مشّغيل  احلصانة القضائّية حمدودة وختدم الغرض منها 
برّمته«7. العدالة  نظام  جتاه  اجلمهور  بني  الّثقة  عدم  تغذية  عىل  فقط  احلصانة   ستعمل 

ولّية، يتّتب عىل  وباعتبار حالة حظر الّتعذيب كقاعدة يف قّمة الّتسلسل اهلرمّي للجرائم الدَّ
ذلك أنَّ أّي مفهوم للحصانة القضائّية يمكن أن يشمل وضعا يكون فيه الّتسامح مع القضاء 
تواطًئا يف ارتكاب هذه اجلريمة. إّن الّسامح بذلك ال خيدم الّدفاع عن استقالل القضاء، وإّنام 

من شأنه أْن ُيؤّدي بالقضاء ليكون جمرد ختم مطاطّي لتفضيالت الّساسة وقوى األمن. 
يف عام 2012 أصدر امُلقّرر تقريًرا تناول عىل وجه الّتحديد دور القضاة واملحامني يف 
ا نظرا للّدور امُلهيمن اّلذي تلعبه املحاكم  أنظمة املحاكم العسكرّية، وهي مسألة تثري قلقا خاصًّ
العسكرّية لالحتالل اإلرسائييّل. ومثال عىل املشاكل اّلتي أبرزهتا عىل أهّنا متأّصلة يف مثل هذا 
الّنظام تضّمن: »املخاوف املتعّلقة باستقالل وحياد أعضاء الّنيابة العاّمة يف املحاكم العسكرّية 
الّنيابة  تكون  البلدان،  بعض  العسكرّية. يف  العاّمة  الّنيابة  هيكلّية جهاز  من  أيضا  تنشأ  قد 
ا يف القواعد العسكرّية... املحاكم  العسكرّية تابعة لوزارة الّدفاع، وقد تكون موجودة فعليًّ

5 Report of the Special Rapporteur 2014،  para 51.
6 Report of the Special Rapporteur 2014،  para 51.
7 Report of the Special Rapporteur 2014،  para 52.
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العسكرّية، بام يف ذلك الّنواب العاّمون، وقد تكون حتت ضغط كبري من القيادة العسكرّية، 
واّلتي قد تؤّدي إىل اإلفالت من العقاب للمخالفني8.« عىل الّرغم من أّن الغالبّية العظمى 
الّنظام  الفلسطينّيني تعّرضوا للّتعذيب ومّتت معاجلتهم من خالل  من الّسجناء واملعتقلني 
العسكرّيني  القادة  وإرشاف  لسلطة  ختضع  اّلتي  العسكرّية  للمحاكم  والقانويّن  القضائّي 
اإلرسائيلّيني، فإّن هذه الورقة ال تنظر يف املسؤولّية اجلنائّية لألفراد املشاركني مبارشة يف هذا 
الّنظام. وسوف يرّكز الّتحليل بدال من ذلك عىل دور القضاء يف الّنظام القانويّن اإلرسائييّل 

املديّن، نظرا ملسؤولّيتهم عن اإلرشاف عىل نظام املحاكم العسكرّية. 

3.  تشريع الّتعذيب يف الّنظام القانونّي اإلسرائيلّي
 ستحّدد األجزاء الّتالية تعريفات الّتعذيب كجرائم َدولّية بموجب نظام روما األسايّس، 
وتلخيص الوضع الّناشئ عن مذّكرات الّتعذيب يف الواليات املّتحدة األمريكّية وإعطاء ملحة 
عاّمة عن األحكام القضائّية ذات الّصلة من مرحلة ما بعد حماكامت احلرب العاملّية الّثانية 
البداية ستقّدم  أفريقيا. يف  واملصاحلة يف جنوب  احلقيقة  إليها جلنة  توّصلت  اّلتي  والّنتائج 
العليا،  املحكمة  وخصوصا  إرسائيل،  يف  املحاماة  ِمْهنة  أنَّ  كيف  حول  عاّمة  ملحة  الورقة 
ا متنع ذلك. كام أظهرت كالًّ ِمن  أنشأت آلّية لتسهيل الّتعذيب يف حني تعطي االنطباع بأهنَّ
مان وشاتز باحتام زْعم املحكمة العليا بأنَّ فلسفة قانوهنا حتظر الّتعذيب: »بينام قد تكون 
العقاب  من  اإلفالت  تعزيز  الّرئيسة  نتيجتها  كانت  الوقت،  من  لفتة  الّتعذيب  خّفضت 
احلكومّي عىل أفعال الّتعذيب يف حني تقوم بإسكات ضحاياه«9. يف العام 2016 َسَتْمُثل 
إرسائيل أمام جلنة مناهضة الّتعذيب ملناقشة اخلطوات املّتخذة لتنفيذ التزاماهتا بموجب اّتفاقّية 
مناهضة الّتعذيب. واستعدادا هلذه اخلطوة وضعت الّلجنة قائمة من األسئلة إلرسائيل10، 

8 Report of the Special Rapporteuron the independence of judges and lawyers،  Gabriela KnaulA/
HRC/20/19،  7 June 2012،  para 57.

9 Itamar Mann & Omer Shatz The Necessity Procedure: Laws of Torture in Israel and Beyond,  1987 – 
2009 6 Unbound: Harvard Journal of the Legal Left 59 (2010) 63.

10 List of issues prepared by the Committee prior to the submission of the fifth periodic report of Israel 
(CAT/C/ISR/5)*،  adopted by the Committee at its forty-eighth session،  7 May–1 June 2012. CAT/C/
ISR/Q/5،  12 July 2012.
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واّلتي رّدت عليها إرسائيل يف تقريرها كدولة طرف يف االّتفاقّية11. يف حني أّن هذه ليست 
دراسة شاملة للبيئة، فإّن املقتطفات الّتالية من هذه املصادر ختدم بإعطاء ملحة عن الوضع. 
كان أّول سؤال من قبل الّلجنة؛ ما إذا كانت إرسائيل قد اخّتذت خطوات تتضّمن جريمة 
الّتعذيب عىل الّنحو املحّدد يف املاّدة 1 من االّتفاقّية يف قانوهنا املحيّلّ - ويؤّكد تقرير الّدولة 
اإلرسائييّل أهّنا مل تفعل ذلك. وسألت الّلجنة أيضا ما إذا كانت إرسائيل قد »أزالت بالكامل 
سياق  يف  الّتعذيب  جلريمة  ممكن  كتربير  لدهيا  العقوبات  قانون  »يف  الرّضورة  »دفاع  مبدأ 
أساليب االستجواب اجلسدّية من قبل جهاز األمن العاّم اإلرسائييّل. وقد رّدت إرسائيل 
مؤّكدة أنَّ »دفاع الرّضورة«، كام صيغ من قبل قضاء املحكمة العليا اإلرسائيلّية يف اّللجنة 
العاّمة ملناهضة الّتعذيب وآخرون مقابل دولة إرسائيل »وال يزال واحد من حقوق الّدفاع 
الّترشيع  يزال موجودا يف  اجلنائّية يف إرسائيل وال  اإلجراءات  عليه يف  َعى  للمدَّ املمنوحة 
اإلرسائييّل«. وفيام يتعّلق باألساليب املستخدمة من قبل حمّققي جهاز األمن العاّم، جتّنبت 
إرسائيل تقديم إجابة واضحة، وسعت لتحّري هذه القضّية من خالل توظيف رواية احلرب 
القانونّية12، مؤّكدة أّنه »جتدر اإلشارة إىل أّن آلية إصدار الّشكاوى ضدَّ جهاز األمن العاّم 
غالبا ما تستخدم كوسيلة من الوسائل اّلتي يمكن من خالهلا إلقاء األعباء وعرقلة األجهزة 

األمنّية يف إرسائيل يف حرهبا املستمّرة ضدَّ اإلرهاب«. 
وطالبت الّلجنة بتفاصيل حول استثناء »القنبلة املوقوتة« اّلذي يسمح باستخدام الّضغط 
ولة أجاب  اجلسدّي أثناء حتقيق جهاز األمن العاّم مع ارهابّيني مشتبه هبم، ولكّن تقرير الدَّ
باإلشارة إىل أّن التامسا إىل املحكمة املركزّية يف القدس يتطّلب معلوماٍت مماثلة قد تّم رفضه13.
كان أحد آخر األمثلة - وهناك غريه الكثري - عىل املخاوف اّلتي أثارهتا الّلجنة، عىل وجه 
اإلشارة  ›يرجى  بأّنه  الّلجنة إرسائيل  القضائّية«. وطالبت  الّسلطة  بعمل  »يتعّلق  الّتحديد 

11 Consideration of reports submitted by States parties under article 19 of the Convention pursuant to 
the optional reporting procedure،  Fifth periodic reports of States parties due in 2013،  Israel. CAT/C/
ISR/5،  16 February 2015.

12 Michael Kearney Lawfare،  Legitimacy & Resistance: The Weak and the Law XVI Palestine Yearbook 
of International Law (2010) 79-130.

13  Ad.P. 8844/08 The Public Committee against Torture v. The Supervisor of the Freedom of Information 
Law within the Ministry of Justice 25 February 2009.
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إىل تبّني أّية تدابري فّعالة لتعزيز استقالل القضاء وتوفري تدريٍب كاٍف حول حظر الّتعذيب 
واملعاملة الّسّيئة للقضاة وأعضاء الّنيابة العاّمة«. وكان رّد إرسائيل هو مترين الّتسكني بأّن 
العملّية اّلتي يتّم اختيار القضاة اإلرسائيلّيني بموجبها ليست سياسّية، والّتأكيد عىل ضامن 
احتام استقالل القضاء. ففي الوقت اّلذي أشار يف الّتقرير إىل العديد من الّدورات الّتدريبّية 
اّلتي نظّمت للقضاء ومهنة املحاماة »حول قضايا حقوق اإلنسان بام يف ذلك املتعّلقة بالّتعذيب 
وسوء املعاملة«، مل يرش إىل الّتعذيب بحّد ذاته يف أيٍّ من الّندوات اّلتي ورد ذكرها يف الّتقرير 
يعقدون دورات  لقضاة  املتقّدمة  القضائّية  الّدراسات  معهد  إىل  تشري  أهّنا  للّتعذيب، رغم 

للقضاة بشأن قضايا حقوق اإلنسان مثل »عرب إرسائيل )الّثقافة والعادات(«. 
يف حني أّن كّل القضايا اّلتي أثارهتا الّلجنة هي من األمّهّية بمكان، واألمر اّلذي يعترب يف 
جوهر الّنقاش احلايل هو حقيقة أّن القضاء اإلرسائييّل، من خالل العملّية القانونّية وحتت قناع 
سيادة القانون، قد سّهل االرتكاب املستمّر للّتعذيب ضّد الّسجناء واملعتقلني الفلسطينّيني. 
قّدمت مان وشاتز نظرة شاملة للهياكل اإلدارّية اّلتي تّم هبا جعل هذا األمر ممكنا، وأّلن 
الّرغم من  الّتعذيب - عىل  الرّضورة يف حاالت  دفاع  أقّر  العاّمة  الّلجنة  القضاء يف قضّية 
ويّل ال يسمح بمثل هذا الّدفاع – فاّن العامل املسّبب املبارش، اّلذي يربط  القانون اجلنائّي الدَّ
الّنائب العاّم وجهاز األمن  بالّتعذيب اجلسدّي عن طريق  اّلذين يقومون  بني أفراد األمن 
إليه بشكل  ينظر  بالّتعذيب، يمكن أن  اّلذين سمحوا  القضاة األفراد  العاّم14، وصوال إىل 
واضح. ويف مثل هذه الّطريقة هناك قضّية واضحة يمكن إنشائها وهي أّن القضاء اإلرسائييّل 

كان له دوٌر فّعاٌل يف ضامن الّتعذيب املستمّر للمعتقلني واألرسى الفلسطينّيني.
اّلذي ُأعطي للّتعذيب بواسطة وسائل دفاع   وقالت مان وشاتز أنَّ احلرص القضائّي 
الرّضورة سيكون له أثر ضامن استمرار الّتعذيب – حيث إنَّ الّدفاع خيدم أساسا كإذن مسّبق. 
وقد أثبتت شارون ويل أيضا كيف كان دور املحكمة العليا يف هذا املقام أوال اإلذعان للّدولة، 
ولة، من خالل رفضها للّنظر يف التامسات الحقة تّتهم  ومن ثّم إضفاء الرّشعّية عىل جرائم الدَّ

14 Michelle Farrell The Prohibition of Torture in Exceptional Circumstances (Cambridge University 
Press،  2013) 120.
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الّنظام املؤّسيّس بتعذيب األرسى واملعتقلني الفلسطينّيني15. وإذا كان هذا هو احلال، وال 
يزال احلال كذلك، فيمكن أن ينظر إليه يف الّسؤال اّلذي طرحته جلنة مناهضة الّتعذيب والّرّد 
اإلرسائييّل. فقد سألت الّلجنة كم من بني »نحو 700 شكوى حول اّدعاء الّتعذيب أو سوء 
املعاملة خالل االستجواب جهاز األمن العاّم تّم الّتحقيق فيها بشكل صحيح ونزيه. يرجى 
تقديم بيانات عن حماكمة مرتكبيها والعقوبات املفروضة عىل أعامل الّتعذيب أو سوء املعاملة، 
كام طلبت الّلجنة«. وكان ردُّ إرسائيل بأّن« مجيع الّشكاوى املقّدمة إىل مفتش الّشكاوى ضدَّ 
حمّققي جهاز األمن يتّم فحصها بشكل مستقلٍّ وحياديٍّ وصحيح.  حّتى اآلن، مل تؤدِّ هذه 

ِة حماكامت«. الّشكاوى إىل أيَّ

ولّية 4.  جرائم الّتعذيب يف نظام روما األساسّي للمحكمة اجلنائّية الدَّ
ولة ومسؤولّية  ويّل يثري نوعني من املسؤولّية، ومها مسؤولّية الدَّ  الّتعذيب بموجب القانون الدَّ
ر للعام 2014 بأّن: »من املهّم الّتأكيد عىل أّن كالًّ من القضاء ومكتب  الفرد. ويذّكرنا تقرير املقرِّ
الّنائب العاّم مها مؤّسسات دولة؛ لذلك، فإّن أعامهلم أو الّسهو تنخرط بصورة مبارشة بمسؤولّية 
ولة. وتشمل مساءلة مؤّسسات نظام العدالة اجلوانب الّداخلّية واخلارجّية16«. وعند الّنظر  الدَّ
يف تواطؤ مهنة املحاماة، وبخاّصة االّدعاء العاّم وقّوات األمن والقضاء، يف ارتكاب الّتعذيب، 
ولة وكذلك املسؤولّية  فيجب أْن يفحص حتليل قانويّن شامل يف كّل القانون بشأن مسؤولّية الدَّ
ولة هو نظام اإلبالغ اّلذي  اجلنائّية الفردّية. ويف حني أنَّ املحفل الّرئيس للّنظر يف مسؤولّية الدَّ
ولّية  أنشأته اّتفاقّية مناهضة الّتعذيب، فإّن الّتكيز يف هذه الورقة هو عىل املسؤولّية اجلنائّية الدَّ
لألفراد. ويستند الّتحليل عىل وجه اخلصوص عىل جرائم الّتعذيب املنصوص عليها يف عدد 
ولّية. وتشري املاّدة 6 )ب( من نظام روما  من أحكام نظام روما األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدَّ
األسايّس إىل ارتكاب جرائم اإلبادة اجلامعّية بإحلاق أذى بدينٍّ أو عقيلٍّ جسيم. وتؤّكد أركان 
اجلرائم يف نظام روما األسايّس أنَّ »هذا الّسلوك يمكن أْن يشمل- ولكن ليس بالرّضورة حرصا 
- أفعال الّتعذيب واالغتصاب والعنف اجلنيّس أو املعاملة الاّلإنسانّية أو احلاّطة بالكرامة«. 

15 Sharon Weill The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law (OUP،  2014) 139.
16 Report of the Special Rapporteur 2014،  para 70.



148

وإذا افتضنا أنَّه تّم الوفاء باملتطّلبات املتعّلقة بالعنارص اإلضافّية للجريمة، والّركن املعنوّي 
هلا، فإّن أعامل الّتعذيب قد تشّكل جريمة إبادة مجاعّية.

حتّدد املاّدة 7 )1( )ف( من نظام روما األسايّس الّتعذيب عىل أّنه جريمة ضّد اإلنسانّية، 
والعنارص األساسّية للجريمة هي أن يتسّبب مرتكب اجلريمة يف أمل بدينٍّ أو عقيلٍّ شديد أو 
معاناة ضّد شخص حتت سيطرهتم، وأّن الفعل قد تّم ارتكاُبه يف إطار هجوم واسع الّنطاق 

أو منهجّي ُموّجه ضدَّ سّكان مدنّيني.
 وتنّص املاّدة 7 )1( )ز( من نظام روما األسايّس أّن الفصل العنرصّي هو جريمة ضّد 
اإلنسانّية. ارتكبت اجلريمة عندما يرتكب فردا عمال غري إنسايّن، مثل الّتعذيب، يف سياق 
نظام مؤّسيّس قائم عىل القمع والّسيطرة بصورة منهجّية من قبل مجاعة عرقّية ضّد مجاعة أو 

مجاعات عرقّية أخرى. 
وتعّرف املاّدة ii( )2( 8( الّتعذيب كجريمة احلرب واملتمّثلة يف إيقاع أمل جسديٍّ أو عقيلٍّ 

ولّية. جسيم أو معاناة ضّد أشخاص حممّيني يف سياق الّنزاعات املسّلحة الدَّ
ضّد  واملرتكبة  مماثل،  كسلوك  الّتعذيب  حرب  جريمة   )i( )2( )ت(   8 املاّدة  وتعّرف 
األشخاص اّلذين ال يشتكون مبارشة يف األعامل العدائّية، بام يف ذلك أولئك اّلذين كانوا 
عاجزين عن القتال بسبب االحتجاز أو أليِّ أسباب أخرى، واّلتي وقعت يف سياق، واملرتبطة 

بنزاع مسّلح ليس له طابع َدويّل. 
استنادا إىل األدّلة اّلتي مجعتها منّظامت حقوق اإلنسان، والّنتائج اّلتي توّصلت إليها جلان 
األمم املّتحدة لتقيّص احلقائق، والّتحليالت األكاديمّية والبحثّية، فإّن اجلرائم اّلتي تنطبق 
عىل الوضع يف فلسطني من املرّجح أن يكون الّتعذيب كجريمة حرب بموجب املاّدة 8 )2( 
) أ( )ii(، والّتعذيب كجريمة ضّد اإلنسانّية بموجب املاّدة 7 )1( )ج(، والّتعذيب كعمل 

من أعامل الّتمييز العنرصّي بموجب املاّدة 7 )1( )ز(17.

17 PCATI ‘From the Testimony of a Palestinian Woman Prisoner’ Special Report 2013; Committee on 
the Rights of the Child ‘Concluding observations on the second to fourth periodic reports of Israel،  
adopted by the Committee at its sixty-third session (27 May – 14 June 2013)’ CRC/C/ISR/CO/2-4،  
4 July 2013; Tilley (ed) Beyond Occupation: Apartheid, Colonialism & International Law in the 
Occupied Palestinian Territories (Pluto Press،  2012).
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٥.  مذّكرات الّتعذيب يف الواليات املّتحدة 
بمجّرد أْن ُتبنيَّ األدّلُة أّنه تّم الوصول إىل عنارص جرائم الّتعذيب املختلفة، جيب عىل 
املرء أْن ينظر بعدها يف أشكال املسؤولّية اّلتي يمكن للفرد أن يكون بموجبها مسؤوال 
روما  نظام  من   )25( املاّدة  يف  املسألة  هذه  حتديد  تّم  وقد  اجلرائم.  هذه  ارتكاب  عن 
ا أو من خالل شخص  األسايّس، وتشمل االرتكاب املبارش للجريمة، سواء كان جسديًّ
واملساعدة  األوامر  إعطاء  خالل  من  تتّم  كاّلتي  املشتكة  واملسؤولّية  املرؤوسني،  من 
ِقَبِل جمموعة هبدف مشتك.  والّتحريض، أو بأّي طريقة أخرى« تساهم يف جريمة من 
املاّدة )28( من الّنظام األسايّس حتّدد فكرة القيادة أو املسؤولّية العليا، بحيث يمكن أن 
ا، عىل سبيل املثال، من خالل فشله يف منع  يكون قائٌد عسكريٌّ أو سيايسٌّ مسؤواًل جنائيًّ

ارتكاب اجلرائم اّلتي يرتكبها مرؤوسوهم.
كان نطاق ومعنى أشكال املسؤولّية املختلفة مثارا للجدل واخلالف منذ تأسيس أّول 
ويّل يف الّنزاعات يف يوغوسالفيا الّسابقة.  حمكمة جنائّية َدولّية للّتعامل مع انتهاكات القانون الدَّ
وفيام يتعّلق باملسؤولّية اجلنائّية ملهنة املحاماة، فقد نظرت يف مسألة طبيعة الّتواطؤ يف الّتعذيب 
يف ضوء ما يسّمى »حمامو الّتعذيب«، حمامو إدارة احلكومة األمريكّية اّلذين كتبوا أو وافقوا عىل 
األدّلة حول مرشوعّية الّتعذيب وأساليب االستجواب القاسية خالل احلرب عىل اإلرهاب.

 وكانت املذّكرة يف صلب هذا اجلدل هي اّلتي مّتت صياغتها من قبل جاي بايبي، وهو 
العدل األمريكّية )واآلن قاض يف املحكمة االحّتادّية( عام 2001،  أحد حمامي وزارة 
تعريف  حول  األمريكّية،  املّتحدة  الواليات  رئيس  مستشار  املحامي  فيها  نصح  واّلتي 
ولة بموجب اّتفاقّية مناهضة الّتعذيب، والقصد اجلنائّي  الّتعذيب وطبيعة مسؤولّية الدَّ
املطلوب للّتعذيب، وتطبيق وسائل دفاع الرّضورة أو الّدفاع عن الّنفس النتهاكات حظر 
الّتعذيب. إّن تأثري هذه املذّكرة واملشورة القانونّية املرفقة اّلتي باختصار؛ نصحت بأّن 
َمت لوضع دفاعات  الّرئيس األمريكّي يمكن أْن يأمَر بالّتعذيب بصورة قانونّية، وُصمِّ
ا )إىل األمل اجلسدّي »إىل شديد القرب  مفتضة، واّلتي ضّيقت تعريف الّتعذيب جذريًّ
مّما يصاحب اإلصابة اجلسدّية اخلطرية مثل املوت أو فشل أحد األعضاء« أو من األمل 



150

ا طويل األمد«(، وكان ملذّكرات ونصائح حُماِمي الّتعذيب أثٌر  الّنفيّس املسّبب »أذى نفسيًّ
يف أهّنا »أفرغت حظر الّتعذيب من أّي قيمة«18. 

ينس  الحظ  الّتعذيب،  مُلحاِمي  اجلنائّية  املسؤولّية  مسألة  حول  ُمهّمة  دراسة  ويف 
مة لألخالقيّات القانونّية وطبيعة مسؤولّية  ديفيد أوهلني أّنه رغم نقاش املخاوف امُلعمَّ
ولة الّناشئة من عالقات املحامني بجريمة الّتعذيب بالفعل يف الّصحافة األكاديمّية،  الدَّ
ا للقضايا األساسّية لنظرّية القانون اجلنائّي اّلتي تساعد يف  »تمَّ إيالُء اهتامم قليل جدًّ
أساس  عىل  املحامني  ملحاكمة  أساًسا  هناك  أّن  أوهلني  يعتقد  مسؤولّيتهم19«.  حتديد 
أّن« احُلّجة يمكن أْن تتمَّ بسهولة أّن املذّكرات ساعدت أو سّهلت الّتعذيب من خالل 
توفري الغطاء القانويّن الكايف إلنشاء املساعدة والّتحريض ». وكان اجلدل بأّن تكون 
هذه هي القضّية حيث إّن »املشورة يف املذّكرات قد شّقت طريقها إىل أسفل سلسلة 
الّتعذيب  بمامرسة  الوكالء  خّولوا  أعقاهبا  يف  اّلذين  والّدائرة  املؤّسسة  ملرشيف  القيادة 
بسبب حمتوى املنطق القانويّن. فيمكن استخالص عالقة سببّية مبارشة من املذّكرات 

للّتعذيب اّلذي ارتكب ضّد املعتقلني«. 
ا عىل ردود الفعل عىل مقالِِه - كثري منه يدور حول الّتفسريات املختلف عليها بشأن  ردًّ
الّتفسري  من  برز  اّلذي  والّنزاع  الّتعذيب،  يف  بالّتواطؤ  يتعّلق  فيام  اجلنائّي  القصد  طبيعة 
اّلذي طرحه بايبي- أّكد أوهلني أّنه »عىل األقّل عندما يتعّلق األمر ببايبي، يمكن الّنقاش 
مع هيئة املحّلفني أّنه قصد الّتسهيل للمحّققني اّلذين قرأوا مذّكرَته لفرض األمل الّشديد 

واملعاناة عىل املعتقلني«.
 كان استنتاج أوهلني عندها، »أّن املبادئ األساسّية للمسؤولّية املشتكة يمكن أْن تسفَر 
عن املسؤولّية اجلنائّية ملحامي الّتعذيب وأّنه ال يوجد »قاعدة خاّصة للمحامني« تعفيهم من 

القواعد الّنموذجّية ملسؤولّية الّتواطؤ«20.

18 Farrell The Prohibition of Torture in Exceptional Circumstances123.
19 Jens David Ohlin The Torture Lawyers 51 Harvard International Law Journal 1 (2010) 195.
20 Jens David Ohlin The Torture Lawyers: A Reply to Parry and Harel 51 Harvard ILJ Online (2010) 100.
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٦.  ِمهنة احملاماة أمام محاكم نورمبرغ العسكرّية
يف حني قد يكون حمامو الّتعذيب، بكتابة املذّكرات وتقديم املشورة القانونّية، عىل بعض 
املسافة املادّية من االرتكاب املبارش جلريمة الّتعذيب، فإّن قرهَبم الفكرّي والّسيايّس والّتأثري 
تفسري كون  كيفّية  الفقه يف معاجلة  لقّلة  املرتكب كان شديدا. ونظرا  الفعيّل  الّتعذيب  عىل 
قون عىل  ولّية الّناشئة عن دور املستشارين القانونّيني، اضطّر امُلعلِّ املسؤولّية عن اجلرائم الدَّ

املذّكرات إىل الّلجوء إىل حماكامت ما بعد احلرب العاملّية الّثانية للّنازيني كسوابق.
كان كيفن جون هيلر، مؤّلف كتاب عىل حماكم نورمربغ العسكرّية، من بني أّول من 
أشار إىل هذا الفقه بأّنه ذات قيمة كسابقة. وحول الّرأي القانويّن ناقش قّضية الوزارات، 
ولة يف وزارة اخلارجّية،  وخاّصة معاملة اثنني من املّتهمني: ارنست فون فايتسكر، وزير الدَّ
وإرنست فورمان، وكيل وزارة اخلارجّية ورئيس الّدائرة الّسياسّية يف وزارة اخلارجّية.  
جرائم  ارتكاب  هُتمة  إليهم  وّجهت  الّنازّية،  للحكومة  رئيسّيني  قانونّيني  كمستشارين 
َدولّية عىل أساس املشورة القانونّية اّلتي قّدموها أثناء احلرب، وعىل وجه الّتحديد املشورة 
القانونّية باملوافقة عىل اخلطط الّنازّية لتحيل 6، 000 من اليهود الفرنسّيني لإلبادة يف 
أّنه  معرفة  بموجبه  املّتهمني  املحكمة  مّحلت  عمل  وهو   ،1942 عام  أوشفيتز  معسكر 

ويّل21. ُيشّكل انتهاًكا للقانون الدَّ
أّن عمليات  املشورة  تقديم  فشلهم يف  إىل  استنادا  املّتهمني  العسكرّية  املحكمة  أدانت   
أّنه منذ عرف املّتهمون أّن عملّيات  ويّل، ورأت  الّتحيل غري قانونّية بموجب القانون الدَّ
ويّل، كان لدهيم واجب مطلق يف االعتاض عندما طلبت منهم  الّتحيل تنتهك القانون الدَّ
قّوات األمن تقييم رشعّية تلك العملّيات. وأشار أوهلني إىل حقيقة أنَّ هتلر كان سيميض 
ُقُدما يف اخلّطة حّتى لو كان املّتهمون قد اعتضوا بطريقٍة ليس ذات صلة22، يف حني قال 
القانونّية إلخفاء عدم رشعّية«  الّتعذيب، بقدر ما »وضعت احُلَجج  هيلر أّن أعامل حمامي 
نظام الّتعذيب يف الواليات املّتحدة، كانت أكثر إدانة بمعنى أهّنا جتاوزت اإلغفال، وهو ما 

21 Kevin Jon Heller Want to Prosecute the Lawyers? Cite Ministries — Not the Justice Case OpinioJuris 
Blog،  23 April 2009.

22 Jens David Ohlin The Torture Lawyers 51 Harvard International Law Journal 1 (2010) 254. 
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ا، اخّتذوا بدال من ذلك خطوات  يعني، أّنه بدال من تقديم املشورة أنَّ إجراًء معّينا كان جنائيًّ
فّعالة لتسهيل ارتكاب اجلريمة23. 

يف قضّية العدالة، املّتهمون دّربوا حمامني، بمن فيهم قضاة ومسؤولون يف وزارة عدل 
الّرايخ، اّلذين اهّتموا، يف جوهرها، باستخدام القضاء األملايّن كأداة لتنفيذ املحرقة. وقد 
خّلص أوهلني كيف استخدم املّتهمون يف البداية احليلة اّلتي »سمحت للّنظام القضائّي 
لسيادة  مشابه  يشء  حتت  يعملون  زالوا  ال  أهّنم  العاّمة  بالفكرة  بالّتشّبث  األقل  عىل 
القانون« حّتى حان الوقت اّلذي تأّسست فيه الّسلطة الّنازّية بحيث أسقطوا كّل ذريعة 

لنظام سيادة القانون. 
ا  وبالقيام بذلك، فإنَّ مسامهة املّتهمني يف »تبّخر سيادة القانون تشّكل تنّصال خطريا جدًّ
من املسؤولّية املِهنّية القانونّية« ويرتبط مبارشة بتنفيذ املحرقة،« عىل أّنه يرتقي إىل مستوى 

جريمة ضّد اإلنسانّية24». 
املحكمة العسكرّية - بإجياد أّن املّتهمني مذنبون - قّررت أّنه نظرا لتدريبهم وخربهتم 
القانونّية، عرف مسؤولو وزارة العدل أّن أعامهلم - مثل توفري الغطاء القانويّن لنقل الّسجناء 
إىل معسكرات االعتقال، والّتواطؤ يف »خلق الّنظام القانويّن لالضطهاد العنرصّي رّبام »يسّببوا 

موت برش، خضعوا ملثل هذا الّنظام القضائّي الّشاذ«25. 
ا أيَّ جرائم عنف، كانوا متواطئني   »عىل الّرغم من أّن املحامني والقضاة مل يرتكبوا شخصيًّ
بجرائم حرب وجرائم ضّد اإلنسانّية، بام يف ذلك تعذيب، ألهّنم ساعدوا وحّرضوا عىل 
ارتكاب هذه اجلرائم. يف الّسعي ملقاضاة أعضاء مهنة املحاماة، سعت املحاكم العسكرّية 
القانون  بناء سيادة  إعادة  إذا كان قد استوجب  أّنه  للّتأكيد عىل رضورة  املحاكمة  وعملّية 
الّثانية، كان من الرّضورّي مساءلة »أولئك اّلذين عملوا عىل  يف أملانيا بعد احلرب العاملّية 

تدمريها يف املقام األّول عن أفعاهلم«26.

23 Heller Want to Prosecute the Lawyers? 2009.
24 Jens David Ohlin The Torture Lawyers 51 Harvard International Law Journal 1 (2010) 247.
25 United States v Altstoetter،  in 3 Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals 

under Control Council Law No. 10 (1951) 69.
26  Jens David Ohlin The Torture Lawyers 51 Harvard International Law Journal 1 (2010) 252.
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الّتعذيب يف  العسكرّية من خالل عدسة مذّكرات   يف استعراض فقه حمكمة نورمربغ 
نفسه  ه  ُيوجِّ اجلنائّي  »القانون  أّن:  الّتأكيد عىل  أوهلني واضحا يف  كان  املّتحدة،  الواليات 
نحو مجيع األفراد عىل َقَدم املساواة وال يعطي إعفاءات للمحامني، أو أّي مهنة أخرى يف هذا 
ا عن أخطائهم بموجب القانون يف معظم احلاالت،  الّشأن. وكام أّن العاّمة مسؤولون جنائيًّ
كذلك املحامون أيضا. يف الواقع، إذا كان هناك جمموعة ينبغي أن تتلّقى مزيدا من احلامية 
من خمّطط املسؤولّية الّصارمة عن اخلطأ القانويّن، فإهّنا العاّمة، وليس املحامي اّلذي حصل 

عىل الفائدة من الّتعليم القانويّن27. 

٧.  القطاع القانونّي وجلنة احلقيقة واملصاحلة يف جنوب أفريقيا
خّصصت جلنة احلقيقة واملصاحلة يف جنوب أفريقيا املجّلد 4 من تقريرها الّشهري، 
الفصل  جمتمع  يف  املجتمعّية  املؤّسسات  دور  لفحص   ،1998 عام  يف  نرش  اّلذي 
العنرصّي، بام يف ذلك وسائل اإلعالم، املجتمعات الّدينّية والقطاع الّصحّي والقطاع 
القانويّن. وكان الّتقرير الذعا حول توّرط مهنة املحاماة مع مركزّيتها يف إدامة الّتمييز 
العنرصّي يف جنوب أفريقيا، منتقدا »أجزاًء كثرية من هذه املِْهنة اّلتي سامهت بشكل 
أّن  املحاكم28، واستنتج  العنرصّي والّدفاع عنه من خالل  الفصل  فّعال يف ترسيخ 
»جزًءا من الّسبب وراء طول عمر الفصل العنرصّي كان االلتزام الّسطحّي بــ »حكم 
القانون« من قبل احلزب الوطنّي، اّلذي التمس قادته إضفاء هالة من الرّشعية بأّن 
القانون »استعمل للّتغطية عىل ظلمهم القايس29«. ويف معرض تعليقها عىل الّدور العاّم 
للقضاء ومهنة املحاماة ضمن نظام الفصل العنرصّي، شّددت جلنة احلقيقة واملصاحلة 
بالقانون« خيدم  بالقانون حتت غطاء »احلكم  القضاء وااللتزام  استقالل  أّن »مظهر 
بمثابة آلّية قوّية إلضفاء الرّشعّية عىل ممارسة الّسلطة احلكومّية. يعترب كّل ذلك أكثر 
فائدة للحكومة اّلتي تسعى للّظلم الّترشيعّي والّتنفيذّي لتكون قادرة عىل اإلشارة إىل 

27  Jens David Ohlin The Torture Lawyers: A Reply to Parry and Harel 51 Harvard ILJ Online (2010)
28  Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report Volume 4 (1998) p 101.
29  TRC Report 101.
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تنظيم سطحّي من قبل القضاء، يف حني تكون قادرة عىل االعتامد عىل املحاكم بعدم 
اخلوض عميقا يف تفسريها للقانون وإنفاذه«30.

 دعت جلنة احلقيقة واملصاحلة، يف الواقع ›حّثت‹، ›مجيع القضاة والعاملني واملتقاعدين، 
أّن دور جلسات جلنة  ُقُدما »، مؤّكدة  العملّية للميض  لتقديم وجهات نظرهم كجزء من 
احلقيقة واملصاحلة ليس‹ إلنشاء الّذنب أو حتميل األفراد املسؤولّية؛ فلن تكون اجللسات ذات 
طبيعة قضائّية أو شبه قضائّية ». مل يكن هناك محاس من جانب القضاء للمشاركة ولكن، 
وعىل ضوء اختيارهم عدم املسامهة يف عملّية احلقيقة واملصاحلة عىل أساس أهّنا ستؤّدي إىل 
أمل عميقة ألّن  احلقيقة واملصاحلة عن« خيبة  »، وأعربت جلنة  القضاء  استقالل  تقويض 
ردوَدهم  وأّن  اجللسة  امتنعوا عن حضور  الّصلح(  )القضاة وقضاة  القضائّيني  املسؤولني 

كانت عىل شكل عدد قليل من الّتقارير املكتوبة31».
ويف استنتاجاهتا، كانت جلنة احلقيقة واملصاحلة ناقدة لتواطؤ مجيع األطراف الفاعلة داخل 

املجتمع القانويّن، ولكن أبقت عىل انتقادها األكثر رصامة للقضاء.
إحدى الّنتائج، ُوصفت بأهّنا من بني »أعظم أشكال الّظلم« أدانت ممارسة »القضاة 
اّلذين جعلوا غري املنطقّي وغري العادل يف الّلغة الّترشيعّية ذات معنى بسهولة، واّلذين 
رسعان ما قبلوا بكلمة من الرّشطة أو الّشاهد الّرسمّي بتفضيلها عىل ما قاله املّتهمون«. 
وبتوضيح هذه الّنقطة، أشارت الّلجنة إىل تقديم جلسات االستامع اّلتي أدىل هبا املحامي 
)واآلن قاضية املحكمة العليا نفسها( كاثلني ساتشويل، اّلتي حتّدثت بالّتفصيل عن قضّية 
موكلتها ليندا موغيل،« اّلتي تعّرضت لالعتداء والّتعذيب أثناء االعتقال. والحظت 
الّلجنة أّنه »عىل الّرغم من األدّلة هبذا الّشأن، إاّل أنَّ القايض رفض« كيشء مستحيل« 
احلقيقة  جلنة  فيه  انتقدت  اّلذي  الوقت  ويف  الرّشطة32«.  ترهيب  ونظام  عنف  عملّية 
أْن  القضائّية  للّسياسة  القضائّي بصفة عاّمة ألّنه »سمح دون تفكري  الّنظام  واملصاحلة 
تتأثر بإمالء الّسلطة الّتنفيذّية أو متييز الّذكور البيض؛ اّلذي كان عازما عىل احلفاظ ومحاية 

30  TRC Report 100.
31  TRC Report 93.
32  TRC Report 103.
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الوضع الّراهن« أقامت صلة معّينة وواضحة بني أعامل الّسلطة القضائّية يف دورها املِْهنّي 
والعنف العنرصّي للّدولة عندما أّكدت عىل كيفّية »مشاركة القضاء طوعا يف إنتاج أعىل 
معدل عقوبة يف العامل الغريّب يف منتصف 1980، ونسبة إعدام أّثرت بشكل كبري عىل 

الفقراء الّذكور الّسود املّتهمني33.» 

اخلامتة
وبالّرجوع إىل تواطؤ مهنة الّطّب يف الّتعذيب، واالنتقال إىل الّنظر يف فقه املحاكم العسكرّية 
يف مرحلة ما بعد احلرب العاملّية الّثانية يف قضّية الوزارات وقضّية العدالة، جتدر اإلشارة إىل 
أّن مدونة األخالقّيات الّطّبّية املعروفة باسم مدّونة نورمربغ، اّلتي ال تزال تستخدم كعالمة 
ألفعال ومسؤولّيات مهنة الّطّب، نشأت نفسها من قضّية األطّباء يف نورمربغ34. يمكن ملهنة 
املحاماة يف كثري من األحيان اعتبار نفسها جمّرد قناة للّسلطة، وهي أداة حمايدة ال غنى عنها، 
تكافح من أجل ضامن توجيه قادة الّدولة بني الفوىض واالستبداد، أو يف واليات قضائّية 

أقّل دراماتيكية، بني الفساد واإلرهاب.
وخالفا ملهنة الّطّب، فإّنه ال تعمل عىل اّتساخ يدهيا. عىل الّرغم من أنَّ ال جدال يف أّن 
ا مع الّديمقراطّيات الّليربالّية )كام يقول املناهضون  ا وسياسيًّ األنظمة القمعّية اّلتي حتّدد ثقافيًّ
للّشيوعّية، أو مكافحة اإلرهاب... الخ(، فإّن مهنة املحاماة تلعب دورا مزدوجا يف تسهيل 
عنف الّدولة مع املحافظة يف ذات الوقت عىل صورة العالمة املسّجلة اّلتي ال غنى عنها املرتبطة 
باحتام سيادة القانون35. أمست جلنة احلقيقة واملصاحلة يف جنوب أفريقيا هذا االجّتاه ملهنة 
املحاماة بمثابة املدافعني عن الّظلم، وتسليط الّضوء عىل سبيل املثال عىل الّتواطؤ يف نظام 
الفصل العنرصّي »ملعلمي القانون اّلذين اختاروا أْن يرّكزوا عىل »املناطق اآلمنة« »يف القانون 

أو لتعليم بمثل هذه الّطريقة اّلتي ال يتّم فيها إضفاء أّي قدرة حاسمة للّطاّلب«. 

33 TRC Report 103. 
34  Robert Jay Lifton & Scott A Allen The CIA’s Torture Experiment The Huffington Post 29 October 2015.
35  Paloma Aguilar Judiciary Involvement in Authoritarian Repression and Transitional Justice: The 

Spanish Case in Comparative Perspective 7 The International Journal of Transitional Justice (2014) 
245 – 266.
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تنسحب هذه ورقة عىل فقه حمدود يتعّلق مبارشة بمسألة تواطؤ مهنة املحاماة يف اجلرائم 
ولّية، لتشري إىل أّنه بالّنظر إىل الوضع يف إرسائيل، يمكن إنشاء قضّية تطرح أّن القضاء  الدَّ
اإلرسائييّل، كاألفراد اّلذين يامرسون الّسلطة حول ما إذا كانوا يقبلون التامسات ضّد هذه 
املامرسة ونموذج الّتعذيب ضّد املعتقلني واألرسى الفلسطينّيني - وهو الّنموذج نفسه اّلذي 
الّتعذيب من خالل متّسكهم  العليا- واّلذين كأفراد يوافقون عىل  ِقبل املحكمة  ُأنشئ من 
»بدفاع الرّضورة« غري القانويّن، يمكن أْن يكونوا للوهلة األوىل وبشكل معقول متواطئني 

رشكاء بصورة نشطة يف ارتكاب الّتعذيب كجريمة َدولّية.
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املسؤولّية القانونّية للّشركات اّلتي تتعامل مع األسرى واملعتقلني 
ولّي الفلسطينّيني مبوجب القانون اجلنائّي الدَّ

شني دارسي*

مع تزايد حضور الرّشكات العسكرّية واألمنّية اخلاّصة يف الّنزاعات املسّلحة املعارصة، 
بجوانب  ما  بطريقة  مرتبطًة  تكون  أن  الرّشكات  هذه  يف  للعاملني  املألوف  غري  من  يعد  مل 
االعتقال واالحتجاز ورّبام حّتى يف معاملة الّسجناء واملحتجزين1. وحيث حتدث جتاوزات 
أو انتهاكات حلقوق اإلنسان، تنشأ املسؤولّية اجلنائّية للموّظفني الفردّية إذا كانت األفعال 
تصل إىل درجة تصنيفها جرائم كام هو منصوص عليه يف القانون الوطنّي2 الواجب الّتطبيق 
بينام يف كثري من  ويّل3، وإذا كانت طبيعة مشاركتهم تثري املسؤولّية اجلنائّية.  الدَّ القانون  أو 
ويّل يف سياق مسؤولّية الرّشكات، إاّل أنَّ الّتطبيق  األحيان يتّم االستعانة بالقانون اجلنائّي الدَّ
الفعيّل ملجموعة القوانني هذه عىل أنشطة الرّشكات خالل الّنزاع املسّلح حّتى هذه الّلحظة4. 
ويّل،  ومع ذلك، يمكن أن يكون لّلجوء واالستعانة باملعاهدة األساسّية للقانون اجلنائّي الدَّ

شني داريس: حمارض، املركز اإليرلندّي حلقوق اإلنسان، اجلامعة الوطنّية يف إيرلندا، غالواي.   *
انظر بصفة عاّمة لينديس كامريون وفنسنت Chetail، وخصخصة احلرب: العسكرّية اخلاّصة ورشكات األمن   1
ويّل العاّم، مطبعة جامعة كامربيدج، 2013؛ سيمون تشيستمان، من املرتزقة إىل الّسوق:  الدَّ وفقا للقانون 
صعود وتنظيم الرّشكات العسكرّية اخلاّصة، مطبعة جامعة أكسفورد، 2009؛ ايامنويال كيارا جيالرد، »األعامل 
ويّل«، املجّلد. 88 ال. 863  يذهب إىل احلرب: / الرّشكات العسكرّية واألمنّية اخلاّصة والقانون اإلنسايّن الدَّ

ولّية للّصليب األمحر )2006( 525. املجّلة الدَّ
نيكي وولف، »حماكمة ُحّراس بالك ووتر الّسابق لتورطهم مذبحة املدنّيني العراقّيني الُعّزل«، الغارديان، 13   2

أبريل 2015.
فولفغانغ كاليك ومرييام Saage-Maaβ، »مساءلة الرّشكات عن انتهاكات حقوق اإلنسان ترقى إىل مستوى   3

ولّية اجلنائّية )2010( 699. جرائم َدولّية، 8 جمّلة العدل الدَّ
انظر جيمس ج. ستيوارت، جرائم حرب الرّشكات: املالحقة القضائّية لنهب املوارد الّطبيعّية، مبادرة املجتمع   4

املفتوح العدل، 2011.
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ولّية تأثرٌي عىل ترّصفات ُمديري الرّشكة الفردّية أو  ونظام روما األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدَّ
املوّظفني، عىل الّرغم من أّن املعاهدة ال تتناول املسؤولّية اجلنائّية للرّشكات املعنوّية نفسها5، إاّل 
أّنه يمكن إجياد بعض سوابق ملثل هذه املسؤولّية اجلنائّية الفردّية يمكن العثور عليها يف الّسوابق 

القضائّية للفتة ما بعد احلرب العاملّية الّثانية ويف عدد من الواليات القضائّية الوطنّية6.
الّتجارّية  للرّشكات  القانونّية  املسؤولّية  يف  البحث  مّني  ُطِلَب  الورقة؛  هذه  وألهداف 
ويّل عن االنتهاكات املبلغ عنها من حقوق اإلنسان اّلتي ارتكبت  وفقا للقانون اجلنائّي الدَّ
ضّد األرسى واملعتقلني الفلسطينّيني. يبدأ املقال بوضع اخلطوط العريضة لالنتهاكات اّلتي 
ولّية، وهو موضوع  الدَّ َدولّية وتدخل يف اختصاص املحكمة اجلنائّية  قد ترقى إىل جرائم 
مّتت مناقشته أيًضا يف مسامهات أخرى يف هذه املجموعة. ثّم ينتقل املقال إىل دور رشكات 
القطاع اخلاّص يف مثل هذه األنشطة وتقييم ما إذا كان مثل هذا الّتدخل يشري إىل املسؤولّية 
ولّية، ويتّم ذلك عن طريق فحص  اجلنائّية بموجب نظام روما األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدَّ
وسائط قابلة للّتطبيق من املسؤولّية اجلنائّية بموجب هذا الّنظام األسايّس، وبخاّصة مفهوم 
ولّية، اّلتي يقال: إهّنا  املساعدة والّتحريض. يف ضوء سياسة االّدعاء يف املحكمة اجلنائّية الدَّ
ترّكز عىل »أولئك اّلذين يتحّملون اجلزء األكرب من املسؤولّية« عن أشّد اجلرائم خطورة7، 
ينبغي الّتساؤل والبحث فيام إذا كان األطراف الفاعلة يف الرّشكات هم األهداف األنسب 

يف هذا الّسياق املحّدد.

١. معاملة املعتقلني والّسجناء الفلسطينّيني
حقوق  انتهاكات  عديدة عىل  أدّلة  املديّن  املجتمع  وتقارير  املّتحدة  األمم  أظهرت  وقد 
عام  يف  إرسائيل.  سجون  يف  الفلسطينّيني  واملعتقلني  األرسى  ضّد  ارتكبت  اّلتي  اإلنسان 

ويّل اإلنسايّن: اصطياد املتواطئني«، املجّلد. 83 ال. 842  انظر بصفة عاّمة وليام أ. شاباس، »تطبيق القانون الدَّ  5
ولّية للّصليب األمحر )2001( 439. املجّلة الدَّ

انظر أنيتا راماساستي، »تواطؤ الرّشكات: من نورمربغ اىل رانغون: دراسة حلاالت العمل القرسّي وتأثريها   6
ويّل. )2002( 91. عىل مسؤولّية الرّشكات متعّددة اجلنسّيات، 20 بريكيل J. الدَّ

ولّية، مكتب املّدعي العاّم، تقرير عن استاتيجّية االّدعاء العاّم، الهاي، 14 سبتمرب  املحكمة اجلنائّية الدَّ  7
2006، ص. 5.
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عن  الواردة  الّتقارير  إزاء  قلقها  عن  اإلنسان  حلقوق  املّتحدة  األمم  جلنة  أعربت   ،2014
ولة العضو،  »استخدام الّتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف مراكز االحتجاز يف الدَّ
بام يف ذلك سوء معاملة األطفال الفلسطينّيني بشكل منهجّي مؤّسسايّت وعىل نطاق واسع »8. 
وقد أشار مقّرر األمم املّتحدة اخلاّص املعنّي بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينّية 
املحتّلة منذ عام 1967 إىل »املخاوف املستمّرة اخلطرية« اّلتي تثريها الّسياسات واملامرسات 

اإلرسائيلّية املتعّلقة باألرسى واملعتقلني. وتشمل هذه:

سوء  مثل  الّتعسفّي،  االعتقال  أشكال  من  وغريها  هتمة  توجيه  دون  االحتجاز 
غري  املعاملة  سوء  من  وغريه  الّتعذيب  اإلدارّي.  لالعتقال  إرسائيل  استخدام 
اإلنسانّية وامُلهينة بأشكاهلا كاّفة. أخذ اعتافات باإلكراه. احلبس االنفرادّي، بام 
من  احلرمان  الفرص؛  تكافؤ  من  احلرمان  لألطفال.  االنفرادّي  احلبس  ذلك  يف 
ولّية؛ احلرمان من احلصول عىل  الّزيارات اّلتي يقوم هبا أفراد األرسة والّلجنة الدَّ
متثيل قانويّن. رشوط غري مقبولة أو إنسانّية يف الّسجون ومراكز االحتجاز؛ عدم 
احلصول عىل الّرعاية الّصّحّية الاّلزمة، ويف بعض األحيان تصل إىل اإلمهال الّطّبّي. 

واحلرمان من احلصول عىل التّعليم، بام يف ذلك األطفال.9

وأشارت بتسيلم إىل اإلفالت املستمّر من العقاب بشأن هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان 
وغياب الّتحقيقات اجلنائّية يف 700 شكوى رفعت ضّد رجال األمن اإلرسائييّل10. وأعربت 
جلنة األمم املّتحدة حلقوق اإلنسان يف مالحظاهتا اخلتامّية 2014 عىل إرسائيل »عن قلقها 
بشكل خاّص عن غياب أّية حتقيقات أولّية من قبل املفّتش املسؤول عن الّشكاوى املقّدمة ضّد 

جلنة حقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامّية عىل الّتقرير الّدورّي الّرابع إلرسائيل، / CCPR / C / ISR، الفقرة 15   8
CO / 4، 21 نوفمرب 2014.

تقرير املقّرر اخلاّص لألمم املّتحدة املعنّي بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينّية املحتّلة منذ عام 1967،   9
A / HRC / 23/21، 3 يونيو 2013، الفقرة 31.

بتسيلم، الفشل يف الّتحقيق يف قضايا مزعومة لسوء املعاملة والّتعذيب، 1 يناير 2011، متاح يف:  10
.http://www.btselem.org/torture/impunity  
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جهاز األمن العاّم اإلرسائييّل أّدت إىل اخّتاذ إجراءات قضائّية ضّد اجلناة املزعومني«11. وقد 
تّم مؤّخرا إقرار ترشيع يف إرسائيل للّسامح بالّتغذية القرسّية للّسجناء واملعتقلني الفلسطينّيني 

املرضبني عن الّطعام.12
هذه  كانت  إذا  ما  هو  املطروح  الّسؤال  فإّن  ويّل،  الدَّ اجلنائّي  القانون  نظر  وجهة  من 
االنتهاكات تصل إىل درجة جرائم َدولّية. ويتضّمن نظام روما األسايّس للمحكمة اجلنائّية 
ويّل13. وُيمّهد انضامم دولة  ولّية حّتى اآلن يف القانون الدَّ ولّية الّصياغة األشمل للجرائم الدَّ الدَّ
فلسطني يف املعاهدة الّطريق للمحكمة املحتمل ملامرسة واليتها القضائّية عىل اجلرائم اّلتي 
ارتكبت عىل أرايض أو رعايا دولة فلسطني. ونظرا لطبيعة الرّصاع اإلرسائييّل- الفلسطينّي، 
ولّية هي جرائم حرب وجرائم ضّد اإلنسانّية. بدءا  فإّن الفئات ذات الّصلة من اجلرائم الدَّ

من جرائم احلرب، وعىل الّنحو امُلبنيَّ يف املاّدة 8 من نظام روما األسايّس.
 يبدو واضحا أّن معاملة األرسى الفلسطينّيني واملعتقلني املذكورة أعاله يمكن أن تندرج 
ضمن تعريف »الّتعذيب أو املعاملة الاّلإنسانّية« أو »تعمد إحداث معاناة شديدة أو خطرية 
إصابة باجلسم أو بالّصّحة«14. ويمكن أن تشمل جرائم احلرب األخرى ذات الّصلة، احلرمان 
وكذلك  املحمّيني،  األشخاص  من  غريهم  أو  احلرب  ألرسى  عادلة  حماكمة  يف  احلّق  من 
انتهاكا خطريا باإلبعاد أو الّنقل غري املرشوعني، بالّنظر إىل أنَّ األرسى واملعتقلني يف كثري 
من األحيان يقبعون يف الّسجون داخل إرسائيل.15 يف حني أنَّ جريمة احلرب األخرية يمكن 
القول: إهّنا جتري عىل أرايض دولة عضو يف نظام روما األسايّس )فلسطني(، فإّن اجلرائم 

جلنة حقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامّية عىل الّتقرير الّدورّي الّرابع إلرسائيل، CCPR / C / ISR /، الفقرة   11
CO / 4، 21 15 نوفمرب 2014.

انظر ضياء حديد، »قضّية الّسجني الفلسطينّي اختبارات قانون الّتغذّية القرسّية اإلرسائييّل«، نيويورك تايمز،   12
11 أغسطس 2015.

 ،A / CONF.183 / 9 .ولّية )1998(، الّتابعة لالمم املّتحدة الوثيقة نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائّية الدَّ  13
ودخلت حيز الّنفاذ يف 1 يوليو 2002 2187 سلسلة معاهدّات األمم املّتحدة 90، واملاّدة 8.

نظام روما األسايّس، املاّدة 8 )2( )أ( )ب( و )ج(.  14
نظام روما األسايّس، املاّدة 8 )2( )أ( )الّسابع(. انظر أيضا املاّدة 8 )2( )ب( )ح( وهو ما ينطبق حتديدا عىل   15

األرايض املحتّلة.
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األخرى املذكورة سابًقا قد خلقت تساؤاًل حول االختصاص يتطّلب اإلجابة رسيًعا، ذلك 
أّنه يسمح بالّزعم أّن هذه اجلرائم وقعت عىل أرايض دولة غري عضو )ارسائيل(. وفيام يتعّلق 
باحتجاز األطفال، ال يعاجله نظام روما األسايّس بشكل مبارش، مع الّتكيز فقط عىل الّتجنيد 
اإلجبارّي أو جتنيد اجلنود األطفال كجرائم حمّددة ضّد األطفال16. سوف نحتاج إىل مزيد من 

الّتحليل لتحديد ما إذا كانت كّل عنارص ومقّومات هذه اجلرائم قد تّم ايفاُؤها.
ويمكن اعتبار فئة اجلرائم ضّد اإلنسانّية ذات صلة يف هذا الّسياق. بموجب املاّدة 7 من 
نظام روما األسايّس، وجرائم ضّد اإلنسانّية تتكّون من أفعال حمّددة »ارتكبت كجزء من 
هجوم واسع الّنطاق أو منهجّي ُموّجه ضدَّ جمموعة من الّسكان املدنّيني، وعن علم ودراية 
هبذا اهلجوم«. وتشمل هذه األعامل الّتعذيب و »غريها من األفعال الاّلإنسانّية ذات الّطابع 
املامثل اّلتي تتسّبب عمدا يف معاناة شديدة أو يف أذى خطري يلحق باجلسم أو بالّصّحة العقلّية 
أو البدنّية«17. ويدرج نظام روما األسايّس الفصل العنرصّي ضمن اجلريمة ضّد اإلنسانّية، 
اّلذي يعرف بأّنه األفعال الاّلإنسانّية اّلتي ترتكب يف سياق »نظام مؤّسيس قائم عىل القمع 
والّسيطرة بصورة منهجّية من جانب مجاعة عرقّية ضّد أخرى، وترتكب بقصد تعزيز ذلك 
الّنظام«18. وأحد اجلرائم ضّد اإلنسانّية يف سياق اعتقال واحتجاز الفلسطينّيني هي »الّسجن 

ويّل19». أو احلرمان الّشديد من احلّرّية احلركة بام خيالف القواعد األساسّية للقانون الدَّ
ومن أجل تطبيق فئة اجلرائم ضّد اإلنسانّية، تتطّلب ذلك بيان أنَّ أفعااًل حمّددة وّجهت 
ضّد الّسّكان املدنّيني كجزء من هجوم منهجّي واسع الّنطاق. وفيام يتعّلق بجريمة الّسجن 
واحلرمان الّشديد من احلّرّية، جيب إثبات أّن احتجاز األرسى واملعتقلني قد تّم من خالل 
ويّل املنطبق، مثل اّتفاقّيات جنيف لعام 1949 ومعايري حقوق اإلنسان  انتهاك للقانون الدَّ
ولّية ليوغوسالفيا الّسابقة معنى الّسجن  الواجبة الّتطبيق. وقد أوردت املحكمة اجلنائّية الدَّ

نظام روما األسايّس، املاّدة 8 )2( )ب( )الّسادس والعرشون(  16
نظام روما األسايّس، املاّدة 7 )1( )و( و )ك(  17

نظام روما األسايّس، املاّدة 7 )1( )ي(  18
املاّدة 7 )1( )ي(  19



162

يف هذا الّسياق بأّنه »الّسجن الّتعسفّي، أي حرمان الفرد من حّرّيته دون اّتباع اإلجراءات 
الّسّكان  ضّد  موّجه  الّنطاق  واسع  منهجّي  هجوم  من  كجزء  وذلك  الواجبة،  القانونّية 
املدنّيني«20. وبالّنظر إىل املسألة القضائّية املتعّلقة بجرائم ضّد مواطني الّدولة العضو واّلتي 
ارتكبت عىل أرايض دولة غري عضو، يمكن الّتساؤل: هل كان كافًيا العلم أّن اهلجوم اإلمجايّل 
ذي الّنطاق الّشامل جيري عىل أرايض الّدولة العضو أو إذا تّم الرّشوع يف اجلريمة عىل تلك 
ا إقامة الّدعوى حول معاملة الّسجناء  األرايض. ومع ذلك، ولألهداف احلالّية، يكفي مبدئيًّ
ولّية  ويّل قد تصل إىل حّد اجلرائم الدَّ واملعتقلني الفلسطينّيني يستتبع انتهاكات القانون الدَّ
ولّية. ينتقل اجلزء الّتايل للّنظر يف مدى توّرط  اّلتي تدخل يف اختصاص املحكمة اجلنائّية الدَّ
رشكات جتارّية ومؤّسسات ربحّية يف مثل هذه األنشطة، وعاّم إذا كانت قد تنشأ املسؤولّية 

اجلنائّية يف هذا الّسياق بالّذات.

٢. مشاركة الكيانات املؤّسسّية
تّم تسليط الّضوء عىل دور قطاع الرّشكات يف االحتالل اإلرسائييّل لألرايض الفلسطينّية 
سبيل  عىل  األخرية.  الّسنوات  يف  املديّن  املجتمع  ومنّظامت  املّتحدة  األمم  هيئات  قبل  من 
املثال، ناقش املقّرر اخلاّص لألمم املّتحدة اخلاّص املعنّي بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض 
ور اّلذي تلعبه الكيانات الّتجارّية يف االحتالل، مشريا  الفلسطينّية املحتّلة منذ عام 1967 الدَّ
باملستوطنات  الّتجارّية  عملّياهتا  ترتبط  اّلتي  الرّشكات  من  واسعة  »جمموعة  هناك  أنَّ  إىل 
ولّية  اإلرسائيلّية املقامة عىل األرايض الفلسطينّية املحتّلة«21. وفقا لبعثة تقيّص احلقائق الدَّ
املستقّلة اّلتي أنشأها جملس حقوق اإلنسان املّتحدة للدراسة والّنظر يف مسألة املستوطنات 
اإلرسائيلّية، »لقد مّكنت الكيانات والقطاعات اخلاّصة وسّهلت واستفادت من بناء ونمّو 

املّدعي العاّم ضّد كورديتش وترشكيز، القضّية رقم IT-95/14/2-T، الّدائرة االبتدائّية القيامة، 26 فرباير 2011،   20
الفقرة 302.

تقرير املقّرر اخلاّص لألمم املّتحدة املعنّي بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينّية املحتّلة منذ عام 1967،   21
A / 67/379، 19 سبتمرب 2012، الفقرة 37.
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املستوطنات، سواء بشكل مبارش أو غري مبارش«22. وقد أوصت البعثة أن »تقوم الرّشكات 
اخلاّصة بتقييم أثر أنشطتها عىل حقوق اإلنسان واخّتاذ مجيع اخلطوات الرّضورّية - بام يف 
تأثري سلبّي عىل  أاّل يكون هلا  للّتأّكد من  الّتجارّية يف املستوطنات -  ذلك إهناء مصاحلهم 
وّفرت  اّلتي  الرّشكات  دور  البعثة عىل  الفلسطينّي«23. وشّددت  للّشعب  اإلنسان  حقوق 
املواّد واملعّدات املستخدمة يف البناء والّتوّسع والبنّية الّتحتّية املرتبطة هبذه املستوطنات، لكّنها 
أشارت إىل أنَّ الرّشكات اّلتي ُتقّدم خدمات األمن ومعّدات املراقبة لصالح املستوطنات أو 
الرّشكات فيها أّدت إىل إثارة القلق وخماوف متعّلقة بحقوق اإلنسان. والرّشكات األخرية 
هي األكثر احتامال أن تكون مرتبطة بطريقة أو بأخرى بأساليب الّتعامل مع األرس واملعتقلني 

الفلسطينّيني من قبل الّسلطات اإلرسائيلّية.
يف هذا الّسياق بالّذات، نورد أبرز مزّودي خدمات األمان الّنشطة يف إرسائيل وفلسطني 
األمن  رشكات  من  اثنني  اندماج  بعد  تشّكلت  اّلتي  العاملّية،  اخلاّصة  األمن  رشكة   ،G4S

ر األمم املّتحدة  الربيطانّية والّدنامركّية الكربى، واّلتي تعمل يف إرسائيل وفلسطني. وفقا مُلقرِّ
اخلاّص املعنّي بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينّية املحتّلة منذ عام 1967، »توّفر
G4S  اإلرسائيلّية املوارد واملعّدات الاّلزمة لنقاط الّتفتيش واحلواجز اإلرسائيلّية. كام توّفر 

هذه الرّشكة خدمات أمنّية للرّشكات يف املستوطنات، بام يف ذلك معّدات األمن وأفراد األمن 
يف املحاّلت الّتجارّية وحماّلت الّسوبرماركت يف مستوطنات الّضّفة الغربّية مثل موديعني 
عيليت، معاليه أدوميم وهار أدار وأحياء استيطانّية أخرى يف القدس الرّشقّية«24، باإلضافة 
إىل أنشطتها املتعّلقة باملستوطنات اإلرسائيلّية غري القانونّية، حيث تشارك يف »توفري األنظمة 
واألفراد يف نشاطات متعّلقة بشكل مبارش باالعتقال أو الّسجن بحّق الفلسطينّيني داخل 

تقرير اللجنة الدولية املستقلة لبعثة تقيص احلقائق عن أثار املستوطنات عىل احلقوق املدنية والسياسية واإلقتصادية   22
واإلجتامعية وا الثقافية يف مجيع أنحاء االرايض الفلسطينية بام فيها القدس الرشقية. A/HRC/22/7،63 شباط 

2013.فقرة 96.
املرجع نفسه، الفقرة 117.   23

تقرير املقّرر اخلاّص لألمم املّتحدة املعنّي بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينّية املحتّلة منذ عام 1967،   24
A / 67/379 ، 19 سبتمرب 2012، الفقرة 48.
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وخارج األرايض املحتّلة«25. وقد وصفت تقارير عّدة كيف أّن الرّشكة وّفرت »أنظمة أمنّية 
»، بام يف ذلك الّدوائر الّتلفزيونّية املغلقة )CCTV(، وقامت بتكيب غرف الّتحكم يف عدد 
من الّسجون اإلرسائيلّية26. وقد وّفرت G4S أيضا معّدات املسح وموّظفي أمن عند نقاط 
الّتفتيش يف الّضّفة الغربّية، وكثريا ما تمَّ اعتقال الفلسطينّيني هناك27. وكثريا ما اهّتمت هذه 
واملعتقلني  الّسجناء  معاملة  االستيطايّن اإلرسائييّل ومن سوء  الّنشاط  بالّتبح من  الرّشكة 

الفلسطينّيني. وفقا ملجموعة من الّدعاة البارزين:

من خالل مشاركتها يف نظام الّسجون يف إرسائيل، تعترب G4S  متواطئة يف انتهاكات 
ويّل، ومشاركة يف ممارسة وسياسة إرسائيل للحبس الّشامل/اجلامعّي  القانون الدَّ
باعتباره وسيلة لثني الفلسطينّيني عن االحتجاج عىل انتهاكات إرسائيل املنهجّية 

حلقوق اإلنسان.28

دعا عدد من أعضاء الربملان يف اململكة املّتحدة G4S إىل »وضع حدٍّ لتواطئها« مع مثل 
هذه االنتهاكات و »إهناء عقودها مع هذه املرافق حيث يعاين األطفال من االعتداء اجلسدّي 
والّلفظّي بشكل روتينّي«29. وتصاعدت مزاعم توّرط G4S يف اإلجراءات اإلرسائيلّية لتطال 
الرّشكة نفسها ملسامهتها يف انتهاكات منهجّية، بدال من األفعال الفردّية ملوّظفني. واعتبارهذه 
الرّشكة كدراسة حالة، يبحث اجلزء الّتايل ما إذا كان هذا الّتدخل قد تتّتب عليها مسؤولّية 

ويّل؟ قانونّية بموجب القانون اجلنائّي الدَّ

يف  إرسائيل   G4S للعمّليات  القانويّن  الّتحليل  الّظلم:  تأمني  القانون،  موارد  اإلنسايّن  ويّل  الدَّ دياكونيا  مركز   25
األرايض الفلسطينّية املحتّلة، نوفمرب 2013، ص. 4.

املرجع نفسه، ص. 15.  26

املرجع نفسه، ص. 16.  27
روبرت Neate، »ديزموند توتو يقول G4S لوقف تزويد الّسجون اإلرسائيلّية، الغارديان، 4 يونيو 2014، متاح   28
عىل املوقع: //www.theguardian.com/business/2014/jun/04/desmond-tutu-g4s- اإلرسائييّل الّسجون، 

نعوم تشومسكي،.
»G4S جيب وضع حّد هلا بالّتواطؤ يف االعتداء اإلرسائييّل من سجناء الّطفل، الغارديان، 4 يونيو 2014، متاح   29
عىل املوقع: www.theguardian.com/world/2014/jun/04/g4s-complicity-israel-abuse//- األطفال األرسى.
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ويّل ثالثا. تواطؤ الرّشكات والقانون اجلنائّي الدَّ
ويّل بطيئا يف الّتعامل مع الرّشكات  ونظرا لتكيزها الّتقليدّي عىل الّدول، كان القانون الدَّ
وغريها من اجلهات الفاعلة من غري الّدول، عىل الّرغم أّنه أصبح واضًحا بشكل متزايد إرضار 
ا  ويّل، من ناحية أخرى، معنيًّ أنشطة هذه الكيانات بحقوق اإلنسان. كان القانون اجلنائّي الدَّ
ولّية. مِلَ وقد كانت هناك  بشكل حرصيٍّ باألفراد اّلذين يشتبه يف أهّنم متوّرطون يف اجلرائم الدَّ
حماول إلدراج املسؤولّية اجلنائّية للرّشكات يف نظام روما األسايّس ولكّنها مل تنجح، بسبب 
خماوف تتعّلق بالّتكامل ومتطّلبات االّتساق يف الّترشيعات املحّلّية املقابلة. وعىل الّرغم من 
ويّل، كانت هناك  استبعاد املسؤولّية اجلنائّية للرّشكات نفسها بموجب القانون اجلنائّي الدَّ
ولّية. وأظهرت  حماكامت األفراد اّلذين كان هلم أنشطة جتارّية متوّرطة بارتكاب اجلرائم الدَّ
عدًدا من احلاالت املوّثقة خالل احلرب العاملّية الّثانية، وبعض احلاالت الوطنّية مؤّخرا أنَّ 
ا بالّتواطؤ يف اجلرائم  املوّظفني األفراد أو أعضاء جملس اإلدارة قد يكونون مسؤولني جنائيًّ
د من زيكلون بمخالفته لقوانني  ولّية. يف القضّية بني اململكة املّتحدة ضّد تيش، أدين امُلَورِّ الدَّ
احلرب من خالل توريد الغاز، مع معرفته أّن هذا الغاز سوف يستخدم لإلبادة يف معسكرات 

االعتقال الّنازّية. 
يف حماكمة الّصناعات األملانّية الّرائدة، تمَّ الّتأكيد عىل احلاجة إىل معرفة استخدام زيكلون 
ب، وهو واحد من منتجات رشكاهتا، وقد تّم توضيح: » عدم حتديد حجم اإلنتاج وال حقيقة 
أّن شحنات كبرية كانت مّتجهة ملعسكرات االعتقال لن يكون وحده كافيا ... لالستنتاج ... 
أّن أولئك اّلذين يعرفون هبا كان لدهيم علم باهلدف اإلجرامّي هلا«. وحدثت حماكامت هؤالء 
الّصناعّيني يف سياق كان فيه املئات من املالحقات القضائّية من قبل احللفاء املنترصين، لكّنها 

تشّكل سوابق مفيدة للّنظر يف املسؤولّية اجلنائّية للرّشكات الفاعلة.
وبالّنظر إىل حدود الوالية القضائّية للقانون اجلنائّي الّدويّل، من الرّضورّي الّتكيز عىل 
املسؤولّية اجلنائّية للموّظفني األفراد أو مديري الرّشكة واملسؤولني فيها علاًم أّن الرّشكات 
ولّية  ويّل، وجيدر بالذكر أّن االنتفاع من اجلرائم الدَّ نفسها ال يمكن أن حتاكم عىل املستوى الدَّ
ا، وقد تعاين  ويّل، عىل الّرغم من كوهنا مدانة أخالقيًّ ليست جريمة بموجب القانون اجلنائّي الدَّ
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الرّشكات تبًعا لذلك من تشويٍه ومسٍّ بسمعتها. من حيث املسؤولّية اجلنائّية الفردّية، قد 
ا،  ويّل ليس فقط عن ارتكاب اجلرائم فعليًّ يكون الفرد مسؤوال بموجب القانون اجلنائّي الدَّ
بل أيًضا عن إصدار األمر، الّتخطيط، الّتحريض واّلذي أّدى إىل ارتكاب جرائم َدولّية. قد 
ا عن جرائم مرؤوسيهم بسبب معرفتهم،  يكون القادة العسكرّيون واملدنّيون مسؤولني جنائيًّ
أو وجوب معرفتهم، أو فشلهم يف منع أو معاقبة اجلناة. يف حالة جرائم حمتملة ضّد األرسى 
واملعتقلني الفلسطينّيني، وتواطؤ الرّشكات فيه، وينبغي االنتباه إىل »املساعدة والّتحريض« 
كأوجه من املسؤولّية اجلنائّية املنصوص عليها يف نظام روما األسايّس. وفقا للامّدة 25 )3( 
)ج(، قد يكون الّشخص مسؤوال جنائيًّا عن اجلريمة يف اختصاص املحكمة إذا » قام بتسهيل 
أو تيسري ارتكاب هذه اجلريمة، توفري الوسائل، الّتحريض أو املشاركة يف ارتكاهبا أو حماولة 

ارتكاهبا، بام يف ذلك توفري وسائل ارتكاهبا ».
املساعدة والّتحريض يعترب من املظاهر األكثر صلة باملسؤولّية اجلنائّية يف سياق تواطؤ 
الرّشكات يف انتهاكات حلقوق اإلنسان. وكانت الوسيلة الوحيدة للمسؤولّية اجلنائّية عىل 
وجه الّتحديد املذكورة يف املبادئ الّتوجيهية لألمم املّتحدة بشأن األعامل الّتجارّية وحقوق 
املّتحدة حلقوق اإلنسان يف عام 2013. وتنّص  اإلنسان، واّلتي وافق عليها جملس األمم 

املبادئ الّتوجيهّية عىل تعريف للمساعدة والّتحريض:

ويّل يشري إىل أّن معياري  إّن ثقل االجتهاد والّسوابق القضائّية يف القانون اجلنائّي الدَّ
املساعدة والّتحريض ذات الّصلة هو العلم وتقديم املساعدة العملّية أو الّتشجيع 

والّتحريض مّما كان له تأثري كبري عىل ارتكاب اجلريمة.

من  كبري  بقدر  أي  اجلنائّية  املسؤولّية  من  الّنوع  هذا  ولّية  الدَّ اجلنائّية  املحكمة  تعالج  مل 
الّتفصيل حّتى اآلن، عىل الّرغم من أّن االجتهاد والّسوابق القانونّية العديدة اّلتي برزت يف 
ولّية األخرى. بينام كان هناك بعض االختالف يف االجتهاد القضائّي حول  املحاكم اجلنائّية الدَّ
هة ِخّصيصا الرتكاب اجلرائم،  مسألة ما إذا كانت املعونة أو املساعدة جيب أن تكون ُموجَّ
ا أو  فمن الواضح أّن مسامهة الفرد جيب أن تكون مؤّثرة وفّعالة - ال يلزم أن يكون أساسيًّ
رشط ال غنى عنه الرتكاب اجلريمة - وأّنه جيب أن يتمَّ عن قصد. املساعدة والّتحريض، 
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واملعرفة هي املعيار املطلوب، بدال من »القصد والعلم«، وهو املعيار العام املنصوص عليها 
يف املاّدة 30 من نظام روما األسايّس. باملساعدة والّتحريض عىل الّسوابق القضائّية وشملت 

توريد األسلحة والّذخرية والّتدريب واملوارد العسكرّية. 
َمت »هلذا الغرض«  حيّدد نظام روما األسايّس يف املاّدة 25 أّن املساعدة جيب أن تكون قد ُقدِّ
من ارتكاب اجلريمة يف الّسؤال، وليس من الواضح حّتى اآلن كيف يمكن للمحكمة تفسري 
هذا احلكم. وباملثل، كان هناك بعض اخلالف بني حماكم الواليات املّتحدة الفصل يف الّدعاوى 
املدنّية بموجب الّنظام األسايّس الغريبة اجلنح لدهيم حول ما إذا كانت هناك حاجة للمعرفة 
واملسامهة الكبرية يف املساعدة والّتحريض، أو ما إذا كانت هناك حاجة الغرض، يف أّن متواطًئا 
م هادًفا املساعدة. والغرض منه يقول: إّن بيع األسلحة والّذخائر إىل مجاعة مسّلحة من  تقدَّ
امُلَرّجح أن تكون لتحقيق الّربح، بدال من املسامهة يف ارتكاب جرائم حرب. غياب رشط 
الغرض، عىل الّرغم من أّنه من الواضح أّن الّنشاط االقتصادّي حمايد يف الّظاهر يؤّدي إىل 

ولّية، إذا تّم استيفاء املعايري املذكورة أعاله واملساعدة والّتحريض. الّتواطؤ يف اجلرائم الدَّ
وبالعودة إىل حالة G4S إرسائيل، وليس هناك دليل عىل أّن مسؤويل الرّشكة أو موّظفيها 
شاركوا يف ختطيط أو توجيه الّسياسات أو املامرسات إلرسائيلّية اجّتاه األرسى واملعتقلني 
الفلسطينّيني. وقد يبدو أّن مسامهتها هامشّية أكثر، بالّنظر إىل أّن تقارير أشارت إىل توفريها 
الّتفتيش. من حيث املساعدة  الاّلزمة لنقاط  أنظمة األمن للّسجون اإلرسائيلّية واملعّدات 
والّتحريض، والّدعاية الكبرية حول أنشطة G4S يف إرسائيل قد تّم إخطار املوّظفني األفراد 
أّن أنشطتهم قد توّرطهم بطريقة أو بأخرى يف األعامل اإلجرامّية املحتملة، وبالّتايل يساعد 
عىل تلبية متطّلبات املعرفة. وليس من الواضح، مع ذلك، أّن مسامهتها - كام هو موّضح 

ويّل الّسائد. - كبرية بام يكفي لتوليد املسؤولّية اجلنائّية بموجب معايري القانون اجلنائّي الدَّ
وبإجراء »مراجعة مستقّلة« بتكليف من G4S ألنشطتها يف إرسائيل وفلسطني تبنّي أّن 
اّلتي  املزعومة  الّتواطؤ مع جرائم احلرب  G4S عىل أساس  »ليس هناك قضّية ضّد رشكة 
كانت  للرّشكة  القانونّية  املخاطر  فإّن  فني،  امُلكلَّ اخلرباء  نظر  ترتكبها إرسائيل«. من وجهة 
ا أن نرى كيف يمكن أن تتحّقق املتطّلبات القانونّية للمسامهة  منخفضة: »من الّصعب جدًّ
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واملعرفة والّنّية«. يف حني أنَّ هناك »إخفاقات حلقوق اإلنسان بشكل واضح يف بعض أجزاء 
من نظام أمن إرسائيل، ]...[ إنَّ دور G4S« بعيد كّل البعد عن األسباب املبارشة والّتأثري 
عىل هذه اجلرائم«. وترّكز »املراجعة املستقّلة« عىل تواطؤ حمتمل من الرّشكة نفسها، بدال من 
ويّل الواجب الّتطبيق. ومع  املستخدمني األفراد، وتفتقر إىل الّدقة أحيانا يف حتليله للقانون الدَّ
ويّل يف املسؤولّية  ذلك، فإّن مستوى احلاجة الواجب توافرها بموجب القانون اجلنائّي الدَّ
اجلنائّية عىل أساس املساعدة والّتحريض ال يبدو أن حتّقق يف هذه احلالة بالّذات، إاّل إذا كانت 
األدّلة عىل حدوث مسامهة أكرب من قبل املستخدمني األفراد أو مديري الرّشكة يف جرائم 

حمتملة ضّد األرسى واملعتقلني الفلسطينّيني.
الّطرق  ملعاجلة  األنسب  األداة  دائام  ليس  الوطنّي،  نظريه  مثل  ويّل،  الدَّ اجلنائّي  القانون 
املختلفة اّلتي قد تكون الرّشكات الفاعلة متوّرطة يف انتهاكات حلقوق اإلنسان أو جرائم 
َدولّية. ويمكن االّطالع بمزيد من الوضوح يف هنج جلان تقيّص احلقائق، عىل سبيل املثال، 
مثل جلنة تقيّص احلقائق واملصاحلة يف جنوب أفريقيا، اّلتي عقدت جلسة استامع مؤّسساتّية 
حول دور ›األعامل الّتجارّية والعاملّية يف عهد نظام الفصل العنرصّي«. وبني الّتقرير الّنهائّي 
لّلجنة أّن »دور القطاع الّتجارّي كان مركزيًّا وحموريًّا القتصاد دولة جنوب أفريقيا خالل 

سنوات الفصل العنرصّي«. وحدد ثالثة مستويات من املشاركة من قبل الرّشكات:

تصميم  عىل  املساعدة  يف  تورطت  الّتعدين  صناعات  سّيام  ال  الرّشكات  »بعض 
مع  الّتعاون  من  استفادت  أخرى  رشكات  العنرصّي.  الفصل  سياسات  وتنفيذ 
اهلياكل األمنّية للّدولة الّسابقة. يف حني استفادت معظم الرّشكات من العمل يف 

سياق منّظم عنرصيًّا«.

توّرط  عدم  لضامن  والّسعي  الرّشكات  مساءلة  حماولة  يف  متوافرة  أخرى  سبل  هناك 
ولّية أو انتهاكات حقوق اإلنسان. كانت رشكة املؤّسسات والرّشكات الّتجارّية يف اجلرائم الدَّ
 G4S  موضوع الّشكوى والّتحقيق بموجب توجيهات منّظمة الّتعاون والّتنمية للرّشكات 
متعّددة اجلنسّيات اّلتي كانت نقطة االّتصال الوطنّية يف اململكة املّتحدة. وجدت الّشكوى 
بعض »الّتناقضات الّتقنّية« مع االلتزامات املحّددة للرّشكة، ولكن ليس »عدم وجود فشل 
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واسع من قبل G4S عىل احتام حقوق اإلنسان للّشعب اّلذي باسمه تتمُّ الّشكوى«. عىل 
الّرغم أّن نقطة اّتصال وطنّية وجدت أّن هناك »تأثريات سلبّية يف جمال حقوق اإلنسان املرتبطة 
ا من املعلومات اّلتي تمَّ استعراُضها »تفيد  باملرافق واملواقع املشار إليها«، وخلص إىل أّن أيًّ
دة من الرّشكة، وأّن هلا دورا مبارشا يف هذه الّتأثريات  بتوّرط موّظفي G4S أو املعّدات امُلزوَّ
ا؛ إذ كان يمكن أن تفعل املزيد  الّسلبّية«. ومع ذلك، ثبت أّن الرّشكة قد ارتكبت انتهاًكا فنيًّ
أفيد  الّرغم من عدم كوهنا املسّببة. وقد  »ملعاجلة اآلثار املتّتبة عىل حقوق اإلنسان«، عىل 
سوف G4S لن تسعى لتجديد عقودها مع الّسجون اإلرسائيلّية عندما تنقيض مّدة رسياهنا 

يف عام 2017.

3. استنتاج
ولّية، عىل الّرغم  كام يشري القانون، ال يمكن أن حتاكم املؤّسسات أمام املحكمة اجلنائّية الدَّ
من وجود شّك يف أّن املستخدمني األفراد أو مديري الرّشكة قد يقعون ضمن اختصاص 
ويّل معايري صارمة حول املسؤولّية القانونّية الّناشئة  املحكمة. ويفرض القانون اجلنائّي الدَّ
املساعدة  وتعترب  اجلنائّي.  القانون  بموجب  فرضها  يمكن  اّلتي  العقوبات  خلطورة  نظرا 
والّتحريض أنسب شكل من أشكال املسؤولّية اجلنائّية يف سياق إرشاك الرّشكات الفاعلة 
يف أنشطة إجرامّية ويتطّلب الّتدّخل، وأن يكون ضمن اختصاص املحكمة: معرفة الفرد 

واملساعدة العملّية أو الّتشجيع اّلذي لديه تأثري كبري عىل ارتكاب جريمة. 
الّسجناء  معاملة  سياق  يف  َدولّية  جرائم  ارتكاب  حول  واضحة  ة  ُحجَّ تقديم  يمكن 
واملعتقلني الفلسطينّيني، عىل الّرغم من أّن بعض املسائل القضائّية ال يزال يتعني معاجلتها 
واملعتقلني  الّسجناء  معاملة  إساءة  يف  الرّشكات  بعض  توّرطت  حني  يف  معها.  والّتعامل 
الفلسطينّيني، كام فعلوا مع جوانب أخرى لالحتالل اإلرسائييّل لألرايض الفلسطينّية، من 
ا ليؤّدي إىل املسؤولّية  ويّل، مثل هذا الّتدّخل ال يبدو كبريا وهامًّ وجهة نظر القانون اجلنائّي الدَّ
ولّية. فهناك أفراد آخرون،  اجلنائّية، وبالّتايل لتستعي انتباه املّدعي العاّم للمحكمة اجلنائّية الدَّ
أمثال مسؤولني رفيعي املستوى يف إدارة الّسجون أو وزارات األمن الّداخيّل والّدفاع، مّمن 

يتمّتعون بنفوذ أكرب وسلطة مبارشة عىل أسلوب معاملة األرسى واملعتقلني الفلسطينّيني.
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البرملان األوروبّي واألسرى الفلسطينّيون
إميير كوستيلو

رئيس وفد البرملان األوروبّي إلى فلسطني

اجلزء ١ - اخللفّية
األرسى  قضّية  حول  الّندوة  هذه  الستضافة  املؤمتر  منّظمي  أهّنئ  أن  البداية  يف  أريد 
الفلسطينّيني وأشكركم مجيًعا عىل إتاحة الفرصة للحضور ويرّشفني كثريا أن أحتّدث إليكم.
ترّكز هذه الورقة عىل اإلجراءات اّلتي اخّتذها الربملان األورويّب ملعاجلة ورفع 
قضّية األرسى الفلسطينّيني يف الّسجون اإلرسائيلّية منذ عام 2008 حّتى إرسال 
يف  الفلسطينّيني  األرسى  أوضاع  حول  احلقائق  لتقيّص  األورويّب  الربملان  بعثة 

الّسجون اإلرسائيلّية.
حقوق  قضّية  إهّنا  قانونّية.  وقضّية  إنسانّية  قضّية  هي  الفلسطينّيني  األرسى  قضّية 
اإلنسان؛ فمن قضّية َدولّية - ترصحيات األمني العاّم لألمم املّتحدة، املفّوض الّسامي 
لألمم املّتحدة حلقوق اإلنسان، مقّرر األمم املّتحدة اخلاّص حلقوق اإلنسان يف األرايض 
الّشؤون اخلارجّية يف  أوروبا، وجملس  الربملانّية ملجلس  املحتّلة، واجلمعّية  الفلسطينّية 
االحّتاد األورويّب والربملان األورويّب، مجيعها ترصحيات يف أوقات خمتلفة صّبت يف ذات 
قضّية  اإلنسان.  حلقوق  ويّل  الدَّ والقانون  ويّل  الدَّ بالقانون  االلتزام  بوجوب  املوضوع 
األرسى أيضا قضّية سياسّية وحتتاج إىل معاجلة عىل الّساحة الّسياسّية، مل تكن دائام سهلة، 

بالّتأكيد مل تكن دائام رائجة أو مفّضلة.
ومع ذلك فإّن هذه املسألة حتديًدا بقيت مطروحة بشكل دائم عىل جدول أعامل وفد 
الربملان األورويّب إىل املجلس الّترشيعّي الفلسطينّي )DPLC( منذ عام 2008. وعالوة عىل 
ذلك، سلط الربملان األورويّب الّضوء يف اجللسة العاّمة ومن خالل جلاهنا املختلفة عىل قضّية 
األرسى الفلسطينّيني، للمطالبة باإلفراج عن الّسجناء الّسياسّيني، وإلهناء سياسة االعتقال 
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اإلدارّي؛ وذلك بالّتكيز عىل قضّية األرسى ما قبل أوسلو، وبشكل خاّص عىل ظروف 
االحتجاز وأوضاع الّنساء واألطفال يف هذه الّسجون.

إنَّ القضّية الفلسطينّية أدرجت وبقّوة عىل جدول األعامل عام 2008 – رغم طرحها يف 
ا، ثّم تبعها القرار اّلذي دعا إرسائيل إىل ضامن احلّد األدنى من املعايري عىل  املّرات األوىل لفظيًّ
ظروف االعتقال واحتامها حلّق حماكمة مجيع املعتقلني وضع حّد ملامرسة االعتقال اإلدارّي 
وتنفيذ تدابري كافية، ومحاية للقارصين، وحقوق الّزيارة للّسجناء، واالمتثال الكامل للمعايري 
ولّية بام يف ذلك اّتفاقّية حقوق الّطفل، واّتفاقّية األمم املّتحدة ملناهضة الّتعذيب وغريه  الدَّ
ا من  من رضوب املعاملة الاّلإنسانّية وامُلهينة أو العقوبة. وكان صدور ذلك القرار َمْعَلاًم هامًّ

حيث العمل األورويّب حول قضّية األرسى.
ويف مارس 2011، عقد الربملان األورويب جلسة استامع بمشاركة الوزير عيسى قراقع 
رين الفلسطينّيني فضال عن ممّثلني من مصلحة الّسجون  املسؤول عن شؤون املعتقلني وامُلحرَّ
لتقيّص  بعثة  بإرسال  األورويّب  للربملان  توصية  الّزيارة  تلك  نتائج  أحد  اإلرسائيلّية. وكان 
احلقائق مع حّق كامل للوصول ملرافق الّسجون واملعتقلني. وكان الّسيد بروينيسياس جي 

روسا رئيًسا للوفد آنذاك اّلذي أوىص بوجوب متابعة هذه الّتوصية عقب االجتامع.
يف فرباير 2012، استلمت مسؤولّيات دي روسا يف الربملان األورويّب وكذلك رئيًسا 
الّسجناء  مسألة  اجّتاه  عميقا  التزاما  روسا  دي  أبدى  سابق،  مجهورّي  وكسجني  للوفد. 
الّسياسّيني، وأنا أتعّهد اآلن، باعتباري خليفة دي روسا، أْن ُأْعَنى بشكل كبري بقضّية األرسى، 

وضامن إرسال بعثة تقيّص احلقائق.
احلايّل من أصل  الّرئيس  فيهم  بمن  الّسابقني،  الّثالثة  املديرين  أنَّ  املثري لالهتامم،  ومن 
هم  أندرسون،  مارتينا  احلايّل،  والّرئيس  سورا  دي  بروينيسياس  منهم،  واثنان  إيرلندّي، 
سجناُء سياسّيون سابقون. ولدّي اهتامم خاّص هبذا املوضوع، كام زوجي، جو كوستيلو، 
للّتجارة والّتنمية، وكان عضًوا مؤّسًسا يف  الربملان اإليرلندّي ووزير سابق  وهو عضو يف 
منّظمة حقوق الّسجناء اإليرلندّيني، وكان متابًعا َنِشًطا لقضّية الّسجناء الّسياسّيني يف سياق 

عملّية الّسالم اإليرلندّية.
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أما بالّنسبة للّتجارة والّتنمية، فقد حرض الوزير جو كوستيلو اجتامع مائدة مستديرة مع 
الّسفري ليىل شهيد وعدد من أعضاء الربملان األورويّب يف الربملان األورويّب للّدراسة والبحث 
يف العديد من بعثات تقيّص احلقائق اّلتي قادها مع برملانّيني إيرلندّيني آخرين لربيطانيا يف 
منتصف الّتسعينّيات ملراجعة أوضاع الّسجناء اإليرلندّيني املحتجزين يف الّسجون الربيطانّية. 
يف تلك املائدة املستديرة، سّلط الّضوء عىل أمهّية وجود املجموعة الربملانّية لرصد ومراقبة 
أحوال الّسجون. وشّدد عىل أمهّية تأمني »الّتوافق« مع الّسجناء يف خضم عملّية الّسالم. 
الّسجناء حياهتم اخلاّصة وحّرّيتهم للخطر واملساومة، وجيب أن تكون قضّيتهم  ويعرض 
املركزّية يف الّتفاوض حول االّتفاق الّنهائّي. يف الواقع، ضّخت قضّية األرسى واملعتقلني 
الكثري من الّزخم لعملّية الّسالم. فمناقشاهتم الّداخلّية وحواراهتم أْثَرِت املنطق، وخربهتم 
وتضحياهتم أعطت مصداقّية آلرائهم. وفتحت بعثات تقيّص احلقائق الربملانّية املجال جلمهور 

أوسع من حركة اجلمهورّيني عىل حّد سواء يف إيرلندا ويف بريطانيا للّتحرك. 
أثبت هذا االجتامع نجاعته يف تأمني دعم أعضاء الربملان األورويّب للجنة تقيّص احلقائق 

حول قضّية األرسى الفلسطينّيني يف الّسجون اإلرسائيلّية.
ويف مّتوز 2012، ناقش الربملان األورويّب قراًرا مشتًكا حول الّضّفة الغربّية والقدس 
الرّشقّية، وأشار جمّدًدا إىل قضّية األرسى، ودعا إىل وضع حّد لالعتقاالت اإلدارّية، وإطالق 
بَمن يف ذلك  الفلسطينّي،  الّترشيعّي  الّسياسّيني، وحتديدا أعضاء املجلس  الّسجناء  رساح 

مروان الربغوثي.
ويف آذار 2013، استجاب أعضاء الربملان األورويّب حلادثة وفاة األسري عرفات جرادات، 
جّراء إرضابه عن الّطعام بإصدار قرار يدعو إىل »إجراء حتقيق مستقل يف مالبسات وفاته، ويف 
مجيع مزاعم الّتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الاّلإنسانّية أو املعاملة امُلهينة أو 
ًدا عىل حرص الربملان األورويّب وقلقه من أوضاع  العقاب ضّد األرسى الفلسطينّيني »، ُمشدِّ
املعتقلني الفلسطينّيني املحتجزين يف االعتقال اإلدارّي، ودعا الّسلطات اإلرسائيلّية لضامن 
حقوق الّزيارات العائلّية، وإطالق رساح أعضاء احلركة اّلذين اعتقلوا من املجلس الّترشيعّي 

الفلسطينّي، بينهم مروان الربغوثي.
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واألهّم من هذا القرار، دعا إىل إرسال بعثة لتقيّص احلقائق من قبل الربملان األورويّب لتقييم 
أوضاع األرسى الفلسطينّيني، مع إيالء اهتامم خاّص ألوضاع الّنساء واألطفال، وسياسة 
االعتقال اإلدارّي. عىل الّرغم من جهود البعض لتغيري هذه الّصيغة وإلغائها من القرار، إاّل 
أّنه صدر ولو بفارق صوت واحد يف ذلك اليوم. وكان صدور ذلك القرار إنجازا ُمهامًّ آخر، 

وبدأ العمل عىل الفور الخّتاذ الّتتيبات الاّلزمة للبعثة لتقيّص احلقائق.
ُنّظم بمناسبة  يف أبريل 2013 شارك الوفد يف مؤمتر احلّرّية والكرامة يف رام اهلل اّلذي 
الّذكرى احلادية عرشة العتقال مروان الربغوثي، أّول ممّثل منتخب يف املجلس الّترشيعّي 
الفلسطينّي يتّم اعتقاله. وقد القى قرار الربملان األورويّب إلرسال بعثة لتقيّص احلقائق يف 
أوضاع الّسجناء الفلسطينّيني يف الّسجون اإلرسائيلّية ترحاًبا كبرًيا. وأبدى الربملان األورويّب 

احلايّل التزامه القوّي ملتابعة هذا القرار وأْن تتّم الّزيارة قبل هناية الوالية الّسابعة.
يف يونيو 2013، أجريت جلسة استامع يف الربملان األورويّب حول األسري الفلسطينّي مع 
ولّية اخلاّصة  اثنني من اخلرباء: الّسّيد آدي نيف، وهو حماٍم يف الوزارة اإلرسائيلّية للّشؤون الدَّ
وأعرب  الّضمري.  مؤّسسة  مديرة  فرنسيس،  سحر  والّسّيدة  اإلرسائيلّية،  العدل  وزارة  يف 
احلضور من أعضاء الربملان األورويّب يف جلسة االستامع عن رأهيم بأّن شهادة الّسّيد نيف 
اّلتي طرحت  كانت حمدودة للغاية وسطحّية، ومل يستطع اإلجابة عىل العديد من األسئلة 
عليه، وما تناقض بشكل كامل مع الّصورة اّلتي قّدمتها سحر فرنسيس. إذ كان هناك رؤية 
واضحة يف هذا الّنقاش أنَّ بعثة تقيّص احلقائق جيب أْن تتّم عىل وجه الرّسعة. قّدمت مؤّسسة 

الّضمري اقتاًحا حول ماهّية الربنامج ملثل هذه املهّمة لتقيّص احلقائق.
وكان الوفد يعتزم اّلسفر إىل قطاع غّزة يف نوفمرب ترشين ثاين عام 2013. ولكن بسبب 
رفض إرسائيل الّسامح للوفد بدخول غّزة )قرار اّلسلطات اإلرسائيلّية اّلذي أدين عىل نطاق 
واسع من قبل أعضاء الربملان األورويّب( توّجه إىل الّضّفة الغربّية. وكانت عىل عاتق هذه 
الّزيارة صالحّيات واسعة ومسؤولّيات أوسع، ولكن الّتكيز كان أكرب عىل قضّية األرسى.
رين،  الفلسطينّي لشؤون األرسى وامُلحرَّ الّسّيد عيسى قراقع الوزير  والتقى الوفد مع 
والّسّيد قّدورة فارس، رئيس نادي األسري وقد رّحب الّسّيد فارس بتصويت الربملان عىل 
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إرسال بعثة تقيّص احلقائق، وأّكد أمهّيته. أبلغنا الوزير أّنه سيتّم اإلفراج عن 26 سجينا يف 
فتة ما قبل أوسلو يف اليوم الّتايل، وسوف يتّم استقبال 21 منهم يف رام اهلل. واّتفقنا عىل أن 
نكون حارضين يف حفل العودة للوطن. وقد كان مجيع أفراد الوفد، باستثناء شخص واحد، 
موجودين عند استقبال الّرئيس عّباس الّسجناء الّسابقني باالسم، إىل جانب هتافات 2000 
شخص. بحضور أعضاء الربملان األورويّب، اكتسب هذا احلدث تغطية إعالمّية كبرية، وأبرز 

قلق الربملان األورويّب حول هذه املسألة.
عىل الّرغم من املوافقة عىل القرار يف آذار 2013، كان هناك معارضون للبعثة لتقيّص 
احلقائق استمّروا بمحاوالهتم إلحباط الّتقّدم. استغرق األمر جهودا متضافرة من جمموعتي 
اخلاّصة، واالشتاكّيني والّديمقراطّيني، واجلامعات الّداعمة األخرى حّتى حظينا بالّتفويض 
املطلوب. اّلذي أتى يف هناية املطاف عىل أعتاب االنتخابات األوروبّية يف عام 2014 واّلتي 
أثبتت أهّنا أقّل من مرضية. وانسحب عدد من أعضاء الربملان األورويّب البارزين بمن فيهم 

رئيس الوفد إىل إرسائيل.
أّننا  الّشئون اخلارجّية قد وضعت الربنامج. يف حني  بمجّرد املوافقة، كانت أمانة جلنة 
نفهم يف البداية أّن هناك موافقة من اإلرسائيلّيني لدخول البعثة، وتوفري إمكانّية الوصول 

إىل الّسجون، والوزراء يف احلكومة واملسؤولني.
 أصبح واضحا لدينا أّن الّتعاون اإلرسائييّل مع البعثة سوف يكون ضئيال للغاية. وكان 
هناك تأخري ومماطلة يف تأكيد االجتامعات. يف الواقع، ويف حني كان الوفد مسافرا، ألغيت 

العديد االجتامعات املّتفق عليها.
وبالّتايل وعىل الّرغم من أنَّ واليتها وصالحّياهتا واضحة، تّم منع الوفد من الوصول 
إىل الّسجون، ومل نكن قادرين عىل تأمني لقاءات مع وزاريَت العدل اإلرسائيلّيتني، الّداخلّية 
الّسلطات اإلرسائيلّية  اخّتذته  اّلذي  القرار  الّشديد من  واخلارجّية. وقد عرّبنا عن استيائنا 

برفض الّتعاون مع بعثة الربملان األورويّب، مّما حال بيننا وبني أداء مهّمتنا الّديمقراطّية.
ومع ذلك، وحّتى يف حالة عدم وجود تعاون من الّسلطات اإلرسائيلّية، رأينا أمّهّية إمتام 

هذه املهّمة. وأّيد هذا الّنهج عدد من املنّظامت غري احلكومّية الفلسطينّية واإلرسائيلّية. 
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باألرسى  املتعّلقة  القضايا  حضور  ضامن  إاّل  هو  ما  هذه،  احلقائق  تقيّص  بعثة  مثل  إنَّ 
. وقدوم وفد من الربملان األورويّب يقّدم تعيني رسالة سياسّية  الفلسطينّيني بشكل قوّي وَجيِلّ
ولّية للمسامهة يف تقديم  مهّمة، وسوف يوّفر الّدعم ملنّظامت حقوق اإلنسان واملنّظامت الدَّ

املساعدة ورفع اإلجحاف عن الّسجناء الفلسطينّيني.

اجلزء الّثاني: تقرير بعثة تقّصي احلقائق ١8-٢٢ مارس ٢٠١4
بدأت بعثة تقيّص احلقائق يف هناية املطاف يف الفتة من 18-22 آذار 2014. وشملت: 
EPP، نيكول كيل نيلسن، حزب اخلرض،   ،Protaiewicz إيمري كوستيلو، رئيسا، جاسيك 

GUE / NGL ،Hyaric بارتيك لو

الّصليب األمحر:
ولّية للّصليب األمحر يف القدس،  والتقى الوفد الّسّيد فريدريك بوير، رئيس بعثة الّلجنة الدَّ

ولّية، مدير األنشطة الّتدريبّية. والّسّيد مارك مورير، الّلجنة الدَّ
قّدم املسؤولون موجًزا عن الّتاريخ الّطويل للّصليب األمحر ودورهم يف مراقبة ورصد 
أوضاع األسري الفلسطينّي. وسّلطوا الّضوء عىل قلقهم من أنَّ إرسائيل ترتكب بشكل 
منهجّي خرقا الّتفاقّية جنيف الّرابعة اّلتي وقعت عليها؛ حيث يتّم احتجاز الّسجناء يف 
الّسجون اإلرسائيلّية وليس يف األرايض الفلسطينّية املحتّلة. وسّلطوا الّضوء أيضا عىل 
قضايا ال ُتَعدُّ وال حُتىص حول تنظيم الّزيارات العائلّية من الّتصاريح للفحص وللّنقل. 
ّيًة بشأن  يف حني مل يتمّكنوا من مناقشة احلاالت الفردّية، وأّكدوا أّن لدهيم خماوَف ِجدِّ

معاملة األرسى الفلسطينّيني.
مدير  إىل  توصياهتم  يقّدمون  إذ  االعتقال،  ظروف  يف  االنتهاكات  يرون  وحيث 
الّسجن، بأنَّه إذا مل تعالج هذه االنتهاكات، فإهّنم سيتابعوهنا مع الوزارة وإذا لزم األمر 
ّية، وذكر العاملون أّن  سيذهبون إىل احلكومة. ويعمل الّصليب األمحر حتت بند الرّسّ
الّصليب األمحر لن يذهب إىل اإلعالم/العاّم إاّل كمالذ أخري حني يكون احلوار مع 

الّسلطات غري ممكن.
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ولّية اليونيسيف / مراقبة املحاكم العسكرّية / DCI الدَّ
»األطفال  بعنوان  تقريرا  نرشت  قد  املنّظمة  كانت  اليونيسيف،  ملقّر  زيارتنا  قبل 
يف االحتجاز العسكرّي اإلرسائييّل«. أفادت اليونيسيف وجود عّدة ممارسات مثرية 
للقلق من قبل اإلرسائيلّيني فيام يتعّلق باحتجاز األطفال - بام يف ذلك رفض الّسامح 
لآلباء واألّمهات بمرافقة األطفال يف حال اعتقاهلم وإحضارهم لالستجواب، ال يتّم 
إبالغ األطفال بحقوقهم، يتعّرضون لتعصيب العيون واملعاملة بخشونة وعنف أثناء 
ولّية بشأن اعتقال  الّنقل؛ أصدرت اليونيسيف 38 توصية لضامن االمتثال للمعايري الدَّ
األطفال. وكانوا قد أحرزوا بعض الّتقدم - عىل سبيل املثال وافقت القيادة املركزّية 
للجيش اإلرسائييّل لتجربة تطبيق بعض املامرسات يف منطقتني يف الّضّفة الغربّية – أْن 
يتمَّ استدعاء األطفال بدال من إلقاء القبض عليهم بني ليلة وضحاها – وتقليص فتة 
احلبس االحتياطّي قبل أْن يتمَّ حماكمة الّطفل والّتوصيات الّصادرة بشأن استخدام 
عدد  انخفاض  من  الّرغم  وعىل  األرس.  وإخطار  اليدين  تكبيل  العينني،  تعصيب 
اليونيسيف أهّنا ال تزال تشعر بقلق بالغ بشأن معاملة  األطفال املحتجزين، أفادت 

القارصين أثناء االحتجاز.
كام التقى الوفد جريارد هورتون من مراقبة املحاكم العسكرّية، قبل االجتامع مع 
العقيد موريس هريش، رئيس الّنيابة العسكرّية يف هيودا والّسامرة. ترصد هذه املنّظمة 
عىل وجه الّتحديد كيفّية األساليب يف معاملة األطفال خالل االعتقال واالحتجاز. 
أنَّ بعض  اليونيسيف، وأشار إىل  لتقرير  الكبرية  الّسّيد هورتون عىل األمّهّية  اعتف 
الّتقّدم قد أحرز فعال. وأّكد أنَّه عندما يتمُّ القبض عىل قارص، تكون ال 24 ساعة األوىل 
حاسمة، وجيب أْن ترّكز اجلهود أكثر عىل وضع حدٍّ أدنى وواضح ملعايري اإلجراءات 
القانونّية لتلك ال 24 ساعة األوىل. القضايا اّلتي أثارهتا منّظمة اليونيسيف ومنّظمة 
ووتش وردت بقّوة يف لقاء مع منّظامت املجتمع املديّن؛ حيث أعربت منّظمة الّدفاع 
عن األطفال الّدولّية )DCI( عن خماوفها حول األطفال الفلسطينّيني اّلذين ُيؤخذون 

إىل الّسجون اإلرسائيلّية.
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حنان عرشاوي، بتسيلم، أطّباء من أجل حقوق اإلنسان، مؤّسسة الّضمري، ومنّظامت املجتمع املديّن
الفلسطينّية.  الّتحرير  ملنّظمة  الّتنفيذّية  الّلجنة  عضو  عرشاوي،  حنان  مع  الوفد  التقى 
ناقشنا اإلجراءات اإلرسائيلّية املتعّلقة بأوضاع الّسجناء الفلسطينّيني، واعتقال الربملانّيني 
ويّل واإلنسايّن يف حالة األرسى واملعتقلني  الفلسطينّيني، واحلاجة امللّحة لتطبيق القانون الدَّ

الفلسطينّيني وأمّهّية مساءلة إرسائيل. 
األورويّب من 14 مارس  الربملان  بقرار  الّدكتورة عرشاوي  بت  يف ذلك االجتامع، رحَّ
يف  الفلسطينّي  الّترشيعّي  املجلس  أعضاء  مجيع  عن  الفورّي  »لإلفراج  دعا  اّلذي   2013

الّسجوِن اإلرسائيلّية، بام يف ذلك مروان الربغوثي«.
وعربت Naama Baumgaretn-Sharon من منّظمة بتسيلم عن خماوفهم الكبرية وقلقهم 
من اّتباع االعتقال اإلدارّي أو االحتجاز الّسابق للمحاكمة بدون مّدة حمدودة. وأشار هداس 
زيف إىل مشاركة أطّباء من أجل حقوق اإلنسان، وعرّب عن قلقه إزاء اقتاح استخدام الّتغذية 
القرسّية للّسجناء املرضبني عن الّطعام. وأجرى الّدكتور هاريل إرزي، أطّباء من أجل حقوق 
اإلنسان، العديد من الّزيارات إىل الّسجون اإلرسائيلّية لتقييم أوضاع األرسى الفلسطينّيني، 
. وأعرب عن قلقه البالغ إزاء قدرة املرافق الّطّبّية يف الّسجون اإلرسائيلّية  البالغني والُقرصَّ
بشكل عاّم عىل معاجلة املرىض، وفيام يتعّلق بالعدد الكبري من املعتقلني املرضبني عن الّطعام. 
وأعرب عن اعتقاده أنَّ العاملني يف املجال الّطّبّي يف الّسجون اإلرسائيلّية ال يتمّتعون بِمْهنّية 
ومعرفة وخيضعون لعدد من القيود - بام يف ذلك القيود املفروضة عىل امليزانّية. يف حني أّن 
هذه العيوب تؤّثر عىل كّل من األسري الفلسطينّي واإلرسائييّل، فإّن األرسى اإلرسائيلّيني 
يستطيعون الوصول إىل شبكة دعم من العائلة واألصدقاء يف حني يفتقر الفلسطينّيون إىل 
شبكة الّدعم هذه. وتنظيم زيارات للّسجون من قبل أطّباء من أجل حقوق اإلنسان يف كثري 
يتطّلب يف   – إذن خاّص  الّرفض واإلحباط وهم باألساس بحاجة إىل  تلقى  من األحيان 
كثري من األحيان االنتظار ألشهر. إذا احتاج الّسجناء إىل عناية طّبّية فورّية كي يمكنهم أْن 
ُينقلوا إىل املستشفى، ولكن ال وجود لفحص طّبّي لفريوس نقص املناعة البرشّية ومرض 

الّسكرّي، واّلرسطان، الخ أو الّطّب الوقائّي.
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التقى الوفد أيضا مع عدد من منّظامت املجتمع املديّن الفلسطينّي والّناشطني يف جمال 
حقوق اإلنسان بام يف ذلك الّضمري، مؤّسسة احلّق، إنسان، DCI. كّل هذه املجموعات 
معروفة للربملان األورويّب وحرضوا عّدة جلسات واجتامعات يف بروكسل كجزء من 
الّشبكة األورومتوسطّية حلقوق اإلنسان. ويف أعقاب هذا االجتامع، التقى الوفد مع 
تّم  عديدة  واّدعاءات  ترصحيات  قّدم  اّلذي  العسكرّية  عوفر  حمكمة  يف  الّنيابة  رئيس 

حتّدهيا ودحضها.
الّتعّرف عن قرب عىل حمكمة عوفر العسكرّية يقّدم فكرة موجزة عن اجلهود  إّن   
ولّية. وتشمل القضايا اّلتي ُأثريت يف املقتح:  اّلتي جيب بذهلا إذا قّرر االلتزام باملعايري الدَّ
الّرعاية  وانعدام  االنفرادّي،  احلبس  الّطعام،  عن  املرضبني  للّسجناء  القرسّية  الّتغذية 
الّطّبّية، أوضاع األطفال وأوضاع املعتقلني اإلدارّيني. أعربت املجموعة عن استيائها؛ 
أنَّ املستوطنني اإلرسائيلّيني يتّم حماكمتهم يف حماكم مدنّية يف حني يتّم جلب الفلسطينّيني 

أمام املحاكم العسكرّية.
لقاء مع الوزير عيسى قراقع، وزير األرسى يف الّسلطة الفلسطينّية، والّسّيد قّدورة فارس، 

املدير العاّم لنادي األسري وفدوى الربغوثي.
وأشاد الوزير بدعم الربملان األورويّب لألرسى الفلسطينّيني يف القرارات من عام 2008 
قبل  من  واجهها  اّلتي  اإلعاقات  من  األمل  وخيبة  أسفه  عن  أعرب  كام   .2013 عام  إىل 
الّسلطات اإلرسائيلّية لتحقيق رسالتها املتمّثلة يف تقييم احلالة احلقيقّية للّسجناء الفلسطينّيني 

يف مراكز االحتجاز اإلرسائيلّية.
وحتّدث الوزير عن حاالت سوء املعاملة، وعدم وجود الّرعاية الّطّبّية. واّتسع الّنقاش 
ليشمل تأثري حمادثات الّسالم عىل مصري الّسجناء. واستمع أعضاء الوفد من املحامي وزوجة 
مروان الربغوثي، فدوى الربغوثي حول محلة لإلفراج عن األرسى، خاّصة مروان الربغوثي 

ويّل. واّلتي تكتسب تأييدا كبريا عىل الّصعيد الدَّ
وعالوة عىل ذلك ربط إرسائيل إطالق رساح الّسجناء ببناء مستوطنات جديدة يف الّضّفة 

الغربّية، كام حدث يف نوفمرب ترشين ثاين كان مصدَر قلٍق كبرٍي.
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لقاء الوفد مع أعضاء الكنيست
التقى الوفد مع الّسّيد عوفر شيلح اّلذي هو عضو يف جلنة الّشؤون اخلارجّية والّدفاع 
والّسّيد هيليك بار، نائب رئيس الكنيست واألمني العاّم حلزب العمل اإلرسائييّل. وأعرب 
الوفد عن استيائه الّشديد إزاء رفض الّسامح له بدخول مراكز االعتقال، وكذلك رفض وزراء 
لقاء الوفد من الربملان األورويّب. وعرضوا خماوف الربملان األورويّب، وحول صدور القرار 
وتفويضه للّتأكد من احلقائق عىل األرض. وكّررت دعوات إلطالق رساح أعضاء املجلس 
الّترشيعّي الفلسطينّي، يف إشارة خاّصة إىل مروان الربغوثي، وكّرر موقف الربملان األورويّب 
القايض ال بوجوب عدم ربط اإلفراج عن الّسجناء بالّتقّدم يف عملّية الّسالم. واّدعى كّل من 
الّسّيد شيلة والّسّيد بار أهّنام ال يّتفقان مع القرار اّلذي اخّتذ يف رفض دخول الوفد إىل الّسجن، 
وأّنه مل يكن يف مصلحة إرسائيل منع الوصول إىل سجوهنا، وأّن حّل قضّية األرسى ال يمكن 

أْن يتحّقق إاّل من خالل حّل سيايّس يف عملّية الّسالم، وحلٍّ ُمستداٍم قائٍم عىل دولتني.
برنامج إطالق رساح األرسى دون  ا تربير  الّصعب سياسيًّ الّسّيد شيلح: من  وذكر 
إحراز تقّدم يف عملّية الّسالم. وأضاف أنَّ الفلسطينّيني ُيسيئون قراءة اإلفراج عن الّسجناء 
باعتباره عالمة عىل الّضعف. وأثري أيضا موضوع املطالبة االعتاف بإرسائيل كدولة هيودّية 
كرشط سابق للمفاوضات. وذكر الّسّيد شيلح أّن هذا ال ينبغي أن يكون رشطا سابقا، وأنَّ 
تطبيع العالقات مع العامل العريّب كان أكثر أمّهّية بكثري. وأعرب عن اعتقاده بأّن الّسالم 
ا لألعامل العدائّية  لن يكون هناية للرّصاع دون هذا الّتطبيع - اّتفاق الّسالم قد وضع حدًّ

ولكن ليس للرّصاع نفِسه.
وكان الّسيد بار متشائام للغاية حول اجلهود املبذولة إلحياء عملّية الّسالم - ذكر أّن القوى 
الّسياسّية داخل الّسلطة الفلسطينّية وإرسائيل كانت العقبة الّرئيسة للّتفاوض عىل تسوية. 
وزعم أنَّ كالًّ من عّباس ونتنياهو مل يتمّكنا من تقديم تنازالت بسبب الّضغوط الّسياسّية من 
داخل جمموعاهتم اخلاّصة. وذكر الّسّيد بار أّنه يف الكنيست لن يكون هناك أغلبّية من أجل 
حّل الّدولتني، وأّنه يف الواقع 75% من الّناخبني اإلرسائيلّيني يف صالح الّسالم - ومع ذلك 
فإّن احلكومة يف ذلك الوقت مل تتحّرك قيد أنملة. وانتقد الّسّيد بار االحّتاد األورويّب. وذكر 
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أنَّ من جهة يريد االحّتاد األورويّب دورا أكرب يف عملّية الّسالم، ولكن من جهة أخرى ال 
يريد أن يفهم أّن أّي هتديد باملقاطعة أو وضع عالمات عىل املنتجات اإلرسائيلّية تعّزز فقط 
ا يف  اليمني املتطّرف يف إرسائيل، وإضعاف املعارضة امُلؤّيدة للّسالم. وذكر أّن هناك إدراًكا قويًّ
إرسائيل بأّن االحّتاد األورويّب يتبّنى معايري مزدوجة وال يستجيب ألخطاء الّسلطة الفلسطينّية 
بنفس الّطريقة اجّتاه إرسائيل. كام أشار إىل أنَّ محاس هي قضّية كبرية تعيق مفاوضات الّسالم.

وأّكد أعضاء الوفد أّن إرسائيل لدهيا التزامات كقّوة احتالل، وأّنه من واجب مؤّسسات 
ويّل  الربملان األورويّب واالحّتاد األورويب تسليط الّضوء عليها حيث يتّم خرق القانون الدَّ

حلقوق اإلنسان بأقىص احلدود. 
يف وقت الّزيارة، كان الكنيست يناقش يف َسنِّ ترشيعات بشأن الّتغذية القرسّية للّسجناء 
املرضبني عن الّطعام. وإْن مل يكن عرضته الكنيست يف ذلك الوقت، فقد صدر نظام الّتغذية 
القرسّية للّسجناء املرضبني عن الّطعام من قبل الكنيست امُلنتَخب حديثا بعد انتخابات آذار 

.2015
وأبلغ الّسّيد بار الوفد أّنه كان مسافرا إىل أيرلندا الّشاملية للّتعرف عىل ديناميكّيات عملّية 

الّسالم ومنها قضّية األرسى اّلتي يودُّ أْن يكتشفها.

املحكمة العسكرّية
التقى الوفد مع العقيد موريس هريش، رئيس الّنيابة العسكرّية يف هيودا والّسامرة وهيال 
ولّية )وزارة العدل(. اّدعت  تيني جلعاد، مدير حقوق اإلنسان والعالقات مع املنّظامت الدَّ
ويّل والقانون املطّبق يف زمن االحتالل ينبغي أْن يظلَّ ساري املفعول،  الّنيابة أّن القانون الدَّ
إاّل أنَّ لقّوة االحتالل احلقَّ يف اعتامد قواعد إضافّية ملعاجلة القضايا األمنّية. وال يزال القانون 
اجلنائّي األرديّن الّساري منذ عام 1967 هو املطّبق يف األرايض الفلسطينّية املحتّلة، عىل الّرغم 
من أنَّ بعض األحكام تّم تعليقها، واستكمل القانون اجلنائّي األرديّن أحكام أمنّية إضافّية، 

وهذه هي القوانني املطّبقة عىل الفلسطينّيني.
إنشاء املحاكم  ويّل فقط  الدَّ القانون  املحتّلة بموجب  للقّوة  بأّنه حيّق  العاّم  املّدعي  أرصَّ 
العسكرّية، واّدعى أنَّ القضاة العسكرّيني مستقّلون وال يستجيبون إىل أوامر أو تعليامت. 
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لتقديم  الّنيابة غري مضطّرة  الّدرامي؛ حيث تكون  الّسيناريو  بأّنه  يمكن وصفه  ما  وأوجز 
املشتبه به مع أّي دليل لالعتقال، عىل الّرغم من أّنه اّدعى أّن سبب الّتحقيق ينبغي رشحه.

املحاكم  أّن  عىل  وأرصَّ  قضّية.   7000 ختدم  عاّمة  نيابة   5000 نحو  هناك  أّن  وذكر 
العسكرّية ليس لدهيا أعىل معّدالت اإلدانة، وأّن معّدالت بالرباءة هي أعىل يف الواقع يف 
املحاكم العسكرّية بدال من املحاكم العادّية. عندما تّم حتّديه حول ملاذا يتّم حماكمة املستوطنني 
القانون  أّن  أجاب  العسكرّية،  املحاكم  وليس  اإلرسائيلّية  املدنّية  املحاكم  يف  اإلرسائيلّيني 

اإلرسائييّل يرسي عىل املواطنني اإلرسائيلّيني يف مجيع أنحاء العامل.
وقد أثار الوفد العديد من القضايا الواردة يف تقرير اليونيسيف. وفّند الّلفتنانت كولونيل 
هريش تقريًبا كّل الّنتائج والّتوصيات الواردة يف تقرير اليونيسيف. وأشار الوفد إىل العديد من 
الّتناقضات بني روايات املنّظامت اّلاليت اجتمع هبا، وما سمعوه من املّدعي العاّم العسكرّي 

يف سجن عوفر.
وعقب االجتامع مع الّلفتنانت كولونيل هريش، التقينا مع حمامي الّدفاع، نريي رمايت. 
مّما ال يثري الّدهشة، مل تّتفق أقواله مع روايات املّدعي العاّم - ذكر أّن بحكم خربته، ال يلقى 
القارصون أّي استشارة قانونّية وال يوجد حمامون حني جيري الّتحقيق معهم، وأشار إىل أّن 
القارصين يرزحون حتت الّضغط الّنفيّس الّشديد اّلذي يمكن أن جيعله يعتف بأمور ال أساس 
هلا ضدَّ قارصين آخرين - وهذا بدوره يؤّدي إىل حتقيقات واعتقاالت جديدة. هذا هو ما 
حدث مع العميل الّسّيد رمايت، واّلذي اهّتم بأّنه جزء من عصابة وألقي القبض عليه. وهبذه 
املناسبة فقد تّم اإلفراج عن الّشاب. والتقى الوفد أيضا مع زوجة املّتهم - قالت لنا كيف 
تّم القبض عىل زوجها يف منتصف الّليل وكان ينتظر منذ وقت طويل حتديد جلسة االستامع 
يف املحكمة. وقالت: إهّنا ال تعرف متى سوف حتدث، وما زالوا ال يعرفون سبب االعتقال.

اخلالصة
اختتمت بعثة االحّتاد األورويّب لتقيّص احلقائق زيارهتا بعقد مؤمتر صحفّي يف رام اهلل. 
الّسجناء  بزيارة  له  الّسامح  بعدم  العميقة  أملهم  خيبة  عن  األورويّب  الربملان  أعرب  حيث 
ا من تنفيذ مهّمتها بالوجه األمثل.  ا منعت فعليًّ الفلسطينّيني يف الّسجون اإلرسائيلّية، وأهنَّ
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إاّل أّن بعثة تقيّص احلقائق استطاعت عقد العديد االجتامعات اهلاّمة، ورّكزت اهتاممها عىل 
نة األرسى والّدور املحتمل اّلذي يمكن أْن يؤّديه الّسجناء يف عملّية الّسالم. تلّقت البعثُة  حِمْ
الّتحاَب يف إرسائيل وفلسطني وخمتلف أنحاء االحّتاد األورويّب )وبخاّصة يف الّدول األعضاء 

يف الربملان األورويّب بشأن الّتفويض(.
واختتم الوفد املؤمتر بالّتأكيد عىل استمرار ومتابعة الربملان األورويّب قضّية األرسى.

املديّن بحاجة إىل  الفلسطينّية واملجتمع  الّسلطة  أّن منّظامت  الغاية، أعتقد  وحتقيقا هلذه 
هناك  كان  وقد  األورويّب.  الربملان  مع  والّتعاون  للمشاركة  كامل  برنامج  عىل  املحافظة 
الّتصويت  تّم   2014 ديسمرب  ففي  املايض:  العام  يف  اهلاّمة  القرارات  بعض  عىل  تصويت 
الّشهر )سبتمرب( كان هناك  فلسطينّية. يف وقت سابق من هذا  بدولة  عىل دعم االعتاف 
تصويتان - واحد عىل تغيري اسم DPLC لوفد العالقات مع فلسطني والّثاين حول عملّية 
الّسالم يف الرّشق األوسط. وكان قرار عملّية الّسالم يف الرّشق األوسط يف غاية األمّهّية يف 
MEPP. وتلتزم املمّثلة الّسامية  وضع إطار لزيادة مشاركة االحّتاد األورويّب واملشاركة يف 
للّشؤون اخلارجّية وسياسة األمن / نائب رئيس جلنة فريدريكا Morgherini لتطوير دور 

قوّي يف االحّتاد األورويّب.
ومع ذلك، فإّن صياغة هذا القرار عىل قضّية األرسى ليست قوّية كام جيب. وجتدر اإلشارة 
إىل أّنه كان هناك تغري كبري يف الربملان األورويّب، مع أعضاء ُجُدد بنسبة 50%. مل َيُعِد العديد 
من أعضاء الربملان األورويّب مثل فريونيك دو كيسري )S & D(، نيكول Kiil نيلسن )حزب 
اخلرض(، الّسري روبرت أتكينسون، كريس ديفيس )ALDE(، عىل الئحة املجلس األورويّب، 

واّلذين لدهيم فهم قوّي للقضايا، يف الربملان يف هذه الوالية.
ومن املهّم للغاية احلفاظ وتطوير العالقات القائمة وبناء عالقات مع األعضاء اجُلُدد 

يف الربملان األورويّب. وكانت جمموعتي دائام داعمة وال شّك لدّي باستمرار هذا الّدعم.
وأعلم أنَّ سفريا جديدا سيستلم مهامَّ الّرائعة ليىل شهيد، وأحّثه عىل بذل جهود حثيثة 
وختصيص وقت كاٍف لبناء عالقات قوّية مع املجموعات الّسياسّية يف الربملان األورويّب. وأوّد 
أْن أحّث أعضاء الّسلك الّدبلومايّس الفلسطينّي لبناء عالقات قوّية مع أعضاء يف الربملانات 
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الوطنّية. وأنا أعلم أّن الّسفري أمحد عبد الّرازق يف إيرلندا، يعمل بِِجدٍّ لتعزيز الّروابط مع مجيع 
املجموعات الّسياسّية يف الربملان الوطنّي.

وكام ذكرت يف البداية، يف حني يمكن أن ينظر إىل قضّية األرسى كقضّية قانونّية وحقوق 
اإلنسان، إاّل أهّنا قضّية سياسّية إىل حدٍّ كبري. ومن خالل بناء العالقات وتطوير محلة حول 

قضّية الّسجناء، يمكن أْن نأمل يف الّتأثري عىل األجندات الّسياسّية.

إيمري كوستيلوا
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ولّي »حماية  البيان اخلتامي الّصادر عن املؤمتر القانونّي الدَّ
األسرى واملعتقلني مسؤولّية وإلتزام َدولّي ١٦-٢٠١٥/٩/١٧»

ويّل حول األرسى، بالّشكر    نتقّدم باسم املؤّسسات واهليئات املنّظمة للمؤمتر القانويّن الدَّ
والّتقدير للمملكة األردنّية اهلاشمّية ملًكا وحكومة وشعًبا عىل استضافة أعامل املؤمتر، وتوّجه 
املؤمتر بالّتقدير والعرفان ملجلس الّنّواب األرديّن ورئيسه سعادة املهندس عاطف الّطراونة 

لرعاية املؤمتر واملساندة إلنجاح أعامله.
والّنشطاء  والّنقابّية  والقانونّية  واملِْهنّية  احلقوقّية  املؤّسسات  دور  عالًيا  املؤمتر  ن  وثمَّ
واملتطّوعني ووسائل اإلعالم اّلتي سامهت بجهد كبري ودعم صادق يف تنظيم وإنجاح املؤمتر، 
كام وّجه املؤمتر شكره للّشخصّيات واخلرباء احلقوقّيني واألكاديمّيني كاّفة من خمتلف دول 
العامل اّلذين سامهوا بأوراق بحثّية قانونّية أغنت املؤمتر باخلربات واآللّيات وأدوات احلامية 

القانونّية لألرسى واملعتقلني.
ودبلوماسّيني  وقناصل  ووزراء  سياسّية  شخصّيات  من  كاّفة  املشاركني  املؤمتر  وشكر 
رين ومجيع من ساهم يف دعم  امُلحرَّ وسفراء وبرملانّيني ونّواب وأهايل األرسى واألرسى 

أعامل املؤمتر وأهدافه القانونّية واإلنسانّية.
وحّيا املؤمتر األرسى واألسريات الفلسطينّيني والعرب القابعني يف سجون االحتالل، 
وأّكد أّنه ال سالم عادل يف املنطقة دون إطالق رساح األرسى، وأّن حّرّيتهم هي جزء من 
حّق تقرير املصري للّشعب الفلسطينّي، ومتكينه من العيش بكرامه وحّرّية يف دولته املستقّلة 

وعاصمتها القدس الرّشيف.
وأّكد املؤمتر عىل أّن قضّية األرسى هي قضّية العدالة الّدولّية، وهناك التزامات عىل املجتمع 
ولّية  ويّل اجّتاه األرسى وتنفيذ قرارات وميثاق األمم املّتحدة، وأحكام وقواعد القوانني الدَّ الدَّ

ومبادئ حقوق اإلنسان وتطبيقها عىل األرسى. 
واعترب املؤمتر أّن محاية األرسى هي مسؤولّية دولّية تأيت دعام للّتوّجه الفلسطينّي 
وذلك  األرسى  بحّق  وانتهاكاهتا  جرائمها  إرسائيل عىل  ومالحقة  ملقاضاة  والعريّب 
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من خالل املحاكم الّدولّية والوطنّية لعدم احتامها والتزامها باالّتفاقيات والرّشائع 
اإلنسانّية والّدولّية.

ودعا املؤمتر إىل الّتدخل العاجل إلنقاذ حياة األرسى املرضبني عن الّطعام والعمل عىل 
إلغاء ووقف سياسة االعتقال اإلدارّي الّتعسفّي اّلتي متارسها حكومة االحتالل اإلرسائييّل، 
ومّحل املؤمتر سلطات االحتالل تبعات إعادة اعتقال األسري حمّمد عاّلن بعد خروجة من 

املشفى أمس، واملسؤولّية الكاملة عن حياته.
أوراق  من  جمموعة  عليهام  ُقّدمت  رئيسني،  حمورين  حول  املؤمتر  أعامل  ترّكزت  وقد 
ولّيني والعرب والفلسطينّيني، ودار الّنقاش حوهلا  العمل اّلتي أعدها نخبة من اخلرباء الدَّ
من املشاركني، واّلتي أمجعت عىل جتريم املامرسات واالنتهاكات اإلرسائيلّية اجلسيمة اّلتي 
املمنهجة  الّتعذيب  سياسة  من  والعرب  الفلسطينّيني  األرسى  بحّق  يومّي  بشكل  متارس 
والّنقل الّتعسفّي خارج األرايض املحتّلة واالعتقال اإلدارّي واعتقال األطفال، واملحاكامت 
غري العادلة وسياسة اإلمهال الّصحّي وغريها كجرائم حرب وجرائم ضّد اإلنسانّية تندرج 

ولّية. ضمن إختصاص حمكمة اجلنايات الدَّ
إّن املؤمتر وباالستفاده من أوراق العمل اّلتي قّدمت واملداخالت واملشاركات يستند يف 
توصياته عىل أساس أنَّ االحتالل اإلرسائييّل وجهازه القضائّي والقانويّن وما يتّتب عليه 
من إجراءات غري رشعّية وغري قانونّية ويستهدف تكريس الّسيطرة عىل الّشعب الفلسطينّي 

وتعميق وجود االحتالل.
العمل  بإعداد وثيقة قانونّية من خالل أوراق  ويتلّخص اهلدف االستاتيجّي للمؤمتر 
اّلتي قّدمت وما رافقها من مداخالت لدعم الّتوّجه الفلسطينّي ملقاضاة إرسائيل كقّوة قائمة 

ويّل. باالحتالل عىل ممارساهتا وأعامهلا املخالفة للقانون الدَّ

وقد خلص املؤمتر للّتوصيات الّتالية:
دعوة اجلمعّية العاّمة لألمم املّتحدة لعقد اجتامع خاّص ملناقشة أوضاع األرسى   .1
األمم  رعاية  حتت  َدولّية  حتقيق  جلنة  وتشكيل  االحتالل،  سجون  يف  واملعتقلني 

املّتحدة للّتحقيق يف أوضاع األرسى.
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دعوة األطراف الّسامية املتعاقدة يف اّتفاقّيات جنيف األربع لالنعقاد وإلزام إرسائيل   .2
بتطبيق هذه االّتفاقيات عىل األرايض املحتّلة والكّف عن الّتعامل مع األرسى وفق 

قوانينها وترشيعاهتا العسكرية واملحّلّية.
دعوة الّدول األعضاء يف اّتفاقيات جنيف بام يف ذلك الّدول العربّية للعمل عىل   .3
مواءمة قوانينها لفتح واليتها القضائّية ملالحقة وحماسبة جمرمي احلرب يف إرسائيل.
الّدعوة لتشكيل حمكمة خاّصة من قبل اجلمعّية العاّمة لألمم املّتحدة بناء عىل املاّدة   .4
رقم 12 من ميثاق األمم املّتحدة، للّنظر يف جرائم وأعامل ال إنسانّية ُترتكب بحّق 

األرسى يف الّسجون.
ولّية حول املكانة القانونّية  تبّني طلب رأي استشاري وفتوى من حمكمة العدل الدَّ  .5
لألرسى الفلسطينّيني والعرب يف سجون االحتالل، وااللتزامات الّناشئة عىل عاتق 
ويّل ملواجهة اخلروقات  املحتّل اإلرسائييّل بشأهنم، ودور والتزامات املجتمع الدَّ

واالنتهاكات حلقوق املعتقلني.
متابعة قرارات الربملان األورويّب الّصادرة يوم 2013/3/4 بشأن األرسى ومتابعة   .6

نتائج جلنة تقيّص احلقائق الربملانّية اّلتي وصلت فلسطني يوم 2014/3/19.
اّتفاقّية  الّنظر ووقف  دعوة الّدول؛ خاّصة دول االحّتاد األورويّب كاّفة إىل إعادة   .7
الرّشاكة بني االحّتاد األورويّب وإرسائيل بسبب عدم التزامها باملاّدة الّثانية واّلتي 

تلزم إرسائيل باحتام حقوق اإلنسان ومبادئ الّديمقراطّية.
للقضّية  الّداعمنَي  ويّل  الدَّ اجلنائّي  املجال  يف  ولّيني  الدَّ اخلرباء  بأسامء  دليل  بناء   .8
منّظامت  دور  عىل  الّتأكيد  مع  لألرسى  ويّل  الدَّ القانويّن  املِلف  لدعم  الفلسطينّية 

حقوق اإلنسان الفلسطينّية املدافعة عن األرسى يف هذا املجال. 
تشكيل ائتالف قانويّن َدويّل ملساندة حقوق املعتقلني بام يتضمن قضايا مقاطعة حماكم   .9
عها الربملان  االحتالل ووقف القوانني العنرصّية والّتعسفّية اإلرسائيلّية اّلتي رشَّ
األطفال واألسريات واألرسى  واعتقال  اإلدارّي  االعتقال  اإلرسائييّل، ووقف 

املرىض واإلفراج عنهم.



187

املّتحدة  لألمم  العاّمة  للجمعّية  الّتوّجه  إلمكانّيات  قانونّية  دراسة  إعداد   .10
األمم  يف  إرسائيل  عضوّية  لتجميد  الّسالم  أجل  من  االحّتاد  آلّية  واستخدام 
ويّل هبا كان مرشوطا باإللتزام بحقوق اإلنسان  املّتحدة باعتبار أّن االعتاف الدَّ
ولّية، عىل أْن تستخدم االنتهاكات اجلسيمة بحّق األرسى كحالة  والقرارات الدَّ

دراسّية هبذا الّشأن.
املكانة  يعّزز  مّما  فلسطني  بدولة  االعتاف  إىل  كاّفة  والربملانات  الّدول  دعوة   .11

القانونّية للّشعب الفلسطينّي وحقوق األرسى.
ولّية إلطالق رساح مروان الربغوثي األرسى كاّفة اّلتي أطلقت يوم  دعم احلملة الدَّ  .12 
2013/10/27 من جزيرة روبن ايلند ومن زنزانة نيلسون مانديال بجنوب أفريقيا. 
اّلتي تزّود مصلحة الّسجون بأدوات ووسائل  مقاطعة الرّشكات اإلرسائيلّية   .13

قمع لألرسى.
قانويّن  عمل  فريق  لتشكيل  احلقوقّية  واملؤّسسات  الفلسطينّية  القيادة  دعوة   .14
متخّصص يتوىّل مهاّم اإلعداد واإلرساع يف إحالة ملّفات تتعّلق بجرائم حرب 
اجلنائّية  للمحكمة  وتقديمها  األرسى  بحّق  ارتكبت  اإلنسانّية  ضّد  وجرائم 

ولّية. الدَّ
دعوة الّدول العربّية واإلسالمّية إىل دعم صندوق األرسى املخّصص لتأهيل   .15

األرسى واألسريات املحّررين واّلذي ترشف عليه جامعة الّدول العربّية.
16.  بناء قدرات العاملني يف رصد وتوثيق جرائم الّتعذيب وإعداد الّتقارير باستخدام 
بروتوكول اسطنبول 2004 )دليل الّتقيص والّتوثيق للّتعذيب وغريه من رضوب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاّلإنسانّية أو املهينة( وتفعيل دور الّطّب الرّشعّي 

يف جمال إثبات جرائم الّتعذيب وإساءة املعاملة.
تشكيل جلنة متابعة عىل مستوى احّتاد املحامني العرب تضمُّ حمامني من ذوي   .17 
األرسى  قضّية  ومساندة  دعم  تتوىّل  العربّية  املحامني  نقابات  من  الكفاءة 

ولّية.  واملعتقلني أمام املحافل اإلقليمّية والدَّ
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18.  عقد جلسة عاجلة جلامعة الّدول العربّية عىل مستوى وزراء العدل ملناقشة بناء 
استاتيجّية عربّية لدعم الّتوّجه يف قضّية األرسى واملعتقلني للمحكمة اجلنائّية 

ولّية واملحاكم الوطنّية للّدول األعضاء يف اّتفاقّيات جنيف األربع.  الدَّ
اّلتي  اإلرسائيلّية  الّتعسفّية  الّترشيعات  رزمة  ملواجهة  وطنّية  استاتيجّية  بناء   .19
تنتهك اتفاقّية الهاي بشأن سلطات املحتّل يف الّترشيع داخل اآلرايض املحتّلة 
وتنتهك معايري املحاكامت العادلة كاملتعّلقة بالّتغذية القرسّية وتشديد العقوبات 
ويّل.   عىل راشقي احلجارة وفضح هذه املامرسات عىل املستوى اإلقليمّي والدَّ

املجد للّشهداء واحلّرّية لألرسى
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 9 Bedford( والربوفسور شاباس حماٍم منتسب ملكتب حماماة عنوانه .)Québec à Montréal

Row( يف لندن، وسبق له أن ترافع بصفته حمامًيا أمام العديد من املحاكم واهليئات احلكمية 

الدولية والوطنية، بام فيها حمكمة العدل الدولية، واملحكمة اجلنائية الدولية، والدائرة العليا 
يف املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان واملحكمة العليا يف كندا. 

وحيمل الربوفسور شاباس درجتّي البكالوريوس واملاجستري يف التاريخ من جامعة 
جامعة  من  القانون  يف  والدكتوراه  واملاجستري  البكالوريوس  ودرجات  تورونتو، 
مونتيال، إىل جانب درجات الدكتوراه الفخرية يف القانون من عدة جامعات. وأّلف 
الربوفسور شاباس ما يربو عىل عرشين كتاًبا تتناول مواضيع متصلة بالقانون الدويل 
حلقوق اإلنسان يف كليتها أو يف فصول منها. ومن مجلة هذه الكتب »املحكمة اجلنائية 
الدولية«،  اجلنائية  املحكمة  إىل  و«مقدمة  األسايس«،  روما  نظام  عىل  تعليق  الدولية: 
اإلنسان:  حلقوق  العاملي  و«اإلعالن  الدويل«،  القانون  يف  العرقي  التطهري  و«جريمة 
يف  واحلق  والسياسة  والعدالة  البال،  عىل  ختطر  ال  و«فظائع  التحضريية«،  األعامل 
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املحاكم اخلاصة بجرائم احلرب« و«إلغاء عقوبة اإلعدام يف القانون الدويل«.1 وفضاًل 
عن ذلك، نرش الربوفسور شاباس ما يزيد عىل 350 مقااًل يف املجالت العلمية، وال 
سيام يف مواضيع القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل. وقد ُترمجت 
مؤلفاته إىل اللغات الروسية واألملانية واإلسبانية والربتغالية والصينية واليابانية والعربية 

والفارسية والتكية والنيبالية واأللبانية. 
وشارك الربوفسور شاباس يف بعثات تقيص احلقائق املعنية بحقوق اإلنسان بالنيابة عن 
الدولية حلقوق  الدولية والفيدرالية  العفو  الدولية، بام فيها منظمة  املنظامت غري احلكومية 
اإلنسان يف كل من رواندا وبوروندي وجنوب أفريقيا وروسيا. ويتوىل شاباس رئاسة فرع 
إيرلندا جلمعية القانون الدويل )International Law Association(، وهو رئيس املعهد الدويل 
للتحقيقات اجلنائية. وتقلد رئاسة اجلمعية الدولية لدراسات التطهري العرقي يف الفتة الواقعة 
بني العامني 2009 و2011. وكان شاباس أحد األعضاء الدوليني الثالثة الذين شاركوا 
يف جلنة احلقيقة واملصاحلة يف سرياليون بني العامني 2002 و2004. وترأس جملس األمناء 
يف الصندوق التطوعي لألمم املتحدة للتعاون الفني يف حقوق اإلنسان من العام 2009 
حتى العام 2011. والربوفسور شاباس هو رئيس هيئة التحرير يف دورية »منتدى القانون 
اجلنائي« )Criminal Law Forum(، وهي دورية تصدر كل ثالثة أشهر عن اجلمعية الدولية 
 .)International Society for the Reform of Criminal Law( إلصالح القانون اجلنائي
كام يقدم الربوفسور شاباس استشاراته يف شؤون عقوبة اإلعدام ملكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلريمة،وتوىل صياغة تقرير األمني العام حول حالة عقوبة اإلعدام يف العام 
2010 )وثيقة األمم املتحدة رقم E/10/2010(. وُعنّي شاباس رئيًسا للجنة األمم املتحدة 

عناوين هذه الكتب كام وردت يف لغتها األصلية اإلنجليزية:   1
 The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute (Oxford: Oxford University  
 Press, 2010), Introduction to the International Criminal Court (Cambridge: Cambridge University
 Press, 2011, 4th ed.), Genocide in International Law (Cambridge: Cambridge University Press,
 2nd ed., 2009), The Universal Declaration of Human Rights: travaux préparatoires (Cambridge:
 Cambridge University Press, 2013); Unimaginable Atrocities, Justice, Politics and Rights at the War
 Crimes Tribunals (Oxford: Oxford University Press, 2012), and The Abolition of the Death Penalty

in International Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 3rd ed.).
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املستقلة للتحقيق بشأن النزاع يف غزة يف العام 2014. 
ونال الربوفسور شاباس وسام االستحقاق الكندي يف العام 2006. وانُتخب عضًوا يف األكاديمية 
امللكية اإليرلندية يف العام 2007. وُمنح ميدالية فيسباسيان ف. بيال يف العدالة اجلنائية الدولية من 
اجلمعية الدولية للقانون اجلنائي )Association internationale de droit pénal(، وامليدالية الذهبية يف 

العلوم االجتامعية من األكاديمية امللكية اإليرلندية. كام حيمل عدة درجات دكتوراه فخرية. 

بانا شغري  
درجة  حتمل  وهي   .1999 العام  منذ  اإلنسان  حقوق  ميدان  يف  شغري  بانا  املحامية  تعمل 
البكالوريوس يف القانون من إحدى جامعات القدس املحتلة ودرجة املاجستري يف القانون الدويل من 
 )Washington College of Law, American University( كلية واشنطن للقانون، اجلامعة األمريكية
يف العاصمة واشنطن. وقد عملت شغري عىل مدى ثامين سنوات يف رابطة حقوق اإلنسان، حيث 
الفلسطينية يف  البدوية  بالنيابة عن املضارب  القانونية  التأثري يف السياسات  تولت إدارة نشاطات 
القرى غري املعتف هبا. وتقلدت شغري، بعد ذلك، منصب مديرة اللجنة العامة ملناهضة التعذيب 
ومستشارهتا القانونية. ويف شهر متوز/يوليو 2014، ُعينت شغري يف منصب مديرة عيادة حقوق 
اإلنسان الدولية يف إحدى جامعات القدس املحتلة، وهي اآلن تدّرس مساقات »التعذيب: احلظر 
القانوين واملامرسة« و»النوع االجتامعي، والدين والقانون«. كام تتطوع شغري للعمل لدى عدة 
منظامت نسوية فلسطينية، وهي متلك اخلربة يف جمال حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالجتامعية 

والثقافية يف فلسطني املحتلة ويف جمال حقوق املرأة والرشيعة اإلسالمية. 
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دكتورة فردوس عبد ربه العيسى  
حاصلة عىل شهادة الدكتوراة )2016( يف الصحة النفسية واالرشاد النفيس من جامعة 
عني شمس يف مجهورية مرص العربية، يف عام 2012 حصلت عىل درجة املاجستري يف الصحة 
النفسية املجتمعية من جامعة القدس.   ويف 2000 حصلت عىل ماجستري يف االرشاد  من 
جامعة فلندر باستاليا ومنذ 2008 حتى االن  تعمل كمحارضة يف جامعة بيت حلم / دائرة 
العلوم االجتامعية لطالب يف درجة البكلوريوس ومنذ 2016 اىل االنتحارض يف برنامج 
ماجستري اخلدمة االجتامعية  يف جامعة بيت حلم وترسف عىل رسائل ماجستري. ومنذ 2010 
تعمل كمرشفة ومدربة لطاقم مركز متكني محاية النساء- البيت االمن)حمور( ومنذ 2013 
مستشارة نفسية ومدربة لطاقم مركز النساء )حياة( يف غزة وطاقم مركز االبحاث القانونية. 
املجتمعيةوعملت    للتنمية  قادر  مؤسسة  لطاقم  وتدريب  فياالرشاف  تعمل   2012 منذ 
ومرشفة  كاخصائية    2008-1991 ساحور  للتاهيل/ بيت  املسيحية  الشبان  مجعية  يف 
نفسية اجتامعية ومدربة سواء للطواقم التابعة للجمعية او لطواقم تابعة ملؤسسات  اخرى 
التابعة  املدارس  التبويني يف  االنروا، واملرشدين  اجتامعيني ونفسني من  منها)اخصائيني  
مع  التعامل  جمال  يف  بالتدريب  ،وقامت  غزة(  وقطاع  الضفة  يف  والتعليم  التبية  لوزارة 
الصدمات النفسية الناجتة عن احلرب وضحايا التعذيب وتدريب منهاج EMDR يف  فلسطني 
وتركيا واالردن وكوسوفو. كام وشاركت يف العديد من املؤمترات الدولية واملحلية  اخلاصة 

بالصحة النفسية  واإلرشاد النفيس.
 falissa@bethlehem.edu:بريد الكتوين

جوال: 0592299912
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عمر فارة  
 Center for Constitutional( يعمل عمر فارة حمامًيا لدى مركز احلقوق الدستورية
Rights(، حيث يتخصص يف رفع الطعون يف حاالت االحتجاز غري القانوين يف سجن 

بأوامر  املتصلة  القضايا  العام 2008، عدة حمتجزين يف  منذ  فارة،  مّثل  غوانتنامو. وقد 
إحضار املحتجزين أمام املحكمة الفيدرالية ويف مساعي إعادة توطينهم. وعدا عن عمله 
حماربة  إجراءات  عن  الناشئة  املامرسات  مقاضاة   عىل  فارة  يركز  غوانتنامو،  قضايا  يف 
املرشوعة  املراقبة غري  إجراءات  بام يشمل  املتصلة هبا،  السياسات  والتأثري يف  اإلرهاب 
عىل أبناء اجلالية املسلمة يف أمريكا. وكان فارة يدير عمله اخلاص قبل أن ينضم إىل مركز 
احلقوق الدستورية، حيث كان يركز يف جل أعامله عىل قضايا التحكيم التجاري الدويل. 
وقد أجرت كربيات وسائل اإلعالم املقابالت مع فارة، بام فيها حمطة )MSNBC( واجلزيرة 
وتلفزيون روسيا وأخبار القناة الرابعة )Channel 4 News( )اململكة املتحدة(. كام ُنرشت 
مقاالت الرأي التي ألفها فارة يف مجلة من الصحف، منها صحيفة »هافينغتون بوست« 
)The Huffington Post( و«غلوبال جورنال« )The Global Journal(. وقد ختّرج فارة 

من مركز القانون بجامعة جورج تاون. 

جيمس تروبني  
يشغل السيد جيمس تروبني )اململكة املتحدة، 1968( منصب رئيس مكتب املفوض 
السامي حلقوق االنسان يف االمم املتحدة يف مدينة رام اهلل منذ وصوله اىل ارض فلسطني يف 

شهر اب من عام 2014.
وقد عمل يف البداية يف مكتب املفوض السامي حلقوق االنسان منذ متوز عام 2003 
يف جينيف عىل اصالح اهليكل التنظيمي حلقوق االنسان. حيث انتقل إىل »بنوم بيم« 
عاصمة كمبوديا يف كانون الثاين من عام 2006 حني اطلق برنامج سيادة القانون التابع 
ملكتب املفوض السامي يف كمبوديا، وقام بعمل مبادرات إصالح قانونية وقضائية عىل 
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نطاق واسع بام يشمل تعديل نظام املحاكم والسجون و رصد الغرف االستثنائية يف 
حماكم كمبوديا.

وانتقل بعد ذلك اىل مقر االمم املتحدة يف نيويورك حيث كان املسؤول عن مكتب املفوض 
السامي لالمم املتحدة يف الرشق االوسط وشامل افريقيا خالل فتة الربيع العريب منذ عام 
2012، باالضافة اىل املشاركة االستاتيجية كمنسق مع جملس االمن. عمل ايضا عىل العديد 
من القضايا املتعلقة بحقوق االنسان من خالل فعاليات حفظ السالم باالضافة اىل دفع ارشاك 

مكتب املفوض السامي يف اللجنة الثالثة واللجنة اخلامسة واللجنة االسشتارية.
وما ينرشه يف مكتب فلسطني شكل عودة اىل قضايا االراايض الفلسطينية املحتلة، 
حيث ان جيمس حاصل عىل درجة املاجستري يف العالقات الدولية من جامعة كامريدج 
يف  اجلامعي  االورويب  املعهد  من  الدويل  القانون  يف  الدكتوراة  ودرجة   ،1994 عام 
بني إرسائيل ومنظمة  أوسلو  القانونية التفاقية  اجلوانب  فلورنس عام 2002، حول 
التحرير الفلسطينية )املناطق أ، ب، ج(. وحيمل ايضا درجة البكالوريوس يف القانون 

من جامعة كينجز يف لندن عام 1990.

 (Christina Papadopoulou)  كريستينا بابادوبولو
تتقلد كريستينا بابادوبولو منصب كبري املستشارين يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
 International Rehabilitation Council for Torture( باملجلس الدويل لتأهيل ضحايا التعذيب
Victims(، يف عامن، األردن. ومن مجلة املهام التي تعمل عليها السيدة بابادوبولو تقديم الدعم 

ملراكز تأهيل ضحايا التعذيب من حيث بناء قدراهتا وتطويرها واإلرشاف عىل تنفيذ املشاريع 
ذ يف هذه املنطقة والتنسيق مع املؤسسات ذات الصلة. وقد عملت السيدة بابادوبولو  التي تنفَّ
ملدة 20 عاًما تقريًبا، قبل أن تتوىل منصبها احلايل يف املجلس املذكور، يف مناصب خمتلفة يف ميدان 
حقوق اإلنسان يف أوروبا )كفرنسا واليونان والد نامرك( ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
)كفلسطني ومرص واملغرب، واألردن حالًيا(. وال تنفك السيدة بابادوبولو تركز يف عملها عىل 
حركة مناهضة التعذيب ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. ومن 
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مجلة املناصب التي تقلدهتا عىل مدى مسريهتا كبرية مسؤويل حقوق اإلنسان يف املفوضية الوطنية 
اليونانية حلقوق اإلنسان )2004-2013(، ومنسقة برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف 
الدنامرك مقًرا له )2003-199(،  الذي يتخذ من  التعذيب،  لتأهيل ضحايا  الدويل  املجلس 
ورئيسة بعثة أطباء بال حدود يف فلسطني )1997-1998(، وزميلة باحثة يف جامعة القاهرة 
 .)1995-1991( )Kapodistrian University of Athens( أثينا  كابوديستيان يف  وجامعة 
السيايس،  االجتامع  وعلم  الدولية  العالقات  يف  أكاديمية  بخلفية  بابادوبولو  السيدة  وتتمتع 
العلوم يف  العريب وسياسة اإلصالح / السجون، حيث تلقت هذه  للعامل  السيايس  والتحليل 
جامعة أثينا، وجامعة باريس 1 - السوربون )Paris I-Sorbonne(، ومعهد الدراسات السياسية 
يف باريس )Institut D’Etudes Politiques de Paris(، وجامعة القاهرة وجامعة أكسفورد. كام 
الرشق  والدوريات حول شؤون  املجالت  املقاالت يف  العديد من  بابادوبولو  السيدة  نرشت 
األوسط وحقوق اإلنسان وسامهت يف تأليف عدة كتب باالشتاك مع آخرين. ويتناول آخر 
مؤلفاهتا )الذي نرشته باللغة اليونانية يف العام 2014( موضوع الصدمة التي تنتقل عرب األجيال 

يف ثالثة أجيال من الالجئني اليونانيني من منطقة آسيا الصغرى. 

 (Carrie Comer) كاري كومر
كاري كومر هي املمثلة الدائمة للفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان لدى املحكمة اجلنائية الدولية. 
 Universidad( وتلقت كومر تعليمها يف ختصص األنثروبولوجيا بجامعة سان كارلوس يف غواتيامال
de San Carlos de Guatemala( وختصص القانون الدويل بجامعة أكسفورد. وتقدم كومر، يف جانب 

أسايس من عملها، الدعم للمبادرات التي تستهدف إرساء دعائم العدالة يف أمريكا الالتينية، بام 
يشمل جلان احلقيقة واملالحقات اجلنائية والتأثري يف السياسات من خالل توثيق االنتهاكات الواقعة 
عىل حقوق اإلنسان واجلرائم الدولية والتحقيق فيها واإلبالغ عنها. ويف هذه اآلونة، تركز كومر، يف 
جانب عملها مع الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، عىل تقديم املساعدة ملنظامت حقوق اإلنسان يف 
توثيق اجلرائم التي تقع ضمن اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية، إىل جانب التأثري يف السياسات 

من أجل إنجاز مجيع حقوق الضحايا أمام هذه املحكمة. 
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 Abeer Baker - عبير بكر
حمامية يف جمال حقوق اإلنسان. فلسطينية من سكان مدينة عكا. 

حاصلة عىل لقب ثان بتفوق يف القانون اجلامهريي (Public Law) من جامعتي تل-أبيب 
وجامعة Northwestern University  يف الواليات املتحدة األمريكية.

تدير منذ سنوات مكتًبا يعمل يف جمال املرافعات القضائية بمجاالت حقوق اإلنسان. 
متخّصصة بمجال احلقوق السياسية وحقوق السجناء واألرسى وضحايا التعذيب وقضايا 
احتالل كلم الشمل ومنع مغادرة البالد. تعمل كمستشارة قانونية لعدة مؤسسات نسوية يف 
الداخل الفلسطيني. عملت مدة 10 سنوات كمحامية يف مؤسسة عدالة القانونية وأسست 
هذا  وضمن   .– Criminal Justice Project اجلنائية  اإلجراءات  يف  العدالة  مرشوع  هناك 
املرشوع عملت عىل متثيل نواب كنيست عرب يف قضايا مالحقات سياسية ومتثيل نشطاء 
سياسيني أمام املحاكم  اإلرسائيلية. قامت بتأسيس وبإدارة العيادة القانونية حلقوق وتأهيل 
 Haifa University Prisoners Rights Clinic حيفا  بجامعة  القانون  كلية  يف  السجناء 

 .)2015-2007(
نرشت العديد من املقاالت القانونية بمجاالت شتى وحررت عام 2011 مع د. عنات مطر 

Threat: Palestinian Political Prisoners in Israeli Prisons.  - Pluto Press London كتاب
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سحر فرنسيس  
حمامية فلسطينية تعمل يف جمال حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام 
1994 مع خربة خاصة يف حقوق األرسى حيث أهنا تعمل يف مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان 
وتتابع العديد من القضايا مثل: التعذيب واالعتقال اإلداري وظروف االعتقال وحقوق 
األرسى. هلا خربة عميقة بعمل املحكمة العليا اإلرسائيلية واملحاكم العسكرية حيث تلجأ 
إىل القانون اجلنائي والقوانني العسكرية والقانون اإلنساين الدويل. ترأست مؤسسة الضمري 
منذ عام 2005 بفعل اخلربة الطويلة يف الدفاع عن حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية 

املحتلة عىل مستوى حميل وإقليمي وعاملي ضمن نظام األمم املتحدة.

القاضي الدكتور محمد الطراونة  
حمكمة التمييز – عامن – األردن عمل قاضيا منذ عام 1982 وتدرج ىف املناصب القضائية 
اىل ان وصل اىل املحكمة العليا )حمكمة التمييز( وخالل عمله كان خمتصا ىف قضايا املطبوعات 
والنرش سواء ىف املحاكم االبتدائية او املحكمة العليا وصدر عنه عدة قرارات تضمنت االستناد 
اىل املواثيق الدولية املعنية بحرية الرأي والتعبري وفقا الحكام املادة 19 كام كان عضو ىف اهليئة 
االستشارية لربنامج االعالم والقضاء وهو ناشط ىف جمال حقوق االنسان وعضو ىف عدد 

من املنظامت منها:
عضو اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين/األردن  -
عضو التحالف األردين من أجل املحكمة اجلنائية الدولية  -
عضو جملس أمناء املجلس الوطني لشؤون األرسة/األردن  -
عضو جملس أمناء مركز عامن لدراسات حقوق اإلنسان  -
عضو احتاد الكتاب واألدباء األردنيني  -
عضو هيئة التدريس يف املعهد القضائي األردين، وحمارض غري متفرغ يف عدد من  -

اجلامعات.
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حقوق  - ماجستري   ،1981 عام  القاهرة  جامعة  من  حقوق  ليسانس  عىل  حصل 
اإلنسان 1989، دبلوم حقوق اإلنسان 1995، دكتوراه دولة يف القانون 2000.

وصدر له عدد من املؤلفات منها: 
حقوق اإلنسان وضامناهتا الدولية/الطبعة الثالثة 2002. -
دراسات يف حقوق اإلنسان 1996  -
حقوق اإلنسان بني النص والتطبيق 2004 -
ضامنات حقوق اإلنسان عرب مراحل الدعوى اجلزائية/طبعة ثالثة 2003 -
القانون الدويل اإلنساين النص وآليات التطبيق 2003 -
القانون الدويل اإلنساين والتطبيق عىل الصعيد الوطني يف األردن 2005 -
املحكمة اجلنائية الدولية موقف األردن من نظامها األسايس 2006 -
احلق يف املحاكمة العادلة 2007 -
دراسات ىف عدالة االحداث ،2009 -
باإلضافة إىل عدد من األبحاث املنشورة يف جمال حقوق اإلنسان، والقانون الدويل  -

اإلنساين واملحكمة اجلنائية الدولية.

 (Michael Kearney) مايكل كيرني
 )University of Sussex( يعمل د. مايكل كريين حمارًضا رئيسًيا يف القانون بجامعة ساسيكس
يف اململكة املتحدة، حيث يدّرس يف برنامج املاجستري يف القانون اجلنائي الدويل. وتتناول املؤلفات 
التي نرشها د. كريين طائفة من املوضوعات، منها حظر دعاية احلرب يف القانون الدويل، والفصل 
العنرصي والكولونيالية، والقانون واحلرب وأشكال املساءلة يف القانون اجلنائي الدويل. وتتناول 
مقالة سينرشها د. كريين قريًبا نطاق جريمة احلرب املتصلة بتحيل املدنيني يف األقاليم املحتلة 

وطبيعتها بموجب أحكام نظام روما األسايس. 
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(Shane Darcy)  شني دارسي
الوطنية  باجلامعة  اإلنسان  حلقوق  االيرلندي  املركز  يف  حمارًضا  داريس  شني  يعمل 
األيرلندية )National University of Ireland Galway(، حيث يدّرس القانون اجلنائي 
»األعامل  جملة  حترير  هيئة  يف  عضو  وهو  اإلنسان،  وحقوق  التجارية  واألعامل  الدويل 
التجارية وحقوق اإلنسان« )Business and Human Rights( وهيئة حترير دورية منتدى 
القانون اجلنائي )Criminal Law Forum(. وأّلف داريس كتابني، مها:«التطور القضائي 
عىل صعيد القانون الدويل اإلنساين«، و«املسؤولية اجلامعية واملساءلة بموجب القانون 
الدويل«، كام شارك يف حترير كتابني: »إبداع القضاة يف املحاكم اجلنائية الدولية اخلاصة« 
)مع جوزيف باودريل( و«جلنة احلقيقة واملحاكم« )مع ويليام شاباس(.وشارك داريس يف 
برامج تدريبية ومؤمترات وورشات عمل شتى حول حقوق اإلنسان يف عدة دول، منها 
جنوب أفريقيا والصني وإيران وفلسطني والعراق وتركيا والواليات املتحدة األمريكية 
وروسيا. وينتسب داريس لعضوية املجلس الوطني ملنظمة العفو الدولية - فرع إيرلندا، 

وهو يدير مدونة األعامل التجارية وحقوق اإلنسان يف إيرلندا,
 )Business and Human Rights in Ireland( 
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 (Emer Costello) إمير كوستيلو
انضمت إيمركوستيلو إىل عضوية الربملان األورويب بصفتها ممثلًة عن دائرة دبلن يف الفتة 
املمتدة من العام 2012 حتى شهر متوز/يوليو 2014. وشغلت يف السابق منصب عمدة 

دبلن وعضو جملس مدينة دبلن. وهي عضو مرموق يف حزب العامل اإليرلندي. 
وتولت كوستيلو رئاسة الوفد املعني بالعالقات مع املجلس الترشيعي الفلسطينيفي 
الربملان األورويب، وترأست هبذه الصفة العديد من الوفود الربملانية التي زارت الضفة 
الغربية يف فلسطني، مع العلم بأن إرسائيل دأبت عىل رفض منح التصاريح الالزمة للوفد 
لزيارة قطاع غزة. وعملت كوستيلو، بصفتها رئيس الوفد املعني بالعالقات مع املجلس 
إىل  املطاف  هناية  يف  أفىض  مما  ومساندهتا،  األرسى  قضية  دعم  الفلسطيني،  الترشيعي 
إصدار قرار من الربملان األورويب بشأن تشكيل بعثة تقيص للحقائق حول وضع األرسى 
الفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية. وترأست كوستيلو هذه البعثة التي بارشت عملها 

يف شهر آذار/مارس 2014. 
 ،)Intelligence in Science( وتعمل كوستيلو حالًيا مستشارة سياساتية لدى رشكة
وهي رشكة تتخذ من بروكسل مقًرا هلا وتقدم الدعم واملساندة لطائفة من اهليئات 
األورويب  االحتاد  مستوى  عىل  واالبتكار  العلوم  سياسة  جمال  يف  واخلاصة  العامة 
واملستوى الدويل. وكوستيلو عضو يف اللجنة االستشارية الدولية يف دبلن ويف عدد 
من املنظامت املجتمعية والتعليمية األخرى يف املدينة. وتعمل كوستيلو، يف هذه اآلونة، 
عىل استكامل دراستها يف برنامج املاجستري يف إدارة األعامل يف معهد دبلن للتكنولوجيا 

 .)Dublin Institute of Technology(
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ملحق رقم )٢(

صور املؤمتر
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