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مجلة جامعة اإلسراء للمؤتمرات العلمية
مجلة علمية محكمة ،تنشر على صفحاتها نتائج األعمال البحثية للمؤتمرات العلمية التي تنظمها جامعة

اإلسراء ،حيث تحرص إدارة المجلة على ضمان تحري الدقة والموضوعية واألصالة في البحوث العلمية
المنشورة بما يضيف إلى المعرفة اإلنسانية ما يستفيد منه الباحثون وصناع القرار .تنشر المجلة البحوث

العلمية المحكمة بإحدى اللغتين :العربية أو اإلنجليزية ،ويتم تحكيم البحوث من محكمين متخصصين.
رؤية المجلة:
التميز في نشر البحوث العلمية المحكمة لمؤتمرات جامعة اإلسراء المحلية والدولية.
رسالة المجلة:

تسعى المجلة لنشر البحوث العلمية المحكمة في العلوم اإلنسانية والتطبيقية التي تستقطبها المؤتمرات

علميا يستفيد منها الباحثين
مرجعا
العلمية التي تنظمها جامعة اإلسراء محلياً ودولياً ،لتصبح المجلة
ً
ً
وصناع القرار بما يخدم حل اإلشكاالت المجتمعية وعملية التنمية في فلسطين وخارجها.
أهداف المجلة:
علميا يستفيد منه الباحثون وصناع القرار،
رجعا ً
 .1تجميع نتاج األعمال البحثية للمؤتمرات لتصبح م ً
بما يخدم حل اإلشكاالت المجتمعية وعملية التنمية في فلسطين وخارجها.

 .2نشر البحوث العلمية التي تتميز باألصالة في حقول العلوم اإلنسانية والتطبيقية المختلفة ،والتي
من شأنها أن تشكل إضافة معرفية لهذه العلوم.

 .3إبراز إسهامات المتخصصين على الصعيد المحلي والدولي في الحقول المختلفة للعلوم اإلنسانية
والتطبيقية.

 .4توثيق الروابط والصالت بين المتخصصين من العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات في فلسطين
وخارجها.

 .5إقامة شبكة تعاون علمي بحثي أكاديمي بين المتخصصين في العلوم اإلنسانية والتطبيقية.
 .6نشر بحوث األكاديميين وذلك لالستفادة منها ألغراض الترقيات العلمية والتقويم السنوي.
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المؤتمر العلمي الدولي المحكم الثاني
نظمته كلية الحقوق في جامعة اإلسراء بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تحت عنوان
" تفعيل ضمانات وآليات الحماية الخاصة بمناهضة التعذيب في فلسطين"
تسعى كلية الحقوق في جامعة اإلسراء من خالل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني،

وفي مقدمتها مؤسسات حقوق اإلنسان ،إلى خلق نوع خاص من تفعيل األدوات المناسبة لتعزيز واحترام

وحماية حقوق اإلنسان ،وقيم العدالة وسيادة القانون ،السيما أنها الكلية الوحيدة التي يتوفر فيها برنامج

لحقوق اإلنسان على مستوى جامعات الوطن.

في هذا السياق يأتي تنظيم كلية الحقوق في جامعة اإلسراء وبالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق

حقوقيا حول "تفعيل ضمانات وآليات الحماية الخاصة بمناهضة التعذيب في
دوليا
ًا
اإلنسان
ً
مؤتمر ً
فلسطين ،والذي يهدف إلى الوقوف عند واقع انتهاكات الحق في السالمة الجسدية ،وتعرض الفلسطينيين
للتعذيب سواء من قبل سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي ،أو من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون

في فلسطين ،كما يهدف هذا المؤتمر إلى التركيز على تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية ،باإلضافة
إلى اآلليات الوطنية ،واإلقليمية ،والدولية الخاصة بمناهضة التعذيب ،بما يساهم في الحد من ظاهرة

التعذيب في فلسطين.
رؤية المؤتمر

استقطاب بحوث علمية متميزة ُيستفاد من مخرجاتها في تفعيل ضمانات ،وآليات الحماية الخاصة

بمناهضة التعذيب في فلسطين.
رسالة المؤتمر

يسعى المؤتمر إلى تناول واقع جريمة التعذيب ،والتحقيق فيها في فلسطين ،ومناهضة التعذيب

في القانون الفلسطيني ،باإلضافة الى آليات تعويض وتأهيل وحماية ضحايا التعذيب ،ويناقش التعاون
ما بين النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون في سبيل مالحقة مرتكبي جريمة التعذيب ،وقضايا الوقاية

أيضا آليات تفعيل أدوات المحاسبة الوطنية والدولية
من جرائم التعذيب ،واثبات جريمة التعذيب ،ويناقش ً
لمرتكبي جريمة التعذيب بما يساهم في الحد من ظاهرة التعذيب في فلسطين.
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أهداف المؤتمر
 .1بيان واقع التعذيب الممارس من سلطات االحتالل اإلسرائيلي تجاه األسرى والمعتقلين
الفلسطينيين.

 .2بيان واقع التعذيب الممارس تجاه الموقوفين الفلسطينيين في السجون ،ومراكز اإلصالح والتأهيل
الفلسطينية.

 .3دراسة القوانين الفلسطينية المتعلقة بمناهضة التعذيب ،وسبل تطويرها بما ينسجم والمعايير
الدولية.

 .4تطوير المعالجة التشريعية للقوانين الفلسطينية لمناهضة التعذيب ،ومالحقة مرتكبيه ،ومساءلتهم

ائيا ،ومواءمتها والمعايير الدولية.
جز ً
 .5توضيح االلتزامات الملقاة على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية في ضوء توقيعها على اتفاقية
مناهضة التعذيب.

 .6توفير وسائل مناسبة تساهم في رفع الوعي لدي المواطنين الفلسطينيين ،وتعريفهم بحقوقهم
الدستورية والقانونية التي تؤكد على حمايتهم من التعرض للعذيب.

 .7التعريف باألثر القانوني المترتب على تعذيب المتهمين ،أو الموقوفين الفلسطينيين على سير
إجراءات الدعوى الجزائية.

 .8توضيح الوسائل واإلجراءات القانونية للمطالبة بتعويض ضحايا التعذيب سواء في سجون
االحتالل اإلسرائيلي ،أو سجون ومراكز اإلصالح الفلسطينية.

 .9تفعيل آليات مناهضة التعذيب على الصعيد المحلي ،واإلقليمي ،والدولي.

اجتماعيا.
نفسيا و
ً
 .11إيجاد وسائل وطرق تؤدي إلى معالجة واعادة تأهيل ضحايا التعذيب ً
محاور المؤتمر
المحور األول :واقع التعذيب في فلسطين
 .1واقع التعذيب في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

المكلفين بإنفاذ القانون في فلسطين.
 .2واقع التعذيب من قبل ُ
 .3األثر النفسي ،واالجتماعي للتعذيب على األفراد ،والمجتمع.
 .4آليات وسبل تأهيل وحماية ضحايا التعذيب.
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المحور الثاني :ضمانات مناهضة التعذيب
 .1الضمانات الدستورية والقانونية لمناهضة التعذيب في فلسطين.

 .2المعالجة التشريعية لمناهضة التعذيب ومالحقة مرتكبيه في القانون الجزائي الفلسطيني ،ومواءمته
والمعايير الدولية.

 .3أثر التعذيب على إجراءات الدعوى الجزائية في القانون الفلسطيني.
 .4طرق ووسائل تعويض ضحايا التعذيب.

 .5دور السلطة القضائية (القضاة والنيابة العامة) في مناهضة التعذيب في فلسطين.
المحور الثالث :آليات حماية حق اإلنسان في عدم التعرض للتعذيب
 .1آليات حماية حق اإلنسان الوطنية.
 .2آليات حماية حق اإلنسان اإلقليمية.
 .3آليات حماية حق اإلنسان الدولية.
الفئة المستهدفة
 أكاديميون ومختصون ومهتمون.

وصناع القرار.
 أعضاء المجلس التشريعي ُ
 العاملون في مجال القانون.
 العاملون في مجال حقوق اإلنسان.

 طلبة كليات الحقوق ،والشريعة والقانون.
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ً
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كلمة الرئيس الشرفي للمؤتمر
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد ،سيد المرسلين ،وامام المتقين ،وعلى

آله الطيبين الطاهرين ،وصحابته أجمعين ،أما بعد.

ارتكزت جامعة اإلسراء منذ نشأتها على مبادئ وأسس البحث العلمي ،وفي إطالق برامجها
المتنوعة والرائدة ،والتي تلبي االحتياجات الحقيقية للمجتمع الفلسطيني ،وكذلك عملت على تشجيع ودعم
البحث العلمي ،وتوفير متطلباته المالية واللوجستية ،ونشر األعمال البحثية على المستويين المحلي

والدولي ،ودعمت تنظيم المؤتمرات العلمية ،ويعتبر هذا المؤتمر الخامس الذي تنظمه الجامعة سواء

دوليا ،يضاف إلى ذلك العديد من المؤتمرات التي
محليا و ً
منفردة ،أو بالتعاون والشراكة مع جهات أخرى ً
أعلنت عنها الجامعة وسيتم تنظيمها العام القادم سواء في العلوم اإلنسانية ،أو التطبيقية.
وفي هذا السياق ال يسعنا إال نشكر كل من ساهم في التجهيز والتحضير لهذا المؤتمر بد ًءا من

ومرور باللجان جميعها العلمية ،والتحضيرية ،واإلعالمية.
ًا
رئيس المؤتمر،

إن تنظيم كلية الحقوق لهذا المؤتمر حول "تفعيل ضمانات وآليات الحماية الخاصة بمناهضة

كثير بعملها
التعذيب في فلسطين (بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان) ،هذه الهيئة التي نعتز ًا
الحقوقي الذي يشكل رافعة حقيقية لحماية حقوق اإلنسان في فلسطين.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،لنوضح للمجتمع الدولي

أنه وبعد مرور( )69عا ًما على صدور هذه الوثيقة الهامة على صعيد تطور حماية حقوق اإلنسان،
مازال الفلسطينيون تنتهك حقوقهم على نطاق واسع من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،هذا االحتالل
الذي يمارس وبشكل ممنهج التعذيب وسوء المعاملة بحق أسرانا ومعتقلينا البواسل ،بمخالفة صريحة

ألحكام القانون الدولي الذي يجرم التعذيب.

وفي هذا المقام ال بد من اإلشارة إلى إعالن رئيس الواليات المتحدة األمريكية -دونالد ترامب-

مخالف للقانون الدولي وق اررات الشرعية
إعالن
رسميا بأن القدس عاصمة لكيان االحتالل اإلسرائيلي-هو
ٌ
ٌ
ً

أرض فلسطينية محتلة ،وهذا اإلعالن يأتي في
الدولية ،والتي أكدت ومازالت على أن القدس الشرقية ٌ
إطار االنحياز المستمر لإلدارة األمريكية لكيان االحتالل المجرم على حساب حقوق الضحايا
الفلسطينيين ،وهو تغليب مقيت للمصالح السياسية على حساب االنتصار للحقوق اإلنسان.
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فلسطينيا إلى التسريع في إتمام خطوات المصالحة ،وصوًال للوحدة التامة على
وهذا بدوره يدفعنا
ً
دائما األفضل.
الصعد كافة ،بما يخدم قضايا شعبنا الصامد فهو يستحق ً
وفي نهاية كلمتي نتمنى أن يحقق المؤتمر أهدافه بتفعيل الضمانات واآلليات الخاصة بمناهضة

التعذيب في فلسطين.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
د .عدنان إبراهيم الحجار
رئيس جامعة اإلسراء
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كلمة رئيس المؤتمر
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد ،سيد المرسلين ،وامام المتقين ،وعلى
آله الطيبين الطاهرين ،وصحابته أجمعين ،أما بعد.
في البداية ،ال يسعنا في هذا المقام إال أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم بالتجهيز
بدءا من إدارة الجامعة ممثلة برئيس الجامعة د .عدنان الحجار ،وادارة الهيئة
واإلعداد لهذا المؤتمرً ،
مرور بلجان المؤتمر الثالث ،وهي اللجنة
المستقلة لحقوق اإلنسان ممثلة بمديرها العام د .عمار دويكً ،ا
العلمية وعلى رأسها السيد د .عمار دويك ،مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،واللجنة التحضيرية
وعلى رأسها السيد د .طارق الديراوي ،أستاذ القانون الجنائي في جامعة اإلسراء ،واللجنة اإلعالمية وعلى
رأسها السيدة أ .نسمة الحلبي من الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان.
كما نتوجه بالشكر الجزيل لمحكمين البحوث من داخل الوطن وخارجه ،ونشكر الباحثين الذين
شاركوا في بحوثهم من داخل الوطن وخارجه ،حيث تقدم للمؤتمر عشرات البحوث العلمية ُقبل منها
( )14أربعة عشر بحثًا ،سيتم نشرها في مجلة جامعة اإلسراء للمؤتمرات العلمية.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بعنوان "تفعيل ضمانات وآليات الحماية الخاصة بمناهضة التعذيب
في فلسطين" في الذكرى ( )69إلصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي يشكل رأس هرم الشرعة
الدولية لحقوق اإلنسان ،ويعتبر عالمة فارقة على صعيد تطور المنظومة الدولية لحقوق هذا اإلعالن
الذي ينص في المادة ( )5منها على أنه ":ال يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ،وال للمعاملة أو العقوبة
القاسية ،أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة".
وجاء بعد هذا اإلعالن العديد من االتفاقات الدولية ،واإلقليمية التي تجرم التعذيب ،ومنها اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لعام .1984
ورغم أن حظر التعذيب أضحى من القواعد العرفية ،إال أنه وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية ،أو الالإنسانية ،أو المهينة ،مازال يمارس وعلى نطاق واسع بحق األسرى والمعتقلين
أيضا في سجوننا.
الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،باإلضافة إلى أنه مازال يمارس ً
من هنا فإن هذا المؤتمر يهدف إلى الوقوف عند واقع التعذيب في فلسطين سواء من قبل
سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي ،أو من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون في فلسطين ،كما يهدف
إلى التركيز على تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية ،باإلضافة إلى اآلليات الوطنية ،واإلقليمية،
والدولية الخاصة بمناهضة التعذيب؛ بما يساهم في الحد من ظاهرة التعذيب في فلسطين.
د .عالء محمد مطر
عميد كلية الحقوق
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التغذية القسرية من منظور القانون الدولي دراسة لحالة األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون
االحتالل اإلسرائيلي
د .عالء محمد مطر-عميد كلية الحقوق-جامعة اإلسراء
أ .عالء حسن السكافي محامي -مركز الميزان لحقوق اإلنسان
الملخص
انونيا ،ومارستها
تناول البحث سياسة التغذية القسرية التي شرعتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ق ً

فعليا بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين ،األمر الذي أدى إلى انتهاك خطير لطائفة واسعة من حقوقهم
ً
التي كفلها القانون الدولي ،ومنها حقهم في اإلضراب ،واالحتجاج ،والحق في الحياة ،وصون الكرامة

اإلنسانية ،والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة
عليه.

وفي ضوء هذه االنتهاكات الخطيرة لحقوق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين ،فإن الباحث أوصى

بقيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية والضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي

والزامها باحترام حقوق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين ،ووقف العمل بقانون التغذية القسرية،

كما أوصى بإعادة تعديل صياغة تعريف التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب بما يسمح

بتصنيف سياسة التغذية القسرية؛ بأنها جريمة تعذيب ،وخاصة أن التعديل متاح وفًقا للمادة( )29من

أيضا الجهات المعنية بمناهضة جريمة التعذيب ،باعتماد التغذية القسرية على
االتفاقية ،وطالب الباحث ً
أنها جريمة بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين ،وكما أوصى بتفعيل آليات المحاسبة الدولية سيما

أدوات المحكمة الجنائية الدولية ،بما يتيح محاسبة كل من يشارك في جريمة التغذية القسرية لألسرى
والمعتقلين الفلسطينيين.

Abstract
The research showed the policy of forced feeding that was legally practiced by
the Israeli occupation authorities against Palestinian prisoners and detainees,
that led to a serious violation of a wide range of their rights guaranteed by
international law, including their right to strike, protest, the right to life, the
preservation of human dignity, and their right not to be tortured and other Cruel,
inhuman and degrading treatment. According the previous and in the light of
these serious violations of the rights of Palestinian prisoners and detainees, the
researcher recommended that the international community the responsible of
its legal and moral responsibilities and the pressure on the Israeli occupation
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authorities and compel them to respect the rights of Palestinian prisoners and
detainees, and stop implementation of the forced feeding law.
The researcher also recommended the reformulation of the concept of torture
in the Convention against torture to allow the classification of the forced
feeding policy as a crime of torture, that the amendment was available in
accordance with article 29 of the Convention.
The researcher also called on those involved in combating the torture crime to
adopt forced feeding as a crime against Palestinian prisoners and detainees. He
also recommended with the activation of international accounting mechanisms,
especially the tools of the International Criminal Court, so as to allow
accountability for all those involved in the crime of forced feeding of
Palestinian prisoners and detainees.
مقدمة

تعتبر قضية األسرى ،والمعتقلين الفلسطينيين في السجون االحتالل اإلسرائيلي من أسمى القضايا

اإلنسانية التي تحتاج للمساندة من األطراف المعنية كافة ،ولقد عمدت ومازالت سلطات االحتالل
اإلسرائيلي إلى اتباع سياسات ممنهجة قائمة على انتهاك حقوق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين ،ومن
هذه السياسات ما يعرف بالتغذية القسرية التي تمارس بحقهم كوسيلة شرعتها سلطة االحتالل لثنيهم عن

إضراباتهم المشروعة والمتكررة ،والتي عادة ما ينظمونها للمطالبة بحقوقهم المصادرة.
أهمية البحث

تنبع أهمية البحث ،كونه األول الذي يتناول سياسة التغذية القسرية التي انتهجتها ومازالت

سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين ،وذلك بمنهجية علمية رصينة،
توضح إلى أي مدى تنتهك هذه السياسة الحقوق الذي كقلها القانون الدولي لألسرى والمعتقلين

الفلسطينيين.

مشكلة البحث

هل تعد سياسة التغذية القسرية التي تنهجها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى والمعتقلين

الفلسطينيين جريمة من منظور القانون الدولي؟
منهج البحث

المنهج الوصفي والمنهج التحليلي.

الكلمات المفتاحية( :األسرى والمعتقلون ،القانون الدولي ،التغذية القسرية ،التعذيب ،المعاملة القاسية
والالإنسانية والمهينة).
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أوًال :ماهية التغذية القسرية والعالج القسري
تعرف التغذية القسرية بأنها إدخال المواد المغذية إلى جسم االنسان عنوة وبعكس إرادته الحرة

عن طريق الجهاز الهضمي ،أو مباشرة الى مجرى الدم ،ويتم هذا النوع من التغذية باستخدام طرق

مختلفة ،منها إدخال أنابيب التغذية إلى المعدة عن طريق األنف وحقن المواد الغذائية من خاللها بقوة

إلى المعدة ،أو عن طريق إدخال المواد الغذائية والسوائل عن طريق الحقن في مجرى الدم (األوردة،

األوعية الدموية).

ولإليضاح أكثر ،فإن عملية التغذية القسرية تكون عبر " أنبوب المعدة " وهو أنبوب بالستيكي
يتم ادخاله الى معدة المريض إجبارًيا ،حيث ُيزج في فتحة األنف ومن ثم ُيدفع باتجاه المريء ومن ثم
المعدة ،وبعد ذلك تحقن المواد الغذائية عبر األنبوب تحت الضغط باتجاه المعدة .في حين أن التغذية
القسرية عن طريق الدم فتتم من خالل إدخال القسطرة الوريدية بالقوة وتثبيتها في أحد األوردة ،ومن

خاللها ُيعطى السوائل المغذية أو الجلوكوز أو األمالح أو المواد الغذائية مباشرة إلى مجرى الدم.

1

ولتوضيح الفرق بين التغذية القسرية والعالج القسري ،فإن األخير يعني إجبار المريض على

الخضوع للفحوصات الطبية وتلقي العالج دون موافقته بحجة الحفاظ على صحته من التدهور الذي
قد يؤدي للوفاة.

2

ثانيا :التغذية القسرية من منظور القانون الدولي
ً
من المهم قبل تناول التغذية القسرية من منظور القانون الدولي ،توضيح الفرق بين التعذيب والمعاملة
الالإنسانية والقاسية والمهينة واإلساءات المهدرة للكرامة اإلنسانية.
 .1الفرق بين التعذيب وغيره من أساليب االنتهاكات التي يحظرها القانون الدولي
تستخدم اللجنة الدولية المصطلح الواسع " المعاملة السيئة " لكي يشمل التعذيب وغيره من أساليب

االنتهاك التي يحظرها القانون الدولي ،بما في ذلك المعاملة الالإنسانية والقاسية والمهينة ،واإلساءات

المهدرة للكرامة اإلنسانية واإلكراه البدني أو المعنوي.

 1د .حسام النادي رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد في مجمع فلسطين الطبي برام هللا ،بيان صحفي أصدرته و ازرة الصحة
طبيا
القسرية
التغذية
خطورة
هذه
بعنوان
الفلسطينية
ً
http//www.moh.ps/index/ArticleView/ArticleId/3798/Language/ar
 2الفرق بين التغذية القسرية والعالج القسري ،مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان ،رام هللا ،فلسطين.2116/1/28 ،
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ويتمثل الفارق القانوني بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ،في مدى شدة ما يتم إلحاقه

محدد من ورائه كالحصول على
من ألم أو عذاب ،واضافة إلى ذلك يقتضي التعذيب توافر غرض ّ
مثال.
معلومات ً
ويمكن توضيح المصطلحات المختلفة المستخدمة لإلشارة إلى مختلف أشكال المعاملة السيئة ،أو

إلحاق األلم على النحو التالي

محدد ،إضافة إلى اإللحاق القصدي لعذاب أو ألم شديد.
أ .التعذيب وهو توافر غرض ّ
كبير من العذاب أو األلم.
قدر ًا
محدد وتلحق ًا
ب .المعاملة القاسية أو الالإنسانية ال يتوفر غرض ّ

كبير من اإلذالل
قدر ًا
محدد ،وتلحق ًا
ت .اإلساءات المهدرة للكرامة اإلنسانية من دون توافر غرض ّ
أو اإلهانة.

وقد تكون أساليب المعاملة السيئة بدنية ،أو نفسية في طبيعتها ،وقد تترتب على كال األسلوبين آثار

بدنية ونفسية.

1

 .2التغذية القسرية في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،والقانون الدولي اإلنساني
جرم ممارسة التعذيب
كفل القانون الدولي طائفة واسعة من الحقوق لألسرى والمعتقلين ،وفي المقابل ّ
ضدهم ،وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
محظور ،ومعاملة قاسية وال إنسانية،
ًا
ويعد إخضاع األسير أو المعتقل للتغذية القسرية دون رضاه الحر

حتى لو كان بقصد العالج ،أو إنقاذ حياة المعتقل المضرب عن الطعام ما لم يكن بموافقته ،سيما أن

فعال
التغذية القسرية يصاحبها ألم جسدي ونفسي ،وقد تودي بالحياة في بعض األحيان ،وهو ما حدث ً
وأدى إلى استشهاد أسرى ومعتقلين فلسطينيين ،وهذا ما سيتم تناوله الحًقا.
إن التغذية القسرية تدخل في نطاق االنتهاكات التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب ،وغيره من
2

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لعام .1984
1

2

ما هو تعريف التعذيب والمعاملة السيئة؟ ،اللجنة الدولية للصليب األحمر 2115/2/15
https //www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/69vfyq.htm
انظر المادة  1/ 16تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع في أي اقليم يخضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي ال تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة  ،1عندما يرتكب موظف

عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه االعمال أو يحرص على ارتكابها ،أو عندما تتم بموافقة أو بسكوته عليها.

تنطبق بوجه خاص االلتزامات الواردة في المواد  11،11،12،13وذلك باالستعاضة عن االشارة إلى التعذيب باإلشارة إلى غيره من
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وفي السياق ذاته تنص المادة ( )5من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه "ال يجوز إخضاع

أحد للتعذيب ،وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

كما تنص المادة ( )7من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  11966على عدم جواز إخضاع
أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
كما ينص العهد في المادة ( )1/11على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم

كرامتهم.

أما مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  ،21979فتنص في المادة ( )5على أنه
ألي من الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ،أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب ،أو غيره
"ال يجوز ّ
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،أو أن يحرض عليه أو يتغاضى عنه".
وكذلك الحال بشأن مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين؛ سيما األطباء في

حماية المسجونين ،والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ،أو العقوبة القاسية ،أو المهينة
عام  ، 31982والتي تنص في المبدأ الثاني منها على أنه " يشكل مخالفة جسيمة آلداب مهنة الطب،

وجريمة بموجب المواثيق الدولية المرعية ،أن يقوم الموظفون الصحيون وال سيما األطباء بطريقة إيجابية

أو سلبية بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

أو تواطئ أو تحريض على تلك األفعال أو محاولة الرتكابها".

أيضا يأتي إعالن مالطا  41991الذي ينص في مقدمته على
وفي سياق حظر التغذية القسرية ً
اعتبار إضراب السجناء عن الطعام بمثابة طريقة احتجاج لمن ليس لهم سبل أخرى للتعبير عن مطالبهم،

فرفضهم الغذاء يعبر عن أملهم في الوصول إلى أهداف معينة.

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة" .اعتمدت االتفاقية الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها

واالنضمام اليها في القرار  46/39المؤرخ في  11كانون األول  /ديسمبر 1984تاريخ بدء النفاذ  26حزيران /يونية.1987
1

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  2211ألف (د )21-المؤرخ في 16

2

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

4

تبنته منظمة الطب العالمية في اجتماعها رقم ( ،)43سانت جوليانس ،في مالطا تشرين الثاني للعام 1991م ،وتم مراجعتها في

كانون/ديسمبر 1966تاريخ بدء النفاذ  23آذار/مارس 1976

3اعتمدت ونشرت على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،37/194المؤرخ في  18كانون األول/ديسمبر .1982
االجتماع العام رقم ( )57في جنوب أفريقيا ،أكتوبر 2115م.
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كما ينص المبدأ الثاني من اإلعالن على وجوب احترام استقاللية الفرد وعدم إلزام المضربين عن

الطعام بتلقي أي عالج يرفضونه ،ويحظر المبدأ ( )6من اإلعالن ذاته على األطباء والمعالجين اآلخرين
أن يقوموا بالضغط بأي شكل كان على المضرب عن الطعام؛ لكي يتوقف عن اإلضراب.

أخالقيا
أما القاعدة اإلرشادية رقم ( )13من اإلعالن فتنص على أن "التغذية القسرية ال تكون مقبولة
ً

قطعا ،حيث إن اإلطعام أو اإللزام أو استعمال التكبيل؛ فإنه شكل من أشكال الذل الالإنساني ،حتى ولو
ً
كان الهدف من ذلك هو منفعة المضرب عن الطعام.

قسر لبعض المحتجزين بهدف تخويف واجبار المضربين عن الطعام على
وكذلك مرفوض اإلطعام ًا
إيقاف صيامهم".

أما إعالن طوكيو لعام  ،11975الذي ُيشكل خطوط توجيهية لألطباء ،ويتكون من ( )7سبعة قواعد

تُشير في مجملها ،إلى عدم جواز مشاركتهم في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والالإنسانية

أو المهينة.

وفي هذا السياق تنص القاعدة رقم ( )5منه ،على أنه "حين يرفض سجين ما التغذية القسرية ،ويعتبره

قادر على تشكيل رأي صحيح ومنطقي حول النتائج المترتبة عن هذا الرفض الطوعي ،ال ينبغي
الطبيب ًا
إطعامه بطريقة صناعية ،وينبغي أن يقوم طبيبة ،أو طبيبة مستقل آخر على األقل للتأكيد على القرار

المتعلق بقدرة السجين على تشكيل هكذا رأي ،ويجب على الطبيبة أو الطبيب أن يشرح للسجين العواقب
المترتبة على رفض للتغذية القسرية".

وعلى صعيد االتفاقات اإلقليمية تحظر االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان  ،21951في المادة (،)3

اخضاع أي إنسان للتعذيب ،وال للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة ،وتطبيًقا لذلك أكدت المحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان في أحد اجتهاداتها منع أي دولة التعرض لحق المعتقل وتغذيته قسرًيا ،شرط
أن يكون المعتقل بكامل قوته العقلية وادراكه في استمرار إضرابه عن الطعام ،وتوجب المحكمة سلطات

المعتقل العناية باألسرى المضربين عن الطعام في سجونها ،وتقديم لهم كافة الخدمات الصحية والطبية

الالزمة.

ويذهب مجلس أوروبا في االتجاه ذاته فيعارض مبدأ التغذية القسرية ،ويؤكد الحفاظ على حق األسرى

والمعتقلين في اإلضراب ،وعدم انتهاك كرامتهم اإلنسانية.

3

1

اعتمدته الجمعية الطبية العالمية التاسعة والعشرون في طوكيو في اليابان عام 1975م ،وهو خطوط توجيهية لألطباء بالتعذيب

2

اتفاقية حماية حقوق اإلنسان في نطاق مجلس أوروبا روما في  4نوفمبر .1951

وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة فيما يتعلق باالحتجاز أو السجن.
3

د .لينا الطبال عن اإلضراب عن الطعام  ..التغذية القسرية والقانون الدولي ،2117/5/8 ،صحيفة رأي اليوم

http //www.raialyoum.com/?p=671352
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وفي السياق نفسه تحظر المادة ( )5من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،1واالتفاقية

األمريكية لحقوق اإلنسان 2إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو المذلة.

وكذلك حظر القانون الدولي اإلنساني التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو

جسيما لحقوق اإلنسان وذلك وفًقا للمادة( )51من اتفاقية جنيف األولى ،والمادة
المهينة وعده انتها ًكا
ً
( )51من اتفاقية جنيف الثانية ،والمادة ( )131من اتفاقية جنيف الثالثة ،والمادة ( )147من اتفاقية
جنيف الرابعة.

وكما تنص المادة الثالثة المشتركة التفاقات جنيف األربع ،والتي تنطبق على النزاع المسلح الذي

ليس له طابع دولي" ....بحظر األفعال التالية وتبقى محظورة في جميع األوقات واألماكن...االعتداء
على الحياة والسالمة البدنية ،وبخاصة القتل بجميع أشكاله ،والتشويه ،والمعاملة القاسية،

والتعذيب...واالعتداء على الكرامة الشخصية ،وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة".

3

أيضا في المادة ( )2/75من البرتوكول
وكذلك ُيحظر التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة ً

األول الملحق باتفاقات جنيف  ،41977والمادة ( )2/4من البرتوكول الثاني الملحق باتفاقات
جنيف.51977

كما يعد ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية  6،1998التعذيب واألفعال الالإنسانية األخرى

أذى خطير يلحق بالجسم ،أو بالصحة
ذات الطابع المماثل التي تتسبب ً
عمدا في معاناة شديدة ،أو في ً
العقلية أو البدنية جريمة ضد اإلنسانية ،وذلك بنص المادة (/1/7و) ،كما يعد الميثاق التعذيب أو
المعاملة الالإنسانية واالعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة جريمة

حرب بنص المادة(/2/8أ.)2/

 1الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم  18في نيروبي (كينيا)

يونيو .1981
2

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،سان خوسيه في .1969/11 /22

3

د .عصام عابدين ،ورقة قانونية حول مناهضة التعذيب في المواثيق الدولية والواقع الفلسطيني ،مؤسسة الحق ،رام هللا ،فلسطين،

4

الملحق (البروتوكول) األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في  12آب  /أغسطس  1949والمتعلق بحماية ضحايا

يونيو ،2112ص.17

المنازعات الدولية المسلحة.

 5الملحق (البروتوكول) الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في  12آب  /أغسطس 1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات
المسلحة غير الدولية.

6

يتضمن هذا النص لنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية التصويبات التي عممها الوديع في  25أيلول  /سبتمبر 1998

وأيار  /مايو .1999
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ثال ًثا :موقف الجهات الدولية ذات العالقة من تغذية األسرى والمعتقلين قسريا

يعطي موقف الجهات الدولية ذات العالقة من التغذية القسرية لألسرى والمعتقلين الذي شرعته

اضحا على مدى مخالفة التغذية القسرية للقانون الدولي.
سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،بعدا
ً
قانونيا و ً
 .1لجنة مناهضة التعذيب

جاء تعليق لجنة مناهضة التعذيب على موضوع اإلضراب ،ومواجهته بالتغذية القسرية ،والعالج

قسر ضمن مالحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لسلطة االحتالل اإلسرائيلي ،حيث أشارت
ًا

إلى أنه "ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تعرض األشخاص المسلوبة حريتهم ممن يضربون عن

الطعام لسوء المعاملة أو العقاب ،لدخولهم في إضراب عن الطعام ،وأن تقدم لهم الرعاية الطبية الالزمة

أيضا أن تتخذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الالزمة لكفالة
وفًقا إلرادتهم ،وينبغي للدولة الطرف ً
ارتهم عن علم وتدبر ممن يضربون عن
عدم إطعام األشخاص المسلوبة حريتهم ،والقادرين على اتخاذ قر ا

الطعام قسرًيا ،أو إخضاعهم لغير ذلك من أساليب العالج الطبي ،وهم له كارهون؛ ألن هذه الممارسات
1
قد ترقى إلى درجة التعذيب ،أو سوء المعاملة".
 .2خبراء مستقلون في األمم المتحدة

أكد خوان منديز المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية

أو المهينة أو العقاب في بيان صحفي بعد أن تأخر تصويت البرلمان اإلسرائيلي (الكنيست) للمرة الثانية
على مشروع لتعديل قانون السجون ،والسماح باإلطعام القسري للسجناء في العام  ،2114على أنه "من
غير المقبول استخدام التغذية القسرية ،أو التهديد باستخدامها أو غيرها من اإلكراه البدني أو النفسي ضد

احتجاجا على ظروف االحتجاز والمعاملة،
األفراد الذين اختاروا اللجوء إلى اإلضراب عن الطعام
ً
واحتجازهم بدون تهمة" ،وأضاف "يجب احترام رغبة السجناء في عدم تناول الطعام لفترة طويلة ،كما

طوعا ،وأضاف أنه " حتى لو كان الغرض منه هو لصالح
أنه من الواضح أنهم اختاروا هذا الخيار
ً
المعتقلين ،والتغذية القسرية الناجمة عن التهديدات واإلكراه أو القوة هي بمثابة نوع من أنواع المعاملة
القاسية والالإنسانية والمهينة".

وفي البيان الصحفي ذاته ،قال السيد أناند غروف ،المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة "يجب

على موظفي الرعاية الصحية؛ عدم ممارسة ضغط غير مبرر على األفراد الذين قرروا اإلضراب عن

الطعام.

1

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس إلسرائيل )5/ISR/C/CAT( ،وجلستها ( 1491و)1492 SAT/CSR

والمعقودتين يومي  4 ،3أيار مايو ،2116/واعتمدت المالحظات الختامية الحالية في جلستها  )1429،1428في 12

أيار/مايو.2116
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إن من حق األسرى السيطرة على صحتهم وجسدهم بدون التدخل -مثل العالج الطبي غير الطوعي
1

أو الموافقة عليه-وتعتبر هذه العناصر أساسية للحق في الصحة ويجب احترامها وحمايتها".
 .1منظمة العفو الدولية

أدانــت منظمة العفو الدوليــة ادعاء سلطات االحتالل اإلسرائيلي؛ بأن قانون التغذية القسرية هو

قانون للحفاظ على حياة األسرى الفلسطينيين ،حيث اســتندت المنظمة الدولية فــي بيانها الصحفي في

31يوليو 2115عقب مصادقة الكنيست على قانون التغذية القسرية ،إلى تعقيــب وزيــر الداخلية اإلسرائيلي
غلعــاد أدران الذي قــال "إن الهدف الحقيقي من وراء القانون هو "سياسي إلسكات االحتجاج".

وأشــارت إلــى أن " الحكومة اإلسرائيلية لكي تحقق هذا الهدف السياسي قامت بدعوة األطباء كي

يواجهوا في أصعب المعضالت في حياتهم المهنيــة ،وجعلهــم عرضــة لدعــاوى قضائية دولية" ،موضح ًة
أن أدران عندما قال أن "الحكومة اإلسرائيلية لن تدع أحداً يهددها ،ولن تســمح لألسرى أن يموتوا في

سجونها ،فهو قصد بذلك أن سلطات السجون هي وحدها تقرر كيف يموت األسير من خالل التغذية
القسرية" ،وأضافت "إن الحكومة اإلسرائيلية اختــارت تجاهــل المشــكلة األساســية؛ وهي ممارسة االعتقال
اإلداري ،والتعامل مع أعراض هذه الممارســة ،من خــالل التش ـريع المعرف وفق نقابة األطباء العالمين
في وثيقة طوكيو ومالطــا بأنه «تعذيب».

2

 .4اللجنة الدولية للصليب األحمر

تعارض اللجنة الدولية اإلطعام القسري أو العالج القسري ،وتؤكد على احترام خيارات المحتجزين

والحفاظ على كرامتهم اإلنسانية.

ويتفق موقف اللجنة الدولية من هذه المسألة بشكل وثيق مع موقف الجمعية الطبية العالمية والمعلن

عنه في إعالني مالطا وطوكيو.

3

ابعا :واقع التغذية القسرية لألسرى ،والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل
رً
تعد التغذية القسرية إحدى الوسائل القهرية التي تنتهجها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،للتغلب

على اإلضرابات التي ينفذها األسرى والمعتقلين كوسيلة لالحتجاج على االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوقهم،

1

خبراء األمم المتحدة لحقوق اإلنسان يحثون إسرائيل على عدم تشريع التغذية القسرية ،مركز أنباء األمم المتحدة

2

الكنيست يصادق على قانون التغذية القسرية لألسرى ونقابة االطباء االسرائيلية تتوجه للعليا للرفض ،صحيفة الحياة الجديدة،

3

اإلضراب عن الطعام في السجون موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر.
https //www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/hunger-strike-icrc-position.htm

http //www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21335#.WhlbFFWWbIV
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وهذا بدوره ينتهك حقهم في اإلضراب واالحتجاج الذي كفله القانون الدولي لحقوق اإلنسان ومنها إعالن

طوكيو ومالطا ،اللذان تم اإلشارة إليهما سابًقا.

انتهاكا لحق األسرى والمعتقلين في المعاملة اإلنسانية
إن فرض التغذية بالقسر واإلجبار يمثل
ً
1
التي تكفل كرامتهم اإلنسانية.
ومن جهة أخرى فإن اإلطعام الذي يصاحبه التهديد واإللزام أو استعمال التكبيل يعتبر من الناحية

عنف
الطبية والصحية ًا
خطر على حياة األسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام ،وخاصة إذا صاحبه ٌ
فض للمضرب.
ور ٌ
جدا من الناحية العملية ،وعادة ما تؤدي إلى العديد من المضاعفات
فالتغذية القسرية صعبة ً
هدد حياة األشخاص الذين يتعرضون لها ،ومن هذه المضاعفات حدوث النزيف
والمخاطر التي قد تُ ّ
الدموي ،خاصة خالل عملية إدخال أنبوب المعدة بالقوة من خالل فتحة األنف ،ودفعه بشكل عشوائي
وعنيف إلى المعدة ،إذ قد يؤدي ذلك لحدوث جروح ،أو تهتّك في أغشية األنف ،أو المريء ،أو المعدة
ذاتها ،وحدوث نزيف من األغشية المتهتكة أو المجروحة.
وكذلك من المخاطر اإلضافية لهذا األسلوب القسري للتغذية هو إمكانية حدوث االختناق ،فقد

يؤدي لالختناق.
يتم إدخال أنبوب التغذية إلى مجرى التنفس ً
بدال من المريء والمعدة ،وبالتالي ّ

إن إدخال المواد المغذية بالقوة ،وحقنها تحت الضغط من خالل أنبوب التغذية ،قد يؤدي إلى

تسربها إلى الرئة ،مما يؤدي إلى حدوث التهاب رئوي حاد مع كل مضاعفاته ،وكذلك حدوث ما يسمى
ّ
بـ "التميُّه" وهو زيادة إدخال الماء والسوائل بما يزيد عن حاجة الجسم.
وقد تتسبب التغذية القسرية في حدوث خلل في ضغط الدم ،وخاصة ارتفاع الضغط الحاد،

وكذلك خلل في تركيز السكري في الدم وارتفاعه وخروجه عن السيطرة مع كل ما يترتب على ذلك من

متاعب صحية ،خاص ًة لدى األشخاص الذين يعانون ُمسبًقا من مرض ضغط الدم المزمن ،أو مرض
السكري ،وضعف عضلة القلب.

1

المادة ( )11من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
11

والى جانب المضاعفات الجسدية التي تصل إلى حد الوفاة ،قد تتسبب التغذية القسرية بضغط

طويال ،حتى إلى ما بعد عملية التغذية القسرية ،وقد تؤدي إلى
نفسي وآالم نفسية شديدة تمتد آثارها
ً

حدوث الصدمة النفسية ،أو االنهيار العصبي ،أو االكتئاب.1

انتهاكا للحق في الحياة التي كفلته المواثيق الدولية ،ومنها ما ورد
وعليه فإن التغذية القسرية تعد
ً

في نص المادة ( )1/6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "الحق في الحياة حق مالزم

تعسفا".
لكل إنسان ،وعلى القانون أن يحمى هذا الحق ،وال يجوز حرمان أحد من حياته ً

وبالفعل فقد استخدمت مصلحة السجون اإلسرائيلية التغذية القسرية ،والتي ُعرفت في حينه
بـ"الزواندا" وذلك في سبعينيات القرن الماضي ،وكان ذلك ضد األسرى والمعتقلين الذين أعلنوا اإلضراب

عن الطعام ،وتسببت في حينه بشكل مباشر أو غير مباشر بموت عدد من األسرى والمعتقلين ،والذين

كان من بينهم المعتقل عبد القادر أبو الفحم بتاريخ  2،1971/5/11والمعتقل علي الجعفري بتاريخ

 ،1981/7/24والمعتقل راسم حالوة .1981/7/21

3

تم طرح مشروع قانون التغذية القسرية بقوة من المستوى السياسي في أعقاب إضراب األسرى
والمعتقلين الجماعي في نيسان من العام  ،2112والذي شارك فيه ما يزيد عن ( )1611معتقل وأسير

يوما على التوالي ،حيث استجابت مصلحة السجون اإلسرائيلية للتفاوض مع األسرى
واستمر (ً )28
4
والمعتقلين ،وعملت على تلبية مطالبهم.
وبعد انتهاء اإلضراب بدأت و ازرة األمن الداخلي بالعمل من أجل تعديل "مرسوم السجون" ،فيما

يتعلق بالتعامل مع األسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام ،وشاركت في صياغة التعديل في حينه

و ازرتا العدل والصحة.

ويخول تعديل القانون رئيس المحكمة المركزية أو نائبه بالسماح ،وليس بإلزام ،بمنح "عالج
طبي" لألسير المضرب عن الطعام ،وذلك على الرغم من معارضة األسير أو المعتقل لذلك .لكن لجنة

الداخلية التابعة للكنيست ،وفي عملية تضليل مقصودة ،شطبت من مشروع القانون أي ذكر لعملية
1

د .حسام النادي ،رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد في مجمع فلسطين الطبي برام هللا ،بيان صحفي أصدرته و ازرة الصحة

2

إضراب سجن عسقالن عام  ،1971الذي استمر لمدة ( )7أيام.

الفلسطينية ،مرجع سابق.
3

إض ارب سجن نفحة عام  ،1981الذي استمر لمدة ( )33أيام.

 4قانون منع أضرار اإلضراب عن الطعام للعام 2115م ،معدل لقانون لوائح السجون رقم  48للعام 1971م" العالج القسري-التغذية

القسرية " المطبق أمام المحاكم االسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين ،ورقة موقف قانونية ،مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،غزة،
فلسطين.2117 ،
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اإلطعام عنوة ،من أجل تمكن كيان االحتالل من مواجهة التماسات قد تقدم إلى المحكمة العليا ضد
مشروع القانون.

خاضعا للمشاورات إلى أن تم صياغة قانون عرف "بقانون التغذية القسرية"
وبقي هذا التعديل
ً
بعد تصاعد ظاهرة اإلضرابات الفردية خالل عام  ،2113وصمود العديد من األسرى والمعتقلين لمئات

األيام من اإلضراب ،األمر الذي اضطرت معه سلطة االحتالل إلى تلبية مطالبهم.

وقد تم تقديم االقتراح من قبل و ازرة العدل اإلسرائيلية بالتعاون مع و ازرة األمن الداخلي اإلسرائيلية
وجهاز الشاباك ،على طاولة المستشار القضائي لحكومة االحتالل" يهودا فاينشتاين".
وفى  2114/1 28أعطى المستشار القضائي لسلطة االحتالل الضوء األخضر للجهات األمنية

الثالث لتقديم مشروع قانون بشكل رسمي يتيح التغذية القسرية لألسرى المضربين عن الطعام الى

المستوى السياسي اإلسرائيلي ،كي يتم طرحه على اللجنة الو ازرية الخاصة بالتشريعات ،ويتضمن مشروع

قسر من خالل قرار قضائي ،على أن
القانون "بأنه في حال وجود خطر على حياة األسير يتم تغذيته ًا
1
يعتني طبيب باألسير وتقديم الطعام له بعد موافقته المسبقة على ذلك".
وأثير موضوع التغذية القسرية مرة أخرى عندما خاض ثالثة معتقلين -وهم أكرم الفسيس ،ووحيد

أبو ماريا ،ومعمر بنات-إضرابا عن الطعام بتاريخ  ،2114/1/9وقد عملت مصلحة السجون اإلسرائيلية
في حينه على تهديدهم بالتغذية القسرية إلجبارهم على كسر إضرابهم نتيجة سوء حالتهم الصحية وعدم
تناولهم المدعمات والطعام ،بعد نقلهم إلى أحد المستشفيات المدنية داخل الخط األخضر ،وذلك بتاريخ

.2114/3/6

وحيث شكل االحتالل في حينه لجنة عرفت بلجنة (أخالقيات) مكونة من ( )3أطباء والمستشار

القانوني للمستشفى ،وهي التي تقرر استعمال التغذية بحق األسرى والمعتقلين لوقف إضرابهم بالقوة ،وقد

قررت تلك اللجنة في مستشفى 'كابالن' اإلس ارئيلي كخطوة أولى إعطاء األسيرين المضربين "الفسيسي

غما عنهم ،حيث يرفض األسرى تناولها ،ولم ينفذ هذا القرار
وبنات" ،كمية من المعادن والفيتامينات ر ً
بعد تصاعد االعتراضات عليه.

1

د ارسـة حول قانون التغذية القسرية ،وحدة الدراسات ،مركز األسرى للدراسات17،يونيو.2115
http //alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=28304
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وقد تأجل طرح القانون عدة أشهر على الكنيست إلق ارره نتيجة المعارضة الشديدة له ،وكان من

المتوقع طرحه على الكنيست في جلسة  ،2114/6/25إال أن رئيس وزراء االحتالل "نتنياهو" فضل
التأجيل بسبب معارضه حزب "يوجد مستقبل" لبعض بنود القرار ،وأجل عملية التصويت لمزيد من

المشاورات ،ويعتبر نتنياهو من أشد المؤيدين لهذا القانون وسبق وصرح بأنه سيجد األطباء الذين سينفذون
هذا القانون ،بعد إعالن لجنة األطباء في إسرائيل رفضها تنفيذ القانون بالقوة على األسرى المضربين.

فقدمت اللجنة الو ازرية اإلسرائيلية لشؤون التشريع بتاريخ  ،2114/5/18مشروع قانون قدمته

و ازرة األمن الداخلي اإلسرائيلي يجيز لمصلحة السجون بعد استصدار أمر قضائي باإلطعام القسري

قسر في حال تعرضت حياتهم
لألسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام ،وتقديم العالج الطبي لهم ًا
للخطر.

وفي أعقاب اإلضراب الذي شرع فيه المعتقل خضر عدنان موسى ،بتاريخ ،2115/ 5/5

باإلضافة لمجموعة من المعتقلين إدارًيا ،أمثال المعتقل سامر العيساوي ومحمد القيق ومحمود السرسك،
محمد عالن ،محمد تاج ،أكرم ريخاوي ،ضرار أبو سيسي وبالل كايد والمعتقلة هناء الشلبي.
عاد موضوع إقرار قانون التغذية القسرية ليطفو من جديد في المستوى الرسمي والقضائي

والتشريعي من قبل سلطات االحتالل ،حيث تقدم وزير األمن الداخلي في دولة االحتالل "غلعاد إردان"

بمسودة القانون من أجل تعديل (قانون السجون اإلسرائيلي) وشاركت في التعديل و ازرتا العدل والصحة
وقدم إلى المستشار القضائي لحكومة االحتالل وتم تمريره للكنيست بتاريخ  ،2115/7/31حيث صادق

الكنيست اإلسرائيلي على قانون (منع أضرار اإلضراب عن الطعام) وبالتالي أدرج في قوانينها تشريعاً
وعنوة.
يسمح لطبيب بأن يطعم أو يعالج مضرب عن الطعام قس اًر
ً

وقد تم تطبيق القانون بتاريخ  2115/11/25في مستشفى العفولة بحق المعتقل المضرب محمد

القيق ،حيث أفاد محامي مؤسسة الضمير بعد زيارته للمعتقل القيق في المستشفى بأنه قد مورس العالج

القسري في اليوم الـ( )47من إضرابه عن طريق حقنه بالمدعمات عبر الوريد رغماً عنه ،وهددت مصلحة

السجون اإلسرائيلية بفرض التغذية القسرية .ما أعلنت مصلحة السجون اإلسرائيلية بتاريخ ،2115/8/7
نيتها تقديم طلب للمحكمة المركزية اإلسرائيلية للمباشرة بتطبيق قانون منع أضرار اإلضراب عن الطعام
على المعتقل محمد عالن المضرب عن الطعام ،الذي تدهور وضعه الصحي نتيجة اإلضراب ،وبالفعل

وبعد ( )59يوم من اإلضراب عن الطعام وتدهور الوضع الصحي للمعتقل األمر الذي أدى إلى فقدانه
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الوعي ،قام األطباء اإلسرائيليين بإنعاشه بواسطة جهاز تنفس اصطناعي ،وادخال األمالح لجسمه عن

طريق الوريد.

1

وعاد التهديد اإلسرائيلي باستخدام التغذية القسرية بحق األسرى والمعتقلين الذين شاركوا في
اإلضراب الذي حمل عنوان " الحرية والكرامة" وبدأ منذ  17أبريل ،2117والذين وصل عددهم إلى نحو

( )1511أسير ومعتقل ،حيث تم نقل المئات منهم إلى عيادات السجون أو إلى مستشفيات مدنية

إسرائيلية بعد تدهور أوضاعهم الصحية ،حيث كان يطالب األسرى والمعتقلين بتحسين ظروف اعتقالهم
واعادة حقوق حرمتهم منها إدارة مصلحة سجون االحتالل وكانوا قد حققوها في إضرابات سابقة عن

يوما تم تعليقه بعد االستجابة لمطالبهم.
الطعام ،وقد استمر اإلضراب عن الطعام (ً )41

2

يخلص الباحث إلى أن التغذية القسرية تنتهك طائفة واسعة من حقوق األسرى والمعتقلين

الفلسطينيين التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ،أهمها الحق في اإلضراب واالحتجاج ،والحق

في الحياة وصون الكرامة اإلنسانية ،والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية
والالإنسانية والمهينة.
كما أن التغذية القسرية ووفًقا لرأي العديد من الجهات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ،تم تصنيفها

على أنها انتهاك لحقوق األسرى والمعتقلين ،كونها تعد من ضروب المعاملة القاسية والالإنسانية التي قد
ترتقي لجريمة التعذيب.

يرى الباحث أنه بالرغم من عدم انطباق تعريف التعذيب 3في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية والمهينة على واقع التغذية القسرية ،فإنه ينطبق

عليها أنها ضمن المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة التي حظرتها االتفاقية ،وفي هذا المقام من المهم
1

قانون منع أضرار اإلضراب عن الطعام للعام 2115م معدل لقانون لوائح السجون رقم  48للعام 1971م ،مرجع سابق.

 2تعليق إضراب األسرى بعد اتفاق مع سجون االحتالل.
http //www.aljazeera.net/news/arabic/2017/5/27/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9
%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
3
عمدا
عقليا ،يلحق ً
جسديا كان أم ً
المادة (" )1/1ألغراض هذه االتفاقية ،يقصد 'بالتعذيب ' أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ً ،
بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث ،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه

أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث  -أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو
العذاب ألى سبب يقوم على التمييز أيًّا كان نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص

يتصرف بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية ،أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون

نتيجة عرضية لها".
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اإلشارة إال أن التأثير الخطير للتغذية القسرية على حقوق األسرى والمعتقلين سيما حقهم في الحياة والتي
أدت بالفعل الستشهاد عدد منهم كما أسلفنا ،فإنه يجب إعادة تعديل صياغة تعريف التعذيب في اتفاقية

مناهضة التعذيب بما يشمل هذا النوع من االنتهاكات خاصة أن التعديل متاح وفًقا للمادة( )29من
1
االتفاقية.
كما أن التغذية القسرية إن لم تُعد جريمة وفًقا التفاقية مناهضة التعذيب فهي كذلك وفًقا لالتفاقات

األخرى التي تم اإلشارة إليها سابًقا ،بل إنها جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية وفًقا لميثاق روما ،سواء
تم تكييفها على أنها تعذيب أو معاملة الإنسانية ومهينة ومهدرة للكرامة.
الخاتمة
انونيا
يخلص الباحث إلى أن التغذية القسرية التي شرعتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ق ً

فعليا بحق األسرى والمعتقلين ،هي انتهاك خطير لطائفة واسعة من حقوقهم التي كفلها القانون
ومارستها ً
الدولي ،ومنها حقهم في اإلضراب واالحتجاج ،والحق في الحياة وصون الكرامة اإلنسانية ،والحق في
عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة.
وبالرغم من عدم انطباق تعريف التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب على واقع التغذية القسرية،

فإنه ينطبق عليها؛ أنها ضمن المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة التي حظرتها االتفاقية.

كما أن التغذية القسرية إن لم تُعد جريمة وفًقا التفاقية مناهضة التعذيب ،فهي كذلك وفًقا للعديد
من اتفاقات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ،بل إنها تُعد جريمة حرب ،وجريمة ضد اإلنسانية وفًقا

لميثاق روما ،سواء تم تكييفها على أنها تعذيب ،أو معاملة الإنسانية ومهينة ومهدرة للكرامة.
وفي ضوء النتائج السابقة ،فإن الباحث يوصي بما يلي
1

"-1يجوز ألي طرف في هذه االتفاقية أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى األمين العام لألمم المتحدة ،ويقوم األمين العام بناء

على ذلك ،بإبالغ الدول األطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول األطراف للنظر

في هذه االقتراحات والتصويت عليه ،وفي حالة تأييد ثلث الدول األطراف على األقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ،

لعقد هذا المؤتمر ،يدعو األمين العام إلى عقدة تحت رعاية االمم المتحدة ،ويقدم األمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول
األطراف

الحاضرة

في

المؤتمر

والمصوتة

إلى

جميع

الدول

األطراف

لقبوله.

لكل

منها.

-2يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  1من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول األطراف في هذه االتفاقية األمين العام لألمم
المتحدة

بقبولها

التعديل

طبًقا

لإلجراءات

الدستورية

-3تكون التعديالت ،عند بدء نفاذها ،ملزمة للدول األطراف التي قبلتها وتبقى الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية
وبأية تعديالت تكون قد قبلتها".

17

 .1تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية تجاه حماية حقوق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

 .2قيام المجتمع الدولي بالضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي والزامها باحترام حقوق األسرى
والمعتقلين الفلسطينيين ،ووقف العمل بقانون التغذية القسرية.

 .3إعادة تعديل صياغة تعريف التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب بما يسمح بتصنيف سياسة
التغذية القسرية بأنها جريمة تعذيب ،خاصة أن التعديل متاح وفًقا للمادة ( )29من االتفاقية.

 .4مطالبة الجهات المعنية بمناهضة جريمة التعذيب باعتماد التغذية القسرية على أنها جريمة بحق
األسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

 .5تفعيل آليات المحاسبة الدولية سيما أدوات المحكمة الجنائية الدولية بما يتيح محاسبة كل من
يشارك في جريمة التغذية القسرية لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

المراجع
المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان
 .1اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،
اعتمدت االتفاقية الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها.

في القرار  46/39المؤرخ في  11كانون األول  /ديسمبر  ،1984تاريخ بدء النفاذ  26حزيران/
يونية.1987

 .2العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  2211ألف (د ،)21-المؤرخ في  16كانون/ديسمبر1966
تاريخ بدء النفاذ  23آذار/مارس 1976

 .3مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ،اعتمدت ونشرت على المأل بموجب قرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،34/169المؤرخ في  17كانون األول/ديسمبر .1979

 .4مبادئ آدب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين سيما األطباء في حماية المسجونين،
والمحتجزين من التعذيب وغيره ،من ضروب المعاملة ،أو العقوبة القاسية ،أو المهينة ،فاعتمدت

ونشرت على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،37/194المؤرخ في  18كانون

األول/ديسمبر .1982

 .5إعالن مالطا ،تبنته منظمة الطب العالمية في اجتماعها رقم ( ،)43سانت جوليانس ،في مالطا
تشرين الثاني للعام 1991م ،وتم مراجعتها في االجتماع العام رقم ( )57في جنوب أفريقيا،

أكتوبر 2115م.
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 .6إعالن طوكيو ،اعتمدته الجمعية الطبية العالمية التاسعة والعشرون في طوكيو في اليابان عام

1975م ،وهو خطوط توجيهية لألطباء بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ،أو
الالإنسانية أو المهينة فيما يتعلق باالحتجاز أو السجن.

 .7االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،اتفاقية حماية حقوق اإلنسان في نطاق مجلس أوروبا روما
في  4نوفمبر .1951

 .8الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورته
العادية رقم  18في نيروبي (كينيا) يونيو .1981

 .9االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،سان خوسيه في .1969/11 /22

 .11الملحق (البروتوكول) األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في  12آب  /أغسطس
 1949والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.

 .11الملحق (البروتوكول) الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في  12آب  /أغسطس
1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.

 .12ميثاق روما ،يتضمن هذا النص لنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية التصويبات
التي عممها الوديع في  25أيلول  /سبتمبر  1998وأيار  /مايو .1999

التقارير والدراسات
 .1الفرق بين التغذية القسرية والعالج القسري ،مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان،
رام هللا ،فلسطين.2116/1/28 ،

 .2د .عصام عابدين ،ورقة قانونية حول مناهضة التعذيب في المواثيق الدولية والواقع الفلسطيني،
مؤسسة الحق ،رام هللا ،فلسطين ،يونيو.2112

 .3المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس إلسرائيل )5/ISR/C/CAT( ،وجلستها
(1491و )1492 SAT/CSRوالمعقودتين يومي  4 ،3أيار مايو ،2116/واعتمدت
المالحظات الختامية الحالية في جلستها  )1429،1428في  12أيار/مايو.2116

 .4قانون منع أضرار اإلضراب عن الطعام للعام 2115م معدل لقانون لوائح السجون رقم 48
للعام 1971م" العالج القسري-التغذية القسرية " المطبق أمام المحاكم اإلسرائيلية بحق
المعتقلين الفلسطينيين ،ورقة موقف قانونية ،مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،غزة ،فلسطين،

.2117
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الصحف
 .1الكنيست يصادق على قانون التغذية القسرية لألسرى ،ونقابة االطباء اإلسرائيلية تتوجه
للعليا للرفض ،صحيفة الحياة الجديدة ،العدد( ،)7177فلسطين.2115/7/31 ،
شبكة المعلومات الدولية(االنترنت)
 .1د .حسام النادي رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد في مجمع فلسطين الطبي برام هللا ،بيان
طبيا.
صحفي أصدرته و ازرة الصحة الفلسطينية بعنوان هذه خطورة التغذية القسرية ً
http //www.moh.ps/index/ArticleView/ArticleId/3798/Language/ar
 .2ما هو تعريف التعذيب والمعاملة السيئة؟ ،اللجنة الدولية للصليب األحمر 2115/2/15
https //www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/69vfyq.htm
 .3د .لينا الطبال عن اإلضراب عن الطعام  ..التغذية القسرية والقانون الدولي،2117/5/8 ،
صحيفة رأي اليوم.
http //www.raialyoum.com/?p=671352
 .4خبراء األمم المتحدة لحقوق اإلنسان يحثون إسرائيل على عدم تشريع التغذية القسرية ،مركز
أنباء األمم المتحدة.
http //www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21335#.WhlbFFWWbIV
 .5اإلضراب عن الطعام في السجون موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر.
https //www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/hunger-strike-icrc-position.htm
 .6د ارسـة حول قانون التغذية القسرية ،وحدة الدراسات ،مركز األسرى للدراسات17،يونيو2115
http //alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=28304
 .7تعليق إضراب األسرى بعد اتفاق مع سجون االحتالل.
http//www.aljazeera.net/news/arabic/2017/5/27/%D8%AA%D8%B9%D9%8
4%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89%D8%A8%D8%B9
%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
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الصدمة النفسية للتعذيب وأثارها السياسية واالجتماعية على الفرد والمجتمع الفلسطيني
أ.م.د.بان غانم أحمد الصائغ
كلية العلوم السياسية /جامعة الموصل
الملخص
يعتبر موضوع الصدمة النفسية من أولويات البحوث والمطالعات السيكولوجية التي ترتبط بشكل

مباشر باآلثار السياسية ،والمسببات العسكرية الناجمة عن ممارسات ممنهجة تقوم بها سلطات االحتالل

اإلسرائيلية من أجل تجذير الرعب والخوف باألسس النفسية للمجتمع الفلسطيني ،ويعاني المعتقلون من
ضغوط متتابعة وعلى عدة مستويات ،المستوى الجسدي ،والمستوى االجتماعي ،والمستوى النفسي ،مما

أثر على الطبيعة السيكولوجية للمجتمع الفلسطيني ،وتنبع أهمية البحث حول تسليط الضوء على اآلثار

النفسية واالجتماعية الناتجة عن ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،وان الهدف من البحث بيان

واقع التعذيب لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين ،والكشف عن اآلثار البعيدة الناتجة عن السجن والتعذيب
التي تمارس ضد الفلسطينيين.
كما توصل الباحث الى أن المجتمع الفلسطيني يعاني من جملة من اآلثار النفسية والتي انعكست

على الطبيعة التكوينية للمجتمع الفلسطيني ،وهي نتيجة لسياسات التعذيب التي تمارسها سلطات

االحتالل.
ولوقف تلك الممارسات العدوانية يوصي الباحث أنه يجب على األطراف الموقعة على المواثيق
والمعاهدات ،واالتفاقيات الدولية تحمل مسؤولياتها القانونية واألخالقية إليقاف االنتهاكات التي ترتكبها

قوات االحتالل بحق المجتمع.
الكلمات المفتاحية

الصدمة النفسية – مفهوم التعذيب-اإلضرابات النفسية – السجون اإلسرائيلية – االتفاقية المناهضة

للتعذيب.

Summary
Mental trauma is one of the priorities of psychological research, which is
directly linked to the political effects and military causes resulting from
systematic practices by the Israeli occupation authorities in order to increase
the state of terror and psychological fear of the Palestinian society. The
detainees suffer from successive pressures at several levels Social and
psychological level, affecting the psychological nature of the Palestinian
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society, the research is important by reference to the psychological and social
effects resulting from the practices of the Israeli occupation authorities, and the
purpose of the research is to clarify the reality of abuse The researcher also
found that the Palestinian society suffers from a number of psychological
effects which have been reflected in the formative nature of the Palestinian
society. This is a result of the torture policies practiced by the occupation
authorities and the cessation of such aggressive practices. The researcher
recommends that the parties to the international conventions, treaties and
conventions must assume their legal and moral responsibilities and stop the
violations committed by the occupation forces against the society.
المقدمة
التعذيب واالعتقال يعتبران صدمة نفسية ،وتجربة مؤلمة يتعرض لها اإلنسان خالل فترة معينة

نتيجة االضطهاد والتعسف التي تقوم به السلطات القمعية الذي يتنافى مع القانون الدولي والمبادئ العامة

لحقوق االنسان ،وحرصت العديد من االتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة على تجريم

التعذيب واالعتقال التعسفي والممارسات التي تمتهن كرامة اإلنسان ،ويعاني المعتقلون من ضغوط
متتابعة ،وما يرافق ذلك من مشاكل على عدة مستويات المستوى الجسدي ،كاآلثار الصحية الناجمة
عن التعذيب ،والمستوى االجتماعي المتمثل بمشكالت التوافق مع المحيط االجتماعي ،وعدم التوازن،

والمستوى النفسي؛ كاآلثار الناجمة عن العنف النفسي الذي يؤثر على الصحة النفسية ،فكل هذه

المستويات لها عواقب سلبية على حياة الفرد الخاصة ،وبأسرته وعلى عالقته بمجتمعه.

ومنذ االحتالل اإلسرائيلي في عام  1948وحتى يومنا هذا القى الشعب الفلسطيني شتى أنواع

القهر والترهيب ،واستخدام األساليب القمعية المتمثلة بالقتل واالنتهاك الجسدي والتعذيب والتي تتعارض
مع االتفاقيات الدولية ،ومبادئ حقوق اإلنسان ،واالتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب ،بل على العكس
أصبح التعذيب يمارس بشكل قانوني من قبل اإلسرائيليين بعد أن أعطت لجنة (النداو) عام 1987

الشرعية لعمليات التعذيب معلنة السماح باستخدام الضغط النفسي ،ودرجة معتدلة من الضغط الجسدي
أثناء استجواب المعتقلين األمنيين ،وطالت هذه االعتقاالت حتى النساء واألطفال ،تلك االحداث ولدت

طا نفسية على كافة مجاالت الحياة للفرد والتي أدت الى ظهور العديد من األمراض النفسية
ضغو ً
والجسمية.

فالمتغيرات النفسية لدى الفرد تسهم في اختالل الصحة النفسية للفرد ،والتي تؤثر على التكيف
االجتماعي للفرد في مجتمعه وعلى مشاركته في الحياة السياسية ،لذا سيتم التركيز على اآلثار النفسية

سلبا على حياة الفرد ،والمجتمع الفلسطيني.
واالجتماعية للتعذيب ،وما يترتب عنه من نتائج وآثار تنعكس ً
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* أهمية البحث
تنبع أهمية البحث حول تسليط الضوء على اآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن الممارسات

سلبا على
التعسفية التي تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتعذيب المعتقلين الفلسطينيين ،بما ينعكس ً
اجتماعيا ،والذي يؤدي بدوره الى انعكاسات سلبية توثر على
نفسيا و
ً
حياة الفرد والمجتمع الفلسطيني ً
الطبيعة السيكولوجية للمجتمع الفلسطيني من خالل االرتدادات والمسببات النفسية الناجمة عن الممارسات

الالإنسانية التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلية.
* إشكالية البحث

يحتل موضوع الصدمة النفسية أولوية من أولويات البحوث والمطالعات السيكولوجية التي ترتبط

بشكل مباشر باآلثار السياسية والمسببات العسكرية الناجمة عن ممارسات ممنهجة تقوم بها سلطات

االحتالل اإلسرائيلية ،من أجل تجذير الرعب والخوف باألسس النفسية للمجتمع الفلسطيني ،وهو ما

انعكس بشكل سلبي على الحالة السيكولوجية على الفرد والمجتمع الفلسطيني ،ومن خالل موضوع

الدراسة نحاول اإلجابة على عدة تساؤالت حول أثر الممارسات التعسفية التي تقوم بها سلطات االحتالل
اإلسرائيلية على الحالة النفسية للفرد والمجتمع الفلسطيني ،وما هي تداعيات وآثار هذه الممارسات على
فضال عن دراسة التأثير النفسي واالجتماعي
واقع المجتمع والسلطة لدى المجتمع محل الدراسة؟،
ً

لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين على حياة الفرد ،وما مدى تأثيره على عالقته بمجتمعه" ؟.
*الفرضية

تنطلق فرضية البحث من فكرة مفادها أن هناك تأثيرات نفسية تجلت تداعياتها على بنية المجتمع

الفلسطيني (فرد وجماعة) ،وهي بالتأكيد نتيجة لصيرورة التعذيب التي يمارسها سلطات االحتالل
اإلسرائيلي بشكل منظم.
* هدف البحث

إن الهدف من البحث بيان واقع التعذيب الممارس من قبل سلطات االحتالل تجاه االسرى،

والمعتقلين الفلسطينيين وآثاره النفسية واالجتماعية على حياتهم ومجتمعهم ،والعمل على إيجاد الوسائل

والطرق التي تؤدي إلى وقف وتجريم تلك اإلجراءات التعسفية من قبل سلطة االحتالل تجاه الشعب

الفلسطيني ،وعلى المجتمع الدولي اتخاذ اإلجراءات التي تلزم سلطات االحتالل االلتزام باالتفاقيات

والمعاهدات الدولية ،والكشف عن اآلثار البعيدة الناتجة عن السجن ،والتعذيب التي تمارس ضد الشعب

الفلسطيني.
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* منهج البحث
إن أي بحث أو دراسة علمية لتبلغ مبتغاها وهدفها ال بد أن ترتكز على منهج علمي رصين،

ولطبيعة الموضوع اعتمد الباحث على عدة مناهج ،حيث استند بشكل كبير على المنهج السلوكي من
خالل استقراء ممارسات وسلوكيات السلطات اإلسرائيلية حيال المجتمع الفلسطيني (فرد_ جماعة).

كما اعتمد الباحث على منهجين ،المنهج الوصفي والتحليلي الستخالص نتاجات وتداعيات
السلوكيات الالإنسانية لالحتالل اإلسرائيلي حيال المعتقلين الفلسطينيين وصوًال الى دراسة ظاهرة التعذيب،
والصدمة النفسية بانعكاساتها المجتمعية والفردية.
* هيكلية البحث
فضال عن مقدمة وخاتمة وقائمة المصادر.
انتظم البحث في مطلبين
ً
المطلب األول :التعذيب المفهوم ،والتشريع ،وطرق ممارسته إسرائيلًيا ،ويتضمن
أوًال :التعذيب في المواثيق الدولية.

ثانيا :التعذيب مفهومه ،وممارسته في السجون اإلسرائيلية.
ً
المطلب الثاني :تأثير التعذيب على الحياة السياسية ،واالجتماعية للفرد والمجتمع الفلسطيني.
المطلب األول :التعذيب المفهوم والتشريع ،وطرق ممارسته إسرائيلًيا

للفرد وعالقاته االجتماعية وعلى فكرته
يترك التعذيب تأثيرات سلبية على صعيد الصحة النفسية ً
عن ذاته ،وقدرته على التكيف والتوافق مع المحيطين المجتمعي واألسري ،ويمكن مالحظة تلك التأثيرات

بعد اإلفراج عنهم وانخراطهم في الحياة العامة؛ فإنهم يعانون من العزلة االجتماعية بسبب اختالف

أفكارهم وسلوكياتهم التي تعودوا عليها طيلة فترة اعتقالهم ،وإلخراج هذه الفئة االجتماعية الفلسطينية من

عزلتهم فإنها بحاجة للرعاية النفسية ،والتأهيل الفكري والروحي وفق ضوابط ومعايير طبيعية قويمة،
وستتم معالجة الموضوع وفًقا لآلتي

أوًال :التعذيب في المواثيق الدولية
عموما بأنها الحقوق المتأصلة في طبيعة اإلنسان ،وهذه
يعرف فقهاء القانون حقوق اإلنسان
ً
الحقوق والحريات األساسية تكفل له إمكانات تنمية واستثمار ما يتمتع به من صفات ومميزات من اجل

تلبية احتياجاته الروحية والمادية  ،وتستند إلى تطلع اإلنسان المستمر إلى حياة تتميز باحترام وحماية

الكرامة المتأصلة فيه ،وفي المقابل فإن إنكار حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ليس مجرد مأساة فردية
أو شخصية ،بل إنه يؤدي إلى خلق ظروف يشيع فيها االضطراب االجتماعي والسياسي ،وتغرس بذور

العنف والصراع داخل المجتمعات والدول وفيما بينه  ،وما أصدق ما تورده أولى عبارات اإلعالن العالمي
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لحقوق اإلنسان بأن احترام حقوق اإلنسان ،والكرامة اإلنسانية" ،يشكل أساس الحرية والعدالة والسالم

في العالم" .1

ومن االتفاقيات والمواثيق التي تكافح ظاهرة التعذيب

 -1اتفاقية جنيف الرابعة لعام ٩١٩١

وتتكون اتفاقية جنيف الرابعة من العديد من البروتوكوالت التي تتناول الشؤون المتعلقة بالحماية،

والعالج ،والرعاية ،والبحث عن المفقودين ،والموتى والجرحى ودور األهالي وجمعيات اإلغاثة ،والوحدات

الطبية ،وأفراد خدماتها ومهامها وعالماتها المميزة وحماية أسرى الحرب ،والسكان المدنيين من آثار
األعمال العدائية ،وتدابير االحتياط ،والدفاع المدني ،وجمع شمل األسر المشتتة ،والالجئين ،وعديمي
الجنسية ،والصحفيين.2

وقانونا ضمن نطاق ومفهوم األراضي المحتلة
حكما
ً
وبالنظر لكون األراضي الفلسطينية تندرج ً
تصبح اتفاقية جنيف الرابعة المرجعية القانونية التي تنظم تواجد قوات االحتالل ،وحقوق السكان
وحرياتهم ،وألزمت قوات االحتالل بوجوب احترامها ومراعاتها ،كالحق في الحياة والملكية والعمل ،والحق

في التقاضي ،وضرورة مراعاة المحتل اإلسرائيلي لما أقرته االتفاقية من تلك المبادئ والضمانات ،ومنذ

العام  ،٧٦٩١أقر المجتمع الدولي أن إسرائيل هي قوة احتالل حربي ،وأن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق

قانونا على األراضي الفلسطينية المحتلة ،وهناك العشرات من ق اررات مجلس األمن الدولي ،والجمعية
ً
العامة لألمم المتحدة أكدت على أن األراضي الفلسطينية هي أراض محتلة وتنطبق عليها اتفاقية جنيف
الرابعة ،وتستند سلطات االحتالل اإلسرائيلي في رفضها تطبيق االتفاقية إلى مبررات ليس لها قيمة
قانونية ،بالنظر إلى ما تتضمنه من مغالطات قانونية.3
 -2اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
وقد صدر هذا اإلعالن في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )  ٧٧١أ -د( بتاريخ ٧١

/ديسمبر  ٧٦٩١/بوصفه المعيار العام إلنجازات جميع الشعوب ،وجميع الدول فيما يتصل بحقوق

اإلنسان ،ويحتوي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ثالثين مادة ،تناولت الحقوق المدنية والسياسية،
والحقوق االقتصادية واالجتماعية ،وتناولت المساواة وعدم التمييز في التمتع بهذه الحقوق ،ووجود نظام
اجتماعي ودولي تتحقق في ظله الحقوق والحريات ،وتكمن أهميته بكونه يعبر عن اتفاق دول العالم،

بموافقة شبه إجماعيه على مثل أعلى مشترك تصبو إليه الشعوب واألمم كافة أكدت أحكام القضاء
الدولي على إلزامية أحكامه ،وخاصة محكمة العدل الدولية التي أكدت على إلزامية المبادئ القانونية
1
2
3

األمم المتحدة ،حقوق اإلنسان أسئلة وأجوبة ،نيويورك ،ط  ،٧ ،٧٦٦١ص2

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القواعد األساسية التفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيين ،جنيف ،ط  ،٩، ٧٦٦٦ص ٣

(عدنان عبد الرحمن إبراهيم أبو عامر ،االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية في قطاع غزة خالل

االنتفاضة األولى  ،1993-٧٦١١رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية – غزة ،2114 ،ص.)21
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التي تتعلق بحقوق اإلنسان كما وردت في اإلعالن ،وان مضمونه يشكل اليوم األساس القانوني لجميع

فضال عن أغلب دساتير الدول ،ولهذا أضحت قواعده بمثابة قواعد عرفية
اإلعالنات واالتفاقيات الدوليةً ،

دولية ومستقرة ،مما يمنحها القيمة القانونية الملزمة .1

ورغم هذه المثالية والنموذجية المتوفرة في الحقوق المذكورة في المواد التي تضمنها إال أنه من

الثابت أن هذه الحقوق لم تجد لها صدى في الغالبية العظمى من الدول التي وقعت على هذا اإلعالن،
إن لم نقل إن الممارسات المناقضة له كانت هي السمة البارزة ألكثر من نصف قرن ،وهي المدة الزمنية
التي أعقبت اإلقرار باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وهذا ما يؤكد أن فقدان الضمانات لتطبيق مبادئ

حقوق اإلنسان سيكون العقبة األولى واألكثر خطورة على مستقبل حقوق اإلنسان وعلى اإلنسان نفسه.2
 -3العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحق في الحياة

وهو العهد الذي تلتزم فيه الدول األطراف باحترام مجموعة واسعة ومتنوعة من الحقوق ،وقد

وتفصيال لمعظم
اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  /٧٩أكتوبر  ٧٦٩٩/ويتناول تعر ًيفا
ً
عددا من الحقوق اإلضافية،
الحقوق المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،كما يتناول ً
وينشئ آلية تتيح ألجهزة األمم المتحدة اإلشراف على أن تعمل الدول األطراف على حماية الحقوق

المكفولة ،وفي هذا السياق أنشئت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،ومهمتها تنفيذ بنود هذا العهد.3

وجاء في المادة ( )1الفقرة ( )1من العهد "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ،وهي بمقتضى

هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي
والثقافي" ،أما الحق في الحياة فقد نصت عليه المادة ( ،)6ففي الفقرة ( )1من هذه المادة جاء ما نصه

"الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان ،وعلى القانون أن يحمي هذا الحق .وال يجوز حرمان أحد من
تعسفا" ،وفي الفقرة ( )5من المادة نفسها "ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم أرتكبها
حياته
ً
أشخاص دون الثامنة عشر من العمر ،وال تنفذ هذه العقوبة بالحوامل" ،وهذه المادة بما تتضمنه من
فقرات تتمحور حول الحق بالحياة ،فال يجوز تجاوزها أو عدم مراعاتها حتى في األوضاع االستثنائية

وحاالت الطوارئ ،كما جاء في المادة ( )4الفقرة ( )2من العهد.4

1

عدنان عبد الرحمن إبراهيم أبو عامر ،المصدر السابق ،ص .23-22

2

د .وليد الشهيب الحلي ،و د .سلمان عاشور الزبيدي ،التربية على حقوق اإلنسان ،معهد العراق للدراسات االستراتيجية

3

عدنان عبد الرحمن إبراهيم أبو عامر ،مصدر سبق ذكره ،ص .25

والمستقبلية ،2117 ،ص.79
4

أحمد عبد األمير األنباري ،حقوق اإلنسان الفلسطيني بين النصوص الدولية والواقع في الساحة الفلسطينية الحق في الحياة

إنموذجا ،مجلة مركز الدراسات الفلسطينية /جامعة بغداد ،العدد الثامن ،كانون األول  ،2118ص.136
ً
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 -4اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984

إن اتفاقية مناهضة التعذيب ترى أن االعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع

أعضاء األسرة البشرية هو أساس الحرية ،والعدل ،والسلم في العالم ،وتدرك أن هذه الحقوق تستمد من
الكرامة المتأصلة لإلنسان ،وتضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق،

وبخاصة بموجب المادة  ٣٣منه ،بتعزيز احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،ومراعاتها على

مستوى العالم ،ومراعاة منها للمادة  ٣من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة  ١من العهد الدولي

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة

أيضا إلعالن حماية جميع األشخاص من
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛ ومراعاة منها ً
التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،الذي اعتمدته
الجمعية العامة في  9كانون االول ٧٦١٣ ،ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية في العالم قاطبة.1

وتنص المادة ) (2فقرة ) (2منها على أنه " ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية ًأيا كانت ،سواء
تهديدا بالحرب ،أو عدم استقرار سياسي داخلي ،أو أية حالة من
كانت هذه الظروف في حالة حرب أو
ً
حاالت الطوارئ العامة األخرى كمبرر للتعذيب ".حيث تم ضمان وجود قوة إلزامية لالتفاقية من خالل

خلق لجنة لمناهضة التعذيب ،بموجب المادة) ، (17خولت مهمة التحقيق في خرق نصوص االتفاقية،
باإلضافة إلى مقرر األمم المتحدة الخاص بالتعذيب ،وهو منصب وجد منذ عام .21985
ثانيا :التعذيب مفهومه ،وممارسته في السجون اإلسرائيلية
ً
 _1مفهوم التعذيب
اسعا وغير واضح أو محدد المعنى ،لكن العمل في مجال
يعتبر مصطلح التعذيب
مصطلحا و ً
ً
التعذيب قاد إلى وضع تعريف عالمي موحد بشأن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب الذي
ألما
ّتبنته من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في  ،1975/12/9عرفه "على أنه أي عمل ينتج عنه ً

عمدا إما بفعل أحد الموظفين العموميين ،أو بتحريض
شديدا،
عقليا ،يتم إلحاقه ً
عناء ً
جسديا كان أو ً
ً
أو ً
منه".
وقد تم تعديل هذا التعريف بشكل طفيف في اتفاقية مناهضة التعذيب ،والتي ّتبنتها الجمعية العامة
لألمم المتحدة في  ،1981/12/11حيث تعرف المادة ( )1التعذيب على أنه " أي عمل ينتج عنه
عمدا بشخص ما؛ بقصد الحصول من هذا الشخص،
شديدا،
جسديا كان أم عق ًليا ،يلحق ً
عذابا ً
ً
ألما ،أو ً
ً
1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،المؤرخ في  ٧١كانون األول

2

امينة سلطان ،مصدر سبق ذكره ،ص.14

/ديسمبر  ،٧٦١٩تاريخ بدء النفاذ  ٧٩حزيران  /يونيه  ٧٦١١وفقا للمادة .)1( ٧١
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أو من شخص ثالث على معلومات ،أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه

ارتكبه هو أو شخص ثالث ،أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ،أو عندما يلحق مثل هذا

العذاب أو األلم ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز ًأيا كان نوعه ،أو يحرض عليه ،أو يوافق
عليه ،أو يسكت عنه".
عاما ،فيمكن أن يقع التعذيب من أي شخص
وال يشترط أن يكون القائم بعمليه التعذيب
ً
موظفا ً
يتصرف بتخويل صريح أو ضمني من قبل الدولة ،فالمهم في التعذيب هو عنصر استغالل السلطة
1

الذي تقوم به الدولة في مواجهة رعاياها لتخويفهم أو النتزاع المعلومات منهم.

وقد أعرب واضعو مسودة اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من المعاملة الالإنسانية

الالإنسانية
ضد التعذيب والمعاملة
أو المهينة في ديباجة االتفاقية ،عن رغبتهم في" زيادة فعالية النضال ّ
ّ
استنادا إلى المادة ) (5من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والمادة ( )7من العهد الدولي
حول العالم"
ً

الخاص بالحقوق
السياسية ،اللتين تفيدان بوجوب عدم تعرض أي شخص للتعذيب وغيره من
المدنية و
ّ
ّ
ّ
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية ،تعزي از لالتفاقية المذكورة ،وتتحمل الدول األعضاء
مسؤولية منع مثل هذه الممارسات ،وانشاء اليات لمعاقبة الجناة .

وقد صادقت إسرائيل على االتفاقية المذكورة عام ، 1991وبعد ثمان سنوات من ذلك عام ،1999

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل حكمها المفصلي في قضية محكمة العدل العليا ،5100/94واللجنة
الحكم عن عدد من أساليب
العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ّ
ضد الحكومة اإلسرائيلية ،وكشف هذا ُ
ضد
التعذيب التي يستخدمها جهاز االمن العام وقوات األمن اإلسرائيلي بشكل
منهجي وعلى نحو ّ
ّ
الحكم الذي يحظى بالترحيب من جانبنا ،ترك ثغرات بالغة
السجناء
ّ
الفلسطينيين ،بيد أن هذا ُ
المعتقلين و ّ

الخطورة ،مثل استثناء الحماية الضرورية في حاالت القنابل الموقوتة )"أي ،استجواب المشتبه بهم الذين
ضد اعتداءات مسّلحة ُمحتملة(  ،األمر الذي يشرع الستمرار تهديد
إن في حوزتهم معلومات ّ
ُيقال ّ
األساسية للسجناء والمعتقلين.2
معظم حقوق اإلنسان
ّ
-2ممارسة التعذيب في السجون اإلسرائيلية

وقد اختلفت طرق وأساليب التعذيب التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى الفلسطينيين،

فإلى جانب التعذيب الجسدي بكافة أشكالها كالكي ،واقتالع األسنان أو األظافر ،وتشويه الوجه ،وسلخ
الما نفسية ،بأن الشخص
الجلد والتجويع ،قام االحتالل اإلسرائيلي بأساليب التعذيب النفسي والتي تلحق آ ً
يصبح على وشك الموت ومنها الحبس االنفرادي واالبتزاز ،أو إجبار الشخص على أن يقوم بتعذيب

1

امينة سلطان ،ترجمة المحامي قيس جبارين ،تقرير حول ممارسة التعذيب في التحقيق ،الهيئة الفلسطينية المستقلة ،سلسلة

2

المحامية ليئا تسميل واخرون ،عن التعذيب ،عدالة -المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل/أطباء لحقوق اإلنسان –

التقارير القانونية ( ،)14رام هللا ،ت ،2111/ 2ص.11

إسرائيل  /مركز الميزان لحقوق اإلنسان – غزة ،فلسطين ،حزيران  ،2112ص.1
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شخص آخر ،وكذلك إجباره على النوم لفترات طويلة ،مما يؤدي الى ضمور عضالته ،أو منعه من
النوم لكي يفقد التركيز ،والى جانب ذلك هنالك نوع آخر ال يقل أهمية عن النوعين السابقين ،وهو

ثار إما جسدية ،أو نفسية كالحرمان من األكل
التعذيب بالحرمان وأنواع الحرمان كثيرة ومتعددة وتترك آ ًا
أو الشرب أو التكلم أو استخدام الحمام للنظافة ،أو االستحمام ،وكذلك حرمانهم من رؤية مكونات الطبيعة
مثل الضوء ،أو تناوب الليل والنهار ،وغيرها الكثير من أنواع التعذيب والتي تتكرر مع األيام مما يترك

وجسديا على المعتقل الفلسطيني ،وفيما يخص وضع األسرى الفلسطينيين فيمكن اعتبار
نفسيا
آ ًا
ً
ثار ً
عملية التعذيب على أنها تحدي بين قدرة المعتقل على امتصاص األلم وتحويله إلى صمود ،وبين هدف

المحقق في إحداث السقوط .1

وليس الهدف من التحقيق الحصول على المعلومات فقط ،بل التدمير الكامل لشخصية الفرد ،ونشر

الرعب والخوف وسط المجتمع من خالل تدمير العالقات والتوقعات وصورة الفرد عن ذاته ،خاصة
حينما يعتقد المعتقل بأنه أعطى معلومات معينة ترتبط بأنشطة أشخاص في المجتمع .2

والتعذيب الذي يلقاه األسير أثناء رحلته اإلجبارية متعدد المراحل حيث تتعدد أشكال االعتقال

منذ بدايته ،فهو إما أن يكون بالشارع ،أو بالبيت ،أو أثناء مطاردة ما ،أو عبر المعابر ،أو الحواجز

التي يسيطر عليها جيش االحتالل ،ومن ثم مرحلة االنتقال الى المعتقل وهي الفترة الزمنية ما بين خروج
األسير " المعتقل " من المنزل وايصاله الى المعتقل ،ويتعرض فيها األسير لشتى أنواع اإلهانات قد

خير مرحلة التحقيق وتعد مرحلة التحقيق واالتهام من أخطر مراحل التعذيب
تطول هذه الفترة أو تقصر وأ ًا

أثناء عملية األسر ،فهي تحدد مسار عملية األسر برمتها ،وقد اعتمدت نظرية التحقيق التي تنتهجها
المخابرات اإلسرائيلية على أكثر من نوع بتحويل الوسائل المتاحة إلى أساليب ضاغطة على المعتقل
حتى يرضخ ويستسلم إلرادتهم .

3

أما طرق خروج األسرى الفلسطينيين من معتقالت السجون اإلسرائيلية ،فهناك عدة طرق للخروج

منها الخروج الطوعي ،أو القسري من السجون اإلسرائيلية منها ،االنتهاء الفعلي للمحكومية العسكرية،

أو االعتقال اإلداري ،أو مطالبات السلطة الفلسطينية باإلفراج عن آالف األسرى بعد اتفاقية أوسلو
صهيونيا،
األولى والثانية عامي  1993و ،1995بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ،أو بما سمى
ً

 1عبد الناصر زكي أبو قاعود ،رسالة مقدمة لكلية التربية بالجامعة اإلسالمية – غزة ،كلية التربية قسم علم النفس ،غزة ،2118 ،ص.21-21
2
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بوادر (حسن نية) من حكومة االحتالل اإلسرائيلي في تل أبيب بين الحين واآلخر أو الموت الطبيعي

أو االستشهاد جراء التعذيب.1

لذلك إن الهدف من التعذيب هو تحطيم الشخصية من خالل اللجوء إلى األساليب العنيفة

النتزاع االعتراف حول الشخص ،ونشاط أشخاص آخرين ،ومن هنا فهي طريقة لزرع الشك بينه وبين

المجتمع ،والتي تؤدي إلي مضاعفة حدة الصراع النفسي الداخلي لديه ،ومن ثم وسيلة إلضعاف ثقة

الفرد بذاته .2

وقد أصبح التعذيب يمارس بشكل قانوني من حكومة االحتالل اإلسرائيلي ،بعد أن أعطت لجنة

“النداو” برئاسة كبير قضاة المحكمة العليا السابق موشيه النداو عام  1987الشرعية لعمليات التعذيب،
والتي أوصت بوجوب السماح لجهاز األمن العام باستخدام الضغط النفسي ،ودرجة معتدلة من الضغط

وخصوصا إذا افترض وجود تهديد أمني بسبب هؤالء المعتقلين،
الجسدي باستجواب المعتقلين األمنيين
ً
وكان قرار لجنة النداو البداية للكثير من األوامر العسكرية والق اررات القضائية التي سمحت بممارسة
سببا في ازدياد التعذيب،
شعبيا إسرائيلًيا ًا
ضد األسرى ،وحظيت هذه الق اررات قبوًال
التعذيب ّ
كبير ،وكانت ً
ً
آنفا.3
وانتشاره في السجون اإلسرائيلية في الفترة المشار إليها ً
المطلب الثاني :تأثير التعذيب والصدمة النفسية على الحياة السياسية ،واالجتماعية للفرد

والمجتمع الفلسطيني.

إن مسألة تجاوز السجين السياسي لحالة ضغط السجن ،والقهر الجسدي ،والمعنوي ،واعادة اندماجه

في مجتمعه ،ترتبط بالدرجة األساس بالمناخ االجتماعي العام ،أي بالقبول االجتماعي للسجين ،ووضع

كبير من حياته للصالح العام والتغيير واإلصالح.
تجربته في موقعها الصحيح كفرد قدم جزًءا ًا
لذلك فالدعم االجتماعي بجانبيه المعنوي والمادي ينبع من البيئة المحيطة ،وتبقى االختالفات تعتمد
على درجة الثقافة السياسية في كل مجتمع ،ولفهم تأثير التعذيب على الحياة السياسية واالجتماعية للفرد
والمجتمع الفلسطيني البد من تناوله بالشكل اآلتي:

أوًال :اآلثار النفسية المترتبة على التعذيب (الصدمة النفسية)

اآلثار النفسية هي تلك التغيرات التي تحدث وتؤثر على ذات الفرد وشخصيته ،بمعنى التغيرات

التي ترتبت على حدوث الفعل اإلنتفاضي ،من مواجهات واضرابات وعصيان مدني ومنع تجول وعمليات
عسكرية ....إلخ ،وما تركته هذه األحداث من آثار على النواحي السيكولوجية للفرد.

1

كمال إبراهيم محمد عالونة ،اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية على األسرى المحررين من سجون االحتالل الصهيوني

2
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وتعرف الصدمة بأنها أي حادث يهاجم اإلنسان ويخترق الجهاز الدفاعي لديه ،مع إمكانية تمزيق

حياة الفرد بشدة ،وقد ينتج عن هذا الحادث تغيرات في الشخصية أو مرض عضوي إذا لم يتم التحكم

فيه ،والتعامل معه بسرعة وفاعلية ،وتؤدي الصدمة إلى نشأة الخوف العميق والعجز أو الرعب.1
دراسة أعراض الصدمة النفسية وآثارها

وهي مجموعة من األعراض واآلالم الجسمية التي يعاني منها الفرد بعد خروجه من السجن
نتيجة التعرض لظروف السجن ،والتعذيب الجسدي في المعتقل ،وتؤثر على جوانب هامة في حياة

الشخص ومن أنواعها

 إضرابات نفسية :معاودة معايشتك للحدث الصادم الذي مررت به بكل تفاصيله وصوره المزعجةمصحوبا ببعض
والمخيفة ،والشعور بالقلق ،وهو شعور عام وغامض يحذوه الترقب والخوف والتوتر
ً
اإلضرابات الجسدية.
دائما لديها إحساس بالترقب والخوف والتوقع الدائم أن شيء سيء
والمتعرضة للصدمة النفسية ً
سوف يحدث لها من مجهول ،وكذلك المعاناة من الخوف المفرط المتمثل في ابتعادها عن أي مكان

يذكرها بالحدث أو أشخاص ،كالخوف من الشارع إذا تعرضت لالعتداء فيه ،أو الخوف من جميع أفراد

الشرطة إذا كان االعتداء الذي تعرضت له وقع منهم ،ومن األعراض المصاحبة للصدمة النفسية الحزن

الشدي فتشعر بالحزن واألسى وعدم الرغبة في العمل ورفض للحياة واالنعزال االجتماعي ،وأحيانا رغبات

انتحارية ،إضافة الى ذلك تشوه صورة الذات فتكون لدى المعرضة للصدمة النفسية الشعور بالذنب
وفقدان الثقة بالنفس ،وشعورها الدائم أنها ال تستحق الحياة .2

 إضرابات نفسية جسدية :هي إضرابات سببها نفسي وتظهر بصورة جسدية ،وتظهر هذهاإلضرابات في صورة الصداع النصفي والمزمن ،أو ارتفاع ضغط الدم أو السكر ،أو سرعة ضربات
القلب ،وغيرها من األمراض.

 إضرابات النوم :تتمثل إضرابات النوم في األرق ،أو النوم بصورة متقطعة ،أو كثرة أو قلة النومأو انعدامه ،أو كوابيس وأحالم مزعجة ،أو الفزع أثناء النوم ،أو المشي أثناء النوم.
 -إضرابات الشهية :وتظهر بعدة صور منها ،اإلفراط في تناول الطعام بصورة كبيرة ،ثم التقيؤ

وذلك للشعور بالتوتر والخوف ،أو االمتناع عن تناول الطعام ،ويتسبب ذلك في فقدان الوزن بصورة

كبيرة.
1
2
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وليس بالضرورة توافر كل هذه األعراض لدى المعرضات للصدمات النفسية ،بل يكفي بعض منها،

إال أن تكرار صورة الحادث ومعايشته وشعورها أن حياتها مهددة من األعراض األساسية.1

ويجب االنتباه إلى أن هناك بعض األعراض التي تظهر بعد حدوث الصدمة مباشرًة ،وان هناك
بعض األعراض التي تظهر متأخرة ،والتي تكون بحاجة إلى متابعة وتركيز أكثر وبجهد أكبر.
ثانيا :اآلثار السياسية للتعذيب على حياة للفرد
ً
سلبا ،أو
لقد انعكست الحياة االعتقالية األمنية السياسية على المعتقلين في فلسطين
إيجابا أو ً
ً
كليهما على نفسية األسرى الفلسطينيين المحررين في عدة ميادين سياسية وطنية عامة ،أو محلية،

وأصبح األسير الفلسطيني مالحًقا من قوات االحتالل اإلسرائيلي ،حيث وضعت أسماء األسرى على
القوائم السوداء ،مع ما يترتب على ذلك من المالحقة الليلية والنهارية ،والمنع من السفر للتعليم أو العمرة

أو الحج ،و العمل خارج فلسطين ،وذلك بعد الخروج من السجن الصهيوني الظالم ،والتي ألقت بظاللها
على الحياة السياسية للفرد الفلسطيني ،سواء كانوا معتقلين ،أو شباب يرغب بالعمل السياسي.2

اآلثار السياسية التي تنعكس على حياة األسرى الفلسطينيين من أهمها
.1المشاركة في الحياة السياسية

إن المشاركة السياسية بشكل عام من جانب الفرد في النشاط السياسي ،تعتبر قضية قيمة وفضلى

مدنيا ،وطريقة مثلى للمحافظة على الصالح العام ويعرفها (مايرون وينر)
اجبا ً
في حد ذاتها؛ كونها و ً
"بأنها كل عمل إرادي ناجح أو فاشل ،منظم أو غير منظم ،مرحلي أو مستمر ،يفترض اللجوء الى

الوسائل شرعية أو غير شرعية ،بهدف التأثير على اختيارات سياسية ،أو إدارة الشؤون العامة ،او

اختيارات الحكام وعلى كل المستويات.3

وان تدني نسبة المشاركة في الحياة السياسية والتنظيمية (الحزبية) ،أثارت موجة واسعة من

االستغراب واالندهاش؛ بسبب كونها وضعت عالمات استفهام كبيرة حول أسباب عزوف الفلسطينيين
عن المشاركة في الحياة الحزبية والتنظيمية بشكل خاص ،والسياسية والعمل المجتمعي بشكل عام ،وقد

تحولت إلى ما يشبه فورات الغضب ،أو االنتفاضات الشعبية الموسمية المؤقتة وغير الممتدة والدائمة

ومؤثر كرد فعل على العدوان والوحشية اإلسرائيلية.
ًا
كبير
مع إن بعضها كان ًا
دور
وان المناخ السياسي العام ،وممارسة القمع ،وسياسة االعتقاالت والحرمان من الحقوق تلعب ًا
كبير في عدم التحفيز والتشجيع لالنتماء لألحزاب السياسية ،وكذلك انتشار البطالة واألمية والفقر والفساد،
ًا

1
2
3
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وعدم توفر متطلبات الحد األدنى للحياة الكريمة تجعل من االنتماء الحزبي في آخر سلم االهتمامات،

بل لعله غير مطروح على جدول نشاطاتهم في المدى المنظور.1

وبالرغم من تلك األجواء الغير مشجعة للعمل السياسي ،إال إن األسير الفلسطيني يساهم من

داخل المعتقل بالحياة السياسية االعتقالية ،عبر المشاركة في الترشيح واالنتخاب السري لقيادة الحركة
األسيرة المنتظمة خالل فترة زمنية معينة ،ضمن الهيئة التوجيهية الفرعية والعليا للتنظيم الوطني ،فلكل

فصيل وطني في سجون االحتالل هيئة قيادية فرعية في كل غرفة أو خيمة أو على مستوى السجن
ذاته ،حيث يتم انتخاب هذه القيادة التنظيمية العليا لكل تنظيم على حدة ،وكل تنظيم بدوره يفرز ممثل

للهيئة العليا لتصريف شؤون الحركة األسيرة الفلسطينية الداخلية  ،ومواجهة إجراءات القمع من إدارة

السجون الصهيونية العامة.

وبعد خروج األسير الفلسطيني من االعتقال؛ فإن مشاركته في الحياة السياسية العامة تخضع لعدة

اعتبارات شخصية وعائلية وحزبية وفصائلية في المجاالت التنظيمية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية

المحيطة بظروف حياة هذا األسير المحرر ،وهناك آالف األسرى ممن يشاركون بالمسيرة السياسية

الفلسطينية بطرق متعددة منها الترشيح لالنتخابات المحلية ،أو السعي للترشيح لرئاسة أو عضوية
الهيئات المحلية ،أو الترشيح لالنتخابات البرلمانية ،أو عبر تبوء مناصب قيادية في الهيئات التنظيمية
العليا في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،أو تبوء مناصب عليا في الفصائل والسلطة الفلسطينية ،فكانت
مهما في سلوكياتهم لمتابعة حياتهم السياسية .2
تجربة االعتقال
ً
عامال ً
-2اعتزال العمل السياسي
ترتبط العودة الى الحياة السياسية أو العمل السياسي بالمناخ االجتماعي العام ،أي بالقبول

كبير من حياته للصالح العام
االجتماعي للسجين ،ووضع تجربته في موقعها الصحيح كفرد قدم جزًءا ًا
والتغيير واإلصالح ،لذلك فالدعم االجتماعي (المعنوي والمادي) تقع على عاتق المجتمع الذي ينتمي
اليه المعتقل ،وتبقى االختالفات تعتمد على درجة الثقافة السياسية في كل مجتمع.
ويوجد فئة كبيرة من األسرى المحررين الفلسطينيين ،اعتزلت الحياة السياسية والتنظيمية بعد

الخروج من السجون اإلسرائيلية ألسباب سياسية أو تنظيمية عامة أو عائلية أو شخصية بمبررات شتى،
وخاصة في ظل الفترة االنتقالية ما بين هيمنة سلطات االحتالل الصهيوني ،وقيام السلطة الفلسطينية،

وعدم االستقالل الحقيقي وتطبيق الحكم الذاتي المصغر أو الموسع في األراضي الفلسطينية المحتلة عام

.1967
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وتأتي عملية االعتزال السياسي بسبب الضبابية السياسية وعدم وضوح الرؤية النهائية لزوال االحتالل

الصهيوني ،والخوف من االعتقال الجديد ،مع ما يلحقه ذلك من أذى نفسي وجسدي على األسير
الفلسطيني وأسرته وأقربائه وعائلته.

وكذلك إن حاالت التجاهل واإلهمال الرسمي ألسرى محررين ،جعلهم يعانون من شظف العيش

ومالحقة االحتالل الصهيوني بين الحين واآلخر بشتى الطرق والوسائل الخبيثة.1

حاسما في عودة األسير الفلسطيني ،أو اعتزاله العمل السياسي ،اذ إن سيادة
دور
وتلعب األسرة ًا
ً

جو من القبول األسري لضرورة العمل السياسي ،ساهم إلى حد كبير في وضع تجربة السجن كعامل دفع
ّ

وتحد ،وليس عامل إحباط ،فالتقدير األسري والعائلي لتجربة السجين تزيل الكثير من المعوقات الحياتية

خصوصا أنه يخرج من مجتمع ضيق إلى مجتمع أكبر بمزيج من األنماط والتناقضات ،مما قد
أمامه،
ً
يشكل أمامه عقبة حقيقية ،وهنا نجد أن بعض األسر قد ساهمت في ترسيخ جدية وايجابية التجربة ،لذا

مجتمعيا ،أو يزيد من سلبيته في أزمة اغترابية
فالجو األسري لألسير إما أن يساعد السجين في تحصينه
ً
تجعل من الصعوبة بمكان اندماجه داخل المجتمع.

مزدوجا ،ففي كل مرحلة من
جهدا
مما ال شك فيه ،إن السجين الخارج إلى الحياة العامة يعاني ً
ً
حياته عليه أن يجد من وسائل التكيف بما هو مناسب لمحيطه ،ولهذا السبب فإن تركيب أسرة السجين

وقيمها ،هي التي تلعب الدور الحاسم في مسألة إيجابية التجربة وعالقتها بالخارج -االجتماعي ،إضافة
إلى دور المناخ العام في مدى قبول المجتمع لمثل هذه التجارب ،لكن األمر ال يقتصر على ذلك ،فقد

مثال ،مما
تدفع العالقة مع السجن إلى نتائج لها تأثيرها الكبير على المستقبل المهني والوظيفي ،كاألخوة ً

جماعيا من شأنه أن يترك منعكسات على درجة من التأثير السلبي في العالقة
عقابا
ً
يعني أن هناك ً
األسرية ،وبالتالي وقوع السجين في أزمة متشعبة .2
ثال ًثا :اآلثار المترتبة عن التعذيب واالعتقال على الحياة االجتماعية

ال يقل األثر االجتماعي لالعتقال ،وما يرافقه من تعذيب على حياة الناجين وذويهم عن االثار

النفسية والسياسية والجسدية التي يعاني منها المعتقل نفسه وذويه ،ولربما يكون أشد وطأة وخاصة في

1
2

المصدر السابق ،ص .17

د .حسام السعد ،والمحامية رزان زيتونة ،تقرير دروب ما بعد المعتقل أوضاع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المفرج عنهم

في سورية ،آب.2116 /
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بعض المعتقالت فقد تودي ممارسة التعذيب الى مشاكل اجتماعية للفرد كخسارة األصدقاء أو المركز

االجتماعي.1

ويعاني األسرى المحررين بعد خروجهم من سجون االحتالل اإلسرائيلي العديد من المشاكل

االجتماعية منها ،إن االسرى الذين عزلوا عن مجتمعاتهم لفترات طويلة تعرضوا لشتى أنواع التعذيب

والقهر ،وتواجههم صعوبات في االندماج والتكيف داخل المجتمع بعد تحررهم من االسر ،وهم بحاجة

الى التأهيل ،وأكثر الذين يعانون من مشكلة االندماج هن األسيرات المحررات لسوء نظرة المجتمع بشكل
عام لقضية أسرهن ،ولذكورية المجتمع ونظرته القاسية الى رفض الشباب من الزواج من الفتيات اللواتي

تعرضن لألسر من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي.2

وتم رصد عدد من الحاالت الخاصة بعالقة الزواج والعالقة األسرية من السجناء الذين من المحتمل
سويا من أجل األوالد.
أنهم تعرضوا للتعذيب منها ،حاالت طالق ،أو الحالة الصورية للزواج ،وبقيا ً
وكذلك لعب العامل االقتصادي في هذه الحالة الدور الحاسم ،فعدم عمل السجين بعد الخروج أثر

في العالقة الزوجية طالما إن خروجه لم يسهم في تغيير مكانته وأدوار أفراد األسرة والعالقة بينهم ،فبقيت
المسؤولية االقتصادية على عاتق الزوجة ،مما لم يسمح له بممارسة دور رب األسرة ،وهو ما ساعد في

خلق األزمات ،وال تقتصر مشكلة السجين الخارج إلى الحياة في تقبل المحيط االجتماعي واألسري له

فقط ،بل تبرز مشكلة أخرى على درجة من الحساسية والتأثير وهي العالقة مع األبناء ،السيما ألولئك
السجناء الذين قضوا فترات زمنية طويلة داخل السجن ،وبعد خروجهم وجدوا أبنائهم وقد كبروا بمكونات

نفسية واجتماعية بعيدة عن إشرافه المباشر.

ومهما اختلفت األوضاع األسرية لألبناء-أسر متكافلة أو متأزمة-فإن موضوع العالقة مع األبناء
يتجاوز بنية األسرة إلى التكوين النفسي ألبناء سجناء لم يتم إنصافهم على المستويين الرسمي
غالبا ما وجد السجناء المفرج عنهم صعوبة في التعاطي مع أوالدهم الذين عانوا هم
واالجتماعي ،ولذلك ً
بدورهم من تبعات عالقتهم بآباء سجناء -سياسيين ،-يضاف إلى ذلك كله اللوم المباشر والصريح على
تجربة العمل السياسي التي أودت باآلباء إلى السجن ،ومن الصعوبة لوم األبناء على مواقفهم السلبية

غالبا إلى السجن ،لذلك
ألن الثقافة المجتمعية السائدة عادة ال تثني على العمل السياسي الذي يؤدي ً
األبناء يرون أن مجتمعهم وثقافته لم تنصف آبائهم ،ينكرون عليهم تجربتهم ،ربما بداعي الضيق عليهم

1

في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب ناجون سوريون يتحدثون عن تجارب اعتقالهم واثارها النفسية والجسدية ،منظمة سوريون

2

منتهى موسى رضا ،المؤسسات الفلسطينية العاملة على خدمة االسرى الفلسطينيين المحررين "تقييم االسرى المحررين" ،رسالة

من اجل الحقيقة والعدالة ،2117 ،ص.29

ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،2113 ،ص.54

45

وعلى أنفسهم ،ألن تبعات سلبية في حياتهم االجتماعية والمهنية تواجههم لمجرد أنهم أبناء سجناء

سياسيين.1

الخاتمة والتوصيات
للتعذيب أثر متعدد المستويات على األفراد في المجتمع الفلسطيني؛ ألن العدد الكبير من

األفراد تعرضوا للتعذيب واالعتقال بشكل شبه جماعي ،لذا يركز هذا البحث على أهمية إجراء دراسة

تركز على معرفة األثار النفسية والسياسية واالجتماعية على الشعب الفلسطيني جراء الممارسات الغير

إنسانية التي ترتكبها القوات األمنية التابعة لالحتالل اإلسرائيلي ،وانتهاكها لحق الفلسطينيين في الحرية

 ،سواء منها ما تعلق بانتهاجها لسياسة االعتقاالت ،وقد زادت أعداد المعتقلين الى مئات اآلالف ممن
تم اعتقالهم في سجون االحتالل ومعتقالته  ،وما واجهه هؤالء المعتقلون الفلسطينيون من التعذيب النفسي

فضال عن وفاة عدد منهم
والجسدي ،
ً

في التحقيق الجائر سواء بسبب التعذيب  ،أو بسبب اإلهمال

الطبي المقصود.

وتم التوصل إلى أن المجتمع الفلسطيني يعاني من جملة من اآلثار النفسية والتي انعكست

بشكل مباشر على الطبيعة التكوينية للمجتمع الفلسطيني ،وهي نتيجة لسياسات التعذيب التي تمارسها
سلطات االحتالل ،وإليقاف تلك الممارسات العدوانية يوصي الباحث
إنه يجب على األطراف الموقعة على المواثيق والمعاهدات واالتفاقيات الدولية وخاصة الدول

الكبرى ،اتباع ما يلي

 .1تحمل مسؤولياتها القانونية واألخالقية والوفاء بالتزاماته.
 .2العمل على ضمان احترام إسرائيل لهذه المواثيق واالتفاقيات ،وتطبيقها في األراضي الفلسطينية
المحتلة.

 .3ايقاف االنتهاكات التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق المجتمع (فرد ومجتمع).

 .4على وسائل اإلعالم ومؤسسات حقوق اإلنسان ،ومؤسسات المجتمع المدني أن تعمل على إبراز
عالميا ،وتوضيح االنتهاك لمبادئ
قضية التعذيب التي يعاني منها المعتقل واالسير الفلسطيني
ً
حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية التي تجرم تعذيب المعتقلين.

1

اللجنة السورية لحقوق االنسان ،اآلثار االجتماعية والنفسية على السجين السياسي في سورية،2116/11 /31 ،

Http //www.shrc.org./
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قائمة المصادر
أوًال :الكتب
 .1أمير محمد زقوت واخرون ،دراسة حول اآلثار النفسية والجسمية بعيدة المدى للتعذيب لدى األسيرات
الفلسطينيات المحررات بقطاع غزة ،جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية2111 ،

 .2أمينة سلطان ،ترجمة المحامي قيس جبارين ،تقرير حول ممارسة التعذيب في التحقيق ،الهيئة
الفلسطينية المستقلة ،سلسلة التقارير القانونية ( ،)14رام هللا ،ت.2111/ 2

 .3سويم العزي ،المفاهيم السياسية المعاصرة ودول العالم الثالث ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء
.1987

 .4كمال إبراهيم محمد عالونة ،اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية على األسرى المحررين من
سجون االحتالل الصهيوني في فلسطين ،دنيا الوطن ،نابلس.2117 ،

 .5ليئا تسميل وآخرون ،عن التعذيب ،عدالة -المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل/أطباء
لحقوق اإلنسان – إسرائيل  /مركز الميزان لحقوق اإلنسان – غزة ،فلسطين ،حزيران .2112

 .6وليد الشهيب الحلي ،و د .سلمان عاشور الزبيدي ،التربية على حقوق اإلنسان ،معهد العراق
للدراسات االستراتيجية والمستقبلية.2117 ،

ثانيا :الرسائل العلمية
ً

 .1عبد الناصر زكي أبو قاعود ،رسالة مقدمة لكلية التربية بالجامعة اإلسالمية – غزة ،كلية التربية
قسم علم النفس ،غزة.2118 ،

 .2عدنان عبد الرحمن إبراهيم أبو عامر ،االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية
في قطاع غزة خالل االنتفاضة األولى  ،1993-٧٦١١رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
اإلسالمية – غزة.2114 ،

 منتهى موسى رضا ،المؤسسات الفلسطينية العاملة على خدمة االسرى الفلسطينيين المحررين "تقييماالسرى المحررين" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.2113 ،
ثال ًثا :األبحاث

 .1أحمد عبد األمير األنباري ،حقوق اإلنسان الفلسطيني بين النصوص الدولية والواقع في الساحة
إنموذجا ،مجلة مركز الدراسات الفلسطينية /جامعة بغداد ،العدد الثامن،
الفلسطينية الحق في الحياة
ً
كانون االول .2118

 .2حسام السعد ،والمحامية رزان زيتونة ،تقرير دروب ما بعد المعتقل أوضاع المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي المفرج عنهم في سورية ،آب.2116 /
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ابعا :اال تفاقيات الدولية والتقارير القانونية
رً
 .1األمم المتحدة ،حقوق اإلنسان أسئلة وأجوبة ،نيويورك ،ط.٧٦٦١ ،1
 .2اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،
المؤرخ في  ٧١كانون األول  /ديسمبر  ،٧٦١٩تاريخ بدء النفاذ  ٧٩حزيران  /يونيه  ٧٦١١وفقا

للمادة .)1( ٧١

 .3اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القواعد األساسية التفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيين ،جنيف،
ط .٧٦٦٦ ،4

 .4في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب ناجون سوريون يتحدثون عن تجارب اعتقالهم واثارها
النفسية والجسدية ،منظمة سوريون من اجل الحقيقة والعدالة.2117 ،

خامسا :المواقع االلكترونية
ً

 .1اللجنة السورية لحقوق االنسان ،اآلثار االجتماعية والنفسية على السجين السياسي في سورية،
http //www.shrc.org ،2116/11/31

 .2دراسة "حول عزوف الشباب الفلسطيني عن المشاركة في الحياة السياسية ،صفحة امد لألعالم،
147831https //www.amad.ps/ar/Details/،2112/1/11
 .3عاشور مسعود األغا ،االنتفاضة الفلسطينية االثار االجتماعية والنفسية...دراسة تحلليه ،شبكة
المعلومات الدولية http //www.nazra.org/node/205
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األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية بيـــن حماية قانون جنيف وانتهاكات المحتل
الدكتور /دحية عبد اللطيف
أستاذ محاضر صنف "أ"
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة محمد بوضياف-المسيلة-الجزائر

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة توضيح الوضع القانوني لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية

وفًقا التفاقية جنيف الثالثة لعام  ،1949ووفًقا لواقع االنتهاكات الصهيونية ،فقسم الباحث دراسته إلى
أن اتفاقية جنيف الثالثة في مادتها الرابعة اعتبرت رجال المقاومة
ثالثة أقسام ،القسم األول يوضح الباحث ّ

تم القبض عليهم ،وأبرزنا آراء الفقهاء ،وق اررات األمم
ثم هم أسرى حرب إذا ما ّ
مقاتلين شرعيين ،ومن ّ
وضحنا الموقف اإلسرائيلي من هؤالء
المتحدة في مسألة الحماية المقررة لهؤالء األسرى ،والقسم الثاني ّ

الكتّاب ،المثقفين ،والسياسيين ،والقسم الثالث
األسرى من خالل موقف المحاكم العسكرية اإلسرائيلية من ُ
تم انتهاكها
المقررة لهؤالء األسرى وفًقا لما ّ
وضحنا الحقوق ّ
أقرته اتفاقية جنيف الثالثة لعام  ،1949وكيف ّ
من طرف السلطات اإلسرائيلية.

أن دولة االحتالل اإلسرائيلي تخرق اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949
ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها ّ
يتعرضون لشتى أنواع التعذيب،
عند معاملتها لألسرى الفلسطينيين داخل سجونها ،مهما كان سنهم ،حيث ّ

لذا يجب محاكمة القادة والمسئولين اإلسرائيليين للجرائم التي يمارسونها ،وباإلضافة إلى المسؤولية المدنية
الدولية إلسرائيل ،وذلك بالتعويض عن كافة األضرار الناجمة عن أعمال العدوان.
الكلمات المفتاحية :الحماية ،األسرى الفلسطينيين ،اتفاقية جنيف ،االنتهاكات الصهيونية.

Abstract
This study aims to clarify the legal status of Palestinian prisoners in Israeli
jails between the protection of the Geneva Act and the reality of Zionist
violations, we tried through them to clarify several issues, so we divided it into
three parts, in the first part we have tried to show that the Third Geneva
Convention in its Article IV considered legitimate the resistance fighters and
they are prisoners of war in the event of arrest, we have pointed out the points
of view of the lawyers and the United Nations resolutions on the issue of
assessments for these systems of protection of prisoners, in the second part we
clarified the Israeli position of these prisoners, by the position of Israeli military
courts, writers, intellectuals and as well as politicians, in the third part of this
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study we clarified the right s determined for these prisoners by the Third
Geneva Convention of 1949, and how they were violated by the Israeli
authorities.
Our main findings that the Israeli occupation state violates the Third Geneva
Convention of 1949 by treating Palestinian prisoners in their prisons, regardless
of their age, where they are subjected to various types of torture, so Israeli
leaders and officials must be judged for their crimes that they commit. For all
damages resulting from acts of aggression
Keywords The protection, Palestinian prisoners, Geneva Convention, Zionist
violations.
مقدمة
إ ّن من أبرز الظواهر المرافقة ألي نزاع مسلح تظهر للوجود مشكلة األسرى ،وما يحتاجونه من
حماية ،وفي األراضي الفلسطينية المحتلة تظهر هذه المشكلة بشكل واضح ،بل تعتبر من بين أهم
خصوصا بعد أسر الجندي اإلسرائيلي
القضايا العالقة في المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل،
ً
جلعاد شاليط -من قبل حركة حماس واستبداله بالمئات من األسرى الفلسطينيين القابعين في السجونعاما في بعض األحيان.
اإلسرائيلية لمدة تتجاوز الثالثين ً
فإسرائيل ال تريد االعتراف لهؤالء بوصفهم أسراء حرب ،بل تعتبرهم إرهابيين ويتم اعتقالهم بشكل

عشوائي ،ومحاكمتهم دون توفير أدنى الضمانات بحقهم ،والحكم عليهم لمدد كبيرة وذلك بالرغم من كونهم

تم إفراد اتفاقية خاصة بحماية حقوقهم ضمن اتفاقيات جنيف
مقاومين عن أرضهم المغتصبة ،بل ولقد ّ
األربعة لعام  1949تمت فيها معالجة كافة الجوانب المتعلقة بهم.
اإلشكالية
يثار التساؤل حول الوضع القانوني لهؤالء األسرى طبًقا التفاقية جنيف الثالثة لعام  ،1949وما هو
الموقف الرسمي للدولة العبرية من هؤالء؟ وماذا عن حججها السياسية والقانونية؟ وما هي الحقوق المقررة

تم انتهاكها من طرف السلطات اإلسرائيلية؟
لهؤالء األسرى وفًقا التفاقية جنيف الثالثة؟ وكيف ّ
أهمية الموضوع

مما ال شك فيه أن طرح موضوع الوضع القانوني لألسرى الفلسطينيين للدراسة يكتسي أهمية كبيرة،

لما أثاره من جدل بين موقف االحتالل اإلسرائيلي وفقهاء القانون الدولي ،الذي نجده دائما يدافع عن

أولئك المحتجزين ،ويطالب بتطبيق قواعد القانون الدولي المتعّلقة بهذا الموضوع ،كما أثار هذا الموضوع

خصوصا الطبيعة القانونية للظرف الذي كان سبًبا
إشكاليات قانونية جديدة تستوجب إعطاء حلول لها
ً
أن عدد األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي بلغ وفقا لوكالة
في خلق هذا الوضع ،هذا ناهيك عن ّ
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أسير من القدس وأراضي عام ،1948
أسير من قطاع غزة ،وً 681ا
"وفا"  7111أسير ،من بينهم ً 331ا

يتعرضون للمعاملة القاسية و
و 6111أسير من الضفة الغربية ،وً 34ا
أسير من جنسيات عربيةّ ،
الالإنسانية.
أهداف الدراسة
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الوضعية القانونية لألسرى الفلسطينيين داخل السجون
اإلسرائيلية ،والتي ال يمكن بلوغها ،إال بتحديد الطبيعة القانونية لتلك الحرب ،كما ِ
نهدف إلى الكشف عن

المحتل لها،
المتأتية بالضرورة من وضعهم القانوني ،ومدى احترام الكيان ُ
الحقوق المقررة لهؤالء األسرى ُ
خصوصا تلك المتعلقة بالضمانات القضائية.

منهج الدراسة
ولبلوغ هدفنا من هذه الدراسة في إيجاد حلول لإلشكالية والتساؤالت السابقة الذكر ،اعتمدنا على عدد
من المناهج العلمية تطلبتها طبيعة الدراسة ،وهو المنهج الوصفي والتحليلي ،أما المنهج الوصفي فقد

تعرضنا في هذا البحث إلى دراسة الوضعية القانونية لألسرى فقط كحالة ،وأما المنهج التحليلي فتعرضنا
إلى تحديد الطبيعة القانونية للظروف التي اعتقلوا فيها ،وعند التطرق إلى مدى انطباق وصف أسرى

الحرب على هؤالء األسرى أثناء النزاع المسلح.
خطة البحث

لإلجابة عن هذه التساؤالت تراءى لنا أن نعتمد الخطة التالية
المبحث األول :تكييف وضع األسرى الفلسطينيين وفًقا التفاقية جنيف الثالثة لعام .1949
السلُطات اإلسرائيلية من حماية األسرى ومدى تمتُّعهم بها.
المبحث الثاني :موقف ُ
المبحث الثالث :الحقوق المقررة لألسرى الفلسطينيين وفًقا التفاقية جنيف الثالثة لعام  ،1949ووفًقا
للمنظور اإلسرائيلي.
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1
وفقا ال تفاقية جنيف الثالثة لعام 1949
المبحث األول :تكييف وضع األسرى الفلسطينيين ً

يدعونا البحث في تكييف الوضع القانوني لألسرى الفلسطينيين وفًقا التفاقية جنيف الثالثة لعام ،1949

ّق
التطرق إلى
ثم
والى
ّ
التطر إلى األسير وفًقا التفاقية جنيف الثالثة لعام  1949في مطلب أول ،ومن ّ
المقررة لألسرى في مطلب ثان.
الحماية ّ
المطلب األول :األسير وفقا ال تفاقية جنيف الثالثة لعام .1949
تعتبر اتفاقية جنيف الثالثة لعام  1949رجال المقاومة مقاتلين شرعيين ،ومن ثم أسرى حرب إذا ما

أِ
وبالرجوع لهذه االتفاقية
ُلقي عليهم القبض ويتمتعون بكل الحماية والمزايا التي ضمنتها هذه االتفاقيةُّ ،
ِ
ِ
المتطوعة،
بالنسبة للقوات النظامية وأفراد الميليشيات والوحدات
بأنها قد حددت قائمة أسرى الحرب ّ
نجد ّ
ّ
طا لهذه الفئات األخيرة حتى يتمكنوا من االستفادة من ضمانات وامتيازات االتفاقية.
وضبطت شرو ً

ِ
النظامي وأفراد الميليشيات أو الوحدات المتطوعة المنزوية
وعليه فإن تلك الفئات عالوة على الجيش ّ

تحته ،فإن أفراد الميليشيات األخرى ،بما في ذلك رجال المقاومة التابعين ألحد األطراف والناشطين خارج

أو داخل أراضيهم ،وان كانت محتلة يعاملون معاملة أسرى الحرب وفق الشروط التالية

2

 أن يكونوا تحت قيادة شخص مسؤول يخضعون ألوامره ونواهيه. أن تكون لهم عالمة أو إشارة مميزة ُيعرُفون بها من بعيد.ِ
هارا.
 أن يحملوا السالح ج ً -أن يحترموا في ِقتالهم قوانين وعادات الحرب.

ولعل البند السادس من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة أكد أحقية رجال المقاومة في الحماية

حتى وان لم تتوفر كل الشروط السابقة ،بالنص على ما يلي

" سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح باختيارهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية

دون أن يكون لديهم الوقت الكافي لتشكيل أنفسهم في وحدة نظامية مسلحة ،بشرط أن يحملوا سالح
بشكل واضح وأن يحترموا قوانين وتقاليد الحرب".

ُ - 1يقدر عدد األسرى الفلسطينيين القابعين في السجون اإلسرائيلية بحوالي  11111أسير بين رجال ونساء وحتى أطفال ،بل
وحتى وزراء فلسطينيين تم اعتقالهم وترفض إسرائيل االعتراف لهم بوضع األسير ،راجع تقرير مفصل حول األسرى الفلسطينيين في

السجون اإلسرائيلية على موقع الجزيرة www.aljazeera.net
2

 -انظر بن أحمد علي ،ضمانات األسير بين القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية ،مذكرة ماجستير في القانون الجنائي

الدولي ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،2116 ،ص .99
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المقررة لألسرى
المطلب الثاني :الحماية ّ
طيات هذا المطلب للحديث عن آراء الفقهاء والكتاب في مسألة الحماية في فرع أول،
سنسعى بين ّ
ثم ق اررات األمم المتحدة في أمر الحماية في فرع ثان.
الفرع األول :أراء الفقهاء و َّ
الكتاب في مسألة الحماية
الرغم من تجاهل
الكتاب بحاالت مشابهة لهم على ُّ
يتمتع األسرى الفلسطينيون بما رآه الفقهاء و ُ

وكتاب ُن ِ
ورُد بعضها كاآلتي
السلطات اإلسرائيلية لذلك ،وفي المسألة أراء كثر لفقهاء ُ

 -يرى بيرسي بوردول " :1أن السكان الذين يثورون ويحملون السالح ضد سلطة االحتالل ،يتمتعون

مخالفا ألحكام القانون الدولي العام،
بوصف المقاتلين وبحماية أسرى الحرب؛ ألن هذا التصرف ال ُيعُّد
ً
رغم أن اتفاقية الهاي اشترطت لتتوفر الحماية أن ال يكون احتالل اإلقليم قد تم بالفعل".
 يرى شوارر نيرجر ":أنه من الصعوبة بمكان توفير الشروط األربعة والمحددة في القوات المسلحةِ
ِ
النظامية ،وان توُّفر شرط وجود قائد مسؤول ُيعتبر ضمانة لمراعاة الشروط الثالث
بالنسبة للقوات غير ّ
ّ
األخرى.2
السوفياتي ترينين" :إن الدفاع عن الوطن ال يتطلب ارتداء مالبس خاصة أو إشارات
 -ويرى الكاتب ُّ

معينة ،فإن الحرب تطورت بحيث تُطلق النار من مسافات بعيدة ،واستخدام الطيران مما يضطر الجيوش

إلى ارتداء المالبس المموهة ،كما إن طبيعة العصابات تعتمد على التخفي مما يجعل شرط اإلشارة
المميزة ال ضرورة لها.3
ِّ

 ويرى "جورج أبي صعب" ":أنه رغم إشارة اتفاقيات جنيف  1949إلى أن أطرافها هي الدول ،إال أنِ
اقعيا بمعنى واسع بحيث تشمل الوحدات التي ليس لها صفة الدولة ،وهذا التفسير
هذه الكلمة استُخدمت و ً
يتفق مع الهدف اإلنساني المقصود بهذه االتفاقية ،والذي ينبغي ت ُّ
كامال ،وتطبيقه على نظام دولي
حققه ً

يشمل جميع المنازعات الدولية  ...وال يشترط النطباق االتفاقيات أن يكون هناك اعتراف متبادل بين
أطراف النزاع ،وأن حركات التحرير التي تلتزم بهذه االتفاقيات تستفيد منها باعتبارها طرًفا و تعتبر سلطة
في مفهوم االتفاقية"...

4

1

 -انظر د /تيسير النابلسي ،االحتالل اإلسرائيلي لأل راضي المحتلة (دراسة لواقع االحتالل اإلسرائيلي في ضوء القانون الدولي)،

2

 -انظر د /تيسير النابلسي ،المرجع السابق ،ص .295

سلسلة الكتب الفلسطينية ،بيروت ،1975 ،ص .295
3
4

 انظر المرجع نفسه ،ص .296 -انظر المرجع نفسه ،ص .297
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الفرع الثاني :ق اررات األمم َّ
المتحدة في أمر الحماية
لقد أجمعت ق اررات األمم المتحدة على أن المعتقلين من رجال المقاومة والمقاتلين في سبيل تحرير

أوطانهم من االستعمار واألنظمة العنصرية ،وضد السيطرة األجنبية بكل أشكالها ُيعامُلون حين القبض

عمال بمبادئ اتفاقيتي الهاي لعامي  1899و ،1917وجنيف لعام ،1949
عليهم معاملة أسرى الحرب ً
ِّ
المؤكدة لهذا المبدأ
لذا ارتأينا اإلشارة إلى بعض ق اررات الجمعية العامة
 -القرار  2181بتاريخ  1978/11/06باستفادة ثُوار روديسيا من معامالت أسرى الحرب.

 القرار  2192بتاريخ  1978/11/29الذي دعا الحكومة البرتغالية إلى معاملة المعتقلين منالثوار األفارقة معاملة أسرى الحرب.

 القرار  2764المؤرخ في  1960/12/09الذي أقر بأن المقاتلين التابعين لحركات المقاومة بحثًاعن حريتهم في جنوب إفريقيا ،وكل األقاليم المحتلة ينبغي معاملتهم إذا ما وقعوا في األسر معاملة

أسرى الحرب ،وذلك طبًقا لمبادئ اتفاقيتي الهاي لعام  1917وجنيف لعام .11949
ويرى الدكتور النابلسي أن من أبرز الق اررات التي صدرت عن الجمعية العامة في دورتها السادسة

والعشرين سنة  ،- 1971من حيث التصويت الذي كاد أن يصل إلى اإلجماع  ،2ومن حيث شموليتُه
لجميع حركات المقاومة ضد االستعمار ،وتأكيده على معاملة المعتقلين من تلك الحركات المقاومة
معاملة أسرى الحرب -القرار األممي رقم  2822الذي تضمن البند الثاني منه ما نصه ِّ ":
تؤكد الجمعية

العامة أن األشخاص المشتركين في حركات المقاومة والمقاتلين في سبيل الحرية في جنوب إفريقيا وفي
األقاليم الخاضعة لالستعمار والسيطرة األجنبية واالحتالل األجنبي والذين ِ
يناضلون في سبيل حريتهم

وحِّقهم في تقرير المصير ،ينبغي في حالة اعتقالهم معاملتهم معاملة أسرى الحرب وفقا لمبادئ اتفاقيتي
الهاي  1917وجنيف لعام .31949
الرغم من خلو الق اررات السابقة من اإلشارة الصريحة لحاالت األسرى الفلسطينيين في
إذن على ُّ

السجون اإلسرائيلية ،إال أننا نراها تُفيد عموم حركات التحرير في سبيل الحرية ومن ثم إمكانية سريانها
على أفراد المقاومة الفلسطينية.

1

 -انظر بن أحمد علي ،المذكرة السابقة ،ص .111

2

 -كانت نتائج التصويت عن القرار األممي رقم  2852المشار أعاله كالتالي  111صوتا مؤيد ضد صوت واحد معارض وامتناع

3

 -انظر د /تيسير النابلسي ،المرجع السابق ،ص .298

خمسة دول عن التصويت.
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السُلطات اإلسرائيلية من حماية األسرى ومدى ُّ
تمتعهم بها
المبحث الثاني :موقف ُ
قد يكون القصد من الحماية للمقاتل هي المعاملة اإلنسانية عند القبض عليه ،وقد تعني تمتُّعه
بحماية االتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف لعام  1949أثناء فترة الحجز كما لو كان أسير حرب ،لكن

االعتراف للشخص المحتجز بمركز أسير الحرب يتطلب انتماءه إلى الفئات الست المنصوص عليها
بالمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة سالفة الذكر.1

احتلت أراضيهم وهُّبوا للدفاع عنها ،وال
وبناء عليه ،سوف لن نتحدث عن السكان المدنيين الذين ُ
ً
عن أولئك الذين حملوا السالح عند اقتراب العدو يقاومون الغزو بمفهوم اتفاقية جنيف الثالثة ووقعوا تحت
أيدي العدو بل نقصد المقاتلين الفلسطينيين التابعين بالخصوص لمنظمة التحرير الفلسطينية والذين تم

أسرهم سواء في حرب  1967أو  ،1973أو كذلك بمناسبة العمليات الفدائية لرجال المقاومة الفلسطينية
في ُع ْمق األراضي الفلسطينية المحتلة.

ِ
عمال بأحكام المادة 4
الصراع ً
إن سلطات االحتالل ال تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية طرًفا في ّ
من اتفاقية جنيف الثالثة ،وأن هذه المنظمة ال تستوفي شروط الحركة المنظمة التي تنتمي إلى طرف
ِ
النزاع ،و نعني بذلك الدول العربية ،وهي بذلك ال تتوفر في مقاتليها الشروط المنصوص
من أطراف ّ
عليها في المادة الرابعة من االتفاقية الثالثة  ،2فإسرائيل تُحيل األسرى الفلسطينيين على محاكمها العسكرية
و تُ ِ
كونهم أسرى حرب يستفيدون من
صدر في حِّقهم
أحكاما مختلفة ،وال يؤخذ بالدفع بعدم محاكمتهم ُ
ً
الحماية التي قررتها االتفاقيات الدولية بشأن معاملة أسرى الحرب.

المطلب األول :موقف المحاكم اإلسرائيلية من األسرى الفلسطينيين
تعتبر إسرائيل كل أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية خارجين عن القانون ،وال تتوفر فيهم
عمُد المحاكم
المواصفات التي جاءت بها المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة ،وعلى هذا األساس ت ُ
الضيق لبنود االتفاقية المتعلقة بأسرى الحرب انطالًقا من اعتبارها منظمة التحرير
اإلسرائيلية إلى التفسير
ِّ
ِ
المقاتلة األخرى ميلشيات غير ُمنظمة وغير مشروعة وال تُوصف بأنها طرف
الفلسطينية وكل الفصائل
عمال بأحكام المادة الرابعة (أ.3)1
من أطراف الصراع ً

1

 -انظر في ذلك الفئات المعنية بوصف أسير الحرب في المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة.

 - 2انظر جاي ماكدوجيل ،السجناء الفلسطينيون المأسورون خالل الغزو اإلسرائيلي للبنان هل هم سجناء حرب ؟ ،مقال منشور

بمجلة فصلية التحاد المحامين العرب ،السنة الرابعة عشرة ،العدد  1و 2و ،3القاهرة ،1982 ،ص .116
3

 -تنص المادة الرابعة (أ )1من اتفاقية جنيف الثالثة على أن "أفراد القوات المسلحة التابعة ألي طرف من أطراف النزاع وأفراد

ِّ
المتطوعين الذين يمثلون جزءا من القوات المسلحة".
الميليشيات وفيالق
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ففي إحدى القضايا أُتُّ ِهم أفرٌاد من المقاتلين الفلسطينيين بالقيام بعمليات مسلحة والتسلل إلى منطقة

الخليل ،مما دفع محامي المتهمين الماثلين أمام المحاكم العسكرية في حق أحدهم بضرورة معاملته
كأسير حرب وفًقا التفاقية جنيف وقرار اللجنة االجتماعية واالقتصادية لألمم المتحدة المؤرخ في
 ، 1971/12/13التي تعتبر أن المحاربين في العمل السري ضد االحتالل يتمتعون بصفة أسرى حرب،

أي قرار لألمم المتحدة ألنه غير ُملزم للمحكمة،
و كان رد المحكمة (ال ُيسمح أن ُيقتبس في المحكمة ُّ
ِ
بالرد
امه ّ
وال ُيسمح بتسجيل هذا القرار في ملف الدعوى) و رفضت المحكمة بالنتيجة دفاع المتهم والز ُ
على الئحة االتهام.1

نظر ألهمية ما ورد في منطوق حكم المحكمة العسكرية المنعقدة في رام هللا بالضفة الغربية ،
و ًا
أردنا أن ن ِ
عرض نصه وهو كاآلتي (لقد ثُبت للمحكمة العسكرية أن المتهمين عند القبض عليهم كانوا

كل منهم بطاقة صادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية تحمل
المنمرة ،كما حمل ٌّ
يرتدون البزات العسكرية ُ
ِ
جيشا معترًفا به ،و ليست
بكل فرد ،لكن المنظمة التي ينتمي إليها المتهمون ليست ً
ٌ
خاصا ّ
قما ً
كل منها ر ً
جزًءا من جيش األردن ،وأن هذه المنظمة وأفرادها ال تقوم بمواجهة القوات العسكرية النظامية اإلسرائيلية
كما جاء على لسان المعتقلين ،بل في تنفيذ أعمال تخريب وسفك دماء ضد أهداف مدنية.

وبعد االطالع على اتفاقية جنيف الثالثة اتضح للمحكمة أن بنود هذه االتفاقية ال تنطبق على

المتهمين الذين ال ينتمون إلى القوات المسلحة التابعة لطرف أصيل في النزاع ،خاصة وأن اتفاقية جنيف
نودها دوًال وقعت عليها كإسرائيل واألردن ،بينما ال ُت ِلزُم دولة إسرائيل إزاء أعمال تقوم بها منظمات
ُت ِلزُم ُب ُ
وهيئات سياسية غير معترف بها).2

وأشار الدكتور جاي ماكدوجيل ،3أن إسرائيل ال تُع ِ
امل األسرى الفلسطينيين معاملة واحدة ،فمعاملتها
مبنية على التكوينات واالنتماءات لكل منظمة دون النظر إلى الظروف التي أ ُِس ُروا فيها ،فقد عاملت من
أ ُِس ُروا في حربي  1967و  1973معاملة أسرى الحرب كونهم قاتلوا تحت قيادة قوات نظامية مصرية
وسورية ،وعاملت المقاتلين التابعين لمنظمة فتح ،الذين أُسروا خالل غارة إسرائيل على األردن سنة
 1967معاملة مختلفة ،و أنكرت عليهم صفة أسير الحرب ،و بالتالي التمتع باالمتيازات التي تضمنتها

اتفاقية جنيف لعام .1949

1
2
3
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المطلب الثانيَّ :
التعليق على الموقف اإلسرائيلي من المعتقلين الفلسطينيين
ِ
بالنسبة للشخص الواقع تحت سيطرة دولة ُمعادية ،فِب ِه يتحدد
إن مركز أسير الحرب له أهمية كبيرة ّ

فيعتبر حينئذ أسير حرب ُمحتجز كإجراء وقائي،
المعاملة للفرد المقبوض عليهُ ،
الوضع القانوني ،وتتجلى ُ
ال ُيسأ ُل وال ُيحاك ُم بسبب مشاركته في األعمال العدائية ،وُيطلق سراحه بمجرد انتهاء النزاع المسلح
ويستفيد بهذا من كل الضمانات الواردة باتفاقية جنيف الثالثة لعام  ،1949وبالمقابل فإن عدم التمكن
أي فعل قتالي أمام المحاكم المحلية للسلطة
من معرفة الوضع القانوني للمقاتل فإنه يمكن محاكمته على ِّ

اآلسرة و قد يتعرض إلى عقوبة اإلعدام أو الحبس مدى الحياة.
إن إسرائيل تتعلل بالعديد من الحجج الواهية نذكر منها

1

 إن حركة المقاومة الفلسطينية ،وكل المنظمات المسلحة األخرى ال تُعُّد طرًفا في النزاع.ِ
النظامية اإلسرائيلية بل أهدافها مدنية.
 -إن هذه المنظمات ال تقوم بمواجهة القوات العسكرية ّ

ونها صادرة عن منظمة
غير من األمر ً
شيئا ك ُ
 إن ارتدائها الزي العسكري وحملها لبطاقة الهوية ال ُي ِّغير شرعية وليست تابعة لجيش نظامي.
 إن حركة المقاومة الفلسطينية ال تُر ِاعي في عملياتها احترام أعراف وقوانين الحرب.

 إن اتفاقية جنيف الثالثة ُت ِلزُم إسرائيل بالتعامل مع الدول األخرى التي وقعت على هذه االتفاقية ،لكنهاال ُت ِلزُمها تُجاه منظمات وهيئات أخرى ،والحقيقة إن موقف إسرائيل من رجال المقاومة الفلسطينية
ِ
اء المواقف الرسمية الصادرة عن المسؤولين السياسيين،
المعتقلين تُوافُقه ُج ُّل المواقف اإلسرائيلية سو ٌ
أو الصادرة عن الهيئات القضائية ،أو الصادرة عن المثقفين وأهل االختصاص في القانون

الفرع األول :موقف السياسيين

2

يمكن اإلشارة في هذا اإلطار لما قاله (تيودور ميرون) المستشار القانوني لو ازرة الخارجية اإلسرائيلية
" إن حركات المقاومة ال تُراعي قواعد وأعراف الحرب في عملياتها ،وان هذه المنظمات ليست طرًفا في
ِ
ِ
غير تابعة إلحدى ُّ
الن ـزاع كما ال يرتدي أفرادها مالبس ،واشارات
الدول ذات العالقة في هذا ّ
ّ
النزاع كما إنها ُ
مميزة عن غيرهم لذلك فهم ال ُيعتب ُرون كطرف محارب".
ِّ
الفرع الثاني :موقف المحاكم العسكرية
الرجوع إلى منطوق الحكم السابق الصادر عن المحكمة العسكرية المنعقدة في مدينة رام هللا
يمكننا ُّ

بالضفة الغربية المحتلة تحت رقم  ،1969/4والذي جاء فيه "بعد االطالع على اتفاقية جنيف اتضح

1
2
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للمحكمة أن بنود اتفاقية جنيف الثالثة ال تُطبق على المتهمين الذين ال ينتمون إلى القوات التابعة لطرف
أصيل في النزاع ....

إن بنود االتفاقية ُت ِلزُم دولة إسرائيل إزاء الدول الموقعة عليها ،وال ُت ِلزُمها أمام منظمات وهيئات
سياسية غير معترف بها."1
الفرع الثالث :موقف َّ
المثقفين

2

احتوى كتاب صادر عن كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس 3الفقرة التالية ":إن اتفاقية
جنيف تنطبق فيما بين ُّ
الدول و ليس بين دولة و هيئة ال تُعتبر دولة و ال تُمِثّل دولة ،ولذلك فإن األردن

ِ
ِ
ين بالوالء
هي الطرف في ّ
النزاع المسلح ،وليست منظمة التحرير الفلسطينية ،وهذه ليست دولة وال تد ُ
للنظام القائم في الضفة الغربية قبل االحتالل و لهذا تُستثنى المنظمة من أن ُيطبق عليها نص الفقرة

الثالثة من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف ،كما إن المنظمة تعمل باستقالل عن األردن تحت تعليمات

أي ارتباط بالحكومة األردنية ،و في بعض الحاالت عمل الجيش األردني ضد قواعدها
قادتها بدون ِّ
والمنظمة ليست جزًءا من جيش األردن وهي غير مشروعة وليست جزًءا من منظمة لها وضع قانوني
منظم في األردن".

الفرع الرابع :إشكالية الجنسية بالنسبة للمقاتل
ِ
كل األحوال ومهما كانت الجنسية التي يحملها المقاتل ،فإنه يستفيد من الحماية المقررة ألسرى
في ّ

الحرب عند األسر فليس هناك ما يمنع في القانون الدولي من استفادة رجال المقاومة الذين يعملون

أبدا في بنود قانون
ضمن حركة مناهضة للدولة التي ينتمي إليها بالتجنس ،وان هذا الشرط لم ُيدرج ً
جنيف.4
ِ
المتجنسين بجنسيتها والذين اختاروا نهج المقاومة
إن العرب الفلسطينيين المقيمين في دولة إسرائيل و ّ

المسلحة ضد هذه الدولة التي تحتل أراضيهم يحرمون من االستفادة من الحماية التي أقرتها اتفاقية جنيف

عند أسرهم ،ويتعرضون ألقصى العقوبات بسبب اعتبارهم مواطنين إسرائيليين ُملزمين بواجب الوالء لها،
وقد أثارت هذه المسألة العديد من اآلراء 5اتفقت ُكُّلها على أحقية المقاتل في االستفادة من صفة المحارب،

1

 -انظر المرجع نفسه ،ص .312

2

 -انظر المرجع نفسه ،ص .312

5

 -أقرت هذا المبدأ محكمة االستئناف األمريكية فيما يتعلق بشخص إيطالي يحمل الجنسية األمريكية وأسرته القوات األمريكية،

 - 3أشار الدكتور النابلسي على الهامش إلى عنوان الكتاب المقصود بالذكر وهو
law and courts in the israel held area , the hebrew university , faculty of law , 24 , 1970.
 - 4انظر د/تيسير النابلسي ،المرجع السابق ،ص .321

وقررت المحكمة أن من حقه االستفادة من حماية أسرى الحرب ،كما أقرت هذا المبدأ محكمة أمريكية أخرى واعتبرت بأن المواطنين
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ومن ثم وضعية أسير الحرب إذا ما تم القبض عليه دون اعتبار لجنسيته  ،وغير أن حجج إسرائيل غير

المؤسسة كان لها أن تنتهي ببروز السلطة الفلسطينية عام  1993على إثر اتفاقية السالم ( أوسلو)
حيث أصبحت سلطة مستقلة على جزء من األراضي الفلسطينية ،و يخضع مواطنوها للسلطة اإلدارية

الفلسطينية و ليس لسلطة االحتالل و بناء على ما سبق فإن هناك من يرى 1بأن المقاتلين الفلسطينيين

الذي جرى اعتقالهم في مناطق السلطة الفلسطينية ،فإن مركزهم القانوني واضح في أنهم أسرى حرب
ِ
عيا عن أرض خاضعة لدولة غير دولة االحتالل ،فهؤالء تسري
ُ
كون ُهم أُس ُروا في ميدان القتال ً
دفاعا شر ً
عليهم أحكام اتفاقية جنيف الثالثة لعام  1949مهما كانت وضعيتهم ،سواء أكانوا أفراد أجهزة األمن أو
أعضاء التنظيمات والفصائل الفلسطينية المختلفة.
ويختلف األمر بالنسبة ألولئك الذي جرى اعتقالهم في مناطق ال تزال تحت االحتالل اإلسرائيلي،

فهؤالء يتمتعون بالحماية التي ُي ِّ
قرُرها الجزء الرابع من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في األراضي

المحتلة.2

كله وغيره ي ِّ
هذا ُّ
ؤكد لنا أن إسرائيل تعمل جاهدة على طمس الحقيقة ،والتهرب من تطبيق قانون
ُ
ِ
تصديقها
عموما ،ومن تطبيق اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة باألسرى هذا بالرغم من انضمامها و
جنيف
ً
ِ
انتهاكا لمضمون االتفاقية وللحقوق
ومتعّلِل ًة بأسباب واهية وغير مؤسسة ،وهذا ما ُيعُّد
ً
عليها ُمتح ّجج ًة ُ
المقررة فيها والتي سنأتي على ذكرها.
المبحث الثالث :الحقوق المقررة لألسرى الفلسطينيين من منظور اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949
ومن المنظور اإلسرائيلي

نصت عليه
نتحدث بداية عن الحقوق التي ُيفترض أن يتمتع بها األسرى الفلسطينيون وفًقا لما ّ
نبين بعد ذلك حقوق األسرى الفلسطينيين من المنظور اإلسرائيلي.
اتفاقية جنيف الثالثة لعام  ،1949ثم ّ

الذين عملوا في جيش حكومة معادية يعتبرون محاربين وفقا لمعاهد الهاي وقوانين الحرب ،انظر في ذلك تيسير النابلسي ،المرجع

نفسه ،ص .321
1

 -انظر قدوة فارس ،األسرى الفلسطينيين ،دراسات وتقارير مدى انطباق المعاهدات الدولية على قضية األسرى الفلسطينيين في

2
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المطلب األول :حقوق األسرى الفلسطينيين من منظور اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949
أفردت اتفاقية جنيف الثالثة لعام  1949معاملة خاصة ألسرى الحرب ،1فيحرم على الدولة اآلسرة

أن تلجأ للتعذيب البدني والمعنوي ، 2أو أي إكراه على أسرى الحرب الستخالص معلومات منهم على

ويسلم أسرى
أي نوع ،وال يجوز تهديد األسير الذي يرفض اإلجابة أو سبه أو تعريضه ألي إجحافُ ،
الحرب العاجزين عن اإلدالء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية والعقلية إلى قسم الخدمات
الطبية ،و يتم تحديد هويتهم بكل الوسائل الممكنة ويجب أن يكون االستجواب بلغة يفهمونها ،3كما بينت

فأقرت بأن يتمتع األسير في األوقات جميعها وفي األماكن
هذه االتفاقية الحقوق المقررة أثناء فترة األسرّ ،

المختلفة بما يأتي

4

-1ال يجوز قتل األسير بجميع أشكاله ،5وال يجوز االعتداء على السالمة البدنية ،وخاصة التشويه أو

التعذيب.

-2ال يجوز معاقبة األسير بدون إجراء محاكمة عادلة ،وتحظر كل أشكال المعاملة المهينة ،أو
الالإنسانية ،وال يجوز تعريض أي أسير للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان
مما ال تبرره المعالجة الطبية لألسير ،أو ال تكون في مصلحته ،وال يجوز االقتصاص من األسير.

-3ألسرى الحرب الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع األحوال ،ويجب أن تعامل جميع
األسيرات بكل االعتبار الواجب بجنسهم ،ويجب على كل حال أن يالقين معاملة ال تقل مالئمة عن

المالئمة التي يالقيها الرجال ،وتحظر كل أشكال التحرش ،أو االغتصاب أو االعتداء على الشرف.6

-A.Zemmali combattants et prisonniers de guerre en droit islamique et en droit international
humanitaire , Pedone , Paris, 1997,pp 283-485.
 - 2يقرر الكثير من فقهاء القانون الدولي مبدأ الحرمة  Principle of inviolabilityوالذي تحكمه مبادئ ستة إن من يقع في
1

أيدي العدو حرمته مصونة ،أن التعذيب والعقوبة الحاطة أو الالإنسانية محرم ،وأنه يجب االعتراف باإلنسان كشخص أمام القانون،

وضرورة احترام شرف ومعتقدات اإلنسان ،وأن من يعاني المرض يجب توفير المأوى والعناية التي تتطلبها حالته ،وأن لكل شخص

حق تبادل األحبار مع أسرته ،وأنه ال يمكن حرمان الشخص تعسفيا من ملكيته ،راجع
J.Pictet The principles of international humanitarian law.ICRC.Geneva, 1966, pp34-39.
 - 3انظر د .سامح جابر البتلجي ،حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،2115 ،ص .77
4

 -انظر د .عامر الزمالي ،مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني ،منشورات المعهد العربي لحقوق اإلنسان ،اللجنة الدولية للصليب

5

 -انظر المادة  3من اتفاقية جنيف الثالثة لعام .1949

األحمر ،1997 ،ص .45
6

 انظر المادة  14من اتفاقية جنيف الثالثة لعام .194961

-4عند القبض على األسير فإنه يراعى في أماكن االحتجاز أن تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة

الكريمة ،وال يجوز االنتقاص من المزايا التي تقررها هذه االتفاقية.

-5الرعاية الغذائية والصحية تلتزم الدولة الحاجزة بتوفير الرعاية الصحية والغذائية على الوجه التالي
أ) -تتولى الدولة الحاجزة تقديم الرعاية الطبية لألسرى وبدون مقابل وبدون أي تمييز ،1وتكون وجبات

الطعام كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة

جيدة ،وال تعرضهم لنقص الوزن أو أمراض سوء التغذية ،ويراعى النظام الغذائي الذي اعتاد عليه األسير
ويزودوا بكمية كافية من مياه الشرب ويسمح لهم باستخدام التبغ.

ب) -تُزود الدولة الحاجزة ألسرى الحرب بكميات كافية من المالبس والغيارات الداخلية واألحذية المالئمة
لمناخ المنطقة التي ُيحتجز فيها األسرى.2

ج) -تُجرى الفحوصات الطبية لألسرى مرة واحدة على األقل في كل شهر ويشمل الفحص مراجعة
وتسجيل وزن كل أسير.3
د) -ال يجوز وضع األسرى إال في أبنية مقامة فوق األرض تتوفر فيها الضمانات الصحية وال يجوز
اعتقالهم في سجون أو إصالحيات.4

ه) -يجب أن تتوفر ألسرى الحرب مالجئ للوقاية من العمليات العسكرية كلما سمحت االعتبارات
الحربية بذلك ،وتميز معسكرات أسرى الحرب نها ار بالحروف  PWأو PGالتي تدل على أن البناية

فيها أسرى حرب.5

و) -يجب أن تكون معسكرات األسر مماثلة لمعسكرات القوات المسلحة في الدولة الحاجزة.6
ي) -تقوم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات ومالءمتها

للصحة ووقايتها من األوبئة ،ويجب أن تتوفر ألسرى الحرب مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية

1
2
3
4
5
6

 انظر المادة  13من اتفاقية جنيف الثالثة لعام .1949 انظر المادة  27من االتفاقية. انظر المادة  31من االتفاقية. انظر المادة  22من االتفاقية. انظر المادة  23من االتفاقية. -انظر المادة  2من االتفاقية.
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وتُراعى فيها النظافة الدائمة بكميات كافية من الماء والصابون لغسل مالبسهم ،ويوفر لهم ما يلزم لهذا
الغرض من تسهيالت وتجهيزات ووقت.1
-6الحق في النشاط الذهني والبدني
يجب على الدولة الحاجزة أن تشجع األسرى على ممارسة النشاط الفكري واأللعاب و
المسابقات ،وتُراعى الرغبات الشخصية لكل أسير ،وتزودهم باألماكن الالزمة لذلك سواء داخل المعسكر
أو خارجه.2

 – 7الحق في ممارسة الشعائر الدينية
تفرض اتفاقية جنيف الثالثة أن تترك لألسرى حرية ممارسة شعائرهم الدينية ،وعليها أن تُ ِعد

أماكن لهذا الغرض ،ويعطى الحق لرجال الدين الذين تم أسرهم في إقامة الشعائر الدينية بين األسرى

الذين من نفس عقيدتهم ويتعين توزيعهم على مختلف المعسكرات وفرق العمل التي بها أسرى من نفس

قواتهم وعقيدتهم ودينهم.3

المطلب الثاني :حقوق األسرى الفلسطينيين وفقا للمنظور اإلسرائيلي
بداية لقد تم تشريع التعذيب بتاريخ  8نوفمبر  1987فيما صادق الكنيست اإلسرائيلي على التوصيات
الواردة في تقرير لجنة لنداو ،والمشكلة من قبل الحكومة اإلسرائيلية بتاريخ  31مايو
 ، 1987بعد تزايد االنتقادات الدولية والمحلية ألساليب التحقيق التي يتبعها جهاز األمن العام "الشين

بيت" تجاه المعتقلين الفلسطينيين ،و من ضمن طرق االستجواب الواردة في وثيقة األمم المتحدة UN

 ،Doc. CAT/C/SR.297في التقرير الخاص بتقيد إسرائيل باتفاقية مناهضة التعذيب؛ أوصت اللجنة

بوجوب "الوقف الفوري" لهذه األساليب المطبقة في االستجواب الذي يقوم به رجال األمن اإلسرائيليون،
وعلى الرغم من ضغوط المؤسسات الدولية اإلنسانية والقانونية على الكيان "اإلسرائيلي" للقبول بهذا

القرار ،فإن السلطات "اإلسرائيلية" تعتبر األسرى الفلسطينيين مجرد قتلة وارهابيين وخارجين على القانون
ومخربين إلى آخر هذه الصفات التي يحفل بها قاموسها اإلعالمي والدعائي  ،ذلك أن اعتبارهم مقاتلين

من أجل الحرية وضد االحتالل إنما يعني القرار الضمني "اإلسرائيلي" بأن الوجود "اإلسرائيلي" في

األراضي العربية المحتلة هو وجود غير شرعي واحتاللي.

1
2
3

 انظر المادة  29من االتفاقية. -انظر المادة  38من االتفاقية.

 -د .أحمد أبو الوفا ،النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني في القانون الدولي وفي الشريعة اإلسالمية ،دار النهضة العربية،

القاهرة ،الطبعة األولى ،2116 ،ص .37
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فمن عام  1996أصدرت محكمة العدل العليا ،واللجنة الو ازرية التابعة لشؤون المخابرات مجموعة

ق اررات تعطي فيها الضوء األخضر لرجال الشاباك باستخدام التعذيب ،وهناك أكثر من  77أسلوب

تعذيب يمارس ضد المعتقلين في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية ،ومن النادر أن ال يتعرض من يعتقل

عدد من المعتقلين في مقر توقيف بيت
ألحد أشكال التعذيب ،فعلى سبيل المثال ال الحصر قد أدلى ٌ
إيل 1شهادات إلى محامية نادي األسير "فاطمة النتشة" التي ازرتهم في السجن كشفوا أن المعتقلين

الفلسطينيين في معتقل بيت آيل يعيشون ظروًفا قاسية للغاية إذ يفتقدون إلى أدنى الضمانات القضائية
المقررة لهم وفقا للمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الثالثة لعام  ،1949فهم محرومون من إبالغ
وغالبا ما تتم سرقة ممتلكاتهم النقدية،
ذويهم بمكان وجودهم باألساس ثم تتم مصادرة مقتنياتهم الشخصية،
ً

وفي تقرير صادر عن نادي األسير إن األسرى في معسكر بيت آيل ال يعرفون معنى النظافة في ذلك

المكان حيث الرطوبة ،والعفونة والحشرات تمأل المكان وال يوجد مواد تنظيف وال وسائل تهوية ،أما

النظافة الشخصية للمعتقلين تكاد تكون معدومة ،فترى األسير القابع في المقر منذ أيام في ذات المالبس

نظر لعدم وجود مالبس بديلة من إدارة السجن ،إذ تعتمد اإلدارة على ما يدخل للمعتقلين
التي اعتُقل بها ًا
يتمكنون من إجراء الزيارة فقط و التي ال تتجاوز حاجة
من مالبس واحتياجات على أيدي المحامين الذين ّ
نظر لصعوبة نقل المالبس والحاجيات لمنطقة المقر بسبب عدم السماح للمحامين
 % 31من المعتقلين ًا
بالوصول إليه سوى سي اًر على األقدام. 2

طي ربع احتياجات األسرى سيما وأن معتقل
يتمكن الصليب األحمر من إدخاله فهو ال يغ ّ
أما ما ّ
يتبدلون بسرعة فائقة تفوق سرعة أي مؤسسة في
بيت آيل عبارة عن محطة يمر بها األسرى وُينقلون و ّ
تغطية احتياجات هؤالء األسرى ،كما ال يسمح في بيت آيل باالستحمام واستخدام المياه كما يجب وان

يبدلون به مالبسهم مما يحفزهم على البقاء دون استحمام ،وبخصوص
سمح لهم باالستحمام ،فال يوجد ما ّ

ار على قلة كمية الطعام
ار و تكرًا
وكما ،وقد احتج األسرى مرًا
الطعام ّ
سيئ ً
جدا ً
المقدم لألسرى فهو ّ
نوعا ً
و سوء نوعيته وقاموا بإعادة الطعام أكثر من مرة.3
ومن ناحية العناية الصحية فقد أفاد األسرى بوجود طبيب يقوم بمعاينة األسرى المرضى هناك وقد
غالبا ال تنّفذ ما أوصى به الطبيب ،وقد يتم نسيان
يوصي
ً
أحيانا بوصفة طبية معينة إال إن إدارة السجن ً
1

 -بيت آيل يعني بيت اآللهة والذي تتخذ منه سلطات االحتالل مق اًر لما يسمى مقر اإلدارة المدنية بالضفة الغربية ومستوطنة

وتحول من بيت اآللهة إلى غضب اإلله وفق المعطيات المعاشة
ضخمة ّ
تحل فيه النقمة والمعاناة على المعتقلين الفلسطينيين ّ
للمعتقلين بسبب العنصرية والوحشية المبرمجة التي يعايشها األسرى هناك للمزيد انظر المركز الفلسطيني لإلعالم http
//www.palestine-info.info/arabic/spfiles/asra/asra15.htm

2

 -انظر معتقل بيت إيل (رؤية من الداخل) ،المركز الفلسطيني لإلعالم على الرابط التالي

3

 -انظر معتقل بيت إيل (رؤية من الداخل) ،المصدر السابق.

http //www.palestine-info.info/arabic/spfiles/asra/asra15.htm
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بديال من دوائه األصلي،
اء ً
أو تناسي إعطاء الدواء للمريض في موعده و ً
غالبا ما يتم إعطاء المريض دو ً
أما النظافة فإنها تنعدم بشكل مقصود داخل غالبية المعتقالت اإلسرائيلية فال يوجد في مقر توقيف بيت
ّ

آيل سوى مرحاض واحد فقط يقع خارج غرف السجن ويضطر كافة األسرى الستخدامه لمدة ربع ساعة

صباحا و ربع ساعة أخرى
مساءا بغض النظر عن عدد األسرى الموجودين ،ويعاني األسرى من
فقط
ً
ً
ظل عدم وجود مالبس كافية من جهة وعدم وجود وسائل تدفئة من جهة أخرى  ،كما
البرد الشديد في ّ
إن الغطاء المستخدم من قبل األسرى عبارة عن بطانيات قذرة ذات روائح كريهة.1

جدا على األسرى في
أما عن ضمانات التواصل مع السجانين فإن التقرير قد ّ
أكد ّأنه من الصعب ً
لغويا مع سجانيهم الموجودين هناك وهم عبارة عن جنود من الروس ال يتحدثون العربية
بيت آيل التفاهم ً

نهائيا ،حيث شكا األسرى أنه ال يتم تبليغهم بما وصل إليه وضعهم القانوني وفيما إذا كان قد حصل
ً
األسير على أمر إداري أو حكم إداري أو حتى أمر باإلفراج عنه أو حكم بالغرامة أو الكفالة وما إلى

ذلك.

ِ
مؤخر عن دائرة الطفولة
ًا
وضح تقرير صدر
يتعرض له الكبار ،حيث ُي ّ
ويتعرض األسرى األطفال لما ّ
ّ

أسير بينهم  11طفلة
فلسطينيا ًا
طفال
تعرض ً 321
ً
والشباب في و ازرة شؤون األسرى والمحررين بأنه قد ّ
لشتى أشكال التعذيب والقمع والتنكيل واإلهمال الطبي في سجون االحتالل ،فاألطفال األسرى يعيشون
السجانين
حالة رعب وخوف دائمين بسبب االعتداءات الوحشية التي يتعرضون لها على أيدي
ّ

الصهاينة.

2

الخاتمة
ثم هم
ّ
إن اتفاقية جنيف الثالثة في مادتها الرابعة اعتبرت رجال المقاومة مقاتلين شرعيين ،ومن ّ

تم القبض عليهم ،وقد أبرزنا آراء العلماء ،وق اررات األمم المتحدة في مسألة الحماية
أسرى حرب إذا ما ّ

ووضحنا الموقف اإلسرائيلي من هؤالء األسرى من خالل موقف المحاكم
المقررة لهؤالء األسرىّ ،
المقررة لهؤالء األسرى وفقا لما
العسكرية اإلسرائيليةُ ،
الكتّاب ،المثقفين وكذا السياسيينّ ،
بيننا الحقوق ّ
تم انتهاكها من طرف السلطات اإلسرائيلية.
ّ
أقرته اتفاقية جنيف الثالثة لعام  ،1949وكيف ّ
أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

1
2

 -انظر معتقل بيت إيل ،المصدر نفسه.

 -األطفال األسرى في سجون االحتالل والبالغ عددهم  321طفالً بينهم  4بالمائة معتقلون دون تهم محددة (اعتقال إداري) ،و3

بالمائة من البنات ،و 64بالمائة من األطفال األسرى موقوفون ،و 56بالمائة من األطفال محتجزون في سجون داخل الكيان

أطفاال لحظة
أسير كانوا
علما بأن هناك أكثر من ً 451ا
ً
الصهيوني ،و 27بالمائة من األطفال األسرى من منطقة نابلس فقطً ،
اعتقالهم ،وتجأوزوا سن  18عاماً وال يزالون في األسر حتى اآلن .انظر األطفال األسرى في السجون اإلسرائيلية ،المركز لفلسطيني

لإلعالم على الرابط http //www.palestine-info.info/arabic/spfiles/asra/asra3.htm
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 -هناك قواعد ومبادئ وقوانين واجبة التطبيق خالل النزاعات المسلحة مهما كانت الظروف واألسباب،

لذلك فإن ما قاله (سقراط  )ciceroإ ّن "القوانين تسكت خالل النزاع المسّلح" هو قول غير صحيح
إن القوانين تتكّلم خالل النزاعات المسّلحة من حيث
أو يجب أالّ يكون كذلك ،بل يمكننا أن نقول ّ

-

-

توجيهها لسلوكيات وتصرفات من يمارسونها أو يتدخلون فيها أو يتأثرون بها.

المسئولية الجنائية الفردية التي أقرتها المادة ( )226من معاهدة فرساي لعام  ،1919وأرستها كمبدأ

عمليا بحق مجرمي الحرب األلمان
من مبادئ القانون الدولي محكمتا نورمبرج وطوكيو ،وطبقتها
ً
دوليا
واليابانيين هي نفسها ما ُيستند عليها كسوابق قضائية إلدانة االحتالل اإلسرائيلي غير المشروع ً

لجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي حوكم بموجبها مجرمو الحرب في نورمبرج وطوكيو هي

نفس الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي تستوجب محاكمة القادة والمسئولين

اإلسرائيليين لمسئوليتهم الجنائية الفردية عن الجرائم التي يمارسونها.

 قيام المسئولية المدنية الدولية إلسرائيل بالتعويض عن كافة األضرار الناجمة عن أعمال العدوان،ففي السابع عشر من أبريل 1981م أصدر الصليب األحمر الدولي في مؤتمره الذي ُع ِقد في جنيف
بسويس ار ق ار اًر باعتبار المناضلين الفلسطينيين في سجون االحتالل الصهيوني أسرى حرب ،وتنطبق
عليهم اتفاقيات جنيف ،وقد حاولت السلطات اإلسرائيلية خالل سنوات االحتالل دائما إبعاد هذه

الصفة الشرعية عنهم وذلك بغية تصويرهم أمام العالم باإلرهابيين ،وليسوا مناضلين من أجل انتزاع

حقوقهم من براثن االحتالل.

وجب تقديم التوصيات التالية

 إنهاء سياسات اإلذالل التي يعاني منها األسرى وأهاليهم مثل التفتيش العاري والغارات الليليةوالعقوبات الجماعية.

 السماح ألهالي األسرى سواء في قطاع غزة أو في غيرها بزيارة أسراهم ،وكذا تحسين ظروف العيشلهم والتوقف عن تطبيق قانون شاليط.

 تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بالنسبة لألسرى الفلسطينيين ،وفًقا لنص م 91من البروتوكولاإلضافي األول التفاقيات جنيف األربع لحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة لعام 1977إلجراء
تحقيق حول انتهاكات الكيان المحتل لحقوق األسرى المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة

ألسرى الحرب لعام .1949

 -فتح تحقيق ودون تأخير حول ممارسة بعض الموظفين العسكريين اإلسرائيليين للتعذيب والمعاملة

المحتل لحقوق
المحتجزين ،واحالتهم إلى المحاكمة لنيل جزائهم ،وحول انتهاك الكيان ُ
القاسية على ُ
المختفين قسرًيا ،المحتجزين إدارًيا ،المعتقلين المدنيين.
65

قانونيا ،طبًقا لنص المادة  15من اتفاقية جنيف الثالثة ألسرى
تشكيال
 إنشاء محكمة مختصة مشكلةً
ً
الحرب لعام  ،1949والمادة  45من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف األربع لحماية
ضحايا المنازعات الدولية المسلحة لعام  ،1977لضمان الحيادية في محاكمة من يقفون أمامها.

المراجع المعتمدة
-1الكتب
الدولي اإلنساني في القانون َّ
 د .أحمد أبو الوفا ،النظرية العامة للقانون َّالدولي وفي الشريعة
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مقاربات تكريس الحماية الدستورية لمناهضة التعذيب في فلسطين
 رمزي أحمد النجار.أ
باحث دكتوراه في القانون الدستوري
الملخص
حظر
ُيعد التعذيب جريم ًة عالمي ًة تقر بها دساتير الدول من حول العالم ويحظرها القانون الدولي ًا
أيضا للبحث في مقاربات الحماية الدستورية لمناهضة
ً  والتي سعت، وهذا ما تناولته الدراسة،مطلًقا
نصا مقارًبا يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب
ً  والذي تضمن،التعذيب في القانون األساسي الفلسطيني
ونصوصا مقاربة حول اإلجراءات الوقائية
، في إطار حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد،أو اإلكراه
ً

 وال تقادم وال حصانه، تتمثل في تجريم االعتداء على الحقوق،والضمانات الالزمة لحماية ضحايا التعذيب

 وبطالن كل قول أو اعتراف نتيجة، وعدم االستشهاد باألدلة التي تم اإلدالء بها نتيجة التعذيب،لمرتكبيها

، باإلضافة إلى الحق في التعويض، واإلنصاف في الحق في الوصول الفعال إلى العدالة،اإلكراه والتعذيب
)13( وأوصت الدراسة المشرع الدستوري باإلبقاء على تضمين حظر التعذيب في مادة منفصلة المادة

 وأن ال تسقط،ظر جميع أشكال التعذيب في جميع األوقات
ّ تجرم وتح
ّ واجراء تعديل عليها بأن ترد فقرات
 ومجموعة أخرى، بما يتفق مع المادة األولي من اتفاقية مناهضة التعذيب، وفقرة تعرف التعذيب،بالتقادم
.من التوصيات
Abstract
Torture is a universal crime which is recognized by constitutions of
countries around the world and is prohibited by international law. This study
sought to examine the approaches of constitutional protection against torture in
the Palestinian Basic Law which included a text that prohibits the exposure of
any person to torture or coercion in the framework of the protection of human
dignity and the sanctity of the body. And the approach texts which depend on
the preventive necessity measures for protecting victims of torture and
guarantees included the criminalize of the abuse of rights، no statute of
limitations and impunity for perpetrators، and not using evidence that made as
a result of torture، and the invalidity of the statement or confession as a result
of coercion and torture، and being fair to get the required justice. In the addition
to the right in compensation. The study recommended the constitutional
legislator keeping and focusing to include the prohibition of torture in a
separate article (13) and amend it to include paragraphs which criminalize and
prohibit all kinds of torture in all times and doesn’t subject to statute of
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limitations and a paragraph defining torture in accordance with article 1 of the
Convention against Torture، And additional recommendations.
مقدمة
عالميا ،حيث بذل المجتمع الدولي
إن التعذيب هو انتهاك أساسي لحقوق اإلنسان ،وهذا هو المقرر
ً

أساسيا لإلنسان ،والذي له قيمة
كبير في التأكيد على أن الحماية من استخدام التعذيب يمثل حًقا
دور ًا
ًا
ً
قانونية مطلقة ،وحظيت جريمة التعذيب باهتمام خاص ،وذلك من خالل مجموعة االتفاقيات والمواثيق
الدولية واإلقليمية كجريمة ضد آدمية اإلنسان وحقوقه وكرامته اإلنسانية ،وكذلك الدساتير والتشريعات

الوطنية.

وكان ذلك بصورة تدريجية ،ففي المرحلة األولى تم حظره من خالل اإلعالنات الدولية ،أما في
المرحلة الالحقة انصب التوجه نحو تجريم التعذيب من خالل وضع اتفاقية دولية خاصة بمناهضة

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة لسنة 1984م.

وقد سعت غالبية دول العالم إلى تجريم التعذيب ،وذلك من خالل سن أحكام وقواعد قانونية ملزمة،

تعمل على الحظر المطلق لجريمة التعذيب ،وعدم التذرع بأي ظرف من الظروف من أجل ممارسة
التعذيب ،وغير قابلة للتقادم بطبيعتها لمنع إفالت مرتكبي الجريمة من العقاب ،وبالتالي معاقبة األشخاص

المسؤولين عن ارتكاب الجريمة مهما مر الزمان من تاريخ وقوع الفعل اإلجرامي ،ويحق لضحايا التعذيب
طلب تعويض كاف وعادل من الدولة عن الضرر الذي لحق بهم.
ولعل حظر وتجريم التعذيب هو سعي ممنهج للتقليص من االنتهاكات التي تطال العديد من

أيضا في
المواطنين ،متهمين كانوا أو
محكوما عليهم ،بغرض التنكيل بهم وتجريدهم من إنسانيتهم ،و ً
ً
إطار حماية حقوق المواطنة أساس إنسانية اإلنسان وعزته ،واعتبار كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة
الوطن ،ذلك إن الفرد هو حجر األساس في بناء الوطن.
أوًال :أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة في تناولها موضوع تكريس الحماية الدستورية لمناهضة التعذيب باعتباره أشد

الجرائم خطورًة ،لما يشكله من مساس بالغ بالسالمة الشخصية لإلنسان وحقوق المواطنة ،على أساس
أن الدستور هو مرجعية التعبير على احترام حرية اإلنسان وكرامته مصونه ،ولكل فرد الحق في أن
يعامل معاملة عادلة في اإلجراءات القضائية واإلدارية ،وقدسية الحرية الفردية ،وضماناتها في مواجهة

أي انتهاك.

68

ثانيا :أهداف الدراسة
ً
تهدف الدراسة إلى:
 .1بيان ماهية التعذيب ودوافع تجريم أفعاله.

 .2بيان النصوص القانونية الناظمة لمناهضة التعذيب في القانون األساسي الفلسطيني.
 .3تحديد مقومات الحماية الدستورية لمناهضة التعذيب نحو حماية حقوق المواطنة.

 .4معرفة أهمية المبادئ والقيم الدستورية في مناهضة التعذيب والحفاظ على الحقوق والحريات.
ثال ًثا :تساؤالت الدراسة
تطرح الدراسة مجموعة التساؤالت التالية
 .1هل تنسجم دوافع تجريم أفعال التعذيب مع تكريس حماية الكرامة اإلنسانية؟

 .2هل وّفق المشرع الدستوري في تحديد وسائل الحماية الدستورية لمناهضة التعذيب بما يتالءم مع
المواثيق الدولية؟

 .3كيف نظم المشرع مجموعة المبادئ والقيم الدستورية وخاصة مبدأ المواطنة في مناهضة التعذيب
وتفاعلها مع الحقوق والحريات؟

ابعا :منهجية الدراسة
رً
تقوم الدراسة على المنهج التحليلي ممزوجا بالمنهج المقارن ،بتحليل ما ورد في القانون األساسي
المعدل لسنة  ،2115فيما يتعلق بالحماية الدستورية لمناهضة التعذيب ،وتسليط الضوء على
الفلسطيني
ّ
هذا النص الدستوري واستجالء معانيه ومقاصده ،ومقارنته مع اإلعالنات والمواثيق الدولية والتشريعات
الوطنية وبعض الدساتير ،واالعتماد على ما تيسر من مؤلفات الفقهاء والكتّاب الستخالص العبر وكشف
جوانب النقص لتجنبها في المستقبل.

خامسا :خطة الدراسة
ً
قد ارتأينا أن نقسم موضوع الدراسة إلى ثالثة مباحث على النحو التالي
المبحث األول :ماهية التعذيب.
المبحث الثاني :مقاربات تكريس حماية منع التعذيب في الدستور.
المبحث الثالث :أهمية المبادئ والقيم الدستورية في مناهضة التعذيب.

69

المبحث األول
ماهية التعذيب
سوف نتناول في هذا المبحث تعريف التعذيب ،وبيان دوافع تجريم أفعال التعذيب ،ومعرفة السند
الدولي والقانوني لجريمة التعذيب من خالل عدة مطالب.
المطلب األول
تعريف التعذيب
وعذابا.1
تعذيبا
التعذيب لغة هو العذاب ،ويعني النكال والعقوبة ،يقال عذبته
ً
ً
ونفسيا ،وبهذا
ماديا
أما
ً
ً
اصطالحا فذهب البعض وع ّرفه بأنه" :اعتداء على المتهم ،أو إيذاء له ً
المعنى فإن التعذيب صورة من صور العنف أو اإلكراه ،ويتحقق ذلك المعنى بكل نشاط يبذله الجاني

معنويا ،متى اتحد مضمون إرادة الجاني مع نشاطه .أي ان
ماديا أو
ً
سلبا إليذاء المجني عليه ً
إيجابا او ً
ً
2
متمثال في محاولة إكراه المتهم على االعتراف"  .وبذات المعنى
القصد الجنائي هنا هو إرادة اإليذاء
ً
ذهب البعض إلى أن تعذيب المتهم يخضع لصور متعددة منها ما يعتبر إكراهاً مادياً ومنها ما يعتبر

إكراهاً أدبياً ،والجامع بينهما هو األلم او المعاناة البدنية او النفسية أو العقلية التي تصيب المتهم من
جراء استخدام أحد وسائل التعذيب.3

عرفة آخرون بأنه" :كل قوة مادية أو معنوية خارجية عن المتهم تستطيل إلى جسمه أو
بينما ّ
نفسيته ،ويكون من شأنها تعطيل إرادته لحمله على االعتراف بجرم ،أو اإلدالء بمعلومات عن الجرم".4
من استقراء لهذه التعريفات ،نجد أنها توسعت من عناصر الركن المادي ،اذ ال يقصرها على

أيضا ،والحقيقة إن القصد الجنائي في جريمة
اإلكراه المادي فحسب بل يشمل معه اإلكراه المعنوي ً
التعذيب هو اتجاه إرادة الجاني إلى إيقاع اآلالم النفسية والجسدية في المجني عليه ،بغض النظر عن
الباعث ،فجريمة التعذيب قد تقع بقصد حمل الشخص على االعتراف ،وهنا تصنف الجريمة باعتبارها

أيضا قد تقع بدوافع التمييز العنصري ،أو لمجرد االنتقام.
ضد اإلنسانية ،لكنها ً

مشابها للتعذيب ،لما ورد في إعالن طوكيو الصادر عام
وقد تبنت الجمعية الطبية العالمية تعر ًيفا
ً

 ،1975والذي أشار إلى التعذيب بأنه" :قيام شخص واحد أو عدة أشخاص ،سواء كانوا يعملون لحسابهم،
1

لسان العرب ،البن منظور ،ط ،3المجلد األول ،دار صادر ،بيروت ،1993 ،ص .585

3

د .أحمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،ط ،2دار الشروق ،القاهرة ،2111 ،ص .721 ،721

 2د .عمر الفاروق الحسيني ،تعذيب المتهم لحمله على االعتراف-الجريمة والمسئولية ،المطبعة العربية الحديثة ،1986 ،ص .9 ،8
4

د .عبد القادر جرادة ،الجرائم الشخصية في التشريع الفلسطيني ،مكتبة أفاق ،غزة ،2111 ،ص .259
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أو بأوامر من أي سلطة ،بإلحاق معاناة جسدية ،أو عقلية متعمدة ،إلجبار أو دفع شخص إلعطاء

معلومات ،أو االعتراف أو ألي سبب آخر".1

ويبقي التعريف التي جاءت به اتفاقية مناهضة التعذيب تعريف شامل وجامع ومانع إلى حد كبير
عمدا
على اعتبار أن التعذيب "أي عمل ينتج عنه ألم او عذاب شديد،
عقليا ،يلحق ً
جسديا كان أم ً
ً
بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف ،أو
معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث ،أو تخويفه أو إرغامه هو أو

أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز
أيا كان نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف
بصفته الرسمية ،وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه

العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".2

ويتميز هذا التعريف بأن التعذيب يميزه شدة األلم والمعاناة ،وأنه يوسع من مفهوم التعذيب ليشمل
الضغوط المادية والمعنوية على المجني عليه وال يقصرها على المادية فقط ،وتعد جريمة التعذيب من

الجرائم العمدية التي تستوجب القصد الجنائي ،وتحديد غايات وأهداف التعذيب ،وحصر التعذيب على
التعذيب الرسمي الذي يقوم به الموظف الرسمي أو أي شخص بصفته الرسمية ،وعدم انطباق وصف

التعذيب على العقوبات القانونية.3

وفي ضوء التعريفات السابقة تظل هناك تلك الرابطة الوطيدة بين فعل التعذيب من ناحية ،وحضور

السلطة من ناحية أخرى ،بحيث يصبح تعمد هذه السلطة إيذاء األفراد هو جوهر فعل التعذيب ،ويكون
االحتجاز والتحقيق الرسمي أو غير الرسمي بمثابة السياق الرئيس الذي يتم فيه الفعل ،وأنه يتم تحديد

هوية الفاعل في غالبية التعريفات ،بأنه موظف عام ،ينتمي بشكل من األشكال إلى السلطة الهرمية

الحكومية.4

والجدير بالذكر أن القانون األساسي الفلسطيني المعدل والتشريعات الوطنية ال تتضمن تعر ًيفا

ضمنيا للتعذيب
وصفا
للتعذيب ،واكتفى المشرع الفلسطيني بحظر التعذيب في القانون األساسي ،وتقديم ً
ً
في قانون العقوبات لسنة  ،1936وقانون اإلجراءات الفلسطينية رقم  3لسنة .2111

1
2

بسمة عبد العزيز ،ذاكرة القهر ،دار التنوير للطباعة والنشر ،القاهرة ،2114 ،ص .32

د .الشافعي محمد بشير ،قانون حقوق اإلنسان ،مكتبة الجالء الجديدة ،المنصورة ،بدون سنه نشر ،ص.159

3

د .محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى ،القانون الدولي لحقوق اإلنسان (الحقوق المحمية) ،الجزء الثاني ،ط ،1دار الثقافة

4

بسمة عبد العزيز ،المرجع السابق ،ص .37 ،36

للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2117 ،ص  172وما بعدها.
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وعليه يفضل أن يقوم المشرع الفلسطيني بسن واصدار تشريع لمناهضة التعذيب يبين فيه ماهية

التعذيب ،واألحكام الموضوعية واإلجرائية لمناهضة التعذيب ،والحد من ارتكابها في المجتمع الفلسطيني،
تماما مع ما جاء في المادة ( )1من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
بما يتماشى ً
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،وأن يحتوي التعذيب على ثالثة عناصر
-1ضغط جسدي أو معنوي ضد أي شخص.
-2أن يكون هدف الضغط هو نزع االعتراف عن عمل قام به الشخص أو شخص آخر.
-3أن تتم ممارسة الضغط من قبل موظف حكومي؛ ألن عدم تعريف التعذيب وتحديده بصورة
وحاليا وما سيحدث
دقيقة سوف يؤدى لهروب الجناة ،وافالتهم من العقاب عن وقائع تعذيب حدثت سابًقا
ً

فيما بعد.

المطلب الثاني
دوافع تجريم أفعال التعذيب
اضحا أن التعذيب فعل مجرم في شكل صريح في أغلب الدساتير والتشريعات
لقد أصبح و ً
الديمقراطية الحديثة ،ودوافع التجريم يرجع إلى سببين جوهريين
األول :يتعلق بالكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان في الحرية واألمان وانتهاكها.
والثاني :يتعلق بمبدأ الشرعية الجنائية.
أوًال :التعذيب انتهاك للكرامة اإلنسانية
لقد فاقت رسالة اإلسالم في التكريس والمعالجة بتعميق مبدأ الكرامة في قولة تعالى ﴿ ولق ْد كَّرْمنا
1
متجاوز تحريم التعذيب والمعاملة القاسية
ًا
موقفا رائ ًعا ودقيًقا
بِني آدم ﴾  ،ووقف القرآن الكريم من التعذيب ً
والمهينة إلى تأثيم وتجريم األذية ،وذلك في قوله تعالى ﴿ َّال ِذين ي ْؤُذون اْلم ْؤ ِمِنين واْلم ْؤ ِمن ِ
ات ِبغْي ِر ما
ُ
ُ
ُ
2
ِ
ِ
َّللا لُِيع ِّذب ُه ْم وأْنت ِفي ِه ْم وما كان
ا ْكتسُبوا فقد ْ
احتمُلوا ُب ْهتاًنا واِ ْث ًما ُّمبيًنا ﴾  ،وقوله تعالى ﴿ وما كان َّ ُ
َّللا ُمع ِّذب ُه ْم و ُه ْم ي ْست ْغ ِفُرون ﴾.3
َّ ُ

1
2
3

سورة اإلسراء ،اآلية .71

سورة األحزاب ،اآلية .58
سورة األنفال ،اآلية .33
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كثير من األحاديث تحرم تعذيب اإلنسان ،فقد روى أبو
وقد ورد عن النبي -صلي هللا عليه وسلمً -ا

داود ،وآخرون عن النبي -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال "ال تعذبوا خلق هللا" ،ونهيه عن التعذيب بالنار
فقال "وال ينبغي أن يعذب بالنار إال رب النار".1

وتعد الكرامة اإلنسانية أهم ما تبلور عنه نضال المجتمع اإلنساني النتزاع حقوقه اإلنسانية عبر

تاريخ طويل من أجل نيلها ،بعدما رفضت العنصرية ،والعبودية واالسترقاق ،والظلم واالستبداد.

وكانت الكرامة الدافع نحو حق تقرير المصير في مواجهة االحتالل ،2وقد انتقل التعذيب من دائرة
اإلباحة الى دائرة التجريم ،وكذلك الصراع الحقوقي المرير الذي جعل األمم تنادى إلى تكريس االعتراف
بها كجريمة عالمية ضد آدمية وكرامة اإلنسان في المواثيق الدولية والدساتير.3

لذلك؛ تكرس معظم الدساتير في العالم مبدأ احترام الكرامة اإلنسانية سواء صراحة أو بشكل

عالميا ،حتى بات يوصف بأنه مبدأ ذو ُبعد
ضمني ،وهذا يدل على المكانة التي يحتلها هذا المبدأ
ً
عالمي؛ ألنه يمثل قيم ًة عليا في المجتمع يضمنه القانون الطبيعي.4
والقانون األساسي الفلسطيني لم ينص صراحة على احترام الكرامة اإلنسانية ،ولكنه يقر لإلنسان

بمجموعة من الحقوق األساسية يمكن ربطها بفكرة الكرامة ،ومن أهمها حق األمن ويقصد به حق الفرد

في الحياة في أمان واطمئنان دون رهب ًة أو خوف ،وعدم جواز القبض عليه أو اعتقاله أو حبسه ،وعدم
اتخاذ أي تصرف يمس بأمنه الشخصي إال طبًقا للقانون ،وفي الحدود التي بينها ،ومع مراعاة الضمانات
واإلجراءات التي حددها ،5كما لإلنسان الحق في الدفاع عن نفسه إزاء أي تهمة توجه إليه ،وأن يعامل

باعتباره بر ًيئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ،6ويعامل معاملة عادلة في اإلجراءات
باطال كل قول
القضائية واإلدارية ،وعدم إلزامه بالشهادة ضد نفسه أو االعتراف بأنه مذنب ،حيث يقع ً
أو اعتراف صدر بإخضاع المتهم إلى اإلكراه أو التعذيب.7

1

أبو داود ،سنن أبو داود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،1996 ،حديث رقم  ،4351الجزء  ،3ص .55

2

د .محمد الزحيلي ،حقوق اإلنسان في اإلسالم ،ط ،3دار ابن كثير ،دمشق ،2114 ،ص  5وما بعدها.

6

المادة ( )1/11من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكذلك المادة ( )2/14من العهد الدولي وكذلك المادة ( )14من القانون

7

المادة ( )13من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة .2115

 3د .عماد الفقى ،المسئولية الجنائية عن تعذيب المتهم ،بدون دار نشر ،ص .23
4
Bertrand Mathieu, La dignité de la personne humaine du bon (et du mauvais?) usage en droit positif
français d'un principe universel, in Le droit, la médecine et l'être humaine, presse universitaire d'Aix
- Marseille, 1996, p. 213 et s.
 5د .محمد صالح عبد البديع السيد ،الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشرع والقضاء ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2119 ،ص .132
األساسي الفلسطيني المعدل لسنة .2115
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وتأسيسا على ما سبق فإن صفة التكريم تظل مالزم ًة للوجود اإلنساني ،وأي مساس أو أي اعتداء
ً

فضال عن أنه محرم.
مجرم
تعذيبا ،وهو
على كرامة اإلنسان يعد
ً
ً
ٌ

فالتعذيب إنكار كرامة اإلنسان األصيلة ،وانتهاك سافر لحقوق اإلنسان ،وهذه هي أساس وعله
تجريمه.
ثانيا :التعذيب انتهاك لمبدأ شرعية اإلجراءات الجنائية
ً
إن قانون اإلجراءات الجنائية يتضمن القواعد التي يجب أن تتبع للمحافظة على الحريات الفردية

أثناء التحقيق والمحاكمة ،ال سيما ما يتعلق بالتوقيف المؤقت ،وهو يقوم بدور المكمل لقانون العقوبات،

اسما اإلجراءات الواجبة لتحقيق العدالة الجنائية وتوفير الضمانات الكافية لكي ال يحكم على بريء بجرم
ر ً
لم يرتكبه ،وكى ال يصيب العقاب إال فاعل الجرم أو من حرض عليه أو اشترك فيه ،ومن هنا تبدو

أهمية مبدأ شرعية اإلجراءات الجنائية في حماية حقوق اإلنسان.1

ظرت غالبية دساتير دول العالم اللجوء إلى التعذيب باعتباره مخالفة صريحة لمبدأ شرعية
وقد ح ّ

اجبا على السلطات التي
اإلجراءات الجنائية التي تفترض أن األصل في اإلنسان البراءة ،ومن ثم يكون و ً

تمارس اإلجراءات الجنائية باسم المجتمع؛ أن تعامله على هذا األساس بحيث ال يخضع لمعاملة مهينة
أو مس كرامته أثناء التحقيق معه ومحاكمته.

فإذا كان األصل في االعتراف أو الشهادة أن يكون اختيارًيا ليعول عليه في إثباتها ،أما أنه إذا
كبير من الفقه القانوني والمنطق
جانبا ًا
صدر الحكم نتيجة إكراه مادي أو معنوي ال يعد كذلك ،لذا فإن ً
يذهب إلى أن اإلكراه يبطل االعتراف ،2حيث أنه ال بد أن تكون اإلرادة كي تكون معبرة محل اعتبار لم
يسلط عليها أي ضغط من الضغوط ،التي تعيبها وتؤثر عليها مثل اإلكراه أو التعذيب أو التهديد.3

بعيدا عن التهديد والقهر الذي يمس
وعليه ينبني على هذا الحق تأكيد حرية المتهم في إبداء أقواله ً

سالمة جسده ،ويثير هذا البحث مشكلة استخدام الوسائل العلمية الحديثة من أجل قهر المتهم على

اإلدالء بالحقيقة ،والوجه الذي نبحثه يتعلق بمدى مشروعية استخدامها في استجواب المتهم ،مما يمس
حق المتهم في إبداء أقواله بحرية مما يمس حقه في الدفاع ،لذا استقر الفقه والقضاء في معظم بالد

1

عبد الحليم بن مشري ،الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان في ظل العولمة ،رسالة ماجستير في القانون العام غير منشورة ،جامعة

2

د .آمال عبد الرحيم عثمان ،شرح قانون االجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1975 ،ص .335 ،334

محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ،2113 ،ص .124
3

عبد المجيد عبد الهادي السعدون ،اعتراف المتهم في اإلثبات الجنائي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية القانون ،جامعة بغداد،

العراق ،1988 ،ص .59
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العالم على رفض استخدام الوسائل العلمية للحصول على اعتراف المتهم .1كما يترتب على هذا الحق

عدم جواز معاملة الشخص في أثناء المحاكمة معاملة غير إنسانية ،أو تحط من قدر إنسانيته .وهذا ما

أكدته المادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.2

ونتفق مع بعض الفقه بأن الحكمة من استبعاد االعتراف أو الشهادة أو الخبرة المستمدة من

ومستوجبا على أقل تقدير
التعذيب بجميع صوره المادية والمعنوية ،فأجمعت كل الشرائع على استنكاره
ً
المسؤولية التأديبية ،إضافة إلى ذلك إن االعتراف المستمد من التعذيب ،ما هو إال إدانة لشخص برئ
في معظم األحيان ،ذلك ألن التعذيب يحمل الشخص على االعتراف بالواقعة مكرًها ،فينتهي به األمر
إلى اإلدانة ،على الرغم من براءته ،مما يفقد مبدأ الشرعية الجنائية وجوده وكيانه.3
المطلب الثالث
السند الدولي والقانوني لمناهضة جريمة التعذيب
أوًال :السند الدولي لمناهضة جريمة التعذيب
ضمنا،
بدأت المعاهدات الدولية منذ القرن التاسع عشر تجرم التعذيب سواء كان صراحة أو
ً

والمعاهدات الدولية التي جرمت التعذيب هي إما مواثيق عامة نصت على حقوق اإلنسان بصفة عامة

وحظر التعذيب بصفة خاصة ،أو مواثيق متخصصة في تجريم التعذيب ،ومنها
 -1الوثائق الدولية العامة التي جرمت التعذيب

اعتمدت األمم المتحدة جملة من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،والتي تضمنت مكافحة

جريمة التعذيب؛ ألنها تشكل أحد األمور األولية في حماية حقوق اإلنسان ،ومن هذه الوثائق:
أ -اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948م

حظر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التعذيب بصورة عامة ،لكنه حظر عام ال يتضمن أي

إلزام ،سواء إلزام معنوي على الدول بضرورة احترامه وتطبيق أحكامه.4
1
2

د .أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،ص .721

عرفت المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان المعاملة غير اإلنسانية بأنها سلوك يحدث آالما عضوية أو عقلية ذات جسامة معينة

دون أن تبلغ درجة الجسامة التي يتصف بها التعذيب .مثل الوقوف مدة طويلة ،وتغطية الرأس ،والصفير المستمر داخل الزن ازنة،

والحرمان من الشمس ،والحرمان أو التقليل الشديد من األكل والشرب لعدة أيام .راجع د .أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،ص .721
3

د .عبد الرؤوف عبيد ،مبادئ االجراءات الجنائية في القانون المصري ،ط  ،5بدون دار نشر ،1964 ،ص .564 ،387

 4نص هذا اإلعالن في المادة ( )5على أنه":ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو المحطة
بالكرامة" .راجع وائل احمد عالم ،االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،القاهرة ،1999 ،ص .46 ،45
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ب -العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1977م
وحظر العهد الدولي التعذيب واجراء التجارب الطبية بدون رضا الفرد ،وعلى عكس اإلعالن

دوليا باحترام هذا الحظر.1
العالمي لحقوق اإلنسان فإن الدول التي تصبح طرًفا في العهد تكون ملزم ًة ً
 -2الوثائق الدولية المتخصصة في تجريم التعذيب
من أهم الوثائق الدولية المتخصصة في تجريم التعذيب على المستوى العالمي هي
أ -إعالن األمم المتحدة المتعلق بحماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب 1962م

يشكل هذا اإلعالن أقدم وثيقة دولية نصت على تجريم التعذيب ،ووصفه بأنه امتهان للكرامة

انتهاكا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية.2
اإلنسانية ،و ً

ب -اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة 1984م
تعتبر أهم وثيقة لحظر التعذيب على المستوى العالمي ،لتضمنها أحكام تفصيلية حول الوقاية

وقمع التعذيب.3

1

حظر العهد الدولي ممارسة التعذيب في المادة ( )7على أنه "ال يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو

غير مهينة ،وعلى وجه الخصوص فإنه ال يجوز إخضاع أي فرد دون رضائه التام والحر للتجارب الطبية أو العلمية" .راجع

منشورات االمم المتحدة ،المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان ،نيويورك وجنيف ،2116 ،ص .26
2

نص االعالن على أنه":يعتبر أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة امتهانا

للكرامة اإلنسانية يدان بوصفه إنكا ار لمقاصد األمم المتحدة وانتهاكا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية المنصوص عليها في

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" .راجع د .الشافعي محمد بشير ،المرجع السابق ،ص .299
3

المادة األولى من االتفاقية عرفت التعذيب ،والجزء األول من االتفاقية ينص صراحة على أن تتخذ الدول األطراف تدابير تطبيقية

من أجل حظر التعذيب ،وال تجوز ممارسة التعذيب بأي مبرر سواء في الظروف االستثنائية مثل حالة الحرب أو حالة االضطرابات

الداخلية ،وعدم التذرع بطاعة أمر صادر عن موظف أعلى رتبة أو عن سلطة عامة للقول بإباحة التعذيب ،وعدم طرد أي شخص

أو تقيده أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تبعث على االعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيب ،وعلى الدول أن

تضمن بأن تكون جميع أعمال التعذيب أو محاوالت ممارسة التعذيب والتواطئ أو المشاركة فيها جرائم خطيرة تتصدى لها القوانين
الجنائية للدول األطراف بالتجريم والعقاب ،وتقديم األشخاص الذين يزعم ارتكابهم أعمال تعذيب إلى المحاكمة .راجع منشورات

االمم المتحدة ،المرجع السابق ،ص  144وما بعدها.
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وفي ذات الوقت جاء البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2112م ،التخاذ

تدابير فعالة لمنع التعذيب ،1كما نجد أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما) تعرض لجريمة

التعذيب ،2كما أن المعاهدات اإلقليمية حظرت التعذيب.3

وتأسيسا على ما سبق فإن دولة فلسطين صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
ً
والسياسية ،واتفاقية مناهضة التعذيب في العام  ،2114مما يدعم التزام الدولة الفلسطينية كعضو في

المجتمع الدولي في تبني القيم الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،كما أن القانون الدولي يلزم الدول

بأن تتقيد بالتزاماتها وبمعاهداتها ،وأن تحترم القوانين الداخلية المعايير الدولية المنصوص عليها بالقانون

الدولي.

لذلك يجب أن يتضمن الدستور مواد جديدة تنص على علوية المعاهدات والمواثيق المصادق

مستقبال على القانون الداخلي ،كما أنه يجوز للمحكمة الدستورية
عليها أو تلك التي ستقع المصادقة عليها
ً

ئيسا في تفسير أحكام القانون األساسي ،وترتيب العالقة بينه
الفلسطينية التي تشكلت حديثًا لعب ًا
دور ر ً
تماشيا مع اتفاقية فيينا لقانون
وبين المعاهدات الدولية التي تكون دولة فلسطين طرًفا فيها ،وذلك
ً
المعاهدات.

1

إن الهدف من هذا البرتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة لألماكن التي يحرم فيها

األشخاص من حريتهم ،وذلك بغية منع التعذيب ،ويكون من حق هذه الهيئات الحصول على جميع المعلومات المتعلقة عن

المحتجزين وأماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقها ،واجراء مقابالت معهم حول ظروف احتجازهم .راجع منشورات االمم المتحدة،

المرجع السابق ،ص  161وما بعدها.
2

تطرقت المادة ( ) 7من نظام روما الى التعذيب باعتباره يشكل جريمة ضد اإلنسانية ووصفها بأنها من أخطر الجرائم التي تثير

قلق المجتمع الدولي بأسره ،حيث ال يشترط ارتكاب التعذيب على أيدي الموظفين الرسميين أو بتحريض أو مباركة منهم ،ومن ثم

يمكن أن يندرج في مفهومه باعتباره جريمة ضد اإلنسانية األفعال المرتكبة من قبل وحدات خاصة أو جماعات أو منظمات إرهابية

أو إجرامية أو أفراد عاديين ما دامت ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي.
3

نصت االتفاقية األوربية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية لسنة  1953في المادة الثالثة على أنه ":ال يجوز تعريض أحد

أيضا االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في
للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة" .و ً
العام  1969التي نصت في المادة الخامسة أنه "ال يجوز تعريض أي شخص للتعذيب" ،والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب في العام  1981نص في مادته الخامسة "تحظر جميع أشكال ...والتعذيب" ،والميثاق العربي لحقوق اإلنسان لسنة

 2114نص في المادة الثامنة على أنه":يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطه
بالكرامة أو غير إنسانية" .راجع د .عماد الفقى ،المرجع السابق ،ص .28 ،27
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ثانيا :السند القانوني لمناهضة جريمة التعذيب
ً
أشار القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة  2115الى حظر التعذيب وذلك في المادة ()13

منه عندما نص على أنه-1":ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب ،ويعامل المتهمون وسائر

المحرومين من حرياتهم معاملة الئقة.

باطال كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة".
-2يقع ً
جرم قانون العقوبات لسنة  1936النافذ في قطاع غزة التعذيب الصادر عن موظف الخدمة
وقد ّ
العامة النتزاع اعتراف بالقوة والتهديد ،1وأكد على ذلك قانون العقوبات لسنة  1961النافذ في الضفة

الغربية ،فقد عرف جريمة العنف أو الشدة التي ترتكب من موظف عام بقصد الحصول على إقرار
بالجريمة أو معلومات بشأنها.2

يعرف التعذيب كجريمة مستقلة اسمها جريمة التعذيب ،وأن ما ورد
فالنظام العقابي الفلسطيني لم ّ
حول مصطلح التعذيب للداللة على التعذيب في التحقيق ،ولم يقم بتعريفها وانما عرف جريمة العنف أو
الشدة التي ترتكب من موظف عام بقصد الحصول على إقرار بالجريمة أو معلومات بشأنها ،وانحصرت

النصوص التي استخدمت مصطلح التعذيب في استخدامه كإجراء غير قانوني ،أما مشروع قانون

ساعيا للتطبيق العملي لما ورد في القانون األساسي
العقوبات الفلسطيني اهتم بوضع تعر ًيفا للتعذيب
ً
الفلسطيني.3
إن قانون اإلجراءات الجزائية لم يستخدم مصطلح التعذيب إال أنه اشترط في االعتراف حتى يكون

قانونيا ،أن يصدر طواعية وباالختيار ،من دون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي.4
ً
1

نصت المادة ( )119من قانون العقوبات ( )74لسنة  1936في قطاع غزة على أنه":كل موظف في الخدمة العامة أخضع أو

امر بإخضاع أي شخص للقوة أو للعنف بغية أن ينتزع منه أو من شخص يهمه أمره ،اعترافا بجرم ،أو أي معلومات تتعلق بجرم،

أو هدد أي شخص أو أمر بتهديد بإلحاق أذى به أو بأمواله أو بأي شخص أو أموال أي شخص يهمه أمره ،بغية أن ينتزع منه

اعترافاً بجرم أو أية معلومات تتعلق بجرم".

 2نصت المادة ( )218من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة  1961في الضفة الغربية على أنه-1":من سام شخصاً أي نوع من
أنواع العنف والشدة التي ال يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها ،عوقب بالحبس من ثالثة

أشهر إلى ثالث سنوات-2 .إذا أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثالثة سنوات
ما لم تستلزم تلك األعمال عقوبة اشد".

3

نصت المادة ( )1/313من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة  2113على أنه":أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،

4

نصت المادة( )29من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة  2111على أنه":ال يجوز القبض على أحد أو حبسه

جسديا كان أم نفسياً ،يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات ،أو على اعتراف معاقب
ً
عليه ،بشأن فعل ارتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه هو أو أي شخص آخر ،أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر على ذلك"
إال بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً ،كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته ،وال يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً" .كما نصت المادة
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وفي هذا اإلطار نص قانون اإلصالح والتأهيل على منع إدارة مراكز االحتجاز من ممارسة أية

أفعال تعذيب أو استعمال أفعال الشدة على النزيل".1

كما تناول قانون الطفل الفلسطيني حماية الطفل من أشكال العنف وغيره من أشكال إساءة

المعاملة ،2بينما حظر قرار بقانون بشأن حماية األحداث واخضاع الحدث للتعذيب.3

وعليه يرى الباحث أن ع ــدم النـ ــص صراحة على تجريم التعذيب ف ــي القانون األساسي الفلسطيني

قصور في الدستور ،وان كانت التشريعات الداخلية حظرت أفعال التعذيب ،إال أنها منظومة قوانين
ًا
يعد
قديمة من بينها قانون العقوبات األردني الموقع في العام  ، 1961والذي يعتبر التعذيب جريم ًة من نوع
الجنحة ،وهذا يخلق إشكالية خاصة بعد انضمام فلسطين التفاقية مناهضة التعذيب ،مما يتطلب مراجعة
القوانين والتشريعات الفلسطينية ،واجراء التعديالت والتطويرات الالزمة ،ووضع عقوبة محددة ورادعة ضد

الموظفين الحكوميين الذين يمارسون التعذيب.

المبحث الثاني
مقاربات تكريس حماية منع التعذيب في الدستور
قد عملت معظم الدول على اعتماد وادراج أحكام دستورية مناهضة للتعذيب في دساتيرها ،تشمل

الحظر العام للتعذيب ،وعدم تقادم جريمة التعذيب ،وأحكام أخرى ذات الصلة بحماية اإلنسان ،ولتوضيح
ذلك في عدة مطالب

المطلب األول
الحظر العام للتعذيب
حظر للتعذيب في شروط موجزة ولم
ًا
يتبين من خالل القانون األساسي الفلسطيني أنه تضمن
يتوسع في تفاصيل جوانب الحظر المختلفة ،وااللتزامات المترتبة عليه ،بينما ذهبت دساتير غالبية الدول

( )214منه على أنه ":يشترط لصحة االعتراف "أن يصدر طواعية واختيا اًر ،ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي ،أو وعد ،أو
وعيد".

1
2

المادة ( )37من قانون رقم  6لسنة  1998بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل.

نصت المادة ( )1/42من قانون الطفل الفلسطيني رقم  7لسنة  2114على أنه-1":للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف

أو اإلساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو اإلهمال أو التقصير أو التشرد أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة أو االستغالل".

 3نصت المادة ( )1/7من قرار بقانون رقم ( )4لسنة  2116بشأن حماية األحداث على أنه-1":كل حدث الحق في معاملة تتناسب
مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر اندماجه في المجتمع ،ويحظر إخضاع الحدث للتعذيب الجسدي أو المعنوي أو العقوبة أو

المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة اإلنسانية".
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الديمقراطية انتهاج مقاربة أساسية بالتوسع في نصوص مواد دستورها بحظر التعذيب واساءة المعاملة
وكل أشكال العنف وحظر التجارب الطبية ،ويتخذ هذا الحظر العام أحد األشكال التالية

 -1يحظر التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في الظروف
العادية وحاالت الطوارئ

يحا لما ورد في المادة ()13
نهجا صر ً
تتخذ المقاربة المتمثلة في الحظر العام والموجز للتعذيب ً
من القانون األساسي الفلسطيني لسنة  ،2115والتي تنص على أنه ":ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه
أو تعذيب ،ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة الئقة" .ولم يستكمل هذا الحظر
بأحكام تنص على عدم انتقاص حظر التعذيب في حاالت الطوارئ كما بعض الدساتير ،إال أن القانون

األساسي نص على عدم فرض قيود على الحقوق والحريات األساسية في حالة الطوارئ ،وأي توقيف
يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة .1أما الدستور السوداني لسنة  2115نص في المادة

(/211أ) أنه":أثناء سريان حالة الطوارئ ...ال يجوز في انتقاص الحق في الحرمة من التعذيب".
 -2حظر التعذيب المعنوي أو النفسي

بالرغم من حظر التعذيب بكل صوره في القانون األساسي إال أن المادة ( )13منه لم تنص بشكل

صريح على الحظر المعنوي أو النفسي ،بينما تناول القرار بقانون بشأن حماية األحداث حظر إخضاع

الحدث للتعذيب الجسدي أو المعنوي أو الحاطة بالكرامة اإلنسانية.2

هذا وقد نص الفصل ( )23من دستور تونس لسنة  2114على أنه ":تحمي الدولة كرامة الذات

البشرية وحرمة الجسد ،وتمنع التعذيب المعنوي والمادي" ،أما الدستور المصري لسنة  2114نص في

المادة ( )52على أن ":التعذيب بجميع صوره وأشكاله ،جريمة ال تسقط بالتقادم".
 -1حظر االحتجاز المنافي للحق في الكرامة والمعاملة اإلنسانية

قد تناول القانون األساسي الفلسطيني هذا الحظر واقتضى أنه ":ال يجوز القبض على أحد أو

تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر قضائي وفًقا ألحكام القانون ،ويحدد

القانون مدة الحبس االحتياطي ،وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن الخاضعة للقوانين الصادرة

بتنظيم السجون" ،3كما نصت المادة ( )55من دستور مصر لسنة  2114بشكل واضح على أن  ":كل
من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ،وال يجوز تعذيبه وال

1
2
3

راجع المادة ( )111و ( )112من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة .2115
راجع المادة ( )1/7من قرار بقانون رقم ( )4لسنة  2116بشأن حماية األحداث.

المادة ( )11من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة .2115
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معنويا ،وال يكون حجزه أو حبسه إال في أماكن مخصصة لذلك الئقة
بدنيا أو
ً
ترهيبه وال إكراهه وال إيذاؤه ً

وصحيا".
إنسانيا
ً
ً

 -4حظر التجارب الطبية والعلمية
نص القانون األساسي الفلسطيني أنه":ال يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون

رضى قانوني مسبق ،كما ال يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعالج أو لعملية جراحية إال بموجب
ً
1
قانون"  ،كما نصت المادة ( )61من دستور مصر لسنة  2114على أنه ":لجسد اإلنسان حرمة،

واالعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ،ويحظر االتجار بأعضائه ،وال

يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ووفًقا لألسس المستقرة في مجال
العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون".
 -2حظر اإليذاء والمعاملة القاسية والضرب لألطفال
نص القانون األساسي الفلسطيني على أن" :رعاية األمومة والطفولة واجب وطني ،ولألطفال الحق في
-1الحماية من اإليذاء والمعاملة القاسية.

-2يحرم القانون تعريض األطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم" .2كما أصبغ قانون

الطفل الفلسطيني لسنة  2114حماية خاصة للطفل من أشكال العنف وغيره من أشكال إساءة المعاملة.3
وعليه يرى الباحث أن الحكم العام الذي يتضمن حظر التعذيب وغيره من إساءة المعاملة بمثابة

مقاربة تقليدية ومنتشرة على نطاق واسع في الدساتير التي اعتمدت حديثًا لتوفير حماية الحقوق األساسية
وانشاء باب خاص بالحقوق ضمن إطار عمل الدستور ،وبالتالي يكون الدستور الوسيلة التي تنص على

الحقوق كضمانات عامة ،والتي تلزم السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوجه الهيئة القضائية في تسويتها

دوليا ،واعتماد أحكام محدده في
للدعاوى ،وتفسيرها حكم القانون بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها ً
الدستور بحيث ال تمنح أي حصانة لمرتكبي التعذيب.

1
2
3

المادة ( )16من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة .2115
المادة ( )29من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة .2115

راجع المادة ( )42من قانون الطفل الفلسطيني رقم  7لسنة .2114
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المطلب الثاني
عدم تقادم جريمة التعذيب
صنعا ،عندما قرر عدم تقادم جريمة التعذيب ،حيث نصت المادة
قد أحسن المشرع الفلسطيني
ً
( )32من القانون األساسي الفلسطيني على أن" :كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو ....
جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم".

بالغا بالسالمة الشخصية لإلنسان ،لذا فإنه مجرم ومالحق وال
وبما أن التعذيب يشكل
مساسا ً
ً
أبدا ،ومن ثم تنتفي
تسقط بالتقادمً ،ا
نظر لخطورتها واهدارها حقوًقا أساسية للمجتمع ال تمحي من الذاكرة ً

اعتداء من جانب رجال السلطة
العلة من التقادم بالنسبة لها ،ومن ناحية أخرى فإن هذه الجرائم تمثل
ً
اعتمادا على سلطات وظائفهم وسطوة نفوذهم وخوًفا من أن
على مقومات الفرد وحقوقه ،فهي ترتكب
ً
خافيا طالما أن مرتكبيها في موقع السلطة ،فتكون عرضة النقضائها بالتقادم.1
يظل أمر هذه الجرائم ً

فإذا تعرض األفراد للتعذيب من قبل رجال السلطة فال تسقط الدعوى الناشئة عن ذلك بالتقادم،

وبالتالي تكون المسؤولية على الدولة ،وال تقتصر على مرتكب التعذيب ،أو الجهة التي قامت بذلك ،وهذا

يدل على أن المشرع قدر أن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد األفراد هو عمل إجرامي ،فمنع سقوطها

بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبي التعذيب ،والجهات التي يتبعونها بل جعل هذه المسؤولية
على عاتق الدولة بأسرها.2

كل
وتماشيا مع نص المادة الرابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب التي نصت على أنه-1" :تضمن ُّ
ً

دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي وينطبق األمر ذاته على قيام

أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطأً ومشاركة في التعذيب.

-2جعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في االعتبار طبيعتها
الخطيرة" .لذا ذهبت العديد من الدول العربية التي انضمت الى تلك االتفاقية بالنص على عدم تقادم

جريمة التعذيب ،حيث تنص المادة ( )23من دستور تونس لسنة  2114على ما يلي ":ال تسقط جريمة
التعذيب بالتقادم" ،كما هو الحال في المادة ( )52من دستور مصر لسنة  2114على أن ":التعذيب

بجميع صوره وأشكاله ،جريمة ال تسقط بالتقادم".

1
2
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وقد استقر رأي فقهاء القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي وفقه القضاء على

أن الجرائم المتعلقة بالتعذيب هي جرائم خطيرة وال يمكن أن تسقط بالتقادم شأنها شأن جرائم الحرب

وجرائم اإلبادة الجماعية .حيث أن منع تقادم جرائم التعذيب بمرور الزمن هو من أهم اإلجراءات القانونية

التي يجب على الدول األطراف في االتفاقية اتخاذها لمنع حدوث هذه الجريمة ،إذ أنه لو لم يمنع سقوط
جرائم التعذيب بمرور الزمن الستمرت أعماله ،وبإمكان مرتكبيه اإلفالت من المساءلة والعقاب بمجرد

يعد مخالف ًة للهدف الرئيسي التفاقية مناهضة التعذيب أال وهو الوقاية
مدة زمنية معينة ،وهو ما ّ
مرور ّ
من حدوث أعمال تعذيب ومكافحة اإلفالت من العقاب.1
المطلب الثالث
المقومات األخرى ذات الصلة بحماية حظر التعذيب
قد نصت غالبية الدساتير الحديثة على مقومات أخرى لمناهضة التعذيب واساءة المعاملة أو

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،ومن هذه اإلجراءات

 -1اإلجراءات الوقائية والضمانات للمحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمة وبعدها
يتضمن الدستور على التزامات واجراءات وقائية محددة قبل المحاكمة بهدف منع التعذيب ،ومن
هذه االلتزامات واإلجراءات
محدده وفق القانون.2
أ .الحق في كفالة ال لحجز أو الحبس في أماكن ّ
ب .الحق في إبالغه بأسباب القبض وايقافه.
ج .الحق في االستعانة بمحام.

د .الحق في أن يمثل أمام المحكمة المختصة دون إبطاء.3
ه .عالنية المحاكمة.

و .الحق في منح المتهم الوقت الكافي والتسهيالت المناسبة إلعداد دفاعه.

ز .الحق في افتراض البراءة.4

 -2بطالن كل قول أو اعتراف صدر نتيجة التعذيب

1

أمال الوحشي وأخرين ،دليل التصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي ،و ازرة العدل وحقوق االنسان والعدالة االنتقالية بالتعاون

2

راجع المادة ( )11من القانون األساسي المعدل لسنة .2115

مع المعهد الدنماركي ،2114 ،ص .48
3
4

راجع المادة ( )12من القانون األساسي المعدل لسنة .2115
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أقر القانون األساسي الفلسطيني في الفقرة الثانية من المادة ( )13ببطالن كل قول أو اعتراف

صدر نتيجة التعذيب أو اإلكراه ،حتى ال تستفيد الجهة التي ينتمي إليها مرتكب جريمة التعذيب من نتائج

تلك الجريمة ،وأن ال يتم إضفاء أي نوع من الشرعية على هذه الجريمة ،1وقد ذهب بعض فقهاء القانون
إلى أن العبرة في تحديد نوع البطالن الذي يلحق باإلجراء هي بنوع المصلحة التي يحميها اإلجراء وليس

ابتداء كان البطالن مطلًقا ،وان كانت مصلحة خاصة بالمتهم أو
بأهميته ،فإن كانت مصلحة عامة
ً
نسبيا.2
الخصوم
ابتداء كان البطالن ً
ً
 -1تجريم االعتداء على الحقوق والحريات
جعل القانون األساسي من واقعة االعتداء على الحقوق والحريات العامة من جانب رجال السلطة

جريمة يعاقب عليها وفق القانون الجنائي ،وهذا النص يجعل صاحب كل سلطة مهما كانت مكانته

يصا على أن ال تؤدي به نشوة السلطة إلى االعتداء على حرية أي مواطن .3وأنه عند زوال السلطة
حر ً
متجردا منها؛ ليسأل في أي وقت عن أي جريمة يكون قد ارتكبها باالعتداء على حرية الغير من
سيقف
ً
الناحية الجنائية أو من الناحية المدنية ،والعقاب على جريمة التعذيب بحسب جسامة النتيجة المترتبة
على السلوك اإلجرامي للجاني كما هو محدد في قانون العقوبات.4

والجدير بالذكر أن هذا القول يتفق مع ما جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب ،باعتبار التعذيب

جريمة معترف بها في القانون الدولي ،كما تلزم االتفاقية كل دولة طرف بأن تضمن أن تكون جميع
أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي تستوجب العقاب.5
 -4التعويض
من الطبيعي أنه يجب إنصاف ضحايا التعذيب من خالل التعويض ،والمادة ( )32من القانون

عادال لمن وقع عليه ضرر ناتج عن االعتداء على أي من الحقوق والحريات
األساسي أوجبت
تعويضا ً
ً
التي كفلها له القانون األساسي.
ومن البديهي أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بالتعويض عن الموظفين المنتسبين إليها،

وأي شخص يتصرف بصفته الرسمية ،وينطبق كذلك في حالة قيام موظفين بالتعذيب دون موافقة رؤسائهم

في العمل ،وهذا تقصير من الدولة في مراقبة ذلك ال يعفيها من المسؤولية عن التعذيب ،واقرار الدولة
1
2
3
4
5
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بديال عن محاسبة مرتكبي هذه الجريمة ،فهي عقوبة تكميلية للعقوبة
بتعويض الضحايا ال يمكن أن يكون ً

األصلية.1

ويرى الباحث أن ضحايا التعذيب في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ال يتقدمون بشكاوى في

المحاكم الفلسطينية ،وال يطالبون بالتعويض عن األضرار التي لحقت بهم ،ويعود ذلك إلى عدم وجود
نصوص قانونية واضحة بشأن التعويض ،باإلضافة إلى غياب ثقافة التعويض في المجتمع الفلسطيني،

والتقليل من شأنها مما يشجع اللجوء إلى حلول فردية ،وشيوع الحل العشائري ،وتعقيدات اإلجراءات
القضائية وطول أمدها.
المبحث الثالث
أهمية المبادئ والقيم الدستورية في مناهضة التعذيب
لقد جاءت المبادئ والقيم العليا ضمن رؤية توافقية حول المستقبل تتفق فيه كل مكونات المجتمع
على العيش تحت سقفها ،ومن أهمها مبدأ المواطنة ومجموعة من المبادئ األساسية التي نصت عليها

أغلب دساتير العالم.

المطلب األول
مبدأ المواطنة ومناهضة التعذيب
أساسيا لألمن اإلنساني ،بما يمنحه لإلنسان
ًا
مما ال شك فيه أن مبدأ المواطنة يعتبر
هاما و ً
عنصر ً

من شعور باالنتماء ،مما يسهم في دعم وتماسك المجتمع في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرزها

التطورات المعاصرة سواء أكانت داخلية أم خارجية ،من مشكالت وأزمات قد تعصف بأمن المجتمع

واستق ارره ،لذا فإن مبدأ المواطنة يقوم على أساس ترسيخ العدالة عند التعامل مع أبناء الوطن الواحد في

الحقوق والواجبات ،دون التفرقة بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو األصل ،مما يساهم في

وطنا للجميع.2
إعالء قيمة الوطن باعتباره ً

تعرف المواطنة بأنها "العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق
وعليه ّ
وواجبات ،وهو ما يعنى أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز

1
2

د .عبد الفتاح الربعي ،المرجع السابق ،ص .66
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قائم على أي معايير تحكمه مثل الدين ،أو الجنس ،أو اللون ،أو المستوى االقتصادي ،أو االنتماء

السياسي والموقف الفكري".1

لذلك فإن مفهوم المواطنة يشير إلى ثالث جوانب تنطبق على أغلب الناس تتحدد من خاللها
عالقة الفرد بالدولة
أولهما :العالقة القانونية التي تقوم على أساس الجنسية.
ثانيهما :العالقة السياسية وتشمل مجموعة من الحقوق والحريات والواجبات.
ثالثهما :العالقة المعنوية العاطفية التي تتمثل في انتماء ووالء الفرد للدولة ،وما يترتب عليه من التزام

وتضحية ،وغير ذلك من رموز الهوية واالنتماء.2

وتتميز المواطنة بجموعه من الصفات الخاصة التي تالزمها بارتباطها بوحدة االنتماء واللغة

والمشاعر ،والمشاركة القائمة على العدل والمساواة في إطار سيادة القانون ،وهي في حد ذاتها قيمة

أخالقية وانسانية ،وتستند على مفهوم الحرية الملتزمة والمنضبطة على أساس األخالق والممارسات
الواعية ،واحترام حرية اآلخرين في ظل ديمقراطية سليمة.3

واذا كان مبدأ المواطنة يستند على ثالثة قيم هو العدالة ،والمساواة ،والحرية؛ فإنه يقتضي أن جميع

المواطنين على حد سواء في الفرص والمكاسب والمسؤوليات ،والذي يكفل النظام اإلداري والقانوني

والتنفيذي في الدولة تحقيق تلك القيم بين الجميع دون تحيز ،وهو ما يقتضي أن يكون الجميع تحت

سلطة القانون ،وأن سيادة القانون هي التي تحقق معنى العدالة في الحياة العامة ،ويكون الحاضن األكبر

لمبدأ المواطنة هو الحرية.

ففي دولة ال تحترم حقوق اإلنسان والتي كفلتها له الشريعة ،والمواثيق والمعاهدات الدولية ،والدساتير

مهددا
تماما عندما يكون ً
والقوانين ،مما يقلل من درجة إحساس المواطن بإنسانيته ،وفقده لهذا اإلحساس ً
بإهدار حقه في الحياة ،أو تعريضه للتعذيب الوحشي ،أو إهدار حقه في تقرير مصيره ،وعدم التقرير

لكرامته المتأصلة فيه كمخلوق بشري ،فمن الضروري أن يضعف انتماؤه لوطنه إلى جانب انعزاليه هذا

1

سامح فوزي ،المواطنة وحقوق اإلنسان ،ط ،1الناشر مشروع دعم القدرات في مجال حقوق اإلنسان "بناء" ،2111 ،ص 117
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المواطن وال مباالته وضعف إنتاجه ،وهي بالضرورة كلها مظاهر لضعف انتمائه للدولة بما يسبب

انهيارها وتدهورها.1

در
ويرى الباحث أن اإلنسان الذي أهدرت كرامته ،ووقع تحت التعذيب قبل أن يثبت إدانته يعد ه ًا
لمبدأ القانون في حقوق اإلنسان ،وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ،لذا فال نتوقع من هذا الشخص أن
اطنا عليه واجبات اتجاه وطنه ،وهو لم يتمتع بأي من حقوقه والتي في مقدمتها حفظ كرامته،
يكون مو ً
فال بد من تفعيل سلطة القانون وتجاوز كل حاالت ومحاوالت التحايل على القانون ،وذلك ألنه ال مواطنة
بدون تفاهم ينظم العالقة والمسؤوليات ،ويحدد الحقوق والواجبات ،ويردع كل محاوالت التجاوز

واالستهتار ،وعلى القانون أن يعامل كل األفراد في المجتمع على قدم المساواة ،وأن يقدم الضمانات

القانونية لمنع أي تعديات على الحقوق والحريات ،وتحقيق اإلنصاف لمن أهدر حقه أو انتهكت حرمته.
المطلب الثاني
تفاعل المبادئ األساسية في حماية الحقوق والحريات
يتطلب االعتراف الدستوري بالحقوق والحريات التأكيد على بعض المبادئ األساسية التي تمثل

األسس التي يرتكز عليها االعتراف بهذه الحقوق ،لذا فإنه ال يمكن النظر إلى حظر التعذيب وغيره من
أشكال المعاملة على نحو منعزل؛ إنما ينبغي قراءة هذا الحظر في سياق الدستور ككل ،وتفاعل تلك

المبادئ الدستورية األساسية في حماية الحقوق والحريات.
 -1مبدأ سيادة القانون

نص القانون األساسي الفلسطيني صراح ًة على هذا المبدأ في المادة ( )6بالقول":مبدأ سيادة
القانون أساس الحكم في فلسطين ،وتخضع للقانون جميع السلطات واألجهزة والهيئات والمؤسسات
تماما لمبدأ المشروعية الذي يمثل في الوقت
واألشخاص" ،ويجمع الفقه على أن مبدأ سيادة القانون مرادًفا ً

الراهن قمة الضمانات األساسية الجدية ،والحاسمة لحقوق وحريات المواطنين في الدولة القانونية.2

ومقتضي هذا المبدأ احترام كل من الحاكم والمحكوم ألحكام القانون ،فال يستطيع الحاكم أن

يتصرف حسب مشيئته أو هواه ،وانما يكون ما يصدر عنه من تصرفات وفًقا ألحكام القانون؛ ألن القانون
يعلو فوق الجميع ،وهذا المبدأ هو الذي يميز الحكومة الديمقراطية التي تخضع لسلطات القانون والحكومة

1
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المستبدة التي تنظر إلى القانون بوصفه المعبر عن إرادة الحاكم ،واغفال هذا المبدأ يؤدى دون شك إلى
اعتبار األحكام التي يتضمنها الدستور بخصوص كفالة حقوق األفراد وحرياتهم في حكم العدم.1

لذلك فإن الشعور باالرتياح وبالثقة في سيادة القانون وبأنه ال أحد فوق القانون بل الجميع أمامه
يقتضي إجراءات سريعة وفعالة التخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحديد المسئولية عن التعذيب على جميع

حرصا على الشرعية التي يبتغيها أي نظام يقوم على احترام القانون.
المستويات ً
 -2مبدأ شرعية حقوق االنسان كضمان للنظام الدستوري

المشرع الدستوري الفلسطيني أكد على إلزامية ووجوب احترام الحقوق والحريات العامة من قبل

السلطات العامة في الدولة واألفراد ،وبالتالي ضمان االعتراف الواجب بحقوق وحريات األفراد واحترامها
والوفاء بها ،كما أكد المشرع على أهمية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ الخطوات واإلجراءات

الالزمة لالنضمام إلى المواثيق الدولية واإلقليمية ،والعمل الجاد على حماية الحقوق والحريات العامة،

يحا من قبل المشرع الفلسطيني بالمبادئ العامة الواردة في تلك المواثيق،
ويعد ذلك اعت ارًفا دستورُيا صر ً
واألخذ بها علي صعيد التشريع الوطني لحماية حقوق المواطنين.2

منافيا للمبادئ العامة لحقوق اإلنسان ،ويرتبط منع التعذيب
وعليه يعتبر التعذيب بكافة أنواعه
ً
طا وثيًقا بالضمانات المتصلة بقانون حقوق اإلنسان ،فيما يتصل بظروف االحتجاز واالستجواب في
ارتبا ً
أوقات السلم وحاالت الطوارئ ،لذلك تعتبر دولة القانون أهم ضمانات حقوق اإلنسان في الدولة ،من
خالل خضوعها للقانون والتزامها بقواعد الشرعية في كل مظاهر نشاطها التنفيذي.
 -1مبدأ الحرية الشخصية
تمثل الحريات الشخصية في حقيقتها وجوهرها ومضمونها نقطة االرتكاز لجميع الحريات األخرى،
وتأتي الحريات الشخصية في مقدمة الحريات العامة باعتبارها ضرورية للتمتع بغيرها من الحريات ،بل

طا في كثير من األحيان لوجود غيرها من الحريات ،إذ ال قيمة إلقرار حق محدد لفرد ال يتمتع
تعد شر ً
بحقه في األمان والسالمة الشخصية في المجتمع ،ولما باتت الحرية الشخصية ركيزة أساسية مهمة في

األنظمة السياسية الحرة القائمة على إرادة الشعب صاحب السلطة.
والقانون األساسي الفلسطيني تبنى مبدأ الحرية الشخصية على أنها حق طبيعي وهي مكفولة ال

تمس.3
1
2
3

د .هاني الطعيمات ،حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،ط ،1دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،2111 ،ص .333
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وعليه نرى أنه عندما حرصت المواثيق الدولية والدساتير الداخلية للدول على أن توفر لإلنسان

ذيبا،
حماية خاصة لحقه في الحياة ،قرنت ذلك إلى حد بعيد بحقه في الحرية ،وحقه في أن ال ينال تع ً
ولما يعتبر التعذيب وسوء المعاملة من أقبح االنتهاكات التي تمارس بحق اإلنسان ،خاصة وأنه ينطوي

على انتهاكات أخرى لحقه في الحرية الشخصية.
 -4مبدأ حق التقاضي

عموما أن تتحرك من تلقاء نفسها لحماية حقوق وحريات األفراد،
السلطة القضائية ال يمكنها
ً
وتجسيد العدل واإلنصاف ،إذ يتوقف ذلك على مدى إقبال األفراد بأنفسهم على جهاز العدالة للدفاع عن

حقوقهم ،وصد االنتهاكات المرتكبة ضدها ،وهو األمر الذي ال يتحقق إال بضمان حق الفرد بالتقاضي،
وطلبا
قانونا ،اللجوء للقضاء من أجل حمايته من أي اعتداء،
وكل فرد انتهكت إحدى حقوقه المكرسة ً
ً
إلنصافه ورد االعتداء.1
كما يتولى الدستور النص على بعض الضمانات التي تكفل احترام اإلدارة لحقوق وحريات األفراد،

وتحد من التجاوزات التي قد تنجر إليها في إطار ممارسة سلطاتها واختصاصاتها ،من ذلك مبدأ فرض
الحياد السياسي على الموظف العمومي أثناء ممارسة وظائفه ،وسن أنواع الرقابة على أعمال اإلدارة

وترتيب الجزاء على أي تجاوز أو أعمال غير مشروعة تصدر عنها.2

كما ينص الدستور على إنشاء هيئة مستقلة لحقوق اإلنسان مهمتها رصد كل ما يتعلق بحقوق

وحريات األشخاص من حيث االعتداء عليها ،3وقد خول مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

المقر من المجلس التشريعي في العام  ،2115بزيارة السجون ومراكز التوقيف ودور رعاية األحداث،
ُ
إال أنه لم يمنح الهيئة صفة اآللية الوطنية المختصة بزيارات أماكن االحتجاز ،والرقابة عليها وفًقا لما
تحدثت عنه المواثيق الدولية ذات العالقة.

لذلك تعد تلك المبادئ أحد المصادر المشعة التي يأخذ بها القانون األساسي لكي يحافظ على

الحقوق والحريات ،ويشملها بالحماية واالحترام ،بحكم وضعه األسمى في النظام القانوني ،فالدولة القانونية

تقوم على النظام الديمقراطي الذي يتطلب احترام الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان بصفته اإلنسانية على

أساس أن هذه الحقوق تعبر عن احتياجات المجتمع الديمقراطي وآماله.4
1
2

د .عبد الغني بسيوني ،مبدأ المسأواة وكفالة حق التقاضي ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،1983 ،ص .25

د .صالح دجال ،حماية الحريات ودولة القانون ،رسالة دكتوراه في القانون العام غير منشورة ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر،

 ،2111ص .158

 3المادة ( )31من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة .2115
4
Nicolas Molfessis, Collection études juridiques dirigée; La dignité de la personne humaine, No. 78,
Economica, 1999, p4.
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المطلب الثالث
تقييم المبادئ الدستورية للحد من التعذيب
إن إقرار المبادئ الدستورية في القانون األساسي الفلسطيني جاء لحماية البالد واستقرارها ،وضمان

حقوق الجميع فيها ،على اعتبار أن حقوق البشر وحرياتهم ال تتجزأ ،حيث تؤكد تلك المبادئ الدستورية
على أن الشعب مصدر السلطات وديمقراطية الحكم والمساواة والمواطنة ،والمحافظة على جميع الحقوق

والحريات األساسية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنموية للمواطنين جميعاً ،مما أصبحت
عنص اًر رئيسياً في الدساتير الديمقراطية ،لذا فإن تلك المبادئ الدستورية قواعد دستورية يجب صيانتها

من اإللغاء ،لكن باإلمكان تعديلها.1

لذلك فإن تلك المبادئ والقيم الدستورية العليا هي رؤية توافقية في تصميم الدستور لكى تكون
راسخة وثابته ،تتفق فيه كل مكونات المجتمع على العيش تحت سقفها وتستلهم التاريخ والحاضر وتجارب

الشعوب ليبني عليها أفق المستقبل القادم ،وهي أرقى ما وصل إليه اإلنسان في قوانينه الوضعية والتي

لقيت إجماعاً وقبوالً عالمياً ،وهى موجودة في كل االتفاقيات والمواثيق الدولية ،وهذه القيم والمبادئ
الدستورية ال تخضع للتجاذبات السياسة واإليديولوجيا بل تكون فوقها تؤسس لدولة المواطنة الحقة ،ومظلة
تحمي جميع المواطنين بالتساوي ،وتكون بمرتبة فوق دستورية ،وتشكل ضمانة للجميع بأن حقوقهم

ستكون مكفولة مهما كان شكل وحجم األغلبية التي ستكون بالسلطة.2

وبالتالي على المؤسسات التي أوكلت لها مهمة تنفيذ األحكام الدستورية كالسلطة التشريعية

والقضائية ،التأكد أنها قد أحاطت بفهم واضح لنطاق حماية الحقوق والحريات األساسية ،فإذا السلطة

التشريعية وهي تسن القواعد القانونية تجاوزت حدود المبادئ الدستورية المقررة في الدولة ،كان ذلك

انح ارًفا منها في أدائها لوظيفتها ،واعتبر تشريعها غير دستوري ،وما التحديد الحصري من طرف الدستور

رسما لحدود توجب على المشرع عدم تجاوزها.3
لمجال التشريع في مسائل معينة ،إال ً

1

إذا نظرنا إلى القواعد الدستورية من حيث طرق تعديلها أو إلغائها فسنجد أننا أمام نوعين من الدساتير ،الدستور المرن القابل

لتعديل أحكامه عن طريق السلطة التشريعية بذات القواعد واإلجراءات المتبعة التي تعدل بها القوانين العادية لمواجهة التطورات

السريعة المتالحقة ،أما الدستور الجامد أنه ال يمكن تعديل أحكامه وقواعده إال بإجراءات وطرق تختلف عن تلك التي يتطلبها

تعديل أحكام القوانين العادية ،واالختالف هنا اختالف في درجة الصعوبة والتعقيد في إجراءات التعديل .راجع د .فتحي الوحيدي،
المبادئ الدستورية العامة مع شرح التطورات الدستورية في فلسطين ،ط ،5مطابع المقداد ،غزة ،2111 ،ص .96

2
3

منشورات مركز حرمون ،المبادئ المحصنة في دستور سوريا الديمقراطية ،الدوحة ،قطر ،2117 ،ص .9 – 6

حبشي لزرق ،أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،

جامعة أبى بكر بلقايد ،الجزائر ،2113 ،ص .117
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نظر إلى عدم التوسع في معالجة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
ويرى الباحث أنه ًا
كما ينبغي في القانون األساسي ،فإن كل هذه المبادئ والقيم الدستورية كلها أساسية وضرورية تستحق
إعادة صياغتها في مواد منفصلة للتوسع في الواجبات والضمانات المرتبطة به ومن أجل توفير إطار

عمل شامل للحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ،وأنه من الضروري استلهام هذه

المبادئ لبناء عقدنا االجتماعي المؤسس لفلسطين الجديدة بعد إنجاز المصالحة الفلسطينية ،وترجمتها

إلى واقع يشكل رسالة طمأنة وأمان إلى جميع أبناء الوطن ،وأن تكون تلك المبادئ التي يتضمنها القيم

العليا في مرتبة عليا وقواعد مؤسسة فوق دستورية ومرجعية ألي دستور يؤسس قوانين تنظم حياة المجتمع
والدولة ،وال يجوز مخالفتها؛ ألنها تمثل ضمير المجتمع ،وتحمي حقوق أبنائه من أي انتهاك.

وبناء على ما سبق نرى أنه الضرورة بمكان اإلشارة إلى أنه يجب أن يتضمن الدستور الجديد
ً
تحصينا وترسيخاً للمبادئ والمعايير المقدسة مثل الحياة حق مقدس ،وللجميع حق التمتع
لدولة فلسطين
ً
بالحرية والسالمة الشخصية واحترام الكرامة اإلنسانية ،وتجريم وحظر جميع أشكال التعذيب في جميع
األوقات ومهما كانت المبررات ،والمساواة والمواطنة وحقوق اإلنسان ،وهي الموجودة في االتفاقيات
والمواثيق الدولية التي يفترض بها أن تعلو على القوانين المحلية كلها بما في ذلك الدستور ذاته ،أي

ضمان الحماية الدستورية المطلقة للسالمة الجسدية والنفسية ،مما سيرفع من القيمة القانونية والردعية

لتجريم التعذيب في التشريعات الوطنية ،كما سيضاعف من الجهود الوطنية للتصدي لهذه اآلفة ومحاكمة

الجالدين وعدم إفالتهم من العقاب ،خصوصا إذا اقترن ذلك بمصادقة فلسطين على البروتوكول االختياري

مكن فقط من التصدي ألفعال التعذيب فقط ،بل
الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب األممية؛ كل ذلك لن ُي ّ
من الوقاية منها كذلك ،وهو ما سيؤهل فلسطين لتكون رائده في حماية الحقوق والحريات األساسية.

الخاتمة
بعد انتهاء الباحث من استعراض مقاربات تكريس الحماية الدستورية لمناهضة التعذيب في

فلسطين ،توصل الى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو التالي
أوًال :النتائج

 .1اكتفى المشرع الفلسطيني بالحظر العام للتعذيب في مادة منفصلة وهي المادة ( )13من القانون
األساسي دون التوسع في تفاصيل جوانب الحظر المختلفة وااللتزامات المترتبة عليه ،كما لم يتم

تعريف التعذيب وأنواعه أو تجريمه ،ورغم ذلك جرم االعتداء على الحرية الشخصية لإلنسان،

ولما التعذيب يشكل مساساً بالغاً بالسالمة الشخصية لإلنسان ،لذا فإنه مجرم ومالحق ومرفوض

جملة وتفصيال ،وهذا ما يفهم ضمنياً من نص المادة ( ،)32والتي ال تسقط بالتقادم ،والحق في

الجبر الشامل من خالل التعويض.
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 .2القانون األساسي الفلسطيني لم ينص صراحة على احترام الكرامة اإلنسانية ،ولكنه يقر لإلنسان
بمجموعة من الحقوق األساسية يمكن ربطها بفكرة الكرامة ،ومن أهمها حق الفرد في عدم جواز

القبض عليه أو اعتقاله أو حبسه ،وعدم اتخاذ أي تصرف يمس بحريته إال طبقا للقانون.

يعرف التعذيب كجريمة مستقلة اسمها
 .3النظام العقابي الفلسطيني حظر أفعال التعذيب ،إال أنه لم ّ

عرف جريمة العنف أو الشدة التي ترتكب من موظف عام بقصد الحصول
جريمة التعذيب ،وانما ّ

على إقرار بالجريمة أو معلومات بشأنها ،وتبقى منظومة قوانين قديمة من بينها قانون العقوبات

االردني الموقع في العام  1961والذي ال يعتبر التعذيب جريمة إنما جنحة ،وهذا يخلق اشكالية
خاصة بعد انضمام فلسطين التفاقية مناهضة التعذيب.

 .4أهمية تفاعل المبادئ الدستورية األساسية الواردة في صلب الدستور وخاصة مبدأ المواطنة في

حماية الحقوق والحريات ،باعتبارها قواعد مؤسسة فوق دستورية ومرجعية ألي دستور يؤسس
قوانين تنظم حياة المجتمع والدولة.

ثانيا :التوصيات
ً
 .1نوصى المشرع الدستوري الفلسطيني بضرورة سن واصدار تشريع لمناهضة التعذيب ،مع اإلبقاء
على تضمين حظر التعذيب في مادة منفصلة المادة ( )13من الدستور ،واجراء تعديل عليها

بأن ترد فقرة تجرم وتحظر جميع أشكال التعذيب في جميع األوقات ومهما كانت المبررات ،وأن

ال تسقط بالتقادم ،وفقرة أخرى ألحكام هذه المادة بتعريف التعذيب ،وأن يتفق التعريف مع المادة

األولي من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو المهينة ،وأن يشمل التعذيب جميع صورة.

 .2نوصي المشرع الدستوري باستحداث مادة صريحة في الدستور تتناول الحق في الحرية واألمن
والسالمة الشخصية وحماية الكرامة والحق في المعاملة اإلنسانية للمحتجزين بما يتماشى مع

االتفاقيات والمواثيق الدولية.

تنصيصا على علوية المعاهدات والمواثيق المصادق عليها أو تلك
 .3نقترح بأن يتضمن الدستور
ً
التي ستقع المصادقة عليها مستقبال على القانون الداخلي ،ويجب أن تحترم تلك القوانين المعايير
الدولية المنصوص عليها بالقانون الدولي.

 .4نوصى المشرع بإجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات الفلسطينية واجراء التعديالت

والتطويرات الالزمة على قانون العقوبات ،ووضع عقوبة محددة ورادعة ضد الموظفين الحكوميين

الذي يمارسون التعذيب ،وضمان حق المتضررين من هذه الجريمة مدنيا ،مع عدم إخضاع
جريمة التعذيب والعقوبة المقررة لها للتقـ ـ ــادم.
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 .5نقترح على المشرع الفلسطيني باستحداث مادة في الدستور تنص بشكل صريح على أن فلسطين

تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون ،مع التأكيد على تحصين وترسيخ المبادئ األساسية

في الدستور.
وفي نهاية المطاف نأمل أن نكون بهذه الدراسة المتواضعة قد سلطنا الضوء على تكريس الحماية
دوليا ،وقد لفتنا النظر إلى هذه الجريمة البشعة ،للحد منها بكل
الدستورية لمناهضة التعذيب محليا و ً
السبل وقطع دابر ممارسيها وانزال أشد العقوبات بهم وهللا حسبهم ،وكفى باهلل حسيبا.
المراجع
أوًال :القرآن الكريم.
ثانيا :معاجم وقواميس اللغة العربية
ً
 .1أبو داود ،سنن أبو داود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.1996 ،
 .2لسان العرب ،البن منظور ،ط ،3المجلد األول ،دار صادر ،بيروت.1993 ،
ثال ًثا :الكتب العامة والمتخصصة
 .1د .أحمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،ط ،2دار الشروق ،القاهرة.2111 ،
 .2د .الشافعي محمد بشير ،قانون حقوق اإلنسان ،مكتبة الجالء الجديدة ،المنصورة ،بدون سنه.
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1. Bertrand Mathieu، La dignité de la personne humaine du bon (et du
mauvais?) usage en droit positif français d'un principe universel، in Le
droit، la médecine et l'être humaine، presse universitaire d'Aix - Marseille،
1996، p. 213 et s.
2. Nicolas Molfessis، Collection études juridiques dirigée; La dignité de la
personne humaine، No. 78 ، Economica، 1999،p4.
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المعالجة التشريعية لجريمة التعذيب في القانون الفلسطيني
د .أسامة محمد أيوب األخرس
الملخص
قديما وحديثًا نصوص
من المفاهيم القانونية المرتبطة بإجراءات االعتقال والحماية القانونية للمعتقلين ً
التعذيب ،لذلك تناول الباحث معالجة النظام القانوني الفلسطيني لهذه الجريمة متطرًقا لبعض تفاصيلها،
أوضحت أ ّن العقاب ال يتوقف عند العقاب
أحيانا مع بعض القوانين األخرى ،و
وأركانها ،وصورها مقارن ًة
ً
ُ
الجزائي ،والبطالن اإلجرائي بل يمتد الى المسؤولية المدنية والتأديبية ،كما وبين الباحث القصور في
المنظومة الجزائية الفلسطينية الموروثة عن االحتالل بهذا الخصوص ،مما شجع األجهزة القائمة على

نفاذ القانون باالستمرار في ارتكاب ذلك الجرم غير األخالقي.

Abstract
The provisions of torture are considered of the legal concepts related to the
procedures of detention and old and new legal protection of detainees.
Therefore, I tended to concern with the Palestinian legal system tackling of this
crime, touching on some of its details, aspects and elements compared with
some other legal systems. I stated that punishment is not confined to physical
punishment or procedural negligence but extends to disciplinary and civil
responsibility.
I also explained the shortcomings of the Palestinian penal system inherited
from the Israeli occupation in this regard, which encouraged the law
enforcement bodies to keep committing such immoral offense.
المقدمة
ويعام ُل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة
ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيبُ ،

1
باطال كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لذلك.2
الئقة  ،ويقع ً

1
2

مادة ( )1/13من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2113م.
مادة ( )2/13من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2113م.
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أي من الحريات الشخصية ،أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان وغيرها من
وكل اعتداء على ّ
الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون األساسي جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية ،وال المدنية
عادال لمن وقع عليه الضرر.1
الناشئة عنها بالتقادم ،وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية
تعويضا ً
ً

بكل هذه العبارات الخالدة والمبادئ السامية ،عبر المشرعُ الفلسطيني سواء في القانون األساسي،

أو قانون مراكز اإلصالح والتأهيل –السجون-عن رغبته وارادته في مكافحة جريمة التعذيب ،وهذا يدلل
أساسا ال يجوز تجاوزه.
على اعتبار
ّ
المشرِع الفلسطيني كرامة اإلنسان ً

أخالقيا
لذلك تعتبر جريمة التعذيب مرفوضة
إنسانيا و ً
ً
وتعديا
انتهاكا لحقوق اإلنسان،
حيث تعتبر من أكثر الجرائم
ً
ً

يعيا ،فهي الجريمة القديمة الحديثة،
وتشر ً
اء كان
على كرامته؛ ًّأيا كانت صفته سو ً

شاهدا ،فهي جريمة مالزمة لتخلف األمم ،واستبداد حكامها ،والتصدي
مشتبها فيه ،أو حتى
متهما ،أو
ً
ً
ً
يدلل على حضارة األمة ،ورقي قوانينها ،ووعي القائمين على نفاذ القانون.
لها ومنعها ُّ
وعلى الرغم من كل تلك النصوص إال أن التعذيب يتضح للباحث والمشاهد أنه سمة أساسي ٌة
ِ
ِ
ِ
الفلسطينية؛ ويكاد يكون
متالزما مع التحقيقات مع المعتقلين السياسيين واألمنيين،
األمنية
المعالجات
في
ً
مجددا مع االنقسام الفلسطيني بين جناحي الوطن
الري ،والذي زادت وتيرته
وقضايا التعبير عن أ
ً

إن استمرار حصول حاالت التعذيب من قبل الجهات القائمة على نفاذ القانون يعطل التقدم

األخالقي لمجتمعنا ،ويعيق بناء مؤسسات الدولة ،والتطلع للحرية واالستقالل ،وكذلك يعيق بناء اإلنسان.
ومن خالل هذا البحث؛ سأحاول التعرف على هذه الجريمة في النظام القانوني الفلسطيني ،مقارن ًة
أحيانا مع بعض القوانين األخرى ،للوصول إلى إجابة لبعض التساؤالت التي سيطرحها الباحث كالتالي
ً
إشكالية وتساؤالت البحث
هل اهتمت القوانين الفلسطينية بالفعل بجريمة التعذيب ،واشتملت على نصوص كافية لمنعاستمرار ارتكابها ومالحقة المجرمين؟
وينتج عن ذلك تساؤالت
 ما هي الضمانات التي تكفل انتقال التجريم بالفعل من الحيز النظري الى حيز الواقع العملي؟ -1مادة ( )32من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2113م.

 وقد حددت المادة  37من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل "السجون" رقم  6لسنة 1998م ،كثي ار من النصوص التي تمنع تعذيبالنزيل أو ايذاؤه والعمل على حفظ كرامته.
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-

وهل تتم المالحقة القضائية للموظفين العاملين المشتبه بضلوعهم وتورطهم في ممارسة جرائم

-

وهل جرائم التعذيب تسقط بالتقادم؟

التعذيب ،وتقديمهم للمحاكمة؟

أهمية البحث
وتكمن أهميته في التالي
 /1كونه يعزز األبعاد اإلنسانية التي تتعلق بكرامة اإلنسان ،حيث تتمثل أهميته في قوله تعالى﴿ ولق ْد
كَّرْمنا بِني آدم ﴾.1
 /2ويوضح مدى ارتكاب هذه الجريمة ضد المواطن الفلسطيني دونما حساب أو مالحقة.
أهداف البحث
 /1بيان ماهية جريمة التعذيب في القانون الفلسطيني.
 /2البحث في مشروعيته جريمة التعذيب ،وكيفية مالحقة مرتكبيها.
 /3بيان الجزاءات المترتبة على ارتكاب جريمة التعذيب.
منهجية البحث
تنص على حفظ كرامة
تعتمد هذه الدراسة التحليلية والمقارنة على النصوص التشريعية التي ُّ
ِ ِ
ألي نوع من أنواع التعذيب ،ومن أجل ذلك فإن المنهج الذي سأتبعه في هذه
اإلنسان ،ومنع ُ
تعرضه ِّ
الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي النقدي والمقارن الذي يتالءم وطبيعة هذه الدراسة؛ العتماده على
تحليل الظواهر والحقائق ،وتفسيرها ووصفها بشكل علمي ،حيث سأعتمد على النقل والتحليل المباشر

ِّ
كثير
المشرع الفلسطيني استقي ونقل ًا
خصوصا أن
مستعينا بالقانون العربي المقارن،
للقانون الفلسطيني،
ً
ً
من نصوص القوانين العربية.
غامضا ،أو لزيادة التوضيح في بعض األماكن
وسأقوم بتحليل القوانين األخرى ،لتفسير ما كان
ً
ِّ
مهتديا بما قاله الفقهاء.
المشرعُ غموضها،
التي لم ُي ِزل
ً
مقترحا
مخالفا له ،أو
مؤيدا للقانون الفلسطيني ،أو
ً
اء كان ً
ً
وسيتضمن هذا البحث رأي الباحث ،سو ً

لحلول قانونية.
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خطة البحث
تقسيم البحث على النحو التالي
الفصل األول :ماهية التعذيب.
المبحث األول :جريمة التعذيب ،وأركانها.
المبحث الثاني :السياسة التجريمية للتعذيب في القانون الفلسطيني والشريعة اإلسالمية.
الفصل الثاني :واقع التعذيب في فلسطين ،والجزاء المترتب عليه.
المبحث األول :واقع التعذيب في فلسطين.
المبحث الثاني :الجزاء المترتبة على جريمة التعذيب.
الفصل األول
ماهية التعذيب
في هذا الفصل سنلقي الضوء على تعريفات متعددة سواء لمصطلح التعذيب ،أو المتهم والموظف

العمومي ،وسنركز على ما ورد في القانون الفلسطيني بهذا الخصوص ،ونعرُج على القانون المقارن
ئ فكرًة عام ًة عن تلك المحاور في القوانين المقارنة.
ليأخذ القار ُ
وال يكتمل البحث في هذا المحور إال بالتعرف على أركان جريمة التعذيب ،وحكم تلك الجريمة في

القانون الفلسطيني والمقارن والشريعة اإلسالمية.

ِ
ثالثة مباحث كالتالي
قسمت هذا الفصل إلى
ولتوضيح ذلك كله
ُ
المبحث األول :جريمة التعذيب وأركانها.
المبحث الثاني :تعريف المتهم (المجني عليه) والموظف العمومي.
المبحث الثالث :حكم التعذيب في الشريعة اإلسالمية والقانون الفلسطيني.
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المبحث األول :جريمة التعذيب وأركانها
الحق في سالمة وحفظ جسم المتهم وكرامته وفًقا للمفهوم القانوني هو أن يظل
الغرض من
ّ
مؤديا لكل وظائفه على النحو المعتاد ،وأال تتعطل وظائفه حتى ولو كانت أقل الوظائف أهمية،
الجسم ً
ُ
1
حتى لو بصورة مؤقتة تؤدي إلى حرف الوظائف عن مسارها الطبيعي .
ولمزيد من اإليضاح سنقسم هذا المبحث لمطلبين كالتالي:
المطلب األول :تعريف التعذيب وصوره
الفرع األول :تعريف التعذيب
اب ِفي كال ِم العرب ِمن الع ْذب قال تعالى﴿
في اللغة :التعذيب في لغة العرب مصدر عذب ،والعذ ُ
اب ﴾ ، 2ويقال عذبتُه ع ْنه أي منعتُه ،وعذب ع ُذوباً أي امتنعِ ،
اهم ِباْلعذ ِ
الحْل ُو
ُ
ولق ْد أخ ْذن ُ
ْ
ْ
ُ
اء ُ
ْ
ُ
وس ّمي الم ُ
ِِ
ِ
المعاقب من ع ْوِد ِه لِ ِم ْث ِل ُج ْرِمه ،وم ْن ِعه غ ْيره ِم ْن ِم ْث ِل ِف ْعلِه.3
ع ْذباً لم ْنعه العطش ،والعذ ُ
اب عذ ًابا لم ْنعه ُ
في التشريع :لم يعرف المشرع في كثير من القوانين التعذيب ،ولعله أراد بذلك فسح ا ِ
لمجال أمام الفقه

لالجتهاد ،وعدم تقييده بتعريف محدد قد ال يكون
مانعا مع مرور الزمن ،وتقدم أساليب التحقيق
جامعا ً
ً
واالستجواب ،وهذا السلوك وجدناه في منظومة القانون الجزائي الفلسطيني النافذة في أارضي السلطة

الوطنية ،والباحث في هذه المنظومة يجدها لم تنضج أو تكتمل بعد ،حيث ما زلنا ال نملك قانون جزائي
وطني نستند عليه في إيجاد تعريف للتعذيب ،فما زلنا نعمل بإرث االحتالل البريطاني المتمثل في قانون

العقوبات رقم  74لسنة 1936م المطبق في قطاع غزة ،وهذا ما ينطبق على الجزء اآلخر من الوطن
وهو الضفة الغربية حيث ما زال يطبق قانون العقوبات األردني لسنة 1961م ،وكال القانونين غير

تماما من تعريف جريمة التعذيب كجريمة مستقلة بذاتها اسمها" جريمة التعذيب" ،لكنه
الوطنيين خليا ً
عرف أفعا ًال أخرى ماسة بسالمة الجسد اإلنساني ،تندرج في مجملها في المفهوم العام للتعذيب ،لكنها

ال تغطي كافة األفعال التي تندرج ضمن المعنى الواسع المقصود" بالتعذيب "في االتفاقيات الدولية
والقوانين العقابية المقارنة.

 1د .محمود نجيب حسني ،الحق في سالمة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها لها قانون العقوبات ،مجلة القانون واالقتصاد،

السنة  ،29العدد الثالث1959 ،م ،ص .7
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الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملّقب بمرتضى ،الزبيدي (المتوفى 1215هـ) ،تاج العروس من جواهر
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
ّ 3
القاموس ،المحقق مجموعة من المحققين ،الناشر دار الهداية.331/3 ،
010

إن هذه النصوص ال تحمل الفلسفة الحديثة لفكرة تعذيب المجرم الذي يمكن أن يمارسه موظف

اعترف "من متهم أو غير
عام أو من هو في حكم الموظف العام ،ويكون القصد منه الحصول على" ا

متهم.1

أما مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المقر بالقراءة األولى في العام  2003والذي لم ير النور
ّ

ألفرد الناس ":بأنه
المعنو ُن ب ـ" سوء معاملة الموظفين ا
ّ
عرف التعذيب في الفصل الثالث عشر منه ُ
جسديا كان أو
ألغرض أحكام هذا الفصل يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،
ا
ً

اعترف
عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات ،أو على ا
نفسيا ،يلحق ً
ً

ُمعاق ٌب عليه ،بشأن فعل ارتكبه أو يشتبه بأنه ارتكبه هو ،أو أي شخص آخر ،أو تخويفه ،أو إرغامه
وي ُّ
أيضا األلم أو العذاب الناتج عن ممارسة التمييز أيا
عذيبا ً
عد ت ً
هو أو أي شخص آخر على ذلكُ ،

كان نوعه ،أو الذي يوافق أو يحرض عليه أو يسكت عنه موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف

تعذيبا األلم أو العذاب الناشئ أو المالزم لعقوبات أوقعت حسب
بمقتضى صفته الرسمية ،وال يعد
ً
القانون ،وكذلك األلم أو العذاب الذي يكون نتيجة عرضية لها" ،لذا يتوجب اإلسراع في إيجاد قانون
جزائي فلسطيني يفي بهذا الغرض.

أما في إطار القانون الدولي نجد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة

القاسية أو غير اإلنسانية أو المهينة ،2تعر ًيفا للتعذيب وذلك في المادة األولى من هذه االتفاقية والتي
نصت على أنه  -1 ":ألغراض هذه االتفاقية يقصد بـ (التعذيب) أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب

عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص
عقليا ،يلحق ً
شديد ،جسدًيا كان أم ً
أخر على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ،هو أو

شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ،أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب

ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز ًّأيا كان نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه
موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ،وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ

فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".

يتميز هذا التعريف بأنه يوسع من مفهوم التعذيب ليشمل الضغوط المادية والمعنوية على المجني

اضح من المقطع األول منه.
عليه وال يقصرها على المادية فقط وهذا و ٌ

 1مزيد من التفاصيل راجع المحامي معن ادعيس ،تقرير الهيئة المستقلة لحقوق االنسان ،االحكام القانونية لتحريم التعذيب) مسودة
قانون تحريم التعذيب ،دائرة مراقبة التشريعات والسياسات الوطنية.
 2اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،التي اعتمدتها الجمعية العامة
لألمم المتحدة بتاريخ 1984/12/11م.
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وفي القانون العربي المقارن فقد عرف قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم  11لسنة 2115
ِ
بنصه أن التعذيب يعني (:التعمد في تسبب األلم الشديد والمعاناة ،سواء
التعذيب في (المادة /2/12ه)
بدنيا أو فكرًيا على شخص قيد االحتجاز أو تحت سيطرة المتهم ،على أن التعذيب ال يشمل األلم
أكان ً
والمعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية أو ذات عالقة بها).
ويالحظ على هذا التعريف أن المشرع العراقي تبنى فكرة وقوع التعذيب بصورتيه المادية والمعنوية

والتي توسع من نطاق المسؤولية الجزائية ،إال أنه عاد وضيق من نطاقها حين اشترط أن يكون المجني
المجني عليه غير محتجز ،وليس تحت سيطرة
محتجز أو تحت سيطرة الجاني ،وبالتالي فإذا كان
ًا
عليه
ُّ
الجاني ال يمكن تطبيق هذا النص .وهذا االتجاه يتعارض مع نص المشرع العراقي في (المادة  333من

قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة  1)1969حين شمل في صفة المجني عليه في جريمة التعذيب
مع المتهم الشاهد أو الخبير ،وهما غير محتجزين عادة ،وليسا تحت سيطرة أحد.

حيث نصت على أن ":كل من
كما عرف قانون العقوبات السوداني جريمة التعذيب في المادة ُ 292
إنسانا بغير وجه مشروع لينتزع منه أو من أي شخص يهمه أو من المعتقل أي اعتراف ،أو
يعتقل
ً

معلومات قد تفضي إلى الكشف عن جريمة أو سلوك غير حميد ،أو إلكراه أيهما على رد مال أو سند
قانوني أو التسبب في رده ،أو على سداد أية مطالبة أو على إعطاء معلومات قد تفضي إلى رد مال أو
أيضا".
سند قانوني يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ثالث سنوات ،كما تجوز معاقبته بالغرامة ً
الفرع الثاني :صور التعذيب
آالما جسديه أو نفسية
إن مصطلح التعذيب هو مصطلح عام يستعمل لوصف األعمال التي تسبب ً
لإلنسان المجني عليه بصورة متعمدة ومنظمة ،كوسيلة من وسائل استخراج المعلومات أو الحصول على
االعتراف ،أو لغرض التخويف لإلخضاع ،ومع ذلك فإنه ال يشترط مع كل ذلك صورة معينة أو وسيلة
معينة إلنزال اآلالم الجسدية أو المعنوية النفسية ،أي ال يشترط لقيام هذه الجريمة صورة معينة للفعل

آالما معنوية نفسية على
آالما جسدية ،وال صورة معينه للفعل المعنوي ،الذي يسبب ً
المادي ،الذي ُيسبب ً
خالف ما هي عليه الحال في الجرائم التقليدية األخرى

2

( 1المادة  333من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة ( )1969يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة

عذب أو امر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على االعتراف بجريمة أو لإلدالء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان امر

من األمور أو إلعطاء رأي معين بشأنها .ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد).

 2د .كامل ديب مطر ،بحث حول جريمة التعذيب أثناء التحقيق الجنائي في القانوني الفلسطيني ،كلية القانون والممارسات القضائية
-جامعة فلسطين –غزة ،دون تاريخ للنشر.
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وتقسم صور التعذيب إلى تعذيب مادي وتعذيب معنوي سنوضحه كالتالي:
1
ومعنويا يقع على النفس فيسبب
فيؤدي ُه،
ماديا
ومعنويا  ،أي حسي يقع على الجسد ْ
ً
ً
التعذيب يكون ً
جرء استخدام
آالما قد يصعب شفاؤها ،والجامع بينهما هو األلم أو المعاناة البدنية أو النفسية أو العقلية ا
ً

أحد وسائل التعذيب.2

التعذيب المادي :هو نوع من اإلكراه المادي ،ووفًقا للقواعد العامة ال عبرة بالطريقة المستخدمة في ارتكاب
صور عديدةً منها الضرب
ًا
تقليدي يتخذ
جريمة التعذيب ما لم ينص المشرعُ على طريقة معينة ،لذلك فهو
ُ

المتكرر ،أو المنع من الطعام أو الحرمان من النوم ،3وصور التعذيب التقليدية قديمة حديثة ،حيث كان

قديما يتم القتل بالخازوق كنوع من أنواع التعذيب ،4وكان يتم استجواب المتهم أمام القضاء لنزع اعترافه
ً
5
ولو بالتعذيب  .وفي النظام الكنسي ظهر نظام التحري والتنقيب ،والذي فيه أهدرت حقوق المتهم ،وسمح
بتعذيبه من أجل الحصول على الدليل ،كما أضفيت الشرعية على الوسائل التحقيقية المختلفة حيث كان

الهدف هو الوصول إلى االعتراف بغض النظر عن الوسائل المستعملة ،6وقد كان بوخوريس السباق

في إلغاء نظام اإلكراه البدني،7

8
كانوا ي ْعل ُمون اْلغ ْيب ما لِبثُوا
أيضا الحبس  ،كما قال هللا ّ
وجل﴿ ل ْو ُ
ومن صور التعذيب المادية ً
عز ّ
ِفي اْلع ِ
ذاب اْلم ِه ِ
المطول ،10والضرب
ين﴾ ،9ومن الصور المادية الحديثة إرهاق المتهم باالستجواب
ّ
ُ

 1عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفى بعد 1391هـ) ،التفسير القرآني للقرآن ،دار الفكر العربي – القاهرة.759/5 ،

 2د .أحمد عبد هللا المراغي ،جرائم التعذيب واالعتقال– دراسة مقارنة ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،2115 ،ص .52
 3د .رمزي رياض عوض ،الحقوق الدستورية في قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة  ،2113 ،ص .255

 4صوفي أبوطالب ،تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ،دون مكان طباعة2117 ،م ،ص .357

 5د .هاللي عبد الاله احمد عبدالعال ،النظرية العامة لإلثبات في المواد الجنائية دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية ،رسالة دكتوراه،
جامعة القاهرة ،1984 ،ص.39

 6د .طارق الديراوي ،ضمانات المتهم وحقوقه في قانون اإلجراءات الجنائية (دراسة مقارنة) ،رسالة دكتوراه ،معهد البحوث والدراسات
العربية – القاهرة ،2113 ،ص .29

 الملك بوخوريس مؤسس األسرة الرابعة والعشرين في مصر .ومدة حكمه بدأت عام  ١٧١وانتهت عام  ١٧٧ق.م .عن (أسامة
األخرس ،تاريخ القانون ،جامعة اإلسراء2116 ،م)

 7د .هشام صادق ،د .عكاشة عبد العال ،تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ،الدار الجامعية ،1987 ،ص .218
 8عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء ،الليثي ،أبو عثمان ،الشهير بالجاحظ (المتوفى 255هـ) ،الحيوان ،الناشر دار الكتب
العلمية – بيروت -الطبعة الثانية 1424 ،هـ ،عدد األجزاء  ،7ص.316/4

 9سورة سبأ ،أية .14

 10د .عبد القادر صابر جراده ،أصول االستجواب في التشريع الفلسطيني والمقارن ،مكتبة آفاق غزة فلسطين ،الطبعة األولى،

 ،2111ص .214
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والشبح ،والوقوف الطويل ،ومنع النوم ،وكثير من األمثلة التي يصعب حصرها ،ولكنها في المجمل
تسبب أذى للجسم ،وقد يهلك صحة االنسان.

وهناك صور حديثة للتعذيب مثل استعمال جهاز كشف الكذب ،1وغسيل المعدة الستخراج األدلة

الجنائية حيث فيه اعتداء على جسم االنسان ،2واستعمال العقاقير المخدرة ،3والتنويم المغناطيسي.4

التعذيب النفسي :أما التعذيب النفسي فما أكثر صوره ،ويكون بالحبس االنفرادي لفترات طويلة،
وعزل المعتقل عن العالم الخارجي ،واإلهانة والسب والشتم والبصق ،والتهديد باالعتداء على شرف

الزوجة أو األخت أو األم ،والترهيب والتخويف بأنواعه ،مثل استخدام المحققين آلالت تسجيل تصدر
أصوات صراخ من غرفة مجاورة ،أو ضرب معتقل بقسوة لتصدر عنه أصوات ترهب المعتقلين
5
غالبا
وقعا مثل ما يجده من اآلالم الجسدية بل ً
اآلخرين واألمثلة كثيرة ،ويجد اإلنسان لآلالم النفسية ً
ما تزيد وال تنتهي بمرور الزمن ،حيث تسبب القلق واالضطراب ،والحرمان من طمأنينة النفس وراحة

الهم.
القلب ،وضيق الصدر ،والشعور بالسجن النفسي ،و ّ
الغم و ّ
تكدر النفس ،و ّ
المطلب الثاني :أركان جريمة التعذيب

لكل جريمة ركنان رئيسان يمثالن اإلطار الذي يلزم توافره في كل جريمة ،إال أن بعض الجرائم
قانونا ،مثل جريمة
تحتاج إلى ركن خاص أو أكثر يتوجب أن يدخل في تكوينها لكي تقوم الجريمة
ً
التعذيب ،إذ تحتاج إلى ركن ثالث هو الركن المفترض ،فإذا انتفى أحد هذه األركان الثالثة ،فال تقوم

قانونا ،إذن جريمة التعذيب تقوم على ثالثة أركان ،األول الركن المفترض ،والثاني الركن المادي،
الجريمة ً
والثالث الركن المعنوي.

الركن المفترض :ولقيام الركن المفترض لجريمة التعذيب يجب أن تتوافر صفة خاصة في الجاني ،وصفة
خاصة في المجني عليه
"موظفا عمومي"
أ /الجاني :يتعين أن يكون الجاني في هذه الجريمة
ً
 1د .سامي صادق المال ،اعتراف المتهم ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية مصر – القاهرة1986 ،م ،ص  - .142عبد هللا بن
محمد الخليفة ،حقوق المتهم في مرحلة الضبط والتحقيق ،رسالة ماجستير ،المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب – الرياض –

السعودية ،1989 ،غير منشورة ،ص - .66د .عبد الحميد الشواربي ،اإلخالل بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء ،منشأة المعارف

باإلسكندرية – مصر1997 ،م ،ص .137

 2د .محمد علي السالم ،اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري واالستدالل والتحقيق ،ذات السالسل ،الكويت ،ط ،2د .ت،
ص .113

 3د .أكرم نشأت ابراهيم ،علم النفس الجنائي ،الطبعة السابعة ،مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع1998 ،م ،ص .41

 4د .أكرم نشأت ابراهيم ،المرجع السابق ،ص .42

 5عبد الكريم يونس الخطيب ،مرجع سابق.1111/9 ،
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حيث تقع هذه الجريمة في الغالب وفي العادة من الموظف العمومي ،ويمكن استنتاج ذلك من ّ ِ
نص
المشرع في (المادة  117من قانون العقوبات لسنة ": )42أن كل موظف في الخدمة العامة عرض
شخصا آخر الستعمال القوة أو العنف معه أو أمر باستعمال القوة والعنف معه لكي ينتزع منه أو من
ً
المشرع الجزائي الفلسطيني
أي فرد من أفراد عائلته اعت ارًفا بجرم أو معلومات تتعلق بجرم ،"...وقد توسع
ّ

في تعريف الموظف العام ،فعرفته (المادة  1من قانون العقوبات لعام "ُ )1142يقصد بعبارة الموظف
العام كل شخص يشغل وظيفة من الوظائف المشار إليها فيما يلي ،أو يقوم بأعبائها بالوكالة ،أو بصورة
أخري أي

كل وظيفة مدنية بما في ذلك منصب المندوب السامي ،أُنيط ْت صالحية التعيين لها أو العزل منها
أُّ -
بجالله الملك أو بالمندوب السامي ،أو بالمندوب السامي في المجلس التنفيذي ،أو بأية لجنة أو
هيئة عامة ،أو..

كل وظيفة يعين أو ُيختار لها الشخص الذي يشغلها بحكم القانون ،أو..
بُّ -
كل وظيفة مدنية أُنيط ْت صالحية التعيين لها ،أو العزل منها ،بأي شخص أو جماعة من األشخاص
جُّ -
يشغلون وظيفة من الوظائف المشار إليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو..

كل حكم أو فيصل في أية إجراءات ،أو قضية ،أحيلت للتحكيم بقرار من المحكمة أو بموافقتها ،أو
دُّ -
بمقتضي أي تشريع من التشاريع.

أيضا
ه -وتشمل هذه العبارة ً

( )1أي عضو من أعضاء لجنة تحقيق عينت بمقتضى أي تشريع من التشاريع أو وفًقا ألحكامه.
( )2الشخص المنوط به تنفيذ إجراءات أية محكمة من المحاكم.

( )4جميع األشخاص الذي ينتسبون للقوى العسكرية أو لقوات بوليس فلسطين.
( )3جميع األشخاص المستخدمين في أية دائرة من دوائر الحكومة.

كل رجل من رجال الدين أيًّا كانت الطائفة التي ينتمي إليها ،عند قيامه بإشهار زواج مقبل أو بعقد
(ُّ )1
زواج بحفظ سجل بالزواج ،والمواليد ،والعماد ،والوفيات ،والدفن ،واصدار شهادات بها ،ولكن ليس
بأية صفة أخرى.

( )2الشخص المستخدم لدى سلطة بلدية.
()8

مختار القرية.

ورغم التعريفات السابقة للموظف العمومي إال أن هذه الجريمة تقع في الغالب من رجال الضبطية

خصوصا القضائية حيث من غير المعقول وقوعها من غير أولئك ،كونهم
سواء القضائية 1أو اإلدارية،
ً
 1وبالنظر إلى نصوص قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2111م نجد أن المشرع قد منح صفة الضبطية القضائية،
بالنص حيث ورد بالمادة ()19
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المكلفين بالبحث عن الجرائم في مرحلتي االستدالل والتحقيق ،والمكلف بهذه الوظيفة هم رجال الشرطة،1
وبموجب القانون رجال الشرطة على اختالف رتبهم ،ووظائفهم ،ومواقعهم يعتبرون
جميعا من رجال
ً
الضبط اإلداري.2
المجني عليه :صفة المجني عليه (المتهم) هي العنصر الثاني للركن المفترض في جريمة التعذيب،
ب/
ُّ

وقد عرفه الفقه المتهم بأنه":هو كل من تنسب إليه سلطة االتهام ارتكاب فعل ُّ
يعده القانون جريمة سواء
3
أيضا بأنه ":هو من توافرت ضده أدلة أو قرائن قوية كافية
فاعال
بوصفه
ً
أصليا أو شر ً
يكا"  .وعرفه ً
ً
لتوجيه االتهام إليه ،وتحريك الدعوى الجنائية قبله".4

ونرى أنه ال يشترط صفة المتهم في المجني عليه؛ ألن (قانون العقوبات لسنة  )36لم يتوقف عند

شخصا آخر الستعمال القوة أو
هذه الصفة ،وانما اعتبر الجريمة تقع ضد أي شخص بقوله "  ..عرض
ً
العنف معه" ،5ونفس المعنى ورد في المادة  118من قانون العقوبات األردني المطبق بالضفة الغربية
صا  "..وبناء على هذه النصوص ال يشترط أن يكون
هما ،بل يصح أن
"من سام شخ ً
ُّ
المجني عليه ُمت ً
يكون
خبير أو أي شخص له صفة في الواقعة ،حتى ولو كان المجني عليه أو المدعي بالحق
شاهدا أو ًا
ً

المدني ،أو غيرهم ممن يتعرضون ألنواع التعذيب ،وقصد المشرعُ من وراء ذلك حماي ًة أكبر للحقوق
والحريات.

يجرمُ على مجرد التفكير في الجريمة ،أو على مجرد
الركن المادي :يمثل صلب الجريمة ألن الشارع ال ّ
الدوافع والنزعات النفسية الخالصة ،وانما يستلزم أن تظهر تلك النزعات والعوامل النفسية في صورة واقعة
 .1يتولى أعضاء النيابة العامة ،مهام الضبط القضائي ،واإلشراف على مأمور الضبط ،كل في دائرة اختصاصه.
ونصت المادة ( )21يكون من مأموري الضبط القضائي

 /1مدير الشرطة ،ونوابه ،ومساعدوه ،ومديرو شرطة المحافظات ،واإلدارات العامة.
 /2ضباط ،وضباط صف الشرطة ،كل في دائرة اختصاصه.
 /3رؤساء المراكب البحرية والجوية.

 /4الموظفون الذين خولوا صالحيات الضبط القضائي بموجب القانون.

 1نصت (م3من القرار بقانون رقم 6لسنة 1963م بشأن الشرطة) والمعمول به في قطاع غزة على أن تختص هيئة الشرطة
النظام ،واألمن العام ،وعلى األخص منع الجرائم ،وضبطها وحماية األرواح ،واألعراض ،واألموال وتنفيذ ما تفرضه
بالمحافظة على ّ
عليها من القوانين ،واللوائح من تكاليف ،وهذا ما نصت عليه (م 4من قانون األمن العام المؤقت رقم  38لسنة  ،1965وتعديالته

رقم  51لسنة  1965بشأن الشرطة) ،والمعمول به في الضفة الغربية.

 2د .أحمد لطفي السيد ،الشرعية اإلجرائية وحقوق اإلنسان ،كلية الحقوق – جامعة المنصورة ،ال يوجد مكان طباعة ،ص .98

 3أ .د عوض محمد عوض ،المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائية ،منشأة المعارف ،د .ت ،ص .47
 4سامي صادق المال ،مرجع سابق ،ص .29

( 5المادة  118عقوبات  " 36كل موظف في الخدمة العامة عرض شخصاً آخر الستعمال القوة أو العنف معه أو أمر باستعمال
القوة والعنف معه لكي ينتزع منه أو من أي فرد من أفراد عائلته اعترافاً بجرم أو معلومات تتعلق بجرم ،يعتبر أنه ارتكب جنحة").
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الولوج ألعماق نفوس البشر ،والتفتيش في تفكيرهم
مادية هي الواقعة اإلجرامية ،فالمشرعُ ال
ُ
يستطيع ُ
ماديا يتمثل بهذه
ًا
التفكير وتلك العوامل النفسية
المجرد ليعاقبهم على ذلك ،دون أن يتخذ هذا
مظهر ً
ُ

يحقق
الجريمة في واقعة ارتكاب جرم التعذيب سواء المادي أو النفسي ،فهو عبارة عن الفعل الذي
ُ
االعتداء على الحق الذي يحميه القانون ،وهو جسد وكرامة اإلنسان.
لذلك يقوم الركن المادي على ثالثة عناصر هي:
-1السلوك اإلجرامي :الذي يتمثل في صورتين األولى ممارسة التعذيب بالفعل ،وفيها يقوم (الموظف
العام) بنفسه بتعذيب المجني عليه سواء متهم أو غيره لحمله على االعتراف أو اإلدالء بمعلومات،
والثانية األمر بالتعذيب ،وفيها يأمر الجاني (الموظف العام) غيره من األفراد بتعذيب المجن ِي عليه سواء

متهما أو غيره لحمله على االعتراف ،أو اإلدالء بمعلومات ،ويقوم السلوك اإلجرامي إذا اقترف
كان
ً
الجاني ألي صورة من الصورتين السابقتين.
-2النتيجة اإلجرامية :وتتمثل النتيجة اإلجرامية لجريمة التعذيب في المساس بالحق في سالمة الجسم،

مس بأحدهما تتحقق النتيجة
أو المساس بالحق في الحياة؛ وهما من الحقوق التي يحميها القانونُّ ،
فأي ّ
اإلجرامية.

ِّ
المشرعُ الجنائي في قطاع غزة والضفة الغربية أنه ال عبرة للنتيجة التي كان القصد أن يؤدي
هذا وقرر
عنصر
ًا
ؤلف
إليها ارتكاب فعل أو ترك إال إذا ورد ُّ
يح على أن نية الوصول إلى تلك النتيجة ت ُ
نص صر ُ
من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل أو الترك.1

-1رابطة السببية :أي العالقة بين السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية ومؤداها أن يكون السلوك

اإلجرامي الذي اقترفه الجاني هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة المعاقب عليها في قانون العقوبات
األردني والبريطاني المعمول بهما في قطاع غزة والضفة الغربية.
افر متى ارتكب الجاني فعل
الركن المعنوي :يتكون من عنصرين هما العلم واإلرادة ،فالقصد يكون متو ًا
التعذيب عن علم وارادة مسبقين بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسالمة جسم المجني عليه أو صحته
أو حالته النفسية.

ومن هنا وحتى يتوافر القصد الجنائي (الركن المعنوي لجريمة التعذيب) وتوصف هذه الجريمة
بالعمدية يتوجب أن يتوافر فيها ركنا العلم الذي يجب أن يحيط بأركان الجريمة ،واإلرادة التي يجب أن

تتجه الى احداث الفعل والنتيجة معا ،حيث ال تقوم جريمة التعذيب إال بهما؛ وال مسئولية جنائية بدونهما.

 2/11 1من قانون العقوبات الساري في قطاع غزة رقم  74لسنة 1936م) .و(م  65من قانون العقوبات رقم  16لسنة 1961م).
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المبحث الثاني :السياسة التجريمية للتعذيب في القانون الفلسطيني والشريعة اإلسالمية
المطلب األول :حكم التعذيب في الشريعة اإلسالمية
حرم هللا – تعالى -االعتداء على نفس المسلم أو على أي جزء من بدنه ،وقرر عقوبة شرعية على
من يعتدي على شيء من ذلك ،قال هللا تعالى﴿ وكت ْبنا عل ْي ِهم ِفيها أن النْفس ِبالنْف ِ
س واْلع ْين ِباْلع ْي ِن
ْ
1
ِ
ف و ْاألُ ُذن ِب ْاألُ ُذ ِن و ِ ِ ِ
ِ
و ْاأل ْنف ِب ْاأل ْن ِ
اص ﴾  ،وقال هللا تعالى﴿ والذين ُي ْؤُذون
الس ِّن واْل ُج ُروح قص ٌ
السن ب ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
احتمُلوا ُب ْهتاناً واِ ْثماً ُمِبيناً﴾.2
اْل ُم ْؤ ِمنين واْل ُم ْؤ ِمنات ِبغ ْي ِر ما ا ْكتسُبوا فقد ْ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ُّ ِ
اسا ِمن الن ْب ِط
وورد ع ْن ُع ْروة ْبن الزب ْير ،أن هشام ْبن حكيم ،وجد رُج ًال و ُهو على ح ْمص ُيش ّم ُس ن ً
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ول (ِإن هللا ُيعِّذ ُب الِذين ُيعِّذُبون الناس ِفي
في أداء اْلج ْزية ،فقال ما هذا؟ إّني سم ْع ُت رُسول هللا ) )يُق ُ
3
ِ
ِ
ُّ
ض ُه).4
الد ْنيا)  ،كما قال  -صلى هللا عليه وسلمُ ( -ك ُّل اْل ُم ْسل ِم على اْل ُم ْسل ِم حرٌام ،د ُم ُه ،وماُل ُه ،و ِع ْر ُ
طبِت ِه "إني
بن الخطاب -رضي هللا عنه  ،-فقال في ُخ ْ
عمر ُ
وقال الربيع بن زياد رحمه هللا قال خطبنا ُ
ص ُه منه" ،فقال
الك ْم ،فمن ُف ِعل ِب ِه ذلك فلي ْرف ْع ُه ِإلي ،أ ُِق ُّ
أمو ُ
لم أبع ْث ُعمالي ليضربوا أبشارُكم ،وال لِيأ ُ
ْخ ُذوا ْ
ص ُه،
ص ِه منه؟" قال "إي والذي نْفسي بيده ،إال أ ُِق ُّ
بن العاص "لو أن رُجالً أدب بعض رِعيت ِه ،أتُِق ُّ
عمرو ُ
أيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-أقص ِم ْن نْف ِس ِه".5
وقد ر ُ
فيتضح مما تقدم وجرى نقله من اآليات واألحاديث وأثر الخلفاء الراشدين أن تعذيب المسلم أو غيره

حرام ،وكذلك تعذيب المسجونين والمتهمين حرام من حيث األصل ،فكانت الشريعة اإلسالمية سباقة في
يجزها إال البعض والقليل
منع التعذيب بكل صوره إال في حاالت محددة فيها خالف بين العلماء ،ولم ْ
من العلماء ،ورأي من أجازوا يتعارض مع أصول الشريعة ،وما ورد في القرآن الكريم وقول رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم ،-واإلسالم أو أي دين سماوي بريء من مثل هذه الجرائم.6

 1سورة المائدة آية 45

 2سورة األحزاب آية .58

 3صحيح .أخرجه مسلم في صحيحه ( )2118/4ح(.)2613
4

حديث صحيح ،سند االمام مسلم ( )1986/4ح ()2564

 5أخرجه أبو داود ،في كتاب جامع األصول في أحاديث الرسول ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد
ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير ( )82/4ح (.)2169

 6انظر -د .عبد هللا مبروك النجار ،حكم التعذيب لإلقرار بالتهمة -دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي ،تقديم محمد ازرع المحامي،
الناشر جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء.2114 ،

 عادل بن محمد النويجري ،التعذيب والمعاملة المهينة بكرامة االنسان في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ،رسالة ماجستير،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية -الرياض -السعودية.2116 ،
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ويجد المتعمق في الفقه الجنائي اإلسالمي أن األصل في اإلنسان براءةُ الذمة ،فال يجوز توقيفه أو
ببينة شرعية ،أو تهمة معتبرة ،ويكون التعامل معه خالل ذلك بما يتوافق مع إنسانيته وكرامته،
حبسه إال ِّ

كما إنه البد في جميع مراحل التحقيق أو التوقيف أو السجن للمتهم ،من مراعاة الحفاظ على حقوقه

وحقوق ذويه ،وأن يكون ذلك بعلم القضاء واشرافه ،ووفق بالغ رسمي معتمد ،دون تجسس أو انتهاك

لحرمات البيوت.

اء المادية أو المعنوية
وقد وقفت الشريعة اإلسالمية سًدا ً
منيعا ضد كل أساليب التعذيب الشنيعة سو ً
مباشرة كانت أو غير مباشرة ،بأي نوع كان هذا التعذيب ،وحرمت االعتداء على النفس وما دونها وما

يؤثر على العقل أو يضعف الوعي لدى المتهم ،1يقول عليه الصالة والسالم في خطبة حجة الوادع
(فِإن ِدماء ُك ْم وأ ْموال ُك ْم وأ ْعراض ُك ْم ب ْين ُك ْم حرٌام ك ُح ْرم ِة ي ْو ِم ُك ْم هذاِ ،في ش ْه ِرُك ْم هذاِ ،في بلِد ُك ْم هذا) 2وع ْن
ِ
ِ
ِ
ام ِرئ ُم ْسلِم ِبغ ْي ِر ح ّق ،ل ِقي هللاُ و ُهو
أبي أُمامة قال :قال النب ُّي صلى هللا عل ْيه وسل ْم (م ْن جرد ظ ْهر ْ
ِ
ان).3
عل ْيه غ ْ
ضب ُ
كما أجمع جمهور فقهاء المذاهب على عدم صحة إقرار المكره ،إال بعض آراء المالكية وبعض

متأخري الحنفية وهو رأي مرجوح عندهم لعدم وجود الدليل ،4واألحاديث النبوية السابقة تؤكد برفع المؤاخذة
عن المكره مطلًقا.

المطلب الثاني :حكم التعذيب في القانون الفلسطيني
يحظر االعتداء على نفس المتهم وكرامته ،5وهذه ضمانة كبرى أقرها المشرعُ وكفلتها الدساتير والقوانين

نظر لما تنطوي عليه جريمة االعتداء من مساس خطير بالحريات العامة وسالمة
لحماية المتهم ،وذلك ًا
النفس ،واهدار للكرامة اآلدمية والتي ال تنمحي آثارها من الضمير االجتماعي وال يقوي على طيه النسيان،
ومعنويا ،وال يجوز ضربه بأي حال ومهما كانت األسباب
ماديا
ً
فال يجوز االعتداء على المتهم في نفسه ً
المشرعُ أن تقييد الحريات بالقبض والحبس إذا تطلب األمر ذلك تنفي ًذا للقانون يجب
أو حتى تهديده ،واكد ِّ
أالّ يصحبه اعتداء أو إهانة.

 1أحمد صالح المطرودي ،جريمة تعذيب المتهم لحمله على االعتراف والمسئولية الجنائية فيها وتطبيقاتها في النظام السعودي،
رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،2113 ،غير منشورة ،ص .49

 2صحيح .أخرجه البخاري في صحيحه ( )24/1ح (.)67

 3حديث ضعيف أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( )116/8ح ()7536

 4د .محمود علي السرطأوي ،االعتراف غير االرادي ،الجزء الثاني ،أبحاث الندوة العلمية األولى – الخطة األمنية الوقائية العربية
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وعليه فقد حظر القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2113م التعذيب ،فنص في (المادة /13

مل المتهمون وسائر المحرومين من
 )1على أنه ":ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيبُ ،
ويعا ُ
حرياتهم معامل ًة الئق ًة" ،لذلك ال يجوز استعمال اإلكراه المادي أو المعنوي أو انتزاع المعلومات بالقوة،

كون ذلك يتنافى مع الضمير واألخالق ويحط من كرامة اإلنسان التي حفظها هللا الخالق ﴿ولق ْد كرْمنا
بِني آدم وحمْلناهم ِفي اْلب ِر واْلبح ِر ورزْقناهم ِمن الطِيب ِ
ات وفضْلناهم عل ٰى كِثير ِممن خلْقنا تْف ِ
يال﴾،1
ضً
ْ
ّ
ْ
ّ
ُْ
ُْ
ُْ

كل قول أو اعتراف صدر نتيجة إكراه ،2وهذا ما
كما أن التعذيب يهدر الحقوق والحريات ،ويقع
باطال ُّ
ً
أيضا المشرعُ في قانون اإلجراءات الجزائية مادة ( )1/214والتي نصت أنه يشترط لصحة االعتراف
أكده ً

اختيارا ،ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي ،أو وعد ،أو وعيد".
" أن يصدر طواعي ًة و ً

بدوره اعتبر قانون العقوبات البريطاني المطبق في قطاع غزة أن جريمة التعذيب جنح ٌة حيث

نصت المادة  117ع  42أن "كل موظف في الخدمة العامة عرض شخصاً آخر الستعمال القوة أو
اعترًفا
العنف معه أو أمر باستعمال القوة والعنف معه لكي ينتزع منه أو من أي فرد من أفراد عائلته ا

بجرم أو معلومات تتعلق بجرم ،يعتبر أنه ارتكب جنحة".

النص في قانون العقوبات األردني المطبق في الضفة الغربية في المادة  217على أنه- 1":من
وجاء ُّ

سام شخصاً أي نوع من أنواع العنف والشدة التي ال يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة

أو على معلومات بشأنها ،عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات.

- 2واذا أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثالث

سنوات ما لم تستلزم تلك األعمال عقوب ًة أشد.

ونصت (المادة  48من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل "السجون" رقم  2لسنة 1117م) على حقوق
عديدة للموقوف أهمهما والمتعلق ببحثنا ورد في (الفقرة  )2من المادة وينص على "يمنع تعذيب النزيل

أو استعمال الشدة معه".

كل موظف عام أو
أما مشروع قانون العقوبات الفلسطيني والذي لم ير النور نص على  ":أن ُيعاقب ُّ

شخص مكلف بخدمة عامة أمر بتعذيب شخص أو حرض على تعذيبه أو وافق على أو سكت على

ذلك ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات ،واذا نشأ عن التعذيب إصابة المجني عليه بجرح

بالغ أو عاهة مستديمة ،تكون العقوبة السجن المؤقت ،واذا افضى التعذيب الى موت المجني عليه تكون

العقوبة اإلعدام".

1
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وهذا المسلك الذي سلكه المشرعُ الفلسطيني يتوافق مع إجماع الفقهاء على اختالف آرائهم على
معارضة اللجوء للتعذيب سواء كان التعذيب المادي أو المعنوي إلرغام المتهم أو غيره على االعتراف
شخص حتى لو
بالجريمة كون ذلك يتعارض مع االعتبارات اإلنسانية واألخالقية التي تأبى أن يعاني
ُ
كان ذلك بحجة مصلحة المجتمع في الحصول على الحقيقة.
كما يتوافق مع قواعد القانون الدولي والمؤتمرات األممية التي جرمت اللجوء الى التعذيب النتزاع

أيضا من الناحية النظرية – مع االلتزامات
اعترافات من المتهمين أو المشتبه فيهم ،وينسجم ذلك – ً
الدولية المترتبة على انضمام دولة فلسطين المحتلة في إبريل  ،2113التفاقية مناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة غير اإلنسانية أو القاسية 1173م ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
1122م.
لحق المتهم
وهذا هو المسلك في القانون المقارن ،فقد ورد في قانون العقوبات المصري حماية ِّ
في جسده وقضت بعقوبة األشغال الشاقة على كل موظف أو ُمست ْخد ِم عمومي أمر بتعذيب متهم أو
فعل ذلك بنفسه لحمله على االعتراف.1

المطلب الثالث :تأثير التقادم على دعوى التعذيب
ِ
كل اعتداء على أي من الحريات
نصت (المادة  32من القانون األساسي المعدل) على أنّ ":
الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون

األساسي أو القانون ،جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وتضمن السلطة

الوطنية تعويضاً عادالً لمن وقع عليه الضرر".

يتضح من ّ ِ
النص أن مأمور الضبط القضائي أو أي موظف إذا خالف هذه النصوص فإن المسؤولية
المدنية تجب تجاه من تضرر جراء ذلك ،وله الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية،

ِّ
المشرعُ حق المتضرر ،واعتبر ذلك جريمة ال تسقط الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
كما حصن

وتعتبر جريمة التعذيب من جرائم االعتداء على الحرية الشخصية؛ ذلك ألن الجاني فيها هو أحد رجال

السلطة ،ويرتكب هذه الجريمة باسم السلطة ولحسابها؛ ولذا فإن الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها

ال تسقط بمضي المدة.

1

 -انظر (المادة  016قانون العقوبات المصري) المادة  331،333من قانون العقوبات العراقي ،والمادة  390من قانون العقوبات

السوري والمادة  430،431،434من قانون العقوبات الليبي والمادتين  084،086من قانون العقوبات الفرنسي اللتان تجرمان لجوء
الموظف العمومي بنفسه أو بالواسطة إلى تعذيب المتهم باستعماله العنف معه بدون دافع شرعي أثناء تأدية واجبه.
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الفصل الثاني :واقع التعذيب في فلسطين والجزاء المترتب عليه
سنتحدث في هذا الفصل عن جريمة التعذيب كواقع يمارس في األراضي الفلسطينية من قبل

القائمين على نفاذ القانون ،والجزاء الذي قرره المشرعُ كعقوبة على ارتكاب هذا الجرم ،وأثر التقادم عليها
وسنقسم هذا الفصل لمبحثين كالتالي
المبحث األول :واقع التعذيب في فلسطين
المتتبع والمراقب لوضع الموقوفين في سجون السلطة الفلسطينية يجد أن سياسة ممارسة التعذيب

مستمرة بغض النظر عن وتيرتها ،فقد أدى التعذيب في سجونها إلى وفاة عدد من الضحايا خاصة في
ظا بفعل الضغوط التي مارستها مؤسسات حقوق
اجعا ملحو ً
سنواتها األولى ،ورغم استم ارره إال أنه شهد تر ً

اإلنسان الفلسطينية والدولية والذي قاد إلى اتخاذ بعض التدابير وان لم تكن كافية للحد من ممارسة

التعذيب ووفًقا للتقارير الصادرة عن منظمات حقوق اإلنسان ،فإن وتيرة التعذيب داخل مراكز التوقيف

2

قد ازدادت وبشكل ملحوظ خالل سنوات االنقسام الفلسطيني ،1ووفًقا لهذا التقرير الذي استندنا عليه
اطنا
أحتل العام 2111م أعلى عدد من الشكاوى الواردة للمنظمات الحقوقية حول تعرض قرابة  1277مو ً
للتعذيب ،فيما بلغ إجمالي الشكاوى الواردة للمنظمات الحقوقية الفلسطينية بشأن تعرض المواطنين
للتعذيب أو سوء معاملة على يد عناصر شرطية وأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية خالل االعوام من
 2118م حتى  2118م قرابة  1112شكوى وادعاء بتعرض للتعذيب.

يضاح تكلفة ارتكاب جريمة التعذيب في األراضي الفلسطينية المحتلة ،أكد تقرير الهيئة
وفي سبيل إ ً
الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد” أن في العام 2118م بلغ عدد االنتهاكات التي وثقتها
مؤسسات حقوقية حول تعرض األشخاص المحتجزين أو الموقوفين للتعذيب وسوء المعاملة والمعاملة

الحاطة بالكرامة في مراكز التوقيف واالحتجاز حوالي ( 311شكوى) في كل من الضفة الغربية وقطاع
غزة ،بينما في العام  2117بلغت عدد الشكاوى حوالي ( 283شكوى) فيما في العام 2111م بلغ إجمالي
عدد الشكاوى ( )112شكوى  ،وفي العام 2111م تلقت مؤسسات حقوقية ما يقارب ( )471شكوى أفاد

خاللها الضحايا بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة ،في العام 2111م ،بلغت عدد الشكاوى ()213
1

 -حلمي األعرج ،مدير مركز الدفاع عن الحريات ،التعذيب في فلسطين المحتلة وانصاف الضحايا ،منظمة العفو الدولية،

http //www.amnestymena.org/ar/magazine/ISSUE22/TorturePAOT.aspx?articleID=1151

 -الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ،تقرير حول التحقيق والتشريح حاالت الوفاة في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية

لسنة .2111

 -تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق االنسان بتاريخ .2115/11/11

 2تقرير خاص حول (واقع جريمة التعذيب في فلسطين خالل سنوات االنقسام الداخلي الفلسطيني) صادر عن الهيئة الدولية لدعم
حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد” ،بتاريخ 2117/7/2مhttp //www.icspr.ps/new/news.php?nid=62 ،

003

اطنا بشكوى لمنظمات حقوقية تفيد تعرضهم للتعذيب ،وفي
شكوى ،و العام 2112م فقد تقدم ( )213مو ً
العام 2114م تلقت مؤسسات حقوقية حوالي ( )318شكوى باالدعاء بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة
والمعاملة الالإنسانية والحاطة بالكرامة أو للتهديد أثناء التوقيف واالحتجاز ،والعام 2113م بلغت عدد

الشكاوى التي يفيد أصحابها بتعرضهم للتعذيب والمعاملة غير الالئقة أثناء االحتجاز أو التوقيف أو

التحقيق من قبل الجهات المختصة ،حوالي ( )811شكوى.

أما في العام 2111م ورغم انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب ،إال أنه لم يشهد
تناقصا في حجم الشكاوى ،فوفًقا للتقارير الحقوقية التي استند عليها معد التقرير (للهيئة الدولية لدعم
ً
حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد”) فقد تقدم خالل هذا العام حوالي ( )1277مواطن بشكوى تفيد تعرضهم

للتعذيب وانتهاك الحق في السالمة الجسدية في السجون ومراكز التوقيف واالحتجاز ،وكذلك الحال شهد

العام 2112م تلقت المنظمات الحقوقية ما يقارب ( )328شكوى أفاد أصحابها بتعرضهم للتعذيب
والمعاملة القاسية.

في ذات السياق يشير التقرير نفسه أن اإلحصاءات الصادرة عن مراكز حقوقية عاملة في األراضي

الفلسطينية ،تؤكد أن حاالت الوفيات داخل مراكز التوقيف والتحقيق والسجون في تزايد جراء الضرب
والتعذيب وشبهات اإلهمال الطبي ،حيث ارتفع عدد الوفيات في السجون ومراكز التوقيف جراء تعرض

النزالء للتعذيب ،أو في ظروف يشتبه فيها بتعرضهم للتعذيب ،أو في ظروف يشتبه فيها بوجود إهمال

طبي ،منذ يونيو عام 2118م حتى أكتوبر 2112م ،إلى  17موقوفاً ،بينما يري معد التقرير بأن حصيلة
الوفيات في السجون ومراكز التوقيف قد زادت عن هذا الحد لتصل إلى أكثر من ( )22حالة وفاة وفًقا
لمتابعة وتدقيق التقارير الدورية والسنوية الصادرة عن المؤسسات الحقوقية التي وثقت تلك الحاالت خالل

الفترة التي يغطيها البحث ،وهو ما يدلل بوضوح على عدم وجود أية دالئل تشير إلى أن السلطة
الفلسطينية برأسيها في الضفة وغزة قد باشرت في اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الممارسات غير

القانونية بشكل نهائي وقطعي ،رغم تصريحات المسؤولين عن مراقبتهم لتلك األعمال والعمل على وقفها
ومحاربتها ومحاسبة المسؤولين عنها ،األمر الذي يجعل الباب موارباً في المستقبل لحصد مزيد من أرواح

تدخال فورًيا ،وتكاثف كل الجهود لجهة إلزام المكلفين بالقانون
الضحايا جراء التعذيب ،وهو ما يتطلب
ً
واعمال حقوق المواطنين.
كثير في مجال
هذه اإلحصائية تدل على مؤشر خطير يؤكد أن ثقافة أجهزة نفاذ القانون لم تتحسن ًا
مناهضة التعذيب وانتهاك حقوق اإلنسان الفلسطيني الذي يعاني من إجرام االحتالل.
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المبحث الثاني :الجزاء المترتب على جريمة التعذيب
منع التعذيب هو ضمانة من عدة ضمانات معينة أقرها المشرعُ للمتهم وغيره من أطراف الدعوى
الجزائية كما أوضحنا سابًقا ،وتهدف في مجملها أن يحصل ذلك الشخص على حقوقه المشروعة ،وأن
يتم ضمانة سالمة جسده ،وعدم إجباره على االعتراف على جرم لم يرتكبه ،لذلك فإن اإلجراءات القانونية

ِّ
المشرعُ والفقه،
في الدعوى الجزائية كي تكون صحيح ًة ،يجب أن تتوافر فيها الضمانات التي حددها
وأهمها منع التعذيب للمتهم أو الشاهد أو الخبير ،واذا وقع التعذيب يكون قد تخلف شرط من الشروط

المقررة لصحة العمل اإلجرائي ليندرج تحت طائفة األعمال اإلجرائية المخالفة للقانون ،إذ يجب أن تصدر

اطال،
اء ب ً
بإرادة حرة خالية من أي تأثير ناتج عن وعد أو وعيد أو تعذيب ،وبالتالي يصبح هذا اإلجر ُ
ويترتب على بطالن اإلجراء عدم االعتداد به ،واعتباره كأنه لم يكن ،وعدم االعتداد بآثاره ،1مما يعني
بطالنا مطلًقا ،كما أن األدلة المتحصلة جراء ذلك غير
أن كل اإلجراءات الالحقة لجريمة التعذيب باطلة
ً
معتبرة وليس لها أي ُة قيمة قانونية.

احدا في مواجهتها ،حيث قرر
اء و ً
وال يتوقف األمر عند ذلك فلم ترتب األنظمة اإلجرائية جز ً
ِّ
عددا من الجزاءات في مواجهة من يرتكب هذا الفعل المجرم ،فهناك الجزاء اإلجرائي،
المشرعُ الفلسطيني ً

وهناك الجزاء الجنائي ،2وثمة جزاء مدني ،وهناك جزاءات أخرى إدارية ،وال يغير من ذلك األمر ما اتجه
ّ
ِّ
المشرعُ والفقه والقضاء إلى تقرير مسئولية الدولة عن أعمال أولئك الموظفين ،إذ أن هذه المسئولية
إليه
ال تسقط عنهم ،فهم مسؤولون بشكل تضامنيّ مع الدولة.
وبالتأكيد تهدف هذه الجزاءات إلى توفير الحماية الجنائية للحريات وحرمة الحياة الخاصة ،حماية

للمصلحة العامة ومصلحة المتهم بوجه خاص،3

وعليه فإن الجزاء اإلجرائي المترتب على ارتكاب جريمة التعذيب ،ال تتوقف على بطالن اإلجراءات

فقط؛ وانما تستوجب مسئولية جنائية ومدنية وتأديبية ،سنتطرق إليها بشكل موجز كالتالي:

- 1د .مدحت محمد الحسيني ،البطالن في المواد الجنائية ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية – مصر ،0993 ،ص .07
-د .أحمد فتحي سرور ،نظرية البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية ،مكتبة النهضة المصرية0959 ،م ،ص .03-01

( 2المادة  161من قانون العقوبات لسنة  0936الساري في قطاع غزة)( ،المادة  181من قانون العقوبات المصري)
 - 3د .طارق الديرأوي ،مرجع سابق ،ص .835
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المطلب األول :الجزاء الجنائي
ِّ
تشكل

العقاب،1

جريمة التعذيب جريم ًة بحق من ارتكبها ،حين تبلغ هذه الجريمة ًّ
حدا من الجسامة تستوجب
كونها تتعلق بانتهاكات لحقوق األفراد تتمثل في سالمة جسدهم من كل اعتداء ،وهذه الجريمة

أجمع القانون المقارن تقر ًيبا على اعتبارها جريمة تستوجب الجزاء والعقاب الجنائي ،كون هذا الموظف
ِّ
المشرِع وغاياته الواضحة بحفظ سالمة جسد اإلنسان وكرامته حتى لو كان ُمته ًما،
الجاني خالف قصد
ويعتبر الجزاء الجنائي الوسيلة الفعالة إلسباغ الحماية التامة لمثل هذه الحقوق.

مسلك ال يساهم في
واعتبر قانون العقوبات الساري في قطاع غزة هذه الجريمة من الجنح؛ وهذا
ٌ
ادعا لمن يقوم باستجواب المتهم أو القائم باتخاذ إجراءات
الحفاظ على جسد االنسان وكرامته ،وال يشكل ر ً
جزائية بحق اآلخرين ،وربما يعود ذلك لسياسة المحتل البريطاني التي كانت تمارس التعذيب ضد أبناء

شعبنا.

أما قانون العقوبات المصري فهو متقدم في ذلك حيث تشدد في الجزاء الجنائي ضد مرتكب هذه

لحق المتهم في جسده ،وهذا ما قررته (المادة  )126منه حيث قضت بعقوبة األشغال
الجريمة حماية ِّ
ِ
كل موظف أو ُمست ْخد ِم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على االعتراف.2
الشاقة على ّ
المطلب الثاني :الجزاء أو المسئولية المدنية
حدوث الضرر هو أساس قيام المسئولية المدنية 3والتي تتمثل في صورتين الغرامات المالية وهي

مرتبة تتوسط الغرامة الجنائية والتعويضات وتستحق مقابل ذلك الفعل المخالف للقانون والمنسوب إلى

فرد مما تسبب له بضرر ،4وتتمثل في
أحد موظفي الدولة ،والذي نتج عنه خرق لحقوق أحد األ ا
يحق لكل من أصابه ضرر بسبب
التعويضات المدنية بغية جبر الضرر الذي أصاب الغير ،حيث ُّ

تعويضا من الشخص الذي خالف القانون ،تطبيًقا لقواعد المسؤولية
تصرف مخالف للقانون أن يطلب
ً
المدنية.5

 1د .سليمان عبد المنعم ،أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

1997م ،ص .78

 - 2انظر المادة  332،333من قانون العقوبات العراقي ،والمادتين  184،186من قانون العقوبات الفرنسي اللتان تجرمان لجوء

الموظف العمومي بنفسه أو بالواسطة إلى تعذيب المتهم باستعماله العنف معه بدون دافع شرعي أثناء تأدية واجبه.
 3د .طارق الديراوي ،مرجع سابق ،ص .842

 4د .أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،ص .9

 5د .سليمان عبد المنعم ،أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

1997م ،ص .77
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أي من الحريات
ونصت (المادة  32من القانون األساسي المعدل) على أن ":كل اعتداء على ّ
الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون
األساسي أو القانون ،جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وتضمن السلطة

عادال لمن وقع عليه الضرر".
الوطنية
تعويضا ً
ً

يتضح من ّ ِ
النص أن مأمور الضبط القضائي أو أي موظف إذا خالف هذه النصوص فإن المسئولية
المدنية تجب تجاه من تضرر جراء ذلك ،وله الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية،
ورغم ذلك نرى أن موضوع التعويضات المادية التي يجب أن تلتزم بها الدولة بموجب تلك النصوص

القانونية هي مجرد وعود ونصوص قانونية تحتاج إلى لوائح لتنظيمها ،ولم يسجل أن دفعت السلطة
تعويضات عن أخطاء موظفيها أو قضاتها؛ حيث لو ُفِتح األمر فأصبح هناك سوابق قضائية في تلك
المسألة فستعجز الدولة عن اإليفاء بتلك التعويضات ،كونها تحتاج لمبالغ تتجاوز ميزانيات السلطة

وغيرها من الدول األخرى.

المطلب الثالث :الجزاء التأديبي
يمس من خالله حق من الحقوق التي كفل المشرع
يوقع هذا الجزاء على الموظف الذي يسلك
مسلكا ُّ
ً
حمايتها وعدم المس بها ،1وأساس هذا الجزاء والمسئولية التأديبية هو خطأ الموظف ،وليس االعتداء

الذي هو أساس الجزاء الجنائي ،أو الضرر الذي هو أساس قيام المسئولية المدنية ،2وتنهض المسئولية
التأديبية بفعل إيجابي أو سلبي مع توافر اإلرادة اآلثمة.3

والجزاءات التأديبية قد يكون مصدرها قواعد اإلجراءات الجنائية ،أو القوانين التي تنظم الهيئات
والطوائف المختلفة.
ف ـالمادة  21من قانون اإلجرائية الجزائية نظمت العقوبات التأديبية لمأمور الضبط القضائي ،والتي

أعطت للنائب العام الحق في أن يطلب فقط من الجهات المختصة اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق كل
ائيا.
من يقع منه مخالفة لواجباته ،أو تقصير في عمله ،وال يمنع ذلك من مساءلته جز ً
وكما هو واضح يتوجب أن تتبع في إجراءات التأديب ،القواعد اإلجرائية األساسية التي تخضع

لها الدعوى الجنائية والمتعلقة باالتهام كحق دفاع ،واالستعانة بمحام ،وحلف اليمين القانونية بالنسبة

 1د .سليمان عبد المنعم ،المرجع السابق ،ص .76
 2د .طارق الديرأوي ،مرجع سابق ،ص .842

 - 3د .محمد جودت الملط ،المسئولية التأديبية للموظف العام ،رسالة دكتوراه-كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،1967 ،غير منشورة،
ص ،81د .عبد الفتاح حسن ،التأديب في الوظيفة العامة ،د .ن ،1964 ،ص.79
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فضال عن سلطات التحقيق األخرى كالتفتيش والمعاينة وندب
للشهود ،وسلطة إجبارهم على الحضور،
ً

الخبراء وغيرها.1
خاتمة

قديما ،وما زالت تمارس
وفي ختام البحث يتضح للباحث أن هذه الجريمة غير األخالقية قد مورست ً
حديثًا ،حتى وان اختلفت الطرق المستعملة ،وامتزجت بالحداثة ،واستعمال وسائل عصرية وتكنولوجية،
وقد عالجت القوانين المقارنة والدولية هذه الجريمة ،وتشددت في فرض العقوبات على مرتكبيها ،إال أن

متجمدة بهذا الخصوص ،وتعتمد على نصوص قديمة من القرن
المنظومة الجزائية الفلسطينية ما زالت
ً
الماضي ال تتوافق والروح الحديثة المتبعة في عالجها ،فما زلنا نحتاج الى نصوص جزائية بهذا الشأن.
واختتم هذا البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات وهي
نتائج البحث
 ال يوجد تعريف لجريمة التعذيب في القانون الفلسطيني.

 جريمة التعذيب لم تنظم بالكامل في منظومة القانون الجزائي الفلسطيني.

 قوانين العقوبات الموروثة في الضفة الغربية وغزة تعتبر مرتكب جريمة التعذيب أنه ارتكب
جنحة ،وهذا يتنافى مع السياسة التشريعية للقانون األساسي الفلسطيني ،وروح االتفاقيات الدولية

التي وقعت عليها السلطة.

 تقع جريمة التعذيب على المتهم وغيره من الشهود أو الخبراء وربما المشتكي وغيرهم.
 عقوبة جريمة التعذيب ال تتوقف عند العقوبات الجزائية بل يلحق بها بطالن اإلجراءات والتعويض
المادي والعقاب التأديبي للموظف مرتكب الجرم.

 ال نكون أمام جريمة التعذيب المقصودة إال بوقوعها من موظف يعهد إليه بعمل دائم في خدمة
مرفق عام تديره الدولة.

 جريمة التعذيب ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
التوصيات
 التوعية بخطورة هذه الجريمة ،وحق اإلنسان في سالمة جسده وحفظ كرامته ضمن برامج تدريب

تستهدف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ،سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ،والعاملين
في ميدان الطب ،والموظفين العموميين ،أو غيرهم ممن قد تكون لهم عالقة باحتجاز أي فرد

1

د .أحمد طه خلف هللا ،الموظف العام في قانون العقوبات ،مكتبة الشرق بالزقازيق-مصر ،الطبعة األولى ،0991،ص.55
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معرض ألي شكل من أشكال التوقيف ،أو االعتقال أو السجن ،أو باستجواب هذا الفرد أو

معاملته.

 ضرورة إيجاد قانون خاص لمكافحة جريمة التعذيب بحيث يكون
متناغما مع المنظومة الج ازئية،
ً
واالتفاقيات الدولية بهذا الخصوص والتي وقعتها دولة فلسطين.

 وضع رقابة على أماكن التوقيف والحجز.

 تشجيع ضحايا التعذيب على المالحقة القضائية للمجرمين وتوعيتهم بحقوقهم.

 وجوب إعادة صياغة المنظومة القانونية الفلسطينية ،ووضع استراتيجية شاملة لمنع التعذيب

 إصالح منظومة القضاء بما يشمل القضاة ووكالء النيابة العامة إليجاد اهتمام بشكاوى التعذيب
وسرعة إنجازها.

المراجع
القرآن الكريم

المراجع العامة والخاصة
المراجع العامة

 .1أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق أحمد
عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين – بيروت ،الطبعة الرابعة  1318هـ  1178-م ،باب وهم،

.2113/1

 .2عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفى بعد 1411هـ) ،التفسير القرآني للقرآن ،دار الفكر العربي –
القاهرة.811/1 ،
 .4عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء ،الليثي ،أبو عثمان ،الشهير بالجاحظ (المتوفى 211هـ)،
الحيوان ،الناشر دار الكتب العلمية – بيروت -الطبعة الثانية 1323 ،هـ ،عدد األجزاء .8

 .3مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن
األثير (المتوفى 212هـ) ،جامع األصول في أحاديث الرسول ،تحقيق عبد القادر األرنؤوط -التتمة
تحقيق بشير عيون ،مكتبة الحلواني -مطبعة المالح ،الطبعة األولى.

الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملّقب بمرتضى ،الزبيدي (المتوفى 1211هـ)،
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
ّ .1
تاج العروس من جواهر القاموس ،المحقق مجموعة من المحققين ،الناشر دار الهداية.

 .2مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى 221هـ) ،المسند الصحيح المختصر بنقل
العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،المحقق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
التراث العربي – بيروت ،عدد األجزاء .1
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المراجع الخاصة

 .8أحمد طه خلف هللا ،الموظف العام في قانون العقوبات ،مكتبة الشرق بالزقازيق-مصر ،الطبعة
األولى.1112،

 .7أحمد عبد هللا المراغي ،جرائم التعذيب واالعتقال– دراسة مقارنة ،المركز القومي لإلصدارات القانونية،
.2111

 .1أحمد فتحي سرور ،الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة
العربية.1114 ،

 .11أحمد لطفي السيد ،الشرعية اإلجرائية وحقوق اإلنسان ،كلية الحقوق – جامعة المنصورة ،ال يوجد
مكان طباعة.

 .11أكرم نشأت ابراهيم ،علم النفس الجنائي ،الطبعة السابعة ،مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع،
1117م.

 .12رمزي رياض عوض ،الحقوق الدستورية في قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة .2114 ،

 .14سامي صادق المال ،اعتراف المتهم ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية مصر – القاهرة1172 ،م.
 .13سليمان عبد المنعم ،أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه ،المؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع1118،م.

 .11صوفي أبوطالب ،تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ،دون مكان طباعة2118 ،م.

 .12عبد الحميد الشواربي ،اإلخالل بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء ،منشأة المعارف باإلسكندرية
– مصر1118 ،م.

 .18عبد الفتاح حسن ،التأديب في الوظيفة العامة ،د .ن.1123 ،

 .17عبد القادر جرادة ،أصول االستجواب في التشريع الفلسطيني والمقارن-دراسة تحليلية تأصيلية،
الطبعة األولى ،مكتبة آفاق – غزة -فلسطين.2111 ،

 .11عبد هللا مبروك النجار ،حكم التعذيب لإلقرار بالتهمة -دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي ،تقديم
محمد زارع المحامي ،الناشر جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء.2113 ،

 .21عوض محمد عوض ،المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائية ،منشأة المعارف ،د .ت.

 .21كامل ديب مطر ،بحث حول جريمة التعذيب أثناء التحقيق الجنائي في القانوني الفلسطيني ،كلية
القانون والممارسات القضائية -جامعة فلسطين –غزة ،د.ت.

 .22محمد علي السالم ،اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري واالستدالل والتحقيق ،ذات
السالسل ،الكويت ،ط ،2د .ت.

 .24محمود نجيب حسني ،الحق في سالمة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها لها قانون العقوبات،
مجلة القانون واالقتصاد ،السنة  ،21العدد الثالث1111 ،م
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 .23مدحت محمد الحسيني ،البطالن في المواد الجنائية ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية –
مصر.1114 ،

 .21هشام صادق ،عكاشة عبد العال ،تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ،الدار الجامعية.1178 ،
الرسائل العلمية

 .1أحمد سعدي األحمد ،المتهم ضماناته وحقوقه في االستجواب والتوقيف "الحبس االحتياطي" في

قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني "دراسة مقارنة " ،رسالة ماجستير-جامعة النجاح – نابلس –

فلسطين ،غير منشورة.

 .2أحمد صالح المطرودي ،جريمة تعذيب المتهم لحمله على االعتراف والمسؤولية الجنائية فيها

وتطبيقاتها في النظام السعودي ،رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف للعلوم األمنية – الرياض –

السعودية2114 ،م ،غير منشورة.

 .4أسامة محمد األخرس ،حقوق وضمانات المتهم في مرحلتي االستدالل والتحقيق في القانون
الفلسطيني (دراسة مقارنة) ،رسالة دكتوراه ،جامعة القرآن الكريم – السودان2118 ،م.

 .3طارق الديراوي ،ضمانات المتهم وحقوقه في قانون اإلجراءات الجنائية (دراسة مقارنة) ،رسالة
دكتوراه ،معهد البحوث والدراسات العربية – القاهرة.2114 ،

 .1عادل بن محمد النويجري ،التعذيب والمعاملة المهينة بكرامة االنسان في الشريعة اإلسالمية

والقانون الوضعي ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية -الرياض -السعودية،
.2112

 .2عبد هللا بن محمد الخليفة ،حقوق المتهم في مرحلة الضبط والتحقيق ،رسالة ماجستير ،المركز
العربي للدراسات األمنية والتدريب – الرياض – السعودية ،1171 ،غير منشورة.

 .8محمد جودت الملط ،المسئولية التأديبية للموظف العام ،رسالة دكتوراه-كلية الحقوق ،جامعة القاهرة،
 ،1128غير منشورة.

 .7هاللي عبد الاله احمد عبدالعال ،النظرية العامة لإلثبات في المواد الجنائية -دراسة مقارنة بالشريعة
اإلسالمية ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة.1173 ،

اتفاقيات وتقارير

 .1اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،
التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 1173/12/11م.

 .2تقرير الهيئة المستقلة لحقوق االنسان( ،االحكام القانونية لتحريم التعذيب) مسودة قانون تحريم التعذيب،
دائرة مراقبة التشريعات والسياسات الوطنية ،إعداد معن ادعيس.

 .4تقرير خاص حول (واقع جريمة التعذيب في فلسطين خالل سنوات االنقسام الداخلي الفلسطيني)
صادر عن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد”،
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 .3تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق االنسان بخصوص ضحايا التعذيب من 21118/2118م.

 .1عبد العزيز التويجري ،الكرامة اإلنسانية في ضوء المبادئ اإلسالمية ،منشورات المنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة –ايسيسكو ،الرباط – المغرب ،الطبعة الثانية.2111 ،

 .2محمود علي السرطاوي ،االعتراف غير االرادي ،الجزء الثاني ،أبحاث الندوة العلمية األولى – الخطة
األمنية الوقائية العربية األولى ،المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب بالرياض1172 ،م ،غير

منشورة.

 .8الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ،تقرير حول التحقيق والتشريح حاالت الوفاة في السجون
ومراكز التوقيف الفلسطينية لسنة .2111

القوانين والتشريعات

 .1قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2111م
 .2القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2113م.
 .3قانون األمن العام المؤقت رقم  38لسنة  ،1965وتعديالته رقم  51لسنة  1965بشأن الشرطة)،
والمعمول به في الضفة الغربية.

 .4قانون العقوبات الساري في قطاع غزة رقم  74لسنة 1936م.
 .5قانون العقوبات السوداني.
 .6قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة .1969
 .7قانون العقوبات المصري.
 .8قانون العقوبات رقم  16لسنة 1961م الساري في الضفة الغربية.
 .9قانون مراكز اإلصالح والتأهيل "السجون" رقم  6لسنة 1998م
 .11قرار بقانون رقم 6لسنة 1963م بشأن الشرطة) والمعمول به في قطاع غزة
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دور القضاء الفلسطيني في حماية الحقوق والحريات ومناهضة التعذيب
الدكتور

شريف أحمد بعلوشة

دكتوراه القانون العام

ملخص البحث
دكتوراه القانون العام

الدكتور

عمر حمزة التركماني

دكتوراه القانون العام

تعتبر حقوق اإلنسان وحرياته أساس إقامة المجتمعات المتحضرة الحرة التي تقوم على احترام

حقوق اإلنسان ورعايتها ،وهو عماد الحكم العادل في المجتمعات الحديثة ،والسبيل الوحيد لخلق العالم

الحر اآلمن والمستقر ،ويعتبر التعذيب من أبشع الجرائم الماسة بحقوق اإلنسان وأخطرها على اإلطالق

لما يخلفه من آثار قد ال يمكن إصالحها على مدى الحياة ،لذلك تحرص دول العالم على إحاطة نظامها
القانوني بضوابط لوقاية المجتمع منها ،وبيان الطرق الخاصة بمعالجتها ،وتحديد الجهات المكلفة

بمكافحتها ومالحقة مرتكبيها ،والتي من أهمها المنظومة القضائية (القضاء النظامي والمتخصص)،
باعتبارهما من أهم مؤسسات الدولة المعنية بإفناء تلك الجريمة ،وحتى يتحقق ذلك ال بد من وجود سلطة

قضائية مستقلة ونزيهة تضمن اإلنفاذ الفعال للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،لذا بينا دور القضاء الفلسطيني في حماية الحقوق والحريات،
ومواجهة جريمة التعذيب ،مستخدمين في ذلك المنهج الوصفي التحليلي للنصوص التشريعية الفلسطينية،

وخلصنا إلى ضرورة سن واصدار قانون مجلس الدولة الفلسطيني ،والعمل على استقالل السلطة القضائية،
وتوفير االمكانيات البشرية واللوجستية الالزمة الستقالل عملها.

الكلمات المفتاحية (مناهضة التعذيب ،القضاء النظامي ،القضاء الجزائي ،القضاء اإلداري ،القضاء
الدستوري)
Abstract
Human rights and freedoms are the basis for the establishment of free civilized
societies based on respect for and protection of human rights, which is the
foundation of just rule in modern societies, and it is the only way to create a
secure and stable world. Torture is one of the most egregious and most
dangerous crimes against human rights as it caused problems that may not be
reformed over the course of life. Therefore, the countries of the world are keen
to inform their legal system of controls to protect the society, ways to deal with
them, identify those charged with combating it, and prosecuting its
perpetrators. The most important institutions of the State concerned with the
elimination of that crime (the regular and specialized judiciary). In order to
achieve this, there must be an independent and impartial judicial authority to
ensure the effective enforcement of the absolute prohibition of torture and other
cruel, inhuman, degrading treatment, or punishment. The Court therefore
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explained the role of the Palestinian judiciary in protecting rights and freedoms
and confronting the crime of torture by using the analytical descriptive
approach to the Palestinian legislative texts. It concluded with the need to enact
and issue the law of the Palestinian State Council, work on the independence
of the judiciary, and provide the human and logistical capabilities necessary for
the independence of its work.
Keywords (anti-torture, systematic judiciary, criminal justice, administrative
)judiciary, constitutional judiciary
خير بداية على الدوام هي البدء بحمد هللا جل جالله ،على نعمه التي ال تحصى ،وفضله الذي
ال يعد ،عليه توكلت وبه نستعين " سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم".

أوًال :مقدمة البحث
تعد حقوق اإلنسان حجر الزاوية في إقامة المجتمع المتحضر الحر ،واحترام حقوق اإلنسان
ورعايتها هي عماد الحكم العادل في المجتمعات الحديثة ،والسبيل الوحيد لخلق العالم الحر اآلمن

والمستقر ،ويعتبر التعذيب من أبشع الجرائم الماسة بحقوق اإلنسان وأخطرها على اإلطالق لما يخلفه

من آثار قد ال يمكن إصالحها على مدى الحياة ،لذلك تحرص دول العالم على إحاطة نظامها القانوني

بضوابط لوقاية المجتمع منها ،وبيان الطرق الخاصة بمعالجتها ،وتحديد الجهات المكلفة بمكافحتها
ومالحقة مرتكبيها ،والتي من أهمها القضاء العادي والقضاء المتخصص باعتبارهما من أهم مؤسسات
الدولة المعنية بإفناء تلك الجريمة ،وحتى يتحقق ذلك ال بد من وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة

تضمن اإلنفاذ الفعال للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو

الالإنسانية أو المهينة.

طا وثيًقا بالعمل القضائي ،ال سيما القضاء العادي
فقضايا التعذيب ومناهضتها مرتبطة ارتبا ً
المكلف بنظر الدعاوى الجزائية ،فدور القضاة يحتم عليهم التعامل مع الدعاوى التي تنضوي على إجبار
المتهمين االعتراف بارتكاب جرائم تحت وطأة التعذيب بصورة سليمة ،وانزال حكم القانون ببطالن أي
قانونا بحق مرتكبي هذه الجرائم ،كما يتحتم
إجراء اتخذ تحت التعذيب ،وتوقيع أقصى العقوبات المقررة ً
عليهم دراسة مشاريع القوانين المناهضة للتعذيب ،والتعليق عليها دون تحفظ ،والتوجه للمشرعين بآرائهم
ورؤاهم لسد الثغرات التي قد تشوبها.

وللقضاء المتخصص (الدستوري واإلداري) باعتبارهما من الهيئات القضائية الوطنية المعنية

بالحفاظ على حقوق األفراد وحرياتهم للوصول إلى سيادة القانون دور فاعل في الرقابة القضائية على

دستورية القوانين واللوائح القانونية ،والرقابة الفعالة على االنتهاكات المتعلقة بالحقوق والحريات

واالنتهاكات المتعلقة بمبدأ المشروعية ،وكل ذلك بما يكفل ويعزز ويرسخ حقوق اإلنسان وحرياته.
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ثانيا :أهمية البحث
ً
تظهر أهمية هذا البحث من خالل تناوله موضوع هام يتعلق ببيان دور السلطة القضائية

الفلسطينية في حماية الحقوق والحريات واعالء مبدأ المشروعية ،ومناهضة جريمة التعذيب ،ومدى موائمة
اإلجراءات التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية ،والتعرف على دور القضاء النظامي في مناهضة

جريمة التعذيب ومالحقة مرتكبي هذه الجريمة ،إضافة إلى بيان األثر القانوني المترتب على الدليل

المنزوع من المتهمين أو الموقوفين كرًها ،ومدى تأثير ذلك على سير إجراءات الدعوى الجزائية ،وتوضيح
الوسائل واإلجراءات القانونية الالزمة لتعويض ضحايا التعذيب ،كل ذلك لتبصير شرائح المجتمع المختلفة
بأهمية دور الهيئات القضائية الفلسطينية في هذا المجال ،ال سيما العاملين في المجال القانوني من

وقضاة ومحامين وطلبة كليات الحقوق باعتبارهم الفئة األقدر على مواصلة الطريق في سبيل إشاعة هذه

المبادئ والتثقيف بشأنها وتعزيز احترامها.

ثال ًثا :أهداف البحث يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:
 .1بيان طبيعة النظام القضائي الفلسطيني.

 .2بيان دور القضاء النظامي في حماية الحقوق والحريات ،ومناهضة جريمة التعذيب.
 .3بيان دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات.

 .4بيان دور القضاء اإلداري في حماية الحقوق والحريات واعالء مبدأ المشروعية.
 .5بيان أثر التعذيب على اعتراف المتهم ،وعلى إجراءات سير الدعوى الجزائية.

 .6استخالص نتائج وتوصيات تهدف لتعزيز دور السلطة القضائية في مناهضة جريمة التعذيب،
وحماية الحقوق والحريات.

ابعا :تساؤالت البحث
رً
تتمحور مشكلة البحث في بيان طبيعة المهام المناطة بالهيئات القضائية (العادية والمتخصصة)

لحماية الحقوق والحريات ،وأثرها في مواجهة جريمة التعذيب ،ومدى كفايتها للحد من تفشي هذه الجريمة،
ويتفرع عن هذا التساؤل األسئلة الفرعية اآلتية

 .1ما هي السياسة التشريعية التي اتبعها المشرع لمواجهة التعذيب؟
 .2ما مدى فعالية القوانين الفلسطينية في التصدي لجريمة التعذيب؟

 .3هل استطاعت الهيئات القضائية ترجمة النصوص القانونية الخاصة بحماية الحقوق والحريات،
والخاصة بمناهضة جريمة التعذيب ونقلها من الناحية النظرية إلى الواقع العملي التطبيقي؟

 .4ما هي الخطوات التي يتعين على الهيئات القضائية الفلسطينية (العادية والمتخصصة) اتخاذها
لضمان مواجهة التعذيب؟
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خامسا :منهجية البحث
ً
سنعتمد في هذه الدراسة على األسلوب العلمي التحليلي ،وذلك من خالل استقراء وتحليل نصوص

أهم التشريعات الفلسطينية التي تحدثت عن دور الهيئات القضائية النظامية ،والمتخصصة (الدستوري

واإلداري) ومدى مالئمتها مع المعايير الدولية الخاصة بمناهضة جرائم التعذيب ،وتدعيم الدراسة بأهم
األحكام القضائية الفلسطينية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات ومناهضة التعذيب واعالء مبدأ

المشروعية.

سادسا :خطة البحث
ً
وفًقا لموضوع الدراسة وطبيعتها ارتأينا تقسيمها إلى ثالثة مباحث يسبقهما مبحث تمهيدي ،وذلك
على النحو التالي:
المبحث التمهيدي :النظام القضائي الفلسطيني.

المبحث األول :دور القضاء النظامي في مواجهة جريمة التعذيب.

المبحث الثاني :دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات ومناهضة التعذيب.
المبحث الثالث :دور القضاء اإلداري في حماية الحقوق والحريات.
المبحث التمهيدي

النظام القضائي الفلسطيني

بين القانون األساسي الفلسطيني السلطات القضائية الواجب إنشاءها في فلسطين ،وأنيط
بالمجلس التشريعي سن واصدار القوانين الخاصة بتنظيم هذه السلطات ،لذا سنبين في هذا المطلب

التنظيم الدستوري والقانوني للسلطات القضائية في فلسطين ،وطبيعة النظام القضائي في فلسطين ،وذلك
على النحو التالي

المطلب األول

التنظيم الدستوري والقانوني للسلطات القضائية

تناول المشرع الدستوري الفلسطيني تنظيم السلطة القضائية في الباب السادس من القانون

األساسي ،والذي أكد فيه على أن السلطة القضائية مستقلة ،تتوالها المحاكم على اختالف أنواعها

ودرجاتها ،ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ( ،)1فالقضاء مستقلون ال سلطان عليهم في

قضائهم لغير أحكام القانون ،وال يجوز ويحظر على أي سلطة أو جهة التدخل في القضاء أو شئونه أو

شئون العدالة(.)2

( )1المادة ( )97من القانون األساسي الفلسطيني.
( )2المادة ( )98من القانون األساسي الفلسطيني.
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وقد بينت المادة ( )99من القانون األساسي أن تعيين أعضاء السلطة القضائية ونقلهم وانتدابهم

وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالطريقة واآللية التي يقررها وينظمها قانون السلطة القضائية ،وقد قام المجلس

التشريعي الفلسطيني بسن واصدار قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م ،والذي ينظم

تشكيل المحاكم النظامية ،ودرجاتها ،واختصاصاتها بنظر الدعاوى المدنية والتجارية ،والدعاوى الج ازئية.

بينما أشارت المادة ( )114من القانون األساسي ،والمادة ( )83من قانون السلطة القضائية

الفلسطيني رقم ( )1لسنة 2112م ،إلى تنظيم القضاء اإلداري ،حيث نصتا على أنه  ":تتولى المحكمة

العليا مؤقتًا كل المهام المسندة للمحاكم اإلدارية ،والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها بقانون ما لم
تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفًقا للقوانين النافذة" ،وبالفعل باشر المجلس التشريعي
مهامه في وضع مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني في سنة 2115م ،والذي ساير فيه موقف المشرع

الدستوري بإنشاء قضاء إداري متخصص مستقل على غرار الدول الذي أخذت بنظام القضاء المزدوج
مثل فرنسا ومصر واألردن ،وقد تضمن هذا المشروع تشكيل المحاكم اإلدارية واختصاصاتها ،وطرق
الطعن في األحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدرجة األولى( ،)1إال أن هذا المشروع لم ير النور

بسبب ما ألم بالشعب الفلسطيني من مصيبة كبرى أثرت في شتى مناحي حياته أال وهي االنقسام

الفلسطيني ،األمر الذي نرى معه ضرورة االهتمام بمشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني ودراسته
وتنقيحه والعمل على سرعة سنه واصداره لما له من أهمية في مجال القضاء اإلداري وحماية مبدأ

المشروعية.

أيضا القانون األساسي على وجوب تشكيل محكمة دستورية عليا تتولى النظر في
ونص ً
دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها ،وتفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات ،والفصل في
تنازع االختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي ،وقد أصدر

المشرع الفلسطيني قانون المحكمة الدستورية رقم ( )3لسنة 2116م

()2

وتعديالته( ،)3وبين أن المحكمة

( )1يجدر اإلشارة أن كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي في قطاع غزة قامت بإصدار قانون رقم ( )3لسنة 2116م
بشأن الفصل في المنازعات اإلدارية ،والمنشور في الوقائع الفلسطينية العدد ( )93الصادرة في قطاع غزة ،وفي حقيقة األمر أن هذا

القانون يشوبه عدم الدستورية ،وذلك لعدم صحة انعقاد دورات المجلس التشريعي ،ولعدم اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة االتباع

إلصدار القوانين ،وألنه يخالف أحكام القانون األساسي والذي أخذ بفكرة القضاء المزدوج ،إضافة إلى أنه اشتمل على أحكام موضوعية

تتعلق بتشكيل المحاكم النظامية والوارد تشكيلها في قانون تشكيل المحاكم النظامية ،وهذه األحكام تخرج عن نطاق هذا القانون ،ألنه

يتعلق بالفصل في المنازعات اإلدارية كما ورد في تسميته ،وبالتالي فإنه يعتبر قانون إجرائي يتضمن إجراءات رفع الدعاوي اإلدارية
والفصل فيها .والباحث قام بإعداد دراسة مفصلة ،تناولت هذا القانون من جميع الجوانب القانونية.

( )2صدر قانون المحكمة الدستورية رقم ( )3لسنة 2116م بتاريخ 2116/2/17م ونشر في الوقائع الفلسطينية العدد ( )62بتاريخ

2116/3/25م.

( )3صدر قرار بقانون رقم ( )19لسنة 2117م ،بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية رقم ( )3لسنة 2116م بتاريخ 2116/2/17م
ونشر في الوقائع الفلسطينية العدد ( )137بتاريخ 2117/11/15م.
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الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في فلسطين ،ويكون مقرها مدينة القدس ،ولها أن تتخذ

مقر مؤقتًا في مدينة رام هللا وفي مدينة غزة( ،)1وقد صدر مرسوم رئاسي بتشكيل أول محكمة دستورية
ًا
في فلسطين لممارسة مهامها واختصاصاتها المناطة بها بموجب أحكام القانون(.)2
وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين واألنظمة ،وتفسير نصوص

القانون األساسي ،وتفسير التشريعات إذا أثارت خالًفا في التطبيق وكان لها من األهمية ما يقتضي
تفسيرها ،والفصل في تنازع االختصاص بين السلطات( ،)3والفصل في تنازع االختصاص بين الجهات
القضائية وبين الجهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي ،والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ

حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي واآلخر من
جهة أخرى منها ،والبت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية األهلية القانونية وفًقا ألحكام البند

(/1ج) من المادة ( )37من القانون األساسي ،ويعتبر قرارها ناف ًذا من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي
عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه(.)4

نخلص مما سبق بيانه أن المشرع الفلسطيني أصدر قوانين تنظم عمل المحاكم النظامية ،والذي

يتعلق اختصاصها بنظر الدعاوى المدنية والتجارية ،والدعاوى الجزائية ،وقانون ينظم تشكيل

واختصاصات المحكمة الدستورية ،إال أنه لم يسن أو يصدر حتى اآلن قانون ينظم عمل المحاكم

اإلدارية ،لذا ندعو الجهات المختصة بسرعة واصدار قانون مجلس الدولة الفلسطيني لما له من أهمية

في مجال القضاء اإلداري وحماية مبدأ المشروعية ،وحماية حقوق وحريات المواطنين ،ولما له من في
مجال التخصص في مجال القضاء اإلداري وتقسيم العمل.
المطلب الثاني

طبيعة النظام القضائي في فلسطين

()5

تأثر النظام القضائي الفلسطيني بنظام القضاء الموحد الذي أوجده االنتداب البريطاني بإصداره

خاصا بإنشاء المحكمة العليا ،وهى أعلى
نصا ً
مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922م ،والذي تضمن ً
محكمة في قمة الهرم القضائي ،وتنعقد بأكثر من صفة ،فقد تكون محكمة استئناف لها صالحية القضاء
( )1المادة ( )1من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ( )3لسنة 2116م.

( )2صدر قرار بتشكيل المحكمة الدستورية العليا ( )57لسنة 2116م بتاريخ 2116/3/31م ونشر في الوقائع الفلسطينية العدد
( )121بتاريخ 2116/4/26م.

( )3المادة ( )13من القرار بقانون رقم ( )19لسنة 2117م ،بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية رقم ( )3لسنة 2116م.

( )4المادة ( )113من القانون األساسي الفلسطيني لسنة 2115م ،والمادة ( )24من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ( )3لسنة

2116م.

( )5راجع بالتفصيل طبيعة النظام القضائي في فلسطين د .شريف أحمد بعلوشة ،إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري الفلسطيني،

رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية ،سنة 2115م ،ص  88وما بعدها ،وكتاب القضاء اإلداري في فلسطين ،مكتبة نيسان ،غزة،

الطبعة األولى ،سنة 2117م ،ص  59وما بعدها.
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في كافة استئنافات األحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم المركزية بصفتها محكمة ابتدائية ،أو
األحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو محاكم األراضي ،وتنعقد بصفتها محكمة عدل عليا ولها

صالحية سماع وفصل المسائل التي هي ليست قضايا أو محاكمات ،بل مجرد عرائض أو استدعاءات

خارجة عن صالحية أية محكمة أخرى مما تستدعي الضرورة فصله إلقامة قسطاس العدل.

أما في فترة اإلدارة العربية لفلسطين فقد حافظ الحاكم اإلداري المصري على طبيعة النظام

القضائي الفلسطيني وبقاء العمل بالنظام القضائي الموحد ،واستمرار محكمة العدل العليا بنظر المنازعات

اإلدارية ،وكذلك الحال حافظت المملكة األردنية الهاشمية على نظام القضاء الموحد ،وأناطت صالحية
الفصل في المنازعات اإلدارية بمحكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا.

أما فترة االحتالل اإلسرائيلي فقد استمر العمل بذات النظام السابق (نظام القضاء الموحد)،

والذي خول محكمة االستئناف كل الصالحيات الخاصة بمحكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا،
وقام بنزع العديد من اختصاصات محكمة العدل العليا ،وأحالها للمحاكم العسكرية ،ولجان االعت ارض

اإلسرائيلية.

واستمر العمل بالنظام القضائي الموحد في فلسطين بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ،وحتى

صدور القانون األساسي لسنة 2112م  ،والذي أجاز إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات اإلدارية

والدعاوى التأديبية ،وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون ،وأناط صالحية واختصاصات هذه المحاكم
بالمحكمة العليا بصورة مؤقتة وذلك لحين إنشاء هذه المحاكم ،األمر الذي يتضح معه أن القانون

األساسي وهو بمثابة الدستور الفلسطيني قد بين أن النظام القضائي الفلسطيني هو نظام قضائي مزدوج،
يأخذ بالقضاء النظامي الذي يتكون من المحاكم النظامية التي تختص بالنظر في القضايا المدنية
والجزائية ،والقضاء اإلداري الذي يختص بالنظر في المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية.

وفي حقيقة األمر ننتقد موقف بعض الفقه الذي خلص إلى إن النظام القضائي الفلسطيني ما

زال يأخذ بنظام القضاء الموحد( ،)1وننتقد الرأي الذي يقول إن نظام القضاء الموحد وطبيعته المستمدة

من االحتالل البريطاني لفلسطين ما زال يسيطر على التشريع الفلسطيني ،والذي تأثر به في قانون
تشكيل المحاكم النظامية الحالية ،وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،حيث أبقيا على نظام

ممثال بمحكمة العدل العليا وجزًء من القضاء العادي()2؛
القضاء الموحد ،والذي اعتبر القضاء اإلداري ً
( )1د .مصطفي عبد الحميد عياد ،الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2111م ،الكتاب
األول ،الطبعة األولى ،فلسطين ،غير موثق دار النشر ،سنة 2114م ،ص  73وما بعدها ،د .عبد هللا خليل الفرا ،المختصر في
أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،مكتبة القدس ،فلسطين ،الطبعة األولى ،سنة 2114 ،2113م ،ص  ،18أ .فادي نعيم جميل

عالونة ،مبدأ المشروعية في القانون اإلداري وضمانات تحقيقه ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين ،سنة ،2111
ص .152

( )2د .عبد الناصر عبد هللا أبو سمهدانة ،الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري في فلسطين ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين
شمس ،سنة 2119م ،ص .344 ،343
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ألن هذه اآلراء تجاهلت نصوص القانون األساسي الفلسطيني ،والذي نص على تشكيل محاكم إدارية

متخصصة ،يناط بها الفصل في الدعاوى اإلدارية ،وأن محكمة العدل العليا الفلسطينية تنظر الدعاوى
أيضا أن المشرع الفلسطيني لم ينظم
اإلدارية بصورة مؤقتة ،لحين إنشاء المحاكم اإلدارية ،وتجاهلت ً
المحاكم اإلدارية واختصاصاتها ضمن مواد قانون تشكيل المحاكم النظامية ،فلو كان المشرع الفلسطيني

يرغب بالبقاء على نظام القضاء الموحد ،لما نص في القانون األساسي على جواز تشكيل محاكم إدارية

تختص بنظر المنازعات والدعاوى اإلدارية والتأديبية ،وألناط باختصاصاتها لمحكمة العدل العليا ،ولنص

أيضا الرأي القائل بأن النظام القضائي في
على تشكيلها ضمن تشكيل المحاكم النظامية ،وننتقد ً
فلسطين بعد إقرار قانون الفصل في المنازعات اإلدارية المطبق في قطاع غزة هو" نظام مختلط أو
هجين جمع بين خصائص النظام المزدوج وبعض خصائص النظام الموحد( ،)1وذلك لما سبق أن أشرنا

وفقا ألحكام القانون األساسي ،والذي ينظم سلطات الدولة
إليه من مبررات تؤكد أن النظام القضائي ً

هو نظام قضائي مزدوج ،إضافة إلى أن ما خلص إليه هذا الرأي يثير شبهة عدم دستورية قانون

الفصل في المنازعات اإلدارية لمخالفته للقانون األساسي ،و لموقف المشرع الدستوري من تبنيه

النظام القضائي المزدوج(.)2

المبحث األول

دور القضاء النظامي في مناهضة التعذيب

لقد بين قانون تشكيل المحاكم النظامية أنواع المحاكم ،ودرجاتها ،وتشكيلها ،واختصاصاتها،

والذي يقع على كاهلها انصاف المواطنين ،والقضاء بينهم بالحق وفًقا لما يقدم لها من بينات ومستندات
ثبت صحة أو نفي هذا الحق ،وتتولى محاكم الصلح والبداية النظر في الدعاوى الجزائية والتي يظهر

فيها دور المحاكم النظامية في مواجهة التعذيب والحد منه ،لذا سنقسم هذا المبحث لمطلبين نتناول في
األول تشكيل المحاكم النظامية واختصاصاتها ،وفي الثاني دور القضاء النظامي في مواجهة جريمة

التعذيب ،وذلك على النحو التالي

المطلب األول

تشكيل المحاكم النظامية واختصاصاتها
سنبين في هذا المطلب تشكيل محاكم الدرجة األولى ،وهي محكمة الصلح ،ومحكمة البداية
واختصاص كل منها ،ومحاكم الدرجة الثانية وهي محكمة البداية بصفتها االستئنافية ،ومحكمة االستئناف
واختصاص كل منها ،ومحكمة النقض واختصاصها ،وذلك على النحو التالي

( )1د .هاني عبد الرحمن غانم ،القضاء اإلداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات اإلدارية الجديد رقم ( )3لسنة 2116م،
مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع ،الطبعة األولى ،سنة 2117م ،ص .231

( )2راجع بالتفصيل ،د .شريف أحمد بعلوشة ،إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري الفلسطيني ،مرجع سابق ،ص ،97 ،96
وكتاب القضاء اإلداري في فلسطين ،مرجع سابق ،ص .61 ،61
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الفرع األول

تشكيل محاكم الدرجة األولى واختصاصاتها
سنبين في هذا الفرع تشكيل محاكم أول درجة ،وهي محاكم الصلح ،ومحاكم البداية بصفتها أول

درجة ،وذلك على النحو التالي

أوًال :محاكم الصلح :تعتبر محاكم الصلح من محاكم أول درجة في التنظيم القضائي الفلسطيني ،وتنشأ

هذه المحاكم ضمن دائرة محكمة البداية( ،)1وتمارس االختصاصات المحددة لها وفًقا للقانون في
المنازعات المدنية والتجارية( ،)2والدعاوى الجزائية من نوع جنحة أو مخالفة(.)3
وتتألف هيئة محكمة الصلح من قاض واحد منفرد طبًقا ألحكام القانون( ،)4خال ًفا لما يراه بعض

الباحثين أن القانون لم يحدد نصاب انعقاد محكمة الصلح( ،)5ويتولى رئاسة المحكمة واإلشراف اإلداري

فيها قاضي محكمة الصلح ،وفي حالة تعدد القضاة ،تكون رئاسة المحكمة حسب األقدمية ،واذ ما تساوت

األقدمية ،فيجوز لرئيس مجلس القضاء األعلى أن يختار من بين قضاة الصلح أحدهم ليتولى اإلشراف
اإلداري فيها ،وفي حال خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع يحل محله في مباشرة
اختصاصه قاض آخر حسب قواعد األقدمية(.)6

ويتولى مجلس القضاء األعلى تنظيم محاكم الصلح ،وتقسيمها إلى عدة دوائر متخصصة إذا

دعت الحاجة إلى ذلك( ،)7مثل الدائرة المدنية ،الدائرة التجارية ،الدائرة العمالية ،الدائرة الجزائية ،وتعقد

( )1المادة ( )8من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته ،الفقرة األولى من المادة ( )13من قانون
السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2112م.

( )2نصت المادة ( )39من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أنه " تختص محكمة الصلح بالنظر فيما

يلي

 .1الدعاوي التي ال تتجاوز قيمتها ( )110111عشرة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويكون حكمها قطعيا
في الدعاوي المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به ال تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
قانوناً .2 ،الدعاوي اآلتية مهما بلغت قيمتها أ) تقسيم األموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة .ب) إخالء المأجور .ج) حقوق

االرتفاق .د) المنازعات المتعلقة بوضع اليد .هـ) المنازعات المتعلقة باالنتفاع في العقار .و) تعيين الحدود وتصحيحها .ز) استرداد
العارية .ح) االنتفاع باألجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق .ط) الدعاوي والطلبات التي تنص القوانين األخرى

على اختصاص محكمة الصلح بها .ي) دعاوي التصحيح في سجالت وقيود األحوال المدنية.

( )3نصت المادة ( )167من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2111م على أنه " تختص محاكم الصلح بنظر جميع
المخالفات والجنح الواقعة ضمن اختصاصها ،ما لم ينص القانون على خالف ذلك".

( )4المادة ( )9من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته.

( )5أ .عصام القاضي ،التنظيم القضائي في فلسطين ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،جامعة األزهر بغزة ،سنة 2116م ،ص.31
( )6المادة ( )25من قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2112م.

( )7المادة ( )11من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته.
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محكمة الصلح جلساتها في مقرها ،ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان يدخل ضمن دائرة اختصاصها
عند الضرورة بقرار من رئيس محكمة البداية التابعة لها المحكمة(.)1

ثانيا :محاكم البداية
ً
أخذ المشرع في قانون تشكيل المحاكم الفلسطيني بالتسمية المعمول بها في المحافظات الشمالية

للوطن ،وهو اصطالح محكمة البداية ،وألغى االسم المستخدم والشائع لهذه المحكمة في المحافظات
الجنوبية للوطن في ظل القانون القديم ،وهو اصطالح المحكمة المركزية.

وتنشأ محاكم البداية في المحافظات الفلسطينية وتكون مقارها في مراكز المحافظات

()2

ومنها

محكمة بداية غزة ،ومحكمة بداية دير البلح ،ومحكمة بداية خانيونس ،ومحكمة بداية القدس ،ومحكمة
بداية رام هللا ،ومحكمة بداية أريحا ،ومحكمة بداية جنين ،ومحكمة بداية طولكرم ،ومحكمة بداية بيت

لحم ،وتشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة( ،)3وتنعقد بصفتين األولى بصفتها محكمة

أول درجة ،والثانية بصفتها محكمة استئناف.

وتنعقد محكمة البداية بصفتها أول درجة من ثالثة قضاة وتكون رئاسة هيئة المحكمة ألقدمهم

وتنظر في االختصاصات المقررة لها وفًقا ألحكام القانون( ،)4ويجوز أن تنعقد من قاض منفرد في
األحوال التي يحددها القانون ( ،)5وقد أجاز المشرع أن تنعقد محكمة البداية خارج دائرة اختصاصها
( )1الفقرة الثانية من المادة ( )13من قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2112م.

( )2المادة ( )12من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته ،المادة ( )12من قانون السلطة القضائية رقم
( )1لسنة 2112م.

( )3المادة ( )12من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته.

( )4نصت الفقرة األولى من المادة ( )41من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه" :تكون محكمة البداية صاحبة

الوالية العامة في نظر جميع الدعاوي والطلبات التي ال تدخل في اختصاص محكمة الصلح" ،ونصت الفقرة األولى من المادة ()14

من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته على أنه .1":تنعقد هيئة المحكمة من ثالثة قضاة وتكون
الرئاسة ألقدمهم للنظر في " أ .جميع الجنايات وجرائم الجنح المتالزمة ،وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً ال يقبل التجزئة .ب .الدعاوي
المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانون ًا .ج .القضايا المرفوعة إليها

بصفتها االستئنافية".

ومن الجدير ذكره أن هذه الفقرة عدلت بموجب أحكام المادة رقم ( )2من القرار بقانون رقم ( )15لسنة 2114م الصادر بتاريخ
2114 /6/19م ،بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م ،والمنشور في العدد ( )118من الوقائع
الفلسطينية بتاريخ 2114/7/15م لتصبح على النحو التالي .1":تنعقد هيئة المحكمة من ثالثة قضاة وتكون الرئاسة ألقدمهم للنظر
في جميع الجرائم التي ينص القانون على أن تكون عقوبتها إحدى العقوبات التالية والجرائم المتالزمة مع هذه الجرائم أ .اإلعدام،
ب .األشغال الشاقة المؤبدة ،ج .االعتقال المؤبد ،د .الحبس المؤبد ،ه .السجن أو الحبس الذي يزيد عن عشر سنوات".
( )5نصت الفقرة الثانية من المادة ( )14من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته على أنه " يجوز
للمحكمة المشكلة من قاض فرد أن تنظر في أ .جميع الجنايات وجرائم الجنح المتالزمة معها ،وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً ال يقبل
تجزئة ،والتي ال تزيد عقوبتها عن خمس سنوات .ب .الدعاوي المدنية والتجارية بما ال يتعارض مع البند (ب) من الفقرة ( )1أعاله.
ومن الجدير ذكره أن هذه الفقرة عدلت بموجب أحكام المادة رقم ( )2من القرار بقانون رقم ( )15لسنة 2114م الصادر بتاريخ
2114 /6/19م ،بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م والمنشور في العدد ( )118من الوقائع
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بناء على قرار يصدر من رئيس المحكمة العليا ،بتغيير المرجع في حالة الضرورة ( ،)1ولها
المحليً ،
أيضا أن تنعقد خارج دائرة اختصاصها عند نظرها الدعاوى الجزائية ،وذلك بموجب قرار يصدر عن
ً
بناء على طلب من النائب العام (.)2
رئيس المحكمة العليا ً
الفرع الثاني

محاكم االستئناف

أوًال :محكمة البداية بصفتها محكمة استئناف

تنعقد محكمة البداية بصفتها محكمة استئناف ،أي محكمة ثاني درجة وفًقا لنظام التقاضي على

درجتين من ثالثة قضاة ( ،)3للنظر في الطعون (االستئنافات) المرفوعة إليها للطعن في األحكام والق اررات
الصادرة عن محاكم الصلح في الدعاوى المدنية والتجارية ( ،)4واألحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة
حضورية في الدعاوى الجزائية (.)5

ثانيا :محكمة االستئناف
ً
نص المشرع الفلسطيني على إنشاء ثالث محاكم استئناف في فلسطين ،األولى يكون مقرها في
مدينة القدس عاصمة دول فلسطين ،والثانية في مدينة غزة ،والثالثة في مدينة رام هللا( ،)6وتشكل هذه

المحاكم من رئيس وعدد كاف من قضاة االستئناف(.)7

وتنعقد محكمة االستئناف وتمارس اختصاصاتها بصفة واحدة (محكمة استئناف) ،وتتكون هيئتها

من ثالث قضاة يرأسها القاضي األقدم ،وذلك للنظر في االستئنافات المرفوعة إليها في األحكام المدنية

والجزائية( ،)8فتختص بنظر الطعون االستئنافية المرفوعة أمامها بشأن األحكام والق اررات الصادرة عن

الفلسطينية بتاريخ 2114/7/15م لتصبح على النحو التالي أ .للنظر في كافة الجنايات غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة
والجنح المتالزمة معها ،ب .للنظر في كافة الدعاوي المدنية الخارجة عن اختصاص محاكم الصلح مهما بلغت قيمتها".
( )1الفقرة الثالثة من المادة ( )12من قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2112م.
( )2المادة ( )16من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته.
( )3المادة ( )15من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته.
( )4نصت الفقرة األولى من المادة ( )211من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه " تستأنف األحكام والق اررات
الصادرة من محاكم الصلح إلى محكمة البداية الواقعة في دائرتها بصفتها االستئنافية".
( )5نصت الفقرة األولى من ( )323من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2111م على أنه " :يجوز للخصوم استئناف
األحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضورية في الدعاوي الجزائية على النحو التالي أ-إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف
أمام محاكم البداية بصفتها االستئنافية".
( )6المادة ( )18من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته.

( )7المادة ( )19من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته ،الفقرة الثانية من المادة ( )11من قانون
السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2112م.

( )8المادة ( )21من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته.
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محاكم البداية ،بصفتها محكمة أول درجة ،والواقعة ضمن دائرة اختصاصها في الدعاوى المدنية
والتجارية ،أو أية طعون ترفع إليها بموجب أحكام قانون آخر(.)1
الفرع الثالث

المحكمة العليا بصفتها محكمة نقض
تنعقد المحكمة العليا بصفتها محكمة نقض وذلك لتمارس صالحياتها التي جاءت على سبيل

الحصر بمراقبة أحكام المحاكم الدنيا ،فتختص بنظر الطعون المرفوعة إليها عن محاكم االستئناف في
القضايا الجزائية والمدنية ،ومسائل األحوال الشخصية لغير المسلمين ،والطعون المرفوعة إليها عن محاكم

البداية بصفتها االستئنافية ،والمسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى وأية طلبات ترفع إليها بموجب أي

قانون آخر( ،)2وتشكل المحكمة بهذه الصفة من رئيس المحكمة العليا ،وأربع قضاة ،وفي حال غياب
الرئيس يرأسها أقدم نوابه يليه القاضي األقدم في الهيئة(.)3

المطلب الثاني

دور القضاء الجزائي في مناهضة التعذيب

إن الحقوق والحريات األساسية لإلنسان هي حقوق فردية مشتقة من حاجات اإلنسان وطاقاته،

والتي يجب أن تحترم ويتمتع بها كل البشر بحكم آدميتهم دون تمييز بينهم بسبب الجنس ،أو األصل،

أو اللون ،أو اللغة ،أو الفكر ،أو العقيدة (.)4

لذلك فإن حماية هذه الحقوق وضمان التمتع بها والنهوض ضد كل االنتهاكات والخروقات
()5

الماسة بها ،وعدم اإلفالت من العقوبات في الجرائم المتعلقة بها

من أهم األهداف االستراتيجية التي

( )1المادة ( )22من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته على أنه " :تختص محاكم االستئناف بالنظر
في االستئنافات المرفوعة إليها بشأن األحكام والق اررات الصادرة عن محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة.

ونصت الفقرة الثانية من المادة ( )211من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه" :تستأنف األحكام والق اررات الصادرة

من محكمة البداية بصفتها محكمة أول درجة أمام محكمة االستئناف ،ونصت الفقرة األولى من ( )323من قانون اإلجراءات الجزائية

رقم ( )3لسنة 2111م على أنه" :يجوز للخصوم استئناف األحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضورية في الدعاوي الجزائية على

النحو التالي ب-إذا كانت صادرة عن محاكم البداية بصفتها محاكم أول درجة تستأنف أمام محاكم االستئناف.

( )2المادة ( )31من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته.
( )3المادة ( )29من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته.

( )4نصت المادة ( )9من القانون األساسي الفلسطيني على أنه" :الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب
العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة".

( )5نصت المادة ( )32من القانون األساسي الفلسطيني على أنه" :كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة

الخاصة لإلنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون األساسي أو القانون ،جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال
المدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادالً لمن وقع عليه الضرر".
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تسعى الدولة إلى تحقيقها عبر سلطاتها المختلفة( ،)1ال سيما السلطة القضائية على اعتبار أنها السلطة

المخولة بتطبيق القانون وفًقا لمبدأ المشروعية ،وهذا ما يفسر اهتمام المشرع بوضع الضمانات الكفيلة
بنزاهة القضاء وحياديته واستقالله(.)2
لذلك نجد المشرع الفلسطيني أفرد العديد من النصوص التشريعية ،والتي يستنبط منها أهمية

الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات بشكل عام ،ومناهضة التعذيب بشكل

خاص.

وتعتبر اإلجراءات التي تمارسها السلطة القضائية العامة أثناء مرحلة توقيف المتهمين،

ومحاكمتهم من أهم الضمانات الكفيلة بتعزيز حقوق األفراد وحرياتهم ،والتصدي لجرائم التعذيب التي
يمكن أن يتعرض لها المتهمين ،وفي هذا المطلب سنبين أهم هذه اإلجراءات من خالل فرعين مستقلين

على النحو التالي

الفرع األول

اإلجراءات التي يباشرها القضاة أثناء مرحلة التوقيف

كفل المشرع الدستوري الفلسطيني الحرية الشخصية بموجب أحكام المادة ( )11منه ،حيث أكد

بأن1":ـ الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال تمس2 ،ـ ال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو

حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر قضائي وفًقا ألحكام القانون ،ويحدد القانون
مدة الحبس االحتياطي ،وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم

السجون".

جليا من هذا النص أهمية دور القضاء النظامي في تعزيز حماية حقوق األفراد وحرياتهم
يتضح ً
األساسية بشكل عام ،ومناهضة التعذيب بشكل خاص ،فاألصل العام التي قررته أنه ال يجوز القبض
على أحد األفراد أو تقييد حريته ،واالستثناء جواز القبض على األفراد وتوقيفهم إذا استدعت الضرورة

ومقتضيات العدالة ذلك ،وفي هذه الحالة يجب أن يكون التوقيف وفًقا إلجراءات قانونية غاية في الدقة،
ووفًقا للمدد المحددة في القانون ،وكل ذلك يخضع لرقابة السلطة القضائية.

وقد أكد المشرع الفلسطيني حرمة الحياة الشخصية والجسدية في نص المادة ( )29من قانون

اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2111م ،والتي نصت على أنه":ال يجوز القبض على أحد أو حبسه

( )1نصت المادة ( )11من القانون األساسي على أنه1" :ـ حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام2 .ـ تعمل السلطة
الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان".

( )2نصت المادة ( )98من القانون األساسي الفلسطيني على أنه" :قضاة مستقلون ،ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ،وال
يجوز ألية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة".
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قانونا ،كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته ،وال يجوز إيذاؤه بد ًنيا أو
إال بأمر من الجهة المختصة بذلك ً
معنويا".
ً
ولتحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وبين مصلحة األفراد أجاز المشرع القبض على

األفراد في أحوال معينة حددها على سبيل الحصر ،حيث نصت المادة ( )31من قانون اإلجراءات

الجزائية الفلسطيني أنه ":لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بال مذكرة على أي شخص حاضر توجد
دالئل على اتهامه في األحوال التالية1 :ـ حالة التلبس في الجنايات ،أو الجنح التي تستوجب عقوبة

الحبس مدة تزيد على ستة أشهر2 ،ـ إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو
جرما أو اتهم أمامه
كان موقوًفا بوجه مشروع وفر ،أو حاول الفرار من مكان التوقيف3 ،ـ إذا ارتكب ً
بارتكاب جريمة ،ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين".
كما أنه أباح لألشخاص التحفظ على المتهمين في حاالت معينة ،وذلك وفًقا ألحكام المادة

متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب
( )32والتي نصت على أنه" :لكل من شاهد الجاني
ً
القانون أن يتحفظ عليه ،ويسلمه إلى أقرب مركز شرطة ،وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة
بالقبض عليه" ،وفي هذه الحاالت يجب تسليم المقبوض عليه إلى النيابة العامة خالل مدة ال تزيد عن

أربعة وعشرين ساعة ،ليتم استجوابه وتقدير موجبات توقيفه من عدمه.

وقد نظم المشرع الفلسطيني إجراءات تمديد توقيف المتهمين ،والجهة المنوط بها ذلك ،والمدد

التي يجب مراعاتها ،حيث نصت المادة ( )119من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه" :إذا اقتضت
إجراءات التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب

يوما" ،نصت المادة ( )121من ذات
من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة ال تتجاوز خمسة عشر ً
القانون بأنه" :لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه ،أو يوقفه لمدة
مددا أخرى ال تزيد في مجموعها على خمسة
يوما .كما يجوز له تجديد توقيفه ً
ال تزيد على خمسة عشر ً
يوما-2 .ال يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة ( )1أعاله ،إال إذا قدم
وأربعين ً

طلب لتوقيفه من النائب العام ،أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية ،وفي هذه الحالة ال يجوز أن تزيد

يوما-3 .على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثالثة أشهر
مدة التوقيف على خمسة وأربعين ً

مددا أخرى حتى
المشار إليها في الفقرتين السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه ً
انتهاء المحاكمة-4 .ال يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثالث أعاله على
فور عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته-5 .ال يجوز أن
ستة أشهر واال يفرج ًا
يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع األحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف
بسببها.

يتضح مما سبق أن إجراءات توقيف المتهمين تخضع لرقابة القضاء ،فإذا تم مخالفتها قررت

المحكمة بطالنها ،وهنا تتجسد حقيقة دور القضاء العادي في مناهضة التعذيب ،وتعزيز حقوق اإلنسان،
036

وتواترت األحكام القضائية على ذلك ،حيث قررت محكمة النقض الفلسطينية ":بأن المشرع وفًقا لما قرره

قيودا على إجراءات
في المادة ( )121من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2111م ،وضع ً
الحبس االحتياطي وفق ضوابط صارمة دقيقة محكمة ،ومن هذه القيود والضوابط حصر تقديم طلبات

إيمانا منه
يوما بالنائب العام أو أحد مساعديه ،وأنه إذا فعل ذلك ً
التوقيف لمدة تزيد على خمسة وأربعين ً
بأن حرية اإلنسان ال يجوز امتهانها ،أو التضحية بها في غير ضرورة تمليها مصلحة لها اعتبارها ،وأن
تقرير هذه المصلحة ما يستوجب أن تناط بالنائب العام أو أحد مساعديه ،وليس بغيرهما من أعضاء

النيابة العامة ،وأن ما نص عليه المشرع في هذا الجانب ،يرتبط بحق كفله القانون األساسي ،إذ نصت
الفقرة الثانية من المادة  11من القانون المذكور أنه ":ال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو

تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل ،إال بأمر قضائي وفًقا ألحكام القانون ،ويحدد القانون مدة الحبس

االحتياطي ،وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون"،
يوما بالنائب العام
ًا
ولما كان المشرع قد أناط
حصر تقديم طلبات التوقيف لمدة تزيد على خمسة وأربعين ً
طلبا كهذا لم يقدم من أي متهم ،وانما قدم من قبل وكيل نيابة الخليل،
أو أحد مساعديه ،في حين أن ً

سلبا الختصاصات النائب
فإنه يغدو والحالة هذه مقدماً ممن ال يملك حق تقديمهً ،
فضال على أنه يشكل ً

العام ومساعديه ،وأن القول بأن خطورة التهمة المسندة للمتهم الطاعن تبرر ذلك ،وفيه تجاوز لقاعدة

آمرة تتعلق بالحقوق والحريات ،ألن الحبس وفق طبيعته يعد عقوبة وهو األصل ،وبذلك يجب أن يفرض
حكم باإلدانة ،في حين أنه كإجراء من إجراءات التحقيق خروج على األصل ،بما يستوجب التقيد

بالضمانات والضوابط التي فرضها الشارع"(.)1

ولضمان رقابة قضائية فاعلة على توقيف المتهمين ،أوجب المشرع الفلسطيني ضرورة حضور

المتهم أمام القاضي المختص بتمديد توقيفه ،حيث قرر ذلك المادة ( )121من قانون اإلجراءات الجزائية

التي نصت على أنه ":ال يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه ،إال إذا اقتنع القاضي باالستناد

إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه ،بسبب مرضه" ،فإذا خالفت المحكمة هذا اإلجراء دون عذر
ومبرر كان توقيف المتهم مشوب بعدم الصحة وواجب اإللغاء ،وهو األمر الذي أكدت عليه محكمة

النقض الفلسطينية في ق ارراها والتي بينت فيه أنه " وحيث أن تمديد التوقيف قد وقع باطالً لكون المادة

( )121ال تجيز توقيف المتهم بالطريق التي تم فيها توقيف الطاعنين ،وحيث أن هذه المسألة من النظام

العام بداللة المادة ( ،)474والمادة ( )475من قانون اإلجراءات الجزائية ،فإننا نجد أن القرار المطعون

فيه مخالف للقانون وتطبيقه وتفسيره ،ومخالف لإلجراءات القانونية السليمة ،وبالتالي فإننا نقرر نقض
وعمال بأحكام المادة ( )374من
الحكم المطعون فيه ،وحيث إن هذا الطعن قد وقع بعد النقض األول،
ً

( )1قرار محكمة النقض الفلسطينية برام هللا ،النقض الجزائي رقم ( )55لسنة 2115م ،جلسة 2116/2/11م ،وقرارها في النقض

الجزائي رقم ( )41لسنة 2115م ،جلسة 2115/11/16م ،وقرارها في النقض الجزائي رقم ( )6لسنة 2115م ،جلسة 2115/2/12م،

وقرارها رقم ( )26لسنة 2114م ،جلسة 2114/7/12م ،جميعها منشور على موقع المقتفي اإللكتروني.
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فور لمخالفته إجراءات توقيفهم للقانون ،على
قانون اإلجراءات الجزائية ،فإننا نقرر اإلفراج عن الطاعنين ًا

أال يحول ذلك دون توقيفهم بصورة قانونية وفق نص المادتين ( )82 1 ،57من قانون اإلجراءات
الجزائية ،إذا تعذر مثوله بالذات ما لم يكونا موقوفين على ذمة تهمة أخرى)(.)1

أيضا عدم جواز توقيف المتهمين إال بمراكز
ومن الضمانات التي قررها المشرع الفلسطيني ً
التأهيل المختصة ،حيث نصت المادة ( )125من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2111م على

أنه" :ال يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إال في مراكز اإلصالح والتأهيل –السجون-وأماكن التوقيف

المخصصة لذلك بموجب القانون .وال يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إال بمقتضى أمر موقع
من السلطة المختصة ،وال يجوز له أن يبقيه بعد المدة المحددة بهذا األمر".

وعلى ذلك يجب أن تراعي جهة التوقيف عمر المتهم ،وجنسه ،وحالته الصحية ،وهذا اإلجراء

من بين األمور التي تخضع لرقابة القضاء الفلسطيني ،وقد جسدت محكمة النقض الفلسطينية هذه الرقابة

في حكم لها حيث بينت في حيثيات حكمها أنه ":بالرجوع على أسباب الطعن ،نجد أنه طالما أن الطاعن
حدث ،فإنه يخضع في المسائل المتعلقة بالطعن عليه ،والتحقيق معه ،وتوقيفه واخالء سبيله بالكفالة؛

ألحكام قانون إصالح األحداث رقم ( )16لسنة 1954م ،واننا بالتدقيق في القرار المطعون فيه؛ نجد أن

هذا القرار لم يتقيد باإلجراءات المنصوص عليها في المادة ( )281من قانون األحداث الذي أوجب على

المحكمة في حالة اتهام حدث بارتكاب جرم أن تكلف والده أو وصيه بالحضور أمامها ،وأن تصدر ما

تراه ضرورُيا من األوامر لتأمين حضوره ،...وحيث أن توقيف الطاعن في غير المكان الحق يشكل
ضرر
ُا
مخالفة لقانون اصالح األحداث ،وحيث إن عدم مراعاة أحكام هذا القانون من شأنها أن تلحق
مبرر لتخلية سبيلة بالكفالة"(.)2
بالحدث ،وحيث إن من شأن ذلك أن يكون ًا
كما منح المشرع الفلسطيني القضاة الحق في تفقد السجون للتأكد من سالمة إجراءات توقيف

المتهمين ،وعدم تعرضهم لتعذيبهم ،حيث نصت المادة ( )126على أنه ":للنيابة العامة ورؤساء محاكم
البداية واالستئناف تفقد مراكز اإلصالح والتأهيل "السجون" وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد

من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية ،ولهم أن يطلعوا على سجالت المركز وعلى أوامر

صور منها ،وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى
ُا
التوقيف والحبس ،وأن يأخذوا
يبديها لهم ،وعلى مديري ومأموري المراكز أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي
يطلبونها".

( )1قرار محكمة النقض الفلسطينية برام هللا ،النقض الجزائي رقم ( )16لسنة 2115م ،جلسة 2115/4/23م ،منشور على موقع
المقتفي اإللكتروني.

( )2قرار محكمة النقض الفلسطينية برام هللا ،النقض الجزائي رقم ( )29لسنة 2115م ،جلسة 2115/6/22م .منشور على موقع
المقتفي اإللكتروني.
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واذا كانت اإلجراءات السابقة التي يباشرها أعضاء السلطة القضائية من شأنها تعزيز حقوق

مرعاتها
نصوصا خاصة ،يتوجب على القضاة ا
اإلنسان ،ومناهضة التعذيب بشكل عام ،فإن المشرع أفرد
ً

حين ممارسة مهامهم بحق األحداث الجانحين (.)1

الفرع الثاني

اإلجراءات التي يباشرها القضاة أثناء مرحلة المحاكمة
عالوة على اإلجراءات التي يباشرها القضاة أثناء مرحلة توقيف المتهمين بهدف تعزيز وحماية

حقوق اإلنسان ومناهضة التعذيب ،فهناك إجراءات أخرى يباشرونها أثناء مرحلة المحاكمة ،نستطيع أن
نستدل عليها من المادة ( )13من القانون األساسي التي نصت على أنه1" :ـ ال يجوز إخضاع أحد ألي

باطال كل قول
إكراه أو تعذيب ،ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة الئقة2 ،ـ يقع ً

أو اعتراف صدر بالمخالفة ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة ".

أيضا المادة ( )32من ذات القانون على أنه" :كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية
ونصت ً

أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون األساسي أو

القانون ،جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وتضمن السلطة الوطنية

عادال لمن وقع عليه الضرر".
تعويضا ً
ً
يتضح من نص المادتين السابقتين أنه يمكننا حصر أهم اإلجراءات القضائية المناهضة لجريمة
التعذيب ،وهي الرقابة القضائية على شرعية الدليل الجنائي ،واستبعاد أي دليل متحصل منها ،ومتابعة
اإلجراءات القضائية بحق مرتكبي هذه الجريمة.

ولعله يجدر بنا اإلشارة إلى السبيل الحسن الذي انتهجه المشرع عندما جعل الدعوى الجزائية

والمدنية الناشئة عن جرائم االعتداء على الحرية الشخصية ،والجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة

باإلنسان ،من الجرائم التي ال تسقط بالتقادم ،بل وكفل التعويض العادل للمجني عليهم.

ولقد أدرك القضاء الفلسطيني أن االعتراف بارتكاب الواقعة المسندة للمتهم لم يعد كما كان عليه

في الماضي سيد االدلة ،بل أصبح اإلثبات يقوم على االدلة اإلقناعية ،بحيث يجب على القاضي الجنائي

أن يقتنع بالدليل ،حتى يستند إليه في حكمه( ،)2لذلك يحرص القضاة على أن تكون أحكامهم مبنية على
الجزم واليقين ،وليس على مجرد الشك واالحتمال ،وبالتالي عليه أن يستبعد أي دليل مستمد من التعذيب.

( )1للمزيد من االطالع ،راجع د .عمر التركماني ،د .شريف بعلوشة ،الضمانات الخاصة باألحداث الجانحين أثناء مرحلة

االستجواب" ،منشور في كتاب المؤتمر العلمي لحقوق األحداث وسبل تمكينهم من الوصول إلى العدالة ،سواسية ،سنة 2117م،

ص .284

( )2د .محمد صبحي نجم ،أصول المحاكمات الجزائية األردني ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،سنة 1991م ،ص .276
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تحمل المتهم على االعتراف خارج نطاق المشروعية ،هي
ومن نافلة القول أن المؤثرات التي ّ
المؤثرات الدنيوية ،وبالتالي يستبعد منها التأثير الديني واألخالقي( ،)1وهذا هو جوهر عمل القضاء
الجنائي ،إذ ينحصر دوره هنا في الرقابة على شرعية الدليل الجنائي ،من خالل البحث والتنقيب في

شروط سالمته ،والتأكد من صدوره بحرية وارادة واعية(.)2

وقد حدد المشرع الفلسطيني شروط االعتراف الذي يعتد به أمام القضاء الجزائي ،حيث نصت

المادة ( )214من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني أنه" :يشترط لصحة االعتراف ما يلي 1ـ أن

اختيار ،ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي ،أو وعد ،أو وعيد2 ،ـ أن يتفق االعتراف
يصدر طواعية و ًا
قاطعا بارتكاب الجريم".
يحا
ً
مع ظروف الواقعة3 ،ـ أن يكون االعتراف صر ً
وقد مارست محكمة النقض الفلسطينية دورها الرقابي على شروط صحة االعتراف ،فبينت في

مكتمال من حيث شروطه القانونية التي
حيثيات قرارها" :بأن االعتراف الصادر عن الطاعن قد جاء
ً
تدعو لألخذ به ،سيما أنه قد صدر عن شخص عاقل بالغ راشد ،وفي مجلس القضاء ،بل ولم يدعي

الطاعن بأي إجراء غير قانوني يتعلق باعترافه هذا ،كما أن هذا االعتراف جاء بحضور محاميه ،والذي
لم يقم بدوره ونيابة عنه باعتذار عما صدر عن موكله"(.)3

وكذلك مارست محكمة االستئناف الفلسطينية هذا الدور في العديد من أحكامها ،ونكتفي هنا
باإلشارة إلى أحد هذه األحكام والتي قررت فيها أن" :االعتراف في المسائل الجزائية ،إنما هو كسائر
األدلة خاضع لتقدير المحكمة واقتناعها ،ولها أن تراقب صحته بواسطة الشهادات وغيرها من األدلة

والظروف ،فإن عدم اقتناع محكمة البداية بهذه االعترافات على ضوء ما تم بيانه واقع في محله ،وال

تثريب عليها فيما قضت به"(.)4

إضافة لذلك فإن للقضاء الجزائي دور فعال في محاكمة مرتكبي جرائم التعذيب بحق المتهمين

من أجل الحصول على اعترافات في الدعاوى الجزائية ،وتوقيع العقوبات الجزائية المناسبة لهذه الجرائم،
والتي تهدف من خاللها إلى مناهضة هذه الجريمة التي تمس السالمة الجسدية والمعنوية للمتهمين

وتشكل اعتداء على حرياتهم وسالمتهم التي كفلها القانون الفلسطيني.

المالّ ،اعتـراف المـتهم ،بدون دار نشر ،الطبعة الثالثة ،سنة 1986م ،ص 81وما بعدها.
( )1د .سامي صادق ُ
( )2د .رأفت عبد الفتاح حالوة ،االثبات الجنائي "قواعده وأدلته" ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة 2112م ،ص ،119مشار إليه لؤي داود

دويكات ،االعتراف في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،رام هللا ،سنة 2117م ،ص.1

( )3قرار محكمة النقض الفلسطينية برام هللا ،النقض الجزائي رقم ( )87لسنة 2111م ،جلسة 2111/11/25م ،وقرارها رقم ( )51لسنة

2119م ،جلسة2119/6/11م ،وقرارها رقم ( )34لسنة 2118م ،جلسة 2118/9/2م ،جميعها منشور على موقع المقتفي اإللكتروني.

( )4قرار محكمة االستئناف برام هللا ،االستئناف الجزائي رقم ( )673لسنة 1994م ،جلسة 1994/9/8م ،منشور على موقع المقتفي
اإللكتروني.
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المبحث الثاني

دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات
ومناهضة جريمة التعذيب

سنبين في هذا المبحث تشكيل المحكمة الدستورية ،وأهم المبادئ القضائية التي أرستها من أجل

حماية حقوق وحريات المواطنين ،وذلك على النحو التالي

المطلب األول

ماهية القضاء الدستوري في فلسطين
يمثل الدستور قمة الهرم القانوني ألية دولة ،حيث يسمو على باقي قوانينها األخرى ،ويعكس
مدى ثقافتها ،والواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والقضائي السائد فيها ،فهو األداة الرئيسة واألعلى

لتنظيم المجتمع ،والضامن األساسي لمبدأ سيادة القانون في الدولة الذي يحدد نظام حكمها ،وسلطات

الدولة واختصاصاتها ،وطبيعة العالقة بينها وبين مواطنيها ،ويمنح الحقوق والحريات ويظهر مدى
ديمقراطية الدولة.

ونظر ألهمية الموضوعات ال تي ينظمها الدستور ،فقد أدركت الدول بأنه ال بد من وجود هيئة
ًا
تقف في مواجهة سلطات الدولة حال تجاوزها لحدود اختصاصاتها الدستورية أثناء ممارسة وظائفها،

بحيث يعهد إلى تلك الهيئة إلغاء أي تشريع يخرج عن نطاق الشرعية الدستورية ،وتمخض عن هذه

االجتهادات والدة نوعين من الرقابة.

نصا في
األولى :رقابة سياسية سابقة تسبق صدور القانون ومن ثم تمنع صدوره إذا خالف ً
الدستور ،وهذا النوع من الرقابة تقوم به عادة لجنة سياسية يتم اختيار أعضائها بواسطة السلطة التشريعية

أو باالشتراك مع السلطة التنفيذية ،أو باالنتخاب ،ويعتبر النموذج البارز لها فرنسا ،حيث أخذت بهذا

النوع من أنواع الرقابة في دستوري 1946م1958 ،م.

الثانية :الرقابة القضائية الالحقة :وهي التي اعتنقتها فلسطين كمالذ لضمان دستورية ما يصدر

عن سلطات الدولة المختلفة من أعمال قانونية ،بحيث يتولى القضاء فيها فحص دستورية تلك األعمال،

للتحقق من مطابقتها أو مخالفتها لقواعد الدستور ،وتعتبر هذه الرقابة من أهم الوسائل التي أوجدها

المشرع للمحافظة على نصوص الدستور ،ومن أرقى القنوات التي تكفل احترام الحقوق والحريات العامة

التي نص عليها الدستور.

إذن فالقضاء الدستوري

()1

هو القضاء الذي أواله المشرع مهمة فحص دستورية التشريعات

الصادرة عن سلطات الدولة ،للتحقق من مطابقتها أو مخالفتها لقواعد الدستور ،ويباشر القضاة مهمتهم
( )1راجع بالتفصيل نشأة وتطور القضاء الدستوري الفلسطيني واختصاصاته ،د .عمر حمزة التركماني ،المفصل في القضاء الدستوري
الفلسطيني ،مكتبة نيسان ،غزة ،سنة 2117م ،ص 23وما بعدها.
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قانونيا وليس لها
عمال
المذكورة من خالل المحكمة الدستورية باعتبارها هيئة قضائية متخصصة تمارس ً
ً
ضمانا لحيادة أعضائها المطلقة ،وبأنها ال تخضع للتنظيم القضائي العادي ،بل هي
طابع سياسي وذلك
ً
هيئة قضائية مستقلة بذاتها(.)1

وعمال لنص المادة ( )114من القانون األساسي أصدر المشرع الفلسطيني قانون المحكمة
ً
الدستورية العليا الفلسطينية رقم ( )3لسنة 2116م ،المعدل بموجب أحكام القرار بقانون رقم ( )19لسنة
2117م ،والذي قرر بموجبها إنشاء المحكمة الدستورية العليا باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها

في فلسطين.

وتختص المحكمة الدستورية كما سبق وأن بينا بالرقابة على دستورية القوانين واألنظمة ،وتفسير

نصوص القانون األساسي ،وتفسير التشريعات إذا أثارت خالًفا في التطبيق وكان لها من األهمية ما
يقضي تفسيرها ،والفصل في تنازع االختصاص بين السلطات ،والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ

حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي واآلخر من

جهة أخرى منها ،والبت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية األهلية القانونية وفًقا ألحكام البند
(/1ج) من المادة ( )37من القانون األساسي المعدل لسنة 2113م ،ويعتبر قرارها ناف ًذا من تاريخ
مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
المطلب الثاني

دور القضاء الدستوري في منع التعذيب وتعزيز حقوق اإلنسان
يعرف الدستور بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ،ونظام الحكم فيها ،وتنظيم

السلطات العامة وعالقتها ببعضها البعض ،وحقوق األفراد وحرياتهم األساسية سواء وردت تلك المواضيع
في وثيقة الدستور أم في التشريعات العادية المكملة له ،فالدستور يحتوي على القواعد الدستورية الكفيلة

بضمان حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

وبالرجوع للقانون األساسي الفلسطيني نجد المشرع أفرد العديد من النصوص التي أكد فيها على

أهمية احترام حقوق اإلنسان ،باعتبارها من المبادئ الدستورية األساسية التي ال يجوز المساس بها ،أو

( )1د .عزيزة الشريف ،القضاء الدستوري المصري ،دار النهضة العربية للنشر ،القاهرة ،سنة 1991م ،ص ،61عصام محمد

القاضي ،مرجع سابق ،ص ،64د .فتحي الوحيدي القضاء الدستوري في فلسطين ،وفقاً ألحكام القانون األساسي المعدل ومشروع
قانون المحكمة الدستورية العليا " دراسة مقارنة " دار المقداد للطباعة ،سنة 2114م ،ص ،61د .محمد أنس جعفر ،الرقابة على
دستورية القوانين ،دار النهضة العربية للنشر ،الطبعة الثانية ،سنة 1999م ،ص.139
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التقليل من شأنها ،فهي من مظاهر الحضارة والديمقراطية في البالد ،والتي ال تصان بدون سلطة أو
هيئة دستوريه تعمل من أجل الحفاظ على توازن السلطات ،وعلى حماية الحقوق األساسية للمواطنين

(.)1

ولعل من أهم مبادئ حقوق اإلنسان المتصلة بشكل أساسي بمناهضة التعذيب هي تلك التي

نص عليها المشرع في القانون األساسي الفلسطيني المعدل في المواد اآلتية:

 .1مبدأ المساواة فالفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ،ال تمييز بينهم بسبب العرق ،أو الجنس،
أو اللون ،أو الدين ،أو الرأي السياسي ،أو اإلعاقة.

 .2وجوب احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء
على االنضمام إلى اإلعالنات ،والمواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان.

 .3الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال تمس ،وال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو
حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر قضائي وفًقا ألحكام القانون ،ويحدد

القانون مدة الحبس االحتياطي ،وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن الخاضعة للقوانين

الصادرة بتنظيم السجون ،ويجب أن يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو

يعا بلغة يفهمها باالتهام الموجه إليه ،وأن يمكن من االتصال بمحام ،وأن
إيقافه ،ويجب إعالمه سر ً
يقدم للمحاكمة دون تأخير.

 .4مناهضة التعذيب ،فال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب ،ويعامل المتهمون وسائر المحرومين

باطال كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لهذه األحكام ،إضافة
من حرياتهم معاملة الئقة ،ويقع ً
إلى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه،
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

 .5العقوبة ال شخصية ،وتمنع العقوبات الجماعية ،وال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني ،وال توقع
عقوبة إال بحكم قضائي ،وال عقاب إال على األفعال الالحقة لنفاذ القانون.

 .6أقر القانون األساسي أنه ال يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني
مسبق ،كما ال يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعالج أو لعملية جراحية إال بموجب قانون.
ينظم القانون أحكام نقل األعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي لألغراض اإلنسانية

المشروعة.

 .7أوجب القانون األساسي حماية للمساكن ،وذلك عندما اعتبر لها حرمة ،وال تجوز مراقبتها أو دخولها
أو تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب ووفًقا ألحكام القانون ،ورتب البطالن على مخالفة ذلك ،والحق

في المطالبة بتعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية.

( )1د .محمد الغزوي ،دور المحكمة الدستورية في حماية حقوق اإلنسان ،ورقة عمل قدمت في مؤتمر اللجنة األوروبية للديمق ارطية

بالتعاون مع المحكمة الدستورية األردنية ،منشورة على الموقع اإللكتروني

http //www.ammonnews.net/print/190788
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 .8اعتبر المشرع الدستوري أن رعاية األمومة والطفولة واجب وطني ،ولألطفال الحق في الحماية

ضرر
ًا
والرعاية الشاملة ،وأن ال يستغلوا ألي غرض كان ،وال يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق
بسالمتهـم ،أو بصحتهم ،أو بتعليمهم ،وحمايتهم من اإليذاء والمعاملة القاسية ،ويحرم القانون
تعريض األطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم ،وفي حال صدور أحكام قضائية
بحقهم بعقوبة سالبة للحرية ،فيجب أن يفصلوا عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصالحهم

وتتناسب مع أعمارهم.

 .9اعتبر القانون األساسي كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة

لإلنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون األساسي أو القانون ،جريمة ال
عادال
تعويضا
تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وتضمن السلطة الوطنية
ً
ً
لمن وقع عليه الضرر.
فالمبادئ الدستورية المشار إليها تعتبر من أبرز المبادئ التي عبر عنها المشرع الفلسطيني في

طا وثيًقا
القانون األساسي الفلسطيني لضمان تمتع األفراد بحقوقهم وحرياتهم األساسية ،وهي ترتبط ارتبا ً
حتما حماية ما تتضمنه هذه
ال يقبل التجزئة بمناهضة التعذيب ،لذلك فإن حماية سمو الدساتير تعني ً
الدساتير من قواعد بما في ذلك الحقوق والحريات الفردية ،ومن هنا تبرز أهمية وجود هيئة قضائية
مستقلة تختص دون غيرها برقابة دستورية القوانين ،والتأكد من التزام المشرع بالضوابط التي كفلها

الدستور لحقوق اإلنسان ،وعدم تجاوزه اإلطار الدستوري ،السيما وأن قضية حقوق اإلنسان تعد ركيزة
أساسية لجهود اإلصالح السياسي في الدولة ،إذ ال يمكن حدوث تقدم في مسيرة هذا اإلصالح ،في ظل

تدني االهتمام بحقوق اإلنسان ،وغياب الضمانات الكفيلة بحمايتها ،وعدم فعالية اآلليات المنوط بها،
والتحقق من مدي احترام القواعد القانونية والتشريعات الوطنية للحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق

الدولية واإلقليمية المعنية(.)1

ومن هنا تأتي أهمية القضاء الدستوري ،الذي اعتبره البعض أنه يقوم بدور إنشائي في مجال

حقوق اإلنسان ،وليس فقط ضمان الحقوق المكفولة بنصوص الدستور ،وانما له دور فعال في إعمال

مبادئ الشرعية وسيادة القانون ،والتصدي لحاالت خروج األنظمة السياسية المختلفة على أحكام الدستور،

خصوصا إن مهمة الدساتير؛ وان كانت هي تنظيم سلطات الدولة وضمان حقوق المواطنين ،فإن الواقع
ً
السياسي في كثير من البلدان يكشف عن قدر من االنحراف ،بدرجات متفاوتة بين التنظيم السياسي،

والتنظيم الدستوري( ،)2هذا عالوة على ما يطلع به من مهام جسام في دعم جهود اإلصالح وحماية

حقوق اإلنسان ،من خالل تطوير الدستور ،بحيث تتواكب نصوصه مع التحوالت التي يشهدها المجتمع،
( )1د .عبد هللا صالح ،المحكمة الدستورية العليا وحقوق اإلنسان في مصر ،بحث منشور على الموقع االلكتروني،
http //democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=208
( )2المرجع السابق
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وتقريبها إلى حقائق العصر التي تعايشها ،وكذلك تطوير الدستور بمنطقة خال من تنظيمها ،وذلك عندما

مكتفيا ببيان أصل القاعدة ،وهنا يأتي
ينظم الدستور بعض المسائل بالنص على أصولها دون فروعها
ً
دور القضاء الدستوري في رد هذه الفروع إلى أصلها من خالل ممارسة اختصاصاتها بتفسير نصوص

القانون األساسي والتشريعات(.)1

فضال على أن حجية وأثر أحكام المحكمة الدستورية ،واجراءات إصدارها تتيح للرأي العام
هذا
ً

أن يتعرف على االتجاهات المختلفة لقضاة المحكمة ،وتوفير أكبر قدر من العلنية لما يدور بمداوالتها،
والكشف عما إذا كان الحكم قد صدر باإلجماع أم باألغلبية ،كما تسمح األنظمة األنجلوسكسوينة لألقلية

داخل المحكمة بالتعبير عن وجهة نظرها المخالفة ،وتدوينها بمحضر الجلسة ،مفصحة عن المبررات

التي حملتها على اعتناقها ،السيما وأن أحكام القضاء الدستوري لها انعكاسات وتداعيات هامة على
العالقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية القائمة بين فئات المجتمع المختلفة(.)2

والحقيقة إن حداثة قضاؤنا الدستوري الفلسطيني لم يسعفنا االسترشاد بأحكام المحكمة الدستورية،

فهي لم تنشأ ولم تباشر عملها كهيئة قضائية مستقلة إال بتاريخ 2116/4/26م ،لكننا نأمل أن يكون لها

في المستقبل القريب دو اًر فعاالً في تكريس وتعزيز الحقوق والحريات العامة لإلنسان بشكل عام ،ومناهضة
التعذيب بشكل خاص أسوة بأقرانها في دول العالم المختلفة ،ولذلك ال مندوحة لنا من االستعانة بتجارب

القضاء الدستوري ودوره في مجال ضمان وتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،ونشير في هذا

الصدد إلى دور القضاء الدستوري المصري الذي عبرت عنه المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها،
نذكر منها على سبيل المثال ،ما قضت به بأن ":الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين

كفيال بصون الحقوق والحريات العامة على اختالفها ،كي ال
التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه ً
تقتحم إحداها المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية ،أو تتداخل معها ،بما يحول دون ممارستها بطريقة
فعالة ،ولقد كان تطوير هذه الحقوق والحريات وانماؤها -من خالل الجهود المتواصلة الساعية إلرساء
وتقدير لدورها في
ًا
توكيدا لقيمتها االجتماعية،
مفاهيمها الدولية بين األمم المتحضرة-
سيا و ً
مطلبا أسا ً
ً
مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها ،ولردع كل محاولة للعدوان عليه"(.)3

كما أكدت المحكمة الدستورية المصرية على أن الدستور هو الوثيقة النابضة بالحياة ،ال ترتبط
مفاهيمها بلحظة زمنية محددة وانما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضتها الجماعة لتحدد على

ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها آخذة في اعتبارها الرؤية األعمق لحقوق اإلنسان وارتباطها
( )1المحكمة الدستورية العليا المصرية ،القضية رقم ( )41لسنة  16قضائية ،جلسة 1995/9/2م ،منشور على موقع الدكتور

عاطف سالم.
2Edward. S. Crowin, The Constitution and What it means today, Princeton University Press,1979, p.23
( )3المحكمة الدستورية العليا المصرية ،القضية رقم ( )22لسنة  17قضائية ،جلسة 1996/3/7م ،منشور على موقع الدكتور
عاطف سالم.
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الوثيق ببعضها البعض ،فقررت بأن ":الحقوق المدنية والسياسية ال يمكن فصلها عن الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية سواء في مجال توجهاتها ،أو بالنظر إلى عموم تطبيقها فيما بين الدول ،وأن النوع

عمال ،إال أن الفوارق بين هذين
األول من الحقوق يعتبر
مدخال لثانيهما وشر ً
أوليا لتحقيق وجوده ً
ً
طا ً
النوعين من الحقوق تكمن في أصل نشأتها وعلى ضوء مراميها ،بينما تعتبر الحقوق المدنية والسياسية

من الحقوق التي تمليها آدمية اإلنسان وجوهره إلى حد وصفها بخصائص بنى البشر ،أو بالحقوق
سويا في
الطبيعية األسبق
وجودا على الجماعة التي ارتبط بها ،فال تتكامل شخصيته بدونها ،وال يوجد ًّ
ً
مشكال طرائق للحياة يرتضيها"(.)1
غيبتها ،وال يحيا إال بالقيم التي ترددها ليملك بها إرادة االختيار
ً
وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية المصرية على أن الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين
تقع في نفس المرتبة ،وجميعها تتجاوز القيمة المجردة في ذاتهاًّ ،أيا كان دورها أو وزنها أو أهميتها ،فإن

دوما توفير الحماية التي تقتضيها مواجهة األطر الناشئة عن اإلخالل بها ،يستوي في ذلك
تقريرها تفي ً
أن تكون هذه الحقوق من طبيعة موضوعية أو إجرائية ،وفي ذلك قضت المحكمة بأنه " من المقرر أن
حقوق اإلنسان وحرياته التي كفلها الدستور ال تتدرج فيما بينها ليعلو بعضها على بعض ،بل يتعين

النظر إليها بوصفها قيما عليا تنتظم حقوقا ال تنقسم ،فال يجوز تجزئتها ،بل يكون ضمانها في مجموع

الزما لتطوير الدول لمجتمعاتها وفق قواعد القانون الدولي العام ،التي تشكل في
عناصرها ومكوناتهاً ،
كثير من مالمحها ،ولئن جاز القول بأن لبعض هذه الحقوق كتلك التي
التطور الراهن لهذه الحقوقً ،ا

كاشفا
تتعلق بالشخصية القانونية لكل إنسان ،وأال تفرض عليه عقوبة يكون تطبيقها
هينا ،أو ً
رجعيا ،أو ُم ً
ً

عن قسوتها ،وال أن يكون
مسخر لغيره أو مسترًّقا خصائص تكفل ضمانها في كل الظروف ،فال يجوز
ًا

أوليا لقيام غيرها
أحدا من محتواها ،أو إرهاقها بقيود تنال منها ،وأنها بصفتها هذه تعتبر
تجريد ً
ً
مفترضا ً
من الحقوق ،بل ولممارستها في إطار مالئم ،إال أن حقوق اإلنسان جميعها ،ال يجوز عزلها عن بعض،
ولو كان لبعضها دور أكبر لصلتها الوثقى بوجوده وآدميته ،بل يتعين أن تتوافق وتتناغم فيما بينها،

ونبال ،يؤيد ذلك أن إنهاء التمييز على أساس
لتتكامل بها الشخصية اإلنسانية في أكثر توجهاتها عمًقا ً
من العنصر أو الجنس أو العرق أو العقيدة ،يمكن أن يؤثر بصورة جوهرية في التدابير االقتصادية
وي ِعيد بناء القوة السياسية وتوجيهها ،كذلك فإن صون حرية التعبير واالجتماع للمواطنين،
واالجتماعيةُ ،
نابضا
يعتبر عا ًزال ضد جنوح السلطة وانحرافها،
ً
دنيا ً
وضمانا لفرص أفضل لتطوير مجتمعهم ،ليكون م ً

قضاء ،وانفاذها
بالحياة ،وحيث إن األصل في الحقوق المدنية والسياسية ،واتسامها بإمكان توكيدها
ً
كافيا لضمانها ،وعليها
ًا
جبر ،ذلك أن مجرد امتناع الدولة عن التدخل في نطاقها دون مقتض ،يعتبر ً
أفعاال تعارضها أو تنقضها؛ وعلى نقيض ذلك ال يتصور ضمان الحقوق االقتصادية
بالتالي أال تأتي
ً
إيجابا لتقريرها عن طريق االعتماد على مواردها الذاتية التي
واالجتماعية إال من خالل تدخل الدولة
ً

( )1المحكمة الدستورية العليا المصرية ،القضية رقم ( )34لسنة  15قضائية ،جلسة 1996/3/2م ،منشور على موقع الدكتور

عاطف سالم.
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تتيحها قدراتها بما مؤداه؛ أن الحقوق االجتماعية واالقتصادية هي التي تناهض الفقر والجوع والمرض،
طا
ويستحيل بالنظر إلى طبيعتها صونها لكل الناس في آن واحد ،بل يكون تحقيقها في بلد ما مرتب ً

بأوضاعها وقدراتها ونطاق تقدمها ،وعمق مسئولياتها قبل مواطنيها ،وامكان النهوض بمتطلباتها ،فال

زمنا ،وتتصاعد تكلفتها بالنظر إلى
تنفذ هذه الحقوق نفا ًذا فورًيا ،بل تنمو وتتطور وفق تدابير تمتد ً
اقعا في أجزاء من أقاليمها إذا
إيجابا إليفائها
وتبعا لنطاقها ،ليكون تدخل الدولة
ً
متتابعا و ً
ً
مستوياتها ً
جميعا ،إال أن دستور جمهورية مصر العربية أعلى
أعوزتها قدراتها على بسط مظلتها على المواطنين
ً

من قدر العمل -وهو من الحقوق التي كفلها العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،إذ

اجبا وشرًفا"(.)1
اعتبره حًقا وو ً
صفوة القول إن للقضاء الدستوري دور فعال في حماية حقوق اإلنسان ،وحرياته األساسية
بشكل عام ،ومناهضة التعذيب بشكل خاص ،على اعتبار أن جريمة التعذيب تقع ضمن االنتهاكات

الجسيمة لحق اإلنسان في حياته وسالمة جسده ،بل يتميز دور هذا القضاء بدوره الوقائي الذي يسبق

وقوع الجريمة ،فبمجرد قيام إحدى سلطات الدولة حين مباشرها سلطاتها التشريعية العادية ،أو االستثنائية

بمخالفة أحد المبادئ الدستورية الخاصة بحقوق األفراد وحرياتهم األساسية ،فمن حق كل ذي مصلحة

الطعن بعدم دستورية هذا التشريع ،سواء بطريق الدعوى األصلية ،أم من خالل الدفع الفرعي الذي يبديه

أمام محكمة الموضوع ،أو حتى من خالل قيام المحكمة الدستورية بالتصدي التلقائي لهذا التشريع وفًقا

لألصول اإلجرائية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.

واننا إذ نعرب عن أملنا أن تكون محكمتنا الدستورية على قدر كاف من المهنية ،وأن تقف عند

حدود مسؤولياتها لالرتقاء بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،والمحافظة عليها من تغول سلطات الدولة

األخرى ،على غرار ما أثبته القضاء الدستوري في الدول المقارنة في هذا المجال.
المبحث الثالث

دور القضاء اإلداري في مناهضة جريمة التعذيب

تعتبر الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة من أهم وأقوى صور الرقابة على

اإلطالق؛

ألن القضاء هو أكثر األجهزة القادرة على حماية وترسيخ مبدأ المشروعية ،والدفاع عن الحقوق والحريات

مستقال وتوافرت له الضمانات الكافية ،فهذا النوع من
العامة وحمايتها خاص ًة إذا ما كان مرفق القضاء
ً
الرقابة يضع الجهة اإلدارية في وضع متساو مع الطرف المتضرر من جراء إصدار القرار اإلداري محل
ادعا من تغول وتسلط الجهات اإلدارية عند إصدارها للقرار اإلداري؛ ألنها تعلم بأن
الطعن ،وتشكل ر ً
ق ارراتها تخضع لرقابة القضاء اإلداري ،ويتولى ممارسة الرقابة القضائية على أعمال الجهات اإلدارية في
( )1المحكمة الدستورية العليا المصرية القضية رقم ( )1لسنة  15قضائية ،جلسة 1994/5/7م ،منشور على موقع الدكتور عاطف
سالم.
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فلسطين المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا ،حيث أناط بها المشرع هذه الصالحية مؤقتًا ،وذلك
لحين صدور قانون ينظم عمل المحاكم اإلدارية طبًقا ألحكام القانون األساسي الفلسطيني( ،)1لذا سنبين

تشكيل محكمة العدل العليا واختصاصاتها ،ودورها في حماية الحقوق والحريات ومناهضة التعذيب على

النحو التالي

المطلب األول

تشكيل محكمة العدل العليا الفلسطينية واختصاصاتها
تعتبر المحكمة العليا أعلى محكمة في النظام القضائي الفلسطيني ،لذا سنبين تشكيل محكمة
العدل العليا واختصاصاتها ،وذلك على النحو التالي

الفرع األول

تشكيل محكمة العدل العليا

تناول قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني وقانون السلطة القضائية الفلسطيني تشكيل

المحكمة العليا( ،)2والتي تعتبر أعلى محكمة نظامية في القضاء النظامي الفلسطيني ،ومقرها الدائم في
العاصمة القدس ،وتنعقد مؤقتًا في مدينتي غزة ورام هللا حسب مقتضى الحال( ،)3وتؤلف من رئيس ونائب

رئيس أو أكثر ،وعدد كاف من القضاة(.)4

ويرى جانب من الفقه ( )5أن المحكمة العليا تنعقد بصفتين هما( )6األولى بصفتها محكمة نقض،

والثانية بصفتها محكمة عدل عليا( ،)7إال أننا نخالف هذا الرأي لمخالفته للنصوص القانونية المتعلقة
بتشكيل المحكمة العليا واختصاصاتها ،فالمحكمة العليا تنعقد بأربع صفات كما ورد في النصوص

القانونية المتعلقة باختصاص هذه المحكمة ،والتي سنبينها على النحو التالي:

( )1د .شريف أحمد بعلوشة ،إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري الفلسطيني ،مرجع سابق ،ص .1
( )2المادة ( )23من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته.

( )3الفقرة الثانية من المادة ( )24من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته ،والفقرة الثانية
من المادة ( )8من قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2112م.

( )4الفقرة األولى من المادة ( )8من قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2112م.

( )5د .حسين أحمد المشاقي ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
األردن ،الطبعة األولى ،سنة 2111م ،ص  45وما بعدها ،د .عبد القادر صابر جرادة ،موسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع

الفلسطيني ،مكتبة آفاق ،غزة ،الطبعة األولى ،سنة 2119م ،ص  ،12د .عثمان التكروري ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات

المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2111م ،الجزء األول ،سنة 2112م ،غير موثق دار النشر والطبعة ،ص  ،37 ،36د .هاني عبد الرحمن
إسماعيل غانم ،النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية ،سنة 2112م ،ص .78
( )6المادة ( )23من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته مشار إليها أعاله.
( )7المادة ( )37من قانون تشكيل المحاكم الفلسطينية رقم ( )5لسنة 2111م.
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أوًال :المحكمة العليا بصفتها محكمة عليا

بناء على طلب
تنعقد المحكمة العليا بهذه الصفة بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على األقل ً

رئيسها أو إحدى دوائرها ،وذلك لممارسة اختصاصات حددها القانون على سبيل الحصر تتمثل في
العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة ،أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة ،أو إذا كانت القضية

المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة ،أو على جانب من التعقيد ،أو تنطوي على أهمية

خاصة(.)1

ثانيا :المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا
ً
تنعقد المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا لتمارس مؤقتًا صالحيات واختصاصات المحاكم

اإلدارية وذلك لحين تشكيلها بقانون( ،)2وتشكل المحكمة العليا بهذه الصفة من رئيس المحكمة العليا
وقاضيين على األقل ،وفي حال غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه يليه القاضي األقدم في هيئة

المحكمة(.)3

وتختص محكمة العدل العليا بالنظر في المنازعات اإلدارية الواردة في نص المادة ( )33من

قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته.

وقد وضع المشرع الفلسطيني مشروع قانون مجلس الدولة لسنة 2115م ،والذي تضمن إنشاء

محاكم إدارية متخصصة تتولى االختصاصات اإلدارية المناطة بها طبًقا ألحكام المشروع ،وقد أخذ هذا
المشروع بفكرة القضاء المزدوج والتقاضي على درجتين أسوة بنظام مجلس الدولة المصري.
الفرع الثاني

اختصاصات محكمة العدل العليا الفلسطينية

بينت المادة ( )33من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 2111م،
اختصاص المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا حيث نصت على أنه " تختص محكمة العدل العليا

بالنظر فيما يلي

( )1المادة ( )25من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته .ومن الجدير ذكره أن هذه المادة
عدلت بموجب أحكام المادة رقم ( )3من القرار بقانون رقم ( )15لسنة 2114م الصادر بتاريخ 2114 /6/19م ،بشأن تعديل قانون

تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م ،والمنشور في العدد ( )118من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 2114/7/15م لتصبح

بناء على طلب
على النحو التالي" :تنعقد هيئة المحكمة برئاسة رئيسها أو القاضي األقدم في الهيئة وحضور عشرة من أعضائها ً
رئيسها أو إحدى دوائرها في الحاالت التالية  .1العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة ،أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة،

.2إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة ،أو على جانب من التعقيد ،أو تنطوي على أهمية خاصة".
( )2المادة ( )114من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2115م.

( )3المادة ( )32من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته.
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 .1الطعون الخاصة باالنتخابات(.)1

 .2الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو الق اررات اإلدارية النهائية الماسة
باألشخاص أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية (.)2

 .3الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج عن
األشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.

 .4المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العالوات أو المرتبات أو

النقل أو اإلحالة إلى المعاش أو التأديب أو االستيداع أو الفصل ،وسائر ما يتعلق باألعمال الوظيفية.

 .5رفض الجهة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفًقا ألحكام القوانين أو
األنظمة المعمول بها.
 .6سائر المنازعات اإلدارية.

 .7المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صالحية أي
محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيًقا للعدالة.
 .8أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون".

جليا مما تقدم أن المشرع الفلسطيني وسع من اختصاصات محكمة العدل العليا ومنحها
ويظهر ً
صالحية النظر في المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارية والتعويض عن األضرار التي يحدثها النشاط

اإلداري والق اررات اإلدارية غير المشروعة(.)3

المطلب الثاني

دور محكمة العدل العليا في حماية الحقوق والحريات
يعتبر الطعن القضائي بالق اررات اإلدارية والتنظيمية وبالذات على لوائح الضبط ولوائح الضرورة

من أهم الوسائل الرقابية الفاعلة للرقابة على أعمال الجهات اإلدارية؛ ألنها تعتبر أهم وأقوى صور الرقابة

على اإلطالق ،فالقضاء هو أكثر األجهزة القادرة على حماية وترسيخ مبدأ المشروعية ،والدفاع عن

تقال وتوافرت له الضمانات
الحقوق والحريات العامة وحمايتها ،خاص ًة إذا ما كان مرفق القضاء مس ً
الكافية ،فهذا النوع من الرقابة يضع الجهة اإلدارية في وضع متساو مع الطرف المتضرر من جراء
( )1عدلت هذه الفقرة ضمنياً بموجب أحكام المواد من ( )29وحتى ( )35من قانون االنتخابات رقم ( )9لسنة 2115م ،والتي عدلت

بموجب المواد من ( )21حتى ( )26من القرار بقانون رقم ( )1لسنة 2117م بشأن االنتخابات العامة.

( )2من الجدير ذكره أن هذه الفقرة عدلت بموجب أحكام المادة رقم ( )4من القرار بقانون رقم ( )15لسنة 2114م الصادر بتاريخ

2114 /6/19م ،بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م والمنشور في العدد ( )118من الوقائع
الفلسطينية بتاريخ 2114/7/15م لتصبح على النحو التالي ":الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو الق اررات
اإلدارية النهائية الماسة باألشخاص أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية ومؤسسات التعليم

العالي واالتحادات المسجلة حسب األصول والجمعيات ذات النفع العام".

( )3د .عدنان عمرو ،القضاء اإلداري ،قضاء اإللغاء ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،الطبعة الثانية ،سنة 2114م ،ص .9
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ادعا من تغول وتسلط الجهات اإلدارية عند إصدارها للقرار
إصدار القرار اإلداري محل الطعن ،وتشكل ر ً
اإلداري؛ ألنها تعلم بأن ق ارراتها تخضع لرقابة القضاء اإلداري.

أوًال :رقابة القضاء اإلداري على التوقيف غير المشروع

أناط المشرع الفلسطيني بالمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا اختصاص النظر في الطلبات

التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج عن األشخاص الموقوفين
بوجه غير مشروع ،وقد مارست المحكمة دورها الفعال والرئيس في الرقابة على التوقيف غير المشروع

للمواطنين من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية ،وأرست العديد من المبادئ والق اررات الهامة بحماية حقوق
وحريات المواطنين ،حيث قضت محكمة العدل العليا أنه ":على ضوء ما تقدم فإننا نجد بأن توقيف

انتهاكا لحقوقه التي نص
المستدعي يخالف القانون ،واستمرار التوقيف بالرغم من عدم وجود تهمة يشكل
ً

عليها الدستور ،كما أن استمرار توقيفه دون أن يتم التحقيق معه ،ودون أن يتم إحالته إلى محكمة

مختصة يخالف المادة ( )121من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2111م ،مما يبني عليه أن

مخالفا للقانون حقيقاً باإللغاء"(.)1
الدفع بعدم قبول الدعوى غير وارد ،والقرار المطعون فيه
ً
انتهاكا للحرية الشخصية
أيضا أن التوقيف أو االعتقال خالًفا ألحكام القانون يشكل
ً
وأكدت ً
للمواطنين ،حيث قررت في حيثيات حكمها أن ":عملية توقيف واستمرار اعتقال الموقوف ...جاءت بكافة

إجراءاتها مخالفة للقانون ،ولم تتم وفق األصول الواجب اتباعها ،والمنصوص عليها في قانون أصول

المحاكمات الجزائية ،وان استمرار االعتقال نتيجة تلك المخالفات التي أشرنا إليها يكون في غير محله،
فور لعدم
وحجز للحرية الشخصية دون اتباع اإلجراءات القانونية ،مما يتوجب األفراج عن الموقوف ًا
قانونية اعتقاله ،أو استمرار اعتقاله"(.)2

أيضا على مخالفة أحكام القانون المتعلقة بإجراءات القبض أو توقيف وعدم التقيد بها إخالء
ورتبت ً
فور ،حيث بينت في حيثيات حكمها أن ":توقيف المستدعي منذ تاريخ 1991/6/21م
سبيل الموقوف ًا
وحتى اآلن دون إسناد تهمة له ،أو إحالته ألية محكمة يكون
مخالفا ألحكام قانون أصول المحاكمات
ً
الجزائية الواردة في الفصلين األول والثاني من القانون المذكور والمتعلقة بإجراءات القبض على األشخاص
مخالفا للقانون"(.)3
واعتقالهم وتوقيفهم ،فإن توقيف المستدعي والحالة هذه واجب اإللغاء كونه
ً

( )1قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام هللا رقم ( )8لسنة 2112م ،جلسة 2112/12/11م ،غير منشور.
( )2قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام هللا رقم ( )26لسنة 1998م ،جلسة 1998/11/6م ،غير منشور.

( )3قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام هللا رقم ( )57لسنة 1997م ،جلسة 1998/11/28م ،غير منشور.
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ثانيا :رقابة القضاء اإلداري على لوائح الضبط والضرورة
ً
يقصد بلوائح الضبط :هي اللوائح التي تصدر بقصد المحافظة على النظام العام بمدلوالته الثالثة،

()1
قيودا على حريات األفراد ،وذلك من
األمن العام ،والسكينة العامة ،والصحة العامة  ،والتي تتضمن ً
أجل المحافظة على النظام العام( ،)2وقد أناط القانون األساسي بمجلس الوزراء مسؤولية حفظ النظام

()3
أيضا صالحية إصدار اللوائح(.)4
العام واألمن الداخلي  ،وأناط به ً
أما لوائح الضرورة :فهي اللوائح التي من قبل السلطة التنفيذية في حالة الضرورة (الظروف

االستثنائية) ،وذلك في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي ،ويطلق عليها بعض الفقه اسم اللوائح

نظر لخطورة هذه اللوائح فإن الدساتير تحدد السلطة المختصة بإصدارها والشروط الواجب
التشريعية( ،)5و ًا
توافرها حتى يتمكن صاحب االختصاص من إصدارها(.)6

ووفًقا لألحكام العامة الخاصة بالطعن في الق اررات واللوائح اإلدارية فإنه يحق لكل مواطن

متضرر أو صاحب مصلحة الطعن في لوائح الضبط ولوائح الضرورة إذا ما خالفت مبدأ المشروعية

وانتهكت أو انتقصت من حقوق وحريات المواطنين ،وذلك أمام المحكمة العليا بصفتها قضاء إداري

يوما من تاريخ نشر أو تبليغ هذه اللوائح (.)7
مؤقت خالل ستين ً
وكذلك الحال في حال توافر نظرية الظروف االستثنائية والتي تقوم على فكرة أن بعض اإلجراءات
اإلدارية التي تعتبر غير مشروعة في األوقات العادية يمكن أن تعتبر مشروعة في بعض الظروف،

وذلك عندما تكون ضرورية لحماية النظام العام ،أو استمرار المرافق العامة ،ويتسع نطاق المشروعية

االستثنائية التي تتمتع الجهة اإلدارية بمقتضاها باختصاصات واسعة لم يكن يعطيها لها القانون من

قبل( ،)8فإن هذا األمر ال يؤدي إلى خروج أعمال وتصرفات الجهات اإلدارية من رقابة القضاء اإلداري،
( )1د .رمضان محمد بطيخ ،قضاء اإللغاء ،ضمانة للمساواة وحماية للمشروعية ،دراسة تأصيلية في نظم القضاء اإلداري المقارن،
دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة 2116م ،ص  ،26د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،القضاء اإلداري ،منشأة المعارف باإلسكندرية،

سنة 1996م ،ص .23

( )2د .خالد خليل الظاهر ،القضاء اإلداري ،ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ،قضاء اإللغاء ،قضاء التعويض ،دراسة
مقارنة ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،الطبعة الثانية ،سنة 2114م ،ص .41

( )3الفقرة ( )7من المادة ( )69من القانون األساسي الفلسطيني.
( )4المادة ( )71من القانون األساسي الفلسطيني.

( )5د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص .24

( )6د .محمد جمال ذنيبات ود .حمدي محمد العجمي ،القضاء اإلداري في المملكة العربية السعودية طبًقا لنظام ديوان المظالم
الجديد ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،سنة 2111م ،غير موثق دار النشر ،ص .23
( )7د .راجع بالتفصيل أوجه الطعن باإللغاء د .شريف أحمد بعلوشة ،القضاء اإلداري السعودي ،مركز الدراسات العربية للنشر
والمعرفة ،القاهرة ،الطبعة األولى ،سنة 2116م ،ص  233وما بعدها ،ودعوى إلغاء القرار اإلداري ،دراسة تحليلية مقارنة ،رسالة

ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة ،سنة 2111م ،ص  119وما بعدها.

( )8د .إبراهيم محمد علي ،القضاء اإلداري ،قضاء اإللغاء ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،غير موثق الطبعة وسنة النشر ،ص .156
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بل تبقى هذه الرقابة قائمة ومستمرة سواء في الظروف العادية أو في الظروف االستثنائية ،فال تعتبر

خروجا على مبدأ المشروعية ،بل هي توسيع لنطاق المشروعية بما يسمح بإعطاء
الظروف االستثنائية
ً
قائما ويعمل بموجبه في جميع
سلطة أوسع لإلدارة لمواجهة الظروف االستثنائية ،فمبدأ المشروعية يبقى ً
الظروف سواء كانت ظروًفا عادية أو ظروًفا استثنائية.

والقاعدة العامة أنه في ظل الظروف االستثنائية تلتزم جهات اإلدارة بركني السبب والغاية في

كل أعمالها وتصرفاتها ،فيجب أن يقوم تصرفها على سبب وهو الحالة الواقعية أو القانونية التي تبرر

اتخاذ هذا التصرف ،وأن تكون غاية اإلدارة في جميع األحوال تحقيق المصلحة العامة ،والحفاظ على
سالمة وأمن المجتمع ،فتحقيق المصلحة والحفاظ على كيان المجتمع وسالمته أيًّا كانت الظروف هو

المقصود والغاية الحقيقية من وراء تقرير الظروف االستثنائية.

أما بالنسبة لباقي أركان القرار اإلداري فإنه يجوز لجهة اإلدارة الخروج عن حدود االختصاص ـ

الجهة المختصة بإصدار القرار ـ من أجل مواجهة الظروف االستثنائية ،مثل حالة الموظف الفعلي،

أيضا الخروج عن قواعد الشكل واإلجراءات ،أو عدم مراعاة إصدار القرار في الشكل المطلوب
ويجوز لها ً

لمواجهة الظروف االستثنائية(.)1

تأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أنه ":أما فيما يتعلق بالمراسيم التي أشار لها
و ً

رئيس النيابة العامة في مرافعته ،فإننا نجد أنها صدرت باالستناد للباب السابع من القانون األساسي

يوما ،يجوز
المتعلق بأحكام الطوارئ التي نصت المادة ( )111منه على أنها يجب أال تزيد عن ثالثين ً
يوما أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي بأغلبية أعضائه ،وحيث أن حالة الطوارئ
تمديدها لمدة ثالثين ً
يوما على إعالنها فإن أحكام المراسيم المشار لها لم تعد سارية وقت توقيف
انتهت بانقضاء ثالثين ً
تأكيدا"(.)2
المستدعي من شهر نيسان 2111م ،وأن ما أثارته النيابة العامة ال يغير من األمر ً
ثال ًثا :إرساء القضاء اإلداري لمبادئ قانونية ترسخ حماية الحقوق والحريات
يقصد بالمبادئ القانونية العامة تلك القواعد القانونية غير المكتوبة التي يقرها أو يكتشفها أو

يستنبطها القاضي من واقع النظام القانوني ،ويقرها في أحكامه ،فتكسب قوة إلزامية (.)3

وتعتبر المبادئ القانونية العامة قواعد عامة ال تستند إلى نصوص قانونية مكتوبة سواء كانت

نصوصا دستورية أو أنظمة أو لوائح ،وانما يستنبطها القاضي من روح التشريع ،ومن مجموعة القواعد
ً

( )1د .ماجد راغب الحلو ،القضاء اإلداري ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،سنة 2111م ،ص .47

( )2قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام هللا رقم ( )335لسنة 2111م ،جلسة 2111/6/8م ،وقرارها رقم ( )475لسنة 2111م،
جلسة 2111/7/26م ،وقرارها رقم ( )487لسنة 2111م ،جلسة 2111/7/26م ،وجميعها غير منشورة.

( )3د .رمضان محمد بطيخ ،قضاء اإللغاء ،ضمانة للمساواة وحماية للمشروعية ،مرجع سابق ،ص ،33د .عدنان عمرو ،القضاء
اإلداري ،مبدأ المشروعية ،مرجع سابق ،ص ،27د .ماجد راغب الحلو ،القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص .33 ،32
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القانونية الواردة في فروع القوانين األخرى( ،)1وفي حال لم يجد وجب عليه أن يستوحي ويستند لقواعد
القانون الطبيعي ومبادئ العدالة(.)2

وتستمد المبادئ العامة في فلسطين قوتها من نص المادة ( )46من دستور سنة 1922م ،والتي

نصت على أنه ":تمارس المحاكم النظامية صالحياتها وفًقا للتشريعات العثمانية التي كانت نافذة في
فلسطين في اليوم األول من شهر تشرين الثاني سنة 1914م ،وسائر القوانين العثمانية الصادرة بعد

ذلك التاريخ والتي أعلن أو قد يعلن بإعالن عام على سريانها في فلسطين ،ووفًقا للمراسيم والقوانين
واألنظمة المعمول بها في فلسطين عند سريان هذا المرسوم أو التي قد تطبق أو تصدر بعد تاريخ هذا
المرسوم ،ومع مراعاة أحكام القوانين والمراسيم المذكورة أعاله ،وفي األحوال التي ال تتناولها تلك القوانين

والمراسيم واألنظمة أو ال تكون منطبقة عليها ،تمارس هذه الصالحية وفًقا لروح التشريع ومبادئ العدل
واإلنصاف المتبعة في إنكلترا."...

وقد أرسى القضاء اإلداري الفلسطيني العديد من المبادئ القانونية منها مبدأ المساواة ،ومبدأ عدم

رجعية الق اررات اإلدارية ،ومبدأ حق الدفاع ،ومبدأ عدم جواز معاقبة الموظف عن ذات المخالفة مرتين.

 مبدأ المساواة

بين القانون األساسي الفلسطيني أن المبدأ األساس الذي يحكم كافة الحقوق لألفراد هو مبدأ

المساواة بينهم دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة ،حيث نصت

المادة ( )9من القانون األساسي الفلسطيني على أنه" :الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز
بينهم بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة".
فالفلسطينيون أمام القانون والقضاء

()3

سواء ال تمييز بينهم ألي سبب كان ،فمن حقهم االنتفاع

بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة مثل الخدمات الصحية ،والخدمات التعليمية ،وتوفير الضمان

االجتماعي ،وحقهم في تولى الوظائف العامة دون تمييز بينهم ،فيحق ألي مواطن تولى الوظائف العامة
في الدولة متى توافرت فيه الشروط التي حددها القانون لتولى الوظيفة.

ابيا؛ ألنه
ويتضح من مواد القانون األساسي أن مبدأ المساواة بين األفراد أصبح مبدأ
حقيقيا إيج ً
ً
تضمن حقوًقا إيجابية لألفراد تلتزم الدولة بتوفيرها لجميع المواطنين ،مثل إن حق التعليم إلزامي حتى
( )1د .إبراهيم محمد علي ،القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص .92
( )2د .ماجد راغب الحلو ،القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص .33

( )3الفلسطينيون سواء أمام القضاء ،وفي اللجوء إليه لحماية حقوقهم ،ويجب على الدولة توفير مرافق القضاء والقضاة العاملين فيها

لجميع الفلسطينيين ،وعلى الدولة توفير وتمكين المواطن الفلسطيني من حق االلتجاء إلى جهات القضائية التي تتميز باالستقالل

والحيدة وذلك لتتمكن من الدفاع عن حقوق وحريات األفراد دون تمييز بينهم .ولقد أكد القانون األساسي على كفالة حق التقاضي

للناس كافة ،حيث نصت المادة ( )31منه على أنه ":التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ،ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى
قاضيه الطبيعي ،وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا".
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نهاية المرحلة األساسية على األقل ،ومجاني في كافة المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة ،وان حق
العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعي الدولة لتوفيره لكل قادر عليه ،وان رعاية األمومة

والطفولة واجب وطني ،ورعاية أسر الشهداء واألسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب

يضا
ينظمه القانون ،مع كفالة خدمات التعليم والتأمين الصحي ،والتأمين االجتماعي لهذه الفئات ،وأ ً
كفالة الحق في السكن المالئم ويقع على عاتق ومسئولية الدولة أن تسعى لتأمين وتوفير المسكن لمن

ال مأوى أو سكن له.

وبتوفير هذه الحقوق والعمل على توفيرها من قبل الدولة لكل مواطن فلسطيني دون تمييز بينهم

بسبب العرق أو الدين أو اللون أو اإلعاقة يتحقق مبدأ مساواة جميع الفلسطينيين أمام القانون.

وقد أكد القضاء اإلداري الفلسطيني على وجوب احترام الجهات اإلدارية لمبدأ المساواة عند

ممارستها لنشاطها واصدارها للق اررات اإلدارية ،واال اعتبرت ق ارراتها معيبة وواجبة اإللغاء ،وأرست مبدأ

أساسيا فيما يتعلق بشرط السالمة األمنية لتولى الوظائف العامة ،حيث قررت في حيثيات حكمها أنه
ً
":حيث أن المادة التاسعة من القانون األساسي نصت على الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء ال
تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة ،كما يبدو من شهادة السيد

المستشار القانوني أن سبب معارضة إحدى الجهات األمنية هو االدعاء بأن المستدعي ينتمي إلى

الجهاد اإلسالمي ،وقد تبين من تحقيق النيابة العامة أنه ال شيء ضد المستدعي مما حدا بالسيد النائب

العام لعدم توجيه أي تهمة إليه والتوصية بإعادته لعمله ،وحيث أن المادة الرابعة والعشرين من قانون
الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م ،نصت في فقرتها الرابعة على أنه ":يشترط فيمن يعين في أي
متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية
وظيفة باإلضافة إلى الفقرات السابقة أنه
ً
مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يرد له اعتباره ،األمر الذي لم يتحقق بحق
المستدعي ،فلم تقدم بحقه صحيفة سوابق يثبت فيها أنه حكم بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف ،وهذا

هو الشرط الوحيد في هذا الم وضوع الذي يتعين األخذ به ومراعاته ،وحيث أنه لما كان ذلك فإن عدم

تعيين المستدعي فيه مخالفة للقانون األساسي ولقانون الخدمة المدنية ،مما يتعين معه إجابة المستدعي

إلى طلبه القطعي"(.)1

 مبدأ عدم رجعية الق اررات اإلدارية

القاعدة العامة في نفاذ الق اررات اإلدارية هي إنها تصبح نافذة بمجرد صدورها ،وتسري بآثارها

إعماال لمبدأ احترام الحقوق المكتسبة وضمان
لألمام ،وال تسري بأثر رجعي إال نص القانون على ذلك
ً
استقرار األوضاع القانونية والمعامالت.

( )1قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بقطاع غزة رقم ( )189لسنة 2113م ،جلسة 2114/4/25م ،غير منشور ،وبذات المعنى

انظر قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام هللا رقم ( )81لسنة 2119م ،جلسة 2112/9/4م ،وقرارها رقم ( )57لسنة 2119م،
جلسة 2112/9/4م ،وقرارها رقم ( )53لسنة 2119م ،جلسة 2112/9/4م ،وجميعها غير منشورة.
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ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ القضائية التي استقر عليها القضاء اإلداري ،حيث قررت محكمة

العدل العليا في حيثيات حكمها أنه ":أما بخصوص مخالفة القرار الطعين لمبدأ عدم رجعية الق اررات
اإلدارية ،فإن المحكمة تؤكد على أنه ال يجوز لإلدارة أن تخالف مبدأ عدم رجعية الق اررات اإلدارية ،إال

أنه حتى تكون هنالك رجعية فإنه يشترط أن يكون ثمة مركز قانوني شخصي قد تكاملت عناصره في

ظل وضع قانوني معين ،وبالتالي عدم المساس به إذا ما تغيرت األوضاع القانونية بعد ذلك ،فهذه

المراكز الفردية هي التي تتمتع بثبات نسبي يحول دون المساس بها بقرار رجعي ،وأنه ال يكفي أن يكون
الفرد قد استوفى شروط االستفادة من مركز قانوني عام بل يجب أن يكون قد صدر من اإلدارة قرار
فردي لتطبيق أحكام المركز العام عليه ،أي أن الحق ال يكتسب في ظل قاعدة تنظيمية عامة إال

فرديا فيتولد لصاحب الشأن مركز قانوني خاص وهذا المركز هو الذي ال يجوز
بتطبيقها تطبيًقا ً
المساس"(.)1
 مبدأ حق الدفاع

حرص المشرع الدستوري على النص على حق الدفاع ،حيث نصت المادة ( )12من القانون

األساسي على أنه" :يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه ،ويجب إعالمه

يعا بلغة يفهمها باالتهام الموجه إليه ،وأن يمكن من االتصال بمحام ،وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير"،
سر ً

وبينت المادة ( )14من ذات القانون أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها

ضمانات الدفاع عن نفسه ،وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

وقد أكد قانون الخدمة الفلسطينية على هذا المبدأ وهو وجوب سماع أقوال الموظف المحال

للتأديب ،وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع العقوبة بحقه ،حيث بينت الفقرة الثانية من المادة ()69

من ذات القانون أنه فيما عدا عقوبة التنبيه أو لفت النظر ،ال يجوز توقيع عقوبة على الموظف إال بعد
إحالته إلى لجنة للتحقيق معه وسماع أقواله ،واثبات ذلك بالتسجيل في محضر خاص ،ووجوب أن

مسببا ،وبهذا الشأن قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أنه ":ال يجوز
يكون القرار الصادر بالعقوبة ً
توقيع عقوبة الفصل من الخدمة العامة إال بعد أن يتم إحالة الموظف إلى التحقيق نتيجة المخالفة

التأد يبية التي ارتكبها ،وال بد للجنة أن تواجهه بما أسند إليه ،وأن تسمع أقواله ،ومن ثم تصدر قرارها
عمال بأحكام المادة ( )69من قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م ،وبما أن
المقتنعة به وذلك ً
المستدعى ضده ـوزير التربية والتعليم قام بإنهاء خدمات المستدعي نتيجة المخالفات المتكررة له والتقارير

من المسؤولين عن سلوكه غير الالئق دون تشكيل لجنة تحقيق معه واصدار توصيات من لجنة التحقيق،

فيكون قرار وزير التربية والتعليم بفصل المستدعي من الوظيفة دون عرضه على لجنة التحقيق المشكلة

( )1قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بقطاع غزة رقم ( )272لسنة 2118م ،جلسة 2111/11/22م ،غير منشور.
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حسب األصول ،ودون صدور قرارها سابق ألوانه ومخالف لإلجراءات القانونية المنصوص عليها في

قانون الخدمة المدنية(.)1

 مبدأ عدم جواز معاقبة الموظف مرتين عن ذات المخالفة
ال يجوز للجهات اإلدارية مساءلة الموظف أكثر من مرة على ذات الفعل أو المخالفة التأديبية

المنسوبة إليه ،فال يجوز لها معاقبته أكثر من مرة عن ذات السلوك أو الفعل الواحد ،واال كان قرارها

معيبا وواجب اإللغاء ،وبهذا الشأن استقر قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية أنه ال يجوز محاسبة
ً
المتهم عن الفعل الواحد مرتين ،واذا ما تم ذلك فإنه يشكل مخالفة للقانون ،حيث بينت في حيثيات

حكمها ":أن المجلس البلدي لم يتح الفرصة للمستدعي للدفاع عن نفسه ،وخلطت اإلجراءات التي تمت
بصدد قضية المستدعي بين ما سبق أن تم إسناده للمتهم عام 1996م ،حيث تم اتخاذ إجراء تأديبي

بحقه عن المخالفات المنسوبة إليه في تلك السنة وبين ما هو منسوب إليه في سنة 1998م ،حيث أنه

وفيما يخص مخالفات سنة 1996م تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المستدعي كما هو واضح من أوراق

الدعوى ،واذا تمت محاسبته مرة ثانية يكون قد تمت محاسبته على الفعل الواحد مرتين ،وهذا مخالف
للقاعدة القانونية التي ال تجيز محاسبة المتهم عن الفعل الواحد مرتين"(.)2

خاتمة البحث :خلصنا في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ،نوجزها على

النحو التالي:

أوًال :النتائج

 .1وفق المشرع الفلسطيني عندما أقر مبدأ دستورًيا باعتبار التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون وال
تسقط بالتقادم ،وعندما اشترط لصحة االعتراف في الدعوى الجزائية أن يكون قد تم الحصول عليه
طواعية واختيا ًار ،ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي ،أو وعد أو وعيد ،وبالتالي فإنه يترتب على
مخالفة ذلك عدم صحة االعتراف واعتباره كأن لم يكن.

 .2ينحصر دور (القضاء النظامي) المحاكم النظامية على فرض الرقابة القضائية على أعمال السلطة

التنفيذية فيما يصدر عنها من أعمال مادية غير مشروعة ،خصوصاً ما تعلق منها باالنتهاكات
الماسة بحقوق اإلنسان ،وحقهم في سالمة جسدهم.

 .3للقضاء الجزائي دور فعال في مناهضة التعذيب عند إعمال سلطاته القضائية أثناء نظر الدعاوى
الجزائية الذي تعرض فيها المتهمين للتعذيب ،وذلك باعتبار أي إجراء تم الحصوص عليه بالتعذيب

باطل وال يمكن االعتماد عليه أو على ما نتج عنه من دليل في الفصل في الدعوى.

( )1قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام هللا رقم ( )177لسنة 2111م ،جلسة 2112/5/16م ،غير منشور ،وبذات المعنى
قرارها رقم ( )53لسنة 2115م ،جلسة 2116/1/22م ،غير منشور.

( )2قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام هللا رقم ( )11لسنة 1998م ،جلسة 2113/12/16م ،غير منشور.
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 .4وفق المشرع الفلسطيني عندما أناط بمحكمة العدل العليا الفلسطينية بصفتها قضاء إداري مؤقت
بنظر في االستدعاءات المتعلقة في توقيف المواطنين أو المتهمين توقيف غير مشروع من قبل

األجهزة األمنية ،وقد أرست المحكمة مبادئ قانونية واضحة وراسخة بحماية حقوق وحريات
المواطنين ،وعدم المساس بها أو االعتداء عليها.

وفعاال في مواجهة كافة األعمال القانونية الصادرة عن سلطات
أساسيا
دور
 .5يشكل القضاء اإلداري ًا
ً
ً
الدولة والمخالفة لمبدأ المشروعية ،سواء كان ذلك في الظروف العادية أم االستثنائية.

 .6يعتبر القضاء اإلداري صمام أمان لمراقبة التشريعات واللوائح واألنظمة الصادرة عن الجهات

المختصة ،وبيان مدى مالئمتها للمبادئ والقواعد واألحكام القانونية الواردة في القانون األساسي،
وبالذات النصوص القانونية المتعلقة بحريات وحقوق المواطنين ،والمتعلقة بحظر االعتداء على

أمالكهم وأموالهم وأجسادهم وسالمتهم.

ثانيا :التوصيات
ً
 .1ضرورة سن واصدار قانون ينظم تشكيل وعمل محاكم مجلس الدولة الفلسطينية ،باعتباره هيئة قضائية
مستقلة ،لضمان نفاذ مبدأ المشروعية ،أسوة بما فعله المشرع مع المحكمة الدستورية.

 .2تكريس كافة اإلمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لدعم استقالل الهيئات القضائية الفلسطينية؛ ألن
دور أكثر فعالية في حماية
هام في شرف وحياد السلطات القضائية ،ولتؤدي ًا
استقالل القضاء مبدأٌ ٌ
الحقوق والحريات.

 .3نوصي جميع الهيئات القضائية الوقوف عند حدود مسؤولياتهم ،بإلغاء جميع االستثناءات التي تحول
دون حق األفراد بالتقاضي ،باعتباره مبدأ دستور ٌّي ال يجوز االنتقاص منه مهما كانت األسباب
والذرائع.

 .4تعديل نص المادة ( )55من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2111م ،وذلك بحذف الفقرات

الثانية والثالثة والرابعة ،ليصبح النص على النحو التالي "تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق

في جميع الجرائم والتصرف فيها".

 .5تعديل نص المادة ( )95من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2111م لتصبح على النحو
التالي "يتولى وكيل النيابة التحقيق واستجواب المتهم في جميع الجرائم الجنايات والجنح".

المراجع

أوًال :الكتب والمؤلفات العامة

 .1الدكتور إبراهيم محمد علي ،القضاء اإلداري ،قضاء اإللغاء ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،غير
موثق الطبعة وسنة النشر.

 .2الدكتور حسين أحمد المشاقي ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
الفلسطيني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،سنة 2111م.
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 .3الدكتور خالد خليل الظاهر ،القضاء اإلداري ،ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ،قضاء
اإللغاء ،قضاء التعويض ،دراسة مقارنة ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،الطبعة الثانية ،سنة
2114م.

 .4الدكتور رمضان محمد بطيخ ،قضاء اإللغاء ،ضمانة للمساواة وحماية للمشروعية ،دراسة تأصيلية
في نظم القضاء اإلداري المقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة 2116م.

المالّ ،اعتـراف المـتهم ،بدون دار نشر ،الطبعة الثالثة ،سنة 1986م.
 .5الدكتور سامي صادق ُ
 .6الدكتور شريف أحمد بعلوشة ،القضاء اإلداري في فلسطين ،مكتبة نيسان ،غزة ،الطبعة األولى،
سنة 2117م.

 القضاء اإلداري السعودي ،مركز الدراسات العربية للنشر والمعرفة ،القاهرة ،الطبعة األولى ،سنة
2116م.

 .7الدكتور عبد هللا خليل الفرا ،المختصر في أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،مكتبة القدس،
فلسطين ،الطبعة األولى ،سنة 2114 ،2113م.

 .8الدكتور عبد الغني بسيوني عبد هللا ،القضاء اإلداري ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،سنة
1996م.

 .9الدكتور عبد القادر صابر جرادة ،موسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني ،مكتبة
آفاق ،غزة ،الطبعة األولى ،سنة 2119م.

 .11الدكتور عبد الناصر عبد هللا أبو سمهدانة ،الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري في
فلسطين ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس ،سنة 2119م.

 .11الدكتور عثمان التكروري ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ()2
لسنة 2111م ،الجزء األول ،سنة 2112م ،غير موثق دار النشر والطبعة.

 .12الدكتور عدنان عمرو ،القضاء اإلداري ،قضاء اإللغاء ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،الطبعة
الثانية ،سنة 2114م.

 .13الدكتور عزيزة الشريف ،القضاء الدستوري المصري ،دار النهضة العربية للنشر ،القاهرة ،سنة
1991م.

 .14الدكتور عمر حمزة التركماني ،المفصل في القضاء الدستوري الفلسطيني ،مكتبة نيسان ،غزة،
سنة 2117م.

 .15الدكتور فتحي الوحيدي القضاء الدستوري في فلسطين ،وفًقا ألحكام القانون األساسي المعدل
ومشروع قانون المحكمة الدستورية العليا " دراسة مقارنة " دار المقداد للطباعة ،سنة 2114م.
 .16الدكتور ماجد راغب الحلو ،القضاء اإلداري ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،سنة 2111م
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 .17الدكتور محمد أنس جعفر ،الرقابة على دستورية القوانين ،دار النهضة العربية للنشر ،الطبعة
الثانية ،سنة 1999م

 .18الدكتور محمد جمال ذنيبات ود .حمدي محمد العجمي ،القضاء اإلداري في المملكة العربية
السعودية طبقاً لنظام ديوان المظالم الجديد ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،سنة 2111م ،غير

موثق دار النشر

 .19الدكتور محمد صبحي نجم ،أصول المحاكمات الجزائية األردني ،مكتبة دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان ،سنة 1991م

 .21الدكتور مصطفي عبد الحميد عياد ،الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
رقم ( )2لسنة 2111م ،الكتاب األول ،الطبعة األولى ،فلسطين ،غير موثق دار النشر ،سنة
2114م

 .21الدكتور هاني عبد الرحمن غانم ،القضاء اإلداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات اإلدارية
الجديد رقم ( )3لسنة 2116م ،مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع ،الطبعة األولى ،سنة 2117م.

ثانيا :الرسائل العلمية
ً

 .1الدكتور شريف أحمد بعلوشة ،إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري الفلسطيني ،رسالة دكتوراه،
جامعة اإلسكندرية ،سنة 2115م.

 دعوى إلغاء القرار اإلداري ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة ،سنة 2111م.

 .2أ .عصام القاضي ،التنظيم القضائي في فلسطين ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،جامعة
األزهر بغزة ،سنة 2116م.

 .1أ .فادي نعيم جميل عالونة ،مبدأ المشروعية في القانون اإلداري وضمانات تحقيقه ،رسالة
ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين ،سنة 2111م.

 .4أ .لؤي داود دويكات ،االعتراف في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني ،رسالة ماجستير،
جامعة النجاح الوطنية ،رام هللا ،سنة 2117م.

 .2الدكتور هاني عبد الرحمن إسماعيل غانم ،النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري ،دراسة مقارنة،
رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية ،سنة 2112م.

ثال ًثا :الدراسات واألبحاث العلمية المحكمة

 .1الدكتور عمر التركماني ،الدكتور شريف بعلوشة ،الضمانات الخاصة باألحداث الجانحين أثناء

مرحلة االستجواب" ،منشور في مجلة المؤتمر العلمي المحكم لحقوق األحداث وسبل تمكينهم
من الوصول إلى العدالة ،سواسية ،سنة 2117م.
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 .2الدكتور محمد الغزوي ،دور المحكمة الدستورية في حماية حقوق اإلنسان ،ورقة عمل قدمت في
مؤتمر اللجنة األوروبية للديمقراطية بالتعاون مع المحكمة الدستورية األردنية.

 .3الدكتور عبد هللا صالح ،المحكمة الدستورية العليا وحقوق اإلنسان في مصر.

ابعا :التشريعات
رً
 .1القانون األساسي الفلسطيني لسنة 2115م المعدل.
 .2قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2112م.

 .3قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2111م وتعديالته.

 .4قانون االنتخابات رقم ( )9لسنة 2115م ،المعدل بالقرار بقانون رقم ( )1لسنة 2117م بشأن
االنتخابات العامة.

 .5قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2111م.
 .6قانون العقوبات الفلسطيني رقم  74لسنة .1936

خامسا :المواقع اإللكترونية
ً
 .1موقع المقتفي اإللكتروني.

 .2موقع الدكتور عاطف سالم اإللكتروني.
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أثر التعذيب على إجراءات التحقيق االبتدائي في القانون الفلسطيني
 طارق محمد الديراوي.د
جامعة اإلسراء-أستاذ القانون الجنائي
الملخص
 بسبب،انتهاكا للمبادئ والحقوق اإلنسانية والدستورية
تعتبر جريمة التعذيب من أكثر الجرائم
ً
تحصينا
 لذلك حرص المشرع على حماية إرادة المتهم،احترم القانون من قبل رجال السلطة العامة
ا
عدم
ً

احترمه للمعايير الدولية التي
ا
وتعبير عن
ًا
، ووقاية له من بغي رجال السلطة العامة،للحقيقة من الزيف
.سادت األنظمة القانونية الديمقراطية

ولذا أصبح من الضروري العمل على تعديل المنظومة التشريعية الفلسطينية المتعلقة بجرائم

 وضرورة النص على عدم سقوط،بدال من عقوبة الجنحة
ً  لتتضمن عقوبات جنائية رادعة،التعذيب
 وأن يعهد إلى السلطة،الدعوى الجزائية المتعلقة بالتعذيب بالعفو الخاص إلى جانب عدم سقوطها بالتقادم

 وأن تمنع أية جهة أخرى من،القضائية المختصة فقط بمهمة إصدار األوامر الماسة بحرية المتهم
.استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة
ممارسة ذلك
ً

Abstract
The crime of torture is considered one of the most serious crimes in violation
of human, constitutional principles, and rights because of the lack of law
respect by the public authority members. Therefore, the legislator is keen to
protect the accused's in order to prevent the truth from falsehood, protect him
from the contempt of public power, and express his respect of international
standards that prevailed in democratic legal systems. Thus, it is essential to
work to amend the Palestinian legislative system related to the crimes of torture
to be included punitive criminal penalties instead of the penalty of
misdemeanor. In addition, there is a need to stipulate that the criminal case
relating to torture should not be dropped by a special amnesty as well as not
falling into statute of limitations. Furthermore, judicial authority should only
entrust the competent with the task of ordering the freedom of the accused and
to prevent any other party from exercising it on the basis of the principle of
powers separation in the State.
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المقدمة
الحمد هلل الذي أمر بالعدل واإلحسان ،والصالة والسالم على سيدنا محمد الذي حكم بما أنزل هللا
عدال ،وقوله صدًقا ،بنى دولة اإلسالم على العدل ،ندعو هللا أن يجعلنا من المحبين للعدل،
فكان حكمه ً

والعاملين على إرساء دعائمه ،وان تكون هذه الدراسة هدًفا لهذه الغاية ،ووسيلة إلرساء العدالة في

احترم حقوق اإلنسان،
المجتمع ،لتصبح مرآة التحضر البشري والرقي اإلنساني ،والمعيار الدال على مدى ا
واحترام حريته التي تعتبر من أقدس الحقوق.

ومما ال شك فيه أن الوصول إلى الحقيقة باعتبارها المدخل الطبيعي للعدالة ،يعتمد بشكل كبير

على الوسائل واآلليات التي تتوافر في الدعوى وبسالمة مصدرها ،وللبحث في حماية هذه المصادر فال
بد من البحث في القواعد التجريمية التي تعاقب على األفعال التي تشكل عدو ًانا عليها.
واذا كان تجريم التعذيب طبقا للمادة ( )119من قانون العقوبات الفلسطيني من شأنه حماية ذات

المتهم ،إال أن الغاية النهائية من تلك الحماية هي تأمين سالمة إدالءاه أمام القضاء ،بما يمكنه من

دعما لحقه في المحاكمة العادلة ( ،)1والى جانب ذلك عاقب المشرع على شهادة
الدفاع عن نفسه ً
ونقيا ،باعتبارها الغاية
الزور وكذب الخبير ،والمترجم ورشوة الشاهد لكي يبقى معنى الحقيقة
صافيا ً
ً

السامية للمحاكمات الجزائية ،فال قيمة لتلك الغاية إذا كانت كرأمة اإلنسان هي قربان بلوغها ،أو كما
قيل " إنه ال قيمة لحقيقة يتم الوصول إليها على مذبح الحرية"(.)2

احترم القانون من قبل رجال السلطة
ا
ويعتبر التعذيب من أخطر الموضوعات القانونية بسبب عدم

العامة ،ومن أكثر األفعال إهدا ًار آلدمية اإلنسان واضعاًفا إلرادته ،ومن أشدها إعاقة إلظهار الحقيقة.
وبهذا ال يمكن بناء دولة مؤسسات وهناك آفة اسمها التعذيب تنخر في عظامها ،لذلك حرص
تحصينا للحقيقة من الزيف ووقاية له من بغي رجال السلطة العامة،
المشرع على حماية إرادة المتهم
ً
احترمه للمعايير الدولية التي سادت األنظمة القانونية الديمقراطية.
ا
وتعبير عن
ًا
فضال عن
انتهاكا للمبادئ والحقوق اإلنسانية والدستورية،
وتعتبر جريمة التعذيب من أكثر الجرائم
ً
ً
تفشيها من الناحية العملية في بالد عانت من االحتالل األجنبي ،واالحتالل الصهيوني وكانت تأمل من

احترمها من قبل األجهزة األمنية
حترم تلك المبادئ الدستورية السامية إال أنها تفاجأت بعدم ا
أبناء الوطن ا ا
والمحققين أبنائها ،والمفترض فيهم أنهم ينشدون العدالة.
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إضاف ًة إلى اهميتها تلك أن هناك العديد من عالمات التعجب والسؤال حول المواد التي عالج
فضال عن النص المباشر عليها وحظرها في القانون
المشرع الجزائي الفلسطيني فيها هذه الجريمة،
ً
طويال عندها.
األساسي وقانون اإلجراءات الجزائية ،والتي نأمل الوقوف
ً

حيز على المستوى الدولي –
كل هذا دفعنا إلى بحث هذا الموضوع ببالغ األهمية والذي أخذ ًا
والذي ال يتسع لنا المجال للبحث هنا-لذا آثرنا ان نخصص بحثنا المتواضع هذا ،في أثر التعذيب على

إجراءات التحقيق االبتدائي في القانون الفلسطيني.

وسوف نبحث هذا الموضوع في ثالثة مباحث األول تحت عنوان ماهية التعذيب ،وسيكون في

مطلبين ،نخصص األول منها لتعريف التعذيب ،والثاني لبيان صوره ،أما المبحث الثاني فسوف نتناول
فيه الضمانات الواردة في قانون اإلجراءات الجزائية ،المطلب األول ضمانات المتهم في مرحلة جمع
االستدالالت ،والمطلب الثاني ضمانات المتهم أثناء التحقيق االبتدائي ،والمبحث الثالث األثر المترتب

على تعذيب المتهم أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي ،وسوف نعالجه في مطلبين األول الجزاء اإلجرائي

المترتب على التعذيب ،والمطلب الثاني الجزاء الجزائي المترتب على التعذيب.
المبحث األول
ماهية التعذيب

أخير الشروط المتطلبة
سوف نتناول في هذا المبحث ثالثة مطالب أولها مفهوم التعذيب وثانيها صوره .و ًا

لقيام جريمة التعذيب.

المطلب األول
مفهوم التعذيب
أوالً :موقف التشريع من تعريف التعذيب
عرف قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة التعذيب ( )1بأنه ":إخضاع أو األمر
بإخضاع أي شخص للقوة أو للعنف بغية أن ينتزع منه أو من شخص يهمه أمره  ،اعت ارًفا بجرم أو أية
معلومات تتعلق بجرم ،أو تهديد أي شخص ،أو األمر بتهديده بإلحاق أذى به أو بأمواله ،أو بأي شخص

أو أموال أي شخص يهمه أمره بغية أن ينتزع منه اعت ارًفا بجرم ،أو أية معلومات تتعلق بجرم" ،هذا يدلل

بعيدا عن وسائل اإلكراه المختلفة
على أن المشرع كان واضحا في إعطاء المتهم حقه في الدفاع
ً

1
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فيفترض إال يكره على اإلدالء بأقواله وانه من غير الجائز تعذيبه واجباره على االعتراف ،وانه ألزم رجال
بعيدا عن أي صنف من صنوف القهر والطغيان .
السلطة العامة بالتعامل مع األفراد ً

وقد نص القانون األساسي للسلطة الوطنية على عدم جواز تعريض أحد ألي إكراه أو تعذيب،

ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة الئقة ،ونص كذلك على بطالن أي قول أو

منسجما من حيث المبدأ
اعتراف يصدر عنه تحت تأثير أفعال إكراه أو تعذيب( ، )1وقد جاء هذا النص
ً
مع اتفاقية مناهضة التعذيب في حظر ممارسته ،ولكنه قد أغفل تجريم التعذيب وفرض عقوبة جنائية

رادعة على ممارسته وفق ما تفتضيه المادة الثانية من االتفاقية والتي اكدت على وجوب اتخاذ إجراءات
تشريعية فعالة لمنع اعمال التعذيب ،وبذلك فإن النص المذكور يحتاج إلى تعديل بإضافة بند ثالث

ينص على أن التعذيب بالمفهوم الوارد في المواثيق االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان جريمة تستوجب
عقوبة الجناية والعزل من الوظيفة ،وهنا يحقق هذا النص الدستوري أهدافه باندماجه مع المواثيق

واالتفاقيات الدولية في تجريم التعذيب ،وتحديد سقفه العقابي بالجناية.

كما نص قانون اإلجراءات الجزائية على أنه ":ال يجوز القبض على أحد أو حبسه إال بأمر من

عنويا"(،)2
الجهة المختصة بذلك ً
بدنيا أو م ً
قانونا  ،كما تجب معاملته بما يحفظ كرأمته  ،وال يجوز إيذائه ً

ونيا أن يصدر طواعية وباالختيار من دون ضغط
كما اشترط ذات القانون في االعتراف حتى يكون قان ً
أو إكراه مادي أو معنوي( ،)3فاعتراف المتهم بارتكاب الجريمة وان كان يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة،
غير أنه ال يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل ثم التوصل إليه بطرق غير مشروعه ،أي بالتعذيب

وضروب المعاملة الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة ،وكل قول يثبت أنه صدر عن المتهم تحت وطأة

بطالنا مطلًقا وينبغي على المحكمة متى
باطال
اإلكراه أو التهديد يجب أن يهدر وال يعول عليه ويعتبر ً
ً
استشعرت عدم نزاهة الدليل أن تقضي ببطالنه من تلقاء نفسها ويجوز لكل ذي صفة أن يتمسك به ولو
ألول مرة أمام المحكمة العليا( )4وأي قدر منه يكفي إلهدار إرادة المتهم  ،ويوصم ما يصدر عنها بعدم

المشروعية ولو جاء مطابًقا للحقيقة( ، )5ومما تجدر اإلشارة إليه ،أن نصوص قانون اإلجراءات الجزائية
جاءت منسجمه مع االتفاقيات والمواثيق الدولية التي حظرت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

الالإنسانية.

 -1د .المادة  13من القانون األساسي المعدل لعام .2113
2

 -المادة ( )29من قانون اإلجراءات الجزائية رقم  3لسنة 2111
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 -د .نصـ ــت المادة  214من قانون اإلجراءات الجزائية رقم  3لسـ ــنة  2111على أنه "يشـ ــترط لصـ ــحة االعتراف ...أن يصـ ــدر
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 -نقض  1951 /5/21مجموعة القواعد القانونية في خمسة وعشرين عاما ط 1رقم  .282ص528

طواعية واختيا اًر ،ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي ،أو وعد ،أو وعيد".
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ثانياً :المقصود بالتعذيب في الفقه
عرف البعض التعذيب بأنه " :كل قوة مادية أو معنوية خارجية عن المتهم تستطيل إلى جسمه أو

نفسيته ،ويكون من شأنها تعطيل إرادته لحمله على االعتراف بجرم أو اإلدالء بمعلومات عن الجرم"(،)1
أو هو" :اإليذاء البدني المتضمن لمعنى االنتزاع أو االعتصار واالستخراج بالقوة وهو أشد أنواع التأثير،
الذي يقع على المتهم ويفسد اعترافه ،ويشل إرادته بقوة مادية ال قبل له بمقاومتها ،فتتعطل إرادته وقد
تنمحي على نحو ال تنسب إليه فيه غير حركة عضوية مجردة من الصفة اإلرادية"(.)2

ماديا ونفسًيا"،
في حين عرفه البعض اآلخر من الفقهاء بأنه ":اعتداء على المتهم ،أو إيذاء له ً
وبهذا المعنى فإن التعذيب صورة من صور العنف أو اإلكراه ،ويتحقق ذلك المعنى بكل نشاط يبذله

معنويا ،متى اتحد مضمون إرادة الجاني مع
ماديا أو
(الجاني)
ً
سلبا إليذاء (المجني عليه) ً
إيجابا أو ً
ً
متمثال في محاولة اكراه المتهم على االعتراف)(،)1
نشاطه ،أي إن القصد الجزائي هنا هو إرادة اإليذاء
ً
ماديا،
وبنفس المعنى ذهب البعض إلى أن تعذيب المتهم يخضع لصور متعددة ،منها ما يعتبر إكر ً
اها ً
نويا ،والجامع بينهما هو األلم أو المعاناة البدنية أو النفسية أو العقلية التي
ومنها ما يعتبر إكر ً
اها مع ً
تصيب المتهم من جراء استخدام أحد وسائل التعذيب(.)2

مما يؤخذ على كل ما تقدم من تعريفات بأنها وان عالجت بعض جوانب التعذيب في تعريفها له،

ولكن أيًّا منها لم يتطرق إلى تعريف التعذيب كجريمة من خالل أركانه ،ولكنها اتفقت بأن التعذيب ما
هو إال صورة من صور اإلكراه ،وبما أن اإلكراه هو ضغط على إرادة الغير من شأنه أن يولد في نفسه

ماديا وهو
رهبة ،تدفعه إلى سلوك ما ،ما كان يقدم عليه لوال هذا الضغط ،وهو على نوعين إكر ً
اها ً
معنويا هو ضغط غير مادي
اها
ضغط مادي على اإلرادة ينجم عنه انعدامها كليًّا لمن بوشر عليه ،واكر ً
ً
على اإلرادة يلجأ الشخص إلى ارتكاب فعل مضر(.)5

ويستوي في ذلك أن يكون اإلكراه أو التهديد به أن ينصب على المكره في شخصيته ،أو ماله أو

إيذاء غيره من أعزائه( ،)6وبهذا فإننا نميل إلى الموقف الفقهي الذي يذهب إلى تعريف التعذيب بأنه

الضغط المادي أو المعنوي على إرادة المجني عليه (المتهم أو الشاهد أو الخبير) بكل نشاط عمدي
1
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 -2د .سامي صادق المال ،اعتراف المتهم ،ط ،2المطبعة العالمية  ،1975ص  ،387ص .145
()1

انظر د .عمر الفاروق الحسيني ،تعذيب المتهم لحمله على االعتراف ،مطبعة العربية الحديثة ،1986-ص.9-8

()5

انظر د .محمود صالح العادلي ،استجواب المتهم في المسائل الجنائية ،دار الفكر الجامعي ،2115،ص.116

( )2انظر د .احمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون االجراءات الجزائية ،الجزء االول ،مطبعة دار النهضة -القاهرة ،1979-ص.422
()6

انظر مراد احمد فالح العبادي ،اعتراف المتهم وأثره في االثبات ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2115 ،ص.73
067

آالما أو معاناة جسدية
يجابا كان أم ً
يبذله الجاني (الموظف أو المكلف بخدمة عامة) إ ً
سلبا والذي يسبب ً
أو نفسية أو عقلية للمجني عليه ،لحمله على االعتراف بجريمة ما أو لإلدالء بأقوال أو معلومات بشأنها

أو لكتمان أمر من األمور أو إلعطاء رأي معين بشأنها (.)1

المطلب الثاني
صور التعذيب
حق المتهم في إبداء أقواله ودفاعه في حرية كاملة هو حق مقرر بمقتضى اإلعالنات واالتفاقيات

الدولية( ،)2والدستور والقانون( ،)3والمؤثرات التي تعدم إرادة المتهم أو تعيبها عند استجوابه قد تكون
مؤثرات مادية وقد تكون مؤثرات أدبية ،وسنوضح هذه المؤثرات بشكل مختصر فيما يلي:
أوالً :المؤثر المادي أو اإلكراه المادي
 - 1د  /وصفي هاشم عبد الكريم الشرع – جريمة التعذيب في القانون العراقي -كلية القانون جامعة المنصورة – من النت رابط
httpswww.iasj.netiasjfunc=fulltext&aId=44547
 -2ان التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي ،وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة ،وال يمكن تبريره في ظل أية

ظروف .وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي ويعني ذلك انه يلزم كل عضو في اعضاء المجتمع الدولي ،دون اعتبار
لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدة الدولية التي تحظر التعذيب صراحة او لم تصادق عليها ،وتشكل ممارسة التعذيب
على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد االنسانية- ،وسوف نشير هنا الى بعض االتفاقيات او مواد منها او الق اررات التي

عالجت التعذيب في القانون الدولي وهي -

المادة( )5من االعالن العالمي لحقوق االنسان المؤرخ في  11كانون االول  .1948/والمادة( )7من العهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية سنة1966م ،والمادة( )5من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان سنة1969م والمادة( )4من الميثاق األفريقي لحقوق

اإلنسان والشعوب سنة1979م والمادة( )7من مشروع اتفاقية عربية لحقوق اإلنسان سنة1979م ،كما نصت المادة( )3من مشروع
معنويا ،ولكنها لم ترتب على ذلك
جسمانيا ،أو
حقوق اإلنسان والشعب في الوطن العربي سنة1986م "على حظر إيذاء المتهم
ً
ً
بطالن االعتراف ،غير أنها اعتبرت هذه األعمال جريمة يعاقب عليها القانون كما نصت المادة االولى من اتفاقية مناهضة

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او الالإنسانية او المهينة ،على التعذيب حيث عرفته على أنه " -1 ((:

أي عمل ينتج عنه ألم او عذاب شديد ،جسدياً كان أم عقلياً ،يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ،او من

شخص ثالث على معلومات او على اعتراف ،او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه ،هو او شخص ثالث ،او تخويفه

او ارغامه هو او اي شخص ثالث – او عندما يلحق مثل هذا االلم او العذاب ألي سبب من االسباب يقوم على التمييز اياً كان

نوعه ،او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية .وال يتضمن ذلك

االلم او العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية او المالزم لهذه العقوبات او الذي يكون نتيجة عرضية لها)) والمادة ( )7من قانون

روما االساسي للمحكمة الجزائية الدولية المعتمد في /17تموز )1998/وكذلك الدليل المتعلق بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او الالإنسانية او المهنية (بروتوكول اسطنبول) المعتمد بالقرار  89/55في

عام .1999

انظر د .محمود شريف بسيوني وآخرون "حقوق اإلنسان المجلد األول-الوثائق الدولية واإلقليمية ،الطبعة األولى-دار العلم للماليين

 1988م-ص.83
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 د .محمود نجيب حسني" ،الدستور والقانون الجزائي" ،دار النهضة العربية - .1993 ،ص.118068

يتحقق اإلكراه المادي بأية درجة من درجات العنف التي تقع على جسم المتهم فتفسد إرادته

وتفقده السيطرة على أعصابه ،وال يمكن التعويل على هذا االعتراف حتى لو كان صادًقا ما دأم وليد
إكراه ولم يشترط المشرع للتعذيب درجة معينة من الجسامة ،بل ترك تقديره لمحكمة الموضوع تستخلصه

من ظروف الدعوى تحت إشراف المحكمة االستئنافية(.)1

ومن صور اإلكراه المادي على إرادة المتهم وحريته في االختيار عند االستجواب هي العنف

(اإلكراه المادي) ،وأساليب التنويم المغناطيسي وأجهزة كشف الكذب ،والحقن بالمواد المخدرة (مصل
الحقيقية) واستخدام الكلب البوليسي واالستجواب المطول.
 )1العنف
ويراد به الفعل المباشر الذي يقع على جسم الشخص ،ويعطل إرادته ويجعل تصرفاته معيبة أو

منعدمة ( ،)2ولذلك يجب أن تستبعد جميع األقوال واالعترافات الصادرة عن المتهم وهو تحت تأثير

التعذيب الذي دفعه إلى عدم االعتراف بحرية ،وربما جاءت اعت ارًفاته لكي يتخلص من األلم والتعذيب،
فكل االعترافات الصادرة تحت تأثير التعذيب ليس لها قيمة مهما كانت درجة العنف(.)3

 )2إرهاق المتهم باالستجواب المطول
االستجواب في ذاته إجراء مشروع إذا تم وفق أحكام القانون ،ولكن قد تلجأ سلطة التحقيق إلى

أسلوب شاذ في االستجواب؛ يقوم على إرهاق المتهم باالستجواب المطول بهدف إرهاق المتهم المستجوب
ومعنوياته ،مما يشتت انتباهه عن األسئلة الموجهة إليه فتصدر عنه أقوال واعترافات
حتى تنهار إرادته
ً
قد ال تكون في صالحه( ،)4وقد يمارس المحقق االستجواب بطريقة شاذة كما لو اختار مواعيد غير

مناسبة إلجراء االستجواب ،أو تعمد استجواب المتهم في وقت متأخر من الليل دون مقتض ،أو لم يوقف
االستجواب رغم اإلرهاق الواضح على المتهم ،أو حرص هو على إرهاق المتهم بإطالة االستجواب،

وجعله على مرات عديدة متتالية دون مبرر.

والواقع إن االستجواب المطول إجراءه ممقوت يستنفذ قوى المتهم ويرهقه ويحرمه من الراحة

والنوم ،ولذا فإننا نناشد المشرع بتنظيم إجراء االستجواب من خالل تحديد الفترة الزمنية التي يجوز إجراء

1
2
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 -انظر د .محمود سامي النبراوي استجواب المتهم – رسالة دكتوراه – القاهرة – سنة -1986ص.416

 .-د .محمود نجيب حسني-الحق في سالمة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات "مجلة القانون واالقتصاد-

س-29عدد-3ص.15
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 انظر /د .عمر الفاروق الحسيني-مرجع السابق-ص .151069

ليال إال في الظروف الماسة ،وتحديد حد أقصى ال يجوز
االستجواب خاللها ،ومنعه بعد الساعة العاشرة ً
للمحقق أن يتجاوزه عند استجواب المتهم.

 )1استعراف الكلب البوليسي
يقوم البوليس بتدريب نوع معين من الكالب Chiens Poleciers ،بهدف تتبع األثر عقب

وقوع الجريمة مباشرة  ،واالعتراف على الجاني وارغامه على االعتراف( ،)1ولما كانت االحتكام الجزائية
ال تبنى إال على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين ،فإن استعراف الكلب البوليسي على المتهم ال

يكون إال مجرد قرينه ال يعول عليها في بناء االحتكام الجزائية التي تقتضي الجزم واليقين ال مجرد الظن

واالحتمال( ،)2ونحن نرى بأن هذه الوسيلة تعتبر وسيلة من وسائل اإلكراه تبطل االعتراف الصادر عن

المتهم ،وبالتالي فإن أي اعتراف صادر عن المتهم ناتج عن استخدام الكلب البوليسي ال يعد اعت ارًفا
ناتجا عن إجراء تحقيق يمكن قبوله في اآلليات .
طوعيا
ً
ً
ودليال ً
 )4التنويم المغناطيسي L’hypnotisme
التنويم المغناطيسي هو علم من العلوم يعتمد على استخدام مجموعة من الظواهر ألحداث نعاس

مغناطيسيا يكون تحت تأثير القائم بالتنويم ،ويمكن أن تأتى
غير حقيقي لدى الخاضع له( ،)3فالمنوم
ً
إجابات األول وفًقا لما يوحي به الثاني ،ومن ثم فال ثقة فيه ،ولذلك تعتبر هذه الوسيلة أحد وسائل القهر
لإلرادة وتعطيلها ويحدث نفس النتيجة التي يمكن أن تتحقق بالعنف التقليدي(.)4

ونحن نتفق مع الفقه أن هذه الوسيلة غير مشروعة في مجال التحقيق الجزائي لكون المتهم يكون

خاضعا لتأثير من ينومه فتأتي إجاباته صدى لما يوحي إليه(.)5
في هذه الحالة
ً
 )2استعمال العقاقير المخدرة

ويتحقق ذلك عند إعطاء المتهم المراد استجوابه بعض المواد المخدرة ومن أبرزها مادة

pentothalأو ما يسمى بمصل الحقيقة  ،)6(serum devéritéوهذه المواد من شأنها أن تجعل
-1انظر/عبد الستار سالم الكبسي ،ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة1981 ،م.ص.439

- 2نقض ،1961/11/26مجموعة أحكام النقض ،س12رقم156نقض ،1965/12/3مجموعة أحكام النقض ،س ،16رقم.173
3
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 -د .عمر فاروق الحسيني-المرجع السابق -ص147

 -د .سـامي المال -اعتراف المتهم ،ط ،2المطبعة العالمية بالقاهرة 1975م-ص 165والمستشار عدلي خليل /استجواب المتهم،

دار الكتب القانونية1996 ،م-.ص143

 -5د .حسن علي السمني ،مشروعية األدلة المستمدة من الوسائل العلمية ،رسالة دكتوراه ،القاهرة1983 ،م -ص371
- Graven (J) le problème des nouvelles techniques d'investigation au procès pénal. Rev, sc, crim,
No.1- Janvier-mars, Paris, 1950 p.336.
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الشخص يفقد القدرة على االختيار والتحكم اإلرادي مما يجعله اكثر قابلية لإليحاء في المصارحة،

والتعبير عن مشاعره الداخلية( ،)1وال تثير هذه الوسيلة في الفقه صعوبة كبيرة في الحكم بعدم مشروعيتها
باعتبارها من أوضح صور التعذيب ،إضافة إلى ما تنطوي عليه من قهر لإلرادة ،لحمل المتهم على

االعتراف ،ولذا يدرجها الفقه تحت ما يوصف باإلكراه المادي(.)2
 )7جهاز كشف الكذب

تعتبر أجهزة كشف الكذب “  "les polygraphesإحدى نتائج التقدم العلمي الكبير الذي تحقق

في علم وظائف أعضاء الجسم ، la physiologieفقد أثبت هذا العلم أن االنفعاالت الداخلية لإلنسان

3
مثال التغير في ضربات القلب،
تنعكس على هذه الوظائف في صورة تغيرات في نمط أدائها( ) ،من ذلك ً

أو في معدل ضغط الدم ،أو في إفراز اللعاب ،أو في سرعة التنفس ،وبقياس معدالت أداء أجهزة الجسم
لوظائفها في الظروف العادية للشخص ثم قياسها عند استجوابه يتضح ما إذا كان هناك اختالف بين

الحالتين أم ال ،ويعطي هذا االختالف – إن وجد – داللة على أن هذا الشخص ال يقول الحقيقة ،وذلك

جهدا غير
علميا من أن اإلنسان في جنوحه إلى الكذب أو إلى تغير الحقيقة يبذل ً
على أساس ما ثبت ً
عادي للسيطرة على حواسه ،وينتج عن هذا الجهد غير العادي تغير في معدالت األداء العادية ألجهزة

الجسم(.)4

ونحن نري ضرورة حظر استخدام هذه األجهزة؛ ألن استخدامها ينطوي عليه اعتداء على الخاضع

لها ،ويتنافى مع الحقوق الدفاعية التي أقرها القانون للمتهم كحقه في االحتفاظ بصمته ،وحقه في إبداء
كاذبا ،وباإلضافة إلى عدم قيمة االعتراف الصادر عن المتهم في هذه الحالة؛ ألن
أقواله وان كان ً
استخدام هذا الجهاز في حد ذاته إكراه للمتهم ينطوي على إيذاء بدني ونفسي له ،لحمله على االعتراف،
وذلك هو جوهر التعذيب.
ثانياً :المؤثرات األدبية أو اإلكراه األدبي
اإلكراه المعنوي محله المباشر إرادة المتهم ،ومصدره عوامل ال تقتصر على المساس بجسد

المتهم ،بل تؤثر على نفسيته بشكل يضعف إرادته بطرق غير مشروعة ومن صوره ما يلي:

 -1الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان " الخبرة في المسائل الجزائية" رسالة دكتوراه ،دار مطابع الشعب ،طبعة  1964ص.162
- 2انظر د .عمر فاروق الحسيني – المرجع السابق-ص .151ود .سامي المال – المرجع السابق-ص.171
 -3د .محمد إبراهيم زيد اســتخدام األســاليب الفنية الحديثة في التحقيق الجزائي المجلة الجزائية القومية الصــادرة عن المركز القومي
للبحوث االجتماعية بجمهورية مصر العربية عدد  )11( ،3نوفمبر 1967م ص.511
 - 4د .عمر فاروق الحسيني-المرجع السابق-ص.148
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 )1التهديد
هو ضغط شخص على إرادة آخر لتوجيهها إلى سلوك معين ويعتبر التهديد من أهم صور
اإلكراه المعنوي ،ويتحقق التهديد عندما يقوم المحقق بتهديد المتهم بإيذائه في شخصه أو ماله أو أشخاص
آخرين لهم صلة قرابة به ،أو شخص عزيز عليه مما يبث في نفسه الرعب فيضطر إلى االستجابة وينفذ

وبناء على ذلك ال يجوز للمحقق أن يستعمل التهديد مع المتهم
رغبات سلطة التحقيق المهددة له(،)1
ً
باطال وما ينتج عنه من أدلة مستمدة ومن بينها االعتراف.
عند استجوابه ،واال وقع االستجواب ً
 )2الوعد
هو تعمد بعث األمل لدى المتهم في تحقيق شيء له يتحسن به مركزه ،ويكون له أثره على حرية

المتهم في االختيار بين اإلنكار واإلقرار ،فيدعو إلى الريبة في اإلقرار الناتج عن االستجواب ويهدد قوته

كدليل ،ومن أمثلة الوعود المعطاة للمتهم من قبل المحقق ،التعهد بإخراج المتهم من الدعوى الجزائية،
أو باإلفراج عنه…الخ ،واذا وقع هذا االعتراف نتيجة لذلك كان االستجواب وما تضمنه من اعتراف

حقيقيا إذا كان قد صدر نتيجة للتأثير بهذا الوعد.
باطال ولو كان اعترافه
ً
ً
 )1تحليف المتهم اليمين

يمينا قبل أداء شهادته ،بأن يشهد بالحق وال يقول إال
إذا كان المشرع يلزم الشاهد أن يحلف ً
الحق(المادة  98إجراءات جزائية ) ،وذلك بهدف حمله على الصدق في أقواله ،إال إنها لم تلزم المتهم
وبناء عليه ال يجوز للمحقق عند استجواب المتهم أن يحلفه اليمين بقول الحق؛ ألن حلف اليمين
بذلك،
ً
كاذبا وينكر الحقيقة ،وبالتالي
يشكل ًا
أدبيا على إ اردة المتهم ،حيث يحتم عليه أما أن يحلف اليمين ً
تأثير ً
يخالف ضميره الديني واألخالقي أو يضحي بنفسه ويعترف وان كانت مبادئ األخالق تسمح بأن يكذب

كاذبا(.)2
المتهم أمام العدالة ،ولكنها تنكر عليه أن يحلف ً
يمينا ً

ولذا فإن السائد في القانون والفقه والقضاء بتحريم تحليف المتهم اليمين في أثناء استجوابه ،وبطالن

االعتراف المترتب عليه؛ ألنه يعد من قبيل اإلكراه المعنوي على ذكر الحقيقة ،وهو ما يترتب عليه بطالن
االستجواب وجميع األدلة المستمدة فيه ،ومن بينها االعتراف ،وهذا البطالن متعلق بالنظام العام (.)3
 )4استعمال وسائل الحيلة والخداع

1
2

 نقض  ،1962/11/16مجموعة أحكام النقض – س 13رقم  ،158ص.637 -د .سامي المال -المرجع السابق -ص112
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ال يجيز القانون للمحقق استعمال وسائل الحيلة والخداع عند استجواب المتهم ولو كان الوصول

إلى الحقيقة متعذ اًر بدون استعمالها الن الحيلة تنطوي على نوع من التدليس الذي يوقع المتهم في الغلظ

مما يعيب إرادته ،واذا كانت إرادته معيبة وقت االستجواب فإن هذا االستجواب يقع باطال كما تبطل

األدلة المستمدة منه ،ومن بينها االعتراف ،ومن أهم صور التدليس التي يلجأ إليها المحقق للحصول

على اعت ارًفات من المتهم هي االستماع خلسة إلى المحادثات التلفونية ،والتسجيل الصوتي ألقوال

المتهمين خلسة(.)1

المطلب الثالث
الشروط المتطلبة لقيام جريمة التعذيب
نصت المادة  118من قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة على أنه":كل موظف في الخدمة

آخر الستعمال القوة أو العنف معه ،أو أمر باستعمال القوة والعنف معه لكي ينتزع
شخصا ًا
العامة عرض
ً
منه أو من أي فرد من أفراد عائلته اعت ارًفا بجرم ،أو معلومات تتعلق بجرم يعتبر أنه ارتكب جنحة ".

يتضح من هذا النص أن جريمة التعذيب يلزم لقيامها ثالث أركان تتمثل في الركن المفترض

(صفة الجاني والمجني عليه) ،والركن المادي والركن المعنوي ،وسوف نتناول هنا الركن المفترض لهذه
الجريمة تاركين الركن المادي والمعنوي للقواعد العامة.

أوالً :الركن المفترض :صفة الجاني والمجني عليه
يفترض في جريمة التعذيب وقوعها من موظف عام على متهم وبيان ذلك يتطلب تقسيم هذا

الموضوع إلى نقطتين األولى صفة الجاني والثانية صفة المتهم.
 .1صفة الجاني

عاما ،والموظف العام طبًقا لقانون
صفة الجاني يجب أن يكون الجاني في جريمة التعذيب
ً
موظفا ً
العقوبات هو ":كل شخص يشغل وظيفة من الوظائف المشار إليها فيما يلي أو يقوم بأعبائها بالوكالة

أو بصورة أخرى ،أي (أ) كل وظيفة مدنية ،بما في ذلك منصب المندوب السامي ،انيطت صالحية
التعيين لها أو العزل منها بجاللة الملك أو بالمندوب السامي ،أو بالمندوب السامي في المجلس التنفيذي،

أو بأية لجنة أو هيئة عامة ،أو (ب) كل وظيفة يعين أو يختار لها الشخص الذي يشغلها ،بحكم القانون،
1

 -انظر هذه الصور بالتفصيل لدى د .سامي المال -المرجع السابق -ص 118وما بعدها والمستشار عدلي خليل -المرجع السابق -
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أو(ج) كل وظيفة مدنية أنيطت صالحية التعيين لها أو العزل منها بأي شخص أو جماعة من األشخاص
يشغلون وظيفة من الوظائف المشار إليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة ،أو(د) كل حكم أو فيصل

في أية إجراءات أو قضية أحيلت للتحكيم بقرار من المحكمة ،أو بموافقتها أو بمقتضى أي تشريع من

أيضا )1( :أي عضو من أعضاء لجنة التحقيق عين بمقتضى أي تشريع
التشريعات .وتشمل هذه العبارة ً
من التشريعات ،أو وفًقا ألحكامه )2( ،الشخص المنوط به تنفيذ إجراءات أية محكمة من المحاكم)3( ،
جميع األشخاص الذي ينتسبون للقوى العسكرية ،أو لقوات بوليس فلسطين )4(،جميع األشخاص

المستخدمين في أية دائرة من دوائر الحكومة )5( ،كل رجل من رجال الدين أيًّا كانت الطائفة التي ينتمي
إليها ،عند قيامه بإشهار زواج مقبل أو بعقد زواج ،أو بحفظ سجل بالزواج والمواليد ،والعماد والوفيات،

والدفن واصدار شهادات بها ،ولكن ليس بأية صفة اخرى )6( ،الشخص المستخدم لدى سلطة بلدية،

( )7مختار القرية(.)1

اذن لكي تتحقق هذه الجريمة ،فال بد أن تقع من موظف عام ،ويجب أن تكون هذه الصفة

سابقة للنشاط الجرمي المكون للجريمة ،ومصاحبة له حتى إتمامه من قبل الجاني ،وهذا يعني ضرورة
قيام عالقة سببية بين الجريمة والصفة الوظيفية ،فلوال الوظيفة لم يستطع الموظف القيام بها أو مجرد

التفكير فيها 2فيلزم إذن أن تتوافر بين الجريمة والوظيفة أما رابطة زمنية بأن يكون ترتكب الجريمة أثناء
تأدية الوظيفة أو رابطة سببية بأن تكون الجريمة قد وقعت بسبب القيام بأعمال الوظيفة 3.وتبعاً لذلك لو

قعت اعمال العنف من قبل أحد المواطنين أو من قبل أحد رجال السلطة العامة الذين ليس لهم عالقة
بالمتهم أو التهمة ،فإنه ال يعتبر تعذيبا طبقا للنص المذكور مع أمكانية العقاب عليه تحت وصف قانوني

اخر 4ويرى جانب من الفقه بضرورة األخذ بالمسؤولية المفترضة في جرائم التعذيب لمواجهة الحاالت
التي ال يعرف فيها القائم بفعل التعذيب بشكل دقيق ،األمر الذي يتطلب مسؤولية الرئيس األعلى للجهاز

عالما به ولكنه لم يوقفه(.)5
القائم على شؤون المتهمين انطالًقا من كونه هو من أمر بالتعذيب ،أو كان ً

1
2
3
4
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 د .محمود مصطفى – قانون اإلجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية سنة  1985ص 116عبد العظيم مرسي وزير-المرجع السابق – ص .224د .قدري عبد الفتاح – المرجع السابق ص.32

 د .عبد هللا محمد حسين خير هللا – الحرية الشخصية في مصر – رسالة دكتوراه – حقوق اإلسكندرية – سنة 1995ص174074

 .2صفة المجني عليه
يمكن تعريف المتهم بأنه":من اتخذ بحقه أي إجراء من اإلجراءات القانونية بمعرفة السلطة

المختصة نتيجة وجود شبهات قوية ،أو أدلة كافية على اتهامه بارتكابه جريمة أو اشتراكه فيها (.")1

أما قانون اإلجراءات الجزائية رقم  3لسنة 2111م ،فقد عرفه على أنه":كل شخص تقام عليه

دعوى جزائية يسمى متهما"(م ،)8ويالحظ أن المشرع استعمل لفظ المتهم في مراحل الدعوى الجزائية
كافة.

ومما يالحظ على هذا التعريف أنه يحدد من نطاق المسؤولية عن جريمة التعذيب ،اذ يقصر
جنيا عليه من تعرض للتعذيب
وقوعها على األشخاص الذين توجه لهم الئحة اتهام ،وبالتالي ال يعتبر م ً
متهما وفق هذا التعريف
في مرحلة التحري ،وجمع األدلة ،أو التحقيق االبتدائي ،وذلك ألنه ال يعتبر
ً
بعد ،وعليه فإننا نرى بأن التعريف الذي يتماشى مع ما نصت عليه المادة ( )118عقوبات ،هو الذي

يعرف المتهم بأنه كل شخص تحركت نحوه أي سلطة مدفوعة باالشتباه في مساهمته بارتكاب جريمة

مؤديا إلى
معينة بالذات أو بالنوع ،يمكن أن يكون إق ارره على نفسه – وبما أريد حمله على اإلقرار به – ً
جنائيا ،وان لم يؤدي إليها بالفعل(.)3
محاكمته
ً
وبهذا فإن الجريمة تتحقق إذا تعرض للتعذيب أي شخص حامت نحوه الشبهات من قبل أي

سلطة .وهو ما يوسع من نطاق المسؤولية بما ال يؤدي إلى افالت الجناة من سطوة العدالة ويحترم مبادئ

حقوق اإلنسان .فالحماية لم تعد قاصرة طبقا لقانون العقوبات على المتهم بل امتدت لتشمل كل شخص
له صفة في الواقعة كالشاهد والخبير أو المدعي بالحق المدني.
المبحث الثاني
ضمانات المتهم وحقوقه
في مرحلتي جمع االستدالالت والتحقيق االبتدائي
إذا كانت حماية حقوق اإلنسان وحرياته واجبة في كل مراحل الخصومة الجزائية فإنها تكون ألزم

وجوبا في مرحلة ما قبل المحاكمة ( )2التي تنسج فيها خيوط الواقعة اإلجرامية وترسم صورتها على نحو
 -1د .محمد نجاد – المرجع السابق-ص.77

(-)3انظر د .سامي صادق المال ،المصدر السابق ،ص .389

-1المستشار/محمد عبد العزيز الجندي ،التقرير العام لمرحلة ما قبل المحاكمة في الندوة العربية لحقوق اإلنسان في اإلجراءات
الجزائية في التشريعات العربية-اإلجراءات الجزائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق اإلنسان ،د .محمد شريف بسيوني ،وعيد

العظيم وزير -ط ،1دار العلم للماليين-بيروت سنة ،1991ص.46
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يصبح من الصعب التخلص من تأثيرها في مرحلة المحاكمة ،ففي هذه المرحلة يتم تجميع األدلة واألسانيد

مساسا بحريات األفراد
التي بمقتضاها يساق المتهم إلى ساحة القضاء ،وفيها تتخذ اإلجراءات األكثر
ً
وحقوقهم ،ففيها يتم الضبط والقبض وانتزاع االعترافات ،وتفتيش األشخاص والمساكن والحبس

االحتياطي….الخ من اإلجراءات الماسة بحرية المتهم.

كما أنه ومن خالل التطبيقات العملية يتضح أن معظم إجراءات هذه المرحلة تتم في الوقت

موجودا في متناول الجهات األمنية ،األمر الذي يعرضه إلى الكثير
مقبوضا عليه
الذي يكون فيه المتهم
ً
ً
من التجاوزات ،كالتعذيب أو التهديد أو اإلكراه ،لكل ذلك اهتمت المواثيق الدولية والدساتير بالنصوص
التي تهدف إلى توفير الحماية لحقوق اإلنسان في هذه المرحلة باعتبارها من أهم مراحل الخصومة

الجزائية ،ووفًقا لهذا فسوف نتناول هذا المبحث في مطلبين هما:
المطلب األول :ضمانات المتهم وحقوقه في مرحلة جمع االستدالالت
المطلب الثاني :ضمانات المتهم وحقوقه في مرحلة التحقيق االبتدائي
المطلب األول
ضمانات المتهم وحقوقه
في مرحلة جمع االستدالالت
تعتبر مرحلة جمع االستدالالت من أخطر المراحل على الحقوق والحريات الفردية ،نظ اًر ألن
اإلجراءات المتخذة في هذه المرحلة تتسم بالسرية المطلقة ،وان القائمين عليها هم من مأموري الضبط

القضائي وأغلبهم من البوليس ورجال السلطة العامة الذين ال يتمتعون بضمانات تكفل استقاللهم كما

أنهم ال يخضعون لرقابة فعالة ،مع العلم أن ما يصدر عن مرحلة جمع االستدالالت وما يتمخض عنها
هو ما يستند إليه القضاء في غالبية االحتكام ،لذلك فهي بحق مرحلة يجب إحاطتها بسياج من الضمانات

والضوابط الفعالة التي ينبغي االلتزام بها لحماية حقوق الناس ،وحرماتهم الشخصية من البغي الوظيفي،

وللتعرف على ضمانات المتهم وحقوقه في هذه المرحلة قسمنا هذا المطلب إلى فرعين
الفرع األول :ضمانات التحقيق الجزائي االستداللي.
الفرع الثاني :ضمانات المشتبه فيه وحقوقه في حال قيام سلطة االستدالل بوظائفها.
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الفرع األول :ضمانات التحقيق الجزائي االستداللي
على الرغم من أهمية مرحلة االستدالل بالنسبة لجهات التحقيق واالتهام والمحاكمة فإن المشرع
بعضا من
قد أغفل اإلشارة إلى الضمانات التي يجب أن تتوفر للمشتبه فيه في هذه المرحلة ،وان كان ً
الفقهاء لم يتردد في المناداة بضرورة توافر ضمانات متعددة للمشتبه فيه.
وتتنوع هذه الضمانات المقررة للمشتبه فيه سواء من حيث السلطة المختصة باإلجراء االستداللي،
كال منها فيما يلي.
أو من حيث القواعد العامة التي تحكم إجراءات التحقيق االستداللي وسوف نتناول ً
أوال :السلطة المختصة باالستدالل
يمارس سلطة االستدالل موظفين يطلق عليهم مأموري الضبط القضائي أو مساعديهم على أن

يكونوا تحت إشرافهم ولكن في غير الحاالت المخولة للمأمورين استثناء بنص القانون مباشرة أو عن

طريق الندب  ،وهم يختلفون عن مأموري الضبط اإلداري التي تناط بهم أعمال البوليس العادي ،حيث

كثير ما يقع الخلط بينهما في العمل والعلة في ذلك أن القانون جمع في أغلب األحيان بين
ًا
الموظفين(الضبط اإلداري ،والضبط القضائي) في يد واحدة ،حيث أنه منح البوليس العادي صفة إضافية
هي صفة مأمور الضبط القضائي ،فتكون لهم إلى جانب السلطات اإلدارية المستمدة من وظيفتهم

اإلدارية سلطات قضائية بصفتهم من مأموري الضبط القضائي.

واننا نؤيد االتجاه الفقهي( )1المنادي بضرورة الفصل بينهما ألن مصلحة العدالة ومبدأ الفصل

بين السلطتين القضائية والتنفيذية يستلزمان ضرورة الفصل بين مأموري الضبط القضائي وبين مأموري

الضبط اإلداري بحيث يصبح لمأموري الضبط القضائي هيئة متميزة خاضعة للسلطة القضائية وحدها
وتابعة لها ،وهذا يعتبر من ضمن اإلصالحات الهامة والتي يمكن المطالبة بها في نطاق اإلجراءات

الجزائية  ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب أن يتم انتقاءهم وفق مواصفات شخصية دقيقة؛ ألن
حسن اختيارهم يعتبر صمام أمان ضد ارتكاب بعض األخطاء ،أو ضد قيامهم باالعتداء على الحريات

العامة ،أو إساءة استعمال السلطة الموضوعة في أيديهم(.)2

-1التقرير العام لمرحلة ما قبل المحاكمة المقدم في الندوة العربية لحقوق اإلنس ـ ـ ــان في اإلجراءات الجزائية في التشـ ـ ـ ـريعات العربية،

المسـتشـار محمد عبد العزيز الجندي ،اإلجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق اإلنسـان ،إعداد د .محمد شريف

بسيوني ،د .عبد العظيم وزير ،ط ،1سنة1991م-.ص.52

 -2د .محمد محمد مص ـ ـ ــباح القاض ـ ـ ــي ،الحماية الجزائية للحرية الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية في مرحلة ما قبل المحاكمة الجزائية-دار النهض ـ ـ ــة

العربية-ط2111م-ص.48
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ثانيا :الضمانات العامة إلجراءات التحقيق االستداللي
ً
تتميز إجراءات االستدالل بمجموعة من الخصائص تعد في ذات الوقت بمثابة ضمانات للمشتبه
فيه في مرحلة التحقيق الجزائي االستداللي ،وتتمثل هذه الضمانات فيما يلي
- 1مشروعية وسائل االستدالل
على الرغم من أن التشريعات لم تحدد لمأمور الضبط القضائي الوسائل التي يجب عليه

اتباعها في الكشف عن الجريمة ما لم تحقق هذه الوسيلة غاية االستدالل ،فإن ذلك ال يعني أن يكون
مأمورو الضبط في حل من أي قيد بل يجب أن تكون وسيلتهم في ذلك مشروعة أو غير محرمة قانونا
ومنسجمة مع روح القانون ومبادئه العامة ،واال كانت إجراءاته معيبة ،وبالتالي إبطال كل دليل مترتب

عليها (.)1

-2عدم المساس بحريات األفراد
تتميز إجراءات أعمال االستدالل عن إجراءات التحقيق االبتدائي بتجردها من عنصر القهر

واإلجبار ،ألن غاية هذه اإلجراءات هي جمع المعلومات وليس البحث عن دليل ،وجمع المعلومات ال

يقتضي القهر واإلجبار وذلك بخالف البحث عن الدليل( ،)2وتعلل هذه القاعدة بأن أساليب القهر

واإلجبار قد نص عليها القانون على سبيل الحصر وحدد شروط كل منها وخولها لسلطة التحقيق دون

سلطة االستدالل  ،ولذلك تعتبر أعمال مأمور الضبط القضائي التي تنطوي على اإلكراه كما في حالتي

التلبس والندب بمثابة أعمال تحقيق رخص له القانون القيام بها على سبيل االستثناء(.)3
- 1تحرير محضر االستدالالت

أوجب المشرع على مأموري الضبط القضائي تحرير محضر بشأن أعمال االستدالل موقع من

قبلهم ومن قبل الحاضرين باعتبارها وثيقة رسمية تدون فيها جميع اإلجراءات التي تم اتخاذها (.)4

ويجب أن تكون هذه المحاضر مؤرخة وموقعاً عليها ومثبتة السم محررها ووظيفته وذلك للتحقق

من اختصاصه اإلقليمي والنوعي ،كما يجب أن تشتمل على توقيع الشهود والخبراء الذين ُسمعوا ،كما

 -1نقض أول ديسمبر لسنة  ،1959مجموعة أحكام محكمة النقض س 11رقم-199ص.971

 -2د .إبراهيم حامد طنطاوي– * التحقيق الجنائي من الناحيتين النظرية والعملية ،دار النهضة العربية/القاهرة ،ط2111-1،1999م

-ص.61

 -3د .محمد نجيب حسني *-شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية -طبعة 1998م-.ص.391
-4وهو ما نصت عليه المادة  4/22إجراءات جزائية فلسطيني.
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يبين المحضر مدى مشروعية الضبط وما مدى التزامهم بالقواعد القانونية ،وعدم مخالفتها أو من شرعية

الوسائل التي يتم بواسطتها الحصول على األدلة.

- 4حق االستعانة بمحام في مرحلة جمع االستدالل
تعتبر االستعانة بمحام إحدى الوسائل األساسية لحماية حقوق المتهم في الدعوى الجزائية ،وهو
حق معترف به في مرحلة المحاكمة والتحقيق االبتدائي ،ولكنه مدار خالف في مرحلة االستدالل ،ويأتي

نظر ألن اتجاه الدول في األخذ بهذا الحق ،أو عدم األخذ به يتعارض بين مؤيد له
هذا الخالف ً ا
ومعارض ،انطالًقا من الفلسفة التي تعتنقها كل دولة أثناء تنظيمها لهذا الحق ،ومدى الحرص على
تحقيق الموازنة بين االتهام والدفاع ،،ويمكن رد هذا الخالف إلى ثالثة اتجاهات األول يرفض االستعانة
بمحام في هذه المرحلة والثاني يجيزها ،والثالث يجيزها إذا توافرت بعض الحاالت ،ونحن نؤيد االتجاه

الثاني(.)1

- 2اإلشراق والرقابة على أعضاء الضبط القضائي
يعتبر اإلشراق والرقابة على عمل أعضاء الضبط القضائي من الضمانات الالزمة لحماية حقوق
المتهم حتى ال يلجأ عضو الضبط القضائي إلى وسيلة غير مشروعة أو مخالفة لآلداب أو أية وسيلة

من شأنها المساس بحريات األشخاص وصوًال إلى جمع أدلة الجريمة.

تخضع الضبطية القضائية إلشراف النائب العام( ،)2كما مسؤولية النائب العام تبقى قائمة في
مواجهة تعرض أي مواطن للتعذيب من قبل األجهزة األمنية في جميع الظروف واألحوال ،فهو الوكيل

عن المجتمع في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية ،وهو المشرف األعلى على مأموري الضبط القضائي

تأديبيا ،وله
من األجهزة األمنية ،ويمتلك كأمل الصالحيات القانونية في الطلب من رؤسائهم مسائلتهم
ً
ائيا  ،كما تراقب المحكمة األعمال التي يقوم بها رجال الضبط القضائي من
أن يقوم هو بمسألتهم جز ً
زاويتين األولى -هي المشروعية ،فإذا خالفت إجراءات االستدالل الضمانات التي حددها القانون لحماية
الحرية الشخصية ،أصبحت معيبة بالبطالن ،واألخرى -هي الموضوعية من خالل حرية اإلقناع،
فللمحكمة أن تطرح ما ورد في محضر االستدالل من معلومات إذا لم تطمئن إلى دقتها أو إلى مطابقتها

للحقيقة(.)3
1

 -انظر رسالتنا للدكتوراه – ضمانات وحقوق المتهم في قانون اإلجراءات الجزائية –دراسة مقارنة –  2113ص 123وما بعدها

-2تنص المادة  21من قانون اإلجراءات الجزائية على ما يلي -1 ":يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون

لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم-2 ،للنائب العام أن يطلب من الجهات المختص ـ ـ ــة اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق كل من يقع

ائيا
منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وال يمنع ذلك من مساءلته جز ً

 -3د .أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية ،المجلد األول ،دار النهضة العربية ،وطبعة-1993ص.352
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-7حق الفرد المتضرر من أعمال عضو الضبط القضائي في المطالبة بالتعويض
لم يعالج المشرع هذا الموضوع ،ولكن طبقا لقواعد القانون المدني يستطيع المتضرر المطالبة

بالتعويض عن الضرر الذي أصابه ،وبالتالي فهو ال يستطيع الرجوع إلى عضو الضبط القضائي ،ولكنه

يستطيع الرجوع إلى المخبر أو المشتكي متى كانت الدعوى كيدية أو اإلخبار كاذب ،لذلك نأمل من

المشرعين العرب معالجة هذا النقص ،ألن في ذلك حماية لحقوق اإلنسان.
ّ
الفرع الثاني
ضمانات وحقوق المشتبه فيه
في حال قيام سلطة االستدالل بوظائفها

تتحدد وظائف سلطات االستدالل بوظيفتين األولى أصلية ،وتتضمن التحريات وجمع

االستدالالت والتصرف بنتائج إجراءات االستدالل واألخرى استثنائية ،وتتضمن القيام ببعض إجراءات

التحقيق المحددة بنص القانون سواء مباشرة أو بناء على ندب سلطة التحقيق لهم ،وعلى هذا فإننا سنقسم
هذا الفرع إلى نقطتين

أوًال :السلطات األصلية.
ثانيا :السلطات االستثنائية.
ً
أوًال :ضمانات المتهم أثناء مباشرة سلطة االستدالل لوظائفها األصلية
لمأمور الضبط القضائي العديد من االختصاصات في مرحلة جمع االستدالالت ،والتي تبدأ
بمجرد ارتكاب الجريمة ،وهي تستهدف الكشف عن الجريمة وضبط مرتكبيها وتجميع كل ما من شأنه

إثبات الواقعة من دالئل وقرائن لسلطات التحقيق والمحاكمة إلنزال الجزاء الجزائي بمرتكب الجريمة ،وقد

نصت المواد  19،22من قانون اإلجراءات الجزائية على بعض اإلجراءات التي يمكن لمأمور الضبط
القضائي القيام بها ،كأعمال استدالل خالل هذه المرحلة ،ومن أهم اإلجراءات التي يقوم بها مأمور

الضبط القضائي في هذه المرحلة ما يلي
-1الحصول على اإليضاحات

-2سرعة االنتقال إلى محل الحادث ومعاينة مكان الجريمة والتحفظ على آثار الجريمة ،وقد حاول الفقه

والقضاء وضع مجموعة من الشروط تعتبر بمثابة ضمانات للمشتبه فيه ال بد من تحققها لكي تكون
التحريات سليمة ومنتجة آلثارها ،وهذه الشروط هي جدية استخالص األدلة ومراعاة الدقة أي وجب أن

081

فعال واالستعانة بالوسائل المشروعة وسؤال الشهود والمشتبه فيهم
تكون التحريات متعلقة بجريمة وقعت ً
ندب الخبراء والتحفظ على األشخاص.

وتعتبر هذه األعمال في حد ذاتها من األمور الخطيرة لكونها تتعرض لحريات المواطنين

والمساس بهم بما يضر بالكرامة اإلنسانية والحقوق الطبيعية لإلنسان ،ولذلك عمل المشرع على تنظيم
عمل هذه السلطة في أثناء قيامها بواجباتها في البحث والتحري والتنقيب عن الجرائم وكشف المجرمين

وذلك لتتجنب المساس بالحقوق والحريات الفردية للمواطنين.

ثانيا :وظائف سلطة االستدالل االستثنائية
ً

تختص الضابطة القضائية أصال في البحث عن الجرائم وجمع االستدالالت التي تلزم للتحقيق

في الدعوى( م  19من قانون اإلجراءات الجزائية ) وبما أن هذه السلطة بمثابة جهاز يعاون سلطة
التحقيق في قيامها بوظائفها ،فقد أجاز لها المشرع في بعض الحاالت اتخاذ بعض إجراءات التحقيق

نزوًال منه على حكم الضرورة ،ولما كانت الضرورة تقدر بقدرها فقد حصر المشرع هذا االستثناء في
أضيق الحدود ،وأحاطه بسياج من الضمانات فقد خولهم القانون بصفة استثنائية القيام بقدر كبير من
إجراءات التحقيق ،وبشروط محددة في أحوال التلبس ،بأن خولهم سلطة القبض والتفتيش ،هذا باإلضافة

إلى ما خولهم به القانون مباشرة ،إذ أجاز لسلطات التحقيق األصلية أن تندب مأمور الضبط القضائي
لمباشرة إجراءات تحقيقية محددة.
وبناء على ذلك فإننا نتناول ضمانات المتهم وحقوقه أثناء ممارسة مأمور الضبط لهذه الوظائف

على النحو التالي

 .1ضمانات المتهم وحقوقه في أحوال التلبس
 .4ضمانات المتهم وحقوقه في أحوال الندب للتحقيق
 .1ضمانات المتهم وحقوقه في أحوال التلبس :التلبس حالة يتم فيها اكتشاف الجريمة أثناء ارتكابها أو
عقب ارتكابها مباشرة ،فالتقارب الزمني بين وقوع الجريمة وكشفها هو مدلول التلبس( ،)1ويقتصر
التلبس على الجنايات والجنح فقط ،إذ ال وجود له في المخالفات وقد وردت أحوال التلبس على سبيل
الحصر ،فال يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب ( ،)2ويجب أن يتم مشاهدة التلبس من
قبل مأمور الضبط القضائي بنفسه ،واذا قيل بغير ذلك ألدى األمر إلى ثبوت التلبس عن طريق
الرواية في كل جريمة ممن شاهدها ،وفتح باب الكيد واالختالق واالستنتاج الخاطئ المتسرع ،وفي
وتعديا على حقوقهم .كما يجب إثبات حالة التلبس بطرق مشروعة فال يجوز
ذلك إهدار لحرية األفراد
ً
1
2

-د .عبد الحكم فودة ،بطالن القبض على المتهم-دار الفكر الجامعي-1997-ص ،135وما بعدها،

 نقض  21يونية سنة–1938ج-4رقم-242ص ،268ونقض 3مارس لسنة 1958م ،مجموعة األحكام-س-9رقم.61080

اكتشاف حالة التلبس عن طريق أعمال غير مشروعة ،أو أعمال تنطوي على افتئات على حقوق
األفراد دون سند من القانون ،فإذا قام بأعمال غير مشروعة أو يترتب عليها المساس بحقوق األفراد،
فإن ما يترتب عن هذه األفعال من آثار تعتبر باطلة ومخالفة للقانون (.)1
 آثار التلبس
إذا تحققت إحدى حاالت التلبس المشار لها سابقا جاز لمأمور الضبط القضائي اتخاذ بعض

اإلجراءات االستثنائية ،وقد بين قانون اإلجراءات الجزائية هذه اإلجراءات في المواد  26وما بعدها ،ولما
لهذه اإلجراءات من مساس بحرية األفراد والتعرض لحياتهم فإننا سنتناول كل إجراء منها على حدة وذلك

على النحو التالي

ونظر لخطورة هذا اإلجراء فقد نصت عليه المادة  11من القانون األساسي للسلطة الوطنية
ًا
 القبض:الفلسطينية حيث جاء فيها "-1الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال تمس-2 ،ال يجوز

القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر قضائي وفًقا
ألحكام القانون ،ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن

الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون".
كما نص كذلك على أنه -1":ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب ويعامل المتهمون وسائر

المحرومين من حرياتهم معاملة الئقة…" كما نصت المادة( )29من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه

قانونا ،كما تجب معاملته بما
"ال يجوز القبض على أحد أو حبسه إال بأمر من الجهة المختصة بذلك ً
معنويا".
بدنيا أو
ً
يحفظ كرأمته ،وال يجوز إيذاؤه ً
-2إذن ال يجوز اتخاذ هذا اإلجراء إال بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها ،وال يجوز لمأمور الضبط

القضائي القيام به إال في الحاالت االستثنائية وفي حدود وبشروط معينة ،كما اخضع تصرفاته لرقابة

سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع فيما بعد ،ويمكن إجمال ضمانات المقبوض عليه وحقوقه في األمور
التالية
-1تحديد األحوال الجائز فيها القبض
من الضمانات التي يوفرها القانون للمتهم تتجلى في:

احتياطيا في
-1أال يؤمر بالقبض على المتهم واحضاره ،ما لم تكن الواقعة مما يجوز فيها حبس المتهم
ً
األصل ،وأن تتوافر إحدى الحاالت التالية
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 د .فوزية عبد الستار شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة1986م-.ص.313081

أ-تخلف المتهم عن الحضور أمام سلطة التحقيق المختصة بدون عذر مقبول بعد دعوته إلى ذلك.
ب-احتمال هروبه.
ج -مجهولية إقامته.
د -تلبسه بالجريمة.
-2حق الفرد في أن يعلم بأسباب القبض عليه
نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن "لكل شخص

الحق بأن يعلم أسباب القبض عليه عند إجراء القبض ،وله الحق في أن يعلم التهمة المسندة إليه بالسرعة

الممكنة" وقد نص القانون على ضرورة إبالغ المتهم باألسباب التي أدت للقبض عليه ومع أنه لم يحدد
فترة زمنية لإلبالغ.

علما بالتهمة المنسوبة
ومما تجدر اإلشارة إليه أن غالبية التشريعات ركزت على إحاطة المتهم ً
إليه ،ولم تتعرض للمشتبه به بصفة أصلية ،لذلك نقترح وضع نص تشريعي ينظم إجراءات االستدعاء
والتحقيق بمعرفة مأمور الضبط القضائي ،وتحدد حقوق المشتبه فيه ،وواجبات مأمور الضبط القضائي

علما في طلب االستدعاء بأسباب هذا االستدعاء وعند
عند استدعاء المشتبه فيه ،ويجب أن يحيطه ً
مدونا فيها قائمة الحقوق التي يتمتع بها المشتبه فيه أمام سلطة االستدالل وسلطة
حضوره يسلمه ورقة ً

أميا يعلمه بذلك شفاهه ويثبت ذلك في
التحقيق قبل سماع أقواله في محضر رسمي ،واذا كان ً
المحضر(.)1
-1االستماع إلى أقوال المقبوض عليه
القبض بطبيعته إجراء مؤقت قصير المدة؛ ألنه إذا طالت مدته يفتح المجال للتعسف واالفتئات

على الحريات الفردية ،وتطبيًقا لذلك ،نصت المادة  34من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه ":يجب
فور أقوال المقبوض عليه ،فإذا لم يأت بمبرر إطالق سراحه
على مأمور الضبط القضائي أن يسمع ًا
يرسله خالل أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص ،وال يخفي ما لهذه الضمانة من أهمية ،إذ
إن تحديد مدة بقاء المتهم في قبضة مأمور الضبط بأربع وعشرين ساعة وعدم إمكان مدها من شأنه

إبعاد كل تأثير في إرادته وارهاقه في األسئلة التي قد تؤدي إلى إجابة قد تكون في غير صالحه ،ونرى

أن ينص القانون زيادة في فاعلية هذه الضمانة ،أن يعرض المقبوض عليه قبل سماع أقواله على طبيب
لفحصه وبيان قوة إرادته وحالته النفسية.

1

 د .أسامة قايد – * حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة االستدالل ،دار النهضة العربية ،ط ،3سنة1994م-.ص.193083

كما يالحظ على هذا النص أن ما قرره المشرع لمأمور الضبط القضائي هو مجرد سماع أقوال

المتهم فقط بمعنى أنه ال يخوله استجوابه باعتبار االستجواب أحد إجراءات التحقيق التي يجب أن يقوم

قانونا (24
به سلطة التحقيق ،وال يجوز لمأمور الضبط إبقاء المتهم لديه مدة أطول من المدة المقررة ً
ساعة) واال عرض نفسه للمساءلة الجزائية والتأديبية(.)1
-4حق مقاومة القبض غير المشروع
قانونا يضفي على عمله
من المسلم به أن تجاوز الموظف العام حدود السلطة الممنوحة له
ً
التجاوزي صفة عدم المشروعية ،فإذا تخطى مأمور الضبط القضائي سلطته في القبض ،وحاول تنفيذ
عمال بمبدأ الدفاع الشرعي؟
قبض غير قانوني ،فهل يحق للمقبوض عليه مقاومة هذا العمل غير المشروع ً
يرى جانب من الفقه( )2أن عدم إباحة مقاومة القبض غير المشروع يعني حرمان الفرد من

حق الدفاع عن النفس القائم على أنه ليس مجرد استعمال حق ،بل قيام بواجب للمجتمع باعتبار الفرد

جزًءا منه ولذلك كان عليه أن يصد االعتداء عن نفسه ،وان استعماله هذا الحق إنما هو نيابة عن
السلطة العامة حين يتعذر عليها صد هذا االعتداء الواقع على شخصه ،أو شخص غيره ،وانه من

األجدر بالقانون أن يحمي البريء الزائد عن حرية نفسه من المعتدى المنتهك لحرية البريء ،ويرى د.
رياض شمس أنه إذا كنا نفترض سوء نية الموظف بصفة عامة ومن بينهم مأمور الضبط القضائي،
في أحوال ينتهك فيها الموظف عرض المتهم أو يعذبه بالسياط؛ ألنه ارتكب ما نهى عنه القانون ،فمن

األولى افتراضها حين يقبض على البريء أو يتجاوز سلطات القبض المحدد له.
–التفتيش

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق نصت عليه المادة  39من قانون اإلجراءات الجزائية يقوم
به موظف مختص للبحث عن أدلة جريمة معينه في محل خاص أو لدى شخص.
وعلى الرغم من خطورة هذا اإلجراء وما يحتويه من انتهاك خطير لحرية الشخص وحقوقه فإن

التشريعات أقرته ضمن ضمانات محددة من أهمها ال يجوز لمأموري الضبط إجراء التفتيش إال في حالة
التلبس أو بناء على إذن من سلطة التحقيق األصلية (( )3النيابة العامة أو قاضي التحقيق) وبعد توافر

شروط معينة تضمن عدم إساءة استعمال السلطة ،وعدم التعسف بها.
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ويعتبر تفتيش المسكن من اإلجراءات الخطيرة ألنه ينطوي على خرق لحرمته ،وقد أكد على

هذا الحق القانون األساسي في المادة  17منه حيث نص على أنه "للمساكن حرمة ،فال يجوز مراقبتها

باطال كل ما يترتب على
أو دخولها أو تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب ووفًقا ألحكام القانون ،ويقع
ً
مخالفة أحكام هذه المادة ،ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية

الفلسطينية.

 ضمانات المتهم وحقوقه في أحوال الندب للتحقيققد جرى العمل على قيام النيابة العامة بندب مأمور الضبط القضائي لتنفيذ إذن التفتيش "مذكرة
التفتيش" الصادرة منها بتفتيش منزل متهم معين ،أو لتنفيذ اإلذن الصادر من القاضي الجزئي بتفتيش

شخص غير المتهم أو منزل غير المتهم ،والذي يكون موجها بحسب األصل إلى النيابة العامة ال إلى

ومنتجا آلثاره ،فال بد من توافر
صحيحا
مأمور الضبط القضائي ( ،)1ولكي يكون إجراء الندب بالتفتيش
ً
ً
الضمانات التالية
-1صدور إذن تفتيش (مذكرة تفتيش) من السلطة المختصة
فقها
يعد صدور إذن التفتيش من السلطة المختصة من أهم ضمانات التفتيش ،إذ أن المستقر ً

أن سلطة التحقيق ال تأذن بإجراء التفتيش إال إذا توافرت مبرراته ،كما يتطلب القانون والفقه توافر شروط
عدة في إذن التفتيش هي أن يكون ثابتًا بالكتابة ،وأن يتضمن بيانات معينة وأن يكون إذن تفتيش المنازل

مسببا (.)2
ً

-2تفتيش مسكن المتهم ال يكون إال بأمر قضائي مسبب
وقد أكد على ذلك المشرع في المادة  17من القانون األساسي "للمساكن حرمة فال يجوز دخولها

وال تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب وفًقا ألحكام القانون".

وهذا ما أكدته المادة( )2/39من قانون اإلجراءات الجزائية بقولها" :يجب أن تكون مذكرة التفتيش

مسببة" ،وهذا الحكم في حد ذاته يعد ضمانة عامة للمتهم في عدم دخول مسكنه حتى في حالة التلبس
إال بأمر قضائي مسبب.

 -1يشترط لكي يكون الندب صحيحا ،أن يكون صريحا وليس مجرد إحالة األوراق إلى قسم الشرطة إلتمام أي إجراء استداللي ،وأن

يكون موجها إلى واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي وليس إلى مرؤ وسيهم وأن يكون منصبا على التفتيش أو أن يكون
التفتيش أحد األعمال المندوب من أجلها مأمور الضبط القضائي وأن يصدر من صاحب الحق في إصداره وأن يصدر أمر الندب

إلى أحد مأموري الضبط القضائي المختصين مكانيا ونوعيا وعليه أن يتقيد بالعمل الذي ندب من أجله فإذا كان الندب لتفتيش المتهم
فال يكون له سلطة تفتيش منزله "نقض  11يناير سنة  1949مجموعة القواعد ح ،7ص 751ا.
 -2د .أحمد فتحي سرور –المرجع السابق ص.385
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المطلب الثاني
ضمانات المتهم وحقوقه
في مرحلة التحقيق االبتدائي
بعد أن استطلعنا القيود المفروضة على سلطة االستدالل باعتبارها ضامنة لحقوق المتهم في

تلك المرحلة ،نحاول في هذا المطلب التعرف على سلطات التحقيق والضمانات التي يوفرها القانون
للمتهم في هذه المرحلة ،وسوف نتناول هذا المطلب في فرعين األول الجهة المختصة بالتحقيق والثاني

الضمانات التي يوفرها القانون للمتهم في هذه المرحلة.
الفرع األول :الجهة المختصة بالتحقيق االبتدائي

أناط المشرع مباشرة الدعوى الجزائية واجراءات التحقيق فيها للنيابة العامة بوصفها ممثلة للمجتمع

حيث نص في المادة األولى منه" :تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها،

وال تقام من غيرها إال في األحوال المبينة في القانون…".

وعليه ،فإن النيابة العامة تتمتع عند مباشرتها الدعوى الجزائية بكافة إجراءات التحقيق االبتدائي،

وسلطاته بصفة عامة ،وعلى الرغم من ذلك فقد قيدها المشرع في بعض األحوال ،حيث أوجب عليها
عرض األمر على القضاء الستئذانه في بعض اإلجراءات كضمانة للمتهم ،ومنها ما نصت عليه

المادة( )51بقولها -1":للنائب العام ،أو أحد مساعديه ،أن يضبط لدى مكاتب البرق ،والبريد ،الخطابات
والرسائل والجرائد ،والمطبوعات ،والطرود ،والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها-2 ،كما يجوز

بناء على إذن من
له مراقبة المحادثات السلكية والالسلكية ،واجراء تسجيالت األحاديث في مكان خاص ً
قاضي الصلح ،متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية ،أو جنحة يعاقب بالحبس لمدة ال تقل

مسببا ،ولمدة ال تتجاوز خمسة
عن سنة -3 ،يجب أن يكون أمر الضبط ،أو إذن المراقبة ،أو التسجيل ً
يوما قابلة للتجديد مرة وأحدة".
عشر ً
الفرع الثاني :الضمانات التي يوفرها القانون في هذه المرحلة
يمكن تقسيم إجراءات التحقيق إلى إجراءات جمع األدلة ،واجراءات احتياطية ،وقد فرض المشرع
عدة قيود على تلك اإلجراءات والتي تعد بمثابة ضمانات للمتهم أثناء مباشرة هذه األعمال ،وعلى هذا

األساس قسمنا هذا الفرع إلى النقاط التالية

أوالً :ضمانات المتهم في مواجهة إجراءات جمع األدلة.
ثانيا :ضمانات المتهم في مواجهة اإلجراءات االحتياطية.
ً
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أوالً :ضمانات المتهم في مواجهة إجراءات جمع األدلة
تعتبر إجراءات البحث عن األدلة إجراءات تحقيق بالمعنى الضيق للكلمة باعتبارها مجموعة
اإلجراءات التي تهدف إلى التنقيب عن الحقيقة من خالل ثبوت التهمة ونسبتها إلى المتهم من عدمه

( ،)1وقد نص المشرع على هذه اإلجراءات في المواد  115-64من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3
لسنة .2111
وفيما يلي سنتعرض إلى بعض القيود المفروضة على سلطة التحقيق حين مباشرتها لتلك

اإلجراءات تحقيقا للعدالة وضمانا لحقوق المتهم.

-1ضمانات المتهم في أثناء مباشرة إجراء الخبرة
غالبا ما يكون له وزنه أمام القضاء وبالتالي له أثره على الفصل في
ًا
نظر لكون رأي الخبير ً
الدعوى ،فإنه من الضروري احاطته بعدد من الضمانات التي من شأنها اإلسهام في إظهار الحق
والمحافظة على حقوق المتهم من التجاوز ،ومن أبرز الضمانات التي تم التأكيد عليها في القانون هي

التزام الخبير بأداء اليمين ،وحق المتهم باالستعانة بخبيره الخاص ،وحق المتهم في طلب رد الخبير،
احترم الخبير لإلجراءات
وحضور المتهم ومحاميه أعمال الخبرة والرقابة على أعمال الخبير المنتدب ،و ا

تقريرا.
القانونية ويجب على الخبير أن يقدم ً

-2ضمانات المتهم في االستجواب والمواجهة
عرف المشرع االستجواب في المادة( )94على أنه " مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشأن األفعال
المنسوبة إليه ومواجهته باالستفسارات واألسئلة والشبهات عن التهمة ومطالبته باإلجابة عليها" ،ويمكن
رد الضمانات التي يجب أن يتمتع بها المتهم في أثناء اتخاذ هذا اإلجراء قبله في األمور التالية

أ) قيام سلطة التحقيق نفسها باالستجواب.
ب) ضمانات حرية المتهم أثناء االستجواب.
ج) ضمانات الدفاع.
أ) قيام سلطة التحقيق نفسها باالستجواب
نظر لكونه من اإلجراءات
أصال ًا
يجب أن يجري االستجواب من قبل السلطة المختصة بالتحقيق ً

الخطيرة ،لذلك اسند المشرع هذه المهمة للنيابة العامة ،وقد حظر المشرع على مأمور الضبط القضائي
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القيام بهذه المهمة ،ومع ذلك أجاز للنيابة العامة تفويض أي إجراء من إجراء التحقيق عد االستجواب
في الجنايات ،على أن يتم هذا التفويض وفق أحكام القانون.
ب) ضمانات حرية المتهم أثناء االستجواب
قد أحاطت التشريعات االستجواب بمجموعة من القواعد الجوهرية التي ترمي إلى تأكيد حرية

بعيدا عن كل ضغط واكراه أو غش وخديعة عند استجوابه ،وان هذه القواعد
المتهم في أن يبدي أقواله ً
تختلف باختالف المراحل التي تمر بها والهيئات التي تتوالها ،ومن أهم هذه الضمانات حق المتهم في
بعيدا عن كل تأثير قد يؤثر على إرادته.
الصمت وحقه في الكذب ،وحقه في أن يكون ً

فيجب أن يكن االستجواب قد بوشر في ظروف ال تأثير فيها على إرادة المتهم ،وان يبدي أقواله
ودفوعه في حرية ،فإذا توافر ظرف من الظروف التي تعدم إرادة المتهم أو شابها أحد العيوب في أثناء

وخصوصا إذا ما أدركنا انه من
باطال ،وال يمكن االستناد إلى ما جاء فيه
استجوابه يكون االستجواب
ً
ً
عنيدا
السهل إرغام الشخص على الكالم ،ولكن من الصعب إجباره على قول الحق ،وقد يكون المتهم ً
معتقدا أنه يصبر ويكافح من أجل مبدأ(.)1
متمسكا بأفكاره رغم تعذيبه خاصة في القضايا السياسية
فيظل
ً
ً
ولذلك يحظر على المحققين اللجوء إلى وسائل اإلكراه لحمل المتهم على اإلدالء بأي قول يحمل

دليال ضده ،بل إن المشرع لم يتردد في تحريم العنف كوسيلة لالعتراف بل اعتبره جريمة يعاقب عليها
ً
وال تسقط الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
ولضمان سالمة جسد المتهم في أثناء االستجواب وأثناء مدة الحجز نصت المادة( )111من

القانون اإلجراءات الجزائية على أنه "يأمر وكيل النيابة– من تلقاء نفسه-بإجراء الفحوصات الطبية
والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا رأي ضرورة لذلك أو بناء على طلب من المتهم أو

محاميه" .وضمانا لحسن سير إجراءات التحقيق فقد أوجبت المادة  99من قانون اإلجراءات الجزائية

على وكيل النيابة قبل أن يشرع في استجواب المتهم أن يعاين جسم المتهم وان يثبت في محضر
االستجواب كل ما يشاهده من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها ،فالمتهم الذي تم احتجازه من قبل األجهزة

األمنية يمكن أن يكون قد تعرض للتعذيب على يد تلك األجهزة وبالتالي فإنه يتوجب على وكيل النيابة
أن ينفذ ما يوجبه النص المذكور.
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المبحث الثاني
حماية ضمانات المتهم
إلعطاء ضمانات المتهم التي تعرضنا لها عبر هذا البحث الفاعلية الحقيقية ،البد من حمايتها

بضربين من الحماية األول إزالة اآلثار التي تمخضت عن مخالفة ما رسمه القانون اإلجرائي من قواعد
واجبة االتباع واعتبارها كأن لم تكن ،وهذه الحماية يطلق عليها الجزاءات اإلجرائية الجزائية ،واآلخر ردع

من تسبب بترتيب آثار مخالفة للقانون بتعريضه للمسئولية الجزائية عن المخالفة التي ارتكبها ،هذا

باإلضافة إلى تعرضه للمسألة التأديبية والمدنية ويطلق على هذا الضرب من الحماية الجزاءات الردعية،

ولذا سنتناول هذا الموضوع في المطلبين التاليين:

المطلب األول :الجزاءات اإلجرائية الجزائية.
المطلب الثاني :الجزاءات الردعية.

المطلب األول
الجزاءات اإلجرائية الجزائية
قد اختلفت التشريعات المقارنة في ايقاع الجزاءات اإلجرائية التي تتخذها حيال العيوب اإلجرائية،

كاالنعدام أو السقوط وعدم الجواز أو عدم القبول أو البطالن ،غير أن النتيجة تكاد تكون واحدة في
جميع هذه الجزاءات وهي تجريد اإلجراء المخالف للقانون من آثاره القانونية التي كان المفروض أن

تتأتى منه ،وهذا ما نص عليه القانون األساسي الفلسطيني في المادة  ،2/ 13والتي جاء فيها " يقع

باطال كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة " وقد نصت الفقرة األولى
ً
من المادة المذكورة على أنه  ":ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب  ،ويعامل المتهمون وسائر

المحرومين من حرياتهم معاملة الئقة ".

أثرا ،إذ به يعدم العمل اإلجرائي المعيب فيصبح وكأنه
ويعتبر البطالن أبلغ الجزاءات اإلجرائية ً
مهدر
ًا
لم يكن ،وبعبارة أخرى فهو الجزاء الذي ال يترك العمل اإلجرائي المعيب ليحدث أثره القانوني

الضمانات القانونية في الخصومة(.)1
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واذا ما تقرر البطالن بحكم أو بقرار من المحكمة فإن آثا اًر معينة تترتب عليه يمكن حصرها في

نوعين من البطالن ،األول يتصل ببطالن اإلجراء المعيب ذاته واآلخر ،يتصل ببطالن اإلجراءات

المترتبة على اإلجراء الباطل متى كانت مرتبطة به ارتباط النتيجة بالسبب(.)1

وبالتالي فإن وكيل النيابة العامة إذا ما ثبت لديه واقعة التعذيب فعليه أن يهدر األقوال والمعلومات

إعماال ألحكام القانون األساسي وقانون اإلجراءات الجزائية بشأن حظر التعذيب
وأي اعتراف صدر نتيجته
ً
وبطالن نتائجه ،وال يصح مطلًقا االستناد إليها كبينة في مرحلة المحاكمة ،وألن وكيل النيابة يكون في
فور إلى أعمال نص المادة  56من ذات
مثل هذه األحوال قد علم بوقوع جريمة التعذيب فعليه أن يلجأ ًا

القانون والتي أكدت على أن تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة.

وتبعا لذلك يمكننا القول ببطالن االعتراف الناتج عن أي صورة من صور اإلكراه المادية أو

المعنوية ومهما كان مقدار هذا اإلكراه " ،"2وهو ما استقر عليه القضاء الفلسطيني حيث قضي

اختيارا ،ومن ثم فمن حق محكمة
بأن":اعتراف المتهم ال يكون مقبوًال إال إذا ثبت أنه صدر منه طواعية و ً
مشوبا بالضغط أو التهديد أو اإلرهاب أو التعذيب،
الموضوع أن تطرح االعتراف إذا ما اقتنعت أنه كان
ً
وال معقب عليها في ذلك طالما استقرت إلى أسباب معقولة تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها"3".
المطلب الثاني
الجزاءات الردعية
بخالف البطالن الذي يترتب عليه إلغاء اإلجراءات غير الشرعية ،فقد يتعرض الشخص المباشر

ائيا عن فعل المخالفة التي ارتكبها
للعمل اإلجرائي في ذاته أو في ذمته للمسألة الجزائية كأن يسأل جز ً
انتهاك ا للقواعد اإلجرائية المقررة لكفالة الفرد ،فالمشرع قد قرر الحماية الجزائية للحريات وحرمة الحياة
ً
الخاصة ووضع لها من الضمانات حماية للمصلحة العامة ومصلحة المتهم بوجه خاص( ،)4هذا

مدنيا من أجل تعويض الشخص
باإلضافة إلى تعرضه للوم تأديبي من رؤسائه في الوظيفة أو مسائلته ً
الذي انتهكت الحماية القانونية المقررة له.
ومما ال شك فيه أن تطبيق هذه الجزاءات الزاجرة بالكامل ،فإنها تكفل للمتهم حقوقه بصورة

أفضل من الجزاءات اإلجرائية إذ قد يرتكب الشخص مخالفة القواعد اإلجرائية المقرر لصالح النظام العام
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ومصلحة المتهم ،ويعاد اإلجراء أو يبطل الدليل ،وهذا ال يؤثر على الشخص اإلجرائي ،ولم يمنعه من

مدنيا ،فيكون لمثل هذه المسائلة
جنائيا أو
تكرار مثل هذه المخالفات أما لو تمت مساءلته
تأديبيا أو ً
ً
ً
األثر المباشر عليه ويحد من إجراءاته المخالفة للقانون في المستقبل.

ولذلك سنتطرق إلى هذه الجزاءات باعتبارها ضمانات للمتهم ،وذلك باختصار في النقاط التالية :أوًال:

ثانيا :الجزاء التأديبي ،ثال ًثا :الجزاء المدني.
الجزاء الجزائيً ،

أوًال :الجزاء الجزائي :يعتبر الجزاء الجزائي الوسيلة الفعالة إلسباغ الحماية التامة لحقوق المتهم
عمال
وضماناته ،ويتمثل ذلك في فرض العقوبة على األفعال التي تقع من األشخاص الذين يباشرون ً
ائيا ،بوصفها مخالفة لشروط صحة العمل اإلجرائي أو اإلخالل بواجب إجرائي أو غش فيه ،وتختلف
إجر ً

مصادر هذه الحماية باختالف مصدرها ،فقد يكون مصدرها قانون اإلجراءات الجزائية ،أو قانون

العقوبات ،أو قانون المحاماة ،أو قانون السلطة القضائية ،وهنا سوف نركز على الجزاء الوارد في قانون
العقوبات باعتباره من أهم الجزاءات الضامنة لحقوق المتهم.

حيث نصت المادة  118من قانون العقوبات الفلسطيني على أن ":كل موظف في الخدمة العامة

شخصا آخر الستعمال القوة أو العنف معه ،أو أمر باستعمال القوة والعنف معه ،لكي ينتزع منه
عرض
ً
أو من أي فرد من أفراد عائلته اعت ارًفا بجرم ،أو معلومات تتعلق بجرم ،يعتبر أنه ارتكب جنحة ،ومما
يؤخذ على النص المذكور أنه قد اكتفي بعقوبة الجنحة لجريمة التعذيب ،ولم يفرض عليها عقوبة جنائية

أيضا مسألة العزل من الوظيفة العامة في جرائم التعذيب ،األمر الذي ال ينسجم
فعالة كما أنه أغفل ً
والمادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تتطلب تدابير تشريعية فعالة لمنع أعمال التعذيب ،وال

مع مبادئ القانون األساسي التي منعت التعذيب ،وأكدت على أن الدعوى الناشئة عن التعذيب غير

نظر لما تنطوي عليه هذه الجريمة من
قابلة للتقادم فال تنقضي بمضي المدة المقررة النقضائها ،وذلك ًا
للكرمة اآلدمية التي ال تنمحي من الضمير االجتماعي ،وال يقوي
مساس خطير بالحريات العامة ،واهدار ا
على طي النسيان ،وحماية لحرية الفرد الشخصية ،ولذا سعى المشرع إلى تعديلها في مشروع قانون

العقوبات لسنة 2113م في المادة  313لتصبح جناية ،وهو ما أخذت به التشريعات المقارنة(.)1

ثانيا :الجزاء التأديبي :يفرض هذا الجزاء على الموظف العام ،أو أي شخص ينتمي إلى طائفة ،أو هيئة
ً
احترمها ،وأساس هذا الجزاء هو خطأ الموظف
ا
معينة بمناسبة إخالله بواجبات وظيفته أو مهنته وعدم

كما في المسؤولية الجزائية ،وليس الضرر الذي هو أساس قيام المسؤولية المدنية ،وتنهض المسؤولية

التأديبية بفعل إيجابي أو سلبي مع توافر اإلرادة اآلثمة(.)2
1
2

 -انظر  /المادة  555سوري والمادة  569لناني والمادة ( )126مصري
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وأصبح التأديب في العصر الحديث يصطبغ في جملته بصبغة قضائية إذ أصبحت وظيفة

االتهام في معظم الجرائم التأديبية مسندة إلى جهة قضائية ،كما تتبع في إجراءات التأديب القواعد

اإلجرائية األساسية التي تخضع لها الدعوى الجزائية ،والمتعلقة باالتهام كحق دفاع واالستعانة بمحام

فضال عن سلطات التحقيق
وحلف اليمين القانونية بالنسبة للشهود وسلطة إجبارهم على الحضور،
ً
األخرى كالتفتيش والمعاينة وندب الخبراء وغيرها(.)1
وسنتناول نماذج للحماية التأديبية باعتبارها ضمانة هامة للمتهم في القوانين المختلفة على النحو
التالي:
 في قانون اإلجراءات الجزائية

تنص المادة  21من قانون اإلجراءات الجزائية على أن "يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين

للنائب العام وخاضعين إلشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ،وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة

النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته ،أو تقصير في عمله ،وله أن يطلب رفع الدعوى

التأديبية عليه وهذا كله ال يمنعه من رفع الدعوى الجزائية ،وتجدر اإلشارة إلى أن هذا النص لم يعط
النائب العام رخصة توقيع الجزاءات اإلدارية على المقصرين من مأموري الضبط ،بل له حق الطلب
فقط من الجهة المختصة النظر في أمر من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ،ولذلك نجد

أن الكثير من القضايا الجزائية التي يرتكبها مأمور الضبط القضائي يتم حفظها أو يتخذ بشأنها قرار

بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى ألي سبب من األسباب القانونية ،واالكتفاء بالمسألة التأديبية عما ارتكبه

من جرائم(.)2


في قانون السلطة القضائية
يكون تأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة من خالل دعوى تقام ضدهم من قبل النائب العام

بناء على طلب من وزير العدل ،أو من رئيس المحكمة العليا ،أو من رئيس المحكمة التي يتبعها

القاضي ،وتصدر ق ارراته باألغلبية ولكي ال يتخذ نظام التأديب وسيلة لكيد القاضي جعل المشرع سلطة
التأديب من اختصاص مجلس خاص( )3له صالحية توقيع عقوبة التنبيه ،واللوم ،والعزل على أن يتولى
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مجلس القضاء األعلى تنفيذ الق اررات التأديبية بعد صيرورتها النهائية وفي حالة العزل يجب أن يصدر

مرسوم من رئيس السلطة الوطنية بالعزل(.)1
ثال ًثا :الجزاء المدني

ويتمثل في التعويضات المدنية بغية جبر الضرر الذي أصاب الغير ،ويستحق مقابل الخطأ

اإلجرائي المنسوب إلى أحد موظفي الدولة نتيجة خرق لحقوق الفرد ،وهو ما أكد عليه القانون األساسي

حيث نص على أنه ":كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية ،أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان

وغيرها ،من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون األساسي أو القانون ،جريمة ال تسقط

عادال لمن وقع
الدعوى الجزائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم  ،وتضمن السلطة الوطنية
تعويضا ً
ً

عليه الضرر" ،ويتم تحديد الخطأ والضرر وفًقا للقواعد المدنية ،أما برفع دعوى التعويض العادية ضد
مسببه ،كالدعوى التي ترفع ضد مأمور الضبط القضائي ،أو دعوى المخاصمة التي تقام ضد القضاة،
أو أعضاء النيابة العامة ،والتي ينظمها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

فطبقاً للمادة  153من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإنه":يجوز مخاصمة القضاة

وأعضاء النيابة العامة؛ إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غش أو تدليس أو غدر

أو خطأ مهني جسيم ،ومن هذا النص يتضح بأن أسباب دعوى المخاصمة قد وردت على سبيل الحصر،
وبالتالي ال يجوز القياس عليها.

الخاتمة والتوصيات
قد حاولنا في هذه الدراسة وضع اإلطار العام الذي يمنع تعذيب المتهم في مرحلة التحقيق

االبتدائي ،ويكفل للمتهم حقوقه ويصون له أصله االفتراضي في البراءة ،وحقه في الدفاع إال أننا وجدنا
الكثير من تلك الضمانات غير مفعلة ،ولعل ذلك راجع إلى األسباب التالية:
-1ضعف النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات ،الذي يعتبر التعذيب جنحة وليس جناية.
-2عدم وجود نصوص واضحة وفعالة فيما يتعلق بالتعويض.
-3صعوبة الحصول على التوثيق الذي يرتقي إلى مستوى األدلة التي تمكن من المتابعة القضائية.
-4ضعف الثقة في القضاء الفلسطيني بسبب تعقيدات اإلجراءات القضائية وطول أمدها.
ولذلك فإننا نقترح التوصيات التالية
1
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 -1ضرورة العمل على تعديل المنظومة التشريعية الفلسطينية المتعلقة بجرائم التعذيب ،والعمل

بدال من عقوبة
على إقرار مشروع قانون العقوبات الجديد ،ويتضمن عقوبات جنائية رادعة ً

الجنحة ،مستلهما في ذلك العقوبات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب.

 -2ضرورة النص في القانون األساسي ،والقوانين ذات العالقة على عدم سقوط الدعوى الجزائية
المتعلقة بالتعذيب بالعفو الخاص إلى جانب عدم سقوطها بالتقادم.

 -3ضرورة العمل على تشكيل هيئة وطنية عليا لمناهضة التعذيب من خبراء ومهنيين ،ومنحها
صالحيات قانونية واسعة تمكنها من الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بانتهاكات

حقوق اإلنسان.

 -4ضرورة العمل على إنشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا التعذيب ،بما يضمن كرأمتهم
وانصافهم ،واعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

 -5محاكمة المتورطين في قضايا التعذيب بما يضمن عزلهم من الوظيفة والمناصب العامة،
وهذا ضروري إلرضاء الضحية ،وضمان عدم تكرار هذه الجريمة.

 -6يجب أن يعهد إلى السلطة القضائية المختصة فقط بمهمة إصدار األوامر الماسة بحرية

استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات
المتهم ،وأن تمنع أية جهة أخرى من ممارسة ذلك،
ً
في الدولة.

 -7من الضروري كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه ،والسماح له باالستعانة بمدافع عنه
وخصوصا في المراحل األولى من التحقيق.
في كل مراحل الدعوى الجنائية،
ً
فور ،وخالل فترة زمنية
 -8يجب أن يسلم المقبوض عليه إلى السلطة القضائية المختصة ًا

جدا ،وكضمانة لعدم التأخير؛ يجب أن يدون تاريخ وساعة القبض ،وتاريخ
محددة وقصيرة ً
تسليمه لسلطة التحقيق.

 -9ولضمان عدم االعتداء على المتهم يجب إجراء الفحص الطبي له لحظة تواجده في مركز
المراجع

الشرطة ،وعند تسليمه لسلطة التحقيق ،وكذلك في أثناء تواجده في المعتقل.

إبراهيم حامد طنطاوي– التحقيق الجنائي من الناحيتين النظرية والعملية ،دار النهضة العربية/القاهرة،
ط2111-1،1999م .-
 -1أحمد طه خلف هللا-الموظف العام في قانون العقوبات-مكتبة الشرق بالزقازيق-الطبعة األولى
.-1992

 -2أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية ،الجزء األول ،مطبعة دار النهضة -
القاهرة.1979-
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 -3أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية ،المجلد األول ،دار النهضة العربية،
وطبعة.-1993

 -4أدوار غالي الذهني "اإلجراءات الجزائية في التشريع المصري دار النهضة العربية ،ط،1
سنة1981م،

 -5أسامة قايد – حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة االستدالل ،دار النهضة العربية ،ط،3
سنة1994م.

 -6أمال عبد الرحيم عثمان " الخبرة في المسائل الجزائية" رسالة دكتوراه ،دار مطابع الشعب ،طبعة
.1964

 -7توفيق الشاوي -فقه اإلجراءات الجنائية ،ج ،1مطابع دار الكتاب للعربي ،بمصر ،ط،2
سنة1954م.-.

 -8جميل الشرقاوي– نظرية بطالن التصرف القانوني في القانون المدني المصري ،رسالة دكتوراه،
طبعة1956م.

 -9حاتم بكار –حماية حق المتهم في محاكمة عادلة – منشأة المعارف باإلسكندرية –بدون سنة
نشر.

 -11حسن على السمني ،مشروعية األدلة المستمدة من الوسائل العلمية ،رسالة دكتوراه ،القاهرة،
1983م.

 -11رياض شمس-الحرية الشخصية ،رسالة دكتوراه.-1934 ،
 -12سامي صادق المال ،اعتراف المتهم ،ط ،2المطبعة العالمية 1975

 -13طارق محمد الديراوي – ضمانات وحقوق المتهم في قانون اإلجراءات الجزائية –دراسة مقارنة
– .2113

 -14عادل إبراهيم الصفا -سلطات مأمور الضبط بين الفاعلية وضمان الحريات والحقوق الفردية،
القاهرة 2111م.-.

 -15عبد الحكم فودة ،بطالن القبض على المتهم-دار الفكر الجامعي.-1997-

عبد الستار سالم الكبيسي ،ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة،
1981م.

 -16عبد القادر جرادة – الجرائم الواقعة على األشخاص –.

 -17عبد هللا الف ار الوجيز في أصول المحاكمات المدنية والتجارية – الجزء األول – سنة -2113
.2114
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 -18عبد هللا محمد حسين خير هللا – الحرية الشخصية في مصر – رسالة دكتوراه – حقوق
االسكندرية – سنة .1995

 -19عدلي خليل /استجواب المتهم ،دار الكتب القانونية1996 ،م.

 -21عمر الفاروق الحسيني – تعذيب المتهم لحمله على االعتراف – المطبعة العربية – سنة 1986
–.

 -21فوزية عبد الستار شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة1986م-.
.

 -22كمال عبد الرشيد ،التحفظ على األشخاص رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة
.-1989

 -23محمد إبراهيم زيد استخدام األساليب الفنية الحديثة في التحقيق الجزائي المجلة الجزائية القومية
الصادرة عن المركز القومي للبحوث االجتماعية بجمهورية مصر العربية عدد  )11( ،3نوفمبر
1967م.

 -24محمد جودت الملط ،المسئولية التأديبية للموظف العام ،رسالة دكتوراه-كلية الحقوق ،جامعة
القاهرة .-1967

 -25محمد زكي أبو عامر اإلجراءات الجزائية-دار المطبوعات الجامعية ،ط1994م.-

 -26محمد عبد العزيز الجندي ،التقرير العام لمرحلة ما قبل المحاكمة في الندوة العربية لحقوق

اإلنسان في اإلجراءات الجزائية في التشريعات العربية-اإلجراءات الجزائية في النظم القانونية
العربية وحماية حقوق اإلنسان ،د .محمد شريف بسيوني ،وعيد العظيم وزير -ط ،1دار العلم

للماليين-بيروت سنة.1991

 -27محمد عيد الغريب*االختصاص القضائي لمأمور الضبط في األحوال العادية
واالسثنائية2111-1999،م.

 -28محمد عيد الغريب ،النظام العام اإلجرائي ومدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي،
ط.2111-1999

 -29محمد مصباح القاضي ،الحماية الجزائية للحرية الشخصية في مرحلة ما قبل المحاكمة الجزائية-
دار النهضة العربية-ط2111م.

 -31محمد نجيب حسني *-شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية -طبعة 1998م.
 -31محمود سامي النبراوي استجواب المتهم – رسالة دكتوراه – القاهرة – سنة .-1986

 -32محمود شريف بسيوني وآخرون "حقوق اإلنسان المجلد األول-الوثائق الدولية واإلقليمية ،الطبعة
األولى-دار العلم للماليين 1988م.-

 -33محمود صالح العادلي ،استجواب المتهم في المسائل الجنائية ،دار الفكر الجأمعي،2115،
096

 -34محمود مصطفي – قانون اإلجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية سنة .1985
 -35محمود نجيب حسني-الحق في سالمة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات
"مجلة القانون واالقتصاد-س-29عدد.35

 -36محمود نجيب حسني" ،الدستور والقانون الجزائي" ،دار النهضة العربية.1993 ،

 -37مراد احمد فالح العبادي ،اعتراف المتهم وأثره في اآلليات ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع.2115 ،

 -38وصفي هاشم عبد الكريم الشرع – جريمة التعذيب في القانون العراقي -كلية القانون جامعة
المنصورة – من النت رابط .httpswww.iasj.netiasjfunc=fulltext&aId=44547
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واجبات وحقوق ضحايا التعذيب في التشريع الفلسطيني -دراسة موازنة
القاضي الدكتور /عبد القادر جرادة
أستاذ القانون الجنائي المشارك
ملخص الدراسة
عنصر رئيساً من عناصر تحقيق العدالة الجزائية ،مما يتطلب منحهم
يعد ضحايا جرائم التعذيب
اً

وصونا لحقه في الدفاع،
حقوًقا تحفظ كرامتهم مقابل واجبات تفرض عليهم لحماية حقوق اإلنسان وكرامته
ً
ظنا منهم أن في سلوكياتهم يؤدون خدمة للعدالة القضائية.
وسدا للطريق أمام الجناة ً
ً

ويجب النص على حق ضحايا التعذيب بالعلم بحقوقهم القانونية ،وكفالة حق الضحية في الطعن

على الق اررات الصادرة أثناء التحقيق االبتدائي أو الق اررات واألحكام الصادرة أثناء المحاكمة باعتبارها من

أهم الحقوق اإلجرائية لضحايا التعذيب.

Abstract
Victims of torture are considered to be a key element in the achievement of
criminal justice, which requires the granting of rights that preserve their dignity
in return for their duties to protect human rights and dignity and to safeguard
their right to defense.
The right of victims of torture to be informed of their legal rights must be
provided, and the right of the victim to challenge decisions made during the
preliminary investigation or decisions and judgments rendered during the trial
must be recognized as one of the most important procedural rights of victims
of torture.

أبدا هي البدء بحمد هللا  على نعمه التي ال تحصى ،وفضله الذي ال يعد،
دوما و ً
خير بداية ً
عليه توكلنا واليه أنبنا وبه نستعين ،والصالة والسالم على المبعوث هداية للخلق سيدنا محمد . 
أوًال :مقدمة
كرم هللا  بني آدم ،فقال تعالى ﴿ ولق ْد كرمنا بِني آدم وحمْلن ِ
اه ْم ِمن
اه ْم في اْلب ِّر واْلب ْح ِر ورزْقن ُ
ُ
ْ
1
الطِيب ِ
ات وفضْلناهم على كِثير ِممن خلْقنا تْف ِ
يال ﴾ .
ضً
ْ
ّ
ُْ
1

اآلية ( )71من سورة اإلسراء.
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ورغم ذلك يتعرض اإلنسان من أخيه اإلنسان للتعذيب بصوره البشعة ،حتى أصبح يشكل جريمة

محلية بل ودولية.

محطات تاريخية هامة وتطورات تؤكد لكل مطلع ومدقق وانسان أن هنالك إجماع دولي على
مناهضة هذه الجريمة البشعة التي لألسف سقط وما زال يسقط جراء ارتكابها الكثير من الضحايا،

ولألسف كثير ممن ارتكبوا هذه الجريمة لم يعاقبوا على ارتكابها ألسباب كثيرة ،منها السياسية أو القانونية

كضعف أنظمة العدالة الوطنية ،أو سوء فهم بعض المسئولين أو الضحايا لمقتضيات المصالحة الوطنية
غالبا مرحلة نزاع ما خلف ضحايا وأغلبهم جراء ارتكاب جريمة التعذيب.
التي تلي ً
وينبني على ذلك وجوب قيام المشرع بالنص صراحة على حظر استخدام جميع وسائل اإلكراه

البدني والمعنوي بحق المتهمين بكل أشكالها؛ لحملهم على اإلقرار بما هو منسوب إليهم ،وترتيب جزاء
استعمال تلك السلوكيات بطالن الدليل المستمد منها ،ومجازاة مرتكبيها بأشد أنواع الجزاءات حماية لحقوق

ظنا منهم أن في
اإلنسان وكرامته
وسدا للطريق أمام ممارسي تلك السلوكيات ً
ً
وصونا لحقه في الدفاعً ،
سلوكياتهم يؤدون خدمة للعدالة القضائية في الحصول على أدلة اإلثبات بحق المتهمين في أسرع وقت
وأقل جهد.

فالضحية هو العنصر الرئيس في التأثير في العالقة بين الجمهور والسلطة ،فالضحايا يتوقعون

أن تتحرك أجهزة العدالة بالسرعة والكفاءة للتعامل مع الجريمة باالستجابة لشكواهم أو لبالغاتهم ،وتقديم

المساعدة في مسرح الجريمة والقيام باالستدالالت والتحريات الالزمة واسعاف المصابين والقاء القبض
على الجناة والفصل في الدعاوى دون تأخير ،وأن أي تقاعس في هذا الخصوص يصيب الضحايا

باليأس وفقدان الثقة في منظومة العدالة ،ويترتب على ذلك تراجع معدالت الجرائم المبلغ عنها واألخذ

بالثأر وازدياد ظاهرة االنفالت األمني ،وبالتالي تفقد السياسة الجزائية أهم عناصر الردع العام.
ثانيا :أهمية موضوع البحث
ً

 .1إن تعذيب المتهم لحمله على االعتراف تعبير عن عجز السلطة وتضليل للعدالة ،ولذا يحظر
المشرع الفلسطيني على المحقق اللجوء إلى استعمال أي نوع من أنواع التعذيب التي يلجأ إليها

المحقق عادة لعدم كفاءته وقصور خبرته في التحقيق ،والفرار من بذل الجهود التي تستلزم مواجهة
البحث عن األدلة الموضوعية القويمة.

 .2تعد حماية ضحايا التعذيب بصفة عامة وضحايا اإلجرام بصفة خاصة من أكثر موضوعات القانون
افر من االهتمام على الصعيدين
طا و ًا
تطورا ،والتي أضحت تنال قس ً
الجنائي والقانون الجنائي الدولي ً

المحلي والدولي.
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 .3ال تعتمد منظومة العدالة القضائية في فلسطين مكانة واضحة لضحايا التعذيب رغم أن االتجاهات

الحديثة تنادي باعتبار الضحية العنصر الفاعل في العدالة الجزائية لكونه صاحب المصلحة والحق

األصيل في تحريك اإلجراءات الجزائية ضد الجناة.

ئيسا من عناصر تحقيق العدالة الجزائية ،فالمجني
ًا
 .4يعد ضحايا التعذيب (المجني عليهم)
عنصر ر ً
عليه هو الشاهد األول في الجريمة التي تقع ضده ،وربما يكون الشاهد الوحيد فيها الذي يعلم كافة
حقائقها ومالبساتها والتي من شأنها أن تساعد العدالة الجزائية في الوصول للحقيقة.

 .5ال ريب أن للضحية حقوق في كافة مراحل الدعوى الجزائية ،ولكن بمقابل هذه الحقوق ،فإن عليه
واجبات مقررة في القانون تقتضي من الباحثين بيانها ودراستها دراسة علمية بصورة منهجية.

ثال ًثا :إشكالية البحث ومنهجه
تنحدر إشكالية الدراسة من موضوع البحث المتعلقة بحماية ضحايا التعذيب ،وهي إشكالية
رمز إلحقاق
تتمحور في سؤال عريض موجه بالخصوص للسلطتين التشريعية والقضائية باعتبار األخيرة ًا

الحقوق وحماية الضعفاء وتحقيق العدالة ما الحقوق والواجبات المقررة لضحايا التعذيب في التشريع
الفلسطيني؟
ابعا :منهجية البحث
رً
سنعتمد في هذه الدراسة على أسلوب علمي بحثي متوازن يؤدي الغرض والغاية المرجوة منه،
وهو األسلوب التحلـيلي التأصيلي للنصوص التي تنظم القوانين المتعلقة بحماية ضحايا التعذيب من

خالل بيان واجباتهم وحقوقهم القانونية.

وذلك ألن هذا المنهج الذي يالئم طبيعة هذه الدراسة ،بجانب األدبيات والبحوث والدراسات
العربية ذات الصلة ،وشرح التشريعات الوطنية المطبقة في الضفة الغربية (المحافظات الشمالية) وقطاع
غزة (المحافظات الجنوبية) وأحكام محكمة النقض المصرية لندرة السوابق القضائية التي سطرها القضاء

الفلسطيني في مجال جريمة التعذيب.
خامسا :هيكلية البحث
ً

ئيسا من عناصر تحقيق العدالة الجزائية ،فالمجني عليه هو الشاهد
ًا
يعد ضحايا التعذيب
عنصر ر ً

األول على الجريمة التي تقع ضده ،وربما يكون الشاهد الوحيد فيها الذي يعلم كافة حقائقها ومالبساتها،
والتي من شأنها أن تساعد العدالة الجزائية في الوصول للحقيقة.
نظر لحداثة هذه النوعية من
ولم يكن بالسهل اختيار خطة متوازنة تحقق الغاية من دراستنا ًا
الدراسات الفلسطينية من جهة ،ومن جهة أخرى التداخل والتعقيد والتشتت الذي تشرئب به هذه النوعية
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من الجرائم؛ مما أوصلنا لخطة تستهدف البيان والشرح والتعليق والنقد البناء والتوصية الهادفة ،وذلك

على نحو ما هو تال:

المطلب األول :واجبات ضحايا التعذيب
المطلب الثاني :حقوق ضحايا التعذيب
تمهيد :ماهية التعذيب
طبيعيا ،حتى أنه كان يسمى باالستجواب القضائي،
أمر
كان التعذيب في العصور الوسطي ًا
ً
وكان الدافع إليه هو الحصول على االعتراف في ظل نظام األدلة القانونية الذي كان يشترط الحصول

على االعتراف كدليل للحكم ببعض الجزاءات ،ثم استبعدت فكرة التعذيب وظهر مبدأ االعتراف اإلرادي

بعد أن سادت حقوق اإلنسان وصدرت إعالنات الحقوق ،1إال أن التعذيب قد عاد إلى الظهور في الدول

االستبدادية ،والتي كان يرغب حكامها في إخضاع شعوبها ولو بالقوة والقهر وكأسلوب عمل ألجهزة

األمن فيها إلحكام قبضتها بالقوة أو لحمل األشخاص على اإلدالء بأقوال معينة أو بهدف إرعاب شعوبها،
وحملها على قبول الحكم االستبدادي.
أوًال :تعريف التعذيب
ورد التعذيب في المعجم الوجيز في مادة (عذب) الشراب ـ عذوبة ساغ وحال .عذبه عاقبه ونكل

به .العذاب العقاب والنكال وكل ما شق على النفس.2

اصطالحا كل قوة مادية أو معنوية خارجية عن المتهم تستطيل إلى جسمه أو
ويقصد بالتعذيب
ً
نفسيته ،ويكون من شأنها تعطيل إرادته لحمله على االعتراف بجرم أو اإلدالء بمعلومات عن الجرم.
وقد عرف قانون العقوبات الجنوبي التعذيب بأنه ":إخضاع أو األمر بإخضاع أي شخص للقوة
أو للعنف بغية أن ينتزع منه أو من شخص يهمه أمره اعت ارًفا بجرم أو أية معلومات تتعلق بجرم ،أو
تهديد أي شخص أو األمر بتهديده بإلحاق أذى به أو بأمواله أو بأي شخص أو أموال أي شخص يهمه

أمره بغية أن ينتزع منه اعت ارًفا بجرم أو أية معلومات تتعلق بجرم .3

1

د .حاتم بكار ،حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،غير موضح سنة النشر .347 ،د .سامي

المال ،اعتراف المتهم ،الطبعة الثالثة ،غير موضح جهة النشر1986 ،م ،ص  .136المستشار سمير ناجى ،آن لالعتراف أن

يتخلى عن سيادته ،المجلة العربية للقضاء والفقه ،العدد السابع عشر ،ص  ،19وما بعدها.
2
3

المعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة1991 ،م ،ص .411

راجع المادة ( )119مكرر (ب) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( )74لسنة 1936م المعدل لسنة 2114م.
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أما مشروع قانون العقوبات الفلسطيني فقد عرفه بأنه ":أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،

عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات،
فسيا ،يلحق ً
جسديا كان أم ن ً
ً
أو على اعتراف معاقب عليه ،بشأن فعل ارتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه هو أو أي شخص آخر ،أو تخويفه
أو إرغامه هو أو أي شخص آخر على ذلك".

أيضا األلم أو العذاب الناتج عن ممارسة التمييز أيًّا كان نوعه ،أو الذي يوافق أو
ويعد
تعذيبا ً
ً
يحرض عليه أو يسكت عنه موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بمقتضى صفته الرسمية .وال يعد

تعذيبا األلم أو العذاب الناشئ أو المالزم لعقوبات أوقعت وفق القانون ،وكذلك األلم أو العذاب الذي
ً
1
يكون نتيجة عرضية لها " .
ثانياً :موقف المشرع من التعذيب
اضحا بضمانات المتهمين ،حيث نص النظام الدستوري
قديما اهتماًما و ً
اهتم المشرع الدستوري ً
معنويا".3
جسمانيا أو
لقطاع غزة لسنة 1962م ،على أنه":2يحظر إيذاء المتهم
ً
ً
كما نص قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه" :ال يجوز القبض على أحد أو حبسه
بدنيا أو
إال بأمر من الجهة المختصة بذلك ً
قانونا ،كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته ،وال يجوز إيذائه ً
معنويا".4
ً
وقد أكد هذه الحماية القانون األساس الفلسطيني ،حيث نص على أنه- 1" :ال يجوز إخضاع

أحد ألي إكراه أو تعذيب ،ويعامل المتهمون وكل المحرومين من حرياتهم معاملة الئقة.

باطال كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة ".5
- 2يقع ً

1

راجع المادة ( )1 /313من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 2113م.

 2نصت المادة ( )55من الدستور المصري لسنة 2114م على أن " :كل من ُيقبض عليه أو ُيحبس أو تقيد حريته تجب معاملته
بما يحفظ عليه كرامته ،وال يجوز تعذيبه وال ترهيبه وال إكراهه وال إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ،وال يكون حجزه أو حبسه إال في أماكن
مخصصة لذلك الئقة إنساني ًا وصحياً ،وتلتزم الدولة بتوفير وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة .ومخالفة شيء من ذلك جريمة

ُيعاقب مرتكبها وفقاً للقانون .وللمتهم حق الصمت .وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم ،أو التهديد
عول عليه" ،انظر المادة ( )38من الدستور السوري والمادة ( )22من الدستور اليمنى.
بشيء منه ،يهدر وال ُي ّ

ونصت المادة ( )126من قانون العقوبات المصري على أن " :كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل

ذلك بنفسه لحمله على االعتراف يعاقب باألشغال الشاقة ،أو السجن من ثالث سنوات إلى عشرة .واذا مات المجني عليه يحكم

بالعقوبة المقررة للقتل عمداً ".
 3راجع المادة ( )8من النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 1962م.
4
5

المادة ( )29من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م المعدل لسنة 2114م.
راجع المادة ( )13من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2115م.
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ونص قانون العقوبات المطبق في المحافظات الشمالية على أن" :كل موظف في الخدمة العامة

عرض شخصاً آخر الستعمال القوة أو العنف معه أو أمر باستعمال القوة والعنف معه لكي ينتزع منه

أو من أي فرد من أفراد عائلته اعت ارًفا بجرم أو معلومات تتعلق بجرم ،يعد أنه ارتكب جنحة".1

ولقد اهتم المشرع الدستوري الفلسطيني بحظر إيذاء أو تعذيب األطفال أو معاملتهم معاملة

قاسية ،فنص على أن " :رعاية األمومة والطفولة واجب وطني ،ولألطفال الحق في-3 ... 2الحماية من

اإليذاء والمعاملة القاسية- 4 ،يحرم القانون تعريض األطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم

".
ونص قانون الطفل الفلسطيني على أنه" :ال يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب الجسدي أو

المعنوي أو ألي نمط من أنماط العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة اإلنسانية".3

ونص قانون حماية األحداث لسنة 2116م على أنه - 1 ":لكل حدث الحق في معاملة تتناسب
مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر اندماجه في المجتمع ،ويحظر إخضاع الحدث للتعذيب الجسدي

أو المعنوي أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة اإلنسانية- 2 ،ال يحكم على

الحدث بعقوبة اإلعدام أو العقوبات المالية- 3 ،يحظر استخدام القيود مع الحدث؛ إال في الحاالت التي

يبدي فيها من التمرد أو الشراسة ما يستوجب ذلك ،وبالقدر الالزم فقط- 4 ،تعطى األولوية للوسائل

الوقائية والتربوية والتأهيلية ،ويتجنب اللجوء إلى التوقيف االحتياطي والتدابير السالبة للحرية وبخاصة

قصيرة المدة إال في الحاالت الصعبة ،وبما يتفق مع مصلحة الطفل الفضلى".4

هذا ولم يشترط المشرع الفلسطيني للتعذيب درجة معينة من الجسامة ،واألمر في ذلك متروك

لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى؛ وذلك تحت إشراف المحكمة االستئنافية.

ولقد حرم الفقه اإلسالمي تعذيب المتهمين والسجناء ،وفي هذا قال رسول هللا  { إن هللا تعالى

يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا}.5

1
2
3
4
5

راجع المادة ( )118من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( )74لسنة 1936م المعدل لسنة 2114م.
راجع المادة ( )29من القانون األساس الفلسطيني المعدل لسنة 2115م.
راجع المادة ( )68من قانون الطفل الفلسطيني رقم ( )7اسنة 2114م.

راجع المادة ( )7من قانون حماية األحداث الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2116م.

أخرجه مسلم ،كتاب البر والصلة واألدب ،باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير )32/8( ،الحديث رقم (.)6824
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المطلب األول
واجبــات ضحايا التعذيب
تمهيد
ال ريب أن لضحايا التعذيب حقوق في كافة مراحل الدعوى الجزائية ،ولكن بمقابل هذه الحقوق

فإن عليه واجبات مقررة في القانون بمفهومه الواسع ،من أهمها:
أوًال :إعالم الضابطة القضائية بواقعة التعذيب

إذا وقعت جريمة تعذيب ،فإن من واجب المجني عليه أو ذويه أن ُيعلِموا الجهات المختصة بما

فور ،وال يجوز تأخير هذا اإلعالم؛ حتى تتولى تلك الجهات مباشرة إجراءات االستدالل أو التحقيق
حدث ًا

فيها حسب مقتضى الحال ،خاصة وأن الواجب األول على مأمور الضبط القضائي هو تلقي البالغات
والشكاوى.1

واذا قدم البالغ أو الشكوى إلي مأمور الضبط القضائي؛ وجب عليه أن يقبلها ،وال يجوز له أن
يرفض قبولها بأي حجة ،واال تعرض للمساءلة التأديبية ،ووجب عليه جمع التحريات الالزمة للتثبت مما

ورد بها.2

ويتم قيدها في سجل خاص وتحريرها والتوقيع عليها من أصحاب الشأن ،ثم يتم فحص معلوماتها

للتأكد من صحتها ،وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.3

ولم يقصد المشرع حين أوجب على مأموري الضبط القضائي المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة
عن جريم تعذيب إال تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في اإلثبات ،ولم يرتب على

مجرد اإلهمال في ذلك أي بطالن  .4إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة وصحة

نسبتها إلى المتهم ،وان تأخر بالتبليغ عنها . 5

 1راجع المادة ( )1/22من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م ،وانظر في قوانين اإلجراءات الجزائية المادة

( )35إماراتي والمادة ( )331إيطالي والمادة ( )46بحريني والمادة ( )13تونسي والمادة ( )17جزائري والمادة ( )27سعودي والمادة
( )41كويتي.

 2راجع المادة ( )1 / 22من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.

 3راجع المادة ( )127من التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم ( )1لسنة 2116م.
 4راجع المادة ( )132من التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم ( )1لسنة 2116م.
 5نقض جنائي مصري رقم ( )321لسنة  27ق ،جلسة 1957 /5/ 6م ،س  ،8ص .459
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ثانيا :التزام الضحية جانب الصدق في أقواله
ً
متجردا من أي تأثير ،وعليه أال يدلي بمعلومات
يجب أن يكون المجني عليه صادًقا في أقواله
ً
ضد أشخاص أو ذكر أسماء أشخاص بقصد االنتقام منهم أو لتحقيق أغراض شخصية؛ حتى ال تضيع

العدالة ،واال سئل عن جريمة تضليل العدالة ،حيث نص قانون العقوبات الفلسطيني على أن ":كل من
قاصدا بذلك تضليل محكمة أو مجلس قضائي في اإلجراءات القضائية القائمة
ارتكب أحد األفعال التالية
ً
أمامها أو أمامه ،أي أ -لفق بينة عن غير طريق تأدية شهادة الزور أو إغراء الغير على تأدية شهادة

الزور ،أو ب -استعمل بينة ملفقة مع علمه بأنها كذلك؛ يعد أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس

سنوات " .1

أو ُيسأل عن تهمة اإلخبار الكاذب ،حسب مقتضى الحال ،حيث نص على أن )1( " :كل من
أعطى النائب العام أو أحد مأموري البوليس أو أي موظف آخر يملك صالحية إقامة الدعاوى الجزائية،

إخبار تحريرًيا عن وقوع جرم يستوجب العقوبة بمقتضى القانون ،وهو يعلم أن ذلك اإلخبار غير صحيح،
ًا
يعد أنه ارتكب جنحة ".2

ثال ًثا :حضور الضحية اإلجراءات الجزائية عند الطلب
إن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المجني عليه هي االستجابة لطلب الحضور أمام سلطة

االستدالل أو التحقيق أو المحاكمة؛ إذ هو المصدر األساس للمعلومات التي تكشف الحقيقة ،وال يمكن
له أن يتغيب عند الطلب؛ حتى تنجلي الوقائع للوصول إلى عدالة ناجزة.
فإذا رغبت سلطة التحقيق إجراء طابور تشخيص؛ وجب عليه الحضور للتعرف على الجاني،

إذ ال يمكن أن يحل محله شخص آخر في هذا األمر ،ولو كان وكيله الخاص.

وكذلك في حالة رغبة النيابة أو المحكمة االستماع إلى شهادته عن الواقعة أو مراجعته في
بعض األقوال التي صدرت عنه سابًقا أو عن غيره ،ولكنها متعلقة به.
ابعا :عدم كشف أسرار التحقيق
رً
يتمتع اإلنسان في التشريعات الحديثة بحقوق يحميها القانون ويقرر الجزاء على إهدارها والمساس

بها .ومنها الحق في الخصوصية ،3وحق الشخص في الحفاظ على سمعته وعدم التشهير به.
1
2
3

راجع المادة ( )119من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( )74لسنة 1936م.
راجع المادة ( )123من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( )74لسنة 1936م.

د .محمد أبو العال عقيدة ،مراقبة المحادثات التلفونية ،دراسة موازنة في تشريعات الواليات المتحدة األمريكية وانجلت ار وايطاليا
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ويعد القانون الفلسطيني إجراءات التحقيق من األسرار ،وقد حرم إفشاءها ورتب عليها مساءلة

جزائية أو مدنية أو تأديبية تبعاً ألهمية ونوع السر.1

ويترتب على قيام المحقق أو القاضي بإفشاء أسرار التحقيق آثار عملية مهمة ،فإذا أفشاها ألي
شخص ،فقد يترتب على ذلك مضار كثيرة ،فهناك احتمال ألن ينتقل الحدث ،وما أسرع ذلك إلى من قد
يستفيد مما به من معلومات ،بل إنه قد يسعى إلى ذلك ،وعلى أساسها يرسم لما فيه مصلحته سواء

أتعلقت بإثبات االتهام قبل المتهم أم محاولة دفع التهمة عنه ،2وال شك أنه على أي الصورتين تضيع

الحقيقة.
فإجراءات التحقيق االبتدائي تتم في عدم عالنية تامة ال يحضرها الجمهور ،وال يسمح فيها

لإلعالميين باختراق غرف التحقيق.

أيضا لنتائج التحقيق ،حيث إنها من األسرار،
وال يقتصر األمر على إجراءات التحقيق بل يمتد ً
وهذا ما أكده قانون اإلجراءات الجزائية بقوله" :تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من
األسرار التي ال يجوز إفشاؤها ،ويعد إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون" ،3وبالتالي ال يجوز للمجني

عليه أن يكشف أسرار التحقيق واجراءاته أو النتائج التي تسفر عنها ،واال وقع تحت طائلة قانون العقوبات
وخاصة إلى وسائل اإلعالم المسموعة أو المرئية أو المقروءة.

خامسا :عدم التأثير في العدالة
ً
ال يجوز للمجني عليه التأثير في العدالة الجزائية أو العمل على أخذ حقوقه بيده بواسطة استعمال

تكبا لجريمة من
القوة مع المتهمين أو بأية وسيلة خارج منظومة العدالة القضائية ،واذا قام بذلك أُعد مر ً
الجرائم الشخصية كاالعتداء أو األذى البليغ؛ متى توافرت أركانها.

1

راجع المادة ( )166من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 2113م ،وفي قوانين العقوبات المادة ( )193مصري والمادة

( )67سعودي.
2

نصت المادة ( )48من التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم ( )1لسنة 2116م على أنه " :يتعين على عضو النيابة

أن يكون كتوماً لمجريات التحقيق ،ضماناً لسيره في طريقه الطبيعي ،وعدم المساس بمصالح الخصوم بغير مقتض ".
 3راجع المادة ( )59من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.

ووازن في قوانين اإلجراءات الجزائية المادة ( )329إيطالي والمادة ( )83بحريني والمادة ( )68سعودي والمادة ( )53لبناني والمادة

( )75مصري.
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المطلب الثاني
حقوق ضحـايا التعذيب
تمهيد
يرجع فضل االهتمام بالضحايا وضرورة الوقوف إلى جانبهم واضفاء الحماية القانونية عليهم

إلى ظهور اتجاه جديد من العلوم والدراسات اإلنسانية وهو علم الضحية الذي بدأ بتركيز اهتمامه على

ضحايا الجرائم.1

وسنتناول في هذا المطلب حقوق ضحايا الجريمة ،وذلك على نحو ما هو تال:
أوًال :حق الضحايا بالعلم بحقوقهم
لم يهتم المشرع الفلسطيني بحق ضحايا التعذيب بالعلم بحقوقهم القانونية مما يقتضي منه العدول

عن هذا المسلك خاصة أن التشريعات الحديثة اهتمت بحق إعالم الضحية بالحقوق المقررة له في القانون

في كافة مراحل الدعوى الجزائية ،ومنها التشريع الفرنسي ،حيث أوجب -على سبيل المثال -على مأمور
الضبط القضائي إخطار المجني عليهم بكافة الوسائل الممكنة بحقوقهم التالية:2
- 1الحق في الحصول على تعويض عن الضرر الذي أصابهم.
- 2الحق في االدعاء المدني أو االدعاء المباشر أو تقديم شكوى.

 1نصت المادة ( )6من اإلعالن العالمي بشأن المبادئ األساس لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واساءة استعمال السلطة الذي اعتمد

ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( )34 /41المؤرخ في  29من نوفمبر 1985م على أنه " :ينبغي تسهيل استجابة
اإلجراءات القضائية واإلدارية الحتياجات الضحايا بإتباع ما يلي (أ) تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها وسيرها،

وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم ،وال سيما حيث كان األمر يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبوا هذه المعلومات.

(ب) إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها في االعتبار في المراحل المناسبة من اإلجراءات القضائية،

حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة.
(ج) توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل اإلجراءات القانونية.

(د) اتخاذ تدابير ترمى إلى اإلقالل من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم ،عند االقتضاء ،وضمان سالمتهم فضال

عن سالمة أسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف واالنتقام.

(هـ) تجنب التأخير الذي ال لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ األوامر أو األحكام التي تقضى بمنح تعويضات للضحايا.
ونصت المادة ( )7منه على أنه" :ينبغي استعمال اآلليات غير الرسمية لحل النـزاعات ،بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل

العرفية إلقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلية ،حسب االقتضاء ،لتسهيل استرضاء الضحايا وانصافهم".
2

راجع المادة ( )1 – 53من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي المعدلة بالقانون رقم ( )1138لسنة 2112م.
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- 3الحق في طلب مساعدة محامي يقوم باختياره هو أو يقوم نقيب المحامين بتعيينه على أن

يتحمل المجني عليه قيمة أتعابه إال إذا توافرت فيه شروط المساعدة القضائية.

- 4الحق في الحصول على مساعدة الجمعيات والجهات التي تهتم برعاية المجني عليهم.
- 5الحق في التقدم بطلب إلى لجنة تعويض المجني عليهم في بعض الجرائم.
مهما وهو إلزام قاضي التحقيق بإخطار المدعي بالحق
حكما ً
كما استحدث المشرع الفرنسي ً
المدني بمجريات التحقيق كل ستة أشهر.1
ثانيا :حق الضحايا في الحماية والمعاملة الحسنة
ً
تتمثل إجراءات حماية ضحايا التعذيب في اتخاذ مجموعة من التدابير من قبل النيابة العامة أو

المحكمة يكون الغرض منها تفادي تعرضهم ألي ضرر قد يهدد حياتهم أو سالمتهم البدنية أو النفسية

أو قد يضر بمصالحهم ،والهدف منها مساعدتهم على تجاوز آثار الجرائم التي وقعوا ضحية لها.

ويجب أن تسند هذه المهمة إلى وحدة خاصة تسمى (وحدة الضحايا والشهود) ،إذ قد يحتاجون
إلى حماية من األذى البدني أو أي نوع من الترهيب إبان إجراءات التحقيق االبتدائي أو خالل المحاكمة

أحيانا بعدها؛ ذلك أن الخطر الذي يتهدد الضحايا والشهود ال ينحصر فقط في مرحلة المحاكمة أو
و ً
أيضا إلى ما بعد إدانة المتهم أو براءته.
قبلها بل يستمر ً
وتتباين تدابير الحماية الفعلية ،فقد تنطوي على توفير إقامة مأمونة للمجني عليهم والشهود

وألسرهم ،أو نقلهم إلى مكان مختلف داخل أراضي السلطة الوطنية أو إلى دولة أخرى إذا دعت الضرورة

لذلك ،بل وربما تتطلب تغيير هوياتهم.2

1

راجع المادة ( )1 – 91من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي المستحدثة بالقانون رقم ( )214لسنة 2114م.

 2نصت المادة ( )145من تعليمات النائب العام الفلسطيني رقم ( )1لسنة 2116م على أنه" :يجب أال يحضر الشاهد سرد المجني عليه لشكواه،
كما يحسن أال يحضر المجني عليه إدالء الشاهد بأقواله ،منعاً من أن يتأثر األخير أو المجني عليه بما ورد في شكواه ،ويتوقف ذلك على
ظروف ومالبسات كل واقعة".

119

ثال ًثا :حق ضحايا التعذيب في المشاركة واإلعالم
إن من أهم الحقوق التي يجب توفيرها لضحايا التعذيب هي حقهم في المشاركة في اإلجراءات
التي تتبع قبل التحقيق في الواقعة أو التي ستتبع خالله ،وكذلك إجراءات المحاكمة وما بعدها ،وهو ما

يقتضي إعالمه بحقوقه المقررة في القانون

1

- 1إخطار المجني عليه بالبدء في التحقيق :نص القانون الفلسطيني على أنه " :يعلن الخصوم باليوم
الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه.2

وعندما تودع الئحة االتهام لدى قلم المحكمة ،تنظم مذكرات الحضور وتبلغ إلى النيابة والمتهم

والمدعي بالحق المدني والمسئول عن الحق المدني ،3ويجب أن تتضمن مذكرة الحضور اليوم والساعة

المقرر فيهما نظر الدعوى.4

- 2الحق في تقديم الطلبات والدفوع :أجاز المشرع الفلسطيني للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع
والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.5

فللضحية التعذيب أن يتقدم بطلب تصوير الملف أو االطالع عليه ،وله أن يقدم طلب لالستماع
إلى شاهد لم تستمع إليه النيابة وغيرها من الطلبات.
- 3الحق في تصوير ملف الدعوى واالطالع عليه :أجاز المشرع الفلسطيني للمتهم والمجني عليه
والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلبوا على نفقتهم صو اًر من أوراق التحقيق أو مستنداته.6

كما أجاز للخصوم ووكالئهم وللمدعي بالحق المدني حق االطالع على محاضر التحقيق حال

االنتهاء منها بعد حصولهم على إذن بذلك من النيابة العامة.7

1

نصت المادة ( )5من اإلعالن العالمي بشأن المبادئ األساس لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واساءة استعمال السلطة على أنه:

"ينبغي إنشاء وتعزيز اآلليات القضائية واإلدارية ،حسب االقتضاء ،لتمكين الضحايا من الحصول على اإلنصاف من خالل اإلجراءات
الرسمية أو غير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال .وينبغي تعريف الضحايا بحقوقهم في التماس اإلنصاف من
خالل هذه اآلليات ".
2
3
4
5
6
7

راجع المادة ( )61من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.
انظر المادة ( )37من تعليمات النائب العام الفلسطيني رقم ( )1لسنة 2116م.

راجع المادة ( )313من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.
راجع المادة ( )62من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.
راجع المادة ( )63من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.
راجع المادة ( )92من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.
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وللخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعالنهم الحضور أمام المحكمة المختصة .1
- 4الحق في رد الخبير
الخبرة هي الوسيلة لتحديد التفسير الفني لألدلة أو الدالئل باالستعانة بالمعلومات العلمية ،فهي

مستقال عن الدليل الشفهي أو المادي ،بل هي تقييم فني لهذا الدليل ،2أما الخبير
دليال
ً
في حقيقتها ليست ً

فهو كل شخص له إلمام خاص بأي علم أو فن ،3فيلجأ عضو النيابة أو القاضي إلى الخبرة كلما قامت
في الدعوى مسألة يتطلب حلها معلومات خاصة ال يأنس من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها

كما

إذا احتاج األمر تحديد سبب وفاة أحد األشخاص ،أو معرفة تركيب مادة مشتبه في أنها مخدرة أو سامة،

أو تحقيق كتابة مدعى بتزويرها.

ويجوز في جميع األحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم ،4ولكن إذا حضروا،

فال يستطيع منعهم من حضور إجراءاته ،وللخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك ،ويقدم طلب

مسببا ،وعلى رئيس النيابة عرضه على النائب العام أو
الرد إلى عضو النيابة المحقق ،ويتعين أن يكون ً
أحد مساعديه للفصل فيه خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديمه .ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار

مسببا.5
الخبير في عمله ما لم يتقرر غير ذلك ،ويتعين أن يكون القرار
ً
- 5الحق في سؤال الشاهد

أجاز المشرع الفلسطيني لضحايا الجريمة ومنهم ضحايا التعذيب بعد االنتهاء من سماع أقوال
الشاهد أن يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقق المفوض سؤال الشاهد عن نقاط لم ترد في شهادته ،ويجوز

لوكيل النيابة أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد ال صلة له بالدعوى أو غير مجد في كشف الحقيقة . 6

وأثناء المحاكمة يجوز للمدعي بالحق المدني أن يناقش أي شاهد من شهود النيابة أو شهود

الدفاع بشأن ذلك االدعاء ،وأن يقدم بيناته بعد اختتام بينات النيابة أو في أي وقت بعد ذلك أثناء

1

راجع المادة ( )188من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.

3

د .رءوف عبيد ،مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري ،دار الجيل للطباعة ،القاهرة ،الطبعة السابعة عشرة 1989 ،م،

4

راجع المادتين ( )65 ، 64من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.

5

راجع المادة ( )71من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.

 2د .أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية ،الطبعة السابعة ،مطبوعات نادي القضاة ،القاهرة1993 ،م ،ص .548
ص .415

وانظر في قوانين اإلجراءات الجزائية المادة ( )96إماراتي والمادة ( )69ليبي والمادة ( )85مصري والمادة ( )212يمني.
وانظر في قوانين اإلجراءات الجزائية المادة ( )223إيطالي والمادة ( )132بحريني والمادة ( )78سعودي والمادة ( )73ليبي والمادة

( )219يمني.
6

راجع المادة ( )82من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.
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المحاكمة حسبما تأمر المحكمة ،غير أنه ال يسمح بتقديم بينات أو بمخاطبة المحكمة بشأن تجريم

المتهم ،وال أن يستجوب أو يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة فيما يتعلق بذلك؛ إال بإذن المحكمة.1
- 6حق ضحايا التعذيب في حضور إجراءات المحاكمة
ال ريب أن من حق ضحايا التعذيب أن يتابعوا إجراءات المحاكمة حتى يطمئنوا على سير
العدالة في طريق مستقيم ،وأن يتقدموا بأي طلبات أو دفوع بهذا الخصوص حتى يحصلوا على حقوقهم

القانونية حسب األصول ،ويترتب على ذلك وجوب منح الضحية الحقوق التالية:

-1الحق في الحصول على مكان آمن داخل المحكمة يمكنه من متابعة إجراءات المحاكمة.
- 2حق إبالغه بمواعيد جلسات المحاكمة أو أي تعديل فيها.
- 3الحق في عدم إرهاقه بحضور جلسات التحقيق أو المحاكمة التي ال طائل منها.
وهناك إجماع في التشريعات الجزائية على حق الضحية في المثول أمام القضاء ،ولذا نص

المشرع الفلسطيني على أنه":يكون تكليف الخصوم الحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل
في المخالفات وبثالثة أيام على األقل في الجنح مع مراعاة مواعيد مسافة الطريق".2

ولذا فإن علم الضحية بإجراءات المحاكمة وحضورها أجدى وأنفع من إجراءات التحقيق االبتدائي

باعتبارها المرحلة الختامية للدعوى .وفيها يتبارى الخصوم أمام القضاء بحيث يسعى كل فريق للوصول

إلى إقناعه بوجهة نظره .فإذا قررت النيابة إخالء سبيل الموقوف ،فعليها إطالع الضحية بهذا القرار،
واذا قدم الموقوف طلب لإلفراج عنه بكفالة أمام المحكمة المختصة ،فيجب إبالغه لحضور الجلسة،

وابداء رأيه غير الملزم للمحكمة في الطلب؛ ولكن يجب منح الضحية حق الطعن في قرار إخالء سبيل

الموقوف.

ويجب إعادة النظر في تعليمات النائب العام التي نصت على أنه ":ال يقبل من المجني عليه
أو من المدعي بالحق المدني طلب توقيف المتهم ،وال تسمع من أيهما أقوال في المناقشات المتعلقة

باإلفراج عنه " .3

- 7إعالن ضحايا التعذيب بقرار النائب العام بحفظ الدعوى

1

راجع المادة ( )263من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.

2

راجع المادة ( )186من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.

ووازن في قوانين اإلجراءات الجزائية المادة ( )13-495فرنسي والمادة ( )3/271مصري والمادة ( )354يمني والمادة ( )2/181لبناني.
3

راجع المادة ( )568من تعليمات النائب العام الفلسطيني رقم ( )1لسنة 2116م.
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إن إعالن الضحايا بقرار النائب العام بحفظ الدعوى إجراء رئيس ينبغي مباشرته بشأن كافة

األحكام والق اررات القضائية؛ لكي يكون أصحاب الشأن على بينة من مصير الدعوى ،وحتى يتمكنوا من
ممارسة حق الطعن المخول لهم.
وهذا اإلعالن ضروري كي يبدأ من ميعاد الطعن في األمر ،ولكن عدم إعالنه للمدعي المدني

ال يخل بحجيته؛ األمر الذي تثبت له بمجرد صدوره ،وبالتالي يجب على النيابة العامة إعالن أمر الحفظ

إلى المجني عليه والمدعي بالحق المدني خالل شهر ،فإذا توفى أحدهما أعلن لورثته في محل إقامته،
ويوضع أصل اإلعالن بعد التوقيع عليه باالستالم بملف القضية.1

ولقد أجاز المشرع الفلسطيني للمدعي بالحق المدني فقط التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى

بطلب يقدم منه إلى النائب العام ،2وكان يجدر به أن يمنح حق التظلم للمجني عليه وللمدعي بالحق
المدني أو لورثة أي منهما في حالة وفاته.
ويفصل النائب العام فيه خالل شهر من تاريخ تقديمه بموجب قرار نهائي منه ،ويجوز للمدعي

بالحق المدني استئناف قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى ،ويكون قرارها نهائياً،
فإذا ألغت المحكمة قرار الحفظ تعين نظر موضوع الدعوى أمام هيئة أخرى.3
ابعا :حق ضحايا التعذيب في الدفاع
رً
قد نص قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه- 1" :يحق لكل من الخصوم االستعانة
بمحام أثناء التحقيق.
- 2ال يجوز للمحامي الكالم أثناء التحقيق إال بإذن من وكيل النيابة ،فإذا لم يأذن له وجب

إثبات ذلك في المحضر.

- 3يسمح للمحامي باالطالع على التحقيق السابق على االستجواب فيما يخص موكله.
- 4للمحامي أن يتقدم بمذكرة تتضمن مطالعته ومالحظاته".4
وال ريب أن حق ضحية التعذيب في الدفاع عن نفسه هو حق أصيل ومؤداه حريته الكاملة
والمطلقة التي ال تحدها قيود في طرح وجهة نظره في الواقعة التي تعرض لها وعرض األضرار التي
1

راجع المادة ( )6/152من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.

2

وازن في قوانين اإلجراءات الجزائية المادة ( )428إيطالي والمادة ( )114مكرر كويتي.

وانظر في قوانين اإلجراءات الجزائية المادة ( )118إماراتي والمادة ( )161بحريني والمادة ( )63سعودي.
3
4

راجع المادة ( )153من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.
راجع المادة ( )112من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.
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أصابته وطلباته فيها مما الزمه االعتراف له بحقه في تقديم األدلة والبراهين التي تثبت وقوع الجريمة
أيضا حقه في مناقشة أدلة النفي.
ونسبتها للمتهم باقترافها ،و ً

وكذلك فإن حقه في الدفاع عن نفسه يتضمن حقه في توكيل غيره في هذا األمر ،أي حقه في

توكيل محام في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ،حيث إنه من المقرر أن غاية اإلجراءات الجزائية هي

كفالة التطبيق القويم للقانون ،وضمان المعاملة العادلة لكافة أخصام الدعوى ومنهم المجني عليه.1

وبالتالي فإن مبدأ المساواة يعني وجوب االعتراف للمجني عليه في جرائم التعذيب بالحقوق
اإلجرائية ذاتها التي تتقرر للمتهم ،فكما يجوز لألخير الدفاع عن نفسه باألصالة أو بالوكالة ،فال مناص
من االعتراف لألول بهذا الحق.

خامسا :حق ضحايا التعذيب في الطعن على األحكام القضائية
ً
يعد حق الضحية في الطعن في الق اررات الصادرة أثناء التحقيق االبتدائي أو الق اررات واألحكام

الصادرة أثناء المحاكمة من أهم الحقوق اإلجرائية التي يجب كفالتها لضحايا التعذيب ،ورغم ذلك فلم
يجز المشرع الفلسطيني االعتراض للمدعى بالحق المدني في األحكام الغيابية الصادرة في الجنح

والمخالفات ،2لكنه أوجب على المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أن تحدد جلسة للنظر في االعتراض
ويبلغ الخصوم بها.3

وقد أجاز للخصوم استئناف األحكام الحضورية والمعدة بمنزلة الحضورية في الدعاوى الجزائية

على النحو التالي 4أ -إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البداية بصفتها االستئنافية.
ب -إذا كانت صادرة عن محاكم البداية بصفتها محاكم أول درجة تستأنف أمام محاكم

االستئناف.

ويجوز استئناف األحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني إذا كانت مما يجوز استئنافه كما لو

أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية .ويقتصر االستئناف على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني.5

 1نصت المادة ( )55من التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم ( )1لسنة 2116م على أن ":يتعين أن يكون عضو النيابة
عادالً في معاملة الخصوم لدى مباشرته التحقيق بأن ال يفرق بينهم في المعاملة ،مهما تفاوتت مراكزهم االجتماعية أو مظاهرهم
الشخصية تفادياً لمظنة الميل أو المحاباة ".
2
3
4
5

راجع المادة ( )315من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.
راجع المادة ( )317من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.
راجع المادة ( )323من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.
راجع المادة ( )325من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.
104

ويكون الطعن بالنقض من قبل كل من 1النيابة العامة ،والمحكوم عليه ،والمدعي بالحق المدني،

والمسئول عن الحقوق المدنية .2

سادسا :حق الضحايا في الصمت
ً
نصت المادة ( )1/ 97من قانون اإلجراءات الجزائية على أن ":للمتهم الحق في الصمت وعدم

اإلجابة على األسئلة الموجهة إليه ".3

ونصت التعليمات القضائية للنائب العام على أنه ":يجب على عضو النيابة قبل البدء بسؤال
المتهم أن يحذره ،ويخيره التحذير والتخيير القانونيين ،وذلك بعبارة (أنت مخير ولست مجبر على أن
خطيا ،وربما يعرض
ًا
ردا على هذا االتهام ،إال إذا شئت ،غير أن كل ما ستقوله
تقول ً
شيئا ً
مختار سيدون ً

دليال أمام المحكمة) ".4
ضدك ً

فالمشرع الفلسطيني ألزم سلطتي التحقيق االبتدائي والنهائي ومأمور الضبط القضائي ـ في حالة

تفويضه باالستجواب ـ بوجوب تحذير المتهم التحذير والتخيير القانونيين ،ويفهمه بأن من حقه التزام

الصمت ،وأنه غير ملزم باإلدالء بأية أقوال أثناء استجوابه ،وأن كل ما سيصدر عنه قد يستخدم ضده،5
دون إخضاعه ألي نوع من أنواع المؤثرات األدبية أو المادية إلجباره على اإلدالء بأية إق اررات.

أما حق الضحية في الصمت ،فإنه حق غير معترف به في القانون الفلسطيني ،ويقصد به حرية

الشخص في الكالم أو االمتناع عنه أثناء مباشرة إجراءات االستدالل والتحقيق االبتدائي أو النهائي،
فالقاعدة العامة أنه ال يوجد ما يلزم أو يجبر الشخص على الكالم أمام أي جهة أو سلطة سواء أكانت

سلطة االستدالل أم التحقيق أم المحكمة ،فهو حق من حقوق اإلنسان ،ولذا فال يجوز حمل الضحية
على اإلجابة عن أسئلة المحقق أو القاضي.

1
2
3

راجع المادة ( )349من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.

راجع المادتين ( )217 ،1/ 97من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.

نصت بعض التشريعات العربية صراحة على حق المتهم في الصمت.

وانظر في قوانين اإلجراءات الجزائيــة المــادة ( )1/63أردني والمــادة ( )74تونس ـ ـ ـ ـ ـ ــي والمــادة ( )111جزائري والمــادة ( )83قطري

والمادتين ( )158 ،98كويتي والمادة ( )77لبناني .وانظر في الدساتير العربية المادة ( )48يمني.
4

راجع المادة ( )195من التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم ( )1لسنة 2116م وانظر المادة ( / 2 / 55ب) من

النظام األساس للمحكمة الجنائية الدولية.
-See W. Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Cambridge University Press,
2001 ،P.107.
5
See F.X. Michael Gillin & P.C Associates, You have the right to remain silent, October – 1999
www.lawoffice .com
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عونا للسلطة في كشف الحقيقة ،ولكن هذا
صحيح أن هناك واجب على اإلنسان في أن يكون ً
الواجب يصطدم بمشكالت عملية ،إذ ما هي الوسيلة الطبيعية التي يمكن من خاللها إجبار المجني عليه

على الحديث عن الجريمة التي وقع ضحيتها؛ خاصة أن كثير من الناس ال يثقون بمنظومة العدالة أو

يظنون أن الجريمة التي وقعوا ضحية لها تافهة ال تستحق المتابعة أو أنهم يخشون من الفضيحة أو ال
يرغبون في تضييع أوقاتهم في متابعة اإلجراءات الجزائية الطويلة للوصول للعدالة.

نظر ألن الجاني الذي يعلم
وال ريب أن تلك األمور تؤدي إلى ازدياد ظاهرة الجريمة واستفحالها؛ ًا

أن جريمته لم تتابع أو أن يد العدالة لن تصل إليه؛ فإنه بالتأكيد سيعود الرتكاب أمثالها في معظم

األحيان.

سابعا :حق ضحايا التعذيب في حفظ أسرارهم الشخصية
ً
للضحية الحق في أن تحافظ السلطة على أس ارره وأسرار ذويه ،ويتوجب مراعاة السرية عند أخذ

وخصوصا في جرائم التعذيب المخلة باآلداب واألخالق ،إذ إن االستدالالت التي تقوم بها الضابطة
أقواله
ً
القضائية والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة والمحكمة تكشف عن كثير من هذه األسرار.

ولما كان الحق في السر هو من أقدس وأهم حقوق اإلنسان في الخصوصية؛ لذا فقد وجب على

السلطة عدم الكشف عن هذه األسرار؛ إال بالقدر الذي تستوجبه الواقعة ،وفيما يتعلق بها مباشرة وحسب

األصول المقررة في القانون؛ ألن كشفها يمس صاحبها ،وقد يعرضه لكثير من المتاعب واإلشكاليات
في حياته وعمله.

ثامًنا :الحق في عدم نشر صور الضحايا وأخبارهم الشخصية
إن من حق الضحية أال تالحقه وسائل اإلعالم سواء أكانت مرئية أم مسموعة أم مقروءة ،فال

تنشر صوره أو أخباره الشخصية أو صور وأخبار ذويه؛ إال بالقدر الذي تسمح به السلطة المختصة فيما
بناء على موافقته الصريحة.
يتعلق بالجريمة المقترفة أو ً

وقديما لم يتصور قيام حق مستقل لإلنسان على صورته يمكنه من االعتراض على استغالل
ً
صورته دون رضائه .غير أن تطور نظرية الحق وازدهارها أدى إلى االعت ارف بكثير من الحقوق الجديدة
ومنها حق اإلنسان في صورته.1

1

لمزيد من التفاصيل حول المعاني المختلفة للحق في الصورة راجع

D. de BELLESCIZE, " Droit à l'image et attentats (Le droit à l'information prévaut-il sur le droit à
l'image des victimes)", PA, 2 octobre 2001, n°196, p5.
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وتدخل المشرعون في كثير من الدول بإقرار حماية لهذا الحق الوليد سواء بنصوص خاصة

تحمي هذا الحق بالذات ،أم بنصوص عامة تحمي جميع الحقوق المالزمة للشخصية ،بما فيها الحق
في الصورة.
ولم ينص المشرع الدستوري (الفلسطيني) على هذا الحق ،ونص قانون حماية األحداث على

أنه " :يحظر نشر اسم وصورة الحدث أو أي معلومات تدل على شخصيته أو نشر وقائع التحقيق

والمحاكمة أو ملخصها في أي وسيلة من وسائل النشر ،ويجوز للمحكمة السماح بنشر الحكم النهائي،

على أال يذكر فيه سوى األحرف األولى من اسم الحدث أو كنيته أو لقبه ". 1

غير أن تقرير حماية خاصة للحق في الصورة لم يكن هو نهاية المطاف في هذا الصدد ،إذ إن

هذا الحق ليس حًقا مطلًقا إنما يرد عليه العديد من االستثناءات أهمها الحق في اإلعالم ،حيث يباح

نشر صورة اإلنسان ،ولو دون إذن منه؛ تحقيقاً للحق في إعالم الجمهور بما يحدث في المجتمع من

أحداث ووقائع .2

وتطبيًقا للحق في اإلعالم ال يستطيع الشخص أن يعترض على نشر صورته في وسائل اإلعالم

عرضيا ،واذا كان الشخص يستطيع
ظهور
ًا
إذا لم يكن هو الموضوع الرئيس للصورة ،بل كان ظهوره فيها
ً
أن يعترض على نشر صورته إذا كان هو الموضوع الرئيس للصورة ،فإنه تطبيًقا للحق في اإلعالم ال

يستطيع أن يعترض على هذا النشر حتى ولو كان يمثل الموضوع الرئيس للصورة إذا تعلقت هذه الصورة
بحدث من األحداث العلنية والجارية مثل :الجرائم والحوادث ،وهنا يظهر عدم كفاية القواعد القانونية

1

راجع المادة ( )2/9من قانون حماية األحداث الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2116م.

 2يلحظ أن الحق في الصورة كحق مستقل مازال محل خالف كبير في القانون الفرنسي ،حيث ال يوجد نص قانوني يكرس الحق في

الصورة بصفة عامة ،كما أن القضاء يتردد بين خيارين استقالل الحق في الصورة أو تبعيته للحق في الحياة الخاصة ،وأن هذا الحق

لم يكرس قانوناً إال بنصوص ذات طبيعة جنائية تهدف إلى حماية هذا الحق من الناحية الجنائية .راجع المواد (،1 /29 ،3/38
 )1/23من قانون الصحافة الفرنسي الصادر في  29من يوليو لسنة 1881م ،والمواد ( )8-226 ،1-226من قانون العقوبات

الفرنسي.
J.-Ch. SAINT-PAU," Les pouvoirs du juge des référés sur le fondement de l'article 9, alinéa 2, du
code civil", D. 2001,jur.2434 ; D. de BELLESCIZE," Droit à l'image et attentats (Le droit à
l'information prévaut-il sur le droit à l'image des victimes)", p.11.
ونجد ذات الوضع في القانون المصري ،حيث تقرر المادتان ( 319مكرر 319 ،مكرر أ) من قانون العقوبات المصري حماية
جنائية لالعتداء على خصوصية الشخص عن طريق التقاط ونشر الصورة؛ إال إننا نجد نصاً في قانون حماية الملكية الفكرية يقرر
حماية للحق في الصورة (مادة  )36من القانون السابق رقم ( )354لسنة 1954م بشأن حماية حق المؤلف ،والتي حملت رقم

( )178في قانون حماية الملكية الفكرية الحالي رقم ( )82لسنة 2112م .ويستند بعض الفقه المصري إلي هذا النص للتدليل على

اعتراف القانون المدني المصري بالحق في الصورة .انظر في ذلك د .حسام الدين األهواني ،الحق في احترام الحياة الخاصة ،الحق
في الخصوصية ،دراسة موازنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة1978 ،م ،ص .35
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الموجودة لحماية ثلة معينة من البشر ضد نشر صورهم في وسائل اإلعالم ،ونقصد بهذه الثلة ضحايا

التعذيب.

وال ريب أن ضحايا جريمة التعذيب يتمتعون بالحق بالمعنى الكامل للكلمة في عدم رؤية مأساتهم

كبير ،استلهم بعض
اهتماما ًا
معروضة في وسائل اإلعالم  ،1ومن هذا االتجاه الذي يولي ضحايا الجريمة
ً

إعالميا .2
المشرعين كالمشرع الفرنسي ،جريمة عرض صور مأساة ومعاناة ضحايا الجريمة
ً

ويقول البعض تعليًقا على ذلك إن الصورة قادرة على أن تمثل أداة للعنف وأداة لتضخيم آثار
الحوادث المؤلمة ،واننا لو أعطينا الفرصة لضحايا النشر ليتكلموا لعبروا بكلمات بليغة عن المعاناة التي
يالقونها في هذا الصدد

.3

ويقول آخر إن نشر صورة الضحية يولد معاناة ويجعل الشخص ضحية للمرة الثانية ،خاصة

عندما تظهره الصورة في موقف مهين.4

تاسعا :حق ضحايا التعذيب في االدعاء المباشر
ً
تبيح كثير من التشريعات للمضرور من الجريمة أن يدافع عن مصلحته الخاصة بنفسه بتحريك

الدعوى الجزائية عن طريق ما يسمى (االدعاء المباشر) ،وهو دعوى جزائية يرفعها المضرور من الجريمة
عن طريق رفع دعواه المدنية بطلب التعويض عن األضرار التي أصابته من الجريمة أمام المحكمة

الجزائية على من يتهمه بارتكاب الجريمة ضده ،5وسميت مباشرة إشارة ألنها لم تمر قبل رفعها بالطريق

مدعيا بالحق المدني
الطبيعي وهو طريق النيابة العامة .ولقد جاءت إجازة المشرع إلقامة المتضرر نفسه
ً

أمام المحكمة الجزائية في الفصل األول بعنوان (من له حق إقامة الدعوى الجزائية) ،من الباب األول
بعنوان (الدعوى الجزائية) من قانون اإلجراءات الجزائية ،حيث نص على أنه" :على النيابة العامة تحريك

مدعيا بالحق المدني وفًقا للقواعد المعينة في القانون".6
الدعوى الجزائية؛ إذا أقام المتضرر نفسه
ً

; Cl. LIENHARD, " Les victimes et le choc des photos", D.1999, n°38, point de vue, p. V

1

 2لقد جرم المشرع الفرنسي واقعة االعتداء علي حق ضحايا الجريمة في عدم عرض معاناتهم إعالمي ًا في نص المادة ،L.266-3
 ،alinéa 2حيث يعاقب كل من يعتدي على هذا الحق بالحبس سنة وبغرامة  45111يورو.
" Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil
susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa
de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction".
3
Cl. LIENHARD, " Les victimes et le choc des photos", D.1999, n°38, point de vue, p. V.
4
D. de BELLESCIZE, " Droit à l'image et attentats (Le droit à l'information prévaut-il sur le droit à
l'image des victimes)", op.cit., p. 14.
 5د .محمود نجيب حسني ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة1988 ،م ،ص .175
6

راجع المادة ( )3من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.
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كامال،
وبمراجعة قانون اإلجراءات الجزائية يلحظ أن المشرع لم ينظم االدعاء المباشر
تنظيما ً
ً
وهو قصور تشريعي يجب تالفيه ،فلم يحدد الجرائم التي يجوز االدعاء المباشر فيها ،وما هي اإلجراءات
التي يجب إتباعها على ضوء هذا االدعاء؟
عاشر :حق ضحـــايا التعذيب في النزول عن حقوقهم
ًا
اضحا صوب النص صراحة على إعطاء المجني
بدأت معظم التشريعات الحديثة تميل ً
ميال و ً
مهما في إنهاء الدعوى الجزائية بإرادته المنفردة ،1وذلك من خالل تغيير نظرتها إلى الجريمة
عليه ًا
دور ً

ضعا
من اعتبارها خرًقا لألمن والنظام االجتماعي إلى أن أصبحت النظرة أن هناك جرائم معينة تشكل و ً
2
مباشر بصالحه الشخصي أو األسري أكثر من مساسها
ًا
مساسا
تمسه
حيث
،
خاصا للمجني عليه
ً
ً

نظر
بالصالح العام .فقد يكون المجني عليه ممن يتأذون من الوقوف أمام سلطات العدالة الجزائية ًا
لمكانته االجتماعية ،وقد تكون الجريمة من التفاهة بحيث يكفي فيها مجرد االعتذار من الجاني.3
ومن هذه التشريعات القانون الفلسطيني الذي أضاف إلى األسباب العامة النقضاء الدعوى

خاصا هو (التصالح) ،حيث نص المشرع على أنه ":تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ
الجزائية ً
سببا ً
التصالح وال يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية".4
أما (الصلح) مع المجني عليه فهو ينصرف إلى تالقي إرادة المجني عليه والمتهم في إنهاء

وديا ألي سبب وألي اعتبار وذلك على هدى من نظام المصالحة في الدعوى المدنية ،5وهو نظام
النزاع ً
أدرج في مشروع قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2111م ،ولكن لألسف تم إلغاؤه أثناء النقاشات
التي أجريت بشأنه إبان إجراءات سن القانون.

وتخفيفا للعبء عن كاهل
وكال النظامين ذا فائدة مهمة لتبسيط اإلجراءات وتوفير مصاريفها
ً
وتيسير على المتهمين من جهة أخرى ،ودون إخالل بمقتضيات العدالة الجزائية
ًا
القضاء والنيابة من جهة،

في الوقت ذاته ،وذلك بالنسبة لطائفة من الجرائم قليلة الخطر ،ولكنها كبيرة العدد .فقد الحظ المشرع أن

وجهدا لو خصص للفصل فيما هو أهم لكانت الفائدة التي تعود
الفصل في تلك الجرائم يستغرق وقتًا
ً
تشجيعا للمتهمين على سلوك سبيله لتوقي محاكمات قد يطول أمدها وال
على العدالة أكبر وأعم ،وكذا
ً
قانونا.
يؤمن عاقبتها ،وربما انتهت بالحكم عليهم بغرامة قد تجاوز مقابل التصالح المحدد ً

S. Levasseur et Bouloc, Procedure Penale, 19 edition, Dalloz, Paris .P. 164.
راجع في قوانين اإلجراءات الجزائية العربية المادة ( )16إماراتي والمادة ( )15بحريني والمادة ( )11مصري والمادة ( )31يمني.
D. Marty, Les grands systeme de Politique Criminelle, 1992, Duchemin, Paris. P. 25.
 3نقض جنائي مصري رقم ( )919لسنة  33ق ،جلسة 1963/12/16م ،س  ،14ص .927
4

1

2

راجع المادة ( )18من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.

Voir R. Merle, A. Vitu, Traité De Droit Criminel, Editions Cujas, Paris, 1989. P.74.
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وال تقتصر الطبيعة القانونية للصلح على الجانب اإلجرائي بل له طبيعة موضوعية إجرائية،

وتكمن الطبيعة الموضوعية له في أنه ال يرد إال على الج ارئم التي حددها المشرع حص اًر دون سواها ،وال

ينتج أثره اإلجرائي؛ إال إذا استوفى شرائطه القانونية.

وقد حددت بعض التشريعات الموازنة الجرائم التي يجوز فيها الصلح ومنها \ الضرب والجرح

واالمتناع عن دفع بدل الطعام أو الشراب واتالف ملك الغير وانتهاك حرمة ملك الغير والشيك بدون

رصيد  ،...أما التعذيب ،فهو من الجرائم التي ال تقبل الصلح أو التصالح ،وحتى لو تصالح الجاني مع

المجني عليه ،فهو تنازل شخصي ال يؤثر على سير الدعوى الجزائية.
الحادي عشر :حق الضحــايا في جبر الضرر

عرف قانون المخالفات المدنية الفلسطيني الضرر بأنه" :الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال ،أو

سلب الراحة أو األضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك".1

ئيسا ينبغي أن يعترف به للضحايا في إطار عملية جبر األضرار ،حيث
ويمثل التعويض حًقا ر ً
يوفر لهم المزيد من الثقة في نظام العدالة لما يمثله من اعتراف باألذى الذي حل بهم نتيجة الجريمة
التي أصابتهم.
ولقد أعد المشرع الفلسطيني التعويض نوع من أنواع العقوبات التي تفرضها المحكمة على المدان

بارتكاب جريمة ،حيث نص على أنه " 2للمحكمة أن تحكم بأية عقوبة من العقوبات التالية (أ) اإلعدام،
(ب) الحبس( ،ج) الغرامة( ،د) دفع التعويض( ،هـ) الربط بكفالة تضمن المحافظة على الطمأنينة العامة

وحسن السيرة أو مثول المتهم أمام المحكمة للحكم عليه( ،و) الوضع بمقتضى أمر مراقبة تحت إشراف

مراقب السلوك.
ونص على أنه إذا أدانت المحكمة شخصا بارتكاب جرم ،فيجوز لها ،بمحض إرادتها ،أن تقضي

عليه حال إدانته بأن يدفع للشخص المتضرر أي مبلغ من المال ال يتجاوز مائة جنيه تعويضاً له عما
اء أدخل الشخص المتضرر في الدعوى بصفة
لحقه من خسارة من جراء الجرم الذي أدين المتهم به ،سو ً

مدع شخصي أم لم يدخل ،ويعد ذلك المبلغ بمنزلة دين محكوم به مستحق األداء على الشخص الذي

أدانته المحكمة للشخص الذي قضت بدفعه إليه .وأنه ال تؤثر هذه األحكام في حق الحصول على الدية

1
2

راجع المادة ( )2من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم ( )36لسنة 1944م.
راجع المادة ( )37من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( )74لسنة 1936م.
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أو على تعويض بدالً من الدية أو في صالحية المحكمة للحكم بدفع عطل وضرر يتجاوز المائة جنيه

لشخص دخل الدعوى بصفة مدع شخصي.1

وقد نص القانون التفسيري الفلسطيني على أن فرض عقوبة على شخص بمقتضى أي تشريع
ال يعفي ذلك الشخص من تبعة دفع تعويضات للشخص المتضرر؛ إال إذا ورد نص صريح يقضي

بخالف ذلك.2

ويجب أن يشمل التعويض الضرر الشخصي والمادي ،وقد عرف المشرع الفلسطيني الضرر

المادي بأنه أية خسارة أو نفقة فعلية يمكن تقدير قيمتها نقداً وبيان تفاصيلها ،3ويقصد بالضرر الشخصي
الضرر البدني الذي يصيب المجني عليه في بدنه مثل الجروح والعاهات ،والضرر األدبي الذي يصيب
المضرور في نفسه أو عقله.

وال شك أن زيادة جسامة هذا الضرر يؤدي حتماً إلى زيادة مقدار التعويض والعكس صحيح،

طبيا لتقدير األضرار التي
وهو ضرر سهل اإلثبات بخالف الضرر النفسي ،حيث تنتدب المحكمة ًا
خبير ً

لحقت بالمجني عليه من جراء التعذيب ،ومداها وتأثيرها على حياته العامة وقدرته على العمل ،ثم تحدد
من جانبها ما إذا كان مستحًقا للتعويض من عدمه؟

وينقضي االلتزام بالتعويض المحكوم به في الدعوى الجزائية وفًقا لقواعد التقادم المنصوص عليها

في القانون المدني.4

وتختلف التشريعات الموازنة في التعويض عن الضرر األدبي حيث ال تجيز التشريعات األمريكية

واأللمانية هذا التعويض ،في حين تجيزه في حدود معين بعض التشريعات كالفرنسي والسويدي.5

ويجب أن تلتزم السلطة الوطنية بتعويض الضحية عما أصابه من ضرر متى تعذر ذلك ألي

سبب من األسباب كعسر الجاني أو ذويه ،وهو ما تميل إليه كثير من الدساتير بالنص في صلب
نصوصها على إلزام الدولة بتعويض المجني عليه.6

1
2
3
4
5
6

راجع المادة ( )43من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( )74لسنة 1936م
راجع المادة ( )32من القانون التفسير الفلسطيني رقم ( )9لسنة 1945م.

راجع المادة ( )2من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم ( )36لسنة 1944م.

راجع المادة ( )435من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.

د .محمد أبو العال عقيدة ،تعويض الدولة للمضرور من الجريمة ،الطبعة ( ،)2دار النهضة العربية ،القاهرة2114 ،م ،ص .97
انظر في الدساتير العربية المواد ( )241 ،237 ،99 ،54من الدستور المصري لسنة 2114م.

نصت المادة ( )32من القانون األساس الفلسطيني المعدل لسنة 2115م على أن  ":كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو
حرمة الحياة الخاصة لإلنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون األساس أو القانون ،جريمة ال تسقط الدعوى

الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادالً لمن وقع عليه الضرر ".
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ونقترح في هذا الخصوص أن ينص المشرع على أن تُرفع دعوى التعويض على السلطة الوطنية

والمدعى عليه بالحق المدني معاً ،بحيث تتحمل السلطة التعويض المحكوم به ثم تعود هي على المسئول
عن الحقوق المدنية.

مع مالحظة أن المشرع الفرنسي أجاز توقيع الكشف الطبي النفسي على المجني عليهم القصر

في بعض الج ارئم

1

كالتعذيب ،بغرض تحديد طبيعة ومدى األضرار التي أصيبوا بها من جراء تلك

الجرائم وتقديم العالج المناسب لحالتهم.

وهذا اإلجراء يحقق ضمانة مهمة للمجني عليهم القصر للتأكد من سالمتهم العضوية والعقلية

والنفسية بعد تعرضهم للتعذيب.
النتائج والتوصيات
تمهيد

ال يتوقف حق الضحايا في الحصول على العدالة على مجرد انعقاد االختصاص للقضاء في

كثير دون تمكنهم من
نظر قضاياهم بل يحتاج إلى عدم االصطدام ببعض العوائق اإلجرائية التي تحول ًا

ئيسا النتشار ظاهرة اإلفالت من
الوصول إلى غاياتهم ،هذه العوائق ،وان شكلت في وقت مضى ً
سببا ر ً
كبير حيث لم يعد مقبوًال االستناد عليها لوقف اإلجراءات القضائية ،وعلى
الجزاء الجنائي؛ عرفت تراجعاً ًا
ضوء الدراسة التي أجريناها توصلنا إلى العديد من النتائج والتوصيات التي تستهدف إزالة تلك العوائق

وهي

أوًال :النتائج
- 1إذا وقعت جريمة تعذيب ،فإن من واجب المجني عليه أو ذويه أن ُيعلِموا الجهات المختصة بما

فور ،وال يجوز تأخير هذا اإلعالم.
حدث ًا

- 2إذا قدم المجني عليه شكوى عن تعذيب تعرض له إلي مأمور الضبط القضائي؛ وجب عليه أن
يقبلها ،وال يجوز له أن يرفض قبولها بأي حجة ،واال تعرض للمساءلة التأديبية.
- 3إن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المجني عليه هي االستجابة لطلب الحضور أمام سلطة
االستدالل أو التحقيق أو المحاكمة؛ إذ هو المصدر األساس للمعلومات التي تكشف الحقيقة.

- 4ال يجوز للمجني عليه أن يكشف أسرار التحقيق واجراءاته أو النتائج التي تسفر عنها وخاصة إلى

وسائل اإلعالم المسموعة أو المرئية أو المقروءة ،واال وقع تحت طائلة قانون العقوبات.
1

راجع المادة ( )48/716من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي المستحدثة بالقانون رقم ( )214لسنة 2114م.
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- 5ال يجوز للمجني عليه التأثير في العدالة الجزائية أو العمل على أخذ حقوقه بيده بواسطة استعمال
القوة مع المتهمين أو بأية وسيلة خارج منظومة العدالة القضائية.

- 6إن من أهم الحقوق التي يجب توفيرها لضحايا التعذيب هي حقهم في المشاركة في اإلجراءات التي
تتبع قبل التحقيق في الواقعة أو التي ستتبع خالله ،وكذلك إجراءات المحاكمة وما بعدها،
- 7يجيز المشرع الفلسطيني لضحايا التعذيب أن يطلبوا على نفقتهم صو اًر من أوراق التحقيق أو

مستنداته.

 – 8لضحايا التعذيب رد الخبير؛ إذا وجدت أسباب جدية لذلك ،ويقدم طلب الرد إلى عضو النيابة

المحقق ،ويتعين أن يكون مسبباً.

- 9أجاز المشرع الفلسطيني لضحايا التعذيب بعد االنتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يطلبوا من وكيل
النيابة أو المحقق المفوض سؤال الشاهد عن نقاط لم ترد في شهادته.

 – 11لضحايا التعذيب الحق في أن تحافظ السلطة على أسرارهم وأسرار ذويهم ،ويتوجب مراعاة السرية
وخصوصا في جرائم التعذيب المخلة باآلداب واألخالق.
عند أخذ أقوالهم
ً
ئيسا ينبغي أن يعترف به لضحايا التعذيب في إطار عملية جبر األضرار،
- 11يمثل التعويض حًقا ر ً
حيث يوفر لهم المزيد من الثقة في نظام العدالة لما يمثله من اعتراف باألذى الذي حل بهم نتيجة الجريمة

التي أصابتهم.

ثانيا :التوصيات
ً
 – 1يجب على المشرع الفلسطيني النص على حق ضحايا التعذيب بالعلم بحقوقهم القانونية؛ خاصة

أن التشريعات الحديثة اهتمت بحق إعالم الضحية بالحقوق المقررة له في القانون في كافة مراحل الدعوى

الجزائية.

- 2يجب النص في قانون اإلجراءات الجزائية على إنشاء وحدة خاصة تسمى (وحدة الضحايا) ،لحمايتهم

أحيانا بعدها؛ ذلك
من األذى البدني أو أي نوع من الترهيب إبان إجراءات التحقيق أو خالل المحاكمة و ً
أيضا إلى ما
أن الخطر الذي يتهدد الضحايا ال ينحصر فقط في مرحلة المحاكمة أو قبلها بل يستمر ً
بعد إدانة المتهم أو براءته.

- 3يجب إبالغ ضحايا التعذيب لحضور جلسة طلب اإلفراج عن المتهم بكفالة أمام المحكمة المختصة،
وابداء رأيه غير الملزم للمحكمة في الطلب؛ وكذلك يجب منح الضحية حق الطعن في قرار إخالء سبيل

الموقوف.
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- 4يجدر بالمشرع أن يمنح حق التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى بطلب يقدم منه إلى النائب
العام لضحايا التعذيب وللمدعي بالحق المدني أو لورثة أي منهما في حالة وفاته.

 – 5يجب االعتراف للضحية في جرائم التعذيب بالحقوق اإلجرائية ذاتها التي تتقرر للمتهم إعماالً لمبدأ

المساواة ،فكما يجوز لألخير الدفاع عن نفسه باألصالة أو بالوكالة ،فال مناص من االعتراف لألول بهذا

الحق.

 – 6يجب كفالة حق الضحية في الطعن على الق اررات الصادرة أثناء التحقيق االبتدائي أو الق اررات
واألحكام الصادرة أثناء المحاكمة باعتبارها من أهم الحقوق اإلجرائية لضحايا التعذيب.

- 7يجب أن تلتزم السلطة الوطنية بتعويض ضحايا التعذيب عما أصابهم من ضرر؛ متى تعذر ذلك
ألي سبب من األسباب كعسر الجاني أو ذويه ،ونقترح في هذا الخصوص أن ينص المشرع على أن
تُرفع دعوى التعويض على السلطة الوطنية والمدعى عليه بالحق المدني معاً ،بحيث تتحمل السلطة
التعويض المحكوم به ثم تعود هي على المسئول عن الحقوق المدنية.

أخير فإنه ال يزال هناك جهد كبير يجب بذله ،وما التوصيات سوى خطوة على درب طويل،
و ًا
نأمل أن نكون قد قدمنا بعض ما توسمناه من فائدة.
وليس هناك أفضل من اختتام دراستنا هذه إال بقوله عز وجل " وم ْن أ ْوفى ِبما عاهد عليه َّللا
ِِ
ِ
يما " .1
فسُي ْؤتيه أ ْج ًار عظ ً
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حماية وتأهيل ضحايا جريمة التعذيب في سياق نظام العدالة االنتقالية
أ.سامر أحمد موسى
محاضر جامعي-جامعة فلسطين-غزة
الملخص
ترتكز هذه الدارسة على بيان نظام العدالة االنتقالية وآلياته المختلفة ،باعتباره مسلك اختارته
بعض الدول للتعافي المنظم من أزماتها الداخلية بما في ذلك معالجة إرث انتهاكات حقوق اإلنسان،
وتوفير ضمانات قانونية وقضائية تنسجم مع طبيعة المرحلة االنتقالية ،وتوفر حماية لضحايا انتهاكات
مستقبال ،وذلك في ظالل التجارب
جريمة التعذيب ،وجبر األضرار التي لحقت بهم ،وضمان عدم تكرارها
ً

العربية والعالمية ،وقد توصلنا إلى نتيجة أساسية تتمثل بأن التجارب الدولية في مجال العدالة االنتقالية
أفرزت خمسة مكونات وآليات أساسية للعدالة االنتقالية ،هي المحاسبة ،والكشف عن الحقيقة ،وجبر
الضرر ،واصالح المؤسسات ،والمصالحة.
وان نجاح التجربة الفلسطينية في خلق برنامج للعدالة االنتقالية يجب أن يحكم بثالث مبادئ
شاملة وهي ،مبدأ تعددية اآلليات ،ومبدأ السيادة والشرعية ،ومبدأ ضمان أن تفي العدالة االنتقالية
بالمطالب العاجلة في موضوع المساءلة الفورية وتساعد على استرداد سيادة القانون وتقرر بوضوح
القطيعة مع الفترة السابقة.
وهذا مما يبرز أهمية بناء استراتيجية فلسطينية ،تمكن جوانبها الرئيسة بالعمل على الفور لتشكيل
لجنة تحضيرية للعدالة االنتقالية ،إطالق مساعي التوعية والتواصل مع الشعب ،والتمهيد للهيئة المستقلة
للعدالة االنتقالية (هيئة اإلنصاف والحقيقة) ،وتؤدي هذه الهيئة دورها كلجنة الحقيقة وفق مفاهيم ورؤية
العدالة االنتقالية.
Abstract
This study is based on the statement of the transitional justice system and its
various mechanisms as a path chosen by some states to recover from their
internal crises, including addressing the legacy of human rights violations,
providing legal and judicial guarantees consistent with the nature of the
transitional period, and provides protection to the victims ( the torture crime
victims ) and addresses the damage done to them and to ensure that they don't
recur in the future, and that in light of the Arab and international experiences,
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in order to try to explore the potential and future path to address the rights of
torture victims and ensure their rehabilitation in Palestine, in light of the
Palestinian conditions and data accompanying the Palestinian reconciliation
process, taking into account the lessons learned from the Arab and
international experiences that apply to the transitional justice system, and the
possibility of circulating the results on the Palestinian situation as one of the
possible ways to activate the safeguards and mechanisms of protection against
torture in Palestine
الكلمات المفتاحية
جريمة التعذيب –نظام العدالة االنتقالية – جبر الضرر – المصالحة الفلسطينية – لجان التحقيق والحقيقة
– السياسات التنفيذية الفلسطينية – االلتزامات الدولية – المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة
والجبر.
المقدمة
منذ فجر التاريخ ابتليت البشرية بجرائم القتل العمد والعنف الجسدي " أحد صور التعذيب" ،الذي
وصل إلى درجة التشوية المتعمد ،بيد أن الدموية التي شهدها القرن العشرون أثبتت أن للدولة قدرة
نظر لما تتمتع به من قدرة منقعة النظير على استخدام القوة بصورة
مروعة حًقا على ممارسة العنفً ،ا
كثير ما تعرضت المجتمعات في حقب التاريخ المختلفة إلى عمليات اقتتال وحروب أهلية
ممنهجة ،1ف ًا

وأزمات واضطرابات وتوترات مسلحة 2أو غير مسلحة ومشاكل ال حصر لها ،تركت آثارها الكارثية على

نسق العالقات الداخلية لهذه المجتمعات ،وعرضت حقوق وحريات المواطنين للخطر ،بيد أن جزء من
هذه المجتمعات سرعان ما تداركت أوضاعها وتخلصت من إرث هذه االنتهاكات والمشاكل من خالل
آليات متعددة أبرزها ما بات يعرف بنظام العدالة االنتقالية.

 - 1نويل كالهون ،معضالت العدالة االنتقالية في التحول من دول شمولية إلى دول ديمقراطية .ترجمة ضفاف شربا ،الشبكة
العربية لألبحاث والنشر ،الطبعة االولي ،2114 ،بيروت ،ص.13 .

 - 2يري الباحث ،أن التكييف القانوني الدولي لألحداث الدامية بين حركتي حماس وفتح ،التي اتسعت نطاقها في أول شهر حزيران

 2117وانتهت مع منتصف الشهر نفسه ،بأنها ليست حرب أهلية بالمعني القانوني للمصطلح ،بل مجرد أحداث عنف داخلي ال
ينطبق عليه وصف النزاع المسلح غير الدولي للمزيد من المعلومات سامر موسى ،التكييف القانوني الدولي لألحداث المسلحة
الداخلية

في

فلسطين.

مجلة

الحوار

المتمدن،2181،

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=123862

،2118

متاح

على

الرابط

http
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التجارب التي مرت بها شعوب األرض ،تؤكد على ضرورة عدم إغفال االنتهاكات السابقة لحقوق
نوعا من الرد ،فالتذكر
اإلنسان ،ومواجهتها ،وتقوية النظام الديمقراطي ،حيث أن مواجهة الماضي تخلق ً
والمطالبة بالمحاسبة هما وحدهما الكفيالن بالحيلولة دون ارتكاب أعمال شنيعة في المستقبل.
فقد أثبتت تجارب الشعوب المختلفة أن إرث االنتهاكات يبقي بمثابة طاقة سوداء تفتح كلما
اقتربت الشعوب من الخالص ،حيث أنه على األرجح ،عدم معالجه أو مواجهة االنتهاكات الجسيمة ومن
فضال عن إبطاء تحقيق
ومؤسسات الدولة،
بينها جريمة التعذيب ،سيوّلد غياب الثقة بين الضحايا
ً
ّ
األهداف اإلنمائية.
إن لكل حالة حول العالم وضعها الخاص ،ليس ثمة نماذج عالمية جاهزة لكيفية مواجهة انتهاكات
حقوق اإلنسان الماضية ،في مكان ما ،فكل إقليم وحالة تتمتع بخصوصية معينة ،تتقاسم إلى حد بعيد
مع الرغبة الجماعية للشعوب في انطالق لمستقبل امن ،عبر حاضر متين يعالج إشكاليات الماضي ،ما
نوعا من الردع ،فالتذكر والمطالبة بالمحاسبة هما وحدهما الكفيالن بالحيلولة دون ارتكاب
قد يخلق ً
أعمال شنيعة في المستقبل.
وأولي حاالت التضامن األممي مع ضحايا التعذيب كان في تشيلي عام  ،1975مما أدي إلقرار
من الجمعية العامة لألمم المتحدة وجود ممارسات من التعذيب وسوء المعاملة واالحتجاز التعسفي ،وهو
سيما من المجتمع المدني ،للتفكير في تطوير المفهوم
األمر الذي شغل قطاعات قانونية وحقوقية ،وال ّ
يدل عليها اسمها ،أنها غير دائمة بل هي موقتة
الذي اتخذ مصطلح العدالة االنتقالية التي تعني ،كما ّ
تحول وانتقال ،إما من الحرب إلى السلم واما من حكم تسلطي إلى حكم ديمقراطي
وتنشأ في غمار عملية ّ
أو عقب نزاعات مسلحة دولية أو إقليمية أو محلية؛ وتنصب اهتماماتها على التعامل مع الماضي ،وال

سيما كفالة احترام حقوق اإلنسان.1
ّ
أوًال :البيئة العامة للبحث
في منتصف شهر سبتمبر  2117أعلن الخصوم السياسيين الفلسطينيين ،تحت رعاية جهاز
المخابرات المصرية ،توصلوا التفاق جديد يقضي بحل اللجنة الحكومية اإلدارية في قطاع غزة ،بما يمكن
حكومة الوفاق الوطني من تولى زمام إدارة السلطة في قطاع غزة ،وتحملها مسؤولياتها المختلفة بوصفها
اجتماعا لها بقطاع غزة ،و استكمل
حكومة الكل الفلسطيني ،وأعقب ذلك إجراء الحكومة الفلسطينية
ً
 - 1الطيب البكوش ،دليل العدالة االنتقالية .سلسلة أدلة تدريبية ،المعهد العربي لحقوق اإلنسان ،تونس ،2117 ،ص.12.
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الخصوم الخطوات البروتوكولية إلتمام تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في غزة ،واتفقت
حركة فتح وحماس على االنتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها بشكل كامل
والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى األول من ديسمبر
 ، 2117وتضمن االتفاق عقد اجتماع بالقاهرة خالل األسبوع األول من شهر ديسمبر  2117لتقييم ما
تم إنجازه في القضايا التي تم االتفاق عليها كافة ،وعقد اجتماع يوم  14نوفمبر  ،2117لكافة الفصائل
الفلسطينية الموقعة بالقاهرة على اتفاقية "الوفاق الوطني الفلسطيني  ،"2111لبحث جميع بنود المصالحة
الواردة في االتفاق المذكور ،وبذلك – على أقل تقدير من الجانب النظري – أسدل الخصوم الستار عن
عشرة سنوات من االنقسام الداخلي الفلسطيني.
يت طلع المجتمع الفلسطيني لخطوات الخصوم الفلسطينيين باعتبارها الرافعة الرئيسة إلنهاء
االنقسام الداخلي ومعالجة ما ترتب عليه من إشكاليات وخاصة إرث االنتهاكات الموجه لحقوق وحريات
اإلنسان المرتكبة منذ أحداث التوتر المسلح في حزيران  2117لغاية يومنا هذا ،وتوحيد المؤسسات على
فضال عن ضمان عدم تكرار مثل هذا االنقسام مستقبال.
اختالف أنواعها،
ً
لكن – لألسف – بقيت الكثير من اإلشكاليات المرتبة على االنقسام من الناحية العملية موجودة،
حتى مع قيام التيار اإلصالحي لحركة فتح 1وباالشتراك مع حركة المقاومة اإلسالمية – حماس-بتشكيل
عليا
اللجنة الوطنية العليا للمصالحة الوطنية التي انبثق عنها لجنة المصالحة المجتمعية ،التي بدأت ف ً
بمعالجة قضايا القتل التي خلفتها أحداث حزيزان  ،2117وذلك بجبر الضرر المادي لعائالت وذوي

القتلى الذين سقطوا جراء هذه األحداث.2
وهذا ما دعت إلية الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،للدعوة لضرورة إنشاء هيئة مستقلة تسمي
"هيئة اإلنصاف والمصالحة" وتؤدي هذه الهيئة دورها كلجنة لكشف الحقيقة وفق مفاهيم ورؤية العدالة
 - 1التيار اإلصالحي الديمقراطي ،بقيادة النائب محمد دحالن ،يعمل هذا التيار بالتوازي في كل المجاالت الفتحاوية ،وقد كان

دحالن أعلن عن تأسيس تيار "إصالحي" في حركة فتح ،في اعقاب قيام الرئيس محمود عباس بفصله من اللجنة المركزية للحركة

في العام  2111إثر خالفات شديدة معه.

 - 2مع ذلك هنالك خطوات اخرى قد أخذت عملياً ،نستطيع تصنيفها أنها تندرج في إطار تطبيقات نظام العدالة االنتقالية ،كنشر
حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) ،يوم الجمعة الموافق  13نوفمبر  2117إعالن عن تنظيم مسابقة لتصميم شعار "المصالحة
الفلسطينية" ليكون رم اًز للمرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني إلى الوحدة الوطنية .وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في
فيديو تعريفي عن المسابقة أنها تأتي استم ار اًر في تطبيق استراتيجية حماس إلنجاز المصالحة" .للمزيد موقع الساعة الثامنة ،حماس
تعلن عن مسابقة لتصميم شعار للمصالحة .خبر نشر بتاريخ  13نوفمبر  2117واسترجع بنفس التاريخ على الرابط

//cutt.us/bcM1q

http
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االنتقالية عبر العالم 1،ودعوة أطراف الحوار الفلسطيني إلى تطبيق نهج قائم على حقوق اإلنسان،
وااللتزام بما ينص عليه القانون الفلسطيني عند اتخاذ الق اررات والسياسات والتدابير.
لعل واحد أهم األسباب التي تقف خلف عدم القدرة الفلسطينية على إيجاد معالجات مقنعة
لتداعيات االنقسام ،هو اختزال طرفي النزاع مفهوم "المصالحة الوطنية " في الجهود المبذولة من جانبهم
لطي صفحة الماضي أو للعفو والنسيان ،وهو ما ال يمكن قبوله ،على اعتبار أن المصالحة الحقيقية
يجب أن تكون مرتبطة بالمحاسبة والعدالة والتعويض واالعت ارف بالجرائم الماضية ،حيث يستطيع المتابع
أن يتأكد أن ضحايا التعذيب – على سبيل المثال  -في فلسطين ،لم يمكنوا على اإلطالق من حقهم في
اإلنصاف القانوني ،و حقهم في التعويض والتأهيل ،فكل مناقشات ونقاشات السياسيين ال تطال باهتمام
هذه الفئة ( الذين تعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية) التي دفعت من كرامتها ثمن استمرار االنقسام
الداخلي ،و تغيب طرفي االنقسام لمصالحهم الحزبية.
ثانيا :أهمية البحث
ً
ظل اإلنسان على مد العصور وحتى في عصرنا هذا -أين استقر في القانون الدولي المعاصر
مبدأ تجريم ومناهضة االلتجاء للتعذيب والمعاملة القاسية – عرضة للتعذيب ،الذي يأخذ منحي خطير
في ظل الظروف الطارئة والنزاعات المسلحة والثورات.
وفي الحالة الفلسطينية ،وبشكل خاص أثناء فترة االنقسام الداخلي الفلسطيني (،)2117 -2117
تعرضت حقوق وحريات المواطنين للخطر واالنتهاك ،وتعرض المئات بل االالف من الفلسطينيين
للتعذيب والمعاملة السيئة ،حيث استقبلت المنظمات الحقوقية الفلسطينية  3317شكاوى بالتعرض
للتعذيب في مراكز التوقيف واالحتجاز في الضفة وغزة خالل الفترة الزمنية ما بين عام  2116إلى
 ،2116على الرغم أن العدد الحقيقي النتهاكات الحق في السالمة الجسدية في السجون ومراكز التوقيف
واالحتجاز بكل من الضفة الغربية وقطاع غزة أكبر من ذلك بكثير من هذا الرقم ،حيث يذكر أنه منذ
يونيو عام  2117حتى أكتوبر  ،2116توفى  18موقوًفا ألسباب مختلفة ،من بينها التعرض للتعذيب،

وذلك وفًقا لما وثقته بعض المؤسسات الحقوقية.

 - 1للمزيد رؤية الهيئة في آليات التحول نحو المصالحة الفلسطينية ،أنظر goo.gl/M8BFcWcontent_copy
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ومع ذلك لم تتنبه إال المنظمات الحقوقية الفلسطينية ألهمية نظر الخصوم الفلسطينيين بآليات
ما تعالج هذا اإلرث من حاالت التعذيب ،على الرغم أن عدد من الدول وخاصة العربية ،قد تنبه المستوي
جنبا إلى
نامجا
ً
متكامال لنظام العدالة االنتقالية الذي يسير ً
الرسمي وكذلك الشعبي فيها ،ألهمية تنفيذ بر ً
جنب إلنهاء آثار األزمات الداخلية وضمان عودة اللحمة الوطنية واالجتماعية على أسس سليمة ومتينة،
طا وديناميكية من منظور عمليات
ولعل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أكثر مناطق العالم نشا ً
العدالة االنتقالية.
إن القوانين الوطنية وبشكل خاص تلك التي تنظم المراحل االستثنائية أو المراحل االنتقالية،
شكال ،كقوة خارجية محايدة ،في حين أن (الدولة أو السلطة أو النظام السياسي) التي هي توأمه،
تتمظهر ً

ِ
تستخدم،
تظهر كونها األداة التنظيمية لسلطة الطبقة السائدة ،والتعبير األكمل عن إرادتها السياسية،
لضمان إنفاذ هذه القوانين ترسانة من أجهزة الحكومية ،بهذه الداللة تمثل القوانين مؤسسة تفرض فيها

الطبقة السائدة بموجبه رؤيتها (الحقوق والواجبات على األفراد والجماعات في شتى مجاالت والظروف)،
وفق قواعد محددة.

1

لعل ما دفعني الختيار هذا الموضوع ودراسته ،هو أن التقارير اإلحصائية الصادرة عن المنظمات
مجاال للشك ارتكاب جريمة التعذيب على مدار سنوات
الحقوقية العاملة في فلسطين ،تؤكد بما ال يدع
ً

االنقسام ،وخلفت اآلالف الذين يجب أن يعالج أي مسار للمصالحة الوطنية قضاياهم ،في إطار يضمن

حقوقهم ويضمن تأهيلهم ،ويضمن التأكد من انعدام فرص وجود ضحايا جدد في المستقبل.
فضال عن ذلك ،وجود قناعة شخصية مبنيه على أن الوصول إلى مصالحة وطنية فلسطينية
ً

شاملة تستمد مقوماتها من أسس اتفاقية جماعية فلسطينية قد تكون واحد منها نظام العدالة االنتقالية
سوف تؤدي إلى ضمان استقرار المجتمع بعد مرحلة النزاع واالنقسام وضمان عدم العودة إلى مربع النزاع
واالنقسام بكل ما كان يمثله من قمع للحقوق وحريات واهدار لإلمكانيات وتمزيق وحدة المجتمع.

 - 1سامر موسى ،إضاءة حول حماية ضحايا جريمة التعذيب في ميزان العدالة االنتقالية " الحالة الفلسطينية .مقال نشر بتاريخ
13

يناير

،2115

واسترجع

بتاريخ

15اغسطس

،2117

عبر

الرابط

https

content/print/352957.html///pulpit.alwatanvoice.com
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خاصة إن غالبية الشعب الفلسطيني قادرون على تطبيق أي نظام قانوني ومن بينها نظام العدالة
االنتقالية وتجاوز محنة الماضي وما تركته من انتهاكات وتداعيات سلبية ،ألن معظمهم مؤمن بان ما
يجمعهم بكافة أطيافهم هو أقوى بكثير مما يفرقهم ،ولعل معظم الفلسطينيين وبشكل خاص الضحايا
يفهمون أكثر من أي وقت مضى حاجتهم للعيش المشترك وفق عقد سياسي واجتماعي يحتكم إلى العقل
والتسامح والديمقراطية وحقوق اإلنسان.
ثال ًثا :اإلشكالية الرئيسة
سوف نحاول اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي إلى أي مدي يمكن أن يشكل نظام العدالة
محتمال ومستقبليا لضمان معالجة حقوق ضحايا التعذيب وتأهليهم في فلسطين،
مسار
ًا
االنتقالية
ً
خاصة في ضوء كال من الظروف والمعطيات الفلسطينية ،والدروس المستفادة من التجارب العربية
والدولية التي طبقت نظام العدالة االنتقالية؟
ويندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من األسئلة الفرعية
 .1ما هو مفهوم العدالة االنتقالية وشروطها؟

 .2هل استطاع نظام العدالة االنتقالية تحقيق استجابة لضمان حماية حقوق ضحايا جريمة التعذيب
وتأهيلهم في ضوء التجارب العربية والعالمية؟ وما يستطيع أن يقدم في الحالة الفلسطينية؟ وما

هي أوجه الحماية العامة التي يوفرها نظام العدالة االنتقالية لضحايا جريمة التعذيب؟

 .3كيف يعمل نظام العدالة االنتقالية من أجل تضيق مساحة رقعة اإلفالت من العقاب لمرتكبي
جريمة التعذيب؟ وما هي ايجابيات وسلبيات التجارب العربية والتجارب العالمية المطبقة لنظام

العدالة االنتقالية على إعمال حقوق ضحايا التعذيب؟

 .4هل يلعب تطبيق نظام العدالة االنتقالية في تعزيز وضمان عدم التكرار المستقبلي الرتكاب

جريمة التعذيب بما في ذلك أخذ إصالحات سياسية وتشريعية وقضائية على المستوي الوطني،
وااللتزام باتفاقية مناهضة التعذيب ،وغيرها من االتفاقيات على المستوي الدولي؟
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ابعا :فرضيات البحث
رً
التساؤالت المشار إليها أعاله ،وغيرها ،تصب في إطار اختبار عدد من الفرضيات األساسية:
 .1كلما زاد الدور الحاسم للمنظومة القانونية في ضمان حماية وتأهيل ضحايا جريمة التعذيب،

أدى ذلك إلى زيادة في مستوي ثقة الضحايا بالمنظومة القانونية والسياسية ،وكلما نقص هذا
الدور بفعل أي إغفال معالجة حقوق ضحايا التعذيب إدي ذلك لتعطيل واضعاف هذا الدور.

 .2كلما اقتصرت درجة االهتمام على المصالحة الوطنية باعتبارها هدف نهائي وليس وسيلة
للوصول ألهداف شاملة ،كلما قلت فرص تحقيق حماية متكاملة لضحايا التعذيب بما في ذلك
تعويضهم المادي والمعنوي.

أيضا االهتمام
إن الوصول إلى نتائج وتوصيات تالمس الواقع في ظل التحديات الراهنة ،تتطلب ً
بالبحث حول مدي صحة إصرار بعض رجاالت السياسة " الفلسطينيين" إطالق نتيجة مسبقة – غير
خاضعة لالختبار العملي أو االفتراضي – باعتبار أن نظام العدالة االنتقالية ال يصلح للحالة الفلسطينية
كون البيئة غير مؤهله لذلك.
خامسا :تقسيمات البحث
ً
إن المطلع على محتويات البحث يتأكد بأن للموضوع سعة نسبية وتشعب يشمل العديد من
المسائـل ،فإنه وأمام هذا الوضع من العسير دراسة هذه المسائل على مستوي واحد من الدقة والتفصيل،
لهذا هناك بعض الموضوعات التي أشرنا إليها بما تستدعيه طبيعة الموضـوع محل البحث ،لذا جاء
تناول الموضوع في مبحثين تسبقهما مقدمة عامة ،وقد خصصنا المبحث األول لبيان ماهية نظام العدالة
االنتقالية ،بينما عرضنا في المبحث الثاني

أوجه حماية وتأهيل ضحايا جريمة ضحايا التعذيب في

سياق تطبيق نظام العدالة االنتقالية ،وأنهينا هذا البحث بخاتمة عرضنا فيها أهم االستنتاجات وكذا
االقتراحات التي خرجنا بها.
المبحث األول
ماهية نظام العدالة االنتقالية
إن االختالف بين العدالة االنتقالية والعدالة التقليدية اختالف واضح ،فإذا كانت العدالة التقليدية
هي عدالة متواترة لفض نزاعات دورية معتادة ،غايتها ارجاع الحق لصاحبه وعقاب المذنب ،فإن هدف
العدالة االنتقالية إعادة رتق النسيج االجتماعي ،وارضاء الشعور بالعدالة بوسائل متنوعة ،والقطع مع
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أسباب الشقاق ،وكشف الحقيقة ،وتحديد المسؤولين عن االنتهاكات ،سواء أدى ذلك إلي عقابهم ام لم
يؤد الي توقيع أي عقوبة ،1وتشترك العدالة االنتقالية مع العدالة مع العدالة التقليدية في إحًقاق الحق

واعادته إلى أصحابه وفي كشف الحقيقة وجبر الضرر وتعويض الضحايا.2

إن الثابت أنه ليس كل بلد عاش الدكتاتورية والنظام الشمولي ،يجب أن ينخرط بالضرورة في
سياسيا طي الصفحة ،كإسبانيا ومعظم
تطبيق نظام العدالة االنتقالية ،فهناك عدد من البلدان التي قررت
ً
داعما لها على إعادة البناء ،وان كان
بلدان أوروبا الشرقية ،والتي وجدت في محيطها الجيوستراتيجي ً

بعضها قد عاد إلى الموضوع بعد سنوات على أساس بعده الثقافي في إطار حفظ الذاكرة .وهناك بلدان
جهودا كبيرة.
أخرى سعت إليها ،لكنها توقفت في بداية الطريق ،على الرغم من بذلها
ً
المطلب األول
مفهوم العدالة االنتقالية ووظائفها وأهميتها

تعرف "العدالة االنتقالية" حسب تقرير كوفي أنان ،لألمين العام األسبق لألمم المتحدة 3بأنها
ّ
تشمل " :كامل نطاق العمليات واآلليات المرتبطة بالمحاوالت التي يبذلها المجتمع لتّفهم وتجاوز تركة
الماضي الواسعة النطاق بغية كفالته للمساءلة واحًقاق العدل وتحقيق المصالحة" ،وقد ربط "كوفي أنان"

ذلك باستراتيجيات شاملة بحيث تتضمن االهتمام على نحو متكامل بالمحاكمات الفردية ووسائل جبر
الضرر وتقصي الحقيقة واإلصالح المؤسسي أو أي شكل يدمج على نحو مدروس هذه العناصر على
نحو مالئم.
كما عرفها المستشار عادل ماجد (نائب رئيس محكمة النقض المصرية) بأنها": 4مجموعة من
التدابير واإلجراءات القضائية وغير القضائية يتم االضطالع بها خالل مرحلة ما بعد الثورات للتصدي

 - 1د .الهادي بوحمرة ،العدالة االنتقالية عدالة تأسيسية .مقال منشور بتاريخ  18نوفمبر  ،2116واسترجع بتاريخ  11نوفمبر
 2117عبر الرابط التالي goo.gl/WYVKWH
 - 2عبد الحسين شعبان ،العدالة االنتقالية مقاربات عربية للتجربة الدولية .حلقة نقاشية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،دار
المستقبل العربي ،بيروت ،2113 ،ص .111

 - 3تقرير األمين العام إلى مجلس األمن رقم S/2004/166بشأن (سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع وما
بعد الصراع) الصادر بتاريخ  24اغسطس 2114

.

 - 4المستشار عادل ماجد ،معايير تطبيق العدالة االنتقالية في العالم العربي .المؤسسة األلمانية للتعاون القانوني ،القاهرة،2113 ،
ص .38
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النتهاكات حقوق اإلنسان وغيرها من صور سوء استعمال السلطة التي وقعت في ظل نظام استبدادي
ساسا إلى القصاص العادل للضحايا وجبر
أو قمعي أو خالل فترة تغيير هذا النظام ،وهي ترمي أ ً
األضرار التي لحقت بهم وبذويهم واصالح مؤسسات الدولة ،وتحقيق المصالحة الوطنية بهدف االنتقال
بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية ،ومنع تكرار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات".
وعلى هذا األساس ،العدالة االنتقالية ،هي نظام يهدف إلى التعامل مع إرث االنتهاكات بطريقة
واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية ،ومسار متكامل يشمل مجموعة من التدابير القضائية وغير
القضائية ،التي تعالج تركة االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان والفساد ،وتكفل كشف الحقيقة والمساءلة
وجبر الضرر واعادة فحص المؤسسات ،بما يحقق اعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها ،وحفظ الذاكرة
الوطنية ،واعادة االعتبار للكرامة االنسانية ،وتأكيد مفهوم المواطنة ،وبناء السلم االجتماعي والمصالحة
الوطنية ،والتأسيس لدولة القانون.
وهي إضافة إلى ذلك ترتكز على اعتقاد مفاده أن السياسة القضائية والعدالة يجب أن تتضمن
مزدوجا ،وهو المحاسبة على جرائم الماضي ومنع الجرائم الجديدة في المستقبل ،مع
تدابير تتوخى هدًفا
ً
معا.
األخذ في الحسبان الصفة الجماعية لبعض أشكال االنتهاكات ،ومراعاة السلم األهلي في آن ً
غالبا ما تعمل لمدة
إن هناك ،بوجه عام ،سمات مشتركة للجان الحقيقة ،تتمثل بكونها هيئات موقتة ً

رسميا ،مفوضة من قبل الدولة ،وتستمد صالحياتها منها ،وفي بعض األحيان
عام أو عامين ،معترًفا بها
ً

من المعارضة المسلحة إضافة إلى الدولة ،أو ينص عليها في اتفاقية سالم ،هيئات غير قضائية تتمتع
بقدر من االستقالل القانوني ،عادة ما تنشأ في غمار عملية تحول وانتقال إلى الديمقراطية ،تصب
اهتمامها على الماضي ،تحقق في أنماط انتهاكات معينة ارتكبت على مدار فترة من الزمن ،ال حول
حدث واحد بعينه ،تختم عملها بتقديم تقرير نهائي يضم استنتاجاتها وتوصياتها ،وتركز في عملها على
انتهاكات حقوق اإلنسان وعلى المعايير اإلنسانية

1

تختلف أهداف العدالة االنتقالية باختالف السياق ولكن هذه سمات ثابتة لها ،من بينها االعتراف
بكرامة األفراد؛ واإلنصاف واالعتراف باالنتهاكات؛ وهدف منع وقوعها مرة أخرى ،وقد تشتمل أهداف
تكاملية من بينها إنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة واستعادة الثقة في تلك المؤسسات ،جعل الوصول
ممكنا للفئات األكثر ضعفاً في المجتمع في أعقاب االنتهاكات ،ضمان أن النساء والمجموعات
إلى العدالة ً

 - 1مارك فريمان وبريسيالب هاينر ،المصارحة .المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،2114 ،ص.15 .
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فعاال في السعي لتحقيق مجتمع عادل ،احترام سيادة القانون ،إقامة أساس لمعالجة
المهمشة تلعب ًا
دور ً

األسباب الكامنة وراء الصراع والتهميش ،دفع قضية المصالحة إلى اإلمام.1

تبعا لمهماتها المنحدرة من االختصاص النوعي الذي يحدده قانون
تحدد وظائف العدالة االنتقالية ً

وطني متخصص ،وهكذا تتصدى هيئاتها للكشف عن حًقائق ماضي االنتهاكات بالتحري والتحقيق فيها،
وتحديد المسؤوليات في شأنها ،فردية أو جماعية ،كما تقرر هيئات الحقيقة والمصالحة في نطاق

وظائفها ،في سبل جبر األضرار الفردية والجماعية ،وتقترح ضمانات عدم التكرار التي تكون موضوع
تقارير ختامية تتضمن مجموع األعمال المتصلة بوظائفها.2
وفي إطار إعمال وتفعيل االختصاص النوعي ،تقوم هيئات العدالة االنتقالية ،بوظائف أخرى تعزز
ثقافة حقوق اإلنسان ،ومبادئها ،وقيمها وأهدافها النبيلة ،ومن تجلياتها ،إعادة االعتبار للكرامة اإلنسانية
المتأصلة ،وحفظ الذاكرة الفردية والجماعية ،واعادة تأكيد صفة المواطنة ،وبعد التحري والكشف عن
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يتم إقرار االعتراف العمومي بها ،وجبر األضرار الفردية والجماعية.
كما تساعد هيئات الحقيقة والمصالحة على إطالق حوارات عمومية تعددية حول ثقافة حقوق اإلنسان
وقضايا العدالة والسلم وبناء الديمقراطية ،وتعمل بعد الكشف عن حقيقة االنتهاكات والتحري والتحقيق
في شأنها ،على تحليلها في ضوء مرجعتيها ومعايير حقوق اإلنسان في عالقتها بالسياقات العامة أو
الخاصة التي أنتجتها ،وآثارها المباشرة وغير المباشرة في الضحايا والمجتمع ،بغية توثيقها في إطار
ظا على ذاكرة األفراد والجماعات.3
السجل التاريخي لماضي البلد حفا ً
من جهة أخرى ،تمثل هيئات الحقيقة والمصالحة لحظات قوية في تاريخ األمم ،إنها أقرب إلى
حركات ثقافية إصالحية نهضوية ،لذا تحظي باحترام وتقدير واسعين ،فبحكم طبيعتها ،وأدوارها ووظائفها
كهيئات وسيطة بين الدولة والمجتمع ،تكرس هويتها ،التي ليست بـ ـ ـ ـ ـ ـ تحالف أحزاب أو تنظيمات سياسية
متخالفة  ،أو فريق تفاوضي  ،أو جهة تساوم حول مصالح الضحايا أو الحقيقة ،أو جهة حكومية ،أو
سلطة قضائية و سلطة اتهام أو محاكمة تملك وسائل اإلجبار و واإلكراه ،أو معهد للتاريخ ،أو طرف

1

 -المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،ماهي العدالة االنتقالية .مقال منشور بتاريخ  ،2111استرجع بتاريخ  26أكتوبر  2117عبر

الرابط االلكتروني التالي https //www.ictj.org/ar/about/transitional-justice

- 2أحمد شوقي بنيوب ،العدالة االنتقالية المفهوم والنشأة والتجارب .مركز دراسات الوحدة العربية ،مجلة المستقبل العربي ،تموز/
يوليو  ،2113العدد  ،413ص.131.
3

 -المرجع السابق ،ص.134.
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صدامي ،بل هي وسيط محاور ومدافع قوي عن كرامة الضحايا وقيم الحقيقة واإلنصاف والمشترك
اإلنساني.1
تأسيسا على جميع االعتبارات السالفة الذكر ،يمكن القول إن هيئات الحقيقة والمصالحة هي قوة
ً
معنوية وأخالقية وضمير حي انبعث من تحوالت وتداعيات وتحديات وصراعات مريرة وقعت في المجتمع
وفي السياسة؛ وهي تعبير عن انتصار قوة العقل والسلم بعد سكوت البنادق والمسدسات.
أما أهمية تطبيق العدالة االنتقالية في دول مرت بظروف استثنائية ،واالستفادة منها ،فأن العناصر
األساسية لعدالة ما بعد النزاعات ترتكز على أخذ حقوق الضحايا بنظر االعتبار لجبر الضرر واإلنصاف
وتصميم استراتيجيات تستند إلى التطور االجتماعي والثقافي والتاريخي السياسي المحلي ،وتأكيد أن هذا
البناء هو جزء من عملية معقدة ومتعددة األوجه ،تحتاج إلى رؤية واحترام طويل األمد.2
إن تنفيذ العدالة االنتقالية يوفر جملة كبير من الميزات ولو على المستوي النظري على أقل تقدير،3
على رأسها التركيز على الشمولية في التعامل مع إرث االنتهاكات ،فأهداف وأدوات العدالة االنتقالية
تتجاوز المحاسبة المعروفة على انتهاكات حقوق اإلنسان من خالل المحاكمات ،كما أن العدالة االنتقالية
ال تسعى إلى عدالة بأثر رجعي بأي ثمن ،أو تركز على المحافظة على السلم األهلي على حساب حق
الضحايا في العدالة ،ولكن تؤكد عوض ذلك على إرساء توازن بين األهداف على اختالفها وتنافسها،
بينما الميزة الثالثة ،تكمن في قدرة الضحايا للتعامل مع ماض عنيف سواء من حيث مساره أو نتائجه،
ويمكن إلى درجة كبيرة قياس مشروعية آليات العدالة االنتقالية بمدى اعتراض الضحايا عليها أو دعمهم
لها ،والى أي درجة يمكنهم المشاركة فيها واالستفادة منها.

1

 -المرجع السابق ،ص.138.

 - 2د .عبد الحسين شعبان ،العدالة االنتقالية مقاربات عربية للتجربة الدولية .مجلة الحوار المتمدن ،عدد  ،3652نشر بتاريخ
فبراير  ،2112واسترجع بتاريخ  13اكتوبر  ،2117عبر الرابط

http //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20297041

 - 3صالح عبد العاطي ،ورقة عمل بعنوان العدالة االنتقالية مفهومها وآلياتها .مقدمة في مؤتمر المنظمات األهلية في ميزان
العدالة االنتقالية عقدته مؤسسة الضمير بتاريخ 21ديسمبر .2111
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المطلب الثاني
تجارب تطبيق العدالة االنتقالية ،الدروس المستفادة

1

يعتبر موضوع اإلفالت من العقاب لمرتكبي جرائم التعذيب أو بقية انتهاكات حقوق اإلنسان
خصوصا تلك التي حدثت
الجسيمة ،إحدى القضايا العقدية في موضوع تجارب االنتقال الديمقراطي ،و
ً
بانتهاء نزاعات سياسية مسلحة والعودة إلى الحكم المدني ،أو بنزاعات سياسية صاحبها نشوء حاالت
عنف مسلح أو تطورات من داخل السلطة السياسية قضت بإنهاء حكم تسلطي أو سلطوي والتوجه إلى
ملتبسا وبخاصة إزاء المآسي
ظل
حكم مدني صوب الديمقراطية ،ذلك بأن هذا الخيار ،بما فيه من نبلّ ،
ً

اء خالل النزاعات المسلحة والحروب األهلية أو في ظل الحكم العسكري
التي تعرض لها الضحايا ،سو ٌ
أو األنظمة السلطوية ،أو حتى في حاالت التوترات واالضطرابات المسلحة التي لم تصل لمستوي النزاع
المسلح غير الدولي.2
حيث أنه في المراحل االنتقالية يفكر المسؤولون الحكوميون ونشطاء المنظمات غير الحكومية
في انتهاج مختلف السبل القضائية وغير القضائية للتصدي لجرائم حقوق اإلنسان المرتكبة في الماضي،
أثر من إقامة الدعاوى
وتستخدم في ذلك عدة مناهج من أجل تحقيق إحساس بالعدالة أكثر شموًال وأبعد ًا
القضائية على مرتكبي االنتهاكات من األفراد ،كما حدث في كوسوفو ،أو إرساء مبادرات لتقصي
الحًقائق لمعالجة انتهاكات الماضي ،كما حصل في سيراليون ،أو تقديم التعويضات لضحايا انتهاكات
حقوق اإلنسان ،كما حدث في المغرب ،أو التمهيد لعمليات المصالحة في المجتمعات المنقسمة على
نفسها  ،كما حدث في تيمور الشرقية وعدد من دول أمريكا الالتينية.3

 - 1تظل دراسة التجارب العالمية والعربية فيما يتعلق بالعدالة االنتقالية مسألة مفيدة ،بل وضرورية الستخالص الدروس والعبر
من جهة ،واالغتناء بنماذج عملية بما لها وما عليها من جهة ثانية .وليس الهدف من ذلك هو تقليد هذه التجارب أو استنساخها،
تجنب األخطاء التي وقعت فيها وذلك ألن لكل تجربة لها خصوصيتها ولكل بلد له ظروفه وتحدياته
بقدر االفادة منها بما فيها ّ
ومشكالته.
 - 2الراحل محمود شريف البسيوني .وثائق مؤتمر العدالة ما بعد النزاعات المسلحة والمحكمة) الجنائية الدولية 15-17
يناير ،2009ص  ،252-69وانظر أيضاً ورشة عمل للفريق العربي للعدالة االنتقالية ،أقامها في الرباط يومي  23-22نوفمبر
2119

 - 3نجاح العلي ،آليات تطبيق العدالة االنتقالية .مقال منشور بتاريخ 23سبتمبر  ،2111واسترجع بتاريخ  4نوفمبر  2117على
الرابط التالي http //cutt.us/Txtdc
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حيث تدلل تجربة أوروبا الشرقية ،الميل إلى طي صفحة الماضي بعد تطبيق إجراءات العدالة
العقابية على عدد محدود من القيادات المسؤولة عن االنتهاكات ،بالترافق مع كشف الحقيقة والسعي
إلحًقاق العدالة وتعويض الضحايا وجبر الضرر ،والتركيز على إصالح األنظمة القانونية والغاء كل ما

من شأنه إعادة عهد الدكتاتورية واالستبداد.

بينما تجربة جنوب أفريقيا ،وتجارب عدد من دول أمريكا الالتينية ،قد وضعت اتفاقية سياسية
بما يشبه اإلجماع بين األحزاب والقوى الرئيسية تقضي بعدم مالحقة المرتكبين السابقين بما يحقق
المصالح والتسامح ،فإن تجربة أوروبا الشرقية طبقت سياسة جزائية ،وان كانت محدودة إزاء الجرائم
سيما بتدقيق العديد من الحاالت الفردية ،بدت معقدة وأحياناً غير
السياسية ،لكن هذه السياسة ،وال ّ
سيما أن بعض القضاة وممثلي الدولة أبدوا عدم رغبتهم بمالحقة جرائم الماضي.
تقنياً ،وال ّ
ممكنة ّ
طا ،بموافقة
أما تجربة تشيلي فقد اختارت بعد صراع طويل بين السلطة والمعارضة ،طريًقا وس ً

المعارضة على إصدار بيونوشيه قائد االنقالب العسكري على الحكومة الشرعية برئاسة سلفادور أليندي

عاما عن المرتكبين وجميع أفراد الجيش المسؤولين عن تعذيب عشرات اآلالف من
العام ً ،1973
عفوا ً
التشيليين وقتل نحو ثالثة آالف إنسان ،مقابل موافقته على إجراء انتخابات ديمقراطية ،حيث فازت بها
سن دستور جديد حمل بعض المالمح الديمقراطية في العام .1988
المعارضة بعد ّ
للتوجه الديمقراطي،
أساسا
ّ
أما في أوروبا الشرقية فقد اتخذت بولونيا وهنغاريا من فقه التواصل ً
بتفاهم بين جزء من السلطة والمعارضة لالنتقال السلس إلى الديمقراطية وانهاء حقبة الحكم الشمولي،
وحصل األمر على نحو مقارب في تشيكوسلوفاكيا ،ال سيما في األيام األخيرة حين وافقت أجزاء من
السلطة على االعتراف بالمعارضة واالتفاق على إجراء انتخابات وسن دستور ديمقراطي ،في حين كانت
سيما بعد وحدتها مع ألمانيا
تجربة ألمانيا الديمقراطية قد انتهت إلى فقه القطيعة مع الماضي ،ال ّ
عاما ،هو
االتحادية ،وذلك عبر تطبيق القوانين األلمانية االتحادية لمساءلة الفترة التي ّ
امتدت نحو ً 41
عمر جمهورية ألمانيا الديمقراطية .

عر ًبيا ينظر أهل االختصاص للتجربة المغربية ،باعتبارها تجربة مغرية في العالم العربي مع
وجود بعض التحفظات على مسارها لوجود ملفات وجرائم لم يكشف عنها النقاب بعد  ،واستمرار بعض
المتورطين في االنتهاكات في تقلد مسؤوليات إدارية وأمنية وعسكرية مهمة في هرم الدولة ،والبطء في
تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة ،واستمرار انتهاج السلطات لممارسات ضد حقوق اإلنسان،
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وخاصة على خلفية مكافحة اإلرهاب ،واستمرار ممارسات التعذيب في معاقل الشرطة والسجون ،لكن
بشكل عام تعتبر التجربة المغربية خطوة لألمام وغير مسبوقة في هذه المنطقة العربية.1
تضمن تقرير المستشار محمود شريف بسيوني ،المتعلق بالحالة في البحرين ،تطوير آلية مستقلة
أعماال مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حاالت
ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا
ً

القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين ،وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤالء األشخاص
بمن فيهم ذوي المناصب القيادية ،مدنيين كانوا أم عسكريين ،الذين يثبت انطباق مبدأ “مسئولية القيادة”
عليهم وفًقا للمعايير الدولية.2
إن أهم الدروس المستفادة من التجربة المغربية ،تحكم الدولة بمسار العدالة االنتقالية بشكل كبير،
مما قلل من دور المجتمع المدني ،وعدم تحقيق أو تطبيق عدد من التوصيات التي حددتها الهيئة المغربية
لإلنصاف والمصالحة خصوصا في الجانب التشريعي ،وتأخر اإلصالحات السياسية وتنفيذ بعض
التوصيات ألعوام طويلة ،وغياب مبدأ المحاسبة والمسؤولية الفردية بالمطلق .3ومن بين أهم الدروس
المستقاة في تجربة العدالة االنتقالية في تونس ،ما أشار أليها تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز
الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار ،بابلو دي غريف ،حيث أكد أن تدابير العدالة االنتقالية
أساسا باعتماد نهج "االستناد إلى حدث" أو "االستناد إلى فترة" ،مما أدى إلى نشوء
في تونس اتخذت ً
فئات مختلفة لضحايا ما وقع في الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،وبالتالي إلى تقسيم
خطير لهذه الفئات ،وداخل المجتمع ذاته .وتتمثل الوسيلة األساسية لعكس هذا االتجاه في اعتماد منظور
يمكن
لحقوق اإلنسان يتناول االنتهاكات الجسيمة ألنواع معينة من الحقوق بصفته العامل الوحيد الذي ّ

من الجبر وغي ره من تدابير العدالة االنتقالية ،بغض النظر عن الحدث أو الفترة التي تم فيها االنتهاك،
أو السبب الذي قد تتعلل به الضحايا أو الفئة التي قد ينتمون إليها.4

 - 1أنظر كال من عبد الكريم عبد الالوي ،تقديم هاني مجلي ،تجربة العدالة االنتقالية في المغرب .مركز القاهرة لدراسات حقوق
اإلنسان ،2113 ،ص .129.د .خالد الشرقاوي السموني ،العدالة االنتقالية والمصالحة واإلنصاف  ..تجربة المغرب .مقال منشور
بتاريخ  21اكتوبر  ،2114واسترجع بتاريخ  28أكتوبر  ،2117عبر الرابط http //cutt.us/0EfH
 - 2تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تراسها المستشار الراحل محمود شريف بسيوني.
 - 3عمرو السراج ،تجربة العدالة االنتقالية في المغرب .الهيئة السورية للعدالة االنتقالية ،2114 ،ص.31.

 - 4مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار ،بابلو دي غريف.
يحمل رقم  ، A/HRC/24/42/Add.1مؤرخ بتاريخ .2113/17/31
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إن إحدى العقبات الرئيسية أمام "العدالة االنتقالية" في المنطقة العربية تتمثل في طبيعة
المجتمعات العربية التي تأثرت في السنوات األخيرة بموجات ذات طبيعة إرهابية دموية ،جعلت مجتمعاتنا
تمسكا بقيم الثأر و"القصاص" حسب المفهوم المجتمعي الراهن ،ذلك أن جوهر العدالة
تسامحا ،وأكثر
أقل
ً
ً

االنتقالية يرتكز على قيم التسامح بالدرجة األولى ،دون اغفال تحقيق العدالة ،التي باتت عدالة انتقالية،
لكن ذلك يقتضي القدرة على االعتراف بالذنب والجرم ،وال أعتقد أن هناك إرادة تتوفر لدى مجتمعاتنا

لإلقدام على مثل هذا األمر ،ما يحول على ما أعتقد ـ دون توفر العنصر الجوهري في توفير إرادة حقيقية
لالتجاه نحو "العدالة االنتقالية".1
وتشكل
التطهر الروحي اإلنساني للفرد والمجتمع،
إن الحقيقة بذاتها ولذاتها تجلب قد اًر من
ّ
ّ
اء اإلدالء بشهادات أو روايات حتى وان اختلطت معها أحداثاً
عنصر ردع مستقبلي ضد االنتهاكات سو ً
اجتماعية أو سياسية أو قانونية ،لكنها كإقرار حقوقي مهم لتشكيل مدلول قانوني يشحذ الذاكرة ويعيد

أساسا للمصالحة الوطنية ولالنتقال
االعتبار إلى الضحايا ويسهم في تعزيز العدالة االنتقالية وبالتالي يوفر ً

الديمقراطي.

2

المبحث الثاني
أوجه حماية وتأهيل ضحايا جريمة ضحايا التعذيب في سياق تطبيق نظام العدالة االنتقالية
إن آليات ومناهج العدالة االنتقالية ال تعمل بصورة منفصلة عن بعضها البعض إنما تعمل وفق
رؤية تكاملية فيما بينها وقد تكون مكملة لبعضها البعض لتشكل في تكاملها وتداخلها استراتيجية للعدالة
االنتقالية يمكنها أن تتعامل مع ميراث انتهاكات حقوق اإلنسان ،ما يتطلب أن ال يتوقف مسار تطبيق
برامج العدالة االنتقالية عند حدود الحماية القانونية والقضائية ،بمعناها الشامل ،بل يذهب إلى أبعد من
ذلك عبر تأهيل الضحايا وذويهم من الناحية الجسدية والصحة النفسية والسلوك االجتماعي.

 - 1هاني حبيب ،أوهام "العدالة االنتقالية" في المنطقة العربية .مقال منشور على وكالة سما االخبارية بتاريخ  13اكتوبر ،2113
استرجع بتاريخ  4نوفمبر  2117عبر الرابط االلكتروني التالي http //cutt.us/kYSiK
 - 2عبد المحسن شعبان ،العدالة االنتقالية مقاربات عربية للتجربة الدولية .مقال منشور بتاريخ  2112/12/28في مجلة الحوار
المتمدن ،العدد  ،3652واسترجع بتاريخ  2117/11/16عبر الرابط التالي http //cutt.us/dnhxX
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المطلب األول
أنظمة وآليات حماية وتأهيل ضحايا جريمة التعذيب في سياق نظام العدالة االنتقالية
تعمل آليات ومناهج العدالة االنتقالية وفق رؤية تكاملية يتم من خاللها طي صفحة الماضي،
وضمان االستقرار في الحاضر ،وتحقيق العدالة الكاملة في المستقبل ،ومن خالل مصالحة وطنية
مرضية يتم عن طريقها تحديد األضرار والمتسبب فيها والتعويض العادل عنها للمستحقين ،كما إن تكامل
جبر لألضرار أكثر شموًال مما توفره كل على انفراد.
عملية التعويض مع المحاكمات يمكن أن توفر ًا
وقد تحتاج التعويضات من جانب آخر إلى دعمها بواسطة اإلصالحات المؤسسية إلعالن
االلتزام الرسمي بمراجعة الهياكل التي ساندت أو ارتكبت انتهاكات حقوق اإلنسان .فمثالً قد يعتبر البعض

خصوصا إذا أعطيت وعود بالتعويض 1.ومن جانب
إن قول الحقيقة دون تعويضات خطوة بال معني
ً
آخر إذا تم منح تعويضات مادية دون عمليات مكملة لقول الحقيقة والمكاشفة سوف ينظر لهذه
التعويضات كـ (أموال ملطخة بالدماء) أو كمحاولة لشراء صمت الضحايا.
الفرع األول :آليات حماية ضحايا جريمة التعذيب في سياق نظام العدالة االنتقالية

أفرزت التجارب الدولية في مجال العدالة االنتقالية خمسة مكونات وآليات أساسية للعدالة
االنتقالية ،هي المحاسبة ،والكشف عن الحقيقة ،وجبر الضرر ،واصالح المؤسسات ،والمصالحة.
أوًال :المحاسبة
تعد المحاسبة عن انتهاكات حقوق اإلنسان واتخاذ اإلجراءات الجنائية في حق مرتكبيها ،من
مسؤوليات الدول ،وتطبيق مبدأ المحاسبة يأخذ في االعتبار دون شك التقدير السياسي لوضعية البلد
واألهداف المتوخاة في كل مرحلة ،لكن دون أن يعني ذلك تخلي الدولة عن التزاماتها في هذا المجال،
ومع ذلك فإن المحاسبة الجنائية تبقى خيا اًر له دواعيه وأهدافه في مسلسل معالجة ماضي االنتهاكات؛
وتتمثل في المساهمة في الردع عن ارتكاب انتهاكات جديدة ،والتعبير عن اإلدانة الرسمية للجرائم،

وتعكس انخراط الدولة في بناء مقومات احترام القانون.

 - 1عبد القادر محمد عبد القادر ،العدالة االنتقالية مفهومها ،مناهجها وآلياتها .مجلة الحوار المتمدن ،العدد  ،2394منشور
بتاريخ  14سبتمبر  ،2118استرجع بتاريخ  11أكتوبر  2117عبر الرابط التالي http //cutt.us/uJ30T
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وعلى الرغم من جسامة التحديات 1التي تواجه تفعيل مبدأ المحاسبة ،إال أن هذا ال يعني إلغائها
من جدول أعمال العدالة االنتقالية ،بل ينبغي إدراجها ضمن استراتيجية التأهيل واإلصالح المؤسساتي
المعزز لالنتقال بما يكفل تحقيق العدل.
نظر لما قد تتسم به من مساس
طا بمسألة المحاسبة ،تطرح قضية العفو إشكاالت كبيرة ًا
وارتبا ً
بحقوق الضحايا وحماية مرتكبي االنتهاكات في عدة تجارب ،كما هو الحال في عفو العسكريين عن
أنفسهم في تشيلي واألرجنتين كإجراء يسبق الدمقرطة ،وتطرح قضية العفو تحفظات نشطاء حقوق
اإلنسان والضحايا ،وذلك العتبارات عدة ،منها أنه ينتهك حق الضحايا في جبر الضرر ،كما أنه يسمح
لمرتكبي جرائم حقوق اإلنسان بالتهرب بشكل غير عادل من المسئولية ،كما أن العفو من شأنه تقويض
جانب الردع من خالل نشر فكرة عدم التعرض للعقاب رغم ارتكاب جرائم خطيرة ،وبالتالي اإلبقاء على
مرتكبي االنتهاكات أح ار اًر ،ومن ثم يظلون مهددين لألمن واالستقرار وقد يؤدي كذلك إلى فقدان الضحايا

أحيانا يكون باعثًا للثأر وأخذ القصاص بأيديهم.
للثقة في المؤسسات ،و ً

والحال أن بعض السياقات السياسية قد تقتضي العفو كإجراء استثنائي ،كما جرى في جنوب
إفريقيا ،أو عدم إعمال المتابعات ،كما وقع في إسبانيا والمغرب وغيرهما ،إال أن ذلك يجب أن يرتبط
بضمانات تحيط به من خالل إعمال باقي مكونات العدالة االنتقالية ،من معرفة الحقيقة ،وتحديد
المسئوليات ،ورد االعتبار للضحايا ،وجبر الضرر ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لعدم التكرار ،فالعفو ليس
طيا لصفحة الماضي دون قراءتها واستخالص الدروس منها.
ً
نسيانا وال ً

2

ثانيا :الكشف عن الحقيقة
ً
خالل المرحلة االنتقالية تظهر الحاجة إلى فهم ما جري وسببه ،خاصة وأن التعتيم الممارس
من قبل أنظمة االستبداد والقمع يجعل فظاعات حقوق اإلنسان وانتهاكاتها المرتكبة غير معروفة ،من
حيث أبعادها ومكوناتها وحجمها ومجاالتها .وعند الحديث عن الحقيقة علينا أن نعي أنها ليست مطلقة،
أشكاال عديدة ،فهناك مكونات متعددة لها ،من أبرزها الحقيقة الجنائية التي تعرض على
كما أن لها
ً
 - 1أهم التحديات التي تعيق مسألة المحاسبة تتمثل في طول آجال التقاضي في بعض األحيان ،فضالً عن تكاليفه ومستلزماته
من حيث البراهين والشهود واإلجراءات ،واستمرار القضاة القدامى في مواقعهم ودرجة انخراطهم في دينامية االنتقال مع ضمان
المحاكمة العادلة ،كما أن كثرة المسئولين عن السياسة السابقة -سواء على مستوى وضع الخطط أو تنفيذها-يجعل المحاسبة تتسم
بنوع من االنتقائية وهشاشة مرحلة بناء السلم واالنتقال الديمقراطي الناشئ.
2

 -د .لحبيب بلكوش ،العدالة االنتقالية  ..المفهوم واالليات .دراسة منشورة ضمن كتاب األستاذة هايدي على الطيب ،العدالة

االنتقالية في السياقات العربية .المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ،الطبعة األول ،2114 ،ص.ص.44 = 43.
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القضاء بكل ما تستوجب من حجج وأدلة وشهود ومرتكز قانوني ،ويوجد السرد الفردي الذي يعكس
حقيقة المعاناة الفردية في خضم انتهاكات حقوق اإلنسان ،وتوفر لنا أدبيات وشهادات وأفالم وثائقية
هذا البعد بكل ما يعكسه من آالم وفظاعات ومعاناة إنسانية ،وكذلك توجد الحقيقة السياسية ،وتمثل
ومكانا ،وأدوار مختلف الهيئات والمؤسسات الحزبية
زمانا
ً
مقاربة الفاعلين السياسيين لماض محدد ً
والدولية ،هناك الحقيقة التاريخية ،وهي المتروكة للبحث األكاديمي بمستلزماته العلمية.

وتسعى مقاربة العدالة االنتقالية إلى الكشف عن الحقيقة بجمعها– قدر المستطاع-بين هذه
المكونات ،من خالل التقصي واإلنصات للضحايا وذويهم ،وتمكين المجتمع من معرفة ما حرى عبر
توفير إمكانيات التعبير لكل الفرقاء من خالل اإلبداع والكتابة واإلعالم والصحافة وجلسات االستماع
وغيرها .وتتسم لجان الحقيقة بمجموعة من الخصائص التي يجب أن تتوفر فيها ،حيث يجب أن تكون
هيئة للتقصي ،وأن يتم تشكيلها بشكل رسمي من قبل الدولة ،وأن تتمتع بنوع من االستقاللية عن الدولة،
وتكون لها سلطة محددة بموجب القانون المنشئ لها ،وأن تعمل في إطار نطاق زمني محدد ،كما تتسم
بكونها هيئات غير قضائية ،وأن ينصب عملها على أحداث الماضي.1
إن أعمال هيئات الحقيقة والمصالحة بخصوص الكشف عن الحقيقة ،ساعدت على تعزيز
المرجعية الدولية لحقوق اإلنسان ،في مجال تطوير سياسة مواجهة اإلفالت من العقاب ،حيث لم يعد
محصور في موجبات المساءلة الجنائية فقط ،بل في عالقتها بالحق في معرفة الحقيقة
ًا
النظر إليها
وحفظ الذاكرة.
ثال ًثا :جبر الضرر

1

2

3

 -المرجع السابق ،ص.46.

 - 2المفوضية السامية لحقوق اإلنسان .مبادئ اإلفالت من العقاب والحق في معرفة الحقيقة دولية ،جنيف ٧٦ ٧١ ،تشرين
الثاني/نوفمبر ٧١١٩
3

 -أحدث التجارب العربية مع قضية التعويضات ،ما نص علية قانون العدالة االنتقالية الليبي المعدل بموجب القانون رقم 29

لسنة  2113بشأن العدالة االنتقالية ،الصادر بتاريخ  2كانون األول/ديسمبر  ،2113الذي أكد إنشاء صندوق تعويض الضحايا،

ووضع بعد الثورة
وعلى تقديم تعويضات ،منها التعويض عن الضرر المادي ،وعلى تخليد ذكرى الضحايا وعالجهم واعادة تأهيلهمُ .
عدد من برامج التعويضات ،منها برنامج تقديم التعويض إلى السجناء السياسيين السابقين بموجب القانون رقم  51لسنة .2112
ويقضي هذا القانون بمنح جميع السجناء السابقين مبلغ  8111دينار ليبي عن كل شهر قضوه في السجن في الفترة من 1

المحددة بموجب مرسوم أو قانون منح
أيلول/سبتمبر  1969إلى  12شباط/فبراير  .2111وتشمل األشكال األخرى للتعويضات
ّ
معاشات ألسر المفقودين أو القتلى وتعويض أسر قتلى سجن بوسليم .وتوجد أيضاً مقترحات تشريعية وغير تشريعية لتعويض ضحايا

العنف الجنسي ،واعادة تأهيلهم ،ولتقديم تعويضات أخرى لضحايا عمليات القتل في سجن أبو سليم في عام  1996ولسائر فئات
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ماديا للضحايا فقط ،بل يمتد ليصبح بمثابة
مفهوم جبر الضرر يتسع ألكثر من كونه
ً
تعويضا ً
إقرار بمسئولية الدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان ،وبوجوب جبر األضرار المترتبة عن ذلك وفًقا
لمقتضيات القانون الدولي ذات الصلة ،كما أن ذلك جزء من رد االعتبار يأخذ في الحسبان انعكاسات
ما تعرض له الضحايا وأوضاعهم المهنية والمالية وممتلكاتهم ،وانعكاسات ذلك على أسرهم.
ويأخذ جبر الضرر عدة أبعاد ،مثل جبر الضرر الفردي الذي يتوجه إلى الضحايا وأسرهم،
ويشمل التعويض والعالج واعادة اإلدماج والرعاية الصحية ،كما يوجد جبر الضرر الجماعي الذي
أوضاعا خاصة من حيث سياسات القمع أو اإلبادة أو
يختص بجماعات ومناطق قد تكون عاشت
ً
أخير جبر الضرر القائم على مقاربة
التهميش الشامل جراء مواقف سياسية أو مساندة طرف سياسي ،و ًا

النوع ،ويهدف إلى معالجة الوضعية الخاصة للنساء ضحايا االنتهاكات 1.ويرى السيد Pablo de
 Greiffمدير البحوث بالمركز الدولي للعدالة االنتقالية ،أن برامج التعويضات تسعي لتحقيق ثالثة أهداف
أساسية للعدالة االنتقالية ،أولها اإلقرار ،بمعنى إعادة صفة المواطنة لألفراد ،وثانيها نيل ثقة المواطنين،
وثالثها التضامن ،الذي يعد شرط ونتاج للعدالة في الوقت نفسه.
ابعا :إصالح المؤسسات
رً
أساسيا في مراحل االنتقال الديمقراطي ،حيث تكون للظروف االستثنائية
أمر
إصالح المؤسسات ًا
ً

انعكاسات مدمرة على مؤسسات الدولة والعاملين بها ،ويتم توجيه الجميع لخدمة سياسة ممنهجة للقمع
واإلخضاع ،وهذا ما يجعل مراحل االنتقال تستدعي اإلصالح المؤسساتي بوصفه أحد المداخل األساسية

لضمان عدم تكرار ما جرى من انتهاكات ،ويشمل هذا اإلصالح عدة مجاالت ،من أبرزها اإلصالح
الدستوري ،ومراجعة القوانين ،وضمان استقالل القضاء والنهوض به ،واخضاع مؤسسات األمن للرقابة،
وتوفير شروط الحكامة الجيدة على قاعدة من الشفافية والمساءلة ،وتدريب موظفي الدولة العاملين في
القضاء واألمن والجيش واإلعالم.
وعادة ما يتم تحديد أولويات اإلصالح المؤسساتي من خالل تقرير لجنة الحقيقة الذي يرصد
واقع االنتهاكات والمؤسسات المسؤولة عنها بالدرجة األولى ،ومواطن الخلل في التشريعات التي سمحت
الضحايا .وأخي اًرُ ،يناقش حالياً مشروع قانون لالنتصاف من المظالم المتعّلِقة بالممتلكات بسبب سياسات نظام القذافي .للمزيد من التفاصيل

أنظر مجلس حقوق اإلنسان ،التقرير السنوي لمفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان المساعدة التقنية المقدمة إلى ليبيا في
مجال حقوق اإلنسان .الذي يحمل رقم  ،A/HRC/25/42الصادر بتاريخ  ،2114/17/13ص.16-15 .
1

 -د .لحبيب بلكوش ،العدالة االنتقالية  ..المفهوم واالليات .دراسة منشورة ضمن كتاب األستاذة هايدي على الطيب ،العدالة

االنتقالية في السياقات العربية .المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ،الطبعة األول ،2114 ،ص.ص.47 = 46.
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أيضا توصيات تشمل مختلف مجاالت اإلصالح المنشود ،التي تكون
بذلك ،كما أن هذا التقرير يتضمن ً

الدولة واألحزاب والمجالس المنتخبة وغيرها مسؤولة عن تنفيذها ضمن السياسات العمومية للبالد.

1

خامسا :المصالحة
ً
المصالحة ال تعني طمس الحقيقة وطي الصفحة دون قراءتها ،بل إنها تعد هدًفا يتم تحقيقه من

خالل إنجاز باقي اآلليات المشار إليها؛ ألنه ال بد من الحفاظ على الذاكرة بما يمكن الشعوب من

استخالص الدروس لكي ال يتكرر ما جرى ،وال شك أن مسلسل بناء المصالحة له مداخل كثيرة ،منها
السياسي ،والقانوني ،وأحداث آليات للحوار ،وبناء األرضية المشتركة بين الفرقاء ،وارساء مرتكزات
مشروع مجتمعي مشترك يستوجب الدفاع عنه من قبل المجتمع.
إن المصالحة ،هي النتيجة اإلجمالية للمراحل السابقة والحتمية الطبيعية لتطبيق العدالة االنتقالية،
ومن وجهة نظر العدالة االنتقالية المصلحة مسلسل ووسيلة وهدف ،يتم بناؤها بالتدرج في أفق واسع
يحتضنه المجتمع بكافة مكوناته ،ويبني الثقة ،ويبعث األمل واالطمئنان لدى المواطن ،إننا بهذا المعنى
نكون أمام مسلسل يتم بناؤه بمشاركة كافة الفرقاء وارساء قواعده بعمل دؤوب وادارة سياسية قوية لتجاوز
مخلفات الماضي وبناء الحاضر ،مع استحضار متطلبات ذلك واعمال باقي المكونات األخرى المشكلة
للعدالة االنتقالية.2
الفرع الثاني
محددات تأهيل ضحايا 3جريمة التعذيب في سياق نظام العدالة اال نتقالية
تؤكد اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب ،أن توفير وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن
ضال عن
ألي شخص تعرض للتعذيب ،ينبغي أن يكون شمولياً وأن يغطي الرعاية الصحية والنفسية ف ً

الخدمات القانونية واالجتماعية ،ويحمل مصطلح " إعادة التأهيل" بهذا الصدد ،إلى استعادة وظيفة أو

1

 -المرجع السابق ،ص.ص.47 = 46.

 - 2المرجع السابق ،ص.51.

 - 3يعتبر المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب “ديجنتي” من أهم المعاهد الدولية التي تعمل في هذا المجال ،حيث أنه يملك خبرة
تمتد على مدار أكثر من ثالثة عقود في إعادة تأهيل ضحايا التعذيب والعنف المنظم والوقاية من التعذيب والعنف المنظم واجراء
أبحاث حول أسباب وعواقب التعذيب فضال عن التدخالت الوقائية والتأهيلية .ويستند عمل المعهد على منع التعذيب وفقا لما نصت
عليه اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب ) (UNCATوبروتوكولها االختياري “أوبكات ،”.للمزيد من المعلومات

https

///dignityinstitute.org
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اكتساب مهارات جديدة باتت ضرورية بسبب تغير ظروف الضحية بعد التعذيب أو سوء المعاملة.
والهدف من إعادة التأهيل هو تمكين الشخص المعني من بلوغ أقصى قدر ممكن من االعتماد على
الذات وأداء العمل ،وقد تشمل إجراءات لتكييف بيئة الشخص المادية واالجتماعية .وينبغي أن تهدف
إعادة تأهيل الضحايا إلى استعادتهم ،قدر اإلمكان ،الستقالليتهم البدنية والعقلية واالجتماعية والمهنية،
وادماجهم في المجتمع ومشاركتهم فيه على نحو كامل.

1

وتؤكد اللجنة أن التزام الدول األطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب ،بتقديم الوسائل الالزمة من
أجل "إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن ،والى ضرورة جبر الضرر الالحق بالضحية الذي قد ال يسترجع
أبدا بشكل تام ظروف حياته السابقة ،بما في ذلك كرامته وصحته واعتماده على ذاته ،نتيجة لألثر الكبير
ً
للتعذيب .وأكدت اللجنة أن هذا االلتزام وال يتصل بالموارد المتاحة للدول األطراف وال يجوز تأجيله.
ولكي تفي كل دولة عضو بالتزاماتها بتوفير وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن لضحايا
التعذيب أو سوء المعاملة ،ينبغي لها أن تعتمد نهجاً متكامالً وطويل األجل وأن تضمن أن الخدمات

المتخصصة الالزمة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة متاحة ومناسبة وأن من الممكن الوصول إليها
بسهولة .وينبغي أن تشمل هذه الخدمات 2ما يلي إجراء لتقدير وتقييم احتياجات األفراد العالجية وغيرها
من االحتياجات ،يستند فيما يستند إليه إلى دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛ ويمكن أن تشمل مجموعة
كبيرة من التدابير المتعددة التخصصات مثل الخدمات الطبية والبدنية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل؛
وخدمات إعادة اإلدماج والخدمات االجتماعية؛ والمساعدة والخدمات الموجهة إلى المجتمع المحلي
واألسرة؛ والتدريب المهني؛ والتعليم وغير ذلك.
ويجب أن تكفل الدول األطراف إنشاء خدمات وبرامج فعالة إلعادة التأهيل في الدولة ،مع مراعاة

ثقافة الضحية وشخصيته وتاريخه وخلفيته ،وأن تكفل إمكانية وصول جميع الضحايا إلى هذه الخدمات
والبرامج دون تمييز وبصرف النظر عن هوية الضحايا أو وضعهم داخل مجموعة مهمشة أو ضعيفة.
وينبغي أن تنشأ تشريعات الدول األطراف آليات وبرامج ملموسة لتوفير إعادة التأهيل لضحايا
التعذيب أو سوء المعاملة .وينبغي أن ُيمنح ضحايا التعذيب إمكانية االستفادة من برامج إعادة التأهيل
في أسرع وقت ممكن بعد تقييم يجريه أخصائيون طبيون مستقلون ومؤهلون.
1
2

 لجنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  .1الصادر بتاريخ  13ديسمبر  ،2112ويحمل رقم  ،CAT/C/GC/3ص.13 . -المرجع السابق ،ص.14 .
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المطلب الثاني
دعائم وافاق تطبيق نظام العدالة االنتقالية في الحالة الفلسطينية
على الرغم من خصوصية الحالة الفلسطينية وخاصة لجهة حداثة التجربة في ممارسة الكيانية
السياسية والسيادة المتجزأة مقارنة بالدول األخرى ذات السيادة الكاملة وأنظمة الحكم المستقلة إال أن بيئة
االنتهاكات لحقوق االنسان واحدة في المجتمعات البشرية باعتبار االنسان نفسه هو الجاني والضحية
فيها في آن واحد بغض النظر عن جنسيته وجنسه.
وبالتالي الشعب الفلسطيني بحاجة لتفكير جدي وحقيقي لألخذ بنموذج العدالة االنتقالية وتطبيقه
في بالدنا سيما بعد أحداث يونيو 2117م 1التي خلفت المئات من الضحايا واإلصابات واالعاقات وحرق
الممتلكات والتهجير القسري والمساس بالممتلكات العامة والخاصة وممارسة التعذيب واالعتقال السياسي،
مستمر في تهتك النسيج االجتماعي وتكريس الضغائن واألحًقاد
ًا
مأساويا و
دور
وهذه الممارسات لعبت ًا
ً
وروح الثأر بين النفوس ،وعرقلة مسيرة المصالحة الوطنية التي تعتبر المصالحة المجتمعية فيها ورد
الحقوق ألصحابها وجبر اإلضرار بعد كشف الحقيقة والمحاسبة المدخل الضروري والممر اإلجباري
فعليا .
للوصول الي شاطئ نجاح المصالحة الحقيقية وتطبيقاتها ً
فلسطينيا في ظل انقسام الجهاز القضائي الفلسطيني وتوظيفه من
إن العدالة االنتقالية وتطبيقها
ً
قبل فرقاء السياسة بشكل أو بآخر كبديل عن مرجعية قضائية موحدة ومهنية وفًقا ألحكام الدستور المؤقت

(القانون األساسي) تعتبر الخيار الوحيد للخروج لتجويد تجربة المصالحة الفلسطينية.2

خاصة إن الهدف العام للعدالة االنتقالية هو التعامل مع الموروث المتراكم عبر عقود من
انتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة ،وليس فقط االنتهاكات التي جرت فترة االنقسام الداخلي بل يجب أن
تمتد االختصاص الموضوعي للعدالة االنتقالية الفلسطينية المأمولة إلى اليوم االول لمباشرة السلطة
الوطنية صالحيتها في أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني.
نسبيا ،ولكنها الزلت
حاليا في فلسطين تسير إجراءات المصالحة الوطنية ،على نحو إجرائي مرضي ً
ً

حكر على الخصوم الفلسطينيين ومصالحهم السياسية ،ولم تعط االهتمام المطلوب بآليات معالجة إرث
 - 1تحديد الفترة الزمنية لما بعد أحداث يونيو  ،2117ال يعني القبول بمنهج يرتكز على أي تقسيم وتجزأه لمجتمع الضحايا ،فمن
تعرض للتعذيب في العام  1996أو في العام  2116وما بينهما ،يستحق نفس الحماية القانونية والتأهيل النفسي واالجتماعي.

 - 2د .جميل سالمة ،العدالة االنتقالية وتطبيقها في فلسطين .مقال منشور بتاريخ  29مارس  ،2112واسترجع بتاريخ  14أكتوبر

 2117عبر الرابط االلكتروني التالي http //cutt.us/ZowP5
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انتهاكات الماضي ،بل يطغي عليها الجانب السياسي عن ملف حقوق الضحايا ،وهذا النقيض مع حالة
الرواج الكبير لمصطلح العدالة االنتقالية ،إال أن أسباب عدم تطبيق تعود لمجموعة من التحديات على
رأسها انحصار المناقشات السياسية الفلسطينية على فكرة طي صفحة الماضي ،مع منح البعض وخاصة
فضال عن الخشية السياسية القائمة على فكرة أن تطبيق العدالة االنتقالية.
ذوي القتلى تعويضات مالية.
ً
إنه بعد االستجابة والمعالجة المطلوبة للتحديات الموضوعية ،الموضح أهمها أعاله ،أري أنه يجب
أن تكون أهداف أي تشريع فلسطيني يحقق نظام العدالة االنتقالية في الحالة الفلسطينية فيجب أن يرتكز
على تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الممنهجة التي وقعت أثناء فترة االنقسام الداخلي
واالنتهاكات السابقة لها ،وايجاد بدائل عن وسائل االنتقام الفردي التي من شأنها أن تعيد النزاع الداخلي
من جديد ،وتزيد من حدة الخالف بين مكونات المجتمع الفلسطيني .وايجاد آليات متنوعة للمساءلة
والشفافية بحيث تكون شاملة بشكل يمنع وقوع المزيد من االنتهاكات واسترداد ثقة المواطنين بمؤسسات
الدولة والمساهمة في تدعيم وشرعية سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية ،وتمكين وتعزيز وتأهيل
الضحايا من جهة والمجتمع ككل من جهة أخرى للتعافي والشفاء بعد ما تعرضوا له من عنف واضطهاد
واستبداد.
أما المبادئ التي من الفضل أن تحكم التجربة الفلسطينية ،فهي ثالثة مبادئ شاملة وهي
 -1المبدأ األول :تعددية اآلليات ،أي أنه ال يوجد منهج واحد يناسب كافة أوجه العدالة االنتقالية،
واألنسب هو وجود عدة آليات ومنهجيات مختلفة ،كما يجب تهيئة العملية لتتناسب مع السياق

عوضا عن المحاكمات الشاملة أو العفو العام ،تسعى العدالة االنتقالية إلى تطبيق
الفلسطيني .ف ً
نطاق تكاملي من اآلليات .وهي تشمل ،دون حصر ،محاكمة من كان مسؤوًال عن الجرائم ،وتّقصي

الحًقائق ،وآليات المساءلة التي ال تقوم على المحاكمة (بل تعتمد آليات مدنية وأهلية)،
والتعويضات ،والمشاورات الوطنية ،وتخليد الذكرى وتعليم التاريخ واإلجراءات التأهيلية التي من
ضمنها الدعم النفسي واالجتماعي.

 -2المبدأ الثاني :السيادة والشرعية ال بد أن تكون العدالة االنتقالية في فلسطين متماشية مع المعايير
واألعراف الدولية ،وخاصة فيما يتعلق بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم وكيفية التعامل مع العنف

القائم على التمييز السياسي ،وفي الوقت ذاته ،ينبغي أن تشمل العدالة االنتقالية الظروف والسياقات
الوطنية والمحلية وتتضمن معايير العدالة واإلصالح التي تتناسب مع ثقافة البلد.

 -3المبدأ الثالث :ضمان أن تفي العدالة االنتقالية بالمطالب العاجلة في موضوع المساءلة الفورية

وتساعد على استرداد سيادة القانون وتقرر بوضوح القطيعة مع الفترة السابقة .مع االخذ بعين
151

االعتبار المزايا األخرى للعدالة االنتقالية هو أنها عملية طويلة األجل .فتعافي الضحايا واسترداد

ثقة المواطنين تتم كلها عبر فترة ممتدة من الزمن وبالتالي ،فإن أهداف العدالة االنتقالية تشمل

مجموعة من المهام الواضحة المحددة التي ينبغي إنجازها بسرعة إلى جانب رعاية عمليات سياسية

وثقافية ونفسية-اجتماعية متواصلة.

وبناء على المبادئ الشاملة:

 يجب الحرص على أن أي مشروع للعدالة االنتقالية ،أن ال يتجاوز عدد من المحددات العامة ،التييقف على رأسها المحافظة على الطابع الوطني لعملية العدالة االنتقالية ،وضمان المشاركة الفاعلة
والشاملة لجميع الفلسطينيون من خالل عمليات محلية تشمل كافة أطياف المجتمع؛ وهذا يعني أنه عند
وضع إطار وطني وآليات شاملة ،أن تكون لها أصداء متباينة على مستوى المجتمع مع االعتماد على
المبادرات والموارد المحلية بشكل كامل.
أيضا على ضمان تعزيز وعي التنوع واحترام ذلك التنوع وتسخيره لخدمة فلسطين.
 ويجب الحرص ً أهمية إدراك واحترام التام لتنوع الظروف والتجارب الفردية وطبيعة االنتهاكات التي تعرضلها الفلسطينيون.
 التأكيد على عدم استعمال خلفية تميزية كمعيار لتصنيف أي من الفلسطينيين كضحايا أو جناة. ضمان المرونة واالبتكار في اختيار منهجيات وأدوات تتماشى مع السياق الفلسطيني واحتياجاتالفلسطينيين المختلفة في فترة ما قبل االنقسام الداخلي.
 أهمية دمج واشراك عدة عناصر ومستويات من الحكومة والمجتمع المدني في شراكة فعالة من أجلالمساهمة الكاملة في تدعيم الشرعية المؤسساتية والتفاعل الوطني.
 التركيز على منهجية بناءة ذات شفافية ومصداقية في تحقيق العدالة ،واصالح أي تمزق في النسيجالثقافي واالجتماعي الفلسطيني كوسيلة السترجاع قيم الكرامة والمواطنة واسترداد الثقة بالعدالة وسيادة
القانون في أوساط الفلسطينيين.
قد يكون من الصعب حصر الخطوات العملية والدقيقة التي البد على المجتمع الفلسطيني بدء
الشروع بتنفيذها لتطبيق نظام وفكرة العدالة االنتقالية ،بما يضمن حقوق الضحايا ،وأعتقد أن هنالك جملة
من القواعد والخطوات يجب البدء فيها:
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 .1الخطوة األولي استكمال المسار السياسي للمصالحة ،الجاري األن ،وترك واستعباد ونبذ سياسات
مراوحة المكان ،وسياسات المماطلة على قاعدة تخليق االعذار لتفاصيل ما سمي ب ـ ـ " تمكين
الحكومة في قطاع غزة " ،والوصول الفعلي لتحقيق ما تم اتفاق عليه في القاهرة مؤخ ًار ،بما
يضمن توفير أوسع قواسم مشتركة بين الخصوم.

 .2يلي ذلك إلنجاح تنفيذ نظام العادلة االنتقالية كجزء من آلية لمعالجة إرث انتهاكات الماضي
وبشكل خاص وقوع ضحايا لتعذيب ارتكب في السجون أو مراكز التوقيف أو خارجهما على يد
جماعات قريبة طرفي النزاع ،تكمن باالعتراف بوجود مشكلة ،وكلنا يعرف حجم هذه المشكلة،

ومن مصلحة البلد ،والسلطة الوطنية والحكومات المتعاقبة هنا هي المعنية األولى باألمر ،أن

نعترف بوجودها ،وبالتالي التفكير في معالجة آثارها.

 .3إن نجاح تجربة الفلسطينية مضمونة مئة بالمئة ،فيما لو ارتكزت على الرغبة الجماعية بتطبيقها
لمصلحة المجتمع.

 .4ضرورة إطاللة الفلسطينيين على تجارب اآلخرين ،واقتران تنفيذهم لنظام العدالة االنتقالية بحسن
النية للوصول إلى مجتمع فلسطيني تحترم فيه حقوق اإلنسان.

 .5ضرورة انتهاج مختلف السبل القضائية وغير القضائية للتصدي لجرائم حقوق اإلنسان وبشكل
خاص جريمة التعذيب ،ويستخدم في ذلك عدة مناهج من أجل تحقيق إحساس بالعدالة أكثر

أثر ،من مثل إقامة الدعاوى القضائية على مرتكبي االنتهاكات من األفراد  ،كما
شموًال وأبعد ًا
حدث في كوسوفو ،أو إرساء مبادرات لتقصي الحًقائق لمعالجة انتهاكات الماضي  ،كما حصل
في سيراليون ،أو تقديم التعويضات لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،كما حدث في المغرب،
أو التمهيد لعمليات المصالحة في المجتمعات المنقسمة على نفسها ،كما حدث في تيمور الشرقية

وعدد من دول أمريكا الالتينية ،أو إيجاد صيغة مشتركة بينهما بشرط ضمان المحاسبة والمساءلة
بما يؤكد على ضرورة تمتع ضحايا التعذيب بحقهم في أنصاف قضائي فعال.1

 .6ضرورة إجراء عملية دقيق ومتوازنة تجمع بين ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة التعذيب وتعويض
وتأهليه ضحاياهم ،ورغبة المجتمع في تحقيق الوئام والمصالحة الوطنية.

2

في إطار المبادئ الشاملة والتفصيلية واإلجراءات العامة المقترحة مسبًقا ،نري أن تطبيقها على
أرض الواقع يحتاج لبناء استراتيجية فلسطينية ،تمكن جوانبها الرئيسة فيما يلي



تشكيل لجنة تحضيرية للعدالة االنتقالية يتوجب في أسرع وقت ممكن أن يتم تشكيل لجنة
تحضيرية من أشخاص معروفين من مختلف أوساط المجتمع وخبراء من عدة مجاالت تتعلق

 - 1سامر موسى ،العدالة االنتقالية  ..النشأة والمفهوم والتجارب .دليل تدريب ،مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان ،2113 ،ص.29 .
2

 -المرجع السابق ،ص.31 .
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بجدول أعمال المرحلة االنتقالية (خبراء في القانون ،دفع المجتمع إلى المساهمة الفعالة ،وسائل

االتصال ،تقنية المعلومات ،إلخ .).وال بد في هذه المرحلة التحضيرية أن تكون القدرات الفردية
أساسيا في تشكيل اللجنة ،على أن يتم الحًقا استبدال هذه اللجنة التحضيرية بعد مرحلة
عامال
ً
ً
انتقالية ،لتحل محلها الهيئة المستقلة للعدالة االنتقالية ،مع نقل كافة الموارد والوثائق ذات
الصلة لها.


إطالق مساعي التوعية والتواصل مع الشعب وذلك عبر إعداد حملة عامة للتوعية بوجود بدائل
تغني عن العمليات االنتقامية ،والمساهمة في تطوير استراتيجيات لمنع العنف والتواصل مع
دعم المجموعات التي بدأت بالفعل بالعمل على هذه القضايا .والبدء بجهود التواصل ونشر

أفكار وأهداف ومبادئ العدالة االنتقالية ومناقشتها ضمن السياقات المحلية .وكذلك البدء بحوار
وطني بحيث يتم أخذ كافة الظروف والتصورات على تنوعها بعين االعتبار عند وضع جدول

أعمال العدالة االنتقالية ،بما في ذلك نصوص وتسميات المبادرات المختلفة .وهنا البد أن

تستهدف مساعي التواصل المجموعات التي ُيتوقع أن تناصر مبادئ العدالة االنتقالية إلى جانب

تلك التي من األرجح أن تنبذها .وسيكون من المهم على نحو خاص صياغة مسودة الميثاق
األخالقي الوطني (قواعد السلوك) من أجل إرساء معايير ومبادئ مشروع العدالة االنتقالية،

والسعي إلى الحصول على دعم كافة عناصر المجتمع السوري لهذا الميثاق.


النظر في كيفية تكامل المؤسسات والعمليات القضائية والقضائية الموازية وغير القضائية بما

نظرء المناسبين في مجال سيادة القانون وقطاع األمن ،والبدء بوضع
في ذلك العمل مع ال ًا
النشاطات والمشاريع التي تعتبر منهجيات بديلة ومكملة للعدالة وقد يشمل ذلك المسرح والفنون،
باإلضافة إلى تخليد ذكرى الراحلين بشتى الطرق ،وتقييم ومناقشة النتائج السياسية للتركيبات
المختلفة من العمليات القضائية وغير القضائية التي سيتم اقتراحها للتطبيق.



رصد االهتمام الدولي مناقشة درجة المشاركة الدولية التي قد تكون مطلوبة وتقييم النتائج
المحتملة لتلك المشاركة ،بما في ذلك طلب المساعدة الفنية من المقرر الخاص المعني بالعدالة
االنتقالية ،والمراكز المتخصصة في شان العدالة االنتقالية ،بما يطمن وطنية العملية بامتياز.



إعداد الكوادر والشركاء المحليين البدء بوضع برنامج تدريب لكوادر البشرية من الجانبين
الرسمي وغير الرسمي االهلي والذين سينشطون في كافة أنحاء الوطن .يجب أن يتم التدريب

بالتنسيق مع برنامج سيادة القانون ،بحيث يساهم التدريب في تدعيم الهدف طويل األجل وهو

سيادة القانون.


التمهيد للهيئة المستقلة للعدالة االنتقالية ستحل الهيئة المستقلة محل اللجنة التحضيرية مباشرة

بعد إقرار قانون خاص بها ،يتضمن على األقل ميزانية لمدة سنتين مبدئياً هي المدة الكاملة
نظرء المناسبين في مجال االقتصاد .وضمان
لتنفيذ عملية العدالة االنتقالية وذلك بالتنسيق مع ال ًا
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التزام أي سلطة مستقبلية بشمول عملية العدالة االنتقالية في الميزانية الوطنية الفلسطينية السنوية،
بحيث يتم ضمان تمويل هذه العملية بشكل ثابت على المدى الطويل بما يتناسب مع أهميتها

بالنسبة إلعادة البناء الوطني وتدعيم سيادة القانون.



تشجيع تقديم التعويضات التعويض هو حق من حقوق الفلسطينيين الذين وقعوا ضحايا

لالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان والقوانين الدولية .كما أنه يقر بالقيمة المحتملة للتعويض
كوسيلة للمصالحة في سياق ثقافة لطالما قبلت بالتعويض عن الوفاة أو اإلصابة كوسيلة إلرضاء

احدا
جها و ً
مطالب الضحايا وأُسرهم .وقد يتّخذ التعويض عدة أشكال ،ويعتبر التعويض المالي و ً
فقط من أوجه التعويض .هناك مجال واسع من اآلليات األخرى المتوفرة لإلقرار بانتهاكات معينة
واالعتذار والتعويض عنها .وال بد أن تقدم برامج التعويض مزيجاً من التعويض المادي
واالمتيازات الرمزية للضحايا والتي قد تشمل التعويضات المالية ومعاشات تقاعدية ومنح دراسية

رسميا عن كافة
اعتذار
إلى جانب تقديم الدعم النفسي .وتتضمن اإلجراءات الرمزية اعت ارًفا و ًا
ً
االنتهاكات بحق الضحايا ،باإلضافة إلى مبادرات تخليد ذكرى الضحايا ،وعلى وجه التحديد.


التركيز على النهج القائم على حقوق اإلنسان يجب أن تعمل الهيئة وفًقا لنهج قائم على
حقوق اإلنسان ،وعلى صعيد إنصاف ضحايا التعذيب في فلسطين ،فإنه على أقل يجب أن
تركز الهيئة على ضمان التعويض المادي بما يضمن تعويض مالي عن األذى الجسدي أو

النفسي الذي لحق بالضحية إضافة إلى الفرص التي ضاعت بسبب االعتقال أو التعذيب؛

وتأهيل الضحايا بما يشمل إعادة التأهيل وكل ما يتعلق بالرعاية الطبية والنفسية إضافة إلى
الخدمات االجتماعية والقانونية؛ محاسبة المتورطين في التعذيب وتشمل المحاكمة واإلعفاء من

المناصب العامة وهذا ضروري إلرضاء الضحية وضمان عدم تكرار هذه الجريمة؛ االعتذار
للضحايا والمجتمع واالعتراف بالمسؤولية وبما لحق بالضحايا من معاناة نفسية وجسدية ودالالت

ذلك على الحرص في اإلقالع عن هذا السلوك.



شمولية اإلنصاف وجبر الضرر ويكون ذلك عبر األشكال الخمسة التالية من الجبر ،وهي رد

الحقوق والتعويض واعادة التأهيل والترضية وضمانات بعدم تكرار االنتهاكات .حيث أقرت لجنة
مناهضة التعذيب عبر التعليق العام رقم  3بعناصر اإلنصاف الكامل بموجب القانون والممارسة

شامال ،وأكدت اللجنة بأنه عند تحديد اإلنصاف
فعاال و ً
الدوليين .ويجب أن يكون الجبر مناسباً و ً
وتدابير الجبر المقدمة أو الممنوحة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة ،يجب مراعاة خصوصيات

كل حالة وظروفها وينبغي أن يكون اإلنصاف مكيفاً مع االحتياجات الخاصة للضحايا ومتناسباً
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ادعا
أثر
مع خطورة االنتهاكات المرتكبة بحقهم .وأكدت اللجنة أن لتوفير الجبر ًا
ً
انعا ور ً
أصيال م ً
1
الرتكاب انتهاكات في المستقبل.


محاكمة مرتكبي جريمة التعذيب يجب أن يتضمن نظام العدالة االنتقالية آليات لمحاكمة مرتكبي

جريمة التعذيب ،واستجالء الحقيقة ،بما يحقق مبادئ سيادة القانون ،وحماية حقوق المواطن
والضحايا ،وشعورهم باألمن واالستقرار ،واصالح المنظومة القانونية والقضائية.



التوسع في تعريف جريمة التعذيب

لضمان نجاح مسار فلسطيني لحماية ضحايا التعذيب،

يجب االخذ بعين االعتبار أهمية وضرورة توسيع تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية األمم المتحدة
لمناهضة التعذيب والمعامالت القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،ليشمل ليس فقط ما يرتكب

من قبل موظفي إنفاذ القوانين من أجل انتزاع االعترافات أو المعلومات من المتهم ،بل كل ما
يمثل مساسا بكرامة اإلنسان على جميع المستويات ومهما كانت األهداف ،وكذلك يجب أن
تلعب العدالة االنتقالية في المسار الفلسطيني التغلب على الظروف والمالبسات التي تهيئ
2

لحدوث ممارسات التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
الخاتمة

العدالة االنتقالية ال تعني عدالة المنتصرين ،بل إقرار بحق المجتمع بالتغيير ،وذلك بتوّفر إرادة

سياسية تشارك فيها األطراف المختلفة ،إذن األمر يحتاج إلى تهيئة األجواء إلجراء مصالحة وطنية
شاملة في إطار من التسامح والتعايش والتفاعل ،وهنا تكمن شجاعة المنتصر في مشاركة المهزوم ،مثلما
هي شجاعة المهزوم في قبول نتائج هزيمته واستعداده للتعاطي مع المستقبل بروح النقد في إطار عملية
يشكل جوهر وثيقة شيكاغو حول العدالة االنتقالية.3
ولعل ذلك ّ
انتقال ديمقراطيّ ،
معقودا على المزيد من امتثال وقبول األطراف الفلسطينية المختلفة ،لألفكار كافة،
األمل ال يزال
ً

ومن بينها فكرة إطالق مسار فلسطيني للعدالة االنتقالية ،هذا المسار الذي من شأنه التأكد من عدم العود

لمربع االنقسام الداخلي البغيض ،ومعالجة أثاره وخاصة ملف الحقوق والحربات ،ومن بينها حقوق ضحايا
جريمة التعذيب .وفي كل األحوال ،يجب علينا االستمرار بالعمل دون ملل أو كلل ،حتى نصل لنتائج

1

 -لجنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  .1الصادر بتاريخ  13ديسمبر  ،2112ويحمل رقم  ،CAT/C/GC/3ص.12 .

 - 2بن مهني لحسن ،العقبات التي تواجه حظر التعذيب في القانون الدولي المعاصر .مذكرة ماجستير ،غير منشورة ،جامعة
الحاج لخضر -باتنة ،الجمهورية الجزائرية ،2111/2119،ص.172.
3

 -عبد الحسين شعبان ،تكلفة العدالة االنتقالية( .بدون تاريخ) استرجع بتاريخ  13أكتوبر  2117عبر الرابط االلكتروني

goo.gl/ZzzQzx
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واقعية يشعر عبرها ضحايا جريمة التعذيب إنهم حصلوا على فرص كافيه لضمان حقوقهم وتأهيلهم بما
يكفي ،ومن خالل بحثنا ،فقد توصلنا لمجموعة من النتائج ،والتوصيات ،نوردها تبعا
أوًال :النتائج
 .1السبب الحالي والمباشر الذي يقف خلف عدم القدرة الفلسطينية على إيجاد معالجات مقنعة
آلثار وتداعيات االنقسام ،هو اختزال طرفي النزاع مفهوم "المصالحة الوطنية " في الجهود

المبذولة من جانبهم لطي صفحة الماضي أو للعفو والنسيان ،وهو ما ال يمكن قبوله ،على

اعتبار أن المصالحة الحقيقية يجب أن تكون مرتبطة بالمحاسبة والعدالة والتعويض واالعتراف
بالجرائم الماضية ،حيث يستطيع المتابع أن يتأكد أن ضحايا التعذيب – على سبيل المثال -

في فلسطين ،لم يمكنوا على اإلطالق من حقهم في اإلنصاف القانوني ،وحقهم في التعويض

والتأهيل ،فكل مناقشات ونقاشات السياسيين ال تطال باهتمام هذه الفئة ( الذين تعرضوا للتعذيب
والمعاملة القاسية ) التي دفعت من كرامتها ثمن استمرار االنقسام الداخلي ،وتغيب طرفي

االنقسام لمصالحهم الحزبية.

 .2إن تنفيذ العدالة االنتقالية ،يوفر جملة كبير من الميزات ولو على المستوي النظري على أقل

تقدير ،من بينها التركيز على الشمولية في التعامل مع إرث االنتهاكات ،وايالء أهمية للتوازن

واإلدماج ،فالعدالة االنتقالية ال تسعى إلى عدالة بأثر رجعي بأي ثمن ،وتكمن في قدرة الضحايا"
للتعامل مع ماض عنيف سواء من حيث مساره أو نتائجه.

 .3التجارب العالمية والعربية تؤكد أن لكل حالة وضعها الخاص وأن ليس ثمة نماذج عالمية جاهزة

لكيفية مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان الماضية أو حتى ضرورة مواجهتها ،ولكن جميع التجارب
تؤكد على ضرورة موجهة عدم إغفال االنتهاكات السابقة لحقوق اإلنسان.

اسا باعتماد نهج "االستناد إلى حدث" أو "االستناد إلى
 .4تدابير العدالة االنتقالية التي اتخذت أس ً
فترة" ،أدت إلى نشوء فئات مختلفة لضحايا ما وقع في الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق
اإلنسان ،وبالتالي إلى تقسيم خطير لهذه الفئات ،وداخل المجتمع ذاته.

 .5أفرزت التجارب الدولية في مجال العدالة االنتقالية خمسة مكونات وآليات أساسية للعدالة
االنتقالية ،هي :المحاسبة ،والكشف عن الحقيقة ،وجبر الضرر ،واصالح المؤسسات،
والمصالحة.

 .6يجب أن تركز برامج العدالة االنتقالية على ضمان توفير وسائل إعادة تأهيل ضحايا التعذيب
أو سوء المعاملة ،والنظر لذلك بأنه نهجاً متكامالً وطويل األجل يرتكز على أن الخدمات
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المتخصصة الالزمة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة متاحة ومناسبة وأن من الممكن الوصول

إليها بسهولة.

نسبيا ،ولكنها لم تعطى
.7
فلسطينيا ،تسير إجراءات المصالحة الوطنية ،على نحو إجرائي مرضي ً
ً
االهتمام المطلوب بآليات معالجة إرث انتهاكات الماضي ،بل يطغي عليها الجانب السياسي
عن ملف حقوق الضحايا ،وهذا النقيض مع حالة الرواج الكبير لمصطلح العدالة االنتقالية ،إال

أن أسباب عدم تطبيق تعود لمجموعة من التحديات على رأسها انحصار المناقشات السياسية
الفلسطينية على فكرة طي صفحة الماضي ،مع منح البعض وخاصة ذوي القتلى تعويضات

فضال عن الخشية السياسية القائمة على فكرة أن تطبيق العدالة االنتقالية.
مالية،
ً

 .8إن نجاح تجربة العدالة االنتقالية في فلسطين ،مضمونة مئة بالمئة ،فيما لو ارتكزت على الرغبة

فضال عن استكمال المسار السياسي للمصالحة ،الجاري
الجماعية بتطبيقها لمصلحة المجتمع،
ً
األن ،وترك واستعباد ونبذ سياسات مراوحة المكان ،والوصول الفعلي لتحقيق ما تم اتفاق عليه

مؤخر ،بما يضمن توفير أوسع قواسم مشتركة بين الخصوم.
ًا
في القاهرة
 .9يجب أن يرتكز أي تشريع فلسطيني يحقق نظام العدالة االنتقالية على تحقيق جملة من االهداف

المترابطة والمتشابكة ،من بينها ،تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الممنهجة التي
وقعت أثناء فترة االنقسام الداخلي واالنتهاكات السابقة لها منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام

 ،1994وايجاد بدائل عن وسائل االنتقام الفردي التي من شأنها أن تعيد النزاع الداخلي من

جديد ،وتزيد من حدة الخالف بين مكونات المجتمع الفلسطيني .وايجاد آليات متنوعة للمساءلة

والشفافية بحيث تكون شاملة بشكل يمنع وقوع المزيد من االنتهاكات واسترداد ثقة المواطنين

بمؤسسات الدولة والمساهمة في تدعيم وشرعية سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية ،وتمكين

وتعزيز وتأهيل الضحايا من جهة والمجتمع ككل من جهة أخرى للتعافي والشفاء بعد ما تعرضوا
له من عنف واضطهاد واستبداد.
ثانيا :التوصيات
ً

 .1ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تسمى "هيئة اإلنصاف والمصالحة" وتؤدي هذه الهيئة دورها كلجنة
الحقيقة وفق مفاهيم ورؤية العدالة االنتقالية.

 .2يجب أن تتجاوز أي تجربة فلسطينية محتملة سلبيات التجارب العربية والعالمية ،وبشكل خاص

يجب ان تكون تدابير العدالة االنتقالية شمولية ،وكذلك الوالية الموضوعية للهيئة اإلنصاف
والمصالحة الفلسطينيةـ ،من حيث الزمان والموضوع ،فال تأخذ نهج "االستناد إلى حدث" أو

"االستناد إلى فترة" ،أو " االستناد الضحايا " التي تؤدي إلى تقسيمات خطيرة للضحايا ،فمن قتل
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أو عذب او اعتقل سياسا وتعسفيا أو منع من ممارسة حقوقه وحرياته ،متساوين فحقوق اإلنسان
ال تتجزأ ،وكذلك ال يمكن القبول بأي نهج يعمل على تجزأه الضحايا وتقسيمهم.

 .3على مجتمع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،وخاصة مجتمع ضحايا جريمة التعذيب والمعاملة
المهينة ،تشكيل اتحاد سلمي ،يشكل إدارة ضغط على األطراف كافة من أجل النهوض بأفكار

عملية تسمح بحصوله ضحايا حقوق اإلنسان على حقوقهم وخاصة حقهم في اإلنصاف القانوني
والقضائي بما في ذلك جبر الضرر وتخليد الذاكرة.

 .4إن الوصول لمسار فلسطيني لتطبيق العدالة االنتقالية ،ال يحتاج وحسب رغبة شعبية وتشريع
أيضا لبناء استراتيجية فلسطينية،
يحدد مهام الجهة المكلفة باإلشراف على هذا المسار ،بل يحتاج ً

تمكن جوانبها الرئيسة فيما يلي

تشكيل على الفور لجنة تحضيرية للعدالة االنتقالية ،إطالق

مساعي التوعية والتواصل مع الشعب ،و النظر في كيفية تكامل المؤسسات والعمليات القضائية

والقضائية الموازية وغير القضائية ،ورصد االهتمام الدولي ،واعداد الكوادر والشركاء المحليين،

التمهيد للهيئة المستقلة للعدالة االنتقالية ( هيئة اإلنصاف والحقيقة)،تشجيع تقديم التعويضات،

التركيز على النهج القائم على حقوق اإلنسان ،وشمولية اإلنصاف وجبر الضرر .

 .5فيما يخص ضحايا جريمة التعذيب على وجه الخصوص ،فعالوة على استفادتهم من مسار

العدالة االنتقالية ،فأنه يتوجب ،محاكمة مرتكبي جريمة التعذيب ،واستجالء الحقيقة ،واصالح

المنظومة القانونية والقضائية ،والتوسع في تعريف جريمة التعذيب ،وكذلك يجب أن تلعب العدالة
االنتقالية في المسار الفلسطيني التغلب على الظروف والمالبسات التي تهيئ لحدوث ممارسات
التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
قائمة المراجع
أوًال :المراجع (كتب – مقاالت – دراسات –رسائل علمية)
 .1أحمد شوقي بنيوب ،العدالة االنتقالية المفهوم والنشأة والتجارب .مركز دراسات الوحدة العربية،
مجلة المستقبل العربي ،تموز /يوليو  ،2113العدد .413
 .2الطيب البكوش ،دليل العدالة االنتقالية .سلسلة أدلة تدريبية ،المعهد العربي لحقوق اإلنسان،
تونس.2117 ،
 .3بن مهني لحسن ،العقبات التي تواجه حظر التعذيب في القانون الدولي المعاصر .مذكرة
ماجستير ،غير منشورة ،جامعة الحاج لخضر -باتنة ،الجمهورية الجزائرية.2111/2119،
 .4تقرير األمين العام إلى مجلس األمن رقم S/2004/166بشأن سيادة القانون والعدالة
االنتقالية في مجتمعات الصراع وما بعد الصراع ،الصادر بتاريخ  24اغسطس .2114
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 .5سامر موسى ،العدالة االنتقالية  ..النشأة والمفهوم والتجارب .دليل تدريب ،مؤسسة الضمير
لحقوق اإلنسان.2113 ،
 .6صالح عبد العاطي ،ورقة عمل بعنوان العدالة االنتقالية مفهومها وآلياتها .مقدمة في مؤتمر

المنظمات األهلية في ميزان العدالة االنتقالية عقدته مؤسسة الضمير بتاريخ 21ديسمبر .2111
 .7المستشار عادل ماجد ،معايير تطبيق العدالة االنتقالية في العالم العربي .المؤسسة األلمانية
للتعاون القانوني ،القاهرة.2113 ،

 .8عبد الحسين شعبان ،العدالة االنتقالية مقاربات عربية للتجربة الدولية .حلقة نقاشية ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،دار المستقبل العربي ،بيروت.2113 ،
 .9عمرو السراج ،تجربة العدالة االنتقالية في المغرب .الهيئة السورية للعدالة االنتقالية.2114 ،
 .11عبد الكريم عبد الالوي ،تقديم هاني مجلي ،تجربة العدالة االنتقالية في المغرب .مركز القاهرة
لدراسات حقوق اإلنسان.2113 ،

 .11لجنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  .1الصادر بتاريخ  13ديسمبر  ،2112ويحمل
رقم .CAT/C/GC/3
 .12مارك فريمان وبريسيالب هاينر ،المصارحة .المركز الدولي للعدالة االنتقالية.2114 ،
 .13مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات
عدم التكرار ،بابلو دي غريف .يحمل رقم  ، A/HRC/24/42/Add.1مؤرخ بتاريخ

.2113/17/31
 .14الراحل محمود شريف البسيوني .وثائق مؤتمر العدالة ما بعد النزاعات المسلحة والمحكمة
الجنائية الدولية 15-17 ،يناير.2009
 .15المفوضية السامية لحقوق اإلنسان .مبادئ اإلفالت من العقاب والحق في معرفة الحقيقة
دولية ،جنيف 19-18 ،تشرين الثاني/نوفمبر .2114
 .16الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ،تقرير خاص واقع جريمة التعذيب في
فلسطين خالل سنوات االنقسام الداخلي الفلسطيني ،يوليو (تموز) ،2117ص.24.
 .17نويل كالهون ،معضالت العدالة االنتقالية في التحول من دول شمولية إلى دول ديمقراطية.

ترجمة ضفاف شربا ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،الطبعة االولي ،2114 ،بيروت.
ثانيا :المراجع االلكترونية
ً

 .1الهادي بوحمرة ،العدالة االنتقالية عدالة تأسيسية .مقال منشور بتاريخ  18نوفمبر ،2116

واسترجع بتاريخ  11نوفمبر  2117عبر الرابط التالي goo.gl/WYVKWH
 .2بابلو دي غريف ،جهود التعويضات من المنظور الدولي مساهمة التعويضات في تحقيق
العدالة غير الكاملة .سلسلة دراسات مترجمة ،المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،منشورة على
الرابط االلكتروني www.ICTJ.org
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 .3جميل سالمة ،العدالة االنتقالية وتطبيقها في فلسطين .مقال منشور بتاريخ  29مارس ،2112
واسترجع بتاريخ  14أكتوبر  2117عبر الرابط االلكتروني التالي http //cutt.us/ZowP5
 .4خالد الشرقاوي السموني ،العدالة االنتقالية والمصالحة واإلنصاف  ..تجربة المغرب .مقال
http

منشور بتاريخ  21اكتوبر  ،2114واسترجع بتاريخ  28أكتوبر  ،2117عبر الرابط
//cutt.us/0EfH
 .5سامر موسى ،التكييف القانوني الدولي لألحداث المسلحة الداخلية في فلسطين .مجلة الحوار
الرابط

http

على
متاح
،2118
المتمدن،2181،
//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=123862
 .6سامر موسى ،إضاءة حول حماية ضحايا جريمة التعذيب في ميزان العدالة االنتقالية " الحالة
الفلسطينية .مقال نشر بتاريخ  13يناير  ،2115واسترجع بتاريخ 15اغسطس  ،2117عبر

الرابط https //pulpit.alwatanvoice.com/content/print/352957.html
 .7عبد المحسن شعبان ،العدالة االنتقالية مقاربات عربية للتجربة الدولية .مقال منشور بتاريخ
 2112/12/28في مجلة الحوار المتمدن ،العدد  ،3652واسترجع بتاريخ  2117/11/16عبر
الرابط التالي http //cutt.us/dnhxX
 .8عبد الحسين شعبان ،تكلفة العدالة االنتقالية( .بدون تاريخ) استرجع بتاريخ  13أكتوبر 2117
عبر الرابط االلكتروني goo.gl/ZzzQzx
 .9عبد القادر محمد عبد القادر ،العدالة االنتقالية مفهومها ،مناهجها وآلياتها .مجلة الحوار
المتمدن ،العدد  ،2394منشور بتاريخ  14سبتمبر  ،2118استرجع بتاريخ  11أكتوبر 2117
عبر الرابط التالي http //cutt.us/uJ30T

 .11الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،رؤية الهيئة في آليات التحول نحو المصالحة الفلسطينية.
منشورة على الرابط االلكتروني goo.gl/M8BFcWcontent_copy
 .11نجاح العلى ،آليات تطبيق العدالة االنتقالية .مقال منشور بتاريخ 23سبتمبر  ،2111واسترجع
بتاريخ  4نوفمبر  2117على الرابط التالي http //cutt.us/Txtdc
 .12المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،ماهي العدالة االنتقالية .مقال منشور بتاريخ  ،2111استرجع
بتاريخ  26أكتوبر  2117عبر الرابط االلكتروني التالي
https //www.ictj.org/ar/about/transitional-justice
 .13هاني حبيب ،أوهام "العدالة االنتقالية" في المنطقة العربية .مقال منشور على وكالة سما
االخبارية بتاريخ  13اكتوبر  ،2113استرجع بتاريخ  4نوفمبر  2117عبر الرابط االلكتروني
التالي http //cutt.us/kYSiK
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التعويض كآلية لجبر ضرر ضحايا جرائم التعذيب
 فليج غزالن.د
الجزائر-كلية الحقوق والعلوم السياسية- أستاذة محاضرة
الملخص
 ولما،لقد سعى المجتمع الدولي إلى الوقاية من جريمة التعذيب سواء في السلم أم في الحرب

عجز سعى إلى إصالح األضرار التي تخلفها هذه األعمال الشنيعة على الضحية من آثار جسدية

 وعليه يضمن القانون الدولي ثالثة حقوق لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الحق في معرفة،ونفسية
. والحق في جبر الضرر، والحق في العدالة،الحقيقة

كما ضمن القضاء الدولي للضحايا حق جبر الضرر والحصول على التعويض متى ثبتت مسئولية

 ومراعاة لحقوق الضحية في العيش حياة عادية أنشأت األمم،الدولة أو موظفيها على ارتكاب التعذيب

 حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم ونسيان ما خلفه،المتحدة صندوق األمم المتحدة لضحايا التعذيب
 إال أن جبر الضرر الحقيقي ال يتحقق إال من خالل تقرير المسؤولية عن جريمة.التعذيب من آثار سلبية

.التعذيب كونها من أخطر الجرائم الدولية

، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، القانون الدولي اإلنساني، تعويض، ضحايا،الكلمات المفتاحية التعذيب
.جبر الضرر
Abstract
The international community has always end eavoured to protect against
torture in either peace or war. When the quests failed to make up for the harm
caused by the atrocious practices on the victims including the physical and
psychological effects, the international law assures the victims of human rights
violations of these rights the right to know the truth, the right of justice, and
the right of compensating for harm. More over, the international judicature
assures the victims the right of compensation of the harm and receiving their
compensation once the accountability of the state or the officials has been
proved.
In consideration of the victims' rights of living a normal life, the UN has set
up its relief fund for the victims so that they can continue their lives and forget
the harm caused by the torture. However, the genuine compensation for the
harm will not be achieved unless torture crime is labelled as one of the most
perilous international crimes.
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keywords torture, the victims, compensating, international armed conflicts,
international.
أوًال :مقدمة
تعد جرائم التعذيب من أقسى وأشد الجرائم خطورة في القانون الدولي ،خاصة إذا تم في إطار مؤسسة

عقابية أو سجن أو معتقل بغية الحصول على معلومات ،كما ثبت أنه قد يمارس فقط إلذالل الضحية
أو المقربين منه.

إن من أهم حقوق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الحق في العدالة واإلنصاف ،ويتحقق ذلك بوقف

االنتهاك وجبر الضرر والذي قد يتحقق بالحصول على تعويض مادي أو أدبي يستفيد منه الضحية.

وبالرغم من إجماع المجتمع الدولي على حظر التعذيب ،إال أنه لم يضمن هذا الحضر إال في ثالثة

مواثيق دولية متخصصة وضعت تعر ًيفا ألعمال التعذيب وهي إعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة
حول التعذيب بتاريخ  9ديسمبر  ،1975اتفاقية األمم المتحدة للوقاية وقمع التعذيب والمعروفة باتفاقية

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية التي اعتمدتها الجمعية

العامة لألمم المتحدة في  10ديسمبر  ،19841أما على المستوى الجهوي فهناك االتفاقية األمريكية

* الباحثة متحصلة على شهادة الماجستير من جامعة تلمسان حول موضوع أحكام المسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية سنة ،2115

ثم ناقشت الدكتوراه بنفس الجامعة بتاريخ  2113-12-15وكان عنوانها المركز القانوني لألفراد أثناء الالسلم في القانون الدولي،

وتحصلت على شهادة التأهيل الجامعي في  ،2116-14-11وتشغل اآلن رتبة أستاذ محاضر الرتبة أ.

وقد شاركت في عدة ملتقيات داخل الوطن وخارجه حول مواضيع مختلفة من بينها الجرائم الواقعة على عقد التأمين-الحماية

الدولية لألطفال أثناء النزاعات المسلحة-صور التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة-االستراتيجية الدولية لمكافحة االتجار

المنظم بالمخدرات -جرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري...

لها بعض المنشورات أهمها الحماية الدولية للصحافيين أثناء النزاعات المسلحة ،مسؤولية المقاتلين في القانون الدولي الجنائي ،الحق

في التظاهر السلمي بين الضمانات الدولية والتحفظات الداخلية -الجزائر ومصر نموذجا ،دور العدالة االنتقالية في مواجهة اإلرهاب

في الجزائر كما شاركت الباحثة في فعاليات األيام الدراسية لمدرسة الدكتوراه لحقوقي البحر األبيض المتوسط التي تمت بمدينة

برشلونة بإسبانيا بتاريخ  2111-11-18ثم بالجزائر في السنة الموالية.

والباحثة عضو بمخبر الحقوق والحريات األساسية الذي يترأسه الدكتور "كحلولة" بكلية الحقوق جامعة تلمسان.

1

ولقد استعمل هذا التعريف كأساس للتعريف المقدم في اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي تنص في مادتها األولى

على ":ألغراض هذه االتفاقية يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم

عقليا يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث ،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته
على عمل ارتكبه أو يشبه في أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل

هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو سكت عنه موظف
رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.
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للوقاية وقمع التعذيب لعام  ،11985أما االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب فقد اكتفت بأنشاء لجنة متابعة

تطبيق هذه االتفاقية دون أن تقدم تعر ًيفا للتعذيب.
وقد عرف إعالن طوكيو لحماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة بتاريخ  1975-12-19التعذيب بأنه" :التسبب المتعمد

والمنظم أو الجائر ،في آثار جسيمة ونفسية ،بواسطة فرد أو سلطة معينة ،لشخص أو عدة أشخاص

إلرغامهم على اإلدالء بمعلومات ألي سبب من األسباب".2

ورغم إجماع المجتمع الدولي على حضر التعذيب إال أن ممارسات الدول في انتهاك حق اإلنسان

في سالمة جسمه ال تزال تنتهك يوميا وبشكل ممنهج ومتعمد في أغلب األحيان ،لذلك كان ال بد من

التكفل بضحايا هذه الجريمة الخطيرة من خالل مجموعة قواعد حماية وردت في العديد من االتفاقيات
الدولية والتي أكدت على مبدأ جبر الضرر بالنسبة للضحايا ،وهو ما سار عليه القضاء الدولي في العديد

من القضايا ،والتي سوف يتم التعرض لها في سياق البحث.

ثانيا :إشكالية وتساؤالت البحث
ً
من خالل هذه الورقة البحثية حاولنا طرح مجموعة من اإلشكاليات ،ومن ثمة اإلجابة عنها من
خالل استقرائنا أهم النصوص القانونية حول الموضوع من جهة ،وتسليط الضوء على مدى احترامها

وتطبيقها على أرض الواقع ،وأهم هذه اإلشكاليات:

 .1كيف تعامل القانون الدولي مع جريمة التعذيب ال سيما المرتكب أثناء النزاعات المسلحة؟

 .2ما المقصود بآلية جبر الضرر ،وهل يعد آلية ناجعة في التخفيف من األلم ضحايا جرائم التعذيب؟
 .3ما مدى جبر الضرر الذي يستفيد منه الضحايا؟

 .4ما هو دور القضاء تحقيق العدالة الجنائية بالنسبة لضحايا جرائم التعذيب؟
 .5هل استحق الضحايا تعويضات مادية عن األضرار التي لحقت بهم؟

على أن أهم إشكال يطرح في المسألة هل التعويض المالي كاف لجبر ضرر الضحايا في جرائم

التعذيب؟

ثال ًثا :أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على المعاناة التي يتعرض لها ضحايا جرائم التعذيب ،فإذا كانت

تماما،
بعض آثار الشفاء قابلة للزوال بمرور الوقت أو بالعالج ،فإن اآلثار النفسية للتعذيب قد ال تختفي ً
 1عرفته االتفاقية األمريكية كما يلي "يقصد بالتعذيب ،كل عمل يسلط بموجبه عن قصد على شخص ما عقوبات أو آالم جسدية

كانت أم عقلية ،بغرض التحقيق حول مجرم أو ألي غرض آخر ،وذلك بواسطة وسيلة التخويف ،العقاب الشخصي ،إجراء احترازي،
ويقصد أيضا بالتعذيب أن يطبق على أي شخص مناهج تستهدف إلغاء

شخصية الضحية أو إنقاص قدرته الجسدية أو العقلية حتى ولو كانت تلك المناهج ال تنتج أي ألم جسدي أو اضطراب نفسي".
2

المادة األولى من اإلعالن.
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ماديا ،لذلك
حيث يضطر الضحية للتعايش مع ألم نفسي متواصل يصعب شفاءه ولو تمت مراضاته ً
كفيال بجبر ضرر
حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية أن نستكشف ما إذا كان التعويض المادي ً
الضحايا ،وهل نجح القضاء الدولي في مطالبة الدول المرتكبة للجريمة بالتعويض؟

كما تكمن أهمية بحثنا في تناوله ألهم جرائم التعذيب المرتكبة في العصر الحديث على يد االحتالل،

ويتعلق األمر بكل من جرائم االحتالل الفرنسي واإلسرائيلي بحق ضحايا أغلبهم عزل ودون مقاومة،

فنحن نكشف الضوء على جرائمهم وانتهاكهم لحقوق اإلنسان على أمل وقوفهم يوما ما أمام قضاء دولي
لينالوا العقاب المناسب على جرائمهم.

ابعا :أهداف البحث
رً
نسعى من خالل بحثنا إلى تحقيق العديد من األهداف أهمها:

 .1الكشف عن جرائم التعذيب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميا وبشكل ممنهج ومتعمد من
قوات االحتالل اإلسرائيلي ال سيما في السجون.

 .2جمع النصوص القانونية التي تبين للضحية حقوقه ال سيما الحق في التعويض والذي يجهله
الكثيرون.

 .3إظهار دور القضاء الدولي في مجال إنصاف الضحايا وحمايتهم ،لتوعية الضحايا الحاليين
والمستقبلين ألهمية اللجوء للقضاء الستيفاء حقوقهم ،على األقل المادية.

 .4الدعوة لمتابعة مرتكبي جرائم التعذيب كنوع من جبر الضرر الحقيقي للضحايا ،والذين يتوقعون
تحقيق عدالة جنائية بعقاب المجرمين ،ال بالحصول على التعويضات.

خامسا :منهجية البحث
ً
لإلجابة على اإلشكاالت التي يطرحها بحثنا هذا ،كان علينا توظيف مناهج علمية مختلفة ،وذلك على

الشكل التالي المنهج التاريخي والتحليلي ،فاعتمادنا على المنهج التاريخي فرضته علينا ضرورة التطرق
إلى نصوص دولية مختلفة على مر التاريخ والتي ساهمت في تطور أحكام القانون الدولي اإلنساني
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بتناولها لجريمة التعذيب ،وفي إرساء مبادئ جديدة فرضتها

ضرورة التدخل من أجل حماية الضحايا.

كما ساعدنا المنهج التاريخي في تناول تاريخ كل من فرنسا واسرائيل الحافل في مجال انتهاك القانون

الدولي اإلنساني وتعذيب رعايا دول االحتالل ،على عكس ما التزمت به الدولتان من حيث ضرورة

احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني من جهة ،والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان من جهة أخرى.
وبالنسبة للمنهج التحليلي فقد وظفناه طيلة البحث لشرح النصوص القانونية واالجتهادات القضائية تارة،

ولتحليل الواقع تارة أخرى ،فالتحليل هو األساس الذي تقوم عليه أي دراسة هادفة.
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سادسا :خطة البحث
ً
المبحث األول :التكفل بضحايا جرائم التعذيب في القانون الدولي.

المطلب األول :حظر التعذيب في القانون الدولي.

الفرع األول :حظر التعذيب في القانون الدولي اإلنساني.

الفرع الثاني :حظر التعذيب في القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

المطلب الثاني :تقرير مبدأ جبر ضرر ضحايا التعذيب.

الفرع األول :مبدأ جبر الضرر في القانون الدولي اإلنساني.

الفرع الثاني :مبدأ جبر الضرر في القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

المبحث الثاني :تعويض ضحايا جرائم التعذيب في القضاء الدولي.

المطلب األول :التطبيقات القضائية لتعويض ضحايا جرائم التعذيب.
الفرع األول :تعويض ضحايا التعذيب أمام المحاكم اإلقليمية.

الفرع الثاني :تعويض ضحايا التعذيب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

المطلب الثاني :عقبات استيفاء ضحايا جرائم التعذيب لحقوقهم.
المبحث األول

التكفل بضحايا جرائم التعذيب في القانون الدولي
دوليا تعد جرائم التعذيب م ن أقدم الجرائم التي ارتكبها اإلنسان ،فقد عمد منذ القدم إلى إلحاق األذى
ً
بغيره إما لتحقيق مصلحة ،أو لمجرد التمتع بإذالل خصمه ،ويتمثل تكفل القانون الدولي بالضحايا بحظر
جرائم التعذيب سواء ارتكبتها الدولة ضد مواطنيها أو تم ارتكابها في إطار نزاع مسلح ،وبتقرير مبدأ جبر

الضرر بصفته أهم حقوق الضحايا.

المطلب األول

حظر التعذيب في القانون الدولي
من خالل استقرائنا للمواثيق الدولية التي حظرت التعذيب ،تبين لنا أن نصوصها اشتملت في البداية
على مجرد قواعد تستنكر وتجرم المساس بجسم اإلنسان وكرامته ،ومع تزايد االنتهاكات المرتكبة ضد

اإلنسان ال سيما انشار جرائم التعذيب على المستويين الداخلي والدولي ،كان ال بد من عقد اتفاقيات

دولية تلزم أطرافها باالمتناع عن التعذيب مهما كانت مبرراته ،ولضمان احترام تنفيذ هذا االلتزام الدولي

تشكلت آليات دولية للوقاية وتقرير حقوق للضحايا.

الفرع األول :حظر التعذيب في القانون الدولي اإلنساني
تعتبر اتفاقيات جنيف لعام  1949حجر األساس لمبادئ القانون الدولي اإلنساني ،لذلك فقد حظرت

ماديا أو معنويا
المادة  17فقرة  3من اتفاقية جنيف الثالثة اللجوء لتعذيب األسرى ،سواء كان التعذيب ً
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الستخالص معلومات منهم ،ففي الحرب يتم تعذيب األسرى واغتصابهم إما من المحقق نفسه ،أو من

أشخاص آخرين لهم عالقة باستجواب المعتقل إلكراهه أو إلذالله.

أساسا لحماية فئات مختلفة من االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي
ورغم أن هذه االتفاقيات وضعت ً
اإلنساني ،إضافة لتوجيهها دعوة عامة للدول المتعاقدة باتخاذ التدابير المناسبة لفرض عقوبات جزائية
على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة ،1إال أنها لم تنص على

حق الضحايا في تلقي التعويضات أو حقهم في مالحقة المجرمين قضائيا ،كما أنها لم تتحدث عن أي

دور لهم في اإلجراءات القضائية المتعلقة بإثبات المسؤولية الجنائية والمطالبة بالتعويضات.2

ويعتبر قانون روما األساسي األكثر صراحة في تحميل المسؤولية الجنائية الدولية عن جريمة التعذيب

المرتكبة في الحرب ،إذ نصت المادة ( 25فقرة أ-د) على جريمة المشاركة والتواطؤ في التعذيب ،والمادة
 28على مسؤولية القادة عن جرائم التعذيب التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا علموا بها ،أو تقاعسوا عن اتخاذ
اإلجراءات الالزمة لمنع وقوعها.3

كما نصت المادة  8من قانون روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (فقرة  3-2والتي اعتبرت

التعذيب جريمة حرب) ،على أن التعذيب يمكن أن يرتكب ضد شخص متمتع بحماية أو أكثر من

اتفاقيات جنيف لعام  1949ولغرض معين ،كالحصول على معلومات ،أو اعتراف أو تخويف أو إكراه.

الفرع الثاني :حظر التعذيب في القانون الدولي لحقوق اإلنسان

4

إن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بصفته أهم وثيقة دولية في مجال حقوق اإلنسان قد نص في

مادته الخامسة على تحريم تعريض أي إنسان للتعذيب أو للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الحاطة

بالكرامة ،كما نصت المادة  7من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  30على أنه" :ال يتم إخضاع

أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو لمعاملة قاسية أو الالإنسانية أو مهينة".

1

المادة  1من االتفاقية األولى ،المادة  51من االتفاقية الثانية ،المادة  129من االتفاقية الثالثة ،والمادة  146من االتفاقية الرابعة.

 2د-نصر الدين بوسماحة ،حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى،

 ،2117ص.23
3

على اعتبار التعذيب جريمة حرب كما هو منصوص عليه في المادة السابعة.

تقرير منظمة العفو الدولية ،حملة ساهم في القضاء على التعذيب ،الوثيقة رقم  ،41/13/2111أكتوبر ،2111ص.41

 4القانون الدولي لحقوق اإلنسان" :هو مجموعة القواعد القانونية المتصفة بالعمومية والتجريد التي ارتضتها الجماعة الدولية أصدرتها

في صورة معاهدات وبروتوكوالت دولية ملزمة بقصد حماية حقوق اإلنسان المحكوم بوصفه إنسانا وعضوا في المجتمع من عدوان

سلطاته الحاكمة أو تقصيرها وتمثل الحد األدنى من الحماية التي ال يجوز للدول األعضاء فيها النزول عنه مطلقا أو التحلل من

بعضها في غير االستثناءات المقررة فيها".

خيري أحمد الكباش ،الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية والمبادئ الدستورية والمواثيق
الدولية ،دار الجامعيين ،القاهرة ،2112 ،ص.229
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ولقد عبرت مختلف الدول على قبولها للعدد من الوثائق الدولية ذات األهمية العالمية كالعهد الدولي

للحقوق المدنية والسياسية لعام  ،1966إعالن األمم المتحدة المتعلق بحماية جميع األشخاص من

التعرض للتعذيب المؤرخ في ديسمبر ،1975واتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي اعتمدتها

الجمعية العامة بتاريخ  11ديسمبر  1984في قرارها  ،46/39وهي أهم وثيقة لحظر التعذيب على

المستوى العالمي على اإلطالق.

وبمقتضى االتفاقية ال يجوز للدولة ممارسة التعذيب بأي مبرر ،سواء في ظروف استثنائية مثل حالة

الحرب أو حالة االضطرابات داخلية ،كما ال يجوز التذرع بطاعة أمر صادر عن موظف أعلى رتبة أو
عن سلطة عامة للقول بإباحة التعذيب ،كما تتعهد الدول بأال تطرد أي شخص أو تقيده أو تسلمه إلى

دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تبعث على االعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيب ،وعليها أن

تضمن بأن تكون جميع أعمال التعذيب ،ومحاوالت ممارسات التعذيب والتواطؤ أو المشاركة فيها جرائم

خطيرة تتصدى لها القوانين الجنائية للدول األطراف بالتجريم والعقاب .

أيضا على أن األشخاص الذين يزعم ارتكابهم أعمال تعذيب يقدمون إلى المحاكمة
كما تنص االتفاقية ً

أو يتم تسليمهم ويطلب إلى الدول أن تقدم إلى بعضها البعض المساعدة القضائية فيما يتعلق بالدعاوى

الجنائية المتعلقة باقتراف مثل تلك األعمال الالإنسانية.

ونظ ار ألهمية الجانب التعليمي واإلعالمي في التطبيق الفعال لمبدأ الحظر في جانبه الوقائي ،فلقد

نصت االتفاقية على أن تضمن الدول األطراف إدراج دروس حول منع التعذيب في برامج تدريب

الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين وغيرهم من األشخاص الذين لهم عالقة باالعتقال أو االستجواب أو
معاملة المساجين أو المعتقلين ،على أنه ينبغي للدول األطراف أن تضمن وجود تدابير قانونية لحماية
ضحايا التعذيب وتعويضهم.

كما ألزمت اتفاقية مناهضة التعذيب لعام  1984الدول األطراف بأن تتخذ إجراءات تشريعية أو إدارية

أو قضائية فعالة لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي (المادة  2فقرة )1

ويعود للدول األطراف اختيار التدابير المناسبة للوقاية من التعذيب.

وبالرغم من كل هذه المجهودات التي بذلتها الجماعة الدولية لحظر جرائم التعذيب ،إال أنها فشلت

في حماية جسم اإلنسان وكرامته من االعتداء ،وعليه سعت كخطوة أخيرة إلى إصالح األضرار التي

تخلفها الجريمة على الضحية ،وعليه أنشأت األمم المتحدة صندوق األمم المتحدة لضحايا التعذيب،
بقرار الجمعية العامة المؤرخ في  20ديسمبر ،1978والذي كان هدفه في البداية هو االعتناء بضحايا

التعذيب في الشيلي ،ثم تحول في  16ديسمبر  1981إلى صندوق عالمي لضحايا التعذيب في كل
أنحاء العالم.
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لهذا ،فإن الضرورة الملحة لحماية هذه الفئة تتبين من خالل الالئحة  2000الخاص بشأن التعاون

مع ممثلي أجهزة الدفاع عن حقوق اإلنسان التابعة لمنظمة األمم المتحدة ،إذ نصت على ضرورة
االمتناع عن أي عمل تخويف أو انتقام ضد: 1

 الذين يتعاونون أو تعاونوا مع مندوبي أجهزة الدفاع عن حقوق اإلنسان التابعة لمنظمة األممالمتحدة أو الذين يقدمون شهادة أو معلومات.

 -الذين يلجئون أو لجئوا إلى اإلجراءات التي وضعت تحت لواء منظمة األمم المتحدة ،لضمان

حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،وكل الذين يقدمون المساعدة القانونية لهذا الغرض

الفقرة  1من الالئحة.

كما شجعت الالئحة المدافعين عن حقوق اإلنسان العاملين في األجهزة التابعة لمنظمة األمم المتحدة

على االستمرار في أن يتخذوا بصفة عاجلة اإلجراءات التي تدخل في إطار اختصاصاتهم للمساهمة

في تجنب منع أو إعاقة إجراءات الدفاع عن حقوق اإلنسان التي وضعتها المنظمة في هذا المجال،
ولمنع أعمال التخويف واالنتقام الفقرتين  1و.2

دور بالغ األهمية في حماية حقوق
كما أن المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ،يلعب ًا
اإلنسان األساسية بصفة عامة ومنع التعذيب بصورة خاصة ،ويفرض تدعيم سبل حماية الفرد من أن
يكون ضحية انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان من قبل الدولة التي يتبعها ذلك الفرد ،إذ أصدر المجلس

ق ارره رقم  503لعام  1970الذي يسمى باإلجراء . 21503
المطلب الثاني

تقرير مبدأ جبر ضرر ضحايا التعذيب

لقد أصبحت مسألة حقوق الضحايا منذ العقد األخير من القرن العشرين من أكثر المواضيع
المثيرة للجدل حيث نالت قسطا واف ار من االهتمام على الصعيدين الوطني والدولي ،ولم يعد من
المقبول التركيز على حقوق اإلنسان دون النظر في حق الضحية ،وهو مسار انتقل من انعدام

تام ألبسط األدوار وممارسة كافة الحقوق التي يمكن أن تعود إليهم من طرف الدولة إلى تحديد

أساسا على
فئة الضحايا ومشاركتهم بصفة مستقلة عن الدولة ،ألن القانون الدولي كان يركز ً
النزاعات الدولية وليس على الضحايا.3

1

بناء على قرار لجنة حقوق اإلنسان رقم  ،41/2111المعتمد بتاريخ  21أبريل  2111بشأن الحق في االسترداد والتعويض ورد

االعتبار لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية( .وثيقة األمم المتحدة رقم )E/2111/23

 2محي الدين محمد ،محاضرات في حقوق اإلنسان ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،2111 ،ص .15– 27
3
ARNAUD M. Honédjissin, les victimes devant les juridictions pénales internationales, thèse
présente et soutenue pour l’obtention du garde de Docteur en droit, université de Grenoble, France,
2011, p 1.
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فمن مبادئ القانون الدولي أن خرق أي التزام يستوجب ضرورة جبر الضرر بشكل مناسب ،وهذا ما

أعلنته محكمة العدل الدولية الدائمة وأقرته سنة  ،11927حيث أن هذا الحكم يوضح أن جميع انتهاكات

القانون الدولي تستلزم الجبر ،سواء كان جبر الضرر منصوص عليه صراحة أم ال ،ألنه حق معترف

به في القانون الدولي العرفي ،كما أقر الفقه الدولي أنه يتعين على الدولة المعتدية إصالح األضرار

التي ترتبت عن انتهاكها اللتزاماتها الدولية.

وعليه فجبر الضرر بوجه عام هو ذلك االلتزام الذي يفرضه القانون الدولي على الدولة كأثر

ضار،2
دوليا ًا
للمسؤولية الدولية عن الواقعة المنشئة لها سواء كانت ً
دوليا أو نشاطا ً
فعال غير مشروع ً
أو هو تمكين الضحايا من الحصول على أكبر قدر من اإلنصاف الذي ال يمكن أن يتحقق دون جبر
الضرر.

لقد ركز القانون الدولي الجنائي على الجريمة الدولية ومسؤولية وعقاب مرتكبيها والخطوات اإلجرائية

أيضا
التي تحصل بمقتضاها المحاكمة ،أي ضمان توقيع العقوبة على الجاني ،كما شمل هذا االهتمام ً
فئة ضحايا الجرائم الدولية ،وقد كان لذلك تجليات ومظاهر عديدة .3

الفرع األول :مبدأ جبر الضرر في القانون الدولي اإلنساني

تختلف طبيعة وجهة جبر الضرر باختالف الجهة التي قامت بانتهاك القانون الدولي اإلنساني ،سواء

تعلق األمر بالدولة المعادية ضد مواطني دولة أخرى ،أو بالدولة نفسها ضد مواطنيها.
 .1مبدأ جبر ضرر ضحايا انتهاكات النزاعات المسلحة الدولية

لعل أول مالحظة يمكن مالحظتها بخصوص تعريف ضحايا الجرائم الدولية في القانون الدولي
اإلنساني هو الغياب التام لتعريف الضحية تقريبا في كل المعاهدات والمواثيق الدولية ،وخاصة المواثيق

الدولية السابقة على إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة 4ورواندا.5

 1وهو ما أكدته قبال المحكمة الدائمة للعدل الدولي في حكم لها صادر في  26جويلية  1927في النزاع األلماني البولوني

المعروض أمامها والخاص بمصنع  Chrozowحيث جاء في منطوق الحكم " من مبادئ القانون الدولي أن مخالفة التزام دولي،
يستتبع االلتزام بالتعويض عن ذلك بطريقة كافية ،وأن هذا االلتزام بالتعويض ،هو النتيجة الحتمية ألي إخالل في تطبيق أي

اتفاقية دولية ،دون الحاجة للنص على ذلك في نفس االتفاقية".
Recueil des arrets, Serie A- n°7, publications de la Cour permanente de justice internationale, le 13
septembre 1928, affaire n°13 Relative a l’usine de CHROZOW, LEYDE, société d’edition A.W.
SIJTHOFF, 1928.
 2سامية يتوجي ،المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني) ،د ط( ،دار هومة ،الجزائر ،2114 ،ص .256

 3نبيل محمود حسن ،الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي اإلنساني ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
مصر ،2009،ص.4

 4أنشأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بمقتضى قرار مجلس األمن رقم  827المؤرخ في  25ماي .1993
5

أنشأت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بمقتضى قرار مجلس األمن رقم  955المؤرخ في  18نوفمبر.1994
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فبالرجوع التفاقيات الهاي لعام  ،1899وجنيف  1949والبروتوكوالت الملحقة بها باعتبارهم أهم

الوثائق الدولية في مجال حقوق اإلنسان نجد غياب تام لمفهوم الضحية ،إذ اقتصرت هذه الوثائق على
تحديد الفئات المشمولة بالحماية مهملة تحديد مفهوم للضحية وضرورة تقرير حقوق لها.

أما عن القضاء الدولي ،فبالعودة للنظام األساسي لمحكمة نورمبورغ المنشأة لمعاقبة المسؤولين عن

ارتكاب جرائم الحرب ومن بينها التعذيب ،يتبين لنا أن المحكمة لم تول الضحايا أي أهمية ،فاألمر الذي

شغل الحلفاء وقتها هو تقرير مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية ،أما الضحايا فقد حرموا من أدنى الحقوق،
حيث لم يحظوا بأي اهتمام اللهم إال سماع أقوالهم كشهود أثناء المحاكمات.1

في هذه المسألة هناك جبر الضرر الذي تطالب به الدول واألفراد ،حيث من حق الدولة في

مطالبة دولة أخرى بالجبر الكامل للخسارة عن األذى الذي تسببت به هذه األفعال غير المشروعة ،وقد
أقر القانون والقضاء الدوليين هذا الحق بالنسبة للدولة وكذلك بالنسبة لألفراد

وعلى سبيل المثال ،أبرمت اليابان مع نهاية الحرب العالمية الثانية معاهدة سالم مع الحلفاء

وبموجب هذه المعاهدة أصبحت األموال متاحة من أجل التعويض ألفراد القوات المسلحة لقوى

الحلفاء الذين عانوا من األذى أثناء أسرهم في اليابان.2

ويمكن اعتبار األطراف المتحاربة في نزاع مسلح دولي مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني،

إذ تنص المادة  91من البروتوكول اإلضافي األول على االلتزام بدفع تعويض عن انتهاكات القانون
الدولي اإلنساني ،وحتى قبل ذلك في نص المادة  3من اتفاقية الهاي لعام  1917فوفًقا للقانون الدولي
العام بشأن مسؤولية الدولة ،يفهم التعويض على نطاق أوسع بصفته جب ار للضرر ويشمل مجموعة من

التدابير ،بما فيها الوسائل غير النقدية لرد الحقوق (إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الفعل
غير المشروع) ،والترضية (االعتراف أو االعتذار) و/أو إعادة التأهيل (بما في ذلك المستحقات الطبية
أو النفسية ،أو إعادة التأهيل القانونية واالجتماعية) ،وضمانات عدم التكرار.3

1

Les crimes punis par le droit international pénal génèrent un nombre important de
victimes. Sept millions d’être humains ont perdu la vie pendant la seconde guerre mondiale. Pourtant,
déjà au lendemain de la guerre, ni les TMI de Nuremberg et de Tokyo installés, ni les traités de droit
international humanitaire n’ont tenu compte du sort des victimes autrement que par la répression des
crimes dont elles ont été les cibles. Sans garantir de droit pour les victimes de déclencher des
poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de ces crimes. Pas plus que le droit d’intervenir
dans la procédure relative à la question de la culpabilité ou d’obtenir réparation. Les victimes, au
cours des procédures des TMI, n’ont été entendues que comme témoins interrogés.
Mededode Houedjissin, op. cit. , p 21.
 2ايمانويال  -شيا ار جيالرد ،إصالح األضرار الناتجة عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني" ،المجلة الدولية للصليب األحمر ،عدد

 ،2113 ،851ص.3
3

أنظر المواد من  31-37من مشروع المواد الخاصة بمسؤولية الدولة الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة

والخمسين و الذي قدم إلى الجمعية العامة كجزء من تقرير اللجنة الذي يغطي أعمال تلك الدورة  ،A/56/105وال تتضمن تلك المواد

إعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار ،ولكنها جزء من جبر الضرر المنصوص عليه في المادة  18من المبادئ األساسية والمبادئ
171

ويحق لألشخاص الذين عانوا من ضرر شخصي مباشر أو غير مباشر نتيجة لتلك الحاالت التي

وقع فيها عدد كبير من األشخاص ضحايا لالنتهاكات ،الحصول على تعويض أو جبر للضرر الذي

طا نظ ار للموارد المحدودة
لحق بهم ،بيد أن التعويض النقدي البحت يمكن أن يشكل بسهولة عبئا مفر ً

المتاحة واألضرار الكبيرة الناجمة عن الحرب والمهمة الهائلة المتمثلة في إعادة اإلعمار بعد انتهاء النزاع

وجماعيا على حد سواء آخ ًذا في االعتبار نطاق ومدى الضرر الواقع ويمكن
ديا
ً
والتي تتطلب تقييما فر ً
أن تأخذ أحكام الجبر في الحاالت الفردية في االعتبار البعد الجماعي النتهاكات معينة كما يمكن أن
تؤدي إلى تسويات أوسع لمجتمعات محلية أكبر.1

ولكن يثور جدل حول االعتراف بحق الفرد في الجبر من عدمه بموجب القانون الدولي اإلنساني،

وعلى الرغم من وجود نزعة متزايدة لصالح تمكين األفراد من ضحايا انتهاكات القانون

الدولي اإلنساني من التماس التعويضات أو جبر األضرار مباشرة من الدولة المسؤولة فإنها ال تشكل

بعد جزء من القانون العرفي.2

ويستبعد عائق التسوية السلمية أو الحصانة السيادية أو الطبيعة غير ذاتية التنفيذ للحق في الجبر

بموجب القانون الدولي في الغالب المطالبات (الدعاوى) الفردية الناجحة .ويمكن للضحايا من ثم تقديم
األطرف التي
ا
التماس لحكوماتهم فحسب ،وقد ترفع تلك الحكومات شكاواهم إلى الطرف الذي ارتكب أو

ارتكبت انتهاك العالقات بين دول تكون هي نفسها قد ارتكبت انتهاكات في أغلب األحيان.3

كما نص نظام روما األساسي على ضرورة تعويض ضحايا انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في

المادة  75كنوع من عملية جبر الضرر.

التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،التي اعتمدتها الجمعية

العامة بقرار رقم  61/147المؤرخ في  16ديسمبر  ،2115وتكون تدابير معاقبة مرتكبي االنتهاكات في بعض األحيان جزء

الحقوق األساسية بشأن الحق في االنتصاف والجبر.
Inter-American Court of Human Rights, Durand y Ugarte v Peru Reparations (, Judgement of 3
December 2001, Series C, No. 89, para. 68.
 1د .توني بفنر ،آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحرب ،مختـارات من المجـلـة الدوليـة
للصلـيـب األحمـر ،المجلد  ،91العدد  ،874يونيو/حزيران ،2119 ،ص .51
2

جون-ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بك ،القواعد ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،المجلد األول القانون الدولي اإلنساني العرفي،

3

جون-ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بك ،المرجع السابق.549 ،

مطبعة جامعة كامبريدج ،ص.56
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 .2جبر الضرر ضحايا انتهاكات النزاع المسلح غير الدولي
تختلف إجراءات الجبر بالنسبة لهذا النوع من النزاع ،حيث أن االنتهاك الذي حدث في بلد الضحية

سواء بين القوات الحكومية فيما بينها ،أو بين القوات الحكومية والمتمردين فالسبيل الوحيد للضحية هو

المحاكم الوطنية.1

وقد نصت المادة  34من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول تؤكد على أن جبر الضرر الكامل

يتخذ شكل إرجاع ،وتعويض ،وترضية إما بشكل منفرد أو مشترك ،وقد الحظت لجنة القانون الدولي

أن هذه الصيغة ال تترك أي شكل من أشكال جبر الضرر للسلطة التقديرية للدولة ،ولكن توضح أكثر
أن جبر الضرر ال يمكن أن يتحقق في حاالت معينة إال عن

طريق الجمع بين مختلف هذه األشكال من جبر الضرر.2

أما مشروع مبادئ األمم المتحدة والخطوط التوجيهية بشأن الحق في اإلنصاف وجبر ضرر ضحايا

االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي (المشار
إليه فيما بعد بمبادئ األمم المتحدة بشأن جبر الضرر) فقد نص على أن جبر الضرر يشمل ما يلي
"رد الحقوق ألصحابها ،والتعويض ،واعادة التأهيل ،والترضية ،وضمانات عدم التكرار".

كما تنص مبادئ األمم المتحدة المحدثة لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل مكافحة اإلفالت

من العقاب (المشار إليها فيما بعد بمبادئ األمم المتحدة بشأن اإلفالت من العقاب( على أنه "يجب أن

يشمل الحق في جبر الضرر جميع األضرار التي تلحق بالضحية؛ ويتضمن إجراءات تتعلق باإلرجاع،

والتعويض ،واعادة التأهيل ،واجراءات تتعلق باإلرضاء على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي".
كما ذكرت محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية افينا ومواطنين مكسيكيين آخرين ،أنه من

الواضح أن جبر الضرر بشكل مالئم «يختلف بشكل ملموس تبعا للظروف المحيطة بكل حالة ،وعلى
وجه الدقة ،طبيعة ونطاق الضرر ،طالما أن األمر يتعلق بتحديد ما هو جبر الضرر المالئم الذي
يتماشى مع هذا الضرر الحاصل.3

1

عمار جبابلة ،مجال تطبيق الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون

2

تعليق لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان حول المادة  34من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الفعل الغير القانوني

الدولي اإلنساني ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،2119 ،ص .51

على المستوى الدولي ،التقرير الرسمي للدورة السادسة والخمسون للجمعية العامة ،أ / 56 / 10فقرة .2

 3افينا ومواطنين مكسيكيين آخرين (المكسيك ،الواليات المتحدة األمريكية(  ،الحكم الصادر في  31آذار/مارس ،2004الفقرة

.19
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الفرع الثاني :مبدأ جبر الضرر في القانون الدولي لحقوق اإلنسان

في بعض الحاالت يكون من الصعب تحديد ما إذا كان شخص ما ضحية انتهاك حقوق اإلنسان

كثير ما تفترض أن مفهوم الضحية معروف ،وأن الضحية ضمنيا ،هو كل
فمعاهدات حقوق اإلنسان ًا
شخص انتهكت حقوقه ،كالمادة  2فقرة  3من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة  1من

البروتوكول االختياري الملحق به ،والمادة  6من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ،والمادة  12من
البروتوكول االختياري الملحق بمعاهدة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ،والمادة  13من
اتفاقية مناهضة التعذيب ،والمادتين  13و 1من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.1

وقد عرف اإلعالن الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

2

جماعيا بضرر ،وعلى األخص بعدوان على سالمتهم
فرديا أو
ً
الضحايا بأنهم "األشخاص الذين يصابون ً
البدنية والعقلية ،أو بضرر أدبي ،أو بخسارة مادية ،أو بعدوان جسيم على حقوقهم األساسية ،من جراء

أفعال ،أو امتناعات تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول األعضاء ،بما فيها القوانين التي
تجرم اإلساءة الجنائية الستعمال السلطة".

لجميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الحق في إنصاف فعال وفي جبر الضرر ،وبالرغم من أن

هذا المفهوم هو نتيجة لمسؤولية الدولة في حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان ،إال أنه في الغالب ما يكون

مهمال ،إن األحكام القانونية الدولية بشأن هذه المسألة متباينة وفي كثير من األحيان غامضة وال
تستعمل مصطلحات موحدة ،كما أن الجوانب التفصيلية لواجبات الدول في ضمان جبر الضرر عن

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان قد أسس لها وتم صقلها في االجتهاد القضائي الدولي.3

يضمن القانون الدولي ثالثة حقوق لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الحق في معرفة الحقيقة ،الحق

في العدالة ،والحق في جبر الضرر ،حول الحاالت التي نتجت عنها مسؤولية الدولة والمتمثلة في:

مشروعا ،أو غير مشروع أو فعل خارج
 .1انتهاك قام به أحد وكالء الدولة (سواء كان الفعل
ً
نطاق القانون( .
 .2انتهاك ارتكبه فاعل ال ينتمي ألجهزة الدولة ،ولكن بإذن أو موافقة ،أو تواطئ ،أو علم الدولة.
فعال ينتهك حقوق اإلنسان ،ولكنه ال ينسب إلى الدولة.4
 .3شخص أو هيئة خاصة يرتكب ً

 1الحق في اإلنصاف وجبر الضرر في حاالت االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان –دليل الممارسين ،اللجنة الدولية للحقوقيين،

جنيف ،2119 ،ص .29
2
3

اإلعالن الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميالنو سنة. 1985

الحق في اإلنصاف وجبر الضرر في حاالت االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان –دليل الممارسين ،اللجنة الدولية للحقوقيين،

جنيف ،2009 ،ص.17

 4هذه هي الحاالت المنصوص عليها في المواد  5و8و 11من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الفعل الغير مشروع دوليا.
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إن حق الفرد في متابعة اإلجراءات الدولية للمطالبة بإصالح الضرر في أحكام القانون الدولي

نصت عليه ألول مرة المادة  8من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،كما نصت على هذا الحق عدة

أحكام اتفاقية متفرقة بين عدة معاهدات دولية ،منها المادة  2من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،

المادة  6من اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز العرقي ،المادة  11من اتفاقية مناهضة التعذيب
وضروب المعاملة القاسية الالإنسانية أو المهينة ،وكذا المادة  39من االتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل

1هذا على المستوى العالمي.

أما على المستوى الدولي الجهوي ،نجد هذا الحق منصوص عليه في المادة  13من االتفاقية األوروبية

لحماية حقوق اإلنسان ،المادة  25من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان وكذا في المادة  7من الميثاق
اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.2

3

كما ورد النص على المبدأ في العديد من األعمال القانونية الدولية الصادرة عن منظمة األمم المتحدة

مثل إعالن المبادئ األساسية للعدالة المتعلقة بضحايا اإلجرام وضحايا تجاوز السلطة ،الصادر عن

مؤتمر األمم المتحدة حول الوقاية من الجريمة و معاملة المجرمين ،والذي اعتمدته الجمعية العامة
بموجب المؤرخة في  29نوفمبر  ،1985حيث تضمن فيما يخص الحق في إصالح الضرر الئحتها

 34/41النص على ضرورة معاملة الضحايا بتعاطف مع احترام كرامتهم ،وعلى أن يكون لهم الحق

في االتصال بالجهات القضائية والميكانزمات الكفيلة بإصالح الضرر الذي لحق بهم على أن يحترم
هذا الحق احتراما تاما.

أضف إلى هذا الالئحة  57الصادرة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة بتاريخ

 1989وكذا الئحته 22بخصوص اإلجرام وتجاوز السلطة المؤرخة في  24ماي  ، 1991وكالهما

تحت عنوان" ضحايا  24ماي  1989وكذا الئحته  22اإلجرام وتجاوز السلطة."4

1

صادقت عليها الجزائر في  19ديسمبر ،1994أنظر الجريدة الرسمية رقم  91المؤرخة في .1992/12/23

 2أنظر هذه المواد في بول تفارنييه وب روالن ،المرجع السابق الذكر في الصفحات 113 ، 155، 167على التوالي.

 3صالح السعد ،علم المجني عليه ،ضحايا الجريمة ،دار صفاء للنشر ،عمان ،الطبعة 1999ص .121
4
La résolution 1989/57 du conseil économique et social en date du 25 mai 1989 intitulée
« Application de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la
criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir », ainsi que la résolution 1990/22 du conseil en date
du 24 mai 1990, intitulée « Victimes de la criminalité et victimes d’abus de pouvoir.
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المبحث الثاني
تعويض ضحايا جرائم التعذيب في القضاء الدولي
إذ تعترف جل التشريعات الوطنية بحق ضحايا الجرائم الدولية في اللجوء إلى القضاء الوطني عن

طريق تقديم الشكاوى المطالبة بالتعويضات ،في حين أهملت حقوق ضحايا الجرائم الدولية أمام المحاكم
الجنائية الدولية لفترات زمنية طويلة نسبيا ،إذا ما قورنت بتاريخ بداية المحاكمات الجنائية الدولية .1

وتمثل هذه ﺍلنقطة ﺃحد المبادئ ﺍألساسية التي ﻭﺭﺩﺕ في ﺇعالﻥ ﺍألمم المتحدة لتوفير العدالة لضحايا

الجريمة واساءة السلطة إذ جاء فيه أنه ﺍستعمال السلطة حيثما ال يكون من الممكن الحصول على
تعويض كامل من المجرم ﺃﻭ من مصادر أخرى يجب للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى:

 الضحايا الذين أصيبوا بإصابات بليغة ﺃﻭ باعتالل الصحة البدنية ﺃﻭ العقلية نتيجة لجرائم خطيرة. أسر األشخاص المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة اإليذاء وخاصة منكانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤالء األشخاص.

 ينبغي تشجيع انشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا بما فيذلك الحاالت التي تكون فيها الدولة التي ينتمي إليها الضحية عاجزة عن تنشأ صناديق أخرى

لهذا الغرض.

ويتحمل مسؤولية دفع التعويض من حيث المبدأ الشخص المدان أو الجهة التي تتحمل المسؤولية

عن أفعاله ،2كأن يكون من موظفي الدولة ،إضافة إلى إمكانية إنشاء صناديق خاصة بدفع التعويض

للضحايا ،في حالة عدم وجود موارد كافية لدى الشخص المدان الستغاللها في دفع التعويض.3

1

الفقرة  12من إعالن األمم المتحدة بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واساءة استعمال السلطة ،المعتمد

بموجب ق ارر الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  34/41المؤرخ في  29نوفمبر .1985

2
جراء األضرار البيئية التي أحدثها التسرب
طلبت األمم المتحدة من إسرائيل دفع تعويضات إلى لبنان وغيره من البالد المتضررة ّ
النفطي الناجم عن استهدافها محطات الكهرباء في لبنان في سنة  ،2116ويقال إن حزب هللا استعد “لدفع الرسوم القانونية لتي ير

الدعاوى القضائية المرفوعة من المواطنين اللبنانيين من حملة الجنسيات األُخرى في دول ثالثة” لمطالبة إسرائيل بتعويضات عن

األضرار التي تكبدوها إبان الحرب .وبشأن خطط حزب هللا ،أنظر
http //jurist.org/paperchase/2007/08/hezbollah-organizing-lawsuits-against.php.
وانظر قرار الجمعية العامة “ ،147 / 65البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية”11 ،شباط  /فبراير2111 ،
http//www.un.int/wcm/webdav/site/lebanon/shared/documents/General%20Assembly%20Resoluti
ons/ARES 3نصر الدين بوسماحة ،حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي ،ص .52
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المطلب األول

التطبيقات القضائية لتعويض ضحايا جرائم التعذيب

من المستقر عليه في القانون الدولي ،أن ضحايا جرائم الحرب يطلبون عادة من دولهم التدخل

للتفاوض باسمهم للحصول على التعويضات كما حدث في ألمانيا ،1حيث تنص أحد المبادئ العامة في

القانون الدولي العام على أن أي عمل غير شرعي ،بمعنى أي انتهاك اللتزام بموجب القانون الدولي
يؤدي إلى التزام بجبر األضرار في القضاء بقدر اإلمكان ،على العواقب المترتبة على العمل غير القانوني

واستعادة الوضع الذي كان يمكن وجوده في حال عدم ارتكاب هذا العمل.2

إن مثل هذه المبادئ تطبق على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني ،وقد تم إرساؤها صراحة منذ فترة

طويلة تعود إلى اتفاقية الهاي الرابعة لعام  ،1917والمتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية ،والتي

تنص في مادتها  3على ما يلي "يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام...ملزما بالتعويض إذا دعت

متمثال في ضرورة دفع
إليه الحاجة" ،كما أكدت المادة  91من البروتوكول اإلضافي األول مطلبا
ً
تعويضات عن انتهاك القانون الدولي اإلنساني.3
أما عن القضاء الدولي المؤقت ،فلم يتناول مسألة التعويضات إالّ إذا تعلق األمر بإعادة األمالك
ّ
4
ألصحابها األصليين .
الفرع األول :تعويض ضحايا التعذيب أمام المحاكم اإلقليمية

توفر الممارسة العملية فيما يخص تعويض الضحايا بعض الحاالت التطبيقية التي عرضت على

محاكم إقليمية يمكن االستعانة بها من طرف المحكمة الجنائية الدولية لتقدير التعويضات والحكم بها فقد

سبق للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن حكمت بالتعويضات في حاالت عديدة لضحايا التعذيب
1

حيث قامت حكومة ألمانيا ومجموعة من  65من الشركات األلمانية في ديسمبر  ،1999بالموافقة على إيداع  15بليون ماركا

ألمانيا في صندوق لتعويض األفراد الذين أجبروا على العمل في تلك المؤسسات بوصفهم عمالة إجبارية واستعبادية أثناء الحكم

النازي ،وفي جوان  ،2111اعتمدت الهيئة العليا للبرلمان األلماني ،قانونا يقضي بإنشاء مؤسسة لتقديم التعويضات المالية ألولئك
الذين تعرضوا سابقا إلى العمل اإلجباري واالستعبادي وغيرهم من ضحايا الظلم النازي.

إمانويال شيا ار جيالرد ،اصالح األضرار الناتجة عن انتهاكات القانون الدولي االنساني ،مقال منشور على الموقع

 ،www.icrc.org/ara/assets/files/other/5-repatriations-for-violations.pdfص .2
2
3

إمانويال شيا ار جيالرد ،المرجع نفسه ،ص .7

نظ ار ألهمية مبدأ جبر ضحايا انتهاكات القانون الدولي اإلنساني ،فقد جاء متضمنا في الكثير من المواثيق الدولية ،ومثاله ما

جاءت به الفقرة  3من المادة  2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،كما تضمنته المادة  9فقرة  5والمادة  14فقرة

 ،6فحق الضحية في الحصول على التعويض من أهم حقوق اإلنسان.
4

حيث تناولت كل من المادة  24فقرة  3من نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ،والمادة  23من نظام المحكمة

الجنائية الدولية لرواندا على نفس الحكم في مسألة العقوبات إلى رد الحقوق فحسب ،حيث جاء في نص المادتين " باإلضافة إلى
عقوبة السجن ،يجوز لدوائر الحكومة أن تصدر أم ار بإعادة أية ممتلكات أو أموال يكون قد جرى االستيالء عليها بواسطة سلوك

جنائي".
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وألقارب األشخاص الذين قتلوا وقررت أنه يجوز حسب الظروف منح التعويض عن الضرر المالي وغير

أيضا
ً  واشتماله، إضافة إلى إمكانية منح التعويض ألقرب أقرباء الضحية،المالي أو الضرر المعنوي
.1على النفقات والمصروفات

أما المحكمة األمريكية فقد أثيرت أمامها مسألة التعويض في قضية "فياليسكويس رودريغيز" وفي

هذه القضية خلصت المحكمة إلى ألنه " نظ ار ألن اختفاء السيد " فياليسكويس رودريغيز" لم يكن حادث
"هندوراس" فإن مقدار التعويض ال يمكن أن يستند إلى خطوط
وفاة ولكنه نتيجة أفعال خطيرة تعزى إلى
ً
توجيهية مثل التأمين على الحياة لكن يجب حسابه بوصفه خسارة إيرادات تحسب على أساس الدخل
 ومع ذلك فقد ميزت المحكمة بين،الذي يمكن أن يحصل عليه الضحية حتى وقت وفاته المحتملة
2

حالتين

فمن ناحية هناك حالة تعرضت فيها الضحية لإلعاقة الكاملة وفي هذه الحالة ينبغي أن يشمل التعويض
 ومن ناحية،كل ما عجز عن الوصول إليه مقترنا بالتعديالت المالئمة استنادا للعمر المتوقع المحتمل

أخرى هناك حالة يكون المستفيدون فيها أفراد األسرة الذين يتمتعون من ناحية المبدأ بإمكانية مالية أو
 وفي الحالة الثانية يكون من الصواب االلتزام بمعايير، أو الحصول على دخل خاص بهم،مقبولية للعمل
.جامدة بل باألحرى التوصل إلى تقدير متعقل لألضرار مع مراعاة كل حالة

كما قررت المحكمة في القضية نفسها التعويض عن األضرار المعنوية التي عانى منها أفراد عائلة

أساسا نتيجة لألثر النفسي الذي عانت
ً السيد " فياليسكويس رودريغيز" واعتبرت أن تلك األضرار كانت
1

le droit à la vérité des victimes, des proches et de la société dans son ensemble a été reconnu en
relation avec les décisions prises par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans toute une
série d’affaires...
Affaire Velásquez Rodríguez, Cour interaméricaine des droits de l’homme, Serie C, No. 4, 77 (1988)
; Affaire Myrna Mack Chang, Cour interaméricaine des droits de l’homme, Serie C, No. 101, 27475 (2003); Affaire Bámaca Velásquez, Cour interaméricaine des droits de l’homme, Serie C, No. 91,
77 (2002); Affaire Barrios Altos, Cour interaméricaine des droits de l’homme, Serie C, No. 75,
(2001).
2
Les représentants ont reconnu les efforts consentis par l’État en vue d’indemniser les proches des
victimes vu que beaucoup d’entre eux ont déjà reçu un type de compensation dans le cadre interne.
Ces sommes doivent apparaître comme faisant partie de la réparation et êtes déduites du montant
fixé par le Tribunal. Cependant, aucune des lois qui régissent le paiement des réparations octroyées
ne définit de manière explicite les dommages couverts par ces indemnisations, et ne font pas la
différence entre dommages matériels et immatériels. En outre, vu l’impossibilité de déterminer quels
furent les dépenses médicales encourues imputables aux souffrances provoquées par la disparition
des victimes, les représentants ont demandé à la Cour d’en déterminer la valeur y afférente en toute
équité. Qui plus est, au regard du dommage émergent, ils ont estimé que ce concept recouvre les
pertes encourues par les proches vu qu’ils ont consacré leur vie à la recherche de la justice. Vu
l’importance des dépenses engagées par les proches pendant plus de 30 ans, qui ne disposent d’aucun
reçu y afférent, ils ont demandé au Tribunal de fixer une somme en toute équité.
COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME, AFFAIRE GOMES LUND ET
AUTRES (« GUERRILHA DO ARAGUAIA ») C. BRÉSIL, ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2010,
p 117.
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منه األسرة ،وخاصة نتيجة الظروف المأساوية التي تتسم بها حاالت االختفاء القسري لألفراد ،1كما أثبتت
المحكمة هذا النوع من الضرر عن طريق تقارير خبراء (أطباء نفسانيون وأساتذة علم النفس).
الفرع الثاني :تعويض ضحايا التعذيب أمام المحكمة الجنائية الدولية

لما جاء القضاء الدولي الدائم ،كان الوعي الدولي في أوجه بخصوص تعويض األشخاص والضحايا

2
وفعال فقد نص النظام األساسي للمحكمة على
عما لحق بهم من أضرار من جراء الجريمة الدولية ً ،
ّ
3
مسألة التعويضات بالشكل اآلتي

 -تضع المحكمة األشكال المالئمة للتعويضات التي تمنح للضحايا 4وأصحاب الحق ،وهي إعادة

األموال ودفع التعويضات واعادة التأهيل .وعلى هذا يمكن للمحكمة (من تلقاء نفسها أو بناء على طلبهم)
أن تحدد في ق ارراها مدى الضرر أو الخسارة أو األذى الذي لحق بالمطالبين بالتعويض.

 يمكن للمحكمة أن تعوض الضحايا بناء على الصندوق اإلستئماني بموجب المادة .791

la CEDH a suivi la jurisprudence de la CIADH en relation avec les souffrances des parents proches
des personnes disparues. Selon la jurisprudence de la CIADH, ces souffrances peuvent soulever une
question du point de vue de la prohibition des traitements inhumains et dégradants et cette approche
a été adoptée à plusieurs reprises par la CEDH18. Nonobstant, parmi les décisions de la CEDH dans
cette matière il faut peut être souligner le cas Janowiec et autres c. Russie, déjà analysé, dans lequel
la CEDH conclut que il n’y avait pas eu de violation de l’article 3 CEDH en relation avec les
requérants, parents proches des personnes décédés au cours de la massacre de Katyn. La CEDH, en
soulignant que le cas ne pouvait pas être traité comme une affaire de disparition mais comme une
affaire de décès confirmé, affirma que les droits de requérants n’avaient pas étés violé puisque la
Cour avait conclu à l’existence d’une violation dans des cas pareils seulement dans des circonstances
très concrètes, comme par exemple, dans les cas ou les parents de la victime avaient été témoins
directs de la souffrance des membres de leur famille. Afin de arriver à cette conclusion, la Cour fit
référence aux grands efforts déployés pour faire la lumière sur les circonstances entourant le
massacre de Katyn.
María Díaz Crego, L’INFLUENCE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
INTERAMÉRICAINE SUR LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME.
 2وقد سعى لطرح مسألة التعويضات كل من فرنسا ،المملكة المتحدة وعدد من المنظمات الدولية غير حكومية.
 3تنص المادة  75من النظام األساسي للمحكمة "تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر األضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو

فيما يخصهم ،بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد االعتبار .وعلى هذا األساس ،يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها ،عند الطلب

أو بمبادرة منها في الظروف االستثنائية ،نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم ،وأن تبين
المبادئ التي تصرفت على أساسها.

للمحكمة أن تصدر أم ار مباش ار ضد شخص ُمدان تحدد فيه أشكاال مالئمة من أشكال جبر أضرار المجني عليهم ،أو فيما
يخصهم ،بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد االعتبار ،وللمحكمة أن تأمر ،حيثما كان مناسبا ،بتنفيذ قرار الجبر عن طريق
الصندوق اإلستئماني".

4
يعرف الضحية ،إالّ ّأنه تدارك سهوه بنص المادة  85من الئحة المحكمة المتعلقة
من المفارقة ّ
أن النظام األساسي للمحكمة لم ّ
فعرفها على النحو التالي "هي كل شخص طبيعي أصيب بضرر ما من جراء جرم يقع في إطار اختصاصات
باإلجراءات واإلثبات ّ

المحكمة ،كما بمكن أن يقصد بها كل منظمة أو مؤسسة ذات طابع ديني أو تعليمي أو فني أو مخصصة للعلوم أو األعمال الخيرية،

أصيبت أموالها بضرر مباشر ،كما قد يقصد بها كل بناء أثري أو مستشفى ،أو أي مكان آخر ،أو شيء يستخدم ألهداف إنسانية،

ويكون قد أصيب بضرر مباشر".
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بمجرد أن ينال الجاني عقابه ،بل
وبهذا يكون نظام المحكمة قد تجاوز أن يتم جبر ضرر الضحايا
ّ
عما لحق بهم من ضرر أو خسارة.
جعلهم أطراف مدنية يستحقون تعويضا ّ
لقد أنشأ نظام روما األساسي مؤسستين مستقلتين وهما المحكمة الجنائية الدولية والصندوق االستئماني

للمجني عليهم ،على الرغم من استحالة إزالة الضرر الذي تسببه اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم
ضعفا
ضد اإلنسانية وجريمة العدوان ،فمن الممكن مساعدة الناجين من هذه الجرائم ،وبخاصة األكثر
ً
بينهم ،في بناء حياتهم من جديد واسترداد كرامتهم ومكانتهم كأفراد فاعلين يسهمون في مجتمعاتهم

إسهاماً كامالً.1

ويدافع الصندوق االستئماني للمجني عليهم عن قضايا المجني عليهم ويقوم بتعبئة الناس والموارد

مشروعات تجديدية تلبي
واإلرادة السياسية لصالحهم ولصالح مجتمعاتهم المحلية ،وهو يمول أو ينفذ
ً
احتياجات المجني عليهم الجسدية أو المادية أو النفسية ،كما يمكنه أن يضطلع ببعض اآلنشطة مباشرًة،

إذا ما طلبت منه المحكمة ذلك ،ويستطيع الصندوق االستئماني للمجني عليهم أن يعمل على تحقيق

مصلحة المجني عليهم قبل اإلدانة التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية أو من دون أن تكون هناك
إدانة .كما أنه يتعاون مع المحكمة لتفادي عرقلة اإلجراءات القضائية الجارية.2

وفي ضوء القرار التاريخي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في  7أوت  2112بشأن المبادئ

واإلجراءات المتعلقة بجبر الضرر في قضية "لوبانغا" ،3واصلت بعض الدول األعضاء اإلعراب عن

رأي مفاده أنه ينبغي إصدار مبادئ متسقة تسري على نطاق المحكمة بشأن جبر الضرر ،وفًقا للفقرة
 1من المادة  75من نظام روما األساسي ،وفي هذا الصدد ذكرت المحكمة ،أنه ينبغي إجراء مناقشات
بشأن نظام جبر الضرر عقب اآلنتهاء من البت في قضيتي "لوبانغا" و"كاتانغا ونغودجولو" وسيتضمن

ذلك النظر في مسائل شتى ،من بينها جبر األضرار الفردية والجماعية ،سواء كانت المبادئ المتعلقة
1
2

فهم المحكمة الجنائية الدولية ،من منشورات المحكمة الجنائية الدولية ،2111 ،ص .36-35

فهم المحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابق ،ص .36

 3إن الحكم على لوبانجا والذي أعلن في  14مارس ُ 2112يفسح الطريق ألول عملية جبر ضرر للمحكمة الجنائية الدولية ،وعليه
فقد طرحت عدة مقترحات حول ما يستلزم لجبر الضرر ،كما دعت الدائرة التمهيدية رقم  1بشكل خاص إلى تقديم مالحظات عن

المبادئ التي تُطبق في قضية لوبانجا ،وعلى ضوء ذلك فإن الصندوق االئتماني للضحايا ،أوضح أنه بينما يجب أن تحتوي المبادئ

على كيفية أداء إجراءات جبر الضرر فإنها ) المبادئ( يجب أيضا تتناول األسئلة األساسية ذات الصلة بحق ضحايا الجرائم الدولية
فعالة ،سهلة
في التعويضّ ،
وعين الصندوق االئتماني للضحايا الحاجة لمبادئ تكفل ضمن أشياء أخرى ،إجراءات جبر أضرار ّ
المنال وذات مغزى ،تسمح للضحية باالنخراط في كل مراحل اإلجراء وتتضمن مبادئ حول عدم التمييز وعدم التشنيع وفرص

الفعالة بالنسبة للضحايا من النساء والفتيات .وأشار الصندوق أيضا إلى إقامة مبادئ حول أحقية الضحايا ومعيار االثبات
الوصول ّ
والطبيعة المادية والرمزية للمنح والبعد العملياتي إلنفاذ منحة جبر الضرر.

غاييل كارايون ،جبر الضرر لضحايا لوبانجا المذكرات التي ُقدمت حتى االن ،حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية،

نشرة مجموعة عمل حقوق الضحايا ،العدد ،20،ربيع  ،2112تصدرها منظمة ريدريس ،ص  ،6مقال منشور على الموقع

www.vrwg.org
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بجبر الضرر ينبغي تناولها في وثيقة تسري على نطاق المحكمة ،أو كان ينبغي زيادة بلورة هذه المبادئ
على أساس كل حالة على حدة وبصرف النظر عما إذا كان قاض واحد هو الذي قد يتناول جبر

الضرر للضحايا.1

وتجدر اإلشارة إلى أن المسؤولية عن جبر الضرر ترتكز بشكل حصري على المسؤولية الجنائية

الفردية وأنه لذلك ال يجوز تحت أي ظرف من الظروف إصدار أوامر إلى الدول باستخدام ممتلكاتها
وأصولها.

وكنموذج عن حكم صادر عن المحكمة الجنائية الدولية ومتعلق بالتعذيب ،قضية بيمبا Jean-Pierre

 ،2Gombo Bembaففي  23ماي  2118أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية أمر اعتقال مختوم بحق

جان بيير بيمبا غومبو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية أبرزها جرائم التعذيب ،وفي الـ24

من ماي  2118تم اعتقال بيمبا من قبل السلطات البلجيكية ونقل إلى مركز اعتقال المحكمة الجنائية

وعرض بيمبا للمرة األولى أمام قضاة الدائرة االبتدائية الثالثة في
الدولية في الهاي في  3جوان ُ ،2118

اليوم التالي 3بتهم بارتكاب جرائم حرب (االغتصاب والقتل والنهب) في جمهورية أفريقيا الوسطى خالل
الفترة من  26أكتوبر  2112إلى  15مارس.42113

وفي الفترة من  23نوفمبر  2010إلى  20مارس  ،2112استدعى االدعاء  41شاهدا ،منهم

أربعة شهود خبراء ،بمشاركة  5512ضحية في الدعوىُ ،وأذن لضحيتين باإلدالء بشهادتهما أمام
المحكمة ،وأبدت ثالث ضحايا أخرى آراءها وشواغلها عبر اتصال بالفيديو في ماي وجويلية .52112

وبتاريخ  21جوان  2116حكم على بيمبا بالسجن  18سنة ،حيث اعتبر القضاة جرائم االغتصاب
المرتكبة وبعنف تشكل فيِ آن واحد جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.

1

تقرير المكتب عن الضحايا والمجتمعات المتأثرة والصندوق االستئماني للضحايا وجبر األضرار ،الدورة الحادية عشرة للمحكمة

2

إن "جان بيير بيمبا" غومبو هو المشتبه به األول وأول معتقل في قضية جمهورية إفريقيا الوسطى ،وكان "بيمبا" رئيس والقائد العام

الجنائية الدولية ،نوفمبر  ،2112الوثيقة رقم  ICC-ASP/11/32الصادرة في  23أكتوبر .2112

لـ "حركة تحرير الكونغو" ،وهو النائب السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وعضو مجلس الشيوخ في برلمان جمهورية الكونغو

الديمقراطية.

المحكمة الجنائية الدولية آخر التطورات ،المرجع السابق ،ص .25-24
Mandat d’arrêt à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo (Chambre préliminaire III), n° ICC01/05-01/08-1, 23 mai 2008 et n° ICC-01/05-01/08-15, 10 juin 2008.
4
Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome,
relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de Jean Pierre Bemba Gombo
(Chambre préliminaire III), n° ICC-01/05-01/08-424-tFRA, 15 juin 2009.
 5تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى األمم المتحدة للفترة  ،2011-2012تقرير صادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة14 ،
3

أوت  ،2112الوثيقة رقم  ،A/67/308ص .11
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المطلب الثاني

عقبات استيفاء ضحايا جرائم التعذيب لحقوقهم

إن عدم الوصول إلى إقرار مشروع فعال يحتوي على المبادئ األساسية لجبر الضرر لضحايا

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ،وعجز هذه الفئة عن استيفاء حقوقها أمام
القضاء الوطني أو الدولي يعود عدة عوامل أوجزناها فيما يلي
 .1الحصانة التي يتمتع بها مرتكبي جرائم التعذيب
نظ ار للتضارب في المواقف الدولية من مسألة الحصانة فقد جاء قرار محكمة العدل الدولية ليضع حدا
لكل تضارب وذلك في قضية الكونغو ضد بلجيكا بتاريخ  14فبراير  ،2112حيث أكد أن الحصانة

الممنوحة للدولة ال تعفي من العقاب في حالة ارتكاب جرائم دولية ،واستنتجت الدولة أربع حاالت يمكن
من خاللها متابعة أي مسؤول متهم بارتكاب جرائم دولية وهي:1

 -يمكن متابعة المسؤول السامي أمام القضاء الوطني للدولة التي يتبعها حسب قانونها الداخلي.

 عدم تمتع المسؤول السامي بالحصانة القضائية في مواجهة القضاء الوطني للدولة األجنبية فيحالة تنازل الدولة التي يتبعها عن الحصانة المقررة له.

 -في حالة توقف المسؤول السامي عن ممارسة وظائفه ،تزول حصانته الجنائية أمام القضاء

الوطني للدولة األجنبية شريطة أن تكون هذه األخيرة مختصة وفًقا لقواعد القانون الدولي وبالنسبة
ألفعال ارتكبت أثناء عهدته بصفة خاصة لم يكن لها طابع وظيفي.

 أما إحالة األخيرة فهي استبعاد مبدأ الحصانة بالنسبة للموظفين الرسميين أمام المحاكم الجنائيةالدولية متى تقرر اختصاص هذه األخيرة ،كالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ورواندا
والمحكمة الجنائية الدولية.

 .2التسليم كعقبة الستيفاء التعويض
ال يتوقف حق ضحايا الجرائم الدولية في الحصول على العدالة على مجرد انعقاد االختصاص للهيئة

كثير ما حالت وما
أيضا إلى عدم االصطدام ببعض العوائق اإلجرائية ،والتي ًا
القضائية ،وانما يحتاج ً
تزال تحول دون تمكنهم من الوصول إلى غايتهم وهي الحصول على حقوقهم ،هذه العوائق والعقبات وان
شكلت في وقت مضى سببا أساسيا النتشار ظاهرة اإلفالت من العقاب على ارتكاب الجرائم الدولية،

عرفت تراجعا كبي ار في النصف الثاني من القرن العشرين خاصة على المستوى الدولي حيث لم يعد من

1

محمد عبد المنعم عبد الغني ،الجرائم الدولية ،دراسة في القانون الدولي الجنائي ،دار الجامعة الجديدة ،مصر،2111 ،

ﺹ.114
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المقبول االستناد عليها لوقف اإلجراءات القضائية ،وهي تتمحور باألخص في مسألة تسليم المجرمين

بارتكاب جرائم دولية من أجل انعقاد المحاكمة التي يستطيع الضحايا من خالل الحصول على حقوقهم.1
 .1استبعاد االختصاص بمسؤولية الدولة

في هذا المقام تجدر اإلشارة إلى حكم محكمة العدل الدولية بشأن قضية "البوسنة والهرسك" ضد

صربيا بشأن دفع التعويضات جاء مخيبا لآلمال ،حيث برأت المحكمة صربيا ولم تلزمها بدفع التعويضات

لعدم وجود أدلة كافية على أن الحكومة أعطت أوامر مباشرة إلى القوات التي ارتكبت اإلبادة الجماعية

وعدم وجود القصد العمدي للدولة ،وهو العنصر المعنوي األساسي لقيام جريمة اإلبادة ،كما فضت بأن

الجبر المالي عن عدم منع اإلبادة الجماعية في "سريبرينيستا" ليس هو الشكل المالئم للجبر ،وبالتالي

قررت المحكمة أنه ال يتوجب على "صربيا" دفع تعويضات مالية ألهالي الضحايا؛ ألن ذلك سيفضي

إلى تكلفة عالية على الحكومة الصربية قد تصل إلى ماليين الدوالرات أو اليورو.2

ويمكن أن تقوم الدولة بجبر الضرر من جانبها بتصرف منفرد منها ومثال ذلك قيام دولة ألمانيا

وبمبادرة منها بدفع تعويضات إلى نزالء معسكرات االعتقال وضحايا الجرائم الطبية أثناء الحرب العالمية

الثانية ،وهو ما قامت به النرويج لألشخاص الذين عانوا من اإلجراءات التعسفية أثناء الحرب العالمية
الثانية وال سيما اليهود ،كما قامت الواليات المتحدة األمريكية بجبر ضرر يابانيين سجنوا أثناء الحرب

العالمية الثانية.

إال أنه في سنة  2113جاءت أحكام المحاكم االتحادية األلمانية العليا بأنها غير مسؤولة عن دفع

تعويضات ألن الحرب في مفهومها هي عالقة دولة بدولة والمسؤولية ال تقع إال على الدول قبل بعضها

البعض ،وليس لألفراد الحق في طلب التعويض مباشرة والقانون الدولي يعطي الحق في ممارسة حماية
رعايا الدولة للدولة ذاتها ويبقى لها الحق في المطالبة بالتعويض.3

 .4رفض سلطات االحتالل اإلقرار بمسؤوليتها الجنائية والمدنية عن ارتكابها جرائم التعذيب

إن إقرار الدولة بارتكابها جرائم أثناء االحتالل هو اعتراف صريح بانتهاك قواعد القانون الدولي وعلى

دوليا بحبر الضرر وتعويض الضحايا ،لذلك غالبا ما تتهرب
رأسها اتفاقيات جنيف ،والذي يستتبع التزاما ً
الدول المحتلة من االعتراف بارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ضد سكان الدولة المحتلة ،وأبرز

قديما وما يحدث حتى اآلن في فلسطين.
مثالين في هذا السياق ما حدث في الجزائر ً
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فمن أخطر جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر جريمة التعذيب ،وقد مارسته السلطات االستعمارية

قصد نزع الصفة اإلنسانية عن الضحية ،وكسر إرادته وفي نفس الوقت ترويع وارهاب كل من له عالقة
سلوكا معينا.1
بالضحية ،وضرب ً
مثال للجميع فيما يمكن أن يتعرضوا له لو أنهم سلكوا ً
وقد كان التعذيب عبارة عن عملية استنطاق يتعرض لها كل جزائري يشتبه في انتمائه للثورة ودعمه لها،

والهدف منها هو الضغط على المسجون أو المعتقل وإلجباره على االعتراف بما لديه من معلومات تفيد
السلطات االستعمارية لكشف أسرار الثورة وتحركات المجاهدين ،ومن أبرز المجرمين الفرنسيين الذين

مارسوه أو ازريس ،بيجار ،سوزيني وماسو.2

وعوضا من أن تحاول فرنسا جبر ضرر ضحايا جرائمها في الجزائر ،قامت باستصدار قانون تمجيد
ً
االستعمار بتاريخ  23فيفري  ،2115وبالتالي قامت بتبرير كل جرائمها في الجزائر وأنكرت على
ضحاياها حقهم في التعويض وجبر الضرر.3

وتعد المناضلة "جميلة بوحيرد" رم از للصمود في وجه التعذيب فقد انضمت لصفوف المقاومة الجزائرية

إلى أن أصبحت المطلوب رقم -1-من السلطات االستعمارية ،تم القبض عليها سنة  1957لتبدأ رحلة

التعذيب في السجون الفرنسية ،من إطفاء أعقاب السجائر في جسمها ،وصعق كهربائي ولمدة  3أيام
حيث تم ربط األسالك بحلمتي الثدي وعلى اآلنف واألذنين ،وقد تحملت التعذيب دون أن تبوح بأسرار

المقامة ،قبل أن تحاكم محاكمة صورية ويحكم عليها باإلعدام.4

أما في فلسطين ،فيعد التعذيب أحد أهم األساليب التي تستخدمها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد

سكان األراضي المحتلة وبأساليب متعددة وممنهجة ،وال سيما ضد األسرى وهو ما تشير إليه كل التقارير.
فعلى سبيل المثال قيام الوحدة المسماة "متسادا" التابعة لمديرية السجون بتاريخ 2117-11-22

باقتحام أحد أقسام السجن بالنقب ،أثناء نوم السجناء ،وباشرت بإطالق قنابل الغاز واألعيرة النارية باتجاه

األسرى بشكل كثيف ،ثم تم نقلهم إلى غرف صغيرة ال تتسع إال لعدد صغير منهم مما أدى إلى اختناق
عدد كبير منهم واصابتهم إصابات بالغة ،وقد أدى اهمال عالجهم لوفاة األسير الفلسطيني "محمد

األشقر".5
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وتجدر اإلشارة إلى أن معظم األسرى لدى خروجهم يحجمون عن رفع دعاوى لزوال آثار التعذيب من

جهة ،وتأكدهم من عدم جدواها من جهة أخرى.

ومن أشهر جرائم التعذيب المرتكبة على األراضي الفلسطينية أحداث الحرم القدسي الشريف بتاريخ

 2111/19/28حيث اندلعت صدامات عنيفة بين المصلين وقوات الشرطة اإلسرائيلية عقب زيارة زعيم

المعارضة اإلسرائيلي آنذاك "أرييل شارون" للمكان ،وقد وصل عدد الضحايا خالل أول شهرين سبعة
عشر ألف جريح ومصاب يعاني  11بالمائة منهم من اإلعاقة نتيجة تعرضهم للتعذيب.1

وبالرغم من ثبوت مسؤولية إسرائيل عن ارتكاب جرائم دولية غاية في الخطورة بدء بالعدوان وصوال

إلى التعذيب ،إال أنه ال يمكن للضحايا اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ،حيث أنها ليست مختصة

بالنظر في أي دعوى ضد إسرائيل ،ألنها ليست عضوا في المحكمة ألنها متخوفة من أن تثار مسؤوليتها
عن انتهاكاتها للقانون الدولي اإلنساني والرتكابها جرائم حرب ،وهو ما منعها من المصادقة على نظام

روما األساسي.

وعليه ال يمكن التصور –وفًقا للمعطيات الحالية-مطالبة سكان األقاليم المحتلة بالتعويض عن التعذيب

مؤخرا ،على اعتبار أن
الممارس من قبل سلطات االحتالل سواء تمت الجريمة في وقت سابق أو حدثت
ً
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ال تتقادم.

الخاتمة

على الرغم من أن المجتمع الدولي قد أنشأ ترسانة قانونية تحتوي على حقوق اإلنسان التي يجب على

جميع الدول التعهد باحترامها وحمايتها ،إال أن أهم هذه الحقوق ال زالت تنتهك في كل أنحاء العالم ،تارة

باسم الحرب وتارة أخرى باسم قانون الطوارئ والحاالت االستثنائية ،ومن أهم االنتهاكات المرتكبة ضد

اإلنسان التعذيب.

وعليه لم تقتصر الجهود الدولية الرسمية منها وغير الرسمية على الوقاية من التعذيب قبل وقوعه،

إنما سعت المجموعة الدولية إلى إصالح األضرار التي تخلفها هذه األعمال الشنيعة على الضحية من
آثار جسدية ونفسية ،من خالل آلية جبر الضرر ،والذي يعد التعويض أبرز صورها.

ومراعاة لحقوق الضحية في العيش حياة عادية أنشأت األمم المتحدة صندوق األمم المتحدة لضحايا

التعذيب ،حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم ونسيان ما خلفه التعذيب من آثار سلبية.

إال أنه من المؤكد أن اآلثار الجسدية قد تزول بمرور الوقت ،لكن هل يتصور نسيان ما يخلفه التعذيب

من آثار نفسية؟ هل يمكن أن تنسى المرأة مأساة تعرضها لالغتصاب؟ وهل يمكن أن ينسى األسير
خوفه وقلقه بمجرد أن يسمع صوت فتح زنزانته ألنه متأكد أن كرامته ستداس على يد سجانه الذي يذيقه

كل أنواع األلم؟
1
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كفيال بجبر ضرر الضحايا ،بل يتحقق الجبر عندما
من المؤكد أن التعويض المادي لم ولن يكون ً
يتابع المسؤولون عن التعذيب أمام القضاء لينالوا جزاءهم المناسب ،فال يطفأ ألم التعذيب إال لذة تحقق
العدالة.

وعليه ،فقد توصلنا إلى التوصيات التالية

 ضرورة نشر ثقافة إصالح الضرر بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه ،واال تعويض الضحايا
كنوع من جبر الضرر.

 تسجيل انتهاكات حقوق اإلنسان سواء وقعت في السلم أم في الحرب تحضي ار لمرحلة المحاكمة
الستيفاء الضحايا حقوقهم.

 تقرير مبدأ المسؤولية المدنية جنبا إلى جنب مع المسؤولية الجنائية لتحقيق العدالة الجنائية
بالنسبة للضحايا.
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مواجهة جريمة التعذيب في القانون الدولي
الدكتورة

الدكتور

هدى لطيف العقيدي

عمر خضر سعد

أستاذة القانون بالجامعات التونسية

أستاذ القانون بالجامعة اإلسالمية

ملخص
يعد التعذيب ظاهرة عالمية منتشرة منذ أقدم العصور ،حيث يلجأ اإلنسان إلى التعذيب كوسيلة للنيل

من اآلخر ،أو إلرغامه على القيام بعمل أو االعتراف بشيء ،ما كان ليقوم به لوال تعرضه للتعذيب،

ونظر لخطورة هذه الظاهرة فقد وقع التنصيص عليها وتجريمها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
ًا
بناء على قاعدة ال جريمة دون نص.
واتفاقية مناهضة التعذيب عام  1986وغيرها من االتفاقيات ً
لذلك كان من الضروري الوقوف عند موضوع مواجهة جريمة التعذيب في القانون الدولي وبحثه

بشيء من التفصيل ،وقد تم ذلك من خالل مبحثين رئيسيين تعرضنا فيهما لمفهوم جريمة التعذيب وسبل

مواجهتها.

وقد كانت أهم نتيجة توصلنا إليها فإنها تتمثل في أن اتفاقية مناهضة التعذيب لم تُشر إلى وسائل
التعذيب المتبعة وال حتى بشكل عرضي أو عام واكتفت بتعريف التعذيب.
أما أهم توصية فإنه يجب تفعيل التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والمحكمة الجنائية أكثر ِمما
هو عليه اآلن لتسليم الجناة ومعاقبتهم كي ال تكون االتفاقيات مجرد حبر على ورق.

الكلمات المفتاحية
مفهوم التعذيب-تجريم التعذيب-مناهضة التعذيب-الوسائل التقليدية للتعذيب-الوسائل الحديثة للتعذيب-
اآلليات الوقائية للتعذيب-اآلليات العالجية للتعذيب-اتفاقية مناهضة التعذيب-جرائم ضد االنسانية.
Abstract
Torture is a universal phenomenon that has been widespread since ancient
times, when human beings resorted to torture as a means of depriving the
other or forcing them to do something or confess something that they would
not have done unless subjected to torture. Because of the seriousness of this
phenomenon, Universal Declaration of Human Rights has prohibited torture,
and this approach was reinforce by the Convention Against Torture in 1986,
where torture was to be stipulated and criminalized on the basis of nullum
crimen sine lege.
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Accordingly, it was necessary to address the subject of confronting the
crime of torture in international law and to discuss it in some detail. This was
done through two main subsections in which we presented the concept of the
crime of torture and ways to confront it.
The most important finding was that the Convention against Torture did
;not refer to the methods of torture used, not even incidentally or in general
and it merely defined torture.
The most important recommendation should be to activate cooperation
between States, international organizations and the criminal court more than it
is now to hand over the perpetrators and punish them so as not the
conventions to be mere words on paper.
 مقدمةالحمد هلل والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد (صلى هللا عليه وسلم) وعلى آله وصحبه
ومن وااله ...وبعد

لقد عرفت البشرية التعذيب منذ أقدم العصور ،حيث كان والزال اإلنسان يلجأ إلى التعذيب كوسيلة

للنيل من اآلخر ،أو إلرغامه على القيام بعمل أو االعتراف بشيء ما كان ليقوم به لوال تعرضه للتعذيب.

ونظر لما تشكله هذه الجريمة من خطورة على سالمة اإلنسان وحريته فقد منع اإلعالن العالمي
ًا
لحقوق اإلنسان التعذيب ،وقد تدعم هذا التوجه في اتفاقية مناهضة التعذيب عام  ،1986حيث كان البد
من التنصيص على التعذيب وتجريمه بناء على قاعدة ال جريمة دون نص.

وقبل الخوض في موضوع البحث األساسي كان البد من بيان مفهوم التعذيب لتحديد األفعال التي

تندرج تحته ،حيث توّلت المادة  7من اتفاقية مناهضة التعذيب  1986تعريفه ،باإلضافة إلى غيرها من

االتفاقيات.

ولم يقتصر دور هذه االتفاقيات على تحديد مفهوم التعذيب من حيث التعريف وبيان أركان جريمة

التعذيب بل أنها وضعت آليات لمواجهة التعذيب يمكن تقسيمها إلى آليات وقائية أي قبل وقوع عملية

جنب وقوعها من أساسه ،وأخرى عالجية تتعلق بمعاقبة مرتكب جريمة
التعذيب ،وذلك بوضع ُسبل تُ ّ
بناء على مبدأ ال عقوبة دون نص.
التعذيب ً
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أوًال :أهمية البحث :تأتي أهمية إعداد هذا البحث وسبب اختياره لعدة أسباب ،أهمها:
 .1تأثير موضوع التعذيب ،حيث نجد تزايد ارتكاب جريمة التعذيب بشكل ملحوظ.

 .2خطورة جريمة التعذيب باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي اإلنساني ولحقوق اإلنسان.
 .3تأثير التعذيب على الحالة الجسدية والنفسية للشخص الذي يقع تعذيبه.
 .4االطالع على مدى فعالية آليات مواجهة جريمة التعذيب.
 .5وضع دراسة متخصصة تتعلق بمواجهة جريمة التعذيب.

ثانيا :أهداف البحث
ً
 .1تحديد مفهوم التعذيب في القانون الدولي من خالل تعريفه ومقارنته بالمفاهيم المشابهة له.
 .2البحث في الوسائل المستخدمة في التعذيب بشكل انتقائي.

 .3البحث في آليات مواجهة جريمة التعذيب على مستوى القانون الدولي.
 .4بيان مدى فعالية آليات مواجهة جريمة التعذيب.

ثال ًثا :إشكالية البحث

تتلخص إشكالية البحث في زيادة عمليات التعذيب في معظم أرجاء العالمِ ،مما يثير التساؤل األساسي

المتمثل في كيف يمكن مواجهة جريمة التعذيب في القانون الدولي؟

ابعا :أسئلة البحث الفرعية
رً
 .1ما هي جريمة التعذيب؟

 .2من هم أطراف جريمة التعذيب؟

 .3ما هي الوسائل المستخدمة في جريمة التعذيب؟
 .4ما هي اآلليات المستخدمة في مواجهة جريمة التعذيب؟

خامسا :منهجية البحث
ً
وتحديدا اتفاقية مناهضة
سنتبع في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي في ضوء االتفاقيات الدولية،
ً

التعذيب واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،واعالن األمم المتحدة المتعلق بحماية جميع األشخاص من
التعرض للتعذيب المؤرخ في ديسمبر.1975

سادسا :هيكلية البحث
ً
المبحث األول :مفهوم جريمة التعذيب.
المطلب األول :تعريف جريمة التعذيب.

المطلب الثاني :الوسائل المستخدمة في جريمة التعذيب.
المبحث الثاني :آليات مناهضة جريمة التعذيب.

المطلب األول :اآلليات الوقائية

المطلب الثاني :اآلليات العالجية.
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المبحث األول
مفهوم جريمة التعذيب
1
نصت المادة الخامسة من
ً
استنادا إلى مبدأ ال جريمة دون نص وال عقوبة دون نص  ،فقد ّ
2
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المعتمد في  11كانون األول/ديسمبر  1948أنه ":ال يجوز إخضاع

ونظر ألهمية
ًا
أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة"،3
عاما على اإلعالن
موضوع التعذيب ،وبحثًا عن إطار قانوني له وايجاد آليات لمناهضته ،وبعد ً 36
وتحديدا في  11كانون األول/ديسمبر  1984اعتمدت الجمعية العامة 4اتفاقية
العالمي لحقوق اإلنسان،
ً
المهينة ،والتي دخلت
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ُ
حيز التنفيذ في  26حزيران/يونيه .1987
ولم تكن اتفاقية مناهضة التعذيب هي األولى من نوعها حيث صدر في ديسمبر  1975إعالن

األمم المتحدة المتعلق بحماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب ،إال أن اتفاقية مناهضة التعذيب

تعتبر الوثيقة األهم في موضوع التعذيب في القانون الدولي.

1يختلف هذا المبدأ في القانون الدولي عنه في القانون الداخلي من حيث اعتماد مصطلح "النص"؛ إذ أن مفهوم هذا المصطلح في

القانون الدولي ذو صبغة موسعة مقارنة بالقانون الداخلي فق يكون اتفاقاً أو ُعرفياً دولياً أو أي مصدر آخر من المصادر المتفق
عليها في القانون الدولي ،سوسن تمرخان بكة ،الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،2116 ،بيروت /الجمهورية اللبنانية ،ص.217 .

2اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان— وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق اإلنسان—صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية
والثقافية من جميع أنحاء العالم ،واعتمدت الجمعية العامة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في باريس في  11كانون األول /ديسمبر

 1948بموجب القرار  217ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم .وهو يحدد وللمرة األولى
حقوق اإلنسان األساسية التي يتعين حمايتها عالميا .وترجمت تلك الحقوق إلى  511لغة من لغات العالم .مشار إليه موقع األمم

المتحدة على شبكة األنترنت بتاريخ .)http //www.un.org/ar/universal-declaration-human) 2117/11/29

3جاء في المادة  1من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  1951أنه":ال يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب وال لعقوبات أو

معامالت غير إنسانية أو مهينة" ،االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،روما في  4نوفمبر /تشرين الثاني  ،1951معدلة بالبروتوكولين

رقم  11و ،14ومتممة بالبروتوكول رقم  4و 6و 7و 12و.13

4الجمعية العامة هي جهاز التداول ووضع السياسات والتمثيل في األمم المتحدة .ولجميع الدول الـ  193األعضاء في األمم المتحدة
تمثيل في الجمعية العامة ،مما يجعل هذا الجهاز جها از ذي تمثيل عالمي بامتياز .وفي كل سنة ،ابتداء في أيلول/سبتمبر ،تجتمع
الدول األعضاء في األمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة بنيويورك للدورة السنوية للجمعية العامة والمناقشة العامة التي يحضرها

كثير من الزعماء ويلقون فيها كلماتهم .ويتطلب استصدار مقرر من األمم المتحدة — في ما يتصل بالمسائل المهمة مثل السلم
واألمن وقبول عضوية دول جديدة ومسائل الميزانية — بموافقة أغلبية ثلثي األعضاء في الجمعية العامة .بينما تصدر المقررات

بشأن القضايا األخرى بتصويت األغلبية البسيطة .وتنتخب الجمعية العامة سنويا رئيسا لدورتها ،يشغر ذلك المنصب لفترة سنة
واحدة .مشار إليه موقع األمم المتحدة على شبكة األنترنت بتاريخ http //www.un.org/ar/sections/about- 2118/11/29
)(/un/main-organs
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وباإلضافة إلى االتفاقيات والصكوك الدولية فقد برز نوعان آخران من القوانين وهما القانون

الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،1واللذين يهدفان بالخصوص إلى حماية الحياة

اإلنسانية وخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية ،وكفالة الحقوق األساسية لألشخاص
الخاضعين للمالحقة الجزائية ،وحماية النساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات الخصوصية ،لكن ذلك

لم يحل دون تنفيذ مجازر ضد المدنيين وتعدد معسكرات االعتقال المرعبة.2

ما يمكن مالحظته أن ممارسة التعذيب يمكن أن تقع في حاالت السلم وكذلك في حاالت الحرب؛

ففي حاالت السلم نجد مثالً حاالت التعذيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق اإلنسان ،وكذلك
السجناء بكافة شرائحهم ،وفي حاالت الحرب نجد مثالً حالة تعذيب أسرى الحرب ،ولقد أوجبت اتفاقيات

جنيف لعام  1949وكذا البرتوكوالن الملحقان بتلك االتفاقيات لعام  1977معاملة األسرى معاملة إنسانية

في الحروب الداخلية والدولية.3

مر
ولقد كانت الشرائع القديمة ّ
تميز بين العبد والسيد (الحر) ،فنجد أن القانون الروماني القديم قد ّ
بمرحلتين:
 .1المرحلة األولى :لم يكن معوًال على التعذيب في هذه المرحلة ،حيث سادت قاعدة عامة تحظر

نظر لقلة
ممارسة التعذيب مع السيد الحر ،وهذا بديهي ،ومع العبد الذي كان يتمتّع بحماية كاملة ًا
عدد العبيد.

 .2المرحلة الثانية :بدأت مع توافد العبيد على اإلمبراطورية الرومانية حيث بدأ العبيد يفقدون الحماية
من التعذيب ،كما شمل التعذيب الوافدين والمواطنين الرومانيين خاصة في جرائم الخيانة العظمى ،ثم

امتد إلى الجرائم العادية.4

1القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان مجموعتان متميزتان من القواعد القانونية لكنهما متكاملتين .ويعنى

كالهما بحماية أرواح األفراد وصحتهم وكرامتهم .لكن ،القانون الدولي اإلنساني ينطبق في النزاعات المسلحة فقط بينما يسري قانون

حقوق اإلنسان في كل األوقات سواء في حاالت السلم أو الحرب .مشار إليه شبكة االنترنت ،موقع اللجنة الدولية للصليب االحمر،

بتاريخ .(https //www.icrc.org/ara/resources/documents) 2117/11/31

2رضا بن عمر ،دليل التصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي ،مجموعة مقاالت مقدمة من عدة القضاة ،التوطئة ،و ازرة العدل
وحقوق اإلنسان ،تونس /الجمهورية التونسية ،غير مؤرخ ،ص.9.

3اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية معاهدات دولية تضم أكثر القواعد أهمية للحد من همجية الحروب .وتوفر االتفاقيات

الحماية لألشخاص الذين ال يشاركون في األعمال العدائية (المدنيون ،وعمال الصحة ،وعمال اإلغاثة) والذين توقفوا عن المشاركة

في األعمال العدائية (الجرحى ،والمرضى ،وجنود السفن الغارقة ،وأسرى الحرب) .مشار إليه شبكة االنترنت ،موقع اللجنة الدولة

للصليب األحمر ،بتاريخ https //www.icrc.org/ara/war-and-law/treatiesl)( 2117/11/31

4محمد عبد هللا أبو بكر سليمان ،جريمة التعذيب في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي ونص المادة  126من قانون العقوبات

المصري ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية /جمهورية مصر العربية ،2114 ،ص .13
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وفي اليونان القديم فقد اُستعمل التعذيب كوسيلة لالستجواب مع العبيد ،1أما في مصر فقد كان
رجال الدين يستعملون التعذيب لالستجواب.2
أكدت على تحريم التعذيب سواء في القرآن الكريم أو السنة
ونجد أن أحكام الشريعة اإلسالمية قد ّ

النبوية؛ من ذلك قوله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم" ،3ما يعني أن هللا كرم اإلنسان دون النظر إلى دينه
أو لونه أو حتى لو كان مذنبا ،بالتالي فإن هذا يدل على أن التعذيب والذي يعتبر أداة للحط من كرامة

اإلنسان يتنافى مع تكريم هللا له وهذا يدل على حرمة التعذيب ،وثبت في الحديث أن رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم قال "إن هللا يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا" ،4وكذلك فقد ُروي عن أبي هريرة
رضي هللا عنه أنه قال "بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بعث ،فقال إن وجدتم فالناً وفالناً

فاحرقوهما بالنار" ،ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا
عذب بها إال هللا ،فإن وجدتموهما فاقتلوهما".5
فالناً وفالناً ،وان النار ال ُي ِّ

ويتميز التعذيب عن غيره من المفاهيم األخرى في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي الجنائي ،لذا

فقد ّتولت اتفاقية مناهضة التعذيب تعريفه (المطلب األول) ،كما تعددت الوسائل المستخدمة فيه (المطلب

التطور العلمي والتكنولوجي.
تطورت مع
ّ
الثاني) بل وأنها ّ

المطلب األول
تعريف جريمة التعذيب
عرفت المادة السابعة من "اتفاقية مناهضة التعذيب" التعذيب بأنه":أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب
ّ
عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ،أو من شخص
عقليا ،يلحق ً
شديد ،جسديا كان أم ً
ثالث ،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ،هو أو

شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ،أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب
ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت

1طارق عزت رخا ،تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به ،دار النهضة العربية الحديثة ،القاهرة /جمهورية مصر العربية،1999 ،

ص.266.

2طارق عزت رخا ،المرجع السابق ،ص.263 .
3اآلية  71من سورة اإلسراء.

4أبوعبدهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح االنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ،التذكرة بأحوال الموتى وأمور األخرة،

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة االولى 1425 ،ه ،ص .891

5بهاء الدين البخاري ،صحيح البخاري ،الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية ،بيروت /الجمهورية اللبنانية ،2112 ،حديث رقم ،2853

الجزء  ،3ص.1198.
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عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية .وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب

الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.".

1
وتحديدا
ووفًقا للفقرة الثانية من المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة
ً
عقليا ،بشخص
النقطة ه فإن التعذيب هو ُّ :
بدنيا أو ً
"تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواء ً

موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته".

2
عمدا إلنزال األلم البدني
وقد عرفته االتفاقية األمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه بأنه ":فعل يرتكب ً
أو العقلي أو المعاناة بأي شخص ألغراض التحقيق الجنائي كوسيلة للتخويف أو كعقوبة شخصية أو

كإجراء وقائي أو ألي غرض آخر ،ويفهم التعذيب كذلك على أنه استخدام الوسائل التي يقصد بها

طمس شخصية الضحية ،أو إضعاف قدراته البدنية أو العقلية حتى وان لم تسبب األلم البدني أو

العقلي ،وال يشمل مفهوم التعذيب األلم البدني أو العقلي أو المعاناة التي تالزم أو تكون من آثار
اإلجراءات القانونية بشرط أال تشمل ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار إليها في هذه المادة".3

وفي جميع األحوال فإنه يمكن تعريف التعذيب في معناه الواسع؛ بأنه" :كل ألم جسدي أو نفسي ،يلحق

بالمجني عليه مباشرة أو يقع على غيره ممن له صلة وثيقة به سواء كان على أساس صلة القرابة

أو نحوها ،وذلك بشكل متعمد للحصول على شيء كالمعلومات واالعترافات".

وبذلك فإن التعذيب قد يسلط على ذات الشخص المراد الحصول منه على شيء معين أو

ماديا كأن يتعرض الشخص إلى
شخص يخصه للضغط عليه لإلدالء ِبم لديه ،كما أن التعذيب قد يكون ً

المبرح أو قد يكون نفسياً كتعذيب أحد خاصته للضغط عليه.
الضرب ّ

1المحكمة الجنائية الدولية  ،International Criminal Courtأو ) ]ICC or ICCtهي محكمة مقرها الهاي في هولندا ،تأسست

عام  2112وذلك بعد التوقيع على ميثاق روما عام  .1998هدفها هو مقاضاة األفراد المتهمين باإلبادة الجماعية ،الجرائم ضد
اإلنسانية ،جرائم الحرب ،وجرائم االعتداء (لكنها اآلن ال تستطيع ممارسة دورها فيما يخص الجرم األخير) .تعمل هذه المحكمة على

إتمام األجهزة القضائية الم وجودة ،فهي ال تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة
على التحقيق أو االدعاء ضد تلك القضايا ،فهي بذلك تمثل المآل األخير .فالمسؤولية األولية تتجه إلى الدول نفسها ،كما تقتصر

قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد  1يوليو  ،2112تاريخ إنشائها ،عندما دخل ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية

حيز التنفيذ ،وهي تستطيع فقط مالحقة الجرائم المرتكبة بعد هذا التاريخ .مشار إليه شبكة االنترنت ،موقع المعرفة ،بتاريخ

.)https //marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9) ،2117/11/31

2االتفاقية األمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه ،إصدار منظمة الدول األمريكية – سلسلة المعاهدات رقم  ،67بدأ العمل بها في

28

فبراير

،1987

انظر

شبكة

االنترنت،

)//hrlibrary.umn.edu/arab/am5.html

موقع

مكتبة

حقوق

االنسان،

بتاريخ

.2117/11/31

( http

3المادة الثانية من االتفاقية األمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه ،انظر شبكة االنترنت ،موقع مكتبة حقوق االنسان ،بتاريخ

(http //hrlibrary.umn.edu/arab/am5.html).2117/11/31
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أما بخصوص القائم بالتعذيب فإنه ،وفًقا التفاقية مناهضة التعذيب ،البد أن يوقع من قبل موظف

بناء على تحريض منه أو برضاه وتحت علمه هو أو شخص آخر يعمل بهذه الصفة ،ولكن
رسمي أو ً
في المقابل نجد أنه من وجهة نظر الضحية؛ فإنه ال يوجد أي فرق بين التعذيب الذي يمارسه شخص
رسمي والتعذيب الخاص مادامت النتيجة واحدة وهي األلم ،لذا صدرت اتفاقيات دولية أشمل كالعهد

الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،1واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ،والميثاق
اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.2

وتتكون جريمة التعذيب من ركنين أساسيين ،3وفًقا للمادة  1/31من النظام األساسي لروما،4
ّ
ُيضاف إليهما ركنين آخرين ،وهذه األركان هي
مجرمة ينتج عنها آالم ،وذلك من طرف موظف عمومي
 .1الركن المادي :وهو المتمثل في القيام بأفعال ّ
أو من طرف أي شخص يعمل باسم أو لحساب الدولة.

 .2الركن المعنوي :وهو الذي يتمثل في إدراك الموظف العمومي أو من يعمل باسم أو لحساب الدولة
يترتب عنها من أضرار للضحية.
خطورة تصرفاته وما ّ
 .1الركن الشرعي :وهو المتمثل في المبدأ العام "ال جريمة وال عقوبة دون نص" ،وبالتالي فإن الركن
الشرعي لجريمة التعذيب ُمستمد من مختلف الوثائق الدولية.
 .4الركن الدوليُ :يعد الركن الدولي هو الركن المميز لجريمة التعذيب عن الجريمة الداخلية؛ حيث تقع
بناء على أمر من الدولة أو السماح بارتكاب السلوك اإلجرامي أو إهمالها لواجباتها
الجريمة الدولية ً

الدولية.

وعليه ومن خالل التعريفات المختلفة لجريمة التعذيب في القانون الدولي نجد أنها تتمحور

جميعها حول الحظر والمنع المطلق للتعذيب بشرط توفر أركانها المتمثلة في الركنين المادي والمعنوي
1العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم

المتحدة  2211ألف (د )21-المؤرخ في  16كانون/ديسمبر1966تاريخ بدء النفاذ  23آذار/مارس  ،1976وفقا ألحكام المادة .49

مشار

إليه

شبكة

االنترنت،

موقع

))//hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html

مكتبة

حقوق

االنسان،

بتاريخ

2117/11/31

http

2حسني بو الديار ،الوجيز في القانون الدستوري ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة /الجزائر ،2113 ،ص.59.

3حسينة بلمختار ،جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي ،ملخص مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون ،فرع القانون الدولي

لحقوق اإلنسان ،كلية الحقوق والعلوم التجارية ،جامعة محمد بوقرة ،2115 ،بومرداس /الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

ص.21.

 -4جاء في المادة  1/31من النظام األساسي لروما أنه "ال ُيسأل الشخص جنائياً عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة
وال يكون ُعرضة للعقاب على هذه الجريمة إال إذا تحققت األركان المادية مع توافر القصد والعلم".
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عمدا بقصد إلحاق آالم ومعاناة جسدية وعقلية من أجل
والشرعي والدولي إذ أن جريمة التعذيب تُرتكب ً
يتوقف األمر عند
تحقيق غاية قد تتمثل في التخويف أو الحصول على اعترافات أو بسبب التمييز ،وال ّ

هذا الحد بل أنه يتعداه إلى إهانة كرامة اإلنسان ،وذلك باستعمال أساليب ووسائل مختلفة.
المطلب الثاني
الوسائل المستخدمة في جريمة التعذيب

1
تطور الوسائل
"يبدو أن الشيطان هو األكثر استيعاباً لإلنجازات التكنولوجية الحديثة"  ،لذا فإن ّ
المستخدمة في التعذيب كان متزامناً مع التطور التكنولوجي مما أدى إلى ظهور وسائل تعذيب حديثة

(ثانيا) مقارنة بالوسائل التقليدية التي كانت تستعمل سابقاً (أوًال).
ً
أوًال :الوسائل التقليدية للتعذيب

بدنيا ( )1أو نفسياً ()2
يقصد بالتعذيب التقليدي كل صورة من صور العنف المباشر سواء كان ً

يقع على المتهم لحمله على االعتراف ،ويقصد بالعنف المباشر كل إيالم جسدي أو نفسي للخاضع

للتعذيب ،فكثير من الدراسات تشير إلى أن التعذيب التقليدي الذي يقع على البدن موجود منذ القدم.2
 .1التعذيب الجسدي (البدني)

من الوسائل التقليدية للتعذيب نجد اإلكراه الجسدي أو ما يسمى كذلك اإلكراه البدني وهو المتمثل
ماديا بم يسلب الشخص الحرية في االختيار واجباره على التصرف على غير هواه،
في إيذاء الجسد ً
وبعبارة أدق هو المساس بسالمة الجسد.
ونجد من أشكال التعذيب التقليدي الجسدي الضرب المجرد بمعنى الضرب باأليدي واألرجل

على جميع أجزاء الجسم ،وهو يعتبر من أقدم أنواع التعذيب ،كما نجد خلع األسنان دون تخدير ،كما
يمكن أن تخضع مجموع األسنان للتعذيب بالكهرباء ،3وخلع األظافر ،وكذلك الغمر في الماء ويكون ذلك
بالخنق باستخدام أساليب سائلة أو جافة كاإلغراق أو كتم النفس ،أو وضع رأس الضحية داخل كيس

يتولد عنه خوف قاتل لدى الضحية ،كما يقع وضع كيس من القماش
وربطه حتى مرحلة االختناق مما ّ
1مقولة للمفكر الفرنسي دويزيه ذكرها سعيد الجزائري ،التصفيات السياسية في العالم ،الجزء الثاني ،دار الجيل ،بيروت ،الطبعة

األولى ،1997 ،ص.463 .

2حمد صالح المطرودي ،جـريمة تعذيب المتهـم لحمله على االعتراف والمسؤولية الجنائية فيها وتطبيقاتها على النظام السعودي،
رسالة ماجستير ،قسـم العدالة الجنائية ،أكاديمية نايف العربيـة للعلوم األمنية ،بدون سنة ،ص.133 .

3طارق عزت رخا ،تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به ،دراسة مقارنة في القانون الدولي العام والقانون الوطني والشريعة
اإلسالمية ،دار النهضة العربية ،القاهرة /جمهورية مصر العربية ،1999 ،ص.172 .
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المبلل بالماء وداخله نوع من الغازات على أنف الضحية فيشعر باالختناق إلى درجة الموت ثم يسكب

الماء فوقه إلعادته إلى الوعي.1

ونجد من أخطر االساليب التقليدية التعذيب الجنسي ،والذي يعد من أكثر وسائل التعذيب إهانة

واذالالً للضحية ،ويكون ذلك بضرب الضحية على مختلف األعضاء الجنسية أو االغتصاب أو إدخال

رجال أو امرأة.2
الزجاجات أو العصي أو اله اروات في المناطق الجنسية الحساسة للضحية سواء كانت ً
 .2التعذيب النفسي

ال يقف الحد عند تعذيب الشخص في جسده بل نجد هنالك التعذيب النفسي للضحية ،والذي

يمكن في كثير من األحيان أن تفوق آثاره األلم الجسدي خاصة وأن األلم الجسدي تختفي آثاره بعد مدة
مكن
من الزمن في حين أن األلم النفسي يحتاج لفترات أطول ،وربما يمضي الكثير من الوقت دون أن يت ّ

الضحية من تجاوز ألمه النفسي ،ونجد أن الدكتور راس موسن يقول في هذا الصدد "لقد تحدث أحد

الذين أفرج عليهم بعد حدوث انقالب عسكري في بوليفيا كيف أن فترات االستراحة كانت األكثر إثارة

للرعب والهلع بالنسبة إليه ،فقد كان القيمون على التعذيب يستعملون جميع الوسائل النفسية إلرهابه،
حتى أنه كان ينتظر بفارغ الصبر المرحلة الجديدة من التعذيب".3

ومن وسائل التعذيب النفسي للضحية على سبيل المثال إرغامه على مشاهدة تعذيب ضحايا

آخرين لحد الموت أمام عينيه ،ويعتبر هذا النوع من التعذيب األكثر وقعاً ،لدرجة أن األشخاص الذين
بدال من أن يعيشوا تلك التجربة ،4ويزداد
تعرضوا لهذا النوع من المعاملة يقولون أنهم كانوا يتمنون الموت ً
األلم إذا كانت الضحية هي أحد أقاربه كأن تكون أمه أو زوجته أو ابنته أو ابنه أو أخيه.

ثانيا :وسائل التعذيب الحديثة
ً
ِ
يكتف اإلنسان بالوسائل التقليدية للتعذيب بل أنه "تفنن" في استعمال وسائل أخرى يمكننا أن نطلق
لم
عليها تسمية الوسائل الحديثة ،ومن بين هذه الوسائل نجد:

1طارق عزت رخا ،مرجع سابق ،ص.174 .
2هبة عبد العزيز المدور ،الحماية من التعذيب في إطار االتفاقيات الدولية واإلقليمية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،الطبعة

األولى ،2119 ،ص.174.

 -3حسن سعد سند ،الحماية الدولية لحق اإلنسان في السالمة الجسدية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،2114 ،ص.
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4هبة عبد العزيز المدور ،مرجع سابق ،ص.178 .
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 .1مصل بيرونيكا
ُيطلق عليه كذلك مصل الحقيقة ،وهو مصل مخدر ذو تركيبة كيميائية معينة يؤدي إلى تغيير
القناعات السياسية والفكرية واألخالقية للضحية ،وهو أكثر فاعلية من عملية غسل المخ ،فهو "يضم

الخصم إلى صفك بدال من أن يحوله إلى كتلة مشلولة" ،1وما يمكن مالحظته أن متلقي العقار يصاب

بضعف عقلي يفقده القدرة على التمييز بين ما يعرفه أنه حقيقة وما يحاول المحقق أن يقنعه به على أنه
واقع ،مما يجعلنا في الواقع أمام حقائق مختلطة بأوهام وتخيالت ينتج عنها اعترافات وأقوال طائشة ال

تستند إلى أي أساس من المنطق.2
 .2أجهزة كشف الكذب

لم يبدأ جهاز كشف الكذب من فراغ إذ أنه امتداد لما بدأه األقدمون ،فمنذ ثالثة آالف سنة قبل

الميالد ،كان أرسطو يقوم بجس نبض الشخص عند استجوابه فإذا بقي نبضه دون تغيير كان صادًقا،
قميا يعمل بآلية أكثر
وأن أسرع دل على كذبه ،وقد تطور جهاز الكذب بشكل كبير حيث أصبح ًا
جهاز ر ً
مسترخيا على كرسي ويتم توصيل مجموعة من
تعقيدا ،حيث يجلس الشخص الخاضع لالستجواب
ً
ً
األنابيب واألسالك بأماكن محددة من جسمه ،وعن طريقها ترصد التغيرات الفيزيائية التي تط أر عليه،

فمن المفترض إن الكذب تصحبه تغيرات في معدالت عدد الوظائف الفسيولوجية التي تقاس قبل وبعد

االستجواب.3

 .1التنويم المغناطيسي
نظر لحالة
مجاز بالتنويم المغناطيسي ًا
بدأ التنويم المغناطيسي كوسيلة للعالج النفسي ،وقد ُسمي ًا

نائما.4
الهدوء التي يكون عليها المريض النفسي وليس لكونه ً

وقد عرفت الحضارات القديمة التنويم المغناطيسي ،وان لم يكن بهذا االسم ،حيث يعود تاريخ

التنويم المغناطيسي إلى ما هو مدون في بالد الهند أي إلى ما قبل ألفي سنة فنجـد األحكام الخاصة

1سعيد الجزائري ،مرجع سابق ،ص.465 .
 -2فيصل مساعد العنزي ،أثر اإلثبات بالوسائل التقنية الحديثة على حقوق اإلنسان ،مذكرة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة
نايف للعلوم األمنية ،2117 ،ص.197 .

3علي عبد الحسين محسن الخزعلي ،جهاز كشف الكذب شرعيته وحجيته في اإلثبات ،دراسة مقدمة إلى هيئة النزاهة في العراق،
 ،2111ص1 .و .4انظر البحث الشبكة العنكبوتية http //www.nazaha.iq/pdf_up/1012/p2.pdf
 -4غازي مبارك الذنيبات ،التنويم المغناطيسي ومصل الحقيقة في مجال التحقيق الجنائي ،الندوة العلمية الجوانب الشرعية والقانونية

الستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحقيق الجنائي ،عمان /المملكة األردنية الهاشمية ،2117 ،مركز الدراسات والبحوث ،قسم

الندوات واللقاءات العلمية ،جامعة نايف العربية للعوم األمنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،ص.1 .
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ووثائق المنومين المغناطيسيين كـ "اليوغا" مـثالً فـي الكتـب المقدسة خاصة المؤلف السنسكريتي القديم

(يوغاساترا).1

ومهما يكن من أمر فإن هذه الوسائل تعتبر وسائل غير شرعية إلجبار الضحية على االعتراف

ومجرمة ،وهي تعتبر من باب التعذيب ألن الشخص ال يكون في
ربما بما ارتكبه أو لم يرتكبه من أفعال
ّ

ونفسيا على متهم لحمله
بدنيا
كامل وعيه ،و ً
تماما ،كما أن فيها اعتداء واكر ً
ً
اها ً
أحيانا يكون فاقداً لوعيه ً
على االعتراف.2
وبذلك فإن "اإلنسان" استثمر جهوده من أجل "التفنن" في تعذيب أخيه اإلنسان ،حيث أنه ومن

أقدم العصور لم يتوان عن اختراع عدة وسائل وأساليب للتعذيب ،وقد تعددت هذه الوسائل لدرجة أنه ال

آثار
يمكن حصرها ،إال أن نتائجها لم تكن آثارها واضحة فقط على جسد المجني عليه بل أنها تركت ًا
جدا ،ال ُيمكن أن تُمحى بسهولة من نفسية المجني عليه ،بل أنه قد يقضي عمره كله يعاني من
عميقة ً

"دولي" على جميع دول العالم والمنظمات
اجب
ٌّ
تعرض له من تعذيب ،لذا كان و ٌ
آثار نفسية سيئة نتيجة ما ّ
الدولية أن تضع قوانين واتفاقيات لمناهضة التعذيب تتضمن آليات فاعلة لمنع ارتكاب هذه الجريمة

ومعاقبة مرتكبها.

المبحث الثاني
آليات مناهضة جريمة التعذيب في القانون الدولي اإلنساني
أحكاما سابقة على وقوع جريمة التعذيب وأخرى الحقة لها،
تضمنت اتفاقية مناهضة التعذيب
ً
وبذلك فإن آليات مناهضة التعذيب تتمثل في اآلليات الوقائية (المطلب األول) ،واآلليات العالجية

(المطلب الثاني).

المطلب األول
اآلليات الوقائية
كان البد كخطوة أولى للوقاية من التعذيب إق ارره كجريمة دولية ُيعاقب عليها القانون تطبيًقا لمبدأ ال
عقوبة دون نص ،ومن هنا بدأ التقنين الدولي لجريمة التعذيب ،وتنص المادة  2من اتفاقية األمم المتحدة
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية أو المهنية على أن" :تتخذ

1محمد حمدي الحجار ،التنويم السريري ومجـاالت استخدامه وخصوصاً في التحقيق الجرمي ،مجلة الفكر الشرطي ،مجلـد  ،٧٣عدد

يوليو .٧١١٩

 -2أحمد عبد الحميد الدسوقي ،الحماية الموضوعيـة واإلجرائيـة لحقوق اإلنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة ،منشأة المعارف،

اإلسكندرية /جمهورية مصر العربية 2119 ،ص.419 .
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كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب
في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي".

ويبدو أن أول تقنين صدر لمناهضة التعذيب ما جاء في المادة  16من مدونة ليبر الصادرة

سنة  ،1863والتي جاء فيها أن" :الضرورة العسكرية ال تسمح بالوحشية أو توقيع األلم والمعاناة ،وال

إحداث الجروح والبتر ،وال تعذيب للحصول على المعلومات" ،وتدعمت هذه المادة بالمادة  81من نفس
ضمنيا على تحريم تعذيب األسرى أثناء الحروب والنزاعات.
نصت
ً
المدونة والتي ّ

وعلى الرغم من أن هذه المدونة (مدونة ليبر) تعد من الناحية القانونية وثيقة داخلية بحتة أعدت

لتطبيقها في حرب أهلية ،إال أنها كانت بمثابة نموذج يقتدى به ومصدر إلهام للجهود التي بذلت على

ن
عاما لقوانين الحرب
المستوى الدولي في أواخر القر التاسع عشر ،بغية الوصول إلى تقنين يلقى قبوًال ً
وأعرافها ،وكان لها تأثير كبير على التطورات التي لحقتها في هذا المجال.1
نصت على وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية ،من
وتوالت بعدها القوانين الدولية التي ّ

ذلك إعالن بروكسل لسنة  ،1874لكن أول تقنين دولي ُمعتبر لمنع التعذيب كان لوائح الهاي 1917
نصت على وجوب معاملة أسرى
الخاصة بأعراف وقوانين الحرب البرية (ملحق االتفاقية الرابعة) حيث ّ

الحرب بإنسانية.

كما وان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مادته الخامسة قد نص على حماية وحفظ كرامة
اإلنسان ،وبالرغم من أن هذا اإلعالن ليس اتفاقية تلتزم الدول بتنفيذها إذ أن الجمعية العامة اعتمدته
كقرار ليس لـه إلزام قانوني لكنه اكتسب قيمة أخالقية ومعنوية كبيرة كما اكتسب أهمية قانونية وأصبح

مصدر لكثير من اإلعالنات واالتفاقيات التالية له والدساتير.2
ًا

تضمن الحدود الدنيا لمعاملة
كما صدرت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء  1957والذي ّ

السجناء والتي استوحت منها قواعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ،1976كما المدونة
وتحديدا المادة الخامسة منها التي
الخاصة بقواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام ،1979
ً

نصت على أنه ":ال يجوز ألي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من
ّ
أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أو أن
يحرض عليه أو يتغاضى عنه ،كذلك ال يجوز ألي الموظفـين المكلفين بإنفاذ القوانـين أن يتذرع بأوامر
عليا أو بظروف استـثنائية كحالة حرب أو التهديد بالحـرب أو أحاقة الخطر باألمن القومي أو تقلقل

1فريتس كالسهوفن واليزابيث تسيغفلد ،ضوابط تحكم خوض الحرب ،مدخل للقانون الدولي اإلنساني ،ترجمة أحمـد عبد العليم،

منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،2114 ،ص .24

2وائل احمد عالم ،االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،مصر ،1999 ،ص.45،46 .
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االستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة أخرى من حاالت الطوارئ العامة لتبرير التعذيـب أو غيره من
ضروب المعامـلة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة".

أما بخصوص هيئات األمم المتحدة التي تحمي حقوق اإلنسان فنجد على سبيل الذكر الجمعية
العامة لألمم المتحدة والتي من أهم أدوارها إجراء الدراسات والبحوث واعداد مشروعات المواثيق
واإلعالنات الدولية الخاصة بمقاومة التعذيب واقرارها دوليا ،وكذلك مراقبة احترام القوانين والمواثيق الدولية

المناهضة للتعذيب وانشاء هيئات بخصوص ذلك.
ونجد كذلك من ضمن هيئات األمم المتحدة المجلس االقتصادي واالجتماعي 1والذي تدخل في

إطاره لجنة حقوق اإلنسان ،وقد ساهمت في إعداد وصياغة العديد من االتفاقيات ذات الصلة بحقوق
اإلنسان ومنها حقه في عدم التعـرض للتعذيب ،كما قامت بمراقبة التنفيذ الفعلي للمبادئ واألحكام التي

تضمنتها االتفاقيات والمواثيق واإلعالنات الدوليـة الخاصة بحظر التعذيب ،وتقديم التوصيات والدراسات

حول أفضل السبل لالرتقاء بهذه الحقوق وتعزيزها ومالحقة االنتهاكات التي تستهدفها ،وكذلك النظر في
التوصيات والدراسات التي ترفعها إليها اللجـان الفرعيـة ذات الصـلة بمناهضـة التعذيب ،وتحرص اللجنة

على تقديم خدماتها الفنية ومساعدتها لتمكين الدول من اعتماد تدابير وطنية مـن أجل منع التعذيب.

كما تضمنت اتفاقية مناهضة التعذيب لجنة مناهضة التعذيب التي يكون من مهامها مراجعة

تقارير الدول األعضاء عن كيفية تطبيق الحقوق بصفة دورية ،وكذلك التحقيق في ممارسات التعذيب،

وتلقي الشكاوى من األفراد والدول عن ممارسة التعذيب.

أقرت اتفاقية مناهضة التعذيب من بين األساليب الوقائية للتعذيب أنه على الدول األعضاء
كما ّ
في االتفاقية اتخـاذ إجـراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة لمنع التعذيب في أي إقليم يخضع
شخصا إلى
الختصاصها ،كما أنه – وفًقا للمادة - 3/2ال يجوز للدولة طرف أن تطرد أو تبعد أو تسلم
ً
دولة أخرى إذا كانت لها أسباب حقيقية تدعو لالعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.
وتضمنت المادة  1/11من نفس االتفاقية أنه تلتزم الدول بأن يكون التعليم واإلعالم فيما يتعلق
بحظر التعـذيب جزًء ال يتج أز من إعداد وتدريب الموظفين المدنيين أو العسكريين المكلفين بإنفاذ القوانين

1المجلس االقتصادي واالجتماعي هو قلب منظومة األمم المتحدة لتحقيق األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة -االقتصادية واالجتماعية

والبيئية .وهو المنبر الرئيسي لتشجيع النقاش واألفكار المبتكرة ،وصياغة التوافق للسير ُقدماً ،وتنسيق الجهود لتحقيق األهداف المتفق

عليها دولياً .وهو مسؤول أيضاً عن متابعة مؤتمرات األمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة ،وقد أنشأ ميثاق األمم المتحدة المجلس
االقتصادي واالجتماعي في عام  1946بوصفه أحد الفروع الستة لألمم المتحدة .مشار إليه شبكة االنترنت ،موقع األمم المتحدة،

بتاريخ (https //www.un.org/ecosoc/ar/about-us) ،2117/11/31
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وغيرهم من األشخاص الذين يتعلق عملهم بالحراسة أو االستجواب أو معاملة أي فـرد أو موقـوف أو

مسـجون.

أقرت عدم مشروعية التعذيب وتجريمه ،وفرضت
ومما سبق بسطه نجد أن االتفاقيات الدولية ّ
الموقعة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعذيب أن تُقر تجريم التعذيب في قوانينها الداخلية
على الدول ّ
تماشياً معها ،ولم يتوّقف األمر عند ذلك بل أن االتفاقيات الدولية وضعت آليات عالجية لجريمة التعذيب

أقرت معاقبة الجاني وتعويض المجني عليه.
حيث ّ

المطلب الثاني
اآلليات العالجية
من ِ
أمن العقاب أساء األدب ،وعلى اعتبار أن إقرار اتفاقية التعذيب كان ضرورة ملحة لتأطير
جريمة التعذيب ،فإنه كان كذلك من أولويات األمور إقرار عقوبة لمرتكب جريمة التعذيب كآلية رادعة

نصت
ووقائية ،وكجزاء لمرتكب هذه الجريمة ،وذلك من خالل مكافحة هذه الجريمة ومناهضتها ،وقد ّ

المادة  4من اتفاقية مناهضة التعذيب في الفقرة  2منها أنه":تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة
للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في االعتبار طبيعتها الخطيرة".

وقد ّبينت االتفاقية أنه يمكن مالحقة مرتكب التعذيب في أراض تكون أي دولة طرفـًا فـي
االتفاقية ،ويمكن محاكمـة المدعي عليهم بارتكاب أعمال التعذيب في أي دولة طرف أو تسليمهم
لمحاكمتهم في الدولـة الطـرف التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم.
وما يمكن مالحظته بخصوص محاكمة مرتكب جريمة التعذيب أنه بعد نهاية الحرب العالمية

الثانية شهد المجتمع الدولي أول تجربة عملية إلقامة قضاء دولي جنائي والمتمثلة في إقامة محكمتي

نورمبورغ وطوكيو اللتان يؤرخ معهما نشأة القانون الدولي الجنائي في الواقع العملي ،حيث أُنشئت هاتين
المحكمتين من قبل الدول المنتصرة في الحرب ،وذلك إلقرار المسؤولية الجنائية الفردية على مرتكبي

جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية خالل الحرب العالمية الثانية.1

1كريمة حلموش وأحالم قجالي ،جريمة التعذيب والمسؤولية الدولية المترتبة عنها ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص
القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم القانون العام ،الجزائر،

 ،2113ص.49 .
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حيز النفاذ في  2112بموجب
وفي جميع األحوال فإن المحكمة الجنائية الدولية التي دخلت ّ
اتفاق روما  1998هي المختصة في محاكمة المجرم المرتكب لجريمة التعذيب ،1حيث جاء في المادة
 5من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة فإن الجرائم التي تندرج في إطار اختصاصها

هي أ -جريمة اإلبادة الجماعية ،ب-الجرائم ضد اإلنسانية ،ج -جرائم الحرب ،د -جريمة العدوان.

وبناء على الفقرة األولى من المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة فإن التعذيب ُيعد جريمة
ً

ضد اإلنسانية ،وبالتالي فإن النظر في هذه الجريمة يكون من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.2

أما من ناحية اختصاص المحاكم الوطنية فإنه يكون لها النظر في جرائم التعذيب عمالً بمبدأ

ويقصد باالختصاص اإلقليمي اختصاص المحاكم الوطنية على
االختصاص اإلقليمي والشخصيُ ،
أجنبيا ،أما
وطنيا أم
إقليمها البري ،البحري والجوي ،وأيًّا كان مرتكب جريمة التعذيب سواء كان
ً
ً
فيقصد به امتداد االختصاص القضائي لجريمة التعذيب المرتكبة من شخص
االختصاص الشخصي ُ
يحمل جنسية الدولة أياً كان اإلقليم الذي ارتكبت فيه الجريمة محل المساءلة.3
ويعتبر االختصاص اإلقليمي عائق أمام محاكمة مرتكبي جريمة التعذيب الدولية ،لذا يجب
ُ
توسيع دائرة االختصاص القضائي للمحاكم الداخلية للدول ،وذلك بتبني االختصاص القضائي الدولي

من خالل االتفاقيات الدولية المنظمة لالختصاص القضائي.4

وقد حددت المادة  77من الباب السابع من نظام روما العقوبات التي تقع على مرتكب جريمة

التعذيب ،حيث جاء فيها أنه-1":رهناً بأحكام المادة  110يكون للمحكمة أن توقع على الشخص

المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة  2في هذا النظام األساسي إحدى العقوبات التالية :أ-السجن

1ما يجب اإلشارة إليه أنه قبل نشوء المحكمة الجنائية الدولية كان هناك ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة األشخاص
المسؤولين عن االنتهاكات التي ارتكبت في إقليم يوغسالفيا السابقة في  1كانون األول /ديسمبر  ،1991وقد كانت مؤقتة أنشئت

بمقتضى القرار رقم  827المؤرخ في  25أيار /مايو  ،1993انظر

عبد القادر البقيرات ،الجرائم ضد اإلنسانية ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الدولي ،كلية الحقوق ،جامعة - 2115

 ،2114الجزائر ،ص.242 .

 -2للمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة

عبد الفتاح بيومىحجازى ،المحكمة الجنائية الدولية (دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي النظرية العامة للجريمة الجنائية
الدولية ،نظرية االختصاص القضائي للمحكمة) ،دار الكتب القانونية ،مصر .2117

3حسن نسمة ،المسـؤولية الدوليـة الجنائيـة ،مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي القـانون والقضـاء الـدوليين الجنائيين ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،2117-2116 ،ص.151.

4صبرينة آيت يوسف ،االختصــاص القضــائي فــي تج ـريم بعــض األفعــال بــين المجــال المحفــوظ للــدولهّ والتوج المعاصـر نحـو
العالميـة ،مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـرع القـانون الـدولي العـام ،كليـة الحقـوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،

بدون سنة ،ص.111 .
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لمدد محددة من السنوات لفترة أقصاها  31سنة ،ب-السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة
بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان".

وقد أصدرت محكمة روندا ،والتي كانت سابقة إلنشاء المحكمة الدولية ،حكماً بالسجن مدى
الحياة على "جون بول أكايزو" عمدة بلدة كابا برواندا والذي ارتكب جرائم عنف جنسي وتعذيب وأعمال
ضد اإلنسانية ،ونفس الحكم طال "جون كاميالند" رئيس وزراء رواندا بسبب ارتكابه جرائم ضد اإلنسانية.
باإلضافة إلى السجن للمحكمة أن تأمر بما يلي:
أ-فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
ب-مصادرة العائدات والممتلكات واألصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة دون
المساس بحقوق األطراف الثالثة الحسنة النية".

وقد طالبت الدول العربية بضرورة إدماج عقوبة اإلعدام لكن المنظمات المدافعة عن حقوق

اإلنسان عارضت ذلك وانتهى األمر بإقرار عقوبة السجن المؤبد كأقصى عقوبة.1

وعلى الضفة األخرى من الوسائل العالجية فإنه كان البد من إيجاد آليات عالجية لضحايا
جريمة التعذيب لذا فقد أ ِ
ُنشأ صندوق األمم المتحدة لضحايا التعذيب بمقتضى قرار الجمعية العامة لألمم

المتحدة عام  ،1981حيث يقوم الصندوق بتوزيع التمويـل على المنظمات غير الحكومية التي تتولى
القيام بتوفير المساعدة الطبية والنفسية والقانونية واالجتماعية والمالية واإلنسانية وغيرها لضحايا التعذيب

وعائالتهم ،كما يمكن ألي منظمة غير حكومية التقدم إلى الصندوق بطلب منحة إلنشاء مثل هذا

المشروع ،وقد تضمنت اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة  1/14منها التزام الدول في أنظمتها القانونية
لضحايا التعذيب في الحق على الحصول على تعويض عـادل وبشكل مالئم بما في ذلك الوسائل الالزمة

إلعادة تأهيله على أكمل وجه.
وقد كان القانون الدولي يعترف بالمسؤولية الدولية للدول فقط ،إال أنه بعد الحرب العالمية الثانية

قانونا وقضاء في القانون الدولي ،2وعليه فإنه يتحمل الجاني
تجسدت فكرة المسؤولية الدولية للفرد
ً
ّ
مسؤولية دفع التعويض عن ارتكاب الفعل اإلجرامي (جريمة التعذيب) أو الجهة المسئولة عن أفعاله،
1سي محي الدين صليحة ،السياسة الدولية الجنائية اإلنسانية في مواجهة الجرائم ضد القانون ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في

القانون ،فرع القانون العام ،تخصص قانون تحوالت الدولة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،2112،

ص 114 .و.115

2كان أول أساس للمسؤولية الجنائية للفرد كان في معاهدة فرساي في  28حزيران /يونيو  ،1919وتحديداً المادة  227منها حيث
جاء فيها أن "الدول المتحالفة تعلن مسؤولية اإلمبراطور األلماني غليوم الثاني واعتباره متهماً بارتكاب جريمة عظمى ضد األخالق
الدولية وقدسية المعاهدات".
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ظفي الدولة ويعمل باسمها ولحسابها ففي هذه الحالة تقوم مسؤولية الدولة بتقديم تعويضات
واذا كان من مو ّ

يتمكن الجاني من دفع تعويض للضحايا فإنه يقع تسديدها
عم أصابه من ضرر ،واذا لم ّ
مناسبة للضحية ّ

من صناديق خاصة.

وعليه فإن االتفاقيات الدولية وحتى القوانين الداخلية للدول الموقعة على اتفاقيات مناهضة
ِ
أقرت عقوبة لجريمة التعذيب ،وان لم تنص على عقوبة
التعذيب لم تكتف بإقرار وسائل وقائية بل أنها ّ
اإلعدام ،واكتفت بعقوبة السجن المؤبد كحد أقصى باإلضافة إلى الغرامات المالية.
الخاتمة
وفي الختام نحمد هللا أن يسر لنا الوصول إلى نهاية هذا البحث ،والذي نسأل هللا أن نكون قد

وفقنا لعرض فكرته بشيء من اليسر والتفصيل ،ومن خالل تفحصنا لموقف القانون الدولي من جريمة
التعذيب وقفنا على العديد من النتائج والتوصيات كان أبرزها ما يلي

أبرز النتائج
 .1تتمثل جريمة التعذيب في إلحاق األلم واألذى سواء الجسدي أو النفسي بالمجني عليه للحصول
على اعتراف منه بارتكاب شيء ما أو لمعاقبته على فعل ما ،أو من أجل التمييز سواء كان

دينيا ...إلخ.
هذا التمييز عرقياً أو
جنسيا أو ً
ً
تتكون جريمة التعذيب من أربع أركان أساسية هي الركن المادي والمتمثل في القيام بأفعال
ّ .2

مجرمة ،والركن المعنوي والمتمثل في إدراك الموظف (الجاني) لخطورة تصرفاته ،والركن الشرعي
أي إقرار التعذيب كجريمة من ِقبل االتفاقيات الدولية ،والركن الدولي وهو الركن المميز لجريمة
التعذيب عن بقية الجرائم باعتبار أن هذه الجريمة تقع بناء على طلب الدولة أو بالسماح بارتكاب

السلوك اإلجرامي أو إهمالها لواجباتها الدولية.

 .3ما يمكن مالحظته أنه رغم إقرار االتفاقيات الدولية للتعذيب باعتباره جريمة دولية إال أن هذه
االتفاقيات لم تحدد الوسائل التي يمكن اعتبارها وسائل تعذيب ،فقد اكتفت االتفاقيات الدولية
بالحديث عن التعذيب الجسدي والتعذيب النفسي ،وبذلك فإن قائمة الوسائل واألساليب المتبعة

للتعذيب تكون غير حصرية ،وعليه فإن أي وسيلة يستخدمها الجاني لتعذيب المجني عليه ُيعتبر
وسيلة تعذيب.

 .4أن االتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية قد ركزت على ضحايا جريمة التعذيب الناجم عن
أقرت لهم الحق في التعويض عم تعرضوا له ،كما أنها لم تتوان عن إقرار عقوبات
الحروب ،و ّ
على الجاني منها ما يتعلق بسجنه ومنها ما يتعلق بوجوب دفعه لغرامات عم ارتكبه.
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أهم التوصيات
 .1إبرام المزيد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية إلضفاء المزيد من الحماية على األفراد من
التعذيب في وقت السلم.

 .2إقرار المزيد من العقوبات الرادعة وذلك باعتبارها الوسيلة األنجع للوقاية من جرائم التعذيب.
 .3حث الدول على االلتزام بمعاقبة مرتكبي جريمة التعذيب.

 .4وجوب تفعيل التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والمحكمة الجنائية أكثر ِمم هو عليه اآلن
لتسليم الجناة ومعاقبتهم.

 .5إعطاء المحكمة الجنائية الدولية مزيداً من االختصاصات والصالحيات ليكون دورها فاعالً
أكثر.

قائمة المراجع والمصادر

أوًال :المراجع العامة

 أبو عبدهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح االنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي،التذكرة بأحوال الموتى وأمور األخرة ،دار المنهاج للنشر ،الرياض ،الطبعة االولى1425 ،ه.

 بهاء الدين البخاري ،صحيح البخاري ،الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية ،بيروت /الجمهوريةاللبنانية ،2112 ،حديث رقم  ،2853الجزء .3

 حسني بو الديار ،الوجيز في القانون الدستوري ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،الجزائر،.2113

 حسن نسمة ،المسـؤولية الدوليـة الجنائيـة ،مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي القـانون والقضـاءالـدوليين الجنائيين ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة منتوري ،قسنطينة.2117-2116 ،

 عبد القادر البقيرات ،الجرائم ضد اإلنسانية ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الدولي،كلية الحقوق ،جامعة  ،2114- 2115الجزائر.

 -وائل احمد عالم ،االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،مصر ،1999 ،ص.45،46 .

ثانيا :المراجع الخاصة
ً
 أحمد عبد الحميد الدسوقي ،الحماية الموضوعيـة واإلجرائيـة لحقوق اإلنسان في مرحلة ما قبلالمحاكمة ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية /جمهورية مصر العربية.2119 ،

 -حسينة بلمختار ،جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي ،ملخص مذكرة لنيل درجة

الماجستير في القانون ،فرع القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،كلية الحقوق والعلوم التجارية ،جامعة
محمد بوقرة ،2115 ،بومرداس /الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
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-

حسن سعد سند ،الحماية الدولية لحق اإلنسان في السالمة الجسدية ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،الطبعة الثانية.2114 ،

حمد صالح المطرودي ،جـريمة تعذيب المتهـم لحمله على االعتراف والمسؤولية الجنائية فيها

وتطبيقاتها على النظام السعودي ،رسالة ماجستير ،قسـم العدالة الجنائية ،أكاديمية نايف العربيـة

للعلوم األمنية ،بدون سنة.

 رضا بن عمر ،دليل التصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي ،مجموعة مقاالت مقدمة منعدة القضاة ،التوطئة ،و ازرة العدل وحقوق اإلنسان ،تونس /الجمهورية التونسية ،غير مؤرخ.

 سوسن تمرخان بكة ،الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائيةالدولية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،2116 ،بيروت /الجمهورية اللبنانية.

 سعيد الجزائري ،التصفيات السياسية في العالم ،الجزء الثاني ،دار الجيل ،بيروت ،ط .1997 ،1 سي محي الدين صليحة ،السياسة الدولية الجنائية اإلنسانية في مواجهة الجرائم ضد القانون،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،فرع القانون العام ،تخصص قانون تحوالت الدولة،

-

كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2112،

صبرينة آيت يوسف ،االختصــاص القضــائي فــي تج ـريم بعــض األفعــال بــين المجــال المحفــوظ

للــدولة والتوجه المعاصـر نحـو العالميـة ،مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـرع القـانون الـدولي العـام،
كليـة الحقـوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،بدون سنة.

 طارق عزت رخا ،تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به ،دراسة مقارنة في القانون الدوليالعام والقانون الوطني والشريعة اإلسالمية ،دار النهضة العربية ،القاهرة /جمهورية مصر العربية،
.1999

 علي عبد الحسين محسن الخزعلي ،جهاز كشف الكذب شرعيته وحجيته في اإلثبات ،دراسةمقدمة إلى هيئة النزاهة في العراق.2111 ،

 عبد الفتاح بيومي حجازى ،المحكمة الجنائية الدولية (دراسة متخصصة في القانون الجنائيالدولي النظرية العامة للجريمة الجنائية الدولية ،نظرية االختصاص القضائي للمحكمة) ،دار
الكتب القانونية ،مصر .2117

 غازي مبارك الذنيبات ،التنويم المغناطيسي ومصل الحقيقة في مجال التحقيق الجنائي ،الندوةالعلمية الجوانب الشرعية والقانونية الستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحقيق الجنائي،
عمان /المملكة األردنية الهاشمية ،2117 ،مركز الدراسات والبحوث ،قسم الندوات واللقاءات

العلمية ،جامعة نايف العربية للعوم األمنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.

 فريتس كالسهوفن واليزابيث تسيغفلد ،ضوابط تحكم خوض الحرب ،مدخل للقانون الدولياإلنساني ،ترجمة أحمـد عبد العليم ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر.2114 ،
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 فيصل مساعد العنزي ،أثر اإلثبات بالوسائل التقنية الحديثة على حقوق اإلنسان ،مذكرةماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف للعلوم األمنية.2117 ،

 -كريمة حلموش وأحالم قجالي ،جريمة التعذيب والمسؤولية الدولية المترتبة عنها ،مذكرة لنيل

شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان ،جامعة عبد

الرحمن ميرة ،بجاية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم القانون العام ،الجزائر.2113 ،

 محمد عبد هللا أبو بكر سليمان ،جريمة التعذيب في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي ونصالمادة  126من قانون العقوبات المصري ،منشاة المعارف ،االسكندرية ،مصر.2114 ،

 محمد حمدي الحجار ،التنويم السريري ومجـاالت استخدامه وخصوصاً في التحقيق الجرمي،-

مجلة الفكر الشرطي ،مجلـد  ،٧٣عدد يوليو .٧١١٩

هبة عبد العزيز المدور ،الحماية من التعذيب في إطار االتفاقيات الدولية واإلقليمية ،منشورات

الحلبي الحقوقية ،بيروت ،الطبعة األولى.2119 ،

ثال ًثا :االتفاقيات والمعاهدات الدولية
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،صدر في  11كانون األول /ديسمبر  1948بموجب القرار 217ألف.

 االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،روما في  4نوفمبر /تشرين الثاني  ،1951معدلة-

بالبروتوكولين رقم  11و ،14ومتممة بالبروتوكول رقم  4و 6و 7و 12و.13

االتفاقية األمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه ،إصدار منظمة الدول األمريكية – سلسلة

المعاهدات رقم  ،67بدأ العمل بها في  28فبراير .1987

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمامبموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  2211ألف (د )21-المؤرخ في 16

كانون/ديسمبر1966تاريخ بدء النفاذ  23آذار/مارس .1976

 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،تأسست عام  2112وذلك بعد التوقيع على ميثاقروما عام .1998

ابعا :مواقع االنترنت
رً

 -موقع األمم المتحدة ).)http //www.un.org

 موقع مكتبة حقوق االنسان(.)http //hrlibrary.umn.edu -موقع المعرفة (.)https //marefa.org

 -موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر (.)https //www.icrc.org
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اآلليات الدولية لحماية حق اإلنسان في عدم التعرض للتعذيب
أ .بسام محمد إبراهيم لبد
غزة-فلسطين
ملخص البحث
مباشر على جوهر
ًا
هجوما
االنتهاكات خطورة لحقوق اإلنسان؛ ألنه يعتبر
يعد التعذيب أحد أكثر
ً
ً

حاسما وباتًا في القانون الدولي ،والذي يحرمه في وقت
معيار
ًا
الكرامة اإلنسانية ،ويعتبر حظر التعذيب
ً
كبير من المعاهدات واالتفاقيات،
صفا ًا
السلم والحرب ،وعلى مدار السنوات السابقة خلقت دول العالم ً
والتي أوجدت بدورها آليات دولية للوقاية من هذه الجريمة.

لذا كان التساؤل األهم في هذا البحث هو ما مدى نجاح القانون الدولي في الحد من جرائم

التعذيب؟ وما هي أبرز اآلليات الدولية التي تعني بحماية اإلنسان من جريمة التعذيب؟

ونظر لخطورة هذه الجريمة؛ فإن البحث يتمتع بأهمية علمية كبيرة في مجتمع دولي ،يهدف إلى
ًا

حماية الفرد من التعذيب ،وفي ظل واقع يشهد أبشع الصور لجرائم التعذيب ،واستشراء ظاهرة اإلفالت

من العقاب ،وعدم احترام الدولة للقانون ،فالموضوع مهم وضروري في حياتنا اليومية ،ويحتاج لمزيد من
نظر لعدم التزام بعض الدول باالتفاقيات الدولية التي تحرمه ،ويهدف
معيبا ًا
العناية؛ ألن تطبيقه ال يزال ً
البحث إلى التعرف على مدى اهتمام القانون الدولي بجريمة التعذيب ،وتوضيح مدى خطورتها على
اإلنسانية ،وابراز أهم آليات الرقابة على ممارسة الدول للتعذيب.
ويعتمد الباحث على المنهج الوصفي والتحليلي إلجراء هذا البحث ،باإلضافة إلى استخدام

النصوص القانونية الدولية والوطنية ،بما يساعد في تحقيق أهداف هذا البحث.

وخلص البحث إال أنه ورغم وجود العديد من النصوص القانونية الدولية أو المحلية التي تحرم

منتشر في العديد من دول العام ،وان انتشار جريمة التعذيب يرجع إلى عدم
ًا
التعذيب ،إال أنه مازال
التطبيق الفعال لنصوص التحريم على المستوى الدولي والوطني ،واستغالل الدول للثغرات الموجودة في
تلك النصوص ،للتهرب من التزاماتها.

ويوصى البحث إلى وضع آلية ملزمة لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة لضمان تنفيذ
االتفاقيات الدولية التي تحرم التعذيب ،وتشكيل هيئة وطنية فلسطينية لمناهضة التعذيب تعمل مع األجهزة

األمنية وصناع القرار للحد والوقاية من التعذيب ،وآثاره السلبية على المجتمع الفلسطيني.
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Abstract International methods for maintaining human right of not being
subjected to torture
Torture is one of the most serious violations of human rights. It directly
damages human dignity. International law of human rights considers torture as
war crime and a war against humanity; it is banned in war time as well as in
peace time.
In recent years, international community reached many agreements and
created many bodies in order to maintain the right of not being subjected to
torture; international methods preventing this crime were also found. Resisting
torture agreement is one of the best international agreements dealing with
torture.The most important part of it is that governments signed on it have to
pass laws preventing torture and suing those who commit it.
Although there are many local and international laws preventing torture,
torture is spread widely in many countries. Governments manage to make use
of gaps in laws so that they don’t have to commit to these texts.
المقدمة
 إذ إنها،صور من أشد أشكال المعاناة الجسدية
ًا
تثير كلمة التعذيب في أذهان كثير من الناس
 وفي نطاق القانون،انتهاك لمبدأ الكرامة اإلنسانية الذي يعد أحد المرتكزات األساسية لألديان السماوية
 وهناك إقرار، حيث تمت إدانته على نطاق واسع،الدولي ما فتأت الجهود تبذل للقضاء على التعذيب

 ويعد أي انتهاك لهذا المنع،دولي على حظره؛ ونصت على منعه كل وثيقة ذات صلة بحقوق اإلنسان

معيار
ًا
 ويعتبر حظر التعذيب، حتى في أوقات الطوارئ،خطير ال يمكن أن يكون له مبرر قانوني
ًا
أمر
ًا
.حاسما وباتًا في القانون الدولي وهو ملزم لجميع الدول
ً

 لذا أوجدت،االنتهاكات خطورة لحقوق اإلنسان على المستوى الدولي
فالتعذيب أحد أكثر
ً
 وعند تبنى اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب،ا التفاقيات الدولية آليات للوقاية من هذه الجريمة
،محرما قبل ذلك
 كان التعذيب،وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو غير اإلنسانية أو المهينة
ً
 وربما كان من بين أكثر المقاييس،وكان الغرض من االتفاقية تعزيز التحريم بإجراءات وقائية وعالجية
جوهرية هو الشرط األساسي بأن تضمن الدول األطراف تحريم التعذيب ومجازاته بموجب قوانينها

.الداخلية
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مشكلة البحث
االنتهاكات التي يتعرض لها اإلنسان ،والتي
يسعى القانون الدولي لحقوق اإلنسان إلى مكافحة
ً

نظر لما يخلفه من آثار جسدية أو نفسية ال يمكن
يشكل التعذيب أبرزها وأخطرها على اإلطالقً ،ا
معالجتها على المدى القريب ،ومن هنا نطرح التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة:
ما مدى نجاعة القانون الدولي في الحد من جرائم التعذيب؟
وهذا التساؤل ينبثق منه عدة تساؤالت فرعية على النحو اآلتي:
 كيف تعاملت الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان مع جريمة التعذيب؟ هل ساهمت االتفاقيات الدولية في الحد من جريمة التعذيب؟ ما أبرز اآلليات الدولية التي تعني بحماية اإلنسان من جريمة التعذيب؟أهمية البحث
تبرز أهمية الدراسة من كونها ذات أبعاد إنسانية لها عالقة مباشرة بالمساس بكرامة اإلنسان،

نظر الستمرار
وحريته ،وحقوقه التي كفلتها له القوانين الدولية والوطنية ،ويكتسب البحث أهمية كبيرة ًا
ممارسات التعذيب واتساعها ،والتي تؤدي إلى تحطيم الشخصية اإلنسانية ،وما تخلفه من آثار نفسية

وجسدية ،وان انحراف العدالة الجنائية عن مسارها الصحيح تجعل الفرد يفضل الموت على تواصل
اإلهانة واآلالم القاسية ،وتخلق مشكالت اجتماعية جمة في عالقة الفرد بالسلطة ،كما أن البحث يتمتع

بأهمية عملية في مجتمع دولي يهدف إلى حماية الفرد من التعذيب في ظل واقع يشهد أبشع الصور

لجرائم التعذيب ،واستشراء ظاهرة اإلفالت من العقاب ،وعدم احترام الدولة للقانون.

معيبا
فالبحث مهم وضروري في حياتنا اليومية ،ويحتاج لمزيد من العناية؛ ألن تطبيقه ال يزال ً

نظر لعدم التزام بعض الدول باالتفاقيات الدولية التي تحرمه.
ًا
أهداف البحث :تهدف الدراسة إلى:

 التعرف على مدى اهتمام القانون الدولي لحقوق اإلنسان بجريمة التعذيب. توضيح مدى خطورة هذه الجريمة على اإلنسانية. إبراز أهم آليات الرقابة على ممارسة الدول للتعذيب. رفع مستوى الوعي المجتمعي المناهض للتعذيب. -تشجيع ضحايا التعذيب على مقاضاة ومحاسبة القائمين على التعذيب.
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منهج البحث
استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي إلجراء هذا البحث ،حيث سيقوم الباحث بدراسة

المراجع المتعلقة بالموضوع ،باإلضافة إلى استخدام النصوص القانونية الدولية والوطنية ،بما يساعد
في تحقيق أهداف هذا البحث.
تقسيم البحث
في ضوء ما تقدم يقسم هذا البحث على النحو اآلتي:
المبحث األول :اآلليات الدولية لحماية اإلنسان من جريمة التعذيب.
المطلب األول :آليات غير تعاقدية.
المطلب الثاني :آليات تعاقدية.
المبحث الثاني :المبادئ القانونية الدولية لعدم اإلفالت من العقاب.
المطلب األول :مبدأ عدم تقادم الجريمة.
المطلب الثاني :مبدأ االختصاص القضائي العالمي.
المطلب الثالث :مبدأ سقوط الحصانة.
المبحث األول
اآلليات الدولية لحماية اإلنسان من جريمة التعذيب
مما ال شك فيه إن احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يجب أن يتم ليس فقط من الناحية

أيضا من الناحية الواقعية والفعلية؛ وذلك ألن حقوق اإلنسان أمر مقدس في ذاته ويجب
القانونية ،وانما ً
أبدا ،وان كان من المالحظ أن الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ما زالت
دائما ،وعدم المساس به ً
مراعاته ً
دور ال يستهان به في مجال تعزيز ضمانة
لم ترتقي إلى المستوى المطلوب ،إال أنها لعبت ومازالت تلعب ًا
واحترام حقوق اإلنسان ،وتوفير آليات فعالة لحماية تلك الحقوق ،1والتي تنقسم إلى آليات تعاقدية وأخرى
غير تعاقدية ،وهذا ما سوف نقوم بدراسته في هذا المبحث ،على أن يتم تقسيمه كما يلي:
المطلب األول :آليات غير تعاقدية.
المطلب الثاني :آليات تعاقدية.

 -1د .أحمد أبو الوفا ،الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدولية المتخصصة ،دار النهضة العربية،
القاهرة2118 ،م ،ص.32
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المطلب األول
آليات غير تعاقدية
وهي اآلليات التي أنشأتها منظمة األمم المتحدة ،حيث أكدت على تدعيم حماية حقوق اإلنسان،

والتي تظل من بين األهداف والمقاصد الرئيسة للمنظمة ،فقد ورد في ديباجته "إن شعوب األمم المتحدة

تؤكد إيمانها بالحقوق األساسية لإلنسان ،وبكرامة الفرد وقدره".

لذا أنشأت منظمة األمم المتحدة عدة هيئات رئيسة وأخرى فرعية ،لتتولى مهمة حماية حقوق اإلنسان

من حيث وضع النصوص التي تكفل هذه الحماية ،ومتابعة تنفيذها ورقابة مدى التزام الدول األعضاء

بارز في هذا الخصوص ،وذلك على
دور ًا
بها ،وسوف نعرض في هذا الفرع هيئات المنظمة التي تلعب ًا
النحو اآلتي:
أوًال :الهيئات الرئيسة لألمم المتحدة
الهيئات الرئيسة هي التي نص عليها ميثاق األمم المتحدة باالسم ،والتي يكون من واجبها التدخل

في شئون أي دولة تنتهك حقوق اإلنسان بصورة ثابتة وممنهجة ،وتلعب الهيئات الرئيسة لألمم المتحدة

هاما في اإلشراف والرقابة على تنفيذ االتفاقيات الدولية بوجه عام ،واالتفاقيات المتعلقة بالقانون
ًا
دور ً
1
اضحا في الفصل األول من الميثاق الذي يحدد
الدولي لحقوق اإلنسان بوجه خاص  ،وهذا ما جاء و ً

مقاصد المنظمة ومبادئها ،إذ تعتبر تعزيز وحماية حقوق اإلنسان من األهداف الرئيسة لألمم المتحدة،
كما يعتبرها الفصل الثاني من الشروط الرئيسة لقبول واستمرار عضوية الدولة باألمم المتحدة ،وتتمثل

هذه اآلليات فيما يلي

 -1مجلس األمن الدولي
يعتبر مجلس األمن بمثابة السلطة التنفيذية لألمم المتحدة ،وهو أحد أهم أجهزتها ،ويتولى مهمة
حفظ األمن والسلم الدوليين ،وتتسم ق ارراته بالسمو على غيرها من الق اررات ،وهي ملزمة لجميع الدول

األعضاء ،وهذا ما ورد في أحكام الفصل السابع من الميثاق ،والذي خول مجلس األمن اتخاذ إجراءات
رادعة لحماية السلم واألمن الدوليين ،وتتمثل هذه اإلجراءات في إصدار الق اررات ،أو العقوبات

االقتصادية ،والتدخل العسكري ،وتشكيل محاكم خاصة.

ورغم إن حقوق اإلنسان ليست من بين اختصاصات مجلس األمن التي جاء بها نص صريح ،إال
وبناء على نص المادة  2/24من ميثاق األمم المتحدة ،أن يعمل المجلس على تحقيق
أنه من الممكن
ً
 -1د .الشافعي محمد بشير ،قانون حقوق اإلنسان ،مصادرة وتطبيقاته الوطنية والدولية ،الطبعة الخامسة ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية2119 ،م
 ،ص.54
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أهداف األمم المتحدة التي تضمنتها المادة األولى من الميثاق ،ومن بين تلك األهداف العمل على تعزيز

حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

وعليه يمكن لمجلس األمن أن يتخذ بعض التدابير المنصوص عليها في المواد (،)43-42- 41

بسبب انتهاك حقوق اإلنسان داخل دولة ما ،ويتوقف تدخل المجلس في هذه الحالة على مدى التهديد

الذي يمثله االنتهاك للسلم واألمن الدوليين ،وهنا يتضح أن دور المجلس في حماية حقوق اإلنسان
انتهاكات تهدد السلم واألمن الدوليين.
محصور في حالة حصول
ً
وعلى هذا فإن مجلس األمن يمتلك صالحيات لحماية حق اإلنسان في عدم التعرض للتعذيب ،ألن

جرائم التعذيب تم تكيفيها في القانون الدولي على أنها جريمة ضد اإلنسانية ،وجريمة حرب ،والتي من
الممكن أن تهدد األمن والسلم الدوليين.1
 -2الجمعية العامة لألمم المتحدة
تتمتع الجمعية العامة لألمم المتحدة بأهمية كبيرة بين مختلف فروع األمم المتحدة باعتبارها الجهاز
فضال على أنها تتمتع بسلطات عامة؛ إذ لها أن
العام في المنظمة الذي يضم بين جنباته كل أعضائها
ً
تناقش أي مسألة أو أي أمر يدخل في نطاق الميثاق ،أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص

عليها في المادة  11من الميثاق.
وفى إطار حقوق اإلنسان تنص المادة  1/13من الميثاق على أن تنشأ الجمعية العامة دراسات

وتشير بتوصيات من أجل "اإلعانة على تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة بال تمييز

بينهم بسبب الجنس واللغة أو الدين" ،ومن ثم إصدار التوصيات حول قضايا حقوق اإلنسان.

وتجدر اإلشارة إلى أن الجمعية العامة تعتبر أكثر أجهزة األمم المتحدة التي تتبنى المواثيق الدولية

الخاصة بحقوق اإلنسان سواء في صورة إعالنات ،أو ق اررات ،أو توصيات ،أو اتفاقيات دولية أو غيرها،

وقد أفرزت هذه المهمة صدور إعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والعهدين الدوليين ،واعالن األمم المتحدة
في حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب ،ثم اتفاقية مناهضة التعذيب ،وعدد آخر من إعالنات

والمواثيق المتعلقة بحماية لحقوق اإلنسان.

كما تقوم الجمعية العامة برقابة تطبيق هذه اإلعالنات والمواثيق على المستوى الدولي ،حيث تقوم
بالنظر في مشكالت حماية اإلنسان من التعرض للتعذيب ،بعدما يعرض عليها المجلس االجتماعي أو

إحدى هيئات األمم المتحدة أو األمين العام لألمم المتحدة أو تعرضها الدول األعضاء ،وال يحق لألفراد

أو الجماعات تحريك آليات الجمعية العامة؛ وتقوم الجمعية في هذا الشأن بدور المنبر أو البرلمان

 -1د .قادري عبد العزيز ،حقوق اإلنسان في القانون الدولي والعالقات الدولية ،الطبعة السادسة ،دار هزمه للطباعة والنشر ،الجزائر،1118 ،
ص.057
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العالمي ،حيث تشترك الدول في طرح ومناقشة ومراقبة مدى احترام حق اإلنسان في عدم التعرض

للتعذيب أو المعامالت األخرى المحرمة ،وتنتهي مناقشات الجمعية العامة باتخاذ إجراءات لمقاومة هذه
الممارسات المحرمة قد تتمثل في إصدار توصيات للدول األعضاء ،أو تطلب من مجلس األمن القيام

بعمل تنفيذي ،أو تكليف األمين العام للمنظمة عن طريق التوصية بالقيام بدور في هذا الشأن.1
 -1المجلس االقتصادي واالجتماعي

يقوم هذا المجلس بدور مهم في مقاومة التعذيب وأشكال المعاملة األخرى المحرمة ،وذلك بإعداد
مشروعات االتفاقيات التي تعرض على الجمعية العامة إلقرارها ،واصدار التوصيات في هذا الشأن،
واستحداث آليات وأساليب عمل فعالة وسريعة؛ لحماية اإلنسان من جريمة التعذيب وغيرها من الجرائم

دوليا ،تصدر هذه اآلليات بصورة إعالنات أو توصيات أو مبادئ ،وهي ذات قيمة قانونية كبيرة
المحرمة ً
لما ترسيه من معايير لسلوك الدول في مجال حقوق اإلنسان ومحاربة جرائم التعذيب ،وهي معايير ارتقت
ير من
إلى مرتبة العرف الدولي بمرور الزمن وبتواتر القبول واتساع دائرتها ،وتتضمن هذه الفئة عدداً كب ًا

الوثائق.

حيث نصت المادة  62من ميثاق األمم المتحدة على" :إن من وظائف المجلس االقتصادي
واالجتماعي أن يقدم توصيات إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ،والى أعضاء الدول والوكاالت

المتخصصة فيما يختص بنشر احترام حقوق اإلنسان ،وحرياته األساسية".

وتعطى المادة  68للمجلس االقتصادي واالجتماعي الحق في أن ينشأ من اللجان التي قد يحتاج

إليها لتأدية وظائفه من أجل تعزيز وضمانة حماية حقوق اإلنسان ،كما أنه يتبني العديد من الق اررات

الخاصة بحقوق اإلنسان والتي كان من أهمها القرار رقم  1513الصادر عام  ،1971والخاص ببحث

بانتهاكات حقوق عدد كبير من األشخاص ،ولفترة ممتدة من الزمن ،ويتميز هذا
اإلخطارات المتعلقة
ً
القرار بأنه يمكن من خالله أن يتقدم بشكوى للمجلس االقتصادي واالجتماعي أي شخص أو مجموعة
أيضا أن تتقدم بشكوى
أشخاص تعرضوا
ً
النتهاكات حقوق اإلنسان ،كما ويمكن للمنظمات الغير حكومية ً

انتهاكات حقوق اإلنسان وحرياته
للمجلس ،وجدير بالذكر أن القرار يطبق على كل الدول وعلى جميع
ً
األساسية.2

 -1د .طارق عزت رخا ،تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به-دراسة مقارنة في القانون الدولي العام والقانون الوطني والشريعة اإلسالمية،
دار النهضة العربية ،القاهرة1999 ،م ،ص528
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307

ثانيا :الهيئات الفرعية لألمم المتحدة
ً
إن حقوق اإلنسان من األهداف والمقاصد الرئيسة لألمم المتحدة ،ومن الشروط الرئيسة لقبول

واستمرار عضوية الدولة فيها ،لذا إلى جانب الهيئات الرئيسة لألمم المتحدة ،تم إنشاء العديد من الهيئات

الفرعية من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،وسوف يتم التركيز هنا على اآلليات المعنية بحماية
اإلنسان من التعذيب وغيره من ضروب الممارسات المحرمة.
 -1لجنة حقوق اإلنسان.
رغم أ نه تم إلغاء هذه اللجنة إال أنه من المفيد التعرض لها؛ ألنها ظلت الجهاز الرئيسي المعني

عاما ،ولكن ألن ما أرسته من سوابق وممارسات الزال
بحقوق اإلنسان في األمم المتحدة لنحو ستين ً
معموًالً بالكثير منها في مجلس حقوق اإلنسان الذي حل محلها.
حيث تم إنشاء هذه اللجنة في عام 1946م كآلية مناسبة وفعالة لحماية حقوق اإلنسان ،لتقوم بدور

مهم في تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي ،كما تعمل على مساعدته
في كل ما يتصل بصالحيته في مقاومة التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة؛

وتعتبر ال لجنة آلية رقابية رسمية باسم األمم المتحدة لمراقبة أعضاء األخيرة وتحديد مدى احترامهم

اللتزاماتهم المتعلقة بحماية اإلنسان من التعرض للتعذيب وأشكال المعاملة األخرى المحرمة ،وقد اقترحت

لجنة حقوق اإلنسان في إطار رسالتها في مقاومة التعذيب إنشاء آلية طوارئ تابعة لها حتى تتمكن من

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وال
االستجابة بصورة فورية ومالئمة للحاالت الحادة التي تنجم عن
ً
سيما ممارسة التعذيب أينما وحيثما وجد.1
وفي عام 1985م تم تعيين مقرر خاص لموضوع التعذيب ،وتمتد سلطة المقرر الخاص في مجال

الرصد إلى جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة ،وجميع الدول الحاصلة على مركز المراقب فيها،

وذلك بصرف النظر عن كون الدولة قد صادقت أو لم تصادق على اتفاقية مناهضة التعذيب ،والمقرر
الخاص على اتصال بالحكومات ،وهو يستمد منها المعلومات عن التدابير التشريعية واإلدارية المتخذة

لمنع التعذيب ،ويطلب منها اتخاذ ما يلزم لجبر أي عواقب والرد على المعلومات المنطوية على االدعاء
بوقوع تعذيب ،كما يتلقى المقرر الخاص طلبات باتخاذ تدابير عاجلة ويقوم باسترعاء نظر الحكومات

المعنية إليها بقصد كفالة حماية حق الفرد في السالمة الجسدية.

وتجدر اإلشارة وكما سيأتي الحًقا إلى أن الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها رقم  ،61/251لعام

اعتبار من  16يونيو 2116م.
ًا
2116م ،أنشأت مجلس حقوق اإلنسان ليحل محل لجنة حقوق اإلنسان

 -1د .طارق عزت رخا ،مرجع سابق ،ص ص.531-531
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-2مجلس حقوق اإلنسان
يعتبر مجلس حقوق اإلنسان هو أعلى هيئه حكومية دولية لحقوق اإلنسان داخل منظومة األمم

المتحدة ،وقد نص القرار في الجزء التنفيذي على أن تناط بالمجلس مسؤولية تعزيز االحترام العالمي
لحماية جميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة ،كما

االنتهاكات الجسيمة
أيضا أن يقوم المجلس بمعالجة حاالت انتهاك حقوق اإلنسان ،بما فيها
ً
تقرر ً
أيضا بتعزيز التنسيق الفعال بشأن حقوق اإلنسان وتعميم
والممنهجة ،وتقديم توصيات بشأنها ،وأن يقوم ً

مراعاتها داخل منظومة األمم المتحدة.

فضال عن
كما أنيط بالمجلس القيام بمهمة النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق اإلنسان،
ً
الخدمات االستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات ،على أن يجرى توفيرها بالتشاور مع الدول األعضاء
المعنية وبموافقتها؛ وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة تهدف إلى مواصلة تطوير القانون الدولي في

مجال حقوق اإلنسان ،وتشجيع الدول األعضاء على أن تنفذ بالكامل االلتزامات التي تعهدت بها في

مجال حقوق اإلنسان ،ومتابعة األهداف وااللتزامات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان المنبثقة من
المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها األمم المتحدة.

أيضا إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها ،لمدى وفاء
ويقوم ً
الدول األعضاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق اإلنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة

في المعاملة بين جميع الدول ،ويتخذ هذا االستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي يشترك

كامال ،مع مراعاة احتياجاته في مجال بناء القدرات ،واإلسهام من خالل الحوار
اكا ً
فيه البلد المعني اشتر ً

يعا في الحاالت الطارئة المتعلقة
والتعاون ،في منع حدوث
ً
انتهاكات لحقوق اإلنسان واالستجابة سر ً
بحقوق اإلنسان ،والعمل بتعاون وثيق في مجال حقوق اإلنسان مع الحكومات ،والمنظمات اإلقليمية،
والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني.

وتتسم طرق عمل المجلس بالشفافية والعدالة والحياد وأن تفضي إلى إجراء حوار حقيقي ،وأن تكون
قائمة على النتائج ،وتسمح بإجراء مناقشات متابعة الحقه تتعلق بالتوصيات وبتنفيذها ،كما تسمح
بالتفاعل الموضوعي مع اإلجراءات واآلليات الخاصة ،وقد تبنى المجلس في أول اجتماع له وثيقتين

مهمتين ،هما االتفاقية الدولية لحماية كل األشخاص من االختفاء القسري ،واعالن الخاص بحقوق

الشعوب األصلية.1

انتهاكات حقوق اإلنسان ،ال سيما ضحايا التعذيب،
أيضا إلى ضمان حماية ضحايا
ً
ويهدف المجلس ً

االنتهاكات،
حيث أن الق اررات التي يتم اتخاذها أثناء الجلسات العامة تظهر إرادة قويه في منع تلك
ً
1
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بانتهاكات حقوق اإلنسان ويعود الفضل
وبصفه خاصة ،يمنح المجلس نفسه مسؤولية وقائية فيما يتعلق
ً
في ذلك إلى التقرير الدوري الشامل ،والذي يعطي المجلس الحق في مراقبة األنشطة الداخلية للدول
األعضاء ،كما أًصدر العديد من التوصيات للحفاظ على سالمة المدافعين عن حقوق اإلنسان وحماية
النتهاكات حقوق اإلنسان
المجتمع المدني ،ويهدف مجلس حقوق اإلنسان إلي معالجة الحاالت العاجلة
ً
بفضل اإلجراءات الخاصة و"النداءات العاجلة" ،وخاصة التوصية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن

حقوق اإلنسان.

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،والحريات
ويتلقى المجلس الشكاوي المقدمة من األفراد عن
ً

العامة ،وال سيما تلك الشكاوي الصادرة من ضحايا جرائم التعذيب.1

ورغم أن قرار إنشاء مجلس حقوق اإلنسان ال يرقى إلى مستوى ما كانت تطمح إليه العديد من

الدول والمنظمات غير الحكومية؛ فإنه يمثل خطوة نحو الطريق الصحيح ،ويمكن القول إنه إذا توافرت

اإلرادة السياسية وااللتزام التام بمبادئ حقوق اإلنسان من قبل المجتمع الدولي وتفعيل عمل المجلس،

فإن النظام الدولي يمكن أن يشهد بداية لدبلوماسية حقوق اإلنسان تهدف إلى نشر وتدعيم وحماية هذه

الحقوق.

-1المفوض السامي لحقوق اإلنسان
وسعيا من األمم المتحدة لتعزيز حماية حقوق اإلنسان ،تم إنشاء مركز حقوق اإلنسان والذي أطلق
ً
أثر على ضحية التعذيب ال
ونظر ألن جريمة التعذيب تترك ًا
ًا
عليه المفوض السامي لحقوق اإلنسان،
يمكن إصالحه على المدى القريب تم إنشاء صندوق خاص للتبرعات لضحايا التعذيب ،وذلك في محاولة

لتخفيف معاناتهم قدر اإلمكان.

يتبع المفوض السامي لحقوق اإلنسان لألمانة العامة لألمم المتحدة ،وله نشاط حيوي ومتعدد في

مساعدة الجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان ،والمجلس االقتصادي واالجتماعي في جميع ما يتعلق
بالتحضير إلعالنات ومواثيق حقوق اإلنسان ،ويقوم المركز بدور الجهاز اإلداري في تسيير عمل آليات

حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ،فيقوم باالتصال بالبعثات الدائمة للدول األعضاء بالمقر الرئيسي

للمنظمة في نيويورك في جميع ما يتعلق بإعالنات والمواثيق ذات الصلة بمسألة حقوق اإلنسان في عدم
التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة.
كما أنيط به تولى مسئولية أنشطة حقوق اإلنسان في نطاق األمم المتحدة ،ويقوم المفوض السامي

انتهاكات
لحقوق اإلنسان بتلقي الشكاوي المقدمة من األفراد والجماعات المعرضين للتعذيب وغيره من
ً

حقوق اإلنسان ،حيث يستطيع ضحية التعذيب توجيه شكواه إلى مفوضية حقوق اإلنسان في جنيف،
 -1د .الشافعي محمد بشير ،قانون حقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.311
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ويتابع المفوض السامي مدى االلتزام الدولي بمحاربة جريمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة ،ويقوم بإعداد تقارير ودراسات بهذا الصدد ويصدر

نشرات في ذلك بمساعدة مركز حقوق اإلنسان.1

 -4صندوق األمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب
أنشأ صندوق األمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب ،من أجل تلقى التبرعات بهدف إعادة

توزيعها كمعونة إنسانية إلى ضحايا التعذيب وأسرهم ممن يعانون من جراء تعرض أحد أبنائهم للتعذيب.
ويعتمد الصندوق على التبرعات التي تمنحها الحكومات ،والمنظمات الخاصة ،والمؤسسات واألفراد،

وهو ال يمول من الميزانية العادية لألمم المتحدة ،ويدار الصندوق بمعرفة األمين العام لألمم المتحدة،

ويستخدم الجزء األكبر من اإلعانات التي تصل إلى الصندوق في تمويل مشروعات العالج واعادة
التأهيل؛ أما الباقي فيذهب إلى مشروعات تهدف إلى تمكين الضحية وأسرته من التكيف االجتماعي،

واستئناف الحياة من جديد ،حيث أنه قد يترتب على التعذيب عواقب بدنية ونفسية مدمرة ،وهي ال تقتصر

أيضا أفراد أسرهم.2
على الضحايا وحدهم بل تشمل ً

المطلب الثاني
آليات تعاقدية
تم إنشاء الهيئات التابعة لألمم المتحدة التي أسست باتفاقيات ،بهدف اإلشراف على تنفيذ الدول

األطراف اللتزاماتها فيما يتعلق بعدد من االتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان ،والتي يحق لها تلقى
ادعاءات التعذيب والنظر فيها لتمارس مهامها في توفير الحماية من جرائم التعذيب ،ولمعرفة طبيعة

عمل تلك اآلليات سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين وذلك على النحو اآلتي:
أوًال :اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان.
ثانيا :لجنة مناهضة التعذيب.
ً
ثالثًا :المحكمة الجنائية الدولية.
أوًال :اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الثامنة والعشرين على إنشاء اللجنة المعنية

بحقوق اإلنسان لتكون آلية رقابية مسئولة عن رقابة تنفيذ أحكام العهد ،وبناء على ما سبق تختص اللجنة
 -1د .عمر سعد هللا ،حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب ،الطبعة الثالثة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر2115 ،م ،ص.313
 - أنشئ بمقتضى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  ،151/36الصادر في ديسمبر 1981م.

2

 -د .طارق عزت رخا ،مرجع سابق ،ص.543
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بمراقبة الدول في مدى قيامها بتحريم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية ،أو العقوبة الالإنسانية أو

المهينة.

كما تختص اللجنة بتفسير بنود العهد الدولي ومثال ذلك أن المادة السابعة من العهد حظرت

التعذيب بعبارات مطلقة ،إال أنها ال تتضمن تعريفاً لألفعال المحظورة ،وفي تعليقها العام على المادة
السابعة ،ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أنها لم تر أنه من الضروري وضع قائمة باألفعال
المحظورة ،أو تحديد تمييز واضح بين التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة؛ ألن التمييز يعتمد على
نوع كل معاملة بعينها وهدفها ودرجة قسوتها ،ولذلك ،في تشريعها ،في الغالب ال تحدد اللجنة المعنية

بحقوق اإلنسان بدقة أي جانب من الحظر تم انتهاكه ،ولكنها تذكر ببساطة أنه قد حدث انتهاك للمادة

السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية1؛ وفي تعليق لها ّبينت اللجنة على وجه التحديد أن
كافيا للمادة السابعة على الدول أن تضمن
"مجرد حظر التعذيب ،واعتباره جريمة ال يعد بذاته تنفي ًذا ً
حماية فعالة عن طريق نوع من األجهزة يتولى المراقبة المناسبة ،وينبغي أن تحقق السلطات المعنية على
نحو فعال في الشكاوي المتعلقة بسوء المعاملة".2

وهذه اللجنة تعتبر إحدى آليات حماية حقوق اإلنسان ،إذ تحددت وظيفتها في المواد من  41إلى

 45بالعهد الدولي ،حيث تتولى دراسة التقارير التي تقدمها الدول عن تنفيذها لبنود حقوق اإلنسان بالعهد
الدولي ،وتناقش مندوبي الدول في مدى تنفيذها لنصوص العهد الدولي ،فهي جهة متابعة ومراقبة على

الدول في ذلك ،وتعد في هذا الشأن تقارير مشفوعة بما يناسب من تعليقاتها وترسلها إلى الدول األطراف

في العهد.

وتقوم اللجنة بمهام معينة لتسوية المنازعات فيما بين الدول األطراف بالعهد تتعلق بتنفيذ بنود حقوق

اإلنسان ،ويمكن للجنة أن تشكل هيئة توفيق لهذا الغرض وتقدم مساعيها الحميدة للدول األطراف في
النزاع للوصول إلى حل ودي بشأن تطبيق بنود حقوق اإلنسان الواردة في العهد.3

وتتلقى اللجنة الشكاوي والبالغات من دولة ضد أخرى في العهد لعدم تنفيذ األخيرة اللتزاماتها

بموجب العهد بشرط الموافقة المسبقة من كلتا الدولتين على اختصاص اللجنة في هذا الشأن وهكذا

تختص اللجنة بتلقي الشكاوي عن التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية الحاصلة

من دولة ضد أخرى في العهد وتقوم اللجنة بتسوية المنازعات بين الدول في هذا الشأن.

 -1اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ، 21حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
المهينة ،1992 ،الفقرة  ،2في وثيقة األمم المتحدةHRI/GEN/1/Rev.7 .

 -2وثائق األمم المتحدة ،وثيقة رقم1982 ،A/37/40 ،م.
 -3د .طارق عزت رخا ،مرجع سابق ،ص.551
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بل يجوز لألفراد طبقاً للبروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي تقديم شكاوي وبالغات للجنة
انتهاكات حقوقهم اإلنسانية المنصوص عليها بالعهد الدولي وذلك مرهون بتصديق الدولة العضو
ضد
ً
على البروتوكول االختياري ،وتبحث اللجنة هذا البالغ أو الشكوى في حضور ممثلي الدول والفرد الشاكي

أو من ينوب عنه ،وتعلن رأيها الذي يثبت خطأ الدولة في انتهاك مواد حقوق اإلنسان بالعهد أو تنفى
وقوع هذا االنتهاك ،وتنشر اللجنة تقاريرها بهذا الخصوص حيث يكون لها واقع مهم وصدى عملي في

تنفيذ بنود حقوق اإلنسان بالعهد.1

ورغم أن اللجنة ليست هيئة قضائية ،فإنها تمارس اختصاصاتها في بحث الشكاوي التي ترد إليها

باألسلوب القضائي وتخلص في بحثها إلى بيان رأيها فيما إذا كان هناك انتهاك للحقوق المنصوص
عليها في االتفاقية أم ال ؟ ،وقد تطلب من الدولة المعنية قبل موافاتها بوجهة نظرها باتخاذ إجراء ما من

أجل تجنب ما قد يصيب شخص الشاكي من ضرر يصعب إصالحه ،دون أن يعنى مثل هذا الطلب

حسما لموضوع الشكوى.2
ً

وفي  11أبريل 1992م ،اعتمدت اللجنة تعليقات عامة جديدة بشأن المادة السابعة مضت بها

طا أبعد مما تضمنته تعليقاتها السابقة ،فقد عززت اللجنة تفسيرها للمادة السابعة بقولها إنه "يتحتم
شو ً
فعاال" ،وان كانت
إجراء تحقيق سريع ونزيه في الشكاوي على يد سلطات مختصة لكي يكون الجبر ً

الدولة قد صدقت على البروتوكول االختياري األول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
جاز للفرد أن يتقدم ببالغ إلى اللجنة يشكو فيه من أن حقوقه بموجب العهد قد انتهكت .فإذا وجدت

اللجنة البالغ مقبوال صار عليها أن تصدر حكما في الموضوع ينشر ضمن تقريرها السنوي.
ثانيا :لجنة مناهضة التعذيب
ً

تم إنشاء لجنة مناهضة التعذيب في عام 1987م تنفيذا للمادة  17من اتفاقية مناهضة التعذيب

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة الصادرة عن األمم المتحدة في

عام 1984م ،3وتمثل هذه اللجنة آلية تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ،إذ تختص بدراسة التقارير عن
التدابير التي تتخذها الدول األطراف تنفي ًذ لالتفاقية.
حيث نصت المادة الرابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن "تلتزم الدول األطراف بجعل جميع
أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الوطني" وعلى هذا يتعين على كل دولة طرف في االتفاقية أن
 -1د .الشافعي محمد بشير ،قانون حقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.317

 -2د .هبة عبد العزيز المدور ،الحماية من التعذيب في إطار االتفاقيات الدولية واإلقليمية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت2119 ،م ،ص.43

 -3حيث نصت الفقرة األولى من المادة  17من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن (تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب "يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة"
وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد ،وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخالقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق

اإلنسان ،يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية ،وتقوم الدول األطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض ألشخاص
من ذوى الخبرة القانونية).
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تجعل هذه الجرائم مستوجبة للعقاب مع األخذ في االعتبار طبيعتها الخطيرة ،إال أن العديد من الدول

التي صادقت على االتفاقية لم تفعل ذلك.

فدولة فلسطين التي انضمت إلى االتفاقية بتاريخ  2114/4/1يفتقر قانونها الجنائي إلى نص يجرم

التعذيب ،حيث أن قانون العقوبات لسنة  1961النافذ في الضفة الغربية ،وقانون العقوبات لسنة 1936
النافذ في قطاع غزة ،أشارت إلى مصطلح "التعذيب للداللة على جريمة اسمها جريمة "التعذيب في

التحقيق" ،التي تقع من موظف عام على من يحتجزه من أشخاص ،إال أنها لم تتحدث عن هذه الجريمة
كجريمة مستقلة بذاتها عن غيرها من األفعال الماسة بسالمة الجسد "كالجرح وأفعال الطيش واإلهمال

واإليذاء والعنف والشدة" ،1هذا ولم تتحدث عن صفة خاصة في من تقع منه أفعال اإليذاء الجسدي ،بل
انحصرت النصوص ،التي استخدمت مصطلح "التعذيب" في استخدامه كإجراء غير قانوني ،إذ أن

يجرم فعل
اإلجراءات ،التي قد تصدر نتيجة له إجراءات غير قانونية ،من دون أن يضع أساس قانوني ّ
"التعذيب" ،باعتباره جريمة مستقلة عن الجرائم األخرى ،التي قد تمس الجسد البشري.
وجدير بالذكر أن القانون األساسي الفلسطيني حظر في مادته  13بوضوح "إخضاع أحد ألي إكراه
أو تعذيب" ،وأكد على معاملة المحتجزين معاملة الئقة ،كما أنه أكد على بطالن كل قول أو اعتراف

عادال لمن وقع عليه ضرر ناتج
تعويضا
نتج عن التعذيب ،والمادة  32من القانون األساسي أوجبت
ً
ً
عن االعتداء على أي من الحقوق والحريات التي كفلها له القانون األساسي.
إن اإلشكالية تكمن في القوانين العادية المعمول بها في األراضي الفلسطينية ،والتي لم تر ِ
تق في

معالجتها لموضوع التعذيب إلى ما تضمنه القانون األساسي بهذا الشأن ،حيث اعتبره جنحة ،أي إنها

قللت من خطورته وبالتالي من العقوبة المترتبة عليه ومستوى األنصاف للضحايا ،وهذا يقتضي بالضرورة
العمل على تطويرها ليس بهدف االرتقاء إلى مستوى القانون األساسي فحسب ،وانما لمواءمته مع اتفاقية
عضوا فيها ،مما جعله استحقاًقا يقتضي منها اإلسراع
مناهضة التعذيب بعد أن أصبحت دولة فلسطين
ً
في اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها لتحقيق هذه الموائمة.

كما تختص لجنة مناهضة التعذيب بإجراء تحقيقات سرية حول الدالئل الموثوق بها والتي تشير
إلى ممارسة التعذيب بصفة منتظمة في أراضي دولة طرف باالتفاقية ،وتقوم اللجنة بتسوية المنازعات

التي تثور بين الدول األطراف بشأن تطبيق االتفاقية إذا ما اعترفت الدولة للجنة باختصاصها في القيام

بهذه المهام.2

 -1انظر حول المص ــطلحات ،التي اس ــتخدمتها قوانين العقوبات الفلس ــطينية لألفعال الماس ــة بس ــالمة الجس ــد المواد -248 ،244-243 ،241
 251من ق .ع 36.النافذ في قطاع غزة ،والمواد  345-344 ،337-333 ،218من ق.ع 61 .النافذ في الضفة الغربية.

 -2د .الشافعي محمد بشير ،قانون حقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.318
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ويمكن للجنة أن تنشأ هيئات توفيقية وتقدم مساعيها الحميدة للدول األطراف بغية التوصل إلى حل

ودي للمنازعات بشأن تطبيق االتفاقية ،وتمارس اللجنة اختصاصاً مهماً بالنسبة لألفراد ،إذ تتلقى البالغات

انتهاكات أحكام االتفاقية بممارسة التعذيب أو المعاملة أو
المقدمة منهم أو نياب ًة عنهم ،والتي تعرض
ً
العقوبة الالإنسانية أو المهينة ،وتلقى اللجنة لهذه البالغات مشروط بالموافقة المسبقة للدول األطراف
باختصاصها في تلقى وفحص البالغات المقدمة من األفراد أو مجموعات األفراد.

وتملك اللجنة عدة صالحيات مخولة لها بموجب االتفاقية ،فبموجب الفقرة األولى من المادة 20؛

فإنه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوًقا بها ،بحيث يتضح لها أن تلك البيانات والمعلومات تتضمن أدلة
تعذيبا تمت ممارسته بطريقة منظمة على إقليم دولة من
تتمتع بقدر كاف من المصداقية ،وتشير إلى أن
ً

الدول األطراف ،تدعو اللجنة الدولة المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات وتقديم مالحظات
بشأنها ،1ويجوز للجنة في هذه الحالة أن تقرر إجراء تحقيق بما في ذلك القيام بزيـارة إلى الدولة المعنية،

بناء على موافقة تلك الدولة ،وتكون إجراءات اللجنة سرية أثناء قيامها بمثل هذا التحقيق ،ولكن
وذلك ً
يجوز لها أن تقرر إدراج بيان ملخص لنتائج هذه اإلجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول األطراف

والجمعية العامة لألمم المتحدة  ،ويوجه األمين العام وفقا للنظام الداخلي للجنة انتباه األخيرة إلى

المعلومات المقدمة ،لكي تنظر اللجنة فيها بموجب صالحياتها في هذا الشأن.2

وال تتسلم اللجنة أيه معلومات إذا كانت هذه المعلومات تخص دولة طرف تكون قد أعلنت وقت
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب أو وقت االنضمام لها ،أنها ال تعترف باختصاص اللجنة فيما

ذكر وأبدت تحفظاً بشأن اختصاص اللجنة وقت التصديق أو االنضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب.

ونالحظ إن اتفاقية مناهضة التعذيب شأنها شأن اتفاقيات دولية أخرى في مجال حقوق اإلنسان،

تعترف لألفراد ،في بعض الحاالت ،بالحق في إرسال بالغات إلى اللجنة تشكو من انتهاك دولة طرف

لحكم أو أكثر من أحكامها؛ وينبغي مع ذلك لكي تستطيع اللجنة تلقي ونظر بالغات من األفراد ضد

الدول األطراف ،أن تكون الدولة المعنية قد اعترفت صراحة باختصاص اللجنة في هذا الشأن.3
ثال ًثا :المحكمة الجنائية الدولية

نص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على اختصاصها بالنظر في جرائم التعذيب والذي
معنويا ،بشخص موجود تحت
بدنيا أو
ً
تم تعريفه على أنه تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة ،سواء ً

 -1د .عمر سعد هللا ،حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب ،مرجع سابق ،ص.321
 -2وفقاً للمادة  69من النظام الداخلي للجنة.

 -3د .محمود شريف بسيوني ،الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ،دار الشروق ،القاهرة2113 ،م ،ص.711
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إشراف المتهم أو سيطرته ،ولكن ال يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية،

أو جزء منها ،أو نتيجة لها.

ويالحظ من هذا التعريف إن إضافة عبارة "شخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته" من

شأنها أن تستبعد إمكانية مالحقة شخص يشارك ،أو يحضر جلسات التعذيب بالصدفة ،وان كان يمكن

مالحقته كشريك؛ كما إنها تستبعد إمكانية التعذيب المعنوي إذا كان ضحاياه ليسوا تحت إشراف المتهم

أو سيطرته.1

وتم تحريم التعذيب وفقا لنص المادة السابعة من النظام ،والتي اعتبرته من الجرائم ضد اإلنسانية
متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق ،أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين

وعن علم بالهجوم ،وال يشترط هنا أن يقع التعذيب على يد أفراد يتصرفون بصفاتهم الرسمية أو بعلم
الجهات الرسمية؛ وعلى هذا فإن الجرائم ضد اإلنسانية بما فيها التعذيب يمكن أن ترتكب بمبادرة أو

بتوجيه من فاعلين من أتباع الدولة أو غير أتباع الدولة ،كما أنه ال يشترط في التعذيب كجريمة ضد

اإلنسانية غاي ة معينة ،إال أن التعريف السابق يستبعد من نطاقه "أي ألم أو معاناة ينجمان حسب عن
عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً أو نتيجة لها".2

كما أنه ووفقا لنظام المحكمة تم تصنيف التعذيب على أن جريمة حرب ،وال سيما عندما ترتكب

في إطار خطة أو سياسة عامة ،أو في إطار ممنهج وواسع النطاق ،وتم تعريف جرائم الحرب في هذا
االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف األربع لعام 1949م.
النظام بأنها
ً

واعتبر نظام روما األساسي أن التعذيب أو المعاملة الالإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية
من األفعال التي تعتبر جرائم حرب ،وكذلك تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو

بالصحة ،3ألن هذه األفعال تكون موجهه ضد أشخاص أو ممتلكات تحميها أحكام اتفاقية جنيف ذات

الصلة.

االنتهاكات الخطيرة
فضال عن ذلك كله أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتبر
كما نجد ً
ً

األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة ،في النطاق الثابت للقانون الدولي،
من جرائم الحرب وبين أن االعتداء على كرامة الشخص ،وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة

أحد تلك االعتداءات التي تدخل ضمن اختصاصها.4

 -1د .عبد الرحمن محمد خلف ،الجرائم ضد اإلنسانية في إطار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة2118 ،م،
ص.45

 -2نفس المرجع السابق ،ص.48

 -3نص المادة (-8أ )2-و (-8أ ،)3-نظام روما األساسي.
 -4نص المادة (-8ب ،)21-نظام روما األساسي.
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واعتبر نظام روما األساسي أن من بين جرائم الحرب التي نص عليها استعمال العنف ضد الحياة

واألشخاص ،وبخاصة القتل بجميع أنواعه ،والتشويه ،والمعاملة القاسية ،والتعذيب ،واالعتداء على كرامة

الشخص ،وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ،1والتي تستعمل في حالة وقوع نزاع مسلح غير

االنتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة
ذي طابع دولي ،وهى من
ً
فعليا في األعمال
لعام 1949م ،والتي هي من األفعال المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتر ً
اكا ً
الحربية ،بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال
بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر.

المبحث الثاني
المبادئ القانونية الدولية لعدم اإلفالت من العقاب
لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان من طرف الدول ،وكذا إفالت
إن المجتمع الدولي ونتيجة
ً
المجرمين من العقاب تحت ستار متعدد أوجد مبادئ قانونية تمنع أو تقي من جريمة التعذيب على أساس

أنها جريمة ضد اإلنسانية ،وهو ما تم تأكيده ألول مرة من خالل النظام األساسي لمحكمة نورومبرغ،

كما أعيد تأكيده في المادة الخامسة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابًقا التي
نصت على محاكمة األشخاص المسؤولين عن بعض الجرائم المذكورة على سبيل المثال ال الحصر

والتي تشمل األفعال التالية االغتيال ،اإلبادة ،االستعباد ،التهجير ،السجن ،التعذيب ،االغتصاب،

االضطهاد ،وذلك ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية إلى جانب أفعال أخرى غير إنسانية ،وقد تضمنت
المادة الثالثة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا قائمة مطابقة لألفعال التي تشكل

يضا في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،ومن أهم
جرائم ضد اإلنسانية ،وهذا ما تم تأكيده أ ً
هذه المبادئ مبدأ عدم التقادم ومبدأ الوالية القضائية العالمية وسقوط الحصانة؛ وهذا ما سنتناوله في هذا
المطلب اآلتي -
المطلب األول :مبدأ عدم تقادم الجريمة.
المطلب الثاني :مبدأ االختصاص القضائي العالمي.
المطلب الثالث :مبدأ سقوط الحصانة.

 -1نص المادة (-8ج )1-و (-8ج ،)2-نظام روما األساسي.
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المطلب األول
مبدأ عدم تقادم الجريمة
إن تكييف جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد اإلنسانية يجعلها تخضع لمبدأ عدم تقادم الجريمة،

حيث نصت المادة السادسة من النظام األساسي لمحكمة نورومبورغ التي أشارت إلى األفعال غير
اإلنسانية وعمليات االضطهاد التي ارتكبت بصورة منتظمة باسم دولة تمارس سياسة هيمنة أيديولوجية،
لم تقترف ضد أشخاص بسبب انتمائهم إلى جماعة عرقية أو دينية فحسب ولكن ضد خصوم هذه

أيضا أيًّا كان شكل معارضتهم ،كما أكدت على هذا المبدأ اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب
السياسة ً
والجرائم ضد اإلنسانية الصادرة بتاريخ 1968/11/26م ،والتي اعتبرت تكريساً لمبادئ محكمة

وتجسيدا لضرورة محاربة الالعقاب اتجاه من ارتكب األعمال الشنيعة التي شهدتها الحرب
نورومبورغ،
ً
العالمية الثانية.1
ولقد بررت االتفاقية مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية في ديباجتها حيث قالت

إن الجرائم الدولية األكثر جسامة من أجل المكافحة والعقاب الفعلي أنه عامل أساسي في الوقاية من
وقوع تلك الجرائم.

وما يمكن مالحظته في هذا الصدد هو أنه إذا كان هذا المبدأ وحده غير كاف لضمان معاقبة

أيضا المحكمة
هؤالء المجرمين ،فإنه يسمح على األقل بعدم سقوط الدعوى العمومية ،وهذا ما قصدته ً
الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابًقا من خالل تصريحها أنه "يمكن أن يكون المستفيدون من تلك اإلجراءات
مسؤولين جنائيين عن التعذيب في ظل نظام الحق"...

ولقد نصت المادة  29من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مبدأ عدم التقادم ،حيث

جاء نصها كما يلي (:ال تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيًّا كانت أحكامه)،
استنادا لهذه المادة فال يوجد قيد زمني لحماية المتهم من العقاب ،ولقد أدرج النظام األساسي للمحكمة
و ً
الجنائية الدولية جريمة التعذيب في إطار الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب التي تدخل ضمن

اختصاص المحكمة.2

 -1تقرير منظمة العفو الدولية ،حالة بينوشيه-الوالية القضائية العالمية وانعدام الحصانة بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية ،مطبوعات
منظمة العفو الدولية1999 ،م ،ص ،12رقم الوثيقة Al, deux/Eu/45/001/99

 -2نص المادة السابعة والثامنة ،من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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المطلب الثاني
مبدأ االختصاص القضائي العالمي
بموجب القواعد القانونية الدولية المعمول بها منذ مدة طويلة ،يمكن أن تمارس والية قضائية عالمية

على الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية ،كالقتل المنظم على نطاق واسع والتعذيب واالختفاء القسري
واالحتجاز التعسفي والتهجير وممارسة االضطهاد ألسباب سياسية ،كما أن القانون الدولي ال يعطي
حصانة من المالحقة القضائية ،سواء أمام المحاكم الوطنية أو الدولية ،بشأن األفعال التي يجرمها القانون

الدولي ومن ضمنها الجرائم ضد اإلنسانية.

ويقصد باالختصاص القضائي العالمي حق والتزام كل دولة باتخاذ اإلجراءات القضائية فيما يتعلق
ببعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن موقع حدوث الجريمة وجنسية مقترف الجريمة أو الضحية،

وتتمثل الصلة الوحيدة التي ال بد من توافرها بين الجريمة والدولة التي تقيم الدعوى وتتولى المحاكمة في
التواجد الفعلي لمرتكب الجريمة داخل نطاق سلطة الدولة.
فاألصل إن االختصاص ألي جريمة هو أن يتم تناولها من خالل القضاء الوطني أي القضاء الذي

ارتكبت الجريمة على إقليمها ،ومع تطور مواجهة الجرائم الدولية فقد أقر القانون الدولي للدول أن تضع
تشريعات وقوانين وطنية تسمح للمحاكم الوطنية بالتحقيق إذا كان هناك أدلة كافية ومقبولة تدل على

احتماالت ارتكاب الشخص جرائم معينة بغض النظر عن جنسية المتهم أو الضحية ،وذلك اعتماداً على
اتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب والتي تدعو الدول لوضع قانون يجعل الدول التي صادقت

انتهاكات خطيرة
على هذه االتفاقيات تمارس الوالية القضائية العالمية على األشخاص المتهمين بارتكاب
ً
لهذه االتفاقيات ،ونجد أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قد استخدمت أكثر من اثنتي عشرة دولة

االختصاص العالمي من خالل إجراء تحقيقات ومحاكمات.
وحق االختصاص القضائي العالمي الذي تمارسه الدولة غير مبني على أي حق من حقوق السيادة
ال بالنسبة للجريمة (االختصاص الذاتي) وال بالنسبة لألرض (كاالختصاص الشخصي) إذ ال تقوم الدولة

حين تمارسه بالدفاع عن أية مصلحة خاصة لها في ذلك ،ولكنها تتدخل توخياً لغاية إنسانية نبيلة هي
(مصلحة المجتمع الدولي ككل) لئال يبقى أي مجرم مسؤول عن ارتكاب الجرائم الخطيرة دون عقاب.1
وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت أول محكمة دولية لمحاكمة األفراد ،وهي محكمة نورمبرغ ،ثم

جاءت عدة محاكم دولية ،وذلك بعد موافقة مجلس األمن ومن أهمها محاكم طوكيو ورواندا ويوغوسالفيا
سابًقا التي حاكمت مجرمي الحرب في هذه الدول عما ارتكبوه من جرائم دولية جسيمة ،ومع ذلك تحرك
المجتمع الدولي ولم يرد أن يخضع إلرادة الدول الكبرى فقط من خالل ق اررات مجلس األمن ،بل قام
 -1د .إحسان هندي ،الحماية الج ازئية لالتفاقيات الدولية اإلنسانية ،الطبعة األولى ،دمشق ،1998 ،ص23
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بالتكتل وانشاء محكمة دائمة لعقاب مرتكبي هذه الجرائم ،وهي المحكمة الجنائية الدولية ،ومع هذا لم
يكتف المجتمع الدولي بهذه الخطوات القانونية بل استمر في تضييق الخناق على مرتكبي هذه الجرائم

وأقر القانون الدولي مبدأ االختصاص العالمي.1

مؤكدا على مبدأ االختصاص القضائي العالمي
وقد جاء النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية ً

على الجرائم الواردة فيه بالنص في ديباجته على أن (واجب كل دولة أن تمارس واليتها القضائية
الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية) ،كما أن الوالية العالمية ستساعد على سد الثغرة

التي تعتري النظام األساسي الذي ال يسمح بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في أراضي
الدول التي لم تصادق على النظام األساسي ،فمهما كان الدور الذي قد تؤديه المحكمة الدولية الجنائية

فإنه ال يمكن التعويل على هذه المحكمة بصورة كلية لضمان تحقيق العدالة الجنائية من خالل محاكمة
ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية بسبب وجود بعض الثغرات فيها ،لذلك فالقضاء الجنائي الوطني من

الممكن أن يوفر من خالل االختصاص العالمي فعالية ال يمكن تأمينها وضمانها لدى القضاء الدولي

الجنائي ،علماً أن المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للواليات القضائية الوطنية ،كما عبرت عن ذلك

ديباجة النظام األساسي لروما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية ،إذ أن المهم هو معاقبة مرتكبي الجرائم
الدولية سواء عن طريق المحاكم الوطنية أو عن طريق محكمة جنائية دولية وفي هذا اإلطار تمارس

العدالة الجنائية الدولية وتتحقق.2

فجميع الدول ملزمة باتخاذ اإلجراءات الجنائية ضد من يرتكبون جرائم ضد اإلنسانية ومعاقبتهم،

كما أنها ملزمة بالتعاون في البحث عن األشخاص المرتكبين لتلك الجرائم والقبض عليهم وتسليمهم
ومعاقبتهم ،وهناك اعتراف عام في الوقت الراهن بأن جميع الدول ملزمة بمحاكمة أو تسليم األشخاص

الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد اإلنسانية وفقا لمبدأ "إما التسليم واما المحاكمة".

كما أن الفقرة األولى من المادة السابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها األمم المتحدة
رسميا بأن تعرض على سلطاتها
في العام 1984م تفرض على جميع الدول األطراف فيها التزاماً
ً
المختصة قضية أي شخص خاضع لواليتها القضائية يزعم أنه مارس التعذيب بقصد تقديمه للمحاكمة
إذا لم تقم بتسليمه ،وقد اعترف المجتمع الدولي أيضا بأنه يجب على كل دولة محاسبة المسؤولين عن

اختفاء األشخاص القسري وتقديمهم للعدالة وممارسة الوالية القضائية العالمية ،باعتبار أن االختفاء

القسري يعد ضرًبا من ضروب التعذيب ألنه يعرض أسر الضحايا آلالم نفسية شديدة وهو األمر الذي
 -1د .نبيل أحمد حلمي ،ليفني واالختصاص القضائي العالمي ،جريدة السياسي اإللكترونية2119/12/18 ،مhttp ،
//www.alssiyasi.com/default.asp?browser=view&EgyxpID=50998
 -2د .توفيق بو عشبة ،القانون الدولي اإلنساني والعدالة الجنائية ،ضمن كتاب القانون الدولي اإلنساني ،تقديم د .أحمد فتحي
سرور ،دار المستقبل العربي ،القاهرة ،الطبعة األولى 2113،ص .374-372
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انتهاكا للمادة السابعة التي تجرم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية
يعتبر
ً

والمهينة.

وقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة مبادئ خاصة بالتعاون الدولي بشأن البحث عن

األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية في قرارها رقم  3074المؤرخ في

1973/12/3م ،والتي جاء فيها أن على كل الدول التزامات موسعة بشأن التعاون مع بعضها ،من أجل
تقديم المسؤولين عن ارتكاب الج ارئم ضد اإلنسانية للعدالة بما فيها التعذيب ،أينما ارتكبت هذه الجرائم،

كما ينبغي عليها تجنب اتخاذ أي إجراءات تخل بتلك االلتزامات .وتشمل االلتزامات السابقة ما يأتي:

 أن تتعاون الدول فيما بينها على أساس ثنائي أو متعدد األطراف بهدف إيقاف ومنع جرائم الحربوالجرائم ضد اإلنسانية ،وعليها اتخاذ التدابير المحلية والدولية الضرورية من أجل تحقيق هذا الغرض.

 أن تتبادل الدول المساعدة في البحث عن األشخاص المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم والقاء القبضعليهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم في حالة ثبوت الجرم عليهم.
 محاكمة األشخاص الذين تشير الدالئل إلى ارتكابهم جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية ،ومعاقبتهمفي حالة ثبوت التهمة عليهم ،في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم كقاعدة عامة ،وهنا ينبغي على

الدول التعاون في المسائل الخاصة بتسليم هؤالء األشخاص.

 أن تتعاون الدول فيما بينها بشأن جمع المعلومات واألدلة التي تساعد على تقديم األشخاص المذكورينأعاله للمحاكمة ،وأن تتبادل هذه المعلومات.
 أن تمتنع الدول عن اتخاذ أي تدابير تشريعية أو غير تشريعية تخل بااللتزامات الدولية التي تعهدتبها بشأن البحث عن األشخاص الذين ثبتت عليهم تهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية.
وعلى الرغم مما ذكرته هذه المبادئ عن محاكمة األشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد

اإلنسانية أمام محاكمهم الوطنية "كقاعدة عامة" فإن تلك القاعدة ال تنطبق بداهة في حالة عفو البلد
المعني عن الشخص أو عدم استعداده أو عجزه عن تقديم الشخص المعني للعدالة ،وعلى سبيل المثال

ما نصت عليه المادة  17من نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي يبيح للمحكمة ممارسة

واليتها القضائية المشتركة على إبادة الجنس والجرائم األخرى ضد اإلنسانية وجرائم الحرب إذا كانت

الدول األطراف نفسها عاجزة عن القيام بذلك أو غير راغبة فيه.
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المطلب الثالث
سقوط الحصانة عن رؤساء الدول والحكومات
ال يستطيع المسؤولون عن جرائم التعذيب التمسك بالحصانة أو االمتيازات األخرى للتهرب من

المسؤولية الجنائية والمدنية؛ فالقاعدة األساسية للقانون الدولي تجيز محاسبة رؤساء الدول والمسؤولين
الرسميين كأفراد عن الجرائم التي ترتكب ضد اإلنسانية ،وهي قاعدة استقرت منذ مدة طويلة ،وهي بال

ريب مثال محدد للقاعدة العامة للقانون الدولي التي اعترفت بها معاهدة فرساي في ،1919/06/28
ومفادها تقييد حصانة رؤساء الدول بموجب القانون الدولي ،وال سيما في حالة ارتكاب أفعال يجرمها

القانون الدولي ،كما نصت المادة  7من ميثاق نورمبرغ صراحة على أن ":مركز المتهمين الرسمي ،سواء
كانوا رؤساء دول أو مسئولين في إدارات الحكومة ،ال يخليهم من المسؤولية أو يخفف عنهم العقاب".

ويتضح من تفسير القاضي روبرت جاكسون ،الذي قام بدور المدعي العام األمريكي في نورمبرغ،

والذي شارك في وضع الميثاق في تقريره لعام  1945إلى الرئيس بشأن األسس القانونية لمحاكمة

األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ،ما يلي "وال يجب االعتراف بهذا الدفاع

كمبدأ حصانة رئيس الدولة من المالحقة القضائية الذي عفا عليه الزمن والذي يبدو وكأنه من بقايا مبدأ

حق الملوك اإللهي ،كما أنه يتعارض على أي حال مع موقفنا من مسؤولينا ،الذين يحاكمون في أحيان
كثيرة بناء على دعاوي يرفعها مواطنون يزعمون أن حقوقهم قد انتهكت .إننا نرفض المفارقة التي تزعم
تضاؤل المسئولية كلما ازداد النفوذ ،بل إننا نلتزم بمبدأ الحكومة المسؤولة الذي أعلنه منذ نحو  3قرون

رئيس القضاة كوك للملك جيمس ،الذي قال إنه حتى الملوك أنفسهم يخضعون هلل والقانون".1

وقد أعلنت محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية في حكمها" :أن من يرتكبون الجرائم التي تنتهك القانون

الدولي بشر وليسوا كيانات مجردة ،وأن تنفيذ أحكام القانون الدولي ال يتحقق إال من خالل معاقبة األفراد

الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم".

وقد توصلت محكمة طوكيو إلى استنتاجات مشابهة لتلك التي توصلت لها محكمة نورمبرغ ،عندما

أعلنت" :أن من يدان بارتكاب هذه الفضائح الالإنسانية ال يمكن أن يفلت من العقاب بحجة أنه لم يلتزم
هو أو حكومته بعدم ارتكاب هذه األفعال بموجب اتفاقية معينة".
وقد ظل المجتمع الدولي يؤكد م ار اًر ألكثر من نصف قرن القاعدة القانونية الدولية األساسية بشأن

عدم حصانة رؤساء الدول والمسئولين الرسميين عن الجرائم ضد اإلنسانية من خالل العديد من المواثيق
 -1أ .عبد الجليل األسدي ،المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة الدولية ومشكلة الحصانات في القانون الدولي ،مؤسسة

الحوار المتمدن ،العدد 2111/1/24 ،2897م ،شبكة اإلنترنتhttp ،
//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=200679
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الدولية ،كما أكدت الدول م ار اًر صحة وأهمية هذه القاعدة القانونية الدولية ،حيث أشار األمين العام لألمم
المتحدة بالفعل في التقرير الذي رفعه لمجلس األمن بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة

بيوغوسالفيا السابقة إلى ما يلي ":تحتوي كل التعليقات المكتوبة التي تلقاها األمين العام تقر ًيبا على
أحكاما حول المسؤولية الجنائية الفردية
اقتراحات حول ضرورة تضمين القانون األساسي للمحكمة الدولية
ً
لرؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين واألشخاص الذين يعملون بصفة رسمية .وتستند هذه االقتراحات
إلى سوابق قانونية تعود إلى الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية؛ لذلك ينبغي أن يتضمن القانون

األساسي أحكاماً تقضي بأن الدفع بحصانة رئيس الدولة أو أن الفعل قد ارتكبه المتهم بموجب صفته

دفاعا وال يخفف العقوبة".1
الرسمية ،ال يمثل ً

وبالمثل فقد أيدت الدول تضمين هذه القاعدة في القانون األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فجاء

مبدأ سقوط الحصانة عن رؤساء الدول والمسؤولين الرسميين في المادة  27التي نصت على ما يلي

 -1":يطبق هذا القانون األساسي على جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة

عضوا في حكومة
الرسمية؛ وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص ،سواء رئيساً لدولة أو حكومة أو
ً
حكوميا ،ال تعفيه بأي حال من األحوال من المسئولية الجنائية
موظفا
ممثال منتخباً أو
أو برلمان أو
ً
ً
ً
بموجب هذا النظام األساسي ،كما أنها ال تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبة-2 .ال تحول الحصانة
أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص ،سواء كانت في إطار القوانين

الوطنية أو الدولية ،دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص".

ورغم كل ما بذل على المستوى الدولي لحظر جريمة التعذيب فإن أكثر من نصف دول العالم ال
منتشر على نطاق واسع بين
ًا
تزال تمارس التعذيب على سبيل التكرار واالستمرار ،فالتعذيب ما زال
أعضاء األمم المتحدة على خالف أحكام ميثاقها الذي يركز على صيانة كرامة اإلنسان ويدعو إلى

احترامه ورعاية حقوقه اإلنسانية كأساس للمجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية ،بل إن عددا كبي ار

من الدول التي تمارس التعذيب قد ارتبطت بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م،
واعالن الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في 1975/12/9م المتعلق بحماية جميع األشخاص
من التعرض للتعذيب واتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة في 1984/12/10م.

 -1أ .أحمد الجبير ،المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول كمسببي ح ْرب ،مؤسسة الحوار المتمدن ،العدد 2117/7/9 ،1971م،
شبكة اإلنترنتhttp //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102179 ،
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الخاتمة
هناك حقيقة مفادها بأن ظاهرة التعذيب ممارسة منذ تكونت المجتمعات البشرية ،وأنها ال تقتصر

على نظام سياسي بعينه ،أو موقع جغرافي معين ،أو على فئة محددة من البشر ،وقد تعددت أساليب

التعذيب بتعدد التقنيات المبتكرة ،وتطورت بتطور العلوم الحديثة بحيث زادت هذه التقنيات من وحشية

أصال لخدمة اإلنسانية.
الممارسات ،رغم أن التطور العلمي وجد ً

مقتصر على مجرد الحصول على المعلومات أو االعترافات بل تعددت
ًا
ولم يعد الهدف من التعذيب

هذه األهداف ،فشملت في غايتها إشاعة جو من الخوف والرعب واإلرهاب للضحية وألسرته وللمحيطين
به ،وللوسط السياسي واالجتماعي الذي ينتمي إليه ويمارس به نشاطه المشروع ،بل قد وصل األمر إلى

نهجا
جسديا
حد تحطيم الشخصية اإلنسانية للضحية
ً
ً
ونفسيا واعتبار ذلك هدًفا بذاته ،وأصبح التعذيب ً
تتبعه الدول ألهداف سياسية أو أمنية أو عقائدية أو عنصرية.
ونظر لما تتسم به هذه الجريمة من أفعال وحشية بشعة ،تصدر عن إرادة إجرامية غاية في القسوة
ًا
واإلجرام ،وتتوجه مباشرة نحو المساس بسالمة جسد المجني عليه ،وامتهان كرامته وانسانيته ومعنوياته
على نحو يجعل من تلك الجريمة من ضمن الج ارئم ضد اإلنسانية وأمنها ،فقد حرصت المواثيق

واالتفاقيات الدولية على تحريم ذلك النوع من األفعال واضفاء الصفة اإلجرامية عليه ،وقد رأينا أن القانون

الدولي لحقوق اإلنسان يضفي الصفة اإلجرامية على تلك األفعال ويعتبرها من جرائم الحرب والجرائم
ضد اإلنسانية؛ ويحرمها في وقت السلم وفي وقت المنازعات المسلحة.

كبير من المعاهدات والبيانات واألجهزة الدولية لحماية
صفا ًا
وعلى مدار السنوات خلقت دول العالم ً
تعبير عن اتفاق الدول على التزامها بالمحافظة وضمان مبادئ
حقوق اإلنسان ،وجاءت هذه المعاهدات ًا

حقوق اإلنسان ،وأنشأت آليات للتطبيق الفعال لالتفاقيات.

ولم تعد هذه الممارسات مجرد جريمة أخالقية فقط ،بل حرمت على المستويات الدولية واإلقليمية

والمحلية ،بجميع درجات التحريم وجميع صور االشتراك فيها ،وأصبحت جريمة ضد البشرية جمعاء،

عالميا ،كما أصبحت المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالنظر في جرائم
واختصاص النظر فيها أصبح
ً
التعذيب باعتبارها إحدى الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب.
النتائج
رغم وجود العديد من النصوص القانونية الدولية أو المحلية التي تحرم التعذيب ،إال أنه مازال

منتشر في العديد من دول العام ،وان انتشار جريمة التعذيب يرجع إلى:
ًا

 نقص أو ثغرة في النصوص القانونية الدولية ،أو المحلية التي تحرم هذه الجريمة ،وتستغلها الدول
للتهرب من التزاماتها.
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 عدم التطبيق الفعال لنصوص التحريم على المستوى الدولي واإلقليمي والوطني.

 التحفظات التي تضعها الدول على عمل اللجان المتخصصة لحماية اإلنسان من التعذيب.
فالمشكلة تكمن في اإلرادة السياسية ،التي تحدد مدى التزام الدول األطراف للتصدي لجرائم التعذيب،

وذلك انطالقاً من القانون الوطني عبر تصحيح أوجه القصور في نصوصه وفقا لاللتزامات التي أوجدتها

االتفاقيات الدولية ،فالقانون الفلسطيني به قصور واضح في مناهضة التعذيب بما ينسجم مع اتفاقية

مناهضة التعذيب التي انضمت إليها فلسطين سيما انه بموجب القانون الفلسطيني المعمول به حالياً
تعتبر جريمة التعذيب جنحه وليست جناية ،وهو ما يتعارض مع ما أقرته لجنة مناهضة التعذيب.
التوصيات
 وضع آلية ملزمة لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة لضمان تنفيذ االتفاقيات الدولية التيتحرم التعذيب.

 بات من الضروري تعزيز الوجود الميداني للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان في الدول التيتنتشر فيها جريمة التعذيب.
 يجب العمل على أن تعلن الدول األطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب ،قبولها الختصاص لجنةمناهضة التعذيب ،حتى تتمكن اللجنة من تلقي الشكاوي من األفراد والنظر فيها.

 إدخال التعديالت التشريعية الالزمة في القانون الداخلي للدول األطراف في اتفاقية مناهضةالتعذيب ،بما فيها القانون الفلسطيني ،حتى تتفق تشريعاتها مع أحكام االتفاقية المذكورة.

 حث الدول على االنضمام إلى البروتوكول االختياري للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية،حتى تتمكن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان من تلقي شكاوي التعذيب من األفراد.

 -يجب على الدول العربية العمل على إنشاء معاهدة عربية لمناهضة التعذيب ،وسن قوانين

تنظيمية للسجون ،واعتماد برامج تدريبية للموظفين بما يحفظ حقوق اإلنسان العربي ،وتطوير
عملية الدعم والتأهيل لضحايا التعذيب ومحاربة ظاهرة اإلفالت من العقاب.

 إنشاء محكمة عربية لحقوق اإلنسان. تشكيل هيئة وطنية فلسطينية لمناهضة التعذيب تعمل مع األجهزة األمنية وصناع القرار للحدوالوقاية من التعذيب وآثاره السلبية على المجتمع.
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 القانون األساسي الفلسطيني 2115م. قانون العقوبات المصري 1936م. قانون العقوبات األردني 1961م. ميثاق منظمة األمم المتحدة ،سان فرانسسكو1945 ،م. إعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،ديسمبر 1948م. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،األمم المتحدة ،ديسمبر 1966م. العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ،األمم المتحدة ،ديسمبر 1966م. إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبةالقاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،األمم المتحدة ،ديسمبر 1975م.

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،األمم المتحدة ،ديسمبر 1984م.
 -نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية1998/7/17 ،م.
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مدى فاعليه اآلليات الدولية في الحد من تعذيب المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل دراسة
للجنة مناهضة التعذيب باألمم المتحدة

أ .حسام محمد يونس
غزة-فلسطين

ملخص
هدف هذا البحث إلى تحليل دور اآلليات الدولية في الحد من تعذيب المعتقلين الفلسطينيين في

سجون االحتالل ،من خالل دراسة لدور لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب ،عبر توصيف التعذيب
وأساليبه في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،والتشريعات ،ودور محكمة العدل العليا ،ثم تناول الموقف
اإلسرائيلي من اتفاقية مناهضة التعذيب ،والتقارير التي تقدمها إسرائيل إلى اللجنة ،ومالحظات وتوصيات

أخير تناول أوجه القصور في لجنة مناهضة التعذيب من أجل تحقيق الفاعلىة
اللجنة على هذه التقارير ،و ًا

في أداء مهامها ،وتوصل إلى مجموعة من النتائج ومنها إن التحفظ اإلسرائيلي على عمل اللجنة قد
ساهم في عدم فاعلىتها ،وسياسيات االحتالل نحو الحد من التعذيب ال تمتد نحو مراكز التحقيق ،وانتهاج

االحتالل لسياسة التعذيب من أجل تدمير اإلنسان الفلسطيني  ،كما ّبين أن التقارير الصادرة عن اللجنة
وقدم البحث مجموعة من التوصيات ومنها إعداد قائمة سوداء للدول التي
لم تغير من سياسة التعذيبّ ،

تمارس أجهزتها الرسمية التعذيب ،وفتح جسور التعاون مع المجالس واللجان الحقوقية المناهضة للتعذيب،

وزيادة عدد أعضاء لجنة مناهضة التعذيب واستكمال البناء المؤسسي الخاص باللجنة ،استحداث آليات

جديدة تمكن اللجنة من االستجابة الفورية لضحايا التعذيب.
الكلمات المفتاحية لجنة مناهضة التعذيب ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،القانون اإلسرائيلي ،لجنة النداو،
األسرى ،مراكز التحقيق والمعتقالت ،قنابل موقوتة.
Abstract
This research aimed to analyze the effectiveness of international mechanisms
in reducing torture to Palestinian detainees in Israeli prisons, through the role
of the UN Committee against Torture. The research examined the description
of torture, its methods in the prisons of the Israeli occupation, its legislation and
the role of the High Court of Justice, analyzing the reports which submitted
by Israel to the Committee, the Committee observations and recommendations
on these reports, and the study addressed the shortcomings of the Committee
against Torture for effectiveness of its functions. The study reached a set of
results, including The Israeli reservation to the work of the Committee has
contributed to its ineffectiveness, and the policies of the occupation to limit
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torture do not extend to the interrogation centers, and the occupation of the
policy of torture in order to destroy the Palestinian human body and will, The
Committee did not change the Israeli policy of torture. The study presented a
set of recommendations, including the preparation of a black list of countries
whose official organs practice torture, opening bridges of cooperation with the
anti-torture committees and committees, increasing the number of members of
the Committee against Torture, and the development of new mechanisms to
enable the Committee to respond to the immediate victims of torture
مقدمة
ساهمت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية في تحقيق التوافق لدى أعضاء المجتمع الدولي

في تحديد الحريات والحقوق األساسية لإلنسان ،عبر إنشاء آليات دولية تعمل على رصد التزام الدول

األطراف في االتفاقيات والمواثيق الدولية وتعزيز التزامها بها ،فالعديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان في
إطار األمم المتحدة وحتى على المستوى اإلقليمي مثلما في أفريقيا ،وأمريكا الشمالية ،والالتينية ،وأوروبا،

قد أدت إلى إنشاء مجموعة واسعة من اآلليات لرصد االمتثال للقوانين الدولية لحقوق اإلنسان.

وعلى الصعيد الدولي توجد آليات لحقوق اإلنسان تعمل على حظر التعذيب ،ومنها اتفاقية

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها
الجمعية العامة لألمم المتحدة في  11ديسمبر 1984م ،ودخلت حيز النفاذ في  26يونيو 1987م،

فهذه االتفاقية شكلت نقلة هامة في مجال تعزيز حقوق اإلنسان ،واحترام الكرامة اإلنسانية ،حيث تم
تشكيل لجنة مناهضة التعذيب بمقتضاها ،ويرجع اختيار لجنة مناهضة التعذيب في بحثنا ،ألنها االتفاقية

الوحيدة على المستوى الدولي الذي تهتم حصرياً بالقضاء على ممارسة التعذيب في جميع أنحاء العالم،
وهي مسؤولة عن رصد امتثال الدول لواجباتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ،والزام الدول الطراف
بتجريم التعذيب في قوانينها المحلية ،كما أنها تضم حوالي  162دولة من بينها دولة االحتالل ،وتلزم

الدول األطراف في اتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أشكال التعذيب وسوء معاملة األشخاص المحرومين
من حريته ،فهذه الدراسة ستقوم بدراسة فاعليه اللجنة من خالل الحديث عن التقارير التي تقدمها إسرائيل

للجنة ،وتوصيات اللجنة على هذه التقارير ،ودراسة ردود أفعال إسرائيل على المالحظات الختامية للجنة.
المشكلة البحثية
توجد مجموعة من األدوات واإلجراءات الدولية التي تعمل على محاصرة ومواجهة ظاهرة

التعذيب ،فإلى جانب خبرة التجمعات اإلنسانية على المستوى الدولي ،والمنظمات المتخصصة في
مجابهة انتهاكات حقوق اإلنسان ومنها المعاملة القسرية والوحشية والتعذيب ،فإن النظرة المعمقة إلى
أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في المعتقالت ومراكز التحقيق ،نجد أن هناك فجوة كبيرة بين االتفاقية
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والممارسة ،بحكم أن دولة االحتالل دولة عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب ،حيث ال يزال المعتقلون

الفلسطينيون يعانون من اإلجراءات القمعية لالحتالل اإلسرائيلي ،واستخدام كافة وسائل وأدوات التعذيب
بحقهم ،بحسب الروايات الصادرة لمن خاضوا تجارب االعتقال ،والتقارير الواردة عن المنظمات المحلية

واإلقليمية والدولية المعنية بانتهاكات حقوق اإلنسان ،فال تزال دولة االحتالل مستمرةً في انتهاج سياسة
التعذيب ضد المعتقلين.
فإن هذا يتطلب البحث في دور اآلليات الدولية في الحد من هذه الظاهرة في معتقالت وسجون
بعدا
االحتالل من خالل البحث والتحليل لدور لجنة مناهضة التعذيب باألمم المتحدة ،ولما هذه القضية ً

آخر يرتبط في صراع الشعب الفلسطيني مع الصهيونية منذ أكثر من قرن.

وتتمثل المشكلة البحثية في دراسة دور اآلليات الدولية في الحد من التعذيب المنهجي في سجون
االحتالل ،والحكم على مدى فاعليتها ،وتحليل للوسائل واإلجراءات التي تتخذها هذه اللجنة في مناهضة

التعذيب.

ويمكن صياغة المشكلة البحثية في تساؤل رئيس" ،ما دور لجنة مناهضة التعذيب في األمم

المتحدة في الحد من التعذيب في سجون االحتالل اإلسرائيلي؟" ويتفرع عنه مجموعة من األسئلة الفرعية

كالتالي

 .1ما حجم التعذيب في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي؟ وما حدود دور األجهزة الرسمية والعاملين فيها؟
 .2ما هو موقف القضاء اإلسرائيلي من التعذيب ،وما هو موقف التشريع اإلسرائيلي من التعذيب؟ وما
هي الوسائل المستخدمة في التعذيب والضغط النفسي والعصبي؟

 .1ما هي األدوات التي تستخدمها لجنة مناهضة التعذيب؟ وهل التزمت إسرائيل بنصوص االتفاقية؟
وبتقديم التقارير في مواعيدها؟ وهل التزمت بمالحظات وتوصيات اللجنة؟

 .4ما هي أوجه القصور في أداء اللجنة؟ وكيف يمكن معالجتها؟
األهمية النظرية والعملية

تكمن أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على مدى فاعليه اآلليات الدولية في الحد من ظاهرة

التعذيب ،من خالل دراسة لدور لجنة مناهضة التعذيب في سجون ومعتقالت ومراكز التحقيق لالحتالل
حكما على مدى فاعليه األدوات الدولية ،من خالل نموذج لجنة مناهضة
اإلسرائيلي ،وتقدم هذه الدراسة ً
التعذيب باألمم المتحدة ،وسبل تفعيلها إذا وجد القصور في أداء مهام عملها من أجل الحد من التعذيب

في سجون االحتالل.

األهداف :تهدف الدراسة إلى ما يلي:
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 -1دراسة األدوات واإلجراءات التي تستخدمها اللجنة في الحد من ظاهرة التعذيب.
 -2التعرف على سياسات االحتالل في مواجهة عمل اللجنة.
 -3دراسة التحديات التي تواجهها في تأدية مهامها.

 -4دراسة التغير في سياسة االحتالل تجاه ظاهرة التعذيب في ضوء تقارير لجنة مناهضة التعذيب.
 -5تقديم اقتراح نحو زيادة مستوى الفاعلية والكفاءة في أداء اللجنة.
منهجية الدراسة
ستستخدم الدراسة المنهج الوصفي الذي سيمكننا من تحليل المشكلة البحثية ،وتحليل إلى أي

درجة من الممكن أن تقوم به اآلليات الدولية في الحد من تعذيب ،من خالل النموذج المستخدم في هذه
الدراسة لجنة مناهضة التعذيب.
اإلطار المفاهيمي

اآلليات الدولية  :Mechanisms Internationalهي الهيئات واإلجراءات لحماية حقوق اإلنسان
وتعزيزها ،والتي أنشأتها المعاهدات الدولية والصكوك الدولية األخرى في ميدان حقوق اإلنسان.

الفاعلىة  :Effectivenessهي مدى تحقيق األهداف ومدى حل المشاكل المستهدفة ،1ويعرفها
كوفيمان ونيوول "هي مقياس لقابلية النظام على إنجاز الواجب المصمم".2

التعذيب  : Tortureتُعرف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية
أو المهينة ،والتي تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في  11ديسمبر 1984م ،في المادة ( )1التعذيب
على أنه " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد  ،جسدياً كان أم عقلياً ،يلحق عمداً بشخص ما بقصد
الحصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث ،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل

ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث  -أو
عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألى سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه ،أو يحرض عليه أو

يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ،وال يتضمن ذلك األلم

أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".3
هيكلية الدراسة.

2

http //www.businessdictionary.com/definition/effectiveness.html Accesssed 6/11/2015
رياض سلطان علي ،نظم المعلومات اإلدارية وتطبيقاتها في الصناعة التنظيم والتكنولوجيا بين النظرية والتطبيق ،عمان ،دار

3

نص المادة ( )1اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،المعتمدة

1

زهران للنشروالتوزيع ،2116،ص .319

من الجمعية العامة لألمم المتحدة في  11ديسمبر سنة .1984
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المبحث التمهيدي :المعالجة القانونية الدولية لمناهضة التعذيب.
المبحث األول :سياسة االحتالل االسرائيلي في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين.
المطلب األول :التشريع اإلسرائيلي للتعذيب.
المطلب الثاني :أساليب التعذيب في معتقالت االحتالل.
المبحث الثاني :لجنة مناهضة التعذيب وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين.
المطلب األول :التعريف بلجنة مناهضة التعذيب.
المطلب الثاني :الموقف اإلسرائيلي من اتفاقية مناهضة التعذيب.
المطلب الثالث :التقارير اإلسرائيلية ومالحظات اللجنة عليها.
المبحث الثالث :القصور في أداء لجنة مناهضة التعذيب.
المبحث التمهيدي
المعالجة القانونية الدولية لمناهضة التعذيب.
نص القانون الدولي في أكثر من موضع على تحريم التعذيب ،وتوجد مجموعة من الصكوك

والمواثيق الدولية الهادفة إلى من أجل منع واجتثاث التعذيب وسوء المعاملة اإلنسانية ،ومنها كالتالي:
أوًال :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948م

تناول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حظر التعذيب ،عندما نصت المادة الخامسة منه على

أنه" :ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة".1
ثانيا :االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية عام 1920م
ً

وهي أول اتفاقية دولية ملزمة تنص صراح ًة على حظر التعذيب ،هي االتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان والحريات األساسية في العام 1951م ،في المادة الثالثة من االتفاقية "ال يجوز إخضاع أي

إنسان للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة".2

1

2

لالطالع على بنود اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948م.
http //www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
معن شحدة ادعيس ،مراجعة قانونية ألحكام التعذيب في النظام القانوني الفلسطيني ،سلسلة تقارير قانونية ( ،)69رام هللا ،الهيئة

المستقلة لحقوق اإلنسان ديوان المظالم ،2119،ص25
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ثال ًثا :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1977م
وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م على حظر التعذيب في
المادة السابعة "ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة

بالكرامة .وعلى وجه الخصوص ،ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر".1
ابعا :إعالن األمم المتحدة حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة
رً
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة عام 1962م.
وأكد اإلعالن في المادة الثانية منه على أن ":أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة هو امتهان للكرامة اإلنسانية ،ويدان بوصفه إنكار

لمقاصد ميثاق األمم المتحدة وانتهاكاً لحقوق اإلنسان والحريات األساسية المنصوص عليها في اإلعالن

العالمي لحقوق اإلنسان" ،وفي المادة الثالثة بعدم اتخاذ الظروف االستثنائية ،مثل حالة الحرب أو خطر

الحرب أو عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخري ،ذريعة لتبرير التعذيب أو
غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،وفي المادة الرابعة على أن تتخذ
كل دولة ،تدابير فعالة ،لمنع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

أو المهينة داخل إطار وأليتها ،2وكان ذلك مقدمة العتماد اتفاقية متكاملة لمناهضة التعذيب عام 1984م.
خامسا :اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
ً
الالإنسانية أو المهينة لعام 1984م.
وتناولت هذه االتفاقية في المادة الثانية بطلب سن تشريعي وطني لكل دولة طرف في االتفاقية

ما يلزم من اإلجراءات التشريعية واإلدارية أو القضائية الفعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع التعذيب في

أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي ،وأكدت على حكم منع التعذيب بشكل مطلق وبهذا وضعت حداً
واضحاً لمسوغات العديد من الدول التي تبرر ممارسة التعذيب "بالظروف االستثنائية" ،وعلى المالحقة

القضائية الوطنية لمرتكبي التعذيب ،وتشمل كل شخص مارس التعذيب وكل من أصدر أم اًر بالتعذيب
أو تواطأ وشارك بالتعذيب ،كما نصت المادة الرابعة بأن تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال
التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ،المالحقة القضائية الدولية عبر تقديم مرتكبي أعمال التعذيب

المتواجدين في األقاليم الخاضعة لواليتها القضائية ،بعرض القضية على سلطانها المحلية المختصة
1

لالطالع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966م

http //www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/العهد-الدولي-الخاص-بالحقوق-المدنية-والسياسية.pdf

2لالطالع على إعالن األمم المتحدة حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية

أو الالإنسانية أو المهينة عام 1975م
http //www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx
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بقصد تقديم الشخص للمحاكمة بحسب المادة السابعة ،وتوفير الحصانة والحماية القضائية للمعذب

بموجب المادة الثانية عشر.1

باإلضافة إلى أدوات األمم المتحدة المتعلقة بتحريم التعذيب هناك العديد من االتفاقيات اإلقليمية

التي تعنى بنفس الموضوع ،ومنها االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب واإلعالن اإلسالمي العالمي لحقوق اإلنسان ،2وكانت اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م وما

لحقها من بروتوكوالت عام 1977م قد حظرت ممارسة التعذيب على األسرى والمدنيين في األقاليم التي
تجري فيها العمليات المسلحة ،فقد أصبحت قاعدة حظر التعذيب قاعدة دولية عرفية أو هي بمثابة مبدأ
عام من مبادئ القانون الدولي المعترف بها من أعضاء المجتمع الدولي ،بل يمكن القول أنها غدت

قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي.3

المبحث األول
سياسة االحتالل االسرائيلي في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين
سنتناول في هذا المبحث سياسة االحتالل االسرائيلي في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين من خالل

رصد لموقف التشريع والقضاء ،وأساليب التعذيب التي تستخدمها االحتالل في معتقالتها ،ومراكز

تحقيقات جهاز األمن العام.

المطلب األول
موقف التشريع والقضاء من تعذيب المعتقلين الفلسطينيين
أوًال :موقف القضاء اإلسرائيلي
تعتبر دولة االحتالل الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس التعذيب كوسيلة رسمية تحظى بالدعم
السياسي والتغطية القانونية ،األمر الذي يعني إضفاء الشرعية على التعذيب ،حيث ضربت عرض

الحائط بكل المواثيق واالتفاقيات الدولية التي ال تجيز استخدام التعذيب ضد األسرى وتعاملت مع هذه

1

ربحي قطامش ،نمر شعبان ،تعذيب السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية ،رام هللا ،الضمير لرعاية األسير

وحقوق اإلنسان ،2113،ص ص 24-23
2أمينة سلطان ،مرجع سابق ،ص .9
3

معن شحدة ادعيس ،مرجع سابق ص .27-26
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المواثيق كمجرد حبر على ورق ،1وال يوجد في القانون اإلسرائيلي أي ذكر لجريمة التعذيب كما تعرفها

االتفاقيات الدولية.2

تصدت الحكومة اإلسرائيلية للحملة العالمية الرامية لحظر التعذيب ،حينما أقرت عام 1987م

ير للجنة " موشيه النداو *  Moshe Landauتحقيق برر استخدام " قدر معتدل من الضغط
رسمياً تقر ًا
البدني " خالل االستجواب ،3والذي تنص المادة  4/7منه على التركيز على أساليب الضغط الجسدي

والنفسي واستخدام الحيلة ،واذا فشلت هذه األساليب فال مانع من استخدام الضغط الجسدي ،واحتفظ

بشأن مدى الضغوط الجسدية المعقولة في فهرس سري ،4واسترشد جهاز الشاباك بتوصياتها أثناء التحقيق
مع المعتقلين الفلسطينيين ،مع العلم أن معظم ممن اعتقلوا وخضعوا للتحقيق قد تعرضوا للتعذيب النفسي
والجسدي في سبيل إدالئهم العترافات تدينهم أو شهادات ضد زمالئهم ،حيث تمارس سلطات االحتالل

اإلسرائيلية التعذيب المنهجي ضد المعتقلين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م ،5و ُيظهر

هذا بوضوح مدى تأصل هذه الممارسات في العقلية الصهيونية ،ووضع قانون داخلي يجيز للشاباك

استمرار تعذيب المعتقلين تحت حجة الخطر األمني.6

وكانت الحكومة قد سمحت للشرطة اإلسرائيلية وجهاز الشاباك عام 1994م باستخدام أساليب

ابتداء من عام 1996م ،تدعو
صارمة في استجواب الفلسطينيين ،7أصدرت محكمة العدل العليا ق اررات
ً
السماح للشين بيت باستخدام الضغط الجسدي وأساليب التعذيب العنيفة تجاه المعتقلين الفلسطينيين ،كما
منحت اللجنة الو ازرية المسئولة التي تراقب الشاباك ،السلطة باستخدام ضغط جسدي زائد ،وأساليب

تحقيق محرمة دولياً.8

1

إسرائيل الدولة الوحيدة التي تشرع التعذيب وتوفر له غطاء قانونيا ،موقع صحيفة الحياة الجديدة
http //www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=6201 Accessed 16/10/207

2هل يعتبر التعذيب في إسرائيل جريمة؟ ،موقع عدالة المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل
https //www.adalah.org/ar/content/view/8374 Accessed 16/10/2017
* هي لجنة قضائية ترأسها القاضي موشيه النداو للتحقيق في األساليب التي تتبعاها أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية في انتزاع

االعترافات من المعتقلين
3

ساهم معنا في القضاء على التعذيب ،ط ،1لندن منظمة العفو الدولية.2111،

4واقع التعذيب في السجون اإلسرائيلية وأثره على المعتقلين الفلسطينيين ،مرجع سابق ،ص.35

 5أحمد أبو شالل ،األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية دراسة لواقع األلم والمعاناة ،نابلس ،مؤسسة التضامن الدولي لحقوق

اإلنسان ،ط ،1999 ،1ص 8

 6د .خضر محمود عباس ،رحلة العذاب في أقبية السجون اإلسرائيلية ،علم النفس األمني ،غزة ،مطبعة األمل التجارية ،2115 ،ص12
7
8

أحمد أبو شالل مرجع سابق ،ص .9

د .خضر محمود عباس ،مرجع سابق ،ص .13
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وسمحت المحكمة العليا االسرائيلية لمحققي جهاز (الشاباك) باستخدام التعذيب بحق المعتقلين

الفلسطينيين في السجون االسرائيلية ،بعد رفضها اللتماس قدمه أحد المعتقلين الفلسطينيين في يناير
1998م ،وقد وفر هذا الغطاء القانوني للتعذيب ويعكس التواطؤ بين األجهزة والسلطات المختلفة في

إسرائيل .1وفي سبتمبر 1999م تقدم عضو في الكنيست اإلسرائيلي بمشروع قانون يسمح لجهاز الشاباك
باستخدام الضغط البدني خالل االستجواب ،ولكن هذا المشروع لم يحظ بالتأييد الكافي نتيجة لجملة من

األسباب منها قوة الحركة المناهضة لتقنين التعذيب في إسرائيل سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.2
وتمارس سلطات االحتالل التمييز العنصري تجاه المعتقلين الفلسطينيين في سجونها ،حيث

استنادا إلى 'مبدأ حماية
أجازت المحكمة العليا اإلسرائيلية للمحققين استخدام التعذيب الجسدي والنفسي
ً
الضرورة' ،والذي يمكن المحققين أثناء التحقيق مع الفلسطينيين من تعذيبهم في حال اعتبروا 'قنبلة

تهديدا فورًيا على سالمة
موقوتة' ،أي في حال كانوا يشكلون  -برأي جهاز الشاباك اإلسرائيلي -
ً
الجمهور ،وبالتالي يتمكن المحقق اإلسرائيلي من تعذيب الفلسطينيين بمجرد حصوله على تصريح من
مسئوليه ،ويتجاوز األمر حد السماح بممارسة التعذيب إلى تشجيع المحققين على ممارسة التعذيب من
خالل توفير الغطاء والحماية القانونية لهم ،حيث يلزم القانون اإلسرائيلي المحققين بتسجيل جلسات

التحقيق مع المتهمين من غير الفلسطينيين بالفيديو ،حرصاً منه على ضمان عدم قيام هؤالء المحققين
بممارسة التعذيب أثناء هذه الجلسات ،ولكنه يعفي المحققين من هذا اإلجراء خالل التحقيق مع

الفلسطينيين ،ما يوفر القانون اإلسرائيلي الحصانة لمحققي جهاز الشاباك التي تحول دون مسائلتهم

ومدنيا على ما ارتكبوه أثناء أداء واجبهم طالما قاموا به بنية حسنة'.3
جنائيا
ً
ً
ثانيا :موقف التشريع اإلسرائيلي
ً

صادقت الكنيست في  31يوليو 2115م على قانون "التغذية القسرّية" الذي يسمح بإطعام
قسر* ،والذي بادرت لتقديمه و ازرة األمن الداخلي ومصلحة السجون
األسرى المضربين عن الطعام ًا
1

2

بيان صحفي المحكمة العليا اإلسرائيلية تشرع التعذيب صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
http //pchrgaza.org/ar/?p=11977 Accessed 16/10/2017
ساهم في القضاء على التعذيب ،مرجع سابق ص .77

3بيان صحفية صادر عن مركز الميزان لحقوق اإلنسان  26يونيو  2116في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب مركز الميزان

يستنكر استمرار سلطات االحتالل في ممارسة التعذيب ويدعو إلى مساندة ضحاياه ووضع حد لهذه الجريمة في األراضي الفلسطينية،

موقع مركز الميزان لحقوق اإلنسان

http //mezan.org/post/12253 Accessed 22/10/2017
*
ائيلية قد حاولت في السابق استخدام التغذية القسرّية لقمع اضرابات األسرى مما أسفر عن استشهاد
ُيذكر أن مصلحة السجون اإلسر ّ

ثالثة أسرى عبد القادر أبو الفحم ( ،)1971/5/11راسم حالوة ( )1981/7/21من مدينة جباليا ،وعلي الجعفري ()1981/7/24
قسر لكسر إضرابهم عن الطعام .لمزيد من االطالع انظر https
من مدينة نابلس ،حيث قتلوا ثالثتهم خالل محاولة تغذيتهم ًا
//www.adalah.org/ar/content/view/8607
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ويخول القانون الجديد المحكمة بأن تسمح لطبيب بأن ُيطعم أو يعالج مضرب عن الطعام
ائيلية.
اإلسر ّ
ّ
المضرب ويتناقض مع قانون حقوق المريض ،وكان المركز الفلسطيني لحقوق
قس ًرا ،بما يخالف إرادة ُ
اإلنسان قد قال في بيان صادر عنه أن التغذية القسرية تمثل ضرب من ضروب التعذيب واساءة
المعاملة ،وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وألخالق مهنة الطب المتعارف عليها دولياً ،كما يشكل
إقرار القانون تكريساً لممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين وتنصالً إضافياً من قبل إسرائيل من

التزاماتها القانونية ،لتضيف بذلك جريمة أخرى لسلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين القابعين
تحت احتاللها.1

ويخفي االحتالل ما يجرى في غرف التحقيق من تعذيب وتنكيل باألسرى ،من خالل تمديد

ائيلية من توثيق التحقيقات مع المعتقلين الفلسطينيين
الكنيست لقانون مؤقت يعفي األجهزة
األمنية اإلسر ّ
ّ
بالصوت والصورة ،وذلك خالًفا للقانون الذي ُيلزمهم بهذا التوثيق في حالة المعتقلين الجنائيين

ضرر مؤقتًا إنما هو ضرر ال
ًا
اإلسرائيليين ،وبحسب مركز عدالة فإن الضرر المترتب عن االعفاء ليس
أبدا ،حتّى وان كان القانون نفسه مؤقتًا" ،حتّى وان ألغي القانون
مستقبال فذلك ال يسعف
ً
يمكن إصالحه ً

بالقوة ،ال يمكن
من يقبعون في السجون اليوم لسنوات وعقود طويلة بسبب اعترافات كاذبة انتزعت منهم ّ
التبين
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ،وال يمكن إعادة فحص االفادات التي انتزعت خالل التحقيقات و ّ
من ظروف انتزاعها لطالما لم يكن قد تم توثيقها.2

المطلب الثاني
أساليب التعذيب في معتقالت االحتالل
وضعت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو المهينة تعر ًيفا للتعذيب في المادة األولى تضمن على أربعة شروط ،أوًال :عنصر النية أي الفعل
(الذي يسبب المعاناة واأللم للضحية) الذي يرتكب عمداً.
ثانيا :األلم والمعاناة وهو الفعل يسبب الضحية ألم شديد ،ومعاناة جسدية أو نفسية.
ً
ثالثًا :تحقيق هدف معين بما في ذلك تأمين المعلومات أو اعتراف من الضحية أو العقاب أو الترهيب

أو التمييز.

1إسرائيل تسن قانون "التغذية القسرّية" لكسر إرادة األسرى والمعتقلين الفلسطينيين ،موقع عدالة المركز القانوني لحقوق األقلية
العربية في إسرائيلAccessed 16/10/2017 https //www.adalah.org/ar/content/view/8607
2
ضد اعفاء األجهزة
ائيلية من توثيق التحقيق ،موقع معاً
التماس للعليا ّ
األمنية اإلسر ّ
ّ
Accessed 16/10/2017 https //www.maannews.net/Content.aspx?id=787386
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ابعا :المشاركة الرسمية أي أن التعذيب يرتكب من قبل أشخاص في السلطة ،أو على األقل ،بموافقة
رً
السلطات أو تجاهلها المتعمد ،تشكل األعمال التي ال تستوفي جميع الشروط األربعة المذكورة "إساءة

معاملة".1

أشكاال
يعاني األسرى المحتجزون في السجون ومراكز التحقيق اإلسرائيلية ،صنوًفا من التعذيب و ً

من التنكيل ،وقسوة التحقيق ،ويمارس التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الالإنسانية والمهينة في

السجون اإلسرائيلية على نطاق واسع بحق المعتقلين الفلسطينيين ،2فإن الهدف من التعذيب هو تدمير
ذات المعذب وارضاء ذات المعِّذب ، 3والحصول على اعترافات ومعلومات تتعلق باألمور الجنائية أو
السياسية أو العسكرية ،واإلقناع والتلقين يؤدي أحدهما إلى اآلخر عن طريق القوة أو التلويح باستخدامها،

حيث يتم إقناع المعتقل بالتخلي عن اتجاهاته السابقة ،ثم تلقين المعتقل األفكار واالتجاهات الجديدة،

وروحا ،وتغيير سلوكه  ،ونمط
جسدا
أيضا إلى هدم الذات الفلسطينية وتدمير اإلنسان ً
ويهدف التعذيب ً
ً
تفكيره ،لتبقى آثار التعذيب وتوابعه متالزمة له طوال فترة اعتقاله.4
ويلجأ االحتالل لالعتقاالت التعسفية كأداة للقمع والتنكيل وبث الرعب والخوف لدى الفلسطينيين،

وانتهجتها وسيلة للعقاب الجماعي والحاق الخراب بالمجتمع الفلسطيني ،وجعلت من سجونها ومعتقالتها

المتعمد بأوضاعهم
أمكنة لقمع المعتقلين وردعهم وأداة لقتلهم معنوياً وتصفيتهم جسدياً ،والحاق األذى
ّ
الدفن.5
مؤجلة ّ
الص ّحية وتحويلهم إلى جثث ّ
ّ
يستخدم االحتالل مائة أسلوب من أساليب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة

بحق األسرى ،6بشقيه الجسدي والنفسي ،ويرتبط شقي التعذيب ارتباطاً وثيقاً باألخرى ،وال يمكن الفصل
بينهما ،وتمتد آثارهما إلى ما بعد إنهاء األسر أو االعتقال ،وهنا يكمن جوهر فظاعة التعذيب ،ونسبة

Bana Shoughry-Badarne, A decade after the High Court of justice “Torture” ruling, what’s
Changed?, in Abeer Baker, Anat Matar ( Edition ), Threat Palestinian Political Prisoners in Israel,
London Pluto Press. 2011,p.115
سجون
الفلسطينيون
ى
االحتالل اإلسرائيلي،
في
2األسرى الفلسطينيون في غياهب السجون اإلسرائيلية ،تقرير حول أوضاع األسر
1

ط ،1غزة المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،2114،ص.25

3عبد الناصر أبو قاعود ،تجربة التعذيب لدى األسرى الفلسطينيين وعالقتها بالتفكير األخالقي ،رسالة ماجستير غير منشورة،

الجامعة اإلسالمية بغزة كلية التربية قسم علم النفس ،2118،ص .21
4

عبد الناصر عوني فروانة ،األسرى الفلسطينيون آالم وآمال ،القاهرة جامعة الدول العربية ،2115 ،ص ص 215-214

5هيئة شؤون األسرى مليون فلسطيني ذاقوا م اررة التعذيب في سجون االحتالل ،موقع هيئة شئون األسرى والمحررين
http //www.cda.gov.ps/index.php/ar/ar-prisoner-movement/2017-06-01-06-53-33/2520-2520
Accessed 17/10/2017
6التحقيق والتعذيب في السجون اإلسرائيلية ،موقع الجزيرة نت
http //www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/2/26/
التحقيق-والتعذيب-في-السجون-اإلسرائيليةAccessed 17/10/2017
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المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب لشكل أو أكثر ،من أشكال التعذيب تبلغ نسبة  ،%111مما يعني أن

كل فرد فلسطيني تعرض لالعتقال إال وقد مورس بحقه تعذيب جسدي أو نفسي أو إهانة أمام الجمهور،

إهانة امام العائلة.1

ومن أبرز صور التعذيب الجسدي الشبح ،الحرمان من الطعام والشراب ،الحرمان من النوم

لساعات طويلة ،حرمان المعتقل من قضاء حاجته ،تسليط اإلضاءة القوية على المعتقل ،تغطية الرأس

والوجه بغطاء أو اثنين ذو رائحة عفنة ويؤدي إلى الشعور باالختناق ،سكب الماء البارد أو الساخن على

المعتقل ،وضع المعتقل في ثالجة ،الحرق بأعقاب السجائر ،الهز العنيف ،إجبار المعتقل على الجلوس
فترات طويلة في أوضاع غير مريحة ،حرمان المعتقل من النظافة الشخصية ،اإلهمال الطبي المتكرر،

عدم تقديم العالج الطبي الناجع كل حسب مرضه ومعاناته ،عدم وجود أطباء اختصاصيين في السجون،

العزل ،2وحبس المعتقل مع العمالء ،وحرمان المعتقل من لقاء أهله أو محاميه ،تهديد المعتقل باغتصابه
أو باغتصاب أحد من أفراد عائلته أمامه. 3

وكشفت هيئة شئون األسرى والمحررين إلى أن تعذيب األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

قد تضاعف في السنوات األخيرة ،فقد ُسجل خالل عام 2116م زيادة قدرها ( )%111عن العام 2115م،

المعذِبين ،وتنوع
وبنسبة ( )%411عن العام 2114م ،وذلك من حيث قسوة التعذيب وبشاعة أساليب ُ
أساليب التعذيب "النفسية والجسدية" ،وتعدد األشكال المتبعة وكثرتها مع الشخص الواحد ،ومن مختلف

الفئات العمرية .فضالً عن إطالة فترة التعذيب والعزل األنفرادي والضغط النفسي .وذلك تحت ذريعة
الحصول على معلومات أو اعترافات أو أن األسير المذكور يشكل "قنبلة موقوتة" ،وأن هذا التعذيب

مسئول عن استشهاد  71أسي اًر منذ عام 1967م.4
ٌ

المبحث الثاني
لجنة مناهضة التعذيب وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين
سنتناول في المبحث الثاني التعريف بلجنة مناهضة التعذيب ،والموقف اإلسرائيلي من اتفاقية
مناهضة التعذيب ثم التقارير اإلسرائيلية المقدمة إلى اللجنة ومالحظات وتوصيات اللجنة على هذه

التقارير.

1عبد الناصر عوني فروانة ،مرجع سابق ،ص ص 216-215
2

األسرى الفلسطينيون في غياهب السجون اإلسرائيلية ،تقرير حول أوضاع األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل اإلسرائيلي،

3

أحمد أبو شالل ،مرجع سابق ،ص 11

مرجع سابق ،ص ص .26-25
4

هيئة شؤون األسرى مليون فلسطيني ذاقوا م اررة التعذيب في سجون االحتالل ،مرجع سابق.
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المطلب األول
التعريف بلجنة مناهضة التعذيب
إن اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو

الالإنسانية أو المهينة لعام 1984م - ،المصدق عليها من قبل  162دولة  ، 1-والبروتوكول االختياري

الذي دخل حيز النفاذ عام 2116م ،يختلفان عن معاهدات األمم المتحدة الرئيسية األخرى المتعلقة

بحقوق اإلنسان ،التي ال تتضمن عدم تحديد أي التزامات موضوعية إضافية في مجال حقوق اإلنسان،
وخلق التزام عام بموجب القانون الدولي بعدم إخضاع الشخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية

أو الالإنسانية أو المهينة ال شك فيه يعتبر إضافة إلى قوة الحظر.2

فقد نصت اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو المهينة المعتمدة من الجمعية العامة في القرار رقم  46/39المؤرخ في  11ديسمبر

1984م ،والتي دخلت حيز التنفيذ في  26يونيو 1987م على جهاز رقابي يشرف على متابعة تطبيقها
سمي ب " لجنة مناهضة التعذيب" ،وأنشئت اللجنة بموجب المادة ( )17من االتفاقية في االجتماع األول

للدول األطراف المنعقد في نوفمبر 1987م.3

وجدير بالذكر أنه أثناء إعداد اتفاقية مناهضة التعذيب تباينت االقتراحات الخاصة بالجهاز الذي

سيوكل إليه مهمة مراقبة مدى التزام الدول باالتفاقية ،فذهب البعض إلى رفض فكرة إنشاء جهاز خاص

للمراقبة ،على أن يعهد بهذه المهمة إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،بينما رأى البعض اآلخر إنشاء
جهاز خاص للمتابعة يضم خبراء مستقلين ،4وواجه االقتراح األول اعتراضات جمة ،تمحورت جملتها

في أن اللجنة المعنية لحقوق اإلنسان تعمل طبقاً لبنود العهد ويصعب أن تباشر مهام أخرى طبقاً التفاق
آخر دون إجراء ما يلزم من تعديالت ،األمر الذي أدى إلى اعتماد وجهة النظر األخرى.5

وتتألف اللجنة من عشرة خبراء من المتمتعين بصفات خلقية ،وحميدة ،ومشهود لهم بالكفاءة في

ميدان حقوق اإلنسان ،ويعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية ،وتقوم الدول األطراف بانتخابهم مع مراعاة

التوزيع الجغرافي العادل ،ويتم انتخابهم عن طريق االقتراع السري من األشخاص المرشحين ،من الدول
1

https//treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV9&chapter=4&lang=e
n#EndDecAccessed 23/10/2017.
2
Rachel Murray, Elina Steinerte, The Optional Protocol to the UN Convention Against Torture, New
York OUP Oxford. 2011 ,p.1
 3د.عبد الكريم علوان ،الوسيط في القانون الدولي العام ،الكتاب الثالث حقوق اإلنسان ،عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2111،ص .111
4

د .عصام زناتي ،حماية حقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة األساس القاعدي – اإلطار المؤسسي-آليات المتابعة والمراقبة،

5

المرجع السابق ،ص .158

القاهرة ،دار النهضة العربية  ،1998،ص .157
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األطراف ،ويتم اختبار أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ،غير أن مدة العضوية لخمسة منهم
تنتهي بعد سنتين تجدد عن طريق القرعة.1

وتعقد اللجنة دورتين عاديتين في السنة ،ويجوز ذلك إلى عقد دورات استثنائية بقرار من اللجنة

بناء على طلب األغلبية أو طلب عضو من االتفاقية ،ويكون لجنة مكتب يتكون من رئيس وثالثة نواب
للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ،ويجوز للجنة أن تدعو الوكاالت المتخصصة ومنظمات األمم المتحدة

المعنية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المتمتعة بمركز استشاري لدى المجلس االقتصادي
واالجتماعي أن توافي اللجنة بمعلومات ومستندات تتعلق بما تطلع به اللجنة بخصوص االتفاقية،

وتختص اللجنة بدراسة التقارير المتعلقة بالتدابير المتخذة من الدول األطراف تنفيذاً لالتفاقية كما تجري
اللجنة تحقيقات سرية حول عمليات تعذيب سرية ،وتسوية المنازعات التي تثور بين الدول األطراف بشأن

تطبيق االتفاقية في حال االعتراف باختصاص اللجنة.2

وجميع الدول األطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق ،ويجب
أوليا بعد سنة من انضمامها إلى االتفاقية ثم تقارير دورية كل أربع سنوات،
على الدول أن تقدم تقر ًا
ير ً
وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "مالحظات ختامية"،
وباإلضافة إلى إجراء تقديم التقارير ،تنشئ اللجنة ثالث آليات أخرى تؤدي اللجنة من خاللها مهامها

أيضا في ظروف معينة ،أن تنظر اللجنة في الشكاوي الفردية أو بالغات األفراد
المتعلقة بالرصد ،يجوز ً

التي يدعون فيها أن حقوقهم بموجب االتفاقية انتُهكت ،وتجري التحقيقات الالزمة ،وتنظر في الشكاوي
بين الدول.3
اتباعا في عملية التطبيق الدولي التفاقيات
ولإلشارة فإن نظام التقارير يعد األسلوب األكثر
ً
حقوق اإلنسان كلها -بل هو النظام اإلجباري الوحيد -الذي تلتزم بمقتضاه كل دولة طرف في كل اتفاقية
من اتفاقيات حقوق اإلنسان بتقديم تقاريرها للجان الرقابة ،بغية مراقبة ومتابعة مدى التزام الدول األطراف

بأحكام هذه االتفاقيات ،ومن ثمة فهو سمة مشتركة بين كل االتفاقيات التعاقدية المبرمة في إطار األمم

1

د.عمر الحفصي فرحاتي ،وآخرون ،آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية دراسة في أجهزة الحماية العالمية

2

المرجع السابق ص .131-129

واإلقليمية واجراءاتها ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،1،2112ص .129
33

رصد منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،موقع مكتب المفوض السامي

لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة
http //www.ohchr.org/AR/HRBodies/CAT/Pages/CATIntro.aspx Accessed 21/10/2017
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المتحدة ،إلى جانب استخدامه في إطار بعض األنظمة اإلقليمية لحقوق اإلنسان ،ووفًقا لهذه االتفاقية
فإن مضمون التقارير من المفترض أن يتضمن كل التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف.1
كما يمكن للجنة أن تنشأ هيئات للتوفيق والمساعي الحميدة للدول ،وتمارس اللجنة اختصاصاً

بالنسبة لألفراد في أن تتلقى بالغات منهم أو نياب ًة عنهم بخصوص انتهاك أحكام االتفاقية بممارسة
التعذيب ،وتلقي اللجنة لهذه البالغات مشروطة بالموافقة المسبقة للدولة الطرف باختصاصها في تلقي
وفحص البالغات من األفراد أو المجموعات.2

وأنشأ البروتوكول االختياري لالتفاقية ،الذي دخل حيز النفاذ في يونيو 2116م ،اللجنة الفرعية

لمنع التعذيب ،وللجنة الفرعية لمنع التعذيب وألية تتمثل في زيارة األماكن التي يجري فيها حرمان

أشخاص من حريتهم في الدول األطراف .وبموجب البروتوكول االختياري ،يتعين على الدول األطراف
أيضا وألية تتمثل في تفتيش أماكن
إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب على المستوى المحلي لها ً
االحتجاز ،ومنذ عام 2115م تعقد اللجنة ثالث دورات سنوياً ،مدة كل دورة منها أربعة أسابيع في أبريل،

أيضا تفسيرها لمحتويات أحكام االتفاقية،
مايو ،يوليو ،أغسطس ،نوفمبر ،ديسمبر ،وتنشر اللجنة ً
المعروف بالتعليقات العامة بشأن قضايا ذات الصلة بموضوعها.3
المطلب الثاني
الموقف اإلسرائيلي من اتفاقية مناهضة التعذيب
صدقت عليها في  3أكتوبر
وّقعت إسرائيل على االتفاقية في  22أكتوبر عام 1986م ،و ّ
1991م ،ووفًقا للمادة ( ) 28التي تنص على أنه يمكن ألى دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه
االتفاقية أو االنضمام اليها ،أن تعلن أنها تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة (،)21

فإن إسرائيل ال تعترف باختصاص اللجنة وفق المادة ( )21التي تخول لجنة مناهضة التعذيب النظر

في الشكاوي ومتابعتها مع دولة االحتالل ،وتمتنع حتى اللحظة عن إعالن صالحية تسلم اللجنة البالغات

من األفراد ودراستها ،وتحفظت إسرائيل على الفقرة األولى في المادة ( ،)31وفًقا للفقرة الثانية من المادة
( )31التي تجيز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو االنضمام اليها،
أنها تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة األولى من المادة ( ،)31ما لم ِ
تبد تحفظها ،وتتضمن الفقرة األولى على
1

جنيدي مبروك ،الرقابة الدولية على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ،مجلة الفكر( ،العدد  ،)11جامعة المسيلة بالجزائر كلية

2

http //fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mf/r11/djenidi.pdf
عمر الحفصي فرحاتي ،مرجع سابق ،ص .131-129

الحقوق والعلوم السياسية ،2114،ص .416

3رصد منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،موقع مكتب المفوض السامي لحقوق
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أنه أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول ،فيما يتعلق بتفسير هذه االتفاقية ،أو تنفيذها ،وال يمكن
تسويته عن طريق التفاوض ،يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول ،فإذا لم تتمكن األطراف

في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ،من الموافقة على تنظيم التحكيم ،يجوز ألى من تلك
األطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفًقا للنظام األساسي لهذه المحكمة.1
المطلب الثالث
التقارير اإلسرائيلية ومالحظات اللجنة عليها
أوليا بعد سنة
كما ذكرنا فإنه يتعين على الدولة بعد إتمام تصديقها على االتفاقية أن تقدم تقر ًا
ير ً
من تصديقها على االتفاقية ،وتقارير دورية كل أربع سنوات تصف فيه إعمال الحقوق ،وقدمت إسرائيل
التقارير اآلتية ،وسنتحدث فيه على مالحظات اللجنة وتوصياتها والردود اإلسرائيلية على هذه

المالحظات.
أوًال :التقرير األولي
قدمت إسرائيل تقريرها األولي في  25يناير 1994م ،تناول التقرير أن التشريع اإلسرائيلي لم
قانونيا ،غير أن األحكام في القوانين اإلسرائيلية تغطي كافة جوانب التعذيب مثلما
يعرف التعذيب تعر ًيفا
ً
ّ
ورد في المادة األولى من اتفاقية مناهضة التعذيب ،القضاء الجنائي وسبل تحقيق العدالة في ضوء

القوانين اإلسرائيلية  ،وقانون العقوبات لألفراد الذين يتواطؤون أو يحرضون على التعذيب ،وسبل إنصاف

األفراد الذين تعرضوا للتعذيب ،وذكرت إسرائيل في التقرير أن حقوق اإلنسان مصانة لجميع األفراد الذين
هم تحت واليتها القضائية ،وتضمن حقوق اإلنسان األساسية ألشد "المجرمين" خطورة .2

وأشار التقرير إلى لجنة النداو ،التي وضعت المبادئ التوجيهية األساسية للجان التحقيق

المتعلقة باالستجواب ،وأن اللجنة قامت لجنة بدراسة القانون الدولي لحقوق اإلنسان والمبادئ التوجيهية

للديمقراطيات األخرى التي تواجه تهديد اإلرهاب ،والمعايير ،والتشريعات اإلسرائيلية القائمة التي تحظر
التعذيب وسوء المعاملة ،وارتأت لجنة النداو أن مهمتها هي تعريف "بقدر أكبر قدر اإلمكان ،حدود ما

يسمح به المحقق وما يحظر عليه" ،التعامل مع " اإلرهابيين الخطرين" الذين يمثلون
خطير لدولة
ًا
تهديدا
ً

1

https//treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV9&chapter=4&lang=e
n#EndDec Accessed 24/10/2017
2
Consideration Of Reports Submitted By States Parties Under Article 19 Of The Convention Initial
reports of States Parties due in 1992 Addendum Israel، CAT/C/16/Add.4,pp.1-8
http//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f1
6%2fAdd.4&Lang=ar Accessed 25/10/2017
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إسرائيل ومواطنيها ،واستخدام درجة معتدلة من الضغط ،بما في ذلك الضغط المادي ،من أجل الحصول
على معلومات حاسمة ال مفر منه تحت ظروف معينة.

وتشمل هذه الظروف الحصول على معلومات تمكن للمحقق من منع "جريمة وشيكة" ،أو عندما

يكون المشتبه فيه يمتلك معلومات حيوية عن "منظمة إرهابية" ال يمكن الكشف عنها من قبل أي مصدر

آخر ،من أولئك الذين يهددون "الديمقراطية وقيم دولة إسرائيل " وادعت في التقرير أن األساليب التي
تستخدمها تسير بحسب القانون الدولي مثل األساليب التي تستخدمها شرطة إيرلندا الشمالية ضد عناصر

الجيش الجمهوري االيرلندي ،وقضت المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان أن األساليب التي تستخدمها

الشرطة االيرلندية إذا وصلت إلى مستوى حاد فإنها ستكون ضمن الحظر.

وادعت إسرائيل أنها تستخدم أساليب مثل الحرمان من النوم ،غطاء الرأس ،فقد أغفلت في هذا
التقرير وسائل التعذيب السالفة الذكر ،وأشار التقرير إلى وجود هناك اتفاق بين دولة إسرائيل واللجنة
الدولية للصليب األحمر ينص على رصد ظروف االحتجاز ،ويسمح للمندوبين من اللجنة الدولية

سر خالل  14يوماً من االعتقال ،وقد يدرس أطباء اللجنة الدولية المحتجزين
باالجتماع المحتجزين ًا
الذين يشكون من سوء المعاملة ،وجميع الشكاوي التي قدمتها اللجنة الدولية فيما يتعلق بمعاملة السجناء
يتم التحقيق فيها بشكل كامل من قبل المعنيين على حد زعم التقرير.1

مع العلم أن محكمة العدل العليا في إسرائيل رفضت التماساً في  12أغسطس 1993مُ ،قدم

إليها منذ عام 1991م ،ضد استخدام جهاز األمن العام (الشاباك) للقوة البدنية في التحقيقات ،قائل ًة إن
جدا للحكم عليه ،ومعنى هذا االلتماس هو فرض على المحكمة وظيفة ليست جزًءا من
االلتماس عام ً
عملها ،أي أن تكون لجنة تحقيق تشرف على لجنة تحقيق ،ومهمة المحكمة هي أن تقرر النزاعات

الملموسة مع الحقائق المعروفة

2

أشارت لجنة مناهضة التعذيب إلى النواحي االيجابية ،في استجابة الرابطة اإلسرائيلية لمنع
أعضائها من المشاركة في سوء معاملة المحتجزين ،عن طريق ملء " استمارات للياقة الطبية" ،وأن دائرة

األمن العام والشرطة لم تعد مسئولة عن تلقي الشكاوي ،وصارت هذه المهمة من مسئولية وحدة خاصة
لو ازرة العدل ،ومحاكمة محققين خرقوا معايير السلوك المحلية ،وأشارت إلى السلبيات من حيث عدم

اتخاذ إسرائيل ألي خطوات قانونية لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب على الصعيد المحلي ولذا االتفاقية ال

تشكل جزًءا من القانون المحلي اإلسرائيلي ،كما أنه ال يمكن االحتجاج بأحكامها في المحاكم اإلسرائيلية،
وعدم تنفيذ تعريف التعذيب وفق ما هو مبين في االتفاقية ،وأبدت عدم قبولها لتقرير لجنة ألندو الذي

يبيح "الضغط الجسدي المعتدل" بوصفه وسيلة مشروعة لالستجواب ،واالدعاء اإلسرائيلي المتعلق
Op.Cit.,pp.9-14
Jerusalem Post , Jerusalem ,13 Aug 1993,p. 16

1
2
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بدفاعات األوامر العليا ،والضرورة بشكل خرقاً اللتزامات إسرائيل ،وتطبيق معايير سرية لالستجواب فهذا
ال محالة يؤدي إلى ظهور بعض حاالت سوء المعاملة بما يتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب ،وأشارت
اللجنة إلى سوء المعاملة المؤكدة للمحتجزين والتي أسفرت عن وفاة ،واسترعى ذلك انتباه منظمة العفو

الدولية ،والحق (الفرع المحلي للجنة الدولية للقضاة) وغيرها.1

وأوصت اللجنة في مالحظاتها على التقرير األولي على إدخال جميع أحكام اتفاقية مناهضة

التعذيب وفًقا للنظام األساسي في القانون المحلي اإلسرائيلي ،ونشر االستجواب بالكامل لكي تصبح
شفافة ومتسقة مع معايير االتفاقية ،وضع حد فوري لالستجوابات ،وتسهيل حصول جميع ضحايا التعذيب
على إعادة التأهيل المناسب ،وتدابير التعويض ،2وكان المتحدث باسم لجنة مناهضة التعذيب قد قال

في حوار صحفي في  29أبريل 1994م ،يحث فيه إسرائيل على االلتزام باالتفاقية ،بأن هناك ادعاءات
بوجود أكياس ،غارقة أحياناً بالبول ،وضعت على رؤوس المعتقلين.3

وأصدرت محكمة العدل العليا االسرائيلية ق ار اًر في  16نوفمبر 1996م ،يسمح فيه باستخدام

القوة البدنية في بعض االستجوابات التي تجريها الشرطة ،وهذا يعتبر بمثابة تأييد رسمي للتعذيب الذي

تفرضه إسرائيل ،ومن هذه االستجوابات التي تستخدم هي الهز العنيف لجسد الضحية* ،إلى جانب المنع

من النوم واجباره على الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة في مواقف مؤلمة ،فقد أعطى قرار المحكمة،
الشرعية لألساليب الهمجية التي تستخدم مع المعتقلين وعّلق بيتر بيرنز العضو الكندي في اللجنة "إننا
ال نستطيع أن نرى كيف يمكن للمحقق أن يثبت في وسط التحقيق أن الضغوط البدنية المعتدلة ال تصبح

تعذيباً ،4وأرسلت اللجنة إلى إسرائيل رسالة احتجاج بسبب هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا في
البالد الذي فرض استخدام "الضغط البدني" ضد الفلسطيني المعتقل.5
1

تقرير لجنة مناهضة التعذيب ،الجمعية العامة الوثائق الرسمية الدورة التاسعة واألربعون ،الملحق  44رقم ) ،(A/49/44نيويورك

األمم المتحدة ،1994 ،ص ص .27-25
http//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f49%2f44(S
UPP)&Lang=ar Accessed 27/10/2017
 2المرجع السابق ،ص .28
The Vancouver Sun, Vancouver, B.C,29 Apr 1994,p. A15

*

3

اعتقل محمد عبد العزيز حمدان في السابع من أكتوبر  ،1996وتعرض للتعذيب الوحشي والسيما أسلوب الهز بعنف على أيدي

محققي جهاز األمن العام اإلسرائيلي .وبتاريخ  12نوفمبر  1996توجه محامي المعتقل باستئناف إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية،

التي أصدرت أم ار احت ارزيا منعت بموجبه محققي جهاز األمن العام من مواصلة استخدام الضغط الجسدي على المعتقل محمد
حمدان ،إال أن جهاز األمن العام اإلسرائيلي تقدم من جهته بالتماس إلى المحكمة المذكورة ،حيث أقرت بتاريخ 1996/11/15

السماح لمحققي جهاز األمن العام باستخدام ضغط جسدي معزز بحق المعتقل محمد حمدان.

لمزيد من االطالع انظر الرابط التالي http //pchrgaza.org/ar/?p=11834
. The Globe and Mail, Toronto, Ont. ,16 Nov 1996,p. A.15
5
Financial Times, London (UK), 23 Nov 1996, p. 01.
4
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ثانيا :التقارير الدورية
ً
التقرير األول عام 1996م
قدمت إسرائيل تقريرها الدوري األول في  17فبراير 1997م ،الذي عبرت فيه عن التزامها ببعض
أحكام االتفاقية ،ففي حين التشريع اإلسرائيلي ال يعرف التعذيب ،بحجة أن القوانين تغطي كافة جوانب

التعذيب ،وبعض النماذج التي عملت إسرائيل من خاللها على قبول بتوصيات تتعلق بوقف إساءة معاملة
بعض المعتقلين مثل االلتماسات المقدمة إلى محكمة العدل الدولية ،وعلى التعويضات المقدمة إلى

الضحايا وفق القانون اإلسرائيلي.1

وأبدت لجنة مناهضة التعذيب في جلستها الثامنة عشر في جنيف 1997م ،مالحظاتها على

هذا التقرير بأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل في تقريرها الخاص كان أساساً إعادة تأكيد موقفها الوارد

وصفه في التقرير األولي ،في أن االستجواب ،بما في ذلك استخدام "الضغط البدني المعتدل" ضد األفراد

الذين يتم استجوابهم ُيعتقد أن لديهم معلومات وشيكة والهجمات ضد الدولة التي قد تنطوي على وفيات
مواطنين أبرياء ،هو قانوني إذا أجريت وفقا "قواعد النداو" ،هذه قواعد تسمح "الضغط البدني المعتدل"

الستخدامها في االستجواب ،ووفًقا لهذا المنطق اإلسرائيلي "قواعد النداو" ال تخرق حظر المعاملة القاسية
أو الالإنسانية أو معاملة مهينة على النحو الوارد في المادة ( )16من اتفاقية التعذيب ،وال ترقى إلى حد

التعذيب كما ورد في المادة ( )1من االتفاقية ،والتي تطبق بشكل منهجي ،لم تكن تلك مؤكدة وال تنكرها

اسرائيل بحسب التقرير ،وأخذ تقرير اللجنة بالهواجس األمنية لالحتالل والتحديات من جانب فصائل

المقاومة ،مع ذلك فال يجوز التذرع بالظروف االستثنائية وفق ما ورد في اتفاقية التعذيب ،وأوصت اللجنة
مثلما في مالحظتها على التقرير األولي بإدراج أحكام اتفاقية التعذيب في التشريع اإلسرائيلي ،وضرورة

أن تعلن إسرائيل اختصاص اللجنة وفق مادتي ) )22)،(21من االتفاقية ،وسحب تحفظها على المادة

( ،)21ونشر إجراءات االستجواب عمالً بقواعد "النداو".2

ومما ال شك فيه إن إسرائيل تسعى إلى إيجاد تفاهماً على المستوى الدولي للتذرع باالحتياجات
األمنية ،فقد أدى إلى صمت دولي نسبي إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان ،أو ردود فعل ال تناسب جسامة

جرائم التعذيب.

1

Consideration Of Reports Submitted By States Parties Under Article 19 Of The Convention, Second
periodic reports of States parties due in 1996, CAT/C/33/Add.2/Rev.1
http//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f3
3%2fAdd.2%2fRev.1&Lang=ar
2
Summary Record Of The Public Part Of The 297th Meeting Held at the Palais des Nations, Geneva,
Eighteenth session,1997
http//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fS
R.297%2fAdd.1&Lang=ar
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ولم ِ
تثن مالحظات اللجنة إسرائيل عن االستمرار في التعذيب على الرغم من أن اللجنة قد أبدت

مخاوفها من أساليب التعذيب ،حيث تدعي إسرائيل أنها مشروعة للحفاظ على األمن ،فقد أحبط التعذيب
تسعين هجوماً عليها ،وكان نايجل رودلى ،المحقق الخاص لألمم المتحدة حول التعذيب ،قد أشار إلى
إسرائيل على أنها مثل جنوب افريقيا في ظل الفصل العنصري.1
ولذلك فليس من المستغرب أن ترفض إسرائيل توصية اللجنة ،بل إن المندوب اإلسرائيلي

المحامي يوسف لمدان قال "إن صمت إسرائيل مع اللجنة قد أثار انطباعاً عكسياً ،واسرائيل ليس لديها
ما تخفيه بشأن هذه القضية" ،ومن المفارقات إن اللجنة قامت بشكل سيء بانفتاحها وصدقها معها" ،مع

العلم بأنه منذ عام 1987م ،حتى صدور التقرير الدوري األول عام  1997قتل عشرين فلسطينياً في
سجون االحتالل.2واستدل خبير تعذيب دنماركي بنت سورينسن  Bent Sorensenفي اللجنة عبر
بتقرير تشريح الجثث عن رجل فلسطيني ميت أنه خالل فترة اعتقاله تعرض للهز بشدة لدرجة أنه توفي

متأث اًر بجروحه في زنزانته.3

التقرير الثاني عام 1998م
وفي تقريرها عام 1998م ،أشارت إسرائيل إلى بعض خطواتها في قضية التعذيب عبر اإلشارة

إلى "لجنة كريمنتزر" التي رأسها العميد السابق لكلية الحقوق في الجامعة العبرية البروفيسور موردخاي

كريمنتزر القتراح خطة عمل لمعالجة هذه المسألة ،وقد أصدرت تقريرها في يونيو 1994م وتضمنت
توصيات محددة لمنع العنف من جانب رجال الشرطة وردعهم عنه ،و برامج تدريبية في دائرة الشرطة

ودائرة السجون بهدف إعمال الحقوق المدنية وااللتزام بحقوق اإلنسان ،ومراجعة المبادئ التوجيهية وفًقا

لتوصيات لجنة النداو ،واجراء استعراض وزاري لممارسات عديدة تقوم بها دوائر األمن أثناء االستجواب،
وانشاء لجنة جولدبيرج المتعلقة بقواعد اإلثبات.4

أعربت اللجنة عن قلقها العميق من استمرار العمل بلجنة النداو التي تجيز استخدام الضغط

الجسماني ،ومن طول فترة االعتقال اإلداري ،وعزوف إسرائيل عن تنفيذ أي توصية من توصيات التقرير

1

Chicago Tribune, Chicago, ,23 Apr 1997,P. 8
The Washington Post, Washington, D.C. ,10 May 1997, P.A.22
3
Los Angeles Times; Los Angeles, Calif,08 May 1997,p. 12
4
Consideration Of Reports Submitted By States Parties Under Article 19 Of The Convention Second
periodic reports of States parties due in 1996 Addendum Israel , CAT/C/33/Add.3, 1998
http//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f3
3%2fAdd.3&Lang=ar Accessed 28/10/2017
2
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األولي والخاص .وأوصت بتقديم دالئل بأن استخدام القوة أو الضغط البدني ال يتنافى مع المادة (،)1

والمادة ( )2من اتفاقية مناهضة التعذيب.1
التقرير الثالث عام 2001م

وقدمت إسرائيل تقريرها الثالث في  15مارس 2111م ،وأهم ما تناولت فيه حكم محكمة العدل

العليا في سبتمبر 1999م ،في بعض طرق االستجواب التي تشمل استخدام "الضغط البدني المعتدل"،
على أنه غير قانوني بالنظر إلى أنه ينتهك الحماية الدستورية لحق الفرد في الكرامة ،واصدار سلطات

توجيها إلى جميع الموظفين بأنه ينبغي التقيد بقرار المحكمة في جميع االستجوابات
وكالة أمن إسرائيل
ً
التي تجريها الوكالة ،وقرار حكومة إسرائيل بعدم البدء في تشريع يأذن باستخدام األساليب البدنية في

االستجوابات التي تجريها الشرطة أو الوكالة ،ومساهمة إسرائيل المنتظمة في صندوق األمم المتحدة
لضحايا التعذيب.

وجدير بالذكر أن حكم محكمة العدل العليا حدد أن جهاز الشاباك ال يملك الصالحية القانونية
الستعمال وسائل التحقيق البدنية ضد الذين يتم التحقيق معهم ،إن الضغط وعدم الراحة إلى حد معين
مشروعة ،حسب هذا الحكم ،وفقط كوسيلة جانبية الحتياجات التحقيق وليس كوسيلة لكسر معنويات

الذين يتم التحقيق معهم ،ومع هذا فإن محققي الشاباك الذين نكلوا بمن تم التحقيق معهم في حالة "القنبلة

ضمنا لمثل هذه
الموقوتة" يتمتعون باإلعفاء من المثول أمام القضاء ،إن هذا الموقف منح الشرعية
ً
األعمال الخطيرة ،على النقيض التام من روح القانون الدولي الذي ال يعترف بالحاالت الشاذة حول
حظر التعذيب والتنكيل.2

وهذا ما تحدثت به اللجنة في قرار محكمة العدل العليا الذي لم يشتمل القرار على حظر التعذيب

بصورة قاطعة ،وتحظر المحكمة استخدام الحرمان من النوم لغرض ترويض المحتجزين ،ولكنها بينت

أنه إذا تصادف حدوثه نتيجة التحقيق فإنه ال يكون غير قانوني .ومن العسير ،في الممارسة ،التمييز،

في حاالت االستجواب المطولة ،بين الوضعين ،وادارة التحقيق في سوء سلوك الشرطة يمكن أن تقرر
1

تقرير لجنة مناهضة التعذيب ،الدورة الثالثة وخمسون ،الملحق رقم  ،)A/53/44( ،44نيويورك الجمعية العامة باألمم المتحدة

 ،1998،ص .47-45

http//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f53%2f44(S
UPP)&Lang=ar Accessed 28/10/2017

2
منعا باتًا تعذيب المعتقلين الفلسطينيين والتنكيل بهم من قبل سلطات األمن اإلسرائيلية ،موقع بتسيلم -مركز المعلومات
ً
اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة

http //www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200705_utterly_forbidden Accessed
28/10/2017
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إمكانية تعرض ضابط الشرطة أو محقق وكالة أمن إسرائيل إلجراء تأديبي فقط ،بدال من المحاكمة

الجنائية .وهذا يمكن أن يعتبر انتهاكاً للفقرة  1من المادة  7من االتفاقية ،سياسة إسرائيل بشأن اإلغالق،
وهدم المنازل قد تعتبر ،في حاالت معينة ،بمثابة معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة.1

إن قرار محكمة العدل العليا في إدخال بعض "التحسينات" على اإلطار القانوني ،حينما أكدت

على أن ممارسات التعذيب العنيف هي محظورة ،وال تتوافق مع القانون الدولي ،الذي يحظر التعذيب،
وقد ترك هذا المحكمة الباب مفتوحاً أمام المسئولين اإلسرائيليين الرسميين ،المتهمين بممارسة التعذيب،

للتهرب من المسئولية الجنائية ،بموجب ما أطلقت عليه دفاع الضرورة .2وأجازت استخدام أساليب تحقيق

بدنية تسمى في حالة وجود معتقل أو مشتبه به يحمل معلومات خطيرة وهو بمثابة "قنبلة موقوتة" ،3فقد

تم حظر التعذيب شكلياً ،فيما ُسمح به واقعياً ،وبالتالي فإن هذا يحبط أي محاولة للمطالبة بمحاسبة أي
محقق ،مهما ارتكب أي جرائم.4
وامتنعت محكمة العدل العليا عن فرض المعايير الدولية التي تحظر التعذيب واساءة المعاملة
تحت أي ظرف ،وقدرت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب ،أنه في كل شهر يتم إخضاع مئات الفلسطينيين
إلى درجة ما من التعذيب ،وأنواع المعاملة القاسية ،واستنتجت أن التعذيب يستخدم بأسلوب منهجي ،وأن

جدا ،5وعّقبت
عدد المحتجزين الذين لم يستخدم ضدهم أي أسلوب من أساليب التعذيب هو عدد صغير ً
لجنة مناهضة التعذيب بأن هذا قرار محكمة العدل العليا قد فشل في القضاء على استخدام القوة في

6
جدا ضد مرتكبي التعذيب في إسرائيل ،وردت إسرائيل على
انتزاع االعترافات  .وعقد محاكمات قليلة ً
اللجنة إن موظفيها ال يستخدمون التعذيب في التحقيق ،وتواجه "اإلرهاب" بأيدي مقيدة خلف ظهرها

لتحقيق التوازن بين المخاوف األمنية وحقوق اإلنسان.7

1

تقرير لجنة مناهضة التعذيب ،الجمعية العامة الوثائق الرسمية ،الدورة السابعة والخمسون ،الملحق رقم ،)A/57/44( 44

3

الشاباك ،موقع الجزيرة نت
https //interactive.aljazeera.com/aja/PalestineRemix/inside-shin-et.html?devicelock=desktop#!/8/
Accessed 28/10/2017
عبد الناصر فروانة ،مرجع سابق ص .213

نيويورك األمم المتحدة ،2111،ص .27-25
http//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f53%2f44(S
UPP)&Lang=ar
 2عبد الناصر فروانة ،مرجع سابق ،ص .212

4
5

نورمان ج .فلنكستاين ،ما يفوق الوقاحة ،إساءة استخدام الالسامية ونشويه التاريخ ،أيمن حداد (ترجمة) ،ط ،1الرياض

العبيكان ،2118،ص.255
The Guardian; London ,24 Nov 2001,p. 2
7
New York Times, Late Edition (East Coast); New York, N.Y,24 Nov 2001,p. A.8
6
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واعتبرت إسرائيل من خالل مسئوليها في و ازرة الخارجية اإلسرائيلية بأنه ليس سيئاً كما كانت

وخصوصا أن هذا التقرير قد جاء بعد اندالع انتفاضة األقصى واتباع منهج
تتوقع الحكومة اإلسرائيلية،
ً
العنف والخراب ضد الشعب الفلسطيني ،تشمل على انتهاكات اتفاقيات دولية عدة ضد الشعب الفلسطيني،
فقد قال ياكوف ليفي سفير اسرائيل السابق لدى األمم المتحدة في جنيف "أن إسرائيل خرجت من اللجنة

بتقرير أفضل بكثير مما كان عليه الحال في الماضي ،وأكثر مما يتوقع خصومنا معارضونا داخل اللجنة

وخارجها".1

التقرير الرابع عام 2007م
قدمت إسرائيل تقريرها الرابع في  2نوفمبر 2116م ،وأشارت فيه إلى بعض األمور ومن أهمها،

تصديقها على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك األطفال في النزاعات المسلحة،

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في

المواد اإلباحية ،وسن قانون جهاز األمن العام اإلسرائيلي رقم  ،2112-5762الذي ينظم وألية هذه
المؤسسة ونطاق عملها ووظيفتها ،كما ينظم أنشطتها بحيث تخضع إلشراف إحدى اللجان الو ازرية

وهيئات رسمية أخرى ،وتكون مسؤولة أمامها ،وتعيين مصلحة السجون اإلسرائيلية لتكون الهيئة المسؤولة
عن الكثير من مرافق االحتجاز اإلسرائيلية ،التي كان بعضها يخضع في السابق لسيطرة القوات العسكرية

وقوات الشرطة ،وتوفير تدريب على مسألة حظر التعذيب يشمل تدريباً بخصوص الحكم الصادر عن

المحكمة العليا في عام 1999م بشأن حظر التعذيب.2

وأبدت اللجنة قلقها العميق من المادة ( )18من قانون جهاز األمن العام اإلسرائيلي رقم -5762

 ، 2112إزاء احتمال عدم تعرض محققي جهاز األمن اإلسرائيلي الذين يلجؤون إلى الضغط البدني في
حاالت "القنابل الموقوتة" للمسؤولية الجنائية في حالة لجوئهم إلى الدفع بمقتضيات الضرورة ،وبلغت

الشكاوي المقدمة ضد محققي جهاز األمن العام اإلسرائيلي  67تحقيًقا في عام 2116م ،و 47تحقيًقا
في عام 2117م ،لم ي ِ
سفر أي منها عن توجيه أي تهم جنائية ،وصعوبة التحقيق في هذا النوع من
ُ
الشكاوي بحسب إسرائيل ،ودافعت بأن ضباط الشرطة لديهم إذن باستخدام القوة المعقولة في الحاالت
الضرورية ،وأشارت اللجنة إلى مرفق االحتجاز واالستجواب السري التابع لجهاز األمن العام اإلسرائيلي،

المعروف باسم "المرفق  ،"1391لم ُيستخدم منذ عام  2116الحتجاز أو استجواب أي من المشتبه
. Jerusalem Post;، Jerusalem ،25 Nov 2001, p.03.
Consideration Of Reports Submitted By states Parties Under Article 19 Of The convention Fourth
periodic reports of States parties due in 2004, CAT/C/ISR/4 , Addendum Israel,2006
http
//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fISR%
2f4&Lang=ar Accessed 29/10/2017
1
2
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بارتكابهم جرائم تتعلق باألمن بحسب االدعاء اإلسرائيلي ،والحظت اللجنة أنه قد تم تقديم عدة التماسات

إلى المحكمة العليا ،للنظر في شأن هذا المرفق قوبِلت بالرفض ،ووجدت المحكمة العليا أن السلطات
اإلسرائيلية قد تصرفت بشكل معقول في امتناعها عن التحقيق في االدعاءات المتعلقة بالتعرض للتعذيب

واساءة المعاملة ،وفي سوء أحوال االحتجاز في المرفق المذكور ،وجميع السجون التي ُيحتجز فيها
األحداث من الفلسطينيين تقع في إسرائيل ،باستثناء سجن واحد فقط ،األمر الذي يحول دون تلقي
أيضا بسبب حرمان بعض األقارب لدواع
السجناء للزيارات األُسرية ،ليس فقط بسبب ُبعد المسافة ،وانما ً
أمنية من الحصول على التصاريح الالزمة ،وتناول التقرير استخدام القوة أو العنف في أثناء العمليات
العسكرية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ،وهجمات المستوطنين ،وسياسة هدم المنازل ،وأوصت

اللجنة إسرائيل بالتصديق على البروتوكول االختياري لالتفاقية.1

وكانت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان في إسرائيل قد رصدت بين يناير 2118م حتى

ايدا من المرضى الفلسطينيين من غزة ،يتم استجوابهم من قبل أجهزة األمن
مارس 2119م ،أن عدداً متز ً

يضا خالل
اإلسرائيلية قبل السماح لهم بمغادرة الشريط لتلقي العالج ،وبلغ عدد المرضى حوالي  438مر ً
تلك الفترة استدعوا لالستجواب من قبل الشاباك ،تعرضوا لإلهانة أثناء االستجواب وهم محاصرون عند

أحيانا لعدة ساعات دون تفسير.2
المعبر ،و ً
التقرير الخامس عام 2014م

وقدمت إسرائيل تقريرها الخامس في  17نوفمبر 2114م ،أهم ما جاء فيه إنشاء إسرائيل "للجنة
لتقصي حقائق حادث االستيالء على قافلة السفن الدولية إلى قطاع غزة يوم 31
توركل" ،اللجنة العامة ّ
مايو 2111م برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب توركل ،بناء على قرار تبناه مجلس الوزراء
في  14يونيو 2111م ،تعيين نائب المدير العام لو ازرة الصحة ،في عام 2112م ،لجنة الستعراض

تقارير الموظفين الطبيين بشأن إصابات المحتجزين ،نقل دور المفتش المعني بالشكاوي المقدمة ضد

المحققين في جهاز األمن العام اإلسرائيلي ،في عام 2113م ،من جهاز األمن العام اإلسرائيلي إلى و ازرة

العدل.3
1

المالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب ،النظر في التقارير المقدمة من الدول األطراف بموجب المادة  19من االتفاقية،

الدورة الثانية واألربعون 15 ،مايو 2119
=http//tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=ISR&Lang
AR Accessed 29/10/2017
2
The Guardian, London ,05 May 2009,p. 16.
3
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
http//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fIS
R%2f5&Lang=ar Accessed 30/10/2017
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وأبدت اللجنة مالحظاتها في عدم تنفيذ إسرائيل لتوصياتها ،ومالحظاتها الختامية السابقة بشأن

الضمانات األساسية للمحتجزين ،وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ،من جانب المحققين اإلسرائيليين،
وهدم المنازل ،حيث تصر إسرائيل على أن االتفاقية ال تنطبق على جميع األراضي المحتلة ،ولم يتضمن

تضمن التقرير المكتوب أي معلومات مفصلة بشأن تنفيذ االتفاقية من المادة( ،)2علماً بأن االتفاقية

تنطبق على جميع األراضي واألشخاص الخاضعين للوالية القضائية للدولة الطرف ،بما في ذلك األ ارضي

المحتلة ،وفًقا لتعليق اللجنة العام رقم  ،)2117(2وآراء هيئات المعاهدات األخرى واالجتهاد القضائي
لمحكمة العدل الدولية.1
وأوصت اللجنة إسرائيل بأنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،وتقديم
المعلومات التي طلبتها اللجنة بشأن استخدام الدفع بالضرورة في سياق االستجوابات ،وبإلغاء ذريعة

مبرر محتم ًال لجريمة التعذيب من تشريعاتها ،التوثيق السمعي  -البصري الستجوابات المشتبه
الضرورة ًا

"أمنيا" ،إتاحة سبل فعالة لإلنصاف وجبر الضرر للضحايا ،بما يشمل دفع تعويض منصف
فيهم
ً
كامال قدر اإلمكان ،خاصة بعدم صالحية اللجنة الستخدام االحتالل
ومناسب ،واعادة تأهيلهم
تأهيال ً
ً

القوة المميتة ضد الشعب الفلسطيني ،وحظر األدلة التي تُنتزع تحت اإلكراه ،ومنع المستوطنين في الدولة
الطرف من اللجوء إلى أعمال العنف ،وأبلغت إسرائيل بقلقها العميق من اإلطعام القسري للمحتجزين.2

وفي  13مايو 2116م ،أصدرت لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب مالحظاتها الختامية

الشاملة بشأن إسرائيل .وتغطي هذه التوصيات ما يزيد عن  51بنداً من استعراض اللجنة في  3و4

مايو 2116م المتثال إسرائيل التفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب ،فقد قدمت عدالة ،مركز الميزان
مشتركا إلى اللجنة.3
ير
لحقوق اإلنسان ،ومنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان – إسرائيل تقر ًا
ً
المبحث الثالث
القصور في أداء لجنة مناهضة التعذيب
وكما بينا فيما سبق أن التحفظ اإلسرائيلي على المادة ( )21من اتفاقية مناهضة التعذيب ،أثر

بصورة كبيرة على أداء اللجنة في مواجهة التعذيب في سجون االحتالل ،والى جانب ذلك توجد عدة

أسباب تتعلق ببنية اللجنة قد تركت بظاللها هي األخرى على دورها في رصد انتهاكات الدول األطراف
1لجنة مناهضة التعذيب ،المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس إلسرائيل ،)CAT/C/ISR/5( ،ص 8-1
http//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fIS
R%2fCO%2f5&Lang=ar Accessed 30/10/2017
 2المرجع السابق ،ص .12-8
3
UN Committee Against Torture recommends 50+ measures to Israel to end its use of torture, The
Legal Center for Arab Minorities in Israel Adalah
https //www.adalah.org/en/content/view/7769 Accessed 3/11/2017
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-ومن بينها إسرائيل بطبيعة الحال-التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،كالتالي:

أوًال :صعوبة تطبيق تعريف التعذيب وفق ما ورد في االتفاقية ،وعلى وجه التحديد الجزء المتعلق

بوسائل التحقيق ( التعذيب ) الذكية والمبتكرة ،على غرار الوسائل التي تستعملها قوات األمن اإلسرائيلية
ونظر ألن األلم والمعاناة هي مشاعر شخصية بطبيعتها ،بخصوص أفعال معينة ،ال
ًا
بصورة خاصة،
يمكن التحديد بصورة مبسطة إذا ما كانت المعاناة الواقعة شديدة إال بالنسبة إلتباعها في حالة معينة
وضد أشخاص معينين ،وعلى سبيل المثال ،ربما يسبب أسلوب تحقيق معين لدى شخص شاب ومعافي

معاناة ملحوظة لكنها ليست خطيرة ،بينما لدى شخص بالغ أو مريض قد يسبب معاناة خطيرة ،ال يوجد

في أي من المواثيق تعريف رسمي للتنكيل ،فيتم التمييز بين التعذيب والتنكيل وفًقا قوة المعاناة الناتجة

عن فعل معين والهدف من وراء هذا الفعل ،1ففي بعض حاالت التعذيب التي تعرضت لها تقارير اللجنة
يصعب تصنيفها ضمن التعذيب أو التنكيل أو حتى المعاملة القاسية.

ثانيا :قلة عدد أعضاء اللجنة ،والمؤلفة من عشرة خبراء ،لرصد انتهاكات اتفاقية مناهضة
ً
التعذيب ،والحكم على التقارير المقدمة إليها ،وابداء المالحظات الختامية على التقارير ،ومتابعة تنفيذ

هذه المالحظات ،واالستماع إلى شكاوي الدول واألفراد ،وفتح جسور التواصل مع المنظمات غير
2
يعا
الحكومية الدولية  ،والمؤسسات الوطنية  ،وتجدر اإلشارة إلى أن أول تكوين للجنة لم يعكس توز ً

عادال ،حيث لم تمثل الدول األفريقية سوى بعضو واحد ،ومن بين أعضاء اللجنة لم يكن سوى
افيا
ً
جغر ً
متمتعا بعضوية اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان.3
احدا
عضوا و ً
ً
ً
ثال ًثا :صعوبة التواصل مع ضحايا التعذيب ،وايجاد حلول سريعة لمعاناتهم ألن اللجنة ال تعمل

وفق طريقة عمل اللجان الدائمة في األمم المتحدة ،بوجود لجنة تنفيذية وطاقم من العاملين لالستجابة

مع األحداث سريعاً ،واعطاء الدولة مهلة  6شهور للتحقيق في شأن الشكاوي والرد عليها ،فربما يرتد

سلباً على الضحية أو على الشهود أنفسهم.

ابعا :آليات لجنة مناهضة التعذيب تعتمد بشكل كبير على التعاون الرسمي الحكومي مع اللجنة،
رً

األمر الذي يشكل إشكالية كبيرة في كيفية النفاذ إلى الضحية عبر الجالد.4

1التعذيب والتنكيل من وجهة نظر القانون الدولي ،موقع بتسيلم -مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة
http //www.btselem.org/arabic/torture/international_law Accessed 5/11/2017
2
Anna R.Korula, The Regimes against Torture, in Bertram Irwin Spector،I. William Zartman
(editions), Getting it Done Postagreement Negotiation and International Regimes,Wasgington.D.C,
United States Institute of Peace Press,2003,p.259
 3د .عصام زناتي ،مرجع سابق ،ص.159
4
Winston P. Nagan،John A.C. Cartner،Robert J. Munro, Human Rights and Dynamic Humanism.
Boston Brill Nijhoff, 2017.p.458.
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خامسا :تواجه األمم المتحدة وهيئاتها مشكلة كبرى تتعلق بالجانب المالي ،حيث أثرت األزمة
ً
المالية لألمم المتحدة بالسلب على تمويل األجهزة التعاهدية لحقوق اإلنسان ،فإن الترتيبات المالية الخاصة
بلجنة مناهضة التعذيب ال ازلت غير آمنة وغير كافية ،ومساهمة الدول األطراف في نفقات اللجنة يؤثر
على أعمالها وتوجهات أعضائها ،وفي محاولة منها لتجنب تدخل الدول األطراف في عملها فقد اتفق

على أال تزيد مساهمة أية دولة عن %25من النفقات السنوية للجنة.

1

سادسا :الدول الديكتاتورية والنظم العسكرية التي لديها سجل واسع في انتهاكات حقوق اإلنسان،
ً

تكون حريصة في االنضمام إلى المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ،والحصول على مقعد في مجلس حقوق

اإلنسان أو اللجان الحقوقية األخرى ،ممن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب ،فمن المالحظ أن الدول
وخصوصا الدول الديكتاتورية
الديكتاتورية هي أسرع في االنضمام من الدول الديمقراطية إلى االتفاقية،
ً
ذات التعددية الحزبية ،إلضفاء الشرعية للنظام ،واالنضمام إلى مواثيق حقوق اإلنسان.2
الخاتمة
وفي ضوء ما تقدم فإن الدراسة توصلت إلى ما يلي:
 .1بينت الدراسة عدم فعالية لجنة مناهضة التعذيب في الحد من التعذيب المنهجي والممارس ضد

المعتقلين الفلسطينيين ،فعلى الرغم من نجاح اللجنة في قضايا التعذيب ،بل وتوفير اللجوء لضحايا

التعذيب بالنسبة للدول األطراف األخرى ،إال أن المشكلة األكبر في الجانب اإلسرائيلي بتحفظه على
عمل اللجنة من خالل إعالن صالحية تسلم اللجنة البالغات من األفراد ودراستها،

 .2إن االدعاء اإلسرائيلي في اتخاذ الق اررات ،وسياساتها التي من شأنها أن تكفل المحاسبة والمراقبة
على المع ّذب ،وكفالة حفظ حقوق ضحية التعذيب ،ال تمتد إلى المعتقلين في مراكز التحقيق أو

األسرى في سجونه ،انطالًقا من ادعائه بأن االتفاقية ال تسري على األراضي المحتلة.

 .1عدم تعريف القوانين اإلسرائيلية للتعذيب ،وعدم إدخال جميع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب في

القانون المحلي اإلسرائيلي يرجع إلى رغبتها في إطالق يد موظفيها في جهاز األمن العام الستخدامه
جسدا وارادة ،قبل التذرع "بالظروف االستثنائية" على حد
كسياسة عامة في تدمير اإلنسان الفلسطيني ً

زعمها.

 1عصام زناتي ،مرجع سابق ،ص .161-161
2
James Raymond Vreeland, Political Institutions and Human Rights Why Dictatorships Enter into
the United Nations Convention, Against Torture, International Organization 62, New York
Cambridge University Press.2008,pp.66-71.
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 .4اتباع إسرائيل أساليب المراوغة والكذب بخصوص أساليب التحقيق مع المعتقلين والمحتجزين،
في دعوى إمكانية تعويض الضحايا وذكر بعض الخاالت المحددة التي لم تستخدم فيها التعذيب،
فإن التقارير الوطنية والدولية قد أثبتت عكس ذلك فلم يعتقل فلسطيني إال واستخدم ضده التعذيب.

 .2التقارير الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب ،تثبته أنه ال جديد أو تغيير في سياسة التعذيب
اإلسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين ،أو حتى على المستوى القانوني ،منذ توقيعها على االتفاقية.

 .7التهرب اإلسرائيلي من تنفيذ توصيات اللجنة أو االحكام الواردة في االتفاقية ،يتم من خالل عدة

أساليب ومنها إصدار القوانين المؤقتة مثل قانون اإلجراءات الجنائية (تحقيق مع المعتقلين المشبوهين
بارتكاب مخالفات أمنية) ،فقد جرى تعديله وتمديده عدة مرات األمر الذي جعله يبدو وكأنه قانون

ثابت.

التوصيات
 .1إعداد قائمة سوداء للدول التي تمارس فيها أجهزتها الرسمية التعذيب ،وقائمة خاصة باألفراد
الذين يمارسون أو يحرضون عليه.

 .2االهتمام بدراسة الخصائص النفسية والسيكولوجية للمع ّذب ،بصورة وقائية للحد من هذه الظاهرة.
 .3فتح جسور التعاون مع المجالس واللجان الحقوقية المناهضة للتعذيب وعلى رأسها اللجنة
األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

 .4زيادة عدد أعضاء لجنة مناهضة التعذيب واستكمال البناء المؤسسي الخاص باللجنة
 .5استحداث آليات جديدة تمكن اللجنة من االستجابة الفورية لضحايا التعذيب

 .6إنشاء شبكة من المنظمات غير الحكومية ،تساعد في عملية توصيل المعلومات التي تبين جرائم
التعذيب في جرائم االحتالل.

 .7التغلب على التحفظ بعض الدول ،ومن ضمنها إسرائيل على مهام اللجنة في تلقي الشكاوى من

خالل العمل مع مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة عبر إيجاد آلية للفت نظر المجلس
بخصوص جرائم التعذيب.

 .8تنظيم التحفظ في اتفاقية مناهضة التعذيب ،والتوسع في عمل اللجنة في إطار دورها في رصد
انتهاكات الدول الطراف لالتفاقية.
المراجع
أوًال :الكتب
 .1أحمد أبو شالل ،األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية دراسة لواقع األلم والمعاناة ،نابلس،
مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان ،ط.1999 ،1
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 .2أمينة سلطان ،حول ممارسة التعذيب في التحقيق ،قيس جبارين(ترجمة) ،سلسلة التقارير القانونية
( ،)14رام هللا ،الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان.2111 ،

 .3خضر محمود عباس ،رحلة العذاب في أقبية السجون اإلسرائيلية ،علم النفس األمني ،غزة،
مطبعة األمل التجارية.2115 ،

 .4ربحي قطامش ،نمر شعبان ،تعذيب السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية،
رام هللا ،الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان.2113،

 .5رياض سلطان على ،نظم المعلومات اإلدارية وتطبيقاتها في الصناعة ،التنظيم والتكنولوجيا بين
النظرية والتطبيق ،عمان ،دار زهران للنشروالتوزيع.2116،

 .6عبد الكريم علوان ،الوسيط في القانون الدولي العام ،الكتاب الثالث حقوق اإلنسان ،عمان ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع .2111،

 .7عبد الناصر عوني فروانة ،األسرى الفلسطينيون آالم وآمال ،القاهرة ،جامعة الدول العربية،
.2115

 .8عصام زناتي ،حماية حقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة األساس القاعدي – اإلطار
المؤسسي-آليات المتابعة والمراقبة ،القاهرة ،دار النهضة العربية .1998،

 .9عمر الحفصي فرحاتي ،وآخرون ،آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية دراسة
في أجهزة الحماية العالمية واإلقليمية واجراءاتها عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط.1،2112

 .11معن شحدة ادعيس ،مراجعة قانونية ألحكام التعذيب في النظام القانوني الفلسطيني ،سلسلة
تقارير قانونية ( ،)69رام هللا الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ديوان المظالم .2119،

 .11نورمان ج .فلنكستأين ،ما يفوق الوقاحة ،إساءة استخدام الالسامية ونشويه التاريخ ،أيمن حداد
(ترجمة) الرياض ،العبيكان ،ط سنة 2118م.

ثانياً :الرسائل العلمية
 .1عبد الناصر أبو قاعود ،تجربة التعذيب لدى األسرى الفلسطينيين وعالقتها بالتفكير األخالقي،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة كلية التربية قسم علم النفس.2118،

ثالثاً :التقارير
 .1األسرى الفلسطينيون في غياهب السجون اإلسرائيلية ،تقرير حول أوضاع األسرى الفلسطينيون
في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،ط ،1غزة المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،2114،

 .2مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب (إعداد) ،واقع التعذيب في السجون اإلسرائيلية وأثره على
المعتقلين الفلسطينيين ،رام هللا دار الشروق للنشر والتوزيع.2111 ،
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 الوثائق:ًرابعا
، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.1
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المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي
الدكتور /نبهان سالم مرزوق أبو جاموس
القانون الدولي العام-الجامعة اإلسالمية – غزة
ملخص البحث
تعرضت لماهية المسؤولية الدولية وجريمة التعذيب في القانون الدولي ،ومسؤولية القادة والرؤساء
العسكريين والمدنيين وسقوط حصانتهم ،ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي جريمة التعذيب لدى المحكمة الجنائية
المؤقتة والدائمة ،مع التطبيق العملي للمحاكمة ،سواء في المحاكم المؤقته والدائمة ،وانتهت الدراسة إلى
نتيجة اعتبار حصانة الرؤساء والقادة ومرؤسيهم من أصعب العقبات التي تعترض القضاء الجنائي
الدولي وطريق لإلفالت من العقاب ،وأهم توصية تطوير وسائل إثبات جريم التعذيب بشكل علمي وفني
وتقني ،وحث الدول على دعم وتفعيل محكمة الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة في تقديم األشخاص
المسؤولين عن التعذيب إلى العدالة بصورة سريعة مع مراعاة المحاكمة الدولية العادلة.
Abstract
The responsibility of the commanders and military and civilian leaders
and their immunity, and the prosecution and punishment of the perpetrators of
the crime of torture in the interim and permanent criminal court, with the
practical application of the trial both in temporary and permanent courts. The
study concluded that the immunity of presidents and leaders and their
subordinates is one of the most difficult obstacles Which deals with
international criminal justice and a road to impunity, and the most important
recommendation to develop means of proving the crime of torture in a
scientific, technical and technical manner. Urge States to support and activate
the International Criminal Court Those responsible for torture are promptly
brought to justice, taking into account fair international law.
المقدمة
شهدت البشرية منذ فجر التاريخ صو اًر بشعه من جرائم التعذيب واالنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان،
باعتبارها صور من صور الجرائم ضد اإلنسانية أو جريمة إبادة الجنس البشري أو جريمة الحرب ،ونتيجة

لهذه االنتهاكات الخطرة التي شهدها العالم خاصة أثناء الحربين العالميتين األولى والثانية ممارسة أبشع
طرق التعذيب على أسرى الحرب والمدنيين ،وأمام استمرار االنتهاكات الجسيمة لكرامة اإلنسان ،حرص
ديا
المجتمع الدولي على التأكيد على الحماية من استخدام التعذيب مما حدا بالمجتمع الدولي التفكير ج ً
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في إثارة المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ،بإنشاء جهاز إلى قضائي عالمي لردع مرتكبي جرائم التعذيب
وتجريمهم ،وايقاع العقاب على مرتكبيها وعدم االفالت من العقاب ،على إثر ذلك تم انشاء المحاكم
الدولية المؤقتة محكمة كورمبورغ ومحكمة طوكيو ،ويوغسالفيا السابقة ورواندا ،ونتيجة للجهود المتضافرة
إلنشاء محكمة جنائية دولية دائمة بعد طول انتظار تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من أجل المحاكمة
والعقاب على الجرائم التي تشكل انتهاكا صارخا للضمير اإلنساني.
هدف الدراسة :ابراز مساهمة الهيئات القضائية الدولية في المسؤولية الجنائية في مكافحة ومحاكمة من
يرتكب جريمة التعذيب وجزاء التجريم في القانون الجنائية الدولي للتعذيب؟.
مشكلة الدراسة :تتمثل المشكلة األساسية في مدى نجاح الهيئات الدولية الجنائية في مناهضة ومكافحة
جريمة التعذيب ومعاقبة مرتكبيها؟
تتفرع عنها إشكاليات فرعية منها:
 هل نجحت المحكمة الجنائية المؤقتة والدائمة في معاقبة مرتكبي جرائم التعذيب؟-

هل ساهمت الهيئات القضائية الدولية في دعم وتوفير رقابة حقيقية على مرتكبي جرائم

التعذيب ومعاقبتهم؟

منهج الدراسة :اعتمد الباحث على األسلوب الوصفي والتحليلي للتعرف على جريمة التعذيب وخطورتها
ومعاقبة مرتكبيها من خالل استخراج النصوص المتعلقة في قدرة الهيئات الدولية في معاقبة مرتكبي
الجرائم التعذيب والحد منها.
مفاهيم ومصطلحات الدراسة :أهم المعاني والمصطلحات المتعلقة بموضوع الدراسة وهي:
-1المحكمة الجنائية الدولية :هي الهيئة القضائية الدولية ذات الطبيعة الجنائية المؤسسة بشكل دائم
رادع وقمع االرتكاب الجنائية الخطيرة التي تستهدف القانون الدولي الجنائي المطبق في القانون الدولي
اإلنساني ومالحقة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة (جرائم الحرب وجرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد
اإلنسانية) ومحاكمتهم وفرض العقوبات عليهم طبقاً لنظامها األساسي".

1

 1فالح مزيد المطيري ،المسـ ــؤولية الدولية الجنائية لألفراد في ضـ ــوء تطور القانون الدولي الجنائي ،جامعة الشـ ــرق األوس ـ ــط ،كلية
الحقوق ،األردن ،2111 ،ص.5
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-2تعريف المسؤولية الدولية بأنه" :عملية إسناد فعل إلى أحد أشخاص القانون الدولي سواء أكان هذا
الفعل يحظره القانون الدولي أو ال يحظره ،ما دام قد يرتب ضر اًر ألشخاص القانون الدولي ،األمر الذي
يقتضي توقيع جزاء دولي معين سواء أكان هذا الجزاء ذات طبيعة عقابية أم كان ذات طبيعة غير عقابية".

1

-3المسؤولية الدولية الجنائية لألفراد" :هي التي تنشأ على عاتق ممثلي الدولي الذين يرتكبون جرائمهم
باسم الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون الدولي أو يرتكبون أيه انتهاكات من أشخاص القانون
الدولي أو يرتكبون أيه انتهاكات القانون الدولي اإلنساني أثناء تنفيذهم لألعمال الحربية أو إدارتها أو أي
سلوك خاضع للقانون الدولي الجنائي. .

2

-4تعريف جريمة التعذيب :عرفت المادة( )1/1من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة  3) (1984جريمة
عمدا بشخص
التعذيب يقصد ":أن أيّ عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،
عقليا ،يلحق ً
جسديا كان أم ً
ً
ما بقصد الحصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث ،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته
أي شخص
على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو ّ
ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيًّا كان نوعه،
ثالث ،أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ّ

الرسمية ،وال
أي شخص آخر
يتصرف بصفته ّ
ّ
أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف أو ّ
يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبة أو الذي يكون
ّ
نتيجة عرضية لها".

( )4
شكل
-2تعريف جريمة التعذيب في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفق المادة( )6بأنهٌ":ي ّ

أي فعل من األفعال التالية جريمة ضد اإلنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي
ّ
ضد ّأية مجموعة من السكان المدنيين ،وعن علم بالهجوم ... ،والتعذيب"...
ّ

 1د .السيد أبو عيطة ،الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ،مؤسسة الثقافة الجامعية ، 2114 ،ص249

 2فالح مزيد المطيري ،المسؤولية الدولية الجنائية لألفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ،ص.13

( )3اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية ،المؤرخ 11كانون أول/ديسمبر

 ،1984ودخلت حيز النفاذ 26حزيران/يونيو .1987

( )4نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  ،1998/7/17ودخل حيز النفاذ  ،2112/7/1انظر نص
المادة( )7منه.
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خطة الدراسة
تتكون الدراسة من مقدمة وهدف ومشكلة ،ومنهجية ،فإنني أقسم هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي
ومبحثين النحو التالي:
المبحث التمهيدي :ماهية المسؤولية الدولية وجريمة التعذيب ومسؤولية القادة والرؤساء في القانون
الدولي.
المبحث األول :محاكمة مرتكبي جريمة التعذيب أمام المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة.
المبحث الثاني :محاكمة مرتكبي جريمة التعذيب أمام المحاكم الجنائية الدولية الدائمة ،ثم ينتهي البحث
بخاتمة تتضمن أهم النتائج.
المبحث التمهيدي
ماهية المسؤولية الدولية وجريمة التعذيب ومسؤولية القادة والرؤساء وحصانتهم في القانون الدولي
تمثل دراسة المسؤولية أهمية خاصة في كل نظام قانوني لما توّفره من ضمانات تكفل احترام

االلتزامات التي يفرضها النظام القانوني على أشخاصه ،وما ترتبه من جزاءات على مخالفة هذه
االلتزامات وعدم الوفاء بها 1.وعليه سنعرض إلى ماهية المسؤولية الدولية وجريمة التعذيب ،ومسؤولية
القادة والرؤساء عن أعمال مرؤوسهم وحصانتهم.
المطلب األول
ماهية المسؤولية الدولية

اختلف فقهاء القانون الدولي في صياغة مفهوم جامع مانع للمسئولية الدولية من جهة ،ومن
جهة أخرى فإن التعاريف التي وردت بشأنها اقتصرت على اعتبار الدولة هي الشخص الوحيد للقانون
تأثر بالمفهوم التقليدي لهذا القانون ،فقد ُع ّرفت المسؤولية الدولية بعدة تعريفات من قبل فقهاء
الدولي ًا
القانون الدولي ،عرفها األستاذ المسيو بادفان) ،2(M. Basdevantوالفقيه المسيو هانز كلسن (M.

 1الموسوعة العربية ،المجلد الثامن عشر ،العلوم القانونية واالقتصادية ،السياسة ،المسؤولية الدولية ،صhttp ،617

//www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159782&m

 2د .عبد المالك يونس محمد ،مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها ،مرجع سابق ،ص.136
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) 1"Hans Kelsenوالفقيه األستاذ كاليد إيغلتون ) ،2 (M. Clyde Eagltonوالفقيه محمود سامي
جنينة 3،والفقيه الدكتور فتحي عادل" 4.واللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي انعقد في عام  5.0931ونالحظ
على التعريفات السابقة عدم دقتها وعدم شموليتها ،وذلك القتصار المسئولية الدولية على الدول فقط ،وهذا
واضح من خالل األحكام التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.
ويرى الباحث أن هذا االتجاه في تعريف المسؤولية الدولية قد ط أر عليه تغيير واضح مساير

للتطورات الدولية والمستجدات التي شهدها المجتمع الدولي ،فقد وجد أشخاص آخرين يخاطبون بأحكام

القانون الدولي كالمنظمات الدولية على سبيل المثال ،كذلك فان الفرد أصبح في بعض األحيان محالً
7
للمساءلة الدولية ،ذهب لهذا االتجاه فقهاء القانون الدكتور محمد سرحان  6والدكتور محمد حافظ غانم"
الدكتور رشاد عارف 8الدكتور محمد طلعت الغنيمي 9،الدكتور إبراهيم العناني  10دكتور علي إبراهيم .
قد ضمنوا تعريفاتهم كل األشخاص الدولية.

11

 ،12في حين رتب فقهاء آخرون تلك المسؤولية على

أي شخص من أشخاص القانون الدولي منظمة كانت أو دولة ،وهذا االتجاه الذي تتبناه محكمة العدل
الدولية والتعامل الدولي ،فإن أنسب يمتاز بالشمول والدقة واستيعاب ما ط أر على القانون الدولي العام
من متغيرات تعريف للمسؤولية الدولية بأنه ":عملية إسناد فعل إلى أحد أشخاص القانون الدولي سواء

أكان هذا الفعل يحظره القانون الدولي أو ال يحظره ،ما دام قد يرتب ضر اًر ألشخاص القانون الدولي ،األمر

الذي يقتضي توقيع جزاء دولي معين سواء أكان هذا الجزاء ذات طبيعة عقابية أم كان ذات طبيعة غير
عقابية".13

1 Kelson "state Responsibility and the abnormally dangerous activity", Columbia Journal of
Transnational Law, Vol. 13, 1979,p.200.
2 Clyde Eadeleton, International Organization and the Law of Responsibility, R.C.A.U.I.,1950, p.324.
 3د .محمود سامي جنينة ،القانون الدولي العام ،ط ،2لجنة التأليف والترجمة ،القاهرة ،1938 ،ص.433
 4د .فتحي عادل ناصـر ،الجرائم في القانون الدولي والمسـئولية القانونية عن مذابح صـب ار وشتيال ،نقابة المحامين ،القدس 1985

 ،هامش ،ص.91
COMPENSATION FOR DAMAGES International Law Committee Yearbook, 1956, Vol. 11, p.255. 5
 6د .عبد العزيز محمد سرحان ،القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1975 ،ص.227
 7د .محمد حافظ غانم ،المسئولية الدولية ،القاهرة ،1975 ،ص.11

 8د .رشاد عارف يوسف السيد ،المسئولية الدولية عن أضرار الحروب العربية واإلسرائيلية ،مرجع سابق ،ص.19
 9د .محمد طلعت الغنيمي ،الوسيط في القانون الدولي ،قانون السالم ،مرجع سابق ،ص.439

 10د .إبراهيم محمد العناني ،القانون الدولي العام ،دار الفكر العربي ،القاهرة.127 ،1984 ،
 11د .علي إبراهيم ،الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير ،مرجع سابق ،ص.571

 12النظام األســاســي لمحكمة العدل الدولية في الفصــل الثاني اختصــاص المحكمة المادة (- 1 )1/34للدول وحدها الحق في أن
تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة".......
 13د .السيد أبو عيطة ،الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ،مؤسسة الثقافة الجامعية ، 2114 ،ص249

375

المطلب الثاني
مسؤولية القادة والرؤساء عن أعمال مرؤوسهم وحصانتهم
إن قواعد القانون الدولي التقليدي لم تقرر المسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية قبل الحرب
العالمية األولى،

()1

وفي أعقاب الحرب العالمية األولي تم تحريك فكرة مسؤولية رؤساء الدول عن

جرائمهم بغض النظر عن صفتهم الرسمية ،حسب ما نصت عليه معاهدة (فرساي) عام 1919م وتعتبر
أول وثيقة رسمية تعترف فيها الدول األطراف بمسؤولية رؤساء الدول عن سياستهم ( ،)2وأبان الحرب
دوليا عما يرتكبه من جرائم في حق
العالمية الثانية قرر القاضي جاكسون أن رئيس الدولة مسئول ً
المجتمع الدولي ،واستبعدوا المبدأ الحصانة الدولية المقررة لرؤساء الدول( ،)3وقرر ذلك أن نظام نورمبرج
()4

فليس من العدالة معاقبه المرؤوسين الذين نفذوا أوامر غير مشروعة أصدرها رئيس الدولة وأعوانه،

ويعفى الرئيس الذي دبر وأمر بارتكاب تلك الجرائم ،والذي يعتبر في رأي بعض الكتاب رئيس عصابة
من المجرمين ،وليس رئيس دولة تحترم القانون( ،)5وكما سارت على هذا النهج محكمتا يوغسالفيا السابقة
رواندا حيث نص المادة ( )6من نظاميهما األساسيين ( ،)6ومحكمة طوكيو في قضية Yamashita
()7
أمر
أصليا إذا كان قد أصدر ًا
فاعال
 ،اعتبرت اتفاقيات جنيف لعام 1949م الرئيس مسؤوًال بوصفه ً
ً
يكا
بارتكاب إحدى الجرائم الجسيمة ،خالًفا لما تقضي به القواعد العامة ،التي تقضي باعتبار الرئيس شر ً
()8
ساويا للفعل اإلجرامي بموجب المادة ()1/13
في الجريمة التي يرتكبها المرؤوس  ،وكما اعتبرت الترك م ً
()9

من اتفاقية جنيف الثالثة 1949م.

ويشترط لمسؤولية الرئيس عن أفعال مرؤوسيهم أن يكون األخيران

خاضعين لسلطة الرئيس أو سيطرته الفعلية ،وأن تقع الجريمة الدولية بسبب عدم ممارسة الرئيس سلطته

( )1أ .نجالء محمد عصـ ـ ـ ـ ـ ــر ،المحكمة الجنائية الدولية ومالحقة مجرمي الحرب ،مجلة البحوث القانونية واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادية ،جامعة
المنصورة ،العدد التاسع واألربعون ابريل  ،2111ص.491

( )2أ .نجالء محمد عصر ،المحكمة الجنائية الدولية ومالحقة مجرمي الحرب ،مرجع سابق ،ص.492
( )3د .عبد الواحد الفار ،القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص154
( )4المادة السادسة من النظام األساسي لمحكمة نورمبرج.

( )5د .محمد منص ـ ــور الص ـ ــاوي ،أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية ،دار المطبوعات الجامعية،
اإلسكندرية ،بدون تاريخ ،ص.243

( )6أ .نجالء محمد عصر ،المحكمة الجنائية الدولية ومالحقة مجرمي الحرب ،مرجع سابق ،ص.493
( )7د .عبد القادر صابر جرادة ،القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة ،مرجع سابق ،ص.262

( ) 8د .كمــال حمــاد ،جريمــة العــدوان إحــدى الجرائم الخطيرة في اختص ـ ـ ـ ـ ـ ــاص المحكمــة الجنــائيــة الـدوليــة ،النــدوة العلميــة ،المحكمــة
الجنائية الدولية ،تحدي الحصانة ،جامعة دمشق ،كلية الحقوق2111 ،م ،ص .877 – 874

( )9د .عبد القادر صابر جرادة ،القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة ،مرجع سابق ،ص.263 ،262
376

وسيطرته على هؤالء المرؤوسين ،)1(.وتناولت المادة ( )28من نظام روما األساسي القواعد المتعلقة
بالمسؤولية الجنائية الفردية للقادة والرؤساء عن األفعال التي ترتكب من مرؤوسيهم ،وقد حددت هذه
المادة الحاالت والشروط التي يكون فيه القائد أو الرئيس مسؤوًال عن أفعال مرؤوسيه( ،)2والجدير بالذكر

أصال في المادة ( )2/86من البروتوكول اإلضافي األول
أن نص المادة ( )28من نظام روما يجسد له ً
التفاقية جنيف الذي يقرر أنه ":ال يعفى قيام أي مرؤوس بانتهاك االتفاقيات أو هذا الملحق (البروتوكول

) ،وأن من له سلطة في أن يمنع الجريمة وال يقوم بذلك يعتبر مسؤوًال عن اقترافها وخاصة أن تغاضيه
عنها بمثابة إشارة لمرؤوسيه باالستمرار في ارتكاب جرائمهم دون خوف من العقاب( ،)3وتضمنت المادة

(/28ب) من النظام األساسي المسؤولية الجنائية غير العسكري عن الجرائم التي تقع من مرؤوسيه
التابعين لسيطرته وسلطته الفعليتين( ،)4ونالحظ أن نص المادة(/28ب) من نظام روما ما يخفف مسؤولية
الرئيس المدني بالمقارنة بالقائد العسكري حيث أن المادة (/28أ) تؤكد على مسؤولية القائد العسكري في
حالة علمه أو افتراض علمه بأن القوات ترتكب أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم المنصوص عليها في
النظام في حين أن المادة (/28ب )1/ال تفترض علم الرئيس المدني وتشترط لقيام المسئولية الجنائية
في حقه أن يكون قد علم أو تجاهل عن وعي معلومات تبين أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك ارتكاب
إحدى الجرائم مما يلقي بمسؤولية كبرى على عاتق القائد العسكري في مراقبة ما يجري عليه العمل بين
قواته ،ونقترح بهذا الشأن تعديل المادة ( )28من نظام روما األساسي التي قررت مسؤولية القادة والرؤساء
بإيراد نص يقضي بأن المحكمة الجنائية الدولية هي المختصة في تحديد أن اإلجراءات كانت الزمة
ومعقولة ،في ضوء االحتياطات المنصوص عليها في الملحق (البروتوكول) األول التفاقيات جنيف،
في المادة( ،)57ونص المادة()82على تأمين توفر المستشارين القانونين عند االقتضاء لتقديم المشورة
للقادة العسكريين على المستوى المناسب.

()5

( )1المادة ( )28فقرة ( )1من نظام روما األساسي.

( )2د .عادل ماجد ،المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية ،مطبوعات مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ،2111 ،ص.33

( )3من األمثلة على ذلك قضـ ـ ــية  Yamashitaالقائد الياباني في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،حيث حكم عليه باإلعدام لفشـ ـ ــله
في التحكم في قواتــه التي ارتكبــت مجــازر في عــدد من األقــاليم التي كــانــت اليــابــان قــد احتلتهــا آنــذاك .د .عــادل مــاجــد ،المحكمــة

الجنائية الدولية والسيادة الوطنية ،مرجع سابق ،ص.32

( )4د .عادل ماجد ،المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية ،مرجع سابق ،ص.35

( )5أ.خالد محمد خالد ،مسـ ــؤولية الرؤسـ ــاء أو القادة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،رسـ ــالة ماجسـ ــتير ،في القانون الدولي الجنائي،
كلية القانون ،األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ،2118 ،ص.111-118
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المطلب الثالث
ماهية جريمة التعذيب في القانون الدولي
اهتم القانون الدولي بمكافحة جريمة التعذيب على صعيدين الدولي والمحلي  ،لما تشكله من
خطر على سالمة البشرية جمعاء ،وتبلور هذا االهتمام في العديد من النصوص القانونية الدولية خاصة
نظر
اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984م التي تعتبر خطوة حاسمة للقضاء على هذه الجريمة 1) (،و ًا
لما تخلفه من آثار وخيمة على صحة اإلنسان المادية والمعنوية مما استدعى ضرورة التفكير في وضع
حد لهذه االعتداءات ففي سنة 1984م تم إبرام اتفاقية مناهضة التعذيب ،وعليه تم تعريف جريمة التعذيب
ّ

في مختلف المواثيق الدولية ،فاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  1948أول من بادر إلى حظر
التعذيب وفق نص المادة( ،2) ()5ونصت المادة ( )3من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات
األساسية على حظر جريمة التعذيب( ) ،3والمادة( )7من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لسنة  ،4) (1966والمادة( )1/1من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984

( )5

جريمة التعذيب أنها

عقليا،
"ألغراض هذه االتفاقية يقصد بالتعذيب  ":أيّ عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،
جسديا كان أم ً
ً
عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث ،على معلومات أو على
يلحق ً
اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه

ألي سبب من األسباب يقوم على
أي شخص ثالث ،أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ّ
هو أو ّ
يتصرف
أي شخص آخر
ّ
التمييز أيًّا كان نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف أو ّ
يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه
الرسمية ،وال
بصفته ّ
ّ
العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".

( )1أوراد كــاهنــة ،اإلطــار القــانوني لمكــافحــة جريمــة التعــذيــب في القــانون الــدولي ،الجزائر ،جــامعــة مولود معمر-تيزي وزو ،كليــة
الحقوق والعلوم اإلنسانية ،2112 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،2111 ،ص.8

( )2اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة رقم  217ألف (د )3-المؤرخ في .1948/12/11

بعدة بروتوكوالت منها البروتوكول رقم 11
( )3االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنســان والحريات األســاســية لســنة  1951معدلة ومتممة ّ
الذي دخل حيز النفاذ في .1998/11/1انظر نص المادة( )3منه.
( )4العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجميعة العامة لألمم المتحدة

 2211ألف (د )21-المؤرخ في  1966/12/16ودخل حيز النفاذ في  1976/3/31بموجب المادة  49منه.

( )5اتفاقية مناهض ـ ـ ـ ـ ــة التعذيب وغيره من ض ـ ـ ـ ـ ــروب المعاملة أو العقوبة القاس ـ ـ ـ ـ ــية أو الالإنس ـ ـ ـ ـ ــانية أو المهنية ،المؤرخ 11كانون
أول/ديسمبر  ،1984ودخلت حيز النفاذ 26حزيران/يونيو .1987
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أن جريمة التعذيب تقوم على عناصر معينة والمتمثلة في إلحاق
فمن خالل هذه المادة نستنتج ّ
عمدا آالم ومعاناة شديدة جسدية كانت أو عقلية ،وذلك من أجل الحصول من الضحية على
الضحية ً
معلومات أو اعترافات ،أو من أجل تسليط العقوبات باستخدام مختلف أساليب التعذيب من تخويف
وترغيم ،كما يرتكب التعذيب بسبب التمييز.
المبحث األول
محاكمة مرتكبي جريمة التعذيب أمام المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة.
إن كثرة الحروب واألزمات الدولية في العالم ّأدى إلى ارتكاب أبشع الجرائم الدولية ،خاصة أثناء
ّ

الحرب العالمية األولى والثانية الّلتان ارتكبت فيهما أفعال وحشية جلبت لإلنسانية أحزًانا وآال ًما يعجز
عنها الوصف1) (،مما استوجب األمر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة إلى إنشاء محاكم دولية
جنائية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الدولية مؤقته متمثل في محكمة نورمبورغ وطوكيو ،وهذه المحاكمات
سابقة تاريخية في العالقات الدولية ،ولهما بالغ األثر في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي( ) ،2كما
وقعت انتهاكات خطيرة في إقليمي يوغسالفيا سابًقا ورواندا في التسعينات هزت الضمير اإلنساني بسبب
مما دعا مجلس األمن إلى التدخل من أجل إنشاء محكمتين
الجرائم الوحشية المرتكبة على هذين اإلقليمين ّ

جنائيتين دوليتين( ) 3األولى في يوغسالفيا سابًقا المطلب األول والثانية في رواندا المطلب الثاني بهدف
محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية بما فيها جريمة التعذيب.
المطلب األول
سابقا
محاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب أمام محكمة يوغوسالفيا ً

مؤخ ًار انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني ،مما أثار الضمير العالمي بضرورة
شهد العالم ّ
معاقبة مرتكبي هذه الجرائم أمام قضاء دولي جنائي لتحقيق العدالة الجنائية الدولية( ) ،4وبعد انتهاء لجنة
الخبراء من جمع المعلومات والتحريات ،والتأكد من صحة الوقائع التي حدثت في يوغسالفيا ،واثبات
مسؤولية القادة العسكريين والسياسيين عن ارتكابهم انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني ،قدمت تقريرها

( )1ميثاق األمم المتحدة وقع في  26حزيران/يوينو  1945دخل حيز النفاذ 24تشرين األول/أكتوبر .1945

( )2حلموش كريمة ،جريمة التعذيب والمسؤولية الدولية المترتبة عنها ،رسالة ماجستير ،جامعة عبد الرحمن ميرة – بجابة ،الجزائر،

 ،2113ص.73

( )3حلموش كريمة ،جريمة التعذيب والمسؤولية الدولية المترتبة عنها ،المرجع السابق ،ص.74
( )4حلموش كريمة ،جريمة التعذيب والمسؤولية الدولية المترتبة عنها ،المرجع السابق ،ص.74
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( )1
استنادا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة أصدر مجلس األمن رقم
لألمين العام لألمم المتحدة ،و ً
( )818بتاريخ 1993/2/22م ،القاضي بإنشاء محكمة جنائية دولية ليوغوسالفيا السابقة لمقاضاة

األشخاص المسؤولين عن االنتهاكات الجسمية للقانون الدولي اإلنساني التي وقعت في ذلك اإلقليم عام
1991م ،التي وظيفتها إقامة العدل ومحاكمة األشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسمية للقانون
الدولي ،وعمل حد وردع عن ارتكاب مزيد من االنتهاكات للقانون الدولي االنساني ،والغاية من وذلك
وضع حد لمبدأ عدم العقاب الذي سمح للفرقاء بالقيام بهذه االنتهاكات للوصول إلى أهداف سياسية ( ).2
الفرع األول :األساس القانوني إلنشاء المحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة
شكل مجلس األمن محكمة يوغسالفيا السابقة بقرار دولي وتكونت من رجال قانون محايدين
ينتمون إلى هيئات قضائية معروفة ،كما أنها شكلت لمالحقة االشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات جسمية
في يوغسالفيا السابقة بغض النظر عن جنسيتهم وأياً كانت صفاتهم ،إال أن عدم إتباع الطرق المعهودة

جعل منها عرضة للشكوك؛ ألن هذه المحكمة كانت نتاج قرار من مجلس األمن وليس اتفاق دولي أي

قرار انفرادي مما جعلها أحد أجهزة األمم المتحدة وخاضعة لمجلس األمن ولق ارراته 3) (،وبالرجوع إلى قرار
مجلس األمن ( )818لسنة  ،1993القاضي بإنشاء محكمة جنائية دولية ليوغوسالفيا السابقة لم يبين
استنادا للفصل السابع من
األساس القانوني إلنشاء المحكمة ،إال أن األمين العام لألمم المتحدة قد رأى
ً
ميثاق األمم المتحدة الخاص بحفظ السلم واألمن الدوليين ،من شأنه أن يوفر السرعة والفورية والفاعلية
واإللزامية ،ويرفق هذا القرار بنظام أساسي للمحكمة ،بذلك اكتسبت المحكمة وجودها القانوني في
1993/3/25م ،واتخذت من مباني األمم المتحدة بمدينة الهاي بهولندا مق اًر لهان وبدأ عملها عام
1994م( ) ،4وتمتاز هذه المحكمة بخصائص قانونية هامة أنها تتصف أعمال المحكمة أنها مؤقتة وانشئت
من أجل محاكمة مجرمين ارتكبوا وقائع معينة في زمن معين وفي إقليم محدد ،وتنفض هذه المحكمة
بعد انتهاء من تحقيق مهمتها ،وكما تقيم دعائمها على مبدأ التكامل الذي يحل بموجبه القضاء الدولي
الجنائي محل القضاء الجنائي الوطني اليوغسالفي الذي عجز االخير ولم يكن قادر على التحكم في
زمام األمور ،مما حدا بالقضاء الدولي الجنائي بالتدخل ليحل محل القضاء الوطني اليوغسالفي إلقامة
العدالة الدولية الجنائية الحقيقية ،كما أن المحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة مستقلة عن مجلس األمن
( )1بومعزه منى ،دور القض ــاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنس ــاني ،رس ــالة ماجس ــتير ،جامعة ناجي مختار عناية،
الجزائر ،2119/2118 ،ص.39

( )2حلموش كريمة ،جريمة التعذيب والمسؤولية الدولية المترتبة عنها ،المرجع السابق ،ص.74

( )3نحال صراح ،تطور القضاء الدولي الجنائي ،رسالة ماجستير ،جامعة قسنطينة ،الجزائر ،2117،ص.67

( )4إيالل فايزة ،عالقة مجلس األمن بالقضاء الجنائي الدولي ،رسالة ماجستير ،جامعة مولود معمر ،الجزائر ،2112 ،ص.19
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رغم ت بعيتها اإلدارية له من حيث التمويل المالي أو االمتيازات أو الحصانات أو تعيين الموظفين أو
حتى اإلشراف المالي واإلداري ،فهذه األمور ال تؤثر على استقالل القاضي في عمله واصدار الحكم
الذي ال يخضع فيه إال لضميره اإلنساني ،وكما نصت المادة( )16من النظام األساسي لمحكمة يوغسالفيا
أيضا ،وكما أنها اختصت
التي أكدت استقالل االدعاء في هذه المحكمة وهو نوع من استقالل القضاء ً
المحكمة ليوغسالفيا السابقة محاكمة القادة السياسيين والعسكريين أو أي شخص مدني مهما كانت صفته
الوظيفية وبغض النظر عن انتمائه ألي طرف من أطراف النزاع ( ).1
الفرع الثاني :اختصاص المحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة
 -1مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية :قد حددت االختصاص الموضوعي المادتان
( )2،5من النظام األساسي للمحكمة حيث حصرت المادة الثانية االنتهاكات الجسيمة التفاقيات

تختص هذه المحكمة األشخاص
جنيف لسنة  2) (1949وحسب المادة( )3 ،2من هذا النظام
ّ
المسؤولين عن ارتكاب االنتهاكات الصارخة للقانون الدولي اإلنساني بخرق اتفاقيات جنيف

األربعة سنة  ،1949وكذلك انتهاكات قوانين وأعراف الحرب( ) ،3وكما قررت المادتان ()7 ،6

مبدأ المسؤولية الفردية الشخصية بصفتهم الطبيعة والشخصية ،ثم مسؤولية أصحاب المراكز
كرؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الرسميين ،بذلك قد أقر النظام األساسي المسؤولية

الجنائية الفردية لكل من ساهم أو شارك أو قام أو أمر بارتكاب أي من الجرائم الدولية الخطيرة
محل المحاكمة أمام هذه المحكمة بما فيها رئيس الدولة ،وكما يعاقب كل متورط بغض النظر
عن انتمائه ألي طرف من أطراف النزاع في يوغسالفيا السابقة،

( )4

أما االختصاص المكاني

والزماني نصت على هذا االختصاص في متن نظام المحكمة األساسي ،حيث نصت المادة

األولى على أنها تختص المحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا السابقة لسنة  1993بالنظر في

الجرائم التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني ،والتي ارتكبت في إقليم يوغسالفيا
السابقة منذ عام 1991م

( )5

ويشمل االختصاص المكاني الجرائم محل المتابعة سواء ارتكبت

في اإلقليم البري أو البحري أو الجوي.

( )1بومعزه منى ،دور القض ــاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنس ــاني ،رس ــالة ماجس ــتير ،جامعة ناجي مختار عناية،
الجزائر ،2119/2118 ،ص.41-41

( )2فاغنر نتالي ،تطور نظام المخالفات الجس ـ ــيمة والمس ـ ــؤولية الجنائية الفردية لدة المحكمة الجنائية الدولي ليوغس ـ ــالفيا الس ـ ــابقة،
بحث في المؤلف حوارات إنسانية في القانون والسياسات والعمل اإلنساني ،المجلة الدولية للصليب األحمر ،2113 ،ص.312

( )3النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا لسنة .1993

( )4بومعزه منى ،دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.43
( )5محمد فهد الشاللدة ،القانون الدولي اإلنساني ،مكتبة دار الفكر ،فلسطين ،2115 ،ص.368
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 -2عدم سقوط الجريمة بالتقادم :فإن االختصاص الزماني حدد عدم تقادم الجريمة يشمل الجرائم
التي ارتكبت منذ أول عام  ،1991ولم يحدد النظام األساسي للمحكمة نهاية زمنية الختصاصها،
بل ترك ذلك لمجلس األمن الدولي ليقرر إحالل األمن والسلم في إقليم يوغسالفيا ،وهذه مخالفة

لقواعد العدالة التي تستلزم تطبيق القانون بأثر فوري ،مع ضرورة التحديد الدقيقة لبداية وانتهاء

سريان القانون دون ترك المسألة لق اررات خارجة عن النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية

ليوغسالفيا السابقة( ) ، 1إنني أرى من سلبيات عدم تحديد نهاية زمنية الختصاص المحكمة،

حيث اسند األمر إلى مجلس األمن هو الذي يحدد البداية والنهاية في سريان القانون ،وهذا حق
مجحف ومجانب للعدالة الجنائية.

المطلب الثاني

محاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب أمام محكمة في رواندا
امنا مع الوقت الذي كانت تنظر فيه محكمة يوعسالفيا في الفظائع المرتكبة في اإلقليم
تز ً
اليوغسالفي ضد المسلمين ،كانت مت ازمنة مثل هذه الفظائع ترتكب في إقليم رواند 2) (،حيث قامت الحرب
األهلية في رواندا عقب وقوع حادث تحطم طائرة الرئيسين (الرواندي والبوراندي) بتاريخ السادس من
إبريل عام 1994م( )3؛ وكان النزاع في رواندا بين القوات الحكومية وميلشيات الجبهة الوطنية الرواندية،
نظر لالنتهاكات
كل القبائل وعدم السماح لهم في المشاركة في نظام الحكم ( )ً ،4ا
ويعود السبب إلى استبعاد ّ

ضد قبيلة التوتسي في رواندا بموجب الفصل السابع إصدار مجلس األمن القرار
الخطيرة التي ارتكبت ّ

رقم ( )955المؤرخ 1994/11/8م يتضمن إنشاء محكمة دولية جنائية لرواندا تشبته كثي اًر محكمة
ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية وجرائم التعذيب ،بحيث
بوغسالفيا السابقة لمعاقبة مرتكبي الجرائم ّ

تقع المسؤولية الجنائية الدولية على األشخاص الطبيعيين دون األشخاص المعنويين بغض النظر عن
تعتد بالحصانة.
الصفة الرسمية للجاني كما أنها ال ّ
الفرع األول :إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
طلب سفير (رواندا) في األمم المتحدة باستصدار قرار تشكيل محكمة مماثلة للمحكمة الجنائية
الدولية (ليوغسالفيا السابقة)؛ لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية على أساس أن الجرائم المقترفة
( )1بومعزه منى ،دور القض ــاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنس ــاني ،رس ــالة ماجس ــتير ،جامعة ناجي مختار عناية،
الجزائر ،2119/2118 ،ص.41-41

( )2بومعزه منى ،دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.55-54
( )3عبد القادر صابر جرادة ،القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة ،مرجع سابق ،ص.219

( )4حسين نسمة ،المسؤولية الدولية الجنائية ،رسالة ماجستير ،جامعة منتوري ،الجزائر ،2117-2116 ،ص.133
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بناء على خطة ممنهجة استهدفت اإلبادة الجماعية واالنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي
جاءت ً
اإلنساني( ) ،1وعلى أثر ذلك أصدر مجلس األمن القرار رقم ( )955في الثامن من نوفمبر ،1994
استنادا إلى الفصل األول من ميثاق األمم المتحدة لمحاكمة
يتضمن إنشاء محكمة دولية جنائية لرواندا
ً
مرتكبي ومنتهكي القانون الدولي اإلنساني لتحقيق السلم واألمن الدوليين في رواندا( ) ،2وقد نادت الحكومة
الرواندية بتدخل المجتمع الدولي لمواجهة الصراع القائم على أرضيهما في السابق ،إال إنها صوتت ضد
قرار إنشاء المحكمة الدولية الجنائية ،لحفظها على بعض على تحديد اختصاص المحكمة بفترة زمنية،
فعليه فال تتم متابعة الكثير من المسؤولين ممن ارتكبوا أفظع الجرائم خارج هذه الفترة ،وكذلك تعيين
قضاة المحاكم ينتمون إلى دول ساندت مرتكبي الجرائم من الهوتو ،وعدم نص النظام األساسي للمحكمة
الدولية الجنائية على عقوبة اإلعدام لوجوده في القانون الرواندي ،وكما أن المحكمة الدولية لرواندا
نظر لصعوبات التي
اشتركت مع المحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا في العديد من الخصائص ،و ًا
واجهت إقامة المحكمة في مدينة(كيجالي) برواندا قام مجلس األمن بناء على تقرير األمين العام لألمم
المتحدة الصادر في الثالث عشر من فبراير 1995م ،باختيار مدين (أروشا)بتنزانيا ،لتكون مق اًر لتلك

المحكمة ،وذلك بموجب قرار رقم ( )977لعام 1995م الصادرة في الثاني والعشرين من فبراير 1995م،

وتم تعيين "اليتي كاما" رئيساً لتلك المحكمة بعد انتخاب قضاتها وتعيين باقي أجهزتها ،وتتألف المحكمة
الدولية لرواندا من ثالث أجهزة ،دوائر المحكمة ،مكتب المدعى العام ،قلم المحكمة ،حيث تتقاسم كل
من المحكمتين يوغسالفيا السابقة ولرواندا ذات المدعى العام وذات الدائرة االستئنافية ،مما يعن أن
الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة عن محكمة رواندا ينظر أمام دائرة االستئناف التابعة لمحكمة
ليوغسالفيا السابقة ،مما أدى لظهور العديد من الصعوبات مما حدا بمجلس األمن أن يصدر ق ارره
رقم( )1431في  ،2112/ 14بموجبه أضاف أربعة قضاة للتشكيلة القضائية ،كما صدر القرار رقم
( )1513في  28مارسي  2113م ،الذي تم بموجبة إنشاء منصب المدعى العام الذي يقوم بنفس دور
المدعى العام في يوغسالفيا.
الفرع الثاني :اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
 -1مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية :حدد النظام األساسي لمحكمة الدولية الجنائية
لرواندا اختصاص المحكمة الشخصي بمحاكمة األشخاص الذين يشتبه بهم تورطهم بأفعال
اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجرائم التعذيب ،وامتد إلى كل شخص
( )1عبد القادر صابر جرادة ،القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة ،مرجع سابق ،ص.211

( )2بومعزه منى ،دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.57
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خطط أو حرض على ارتكاب أو أمر بارتكاب أو ارتكب أو شجع أو ساعد على تنظيم أو إعداد

أو تنفيذ فعل إجرامي معاقب عليه بموجب نظامها.

 -2سقوط الحصانة عن الرؤساء والقادة :حيث نصت المادة ( )6الفقرة( )2لم يتم إعفاءه من
المسؤولية الجنائية الصفة الرسمية للمتهم مهما كانت صفته رئيس دولة أو حكومة أو موظفاً

سببا لتخفيف العقوبة ،وكما قرر في المادة السادسة الفقرة الثالثة بأن المرؤوس
ًا
كبير وال تصلح ً
إذا ارتكب فعل ال ِ
ينف عن الرئيس صفة المسؤولية إذا كان األخير يعلم بإمكانية حدوث ذلك
فعال والرئيس لم يتخذ أي تدابير لمنعه أو المعاقبة عليه،
الفعل اإلجرامي أو أن الفعل قد حدث ً

بناء على أمر حكومته
كما أشارت الفقرة الرابعة من نفس المادة تعتبر ارتكاب المتهم للجريمة ً
سببا إلعفائه من المسؤولية ،إال إذا قررت المحكمة أن التخفيف يحقق
أو رئيسه األعلى ال يعد ً

العدالة،

 -3مقارنة بين االختصاص الموضوعي بين محكمتي يوغسالفيا السابقة ورواندا :وأما بخصوص
االختصاص الموضوعي فإن المادة ( )1من النظام األساسي اختصاص المحكمة بجرائم االبادة
والجرائم ضد اإلنسانية ،عندما ترتكب إحداها في إطار هجومي منهجي شامل موجه ضد

مجموعة من السكان المدنيين ألي سبب وطني ،وسياسي ،وعرقي ،معنوي ،أو ديني( ) ،1وهي
على خالف محكمة (يوغسالفيا السابقة) ،فإن محكمة (رواندا) ال يدخل في اختصاصها محاكمة

أيضا االنتهاكات الجسيمة
المتهمين باقتراف انتهاكات جسيمة لقوانين وأعراف الحرب ،و ً
التفاقيات(جنيف) لعام 1949م ،بل يدخل في اختصاصها محاكمة المتهمين باقتراف انتهاكات
للمادة( )3المشتركة من اتفاقيات(جنيف) لعام 1949م ،واللحق اإلضافي الثاني؛ باعتبار أن

دوليا( ) ،2ولقد جعل النظام األساسي
النزاع الذي كان ًا
دائر في (رواندا) كان نزاعاً داخلياً وليس ً
للمحكمة أولوية االختصاص للمحكمة؛ حتى ولو كان القضاء المحلي قد سبق ،وان حاكم

الشخص نفسه عن ذات الجريمة؛ إذا وجد تراخ في مباشرة إجراءات التقاضي ،ولم يفصل القضاء
الوطني بطريقة محايدة أو باستقاللية أو كانت اإلجراءات التي اتخذت تهدف إلى إعفاء المتهم

من مسؤولية الجنائية( ) ،3لذلك يكون القضاء الجنائي الدولي بمثابة مساند ومساعداً للقضائية

المحلي( ) ،4بل جعل لالختصاص القضائي الجنائي الدولي سلطة عليا تعلو القضاء المحلي( )،5
وقد تضمن النظام األساسي العديد من النصوص من المبادئ الحاكمة ،والمنظمة لعمل المحكمة
( )1راجع المادة( )1من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

( )2عبد القادر صابر جرادة ،القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة ،مرجع سابق ،ص.213
( )3راجع المادة ( )9من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

( )4راجع المادة ( )2/9من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
( )5راجع المادة ( )2/8من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
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كمبدأ عدم جواز المحاكمة عن السلوك الواحد مرتين( ) ،1أما اختصاصها المكاني نصت عليه

المادة ( )1من النظام األساسي للمحكمة في حدود الجرائم الواقعة في إقليم رواندا واألقاليم
المجاورة ،ونصت المادة السابعة من نظام المحكمة بتحديد الفترة الممتدة من  1يناير إلى 31

ديسمبر 1994م( ).2

فإنني أرى من سليبات محكمتي يوغسالفيا السابقة ورواندا؛ أنهما غير مستقلين عن تأثير مجلس

األمن الدولي ،ألنهما يتبعان إليه إدارياً من خالل التمويل المالي واالمتيازات والحصانات وتعين الموظفين

فإنها المؤثرات التي تؤثر على استقالل القضاء ويلعب البعد السياسي باهتمام.
المطلب الثالث

التطبيق العملي محاكمة مرتكبي جرائم التعذيب أمام المحاكم الدولية المؤقتة
تكفل دوائر المحكمتان أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة ،حيث يعمل قضاة المحكمتين بشكل
مستقل في أدائهم ألعمالهم 3) (،مع احترام حقوق المتهم احتراماً كامالً ،وتولي االعتبار الواجب لحماية

نظر للطبيعة الخاصة للجرائم التي ارتكبت في
الضحايا والشهود في جميع مراحل إجراءات المحاكمةً ،ا
يوغسالفيا السابقة 4) (،وكما جاءت اإلشارة على جريمة التعذيب في النظام األساسي للمحكمتين الجنائية
يوغسالفيا السابقة ولرواندا ،وذلك باعتباره صورة من صور جريمة اإلبادة في المادة الثانية ،والمادة الثالثة
كصورة من صور الجريمة ضد اإلنسانية( ).5

الفرع األول :التطبيق العملي لمحاكمة لمرتكبي جرائم التعذيب لدى المحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة
بموجب المادة ( )29نصت على تعاون الدول مع المحكمة الدولية في التحقيق مع
األشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني ومقاضاتهم ،وتحديد هويتهم
ومكان تواجدهم مساعدة تطلبها المحكمة الدولية من الدول 6) (،وكما للمحكمة سلطة إصدار األحكام
وفرض العقوبات على األشخاص المدانين بارتكاب انتهاكات جسيمة ألحكام القانون الدولي اإلنساني
( )1راجع المادة ( )9من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

( )2راجع المادة ( )7 ،1من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

( )3بومعزه منى ،دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.44
( )4انظر المادتين ( )22 ،21من النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا السابقة.
( )5راجع المادة ( )7 ،1من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

( )6بومعزه منى ،دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.44
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سببا ،ويحق لألشخاص الذين تم إدانتهم استئناف األحكام الصادرة
علنيا،
مكتوبا  ،م ً
ً
ويصدر الحكم ً
بحقهم في حالتين وجود خطأ في الوقائع تسبب في إجهاض العدالة ،وقوع خطأ في مسألة قانونية يبطل
القرار ،وفي حال اكتشاف وقائع جديدة لم تكن معروفة على مستوى دوائر المحكمة أو أثناء االستئناف
فيحق للمعني باألمر أن يطلب من المحكمة الدولية إعادة النظر ،ونصت المادة ( )27من النظام
األساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا السابقة ،على أن تنفيذ العقوبة يكون في دولة تعينها
المحكمة من بين الدول التي أبدت لمجلس األمن رغبتها في قبول أشخاص مدانين ،ويكون االحتجاز
طبقاً للقانون الساري في تلك الدولة وتحت إشراف المحكمة الدولية ،وكما نصت المادة ( )28من النظام

األساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا السابقة إذا كان القانون الداخلي لتلك الدولة يجيز العفو
أو تخفيف العقوبة عن الشخص المدان فيجب على تلك الدولة أن تخطر المحكمة الدولية الجنائية حتى
تفصل في األمر تحقيقاً لمصالح العدالة ومبادئ القانون العامة ( ) ،1وتطبيقاً لذلك أصدر مجلس األمن

ار رقم ( )857يتضمن قائمة ( )23مرشحاً لشغل منصب قضاة المحكمة ،ومن خالل المناقشات
الدولي قرًا
والتصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة تم انتخاب أحدى عشر قاضياً بتاريخ 1993/9/17م هم
عدد قضاة المحكمة الدولية الجنائية كما حددته المادة ( )22من النظام االساسي ،وحتى سنة 1998م،

( )2

قام المدعى العام "ريتشاد جولدستون" بممارسة مهامه باالستناد إلى ما توصلت إليه لجنة الخبراء لتقصي
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبت في يوغسالفيا منذ  ،1991ورغم الصعوبات التي
ار باتهام ( )22شخصاً من المسؤولين عن
واجهته فقد استطاع في غضون أشهر قليلة أن يصدر قرًا
ارتكاب انتهاكات جسيمة ألحكام القانون الدولي اإلنساني وبانتهاء شهر مايو  1995قامت قوات حلف
الناتو بالقبض على خمسة من مجرمي هذه الحرب من القائمة التي ضمة خمسة وسبعين متهماً ،فانتقلت
المحكمة من مجرد توجيه االتهام إلى مرحلة المحاكمات الفعلية الملموسة ،مما يفصح عن تطور حقيقي

في مجال القضاء الدولي الجنائي3) ( ،وكما وجه االتهام إلى ( )75شخصاً من المسؤولين عن تلك الجرائم
ورغم الجهود التي قام بها المدعى العام إال إنها ذهبت سدى ألن حكومتا الصرب والجبل األسود رفضتا

التعاون مع هذه المحكمة لتسليم هؤالء المتهمين ،وكما أصدرت المحكمة الدولية الجنائية أربعة أحكام
وحكما بالبراءة،
باإلدانة من دائرة محكمة أول درجة طعن فيها جميعاً باالستئناف أمام دائرة االستئناف
ً
متهما بعضهم
وكانت تنظر في هذا الوقت ثالث دعاوى أخرى تتعلق بثماني متهمين من أصل (ً )22

احتياطيا والبعض اآلخر أفرج عنهم ،مع العلم أن نظام المحكمة الجنائية الدولية ينص على
محبوس
ً
( )1بومعزه منى ،دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.45
( )2علي عبد القادر القهوجي ،القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ،ص.288

( )3بومعزه منى ،دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص .46-45
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عقوبة واحدة هي عقوبة الحبس ،واستبعد باقي العقوبات وبصفة خاصة اإلعدام 1) ( .فإن مجلس األمن لم
يحرك ساكناً نحو تطبيق ق اررات المحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا السابقة عام  ،1993والقبض على

المتهمين وتسليمهم للمحكمة.

( )2

الفرع الثاني :التطبيق العملي لمحاكمة لمرتكبي جرائم التعذيب لدى المحكمة الدولية رواندا
بناء على ذلك أصدرت المحكمة الدولية رواندا برئاسة القاضي "اليتي كاما" وعضوية القاضي
ً
لينارت إسبرجن" والقاضية"نافانتمان بيالي" ،الحكم األول في الثاني من ديسمبر 1998م ضد (جون
بول أكايسو) عمدة بلدة (تابا) برواندا ،بمسؤوليته عن ارتكاب أعمل عنف جنسية وتعذيب وأفعال غير
إنسانية وقتل مما يوصف بجريمة اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية ،وقد تقررت مسؤوليته عنها
مباشر على ارتكابها ،وتعتبر هذه الجرائم انتهاكات صارخة للقانون الدولي اإلنساني( )،3
ًا
محرضا
باعتباره
ً
وبعد النظر في كافة المعلومات وذات الصلة المقدمة من قبل الطرفين تم تحديد حكم مناسب وفي هذا

الخصوص وجدت غرفة المحاكمة بأنه تم اإلثبات بدون شك وحكم عليه بالسجن المؤبد ،وتكون بذلك
قد طبقت أحكام القانون الدولي اإلنساني ،وحققت العدالة الدولية الجنائية ولو نسبياً( ) ،4وأصدرت نفس

المحكمة في الرابع من سبتمبر 1998م ضد(جون كامباندا) الوزير األول للحكومة المؤقتة في رواندا
بعد أن قبضت عليه السلطات الكينية بموجب طلب رسمي مقدم من قبل المدعى العام بتاريخ  9يوليو

1997م ،خالل الفترة من الرابع من إبريل حت السابع عشر من يوليو 1994م( ) ، ،5وحكم عليه بالسجن
مدى الحياة عما ارتكبه من أفعال اإلبادة الجماعية والمؤامرة على ارتكابها ،والتحريض المباشر عليها
واالشتراك في ارتكابها ،وكذلك عن الجرائم ضد اإلنسانية من قتل واعتداءات جسيمة بدنية ونفسية ضد
هؤالء ) ،6وفي التاسع عشر من شهر اكتوبر عام 2111م أيدت الدائرة االستئنافية الحكم الصادر بحقه،
وما زالت المحكمة تنظر في الجرائم التي تدخل في اختصاصها  ،وتبحث في مسئولية مرتكبيها( ).7

( )1علي عبد القادر القهوجي ،القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ،ص.293 ،289

( )2بومعزه منى ،دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.46-45
( )3راجع المواد ( )6 ،4 ،3 ،2من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

( )4بومعزه منى ،دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ص.61-61
( )5عبد القادر صابر جرادة ،القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة ،مرجع سابق ،ص.214

( )6بوفافان حمامة ،جزاء مخالفة قواعد القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية ،رسالة ماجستير ،جامعة مولود
معمري ،كلية الحقوق ،الجزائر ،2111 ،ص.114

( )7عبد القادر صابر جرادة ،القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة ،مرجع سابق ،ص.215
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تهديدا خطي ًار للسلم واألمن
فإذا نظرنا في الجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني؛ فإنها تشكل
ً

الدوليين على أساس أن القضية الفلسطينية محور الصراع في الشرق األوسط ،ويحول النفوذ األمريكي
في مجلس األمن دون تشكيل أية محاكم دولية لمحاكمة اإلسرائيليين ،األمر الذي يثير إلى جانب مسئولية
أمريكا كشريك في العدوان وداعم في استم ارره مسئولية األمم المتحدة بمؤسستيها الجمعية العامة ومجلس

األمن عن التواطؤ مع الموقف األمريكي والسكوت عن الجرائم اإلسرائيلية( ،)1غير أن هذه الخطوة –
إنشاء محكمة خاصة -ربما تكون من الصعوبة بمكان في ظل الوضع الحالي ،وذلك بسبب الهيمنة
والسيطرة المطلقة للواليات المتحدة األمريكية على مجلس األمن وبسبب الوشائج(الصالت) الوثيقة التي
تربط بين الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل( ،)2وفي ظل العالقات الدولية داخل مجلس األمن من
المستبعد في أي حال من األحوال قبول الدول الغربية السماح بإنشاء محكمة خاصة لغزة(،)3
وفي ضوء هذه المحاكم المؤقتة فإن الفلسطينيين يستطيعوا أن يستفيدوا من هذه المحاكم من
خالل الجرائم التعذيب التي ترتكب من قبل االحتالل اإلسرائيل ،وتحريكها عن طريق مجلس األمن
الدولي إذا ما رفعت الهيمنة األمريكية عن مجلس األمن.
المبحث الثاني
محاكمة مرتكبي جريمة التعذيب أمام المحاكم الجنائية الدولية الدائمة
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية سلطة قضائية دائمة تقتصر على األفراد ،وذلك بالنسبة للجرائم
المرتكبة بعد دخول النظام األساسي حيز النفاذ في 2112م( ،)4فمنذ عام  2112تحاول المحكمة الجنائية
الدولية إثارة قضية المساءلة الجنائية للمسؤولين عن هذه االنتهاكات باستخدام سلطاتها المحدودة نسبياً (.)5

( )1د.سامح خليل الوادية ،حملة من أجل مالحقة ومحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليينhttp 2119/12/12،
.&//www.ahewar.org/camp/i.asp?id=184&show=150
( )2أ .أحمد العروسى ،مسؤولية دولة االحتالل عن انتهاك حقوق اإلنسان ،رسالة ماجستير ،مرجع سابق ،ص.155
( )3د.عبد الرحمن محمد علي ،وآخرون ،إسرائيل والقانون الدولي ،مرجع سابق ،ص.321

( )4إيميلي هانتر وأليكسـ ـ ــندر اسـ ـ ــكندر غاالند ،تحقيق المسـ ـ ــألة في دول العربي اسـ ـ ــتخدام التكنولوجيا في دعم العدالة الجنائية في

الجرائم الشـنيعة التي ارتكبت في شـمال أفريقيا والشـرق األوسـط ،سـلسـلة موجز السـياسة الصادرة عن منتدى القانون الدولي الجنائي

واإلنساني الدولي ،رقم .)2113( 15

( )5أ .أحمد صـبوح الحاج سـليمان ،المحكمة الجنائية الدولية والدول العربية (لبنان ،المغرب ،اليمن ،قطر ،مصـر) ،مؤسسة عامل
الدولية ،جمعية عدل بال حدود الدولية ،جامعة الحكمة ،بيروت ،تشرين األول  ،2111ص.16،17
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المطلب األول
الجهات المعنية بإحالة مرتكبي جريمة التعذيب أمام المحكمة الجنائية الدولية
نظر لتفشي ظاهرة ارتكاب أبشع الجرائم الدولية (جريمة التعذيب) وطبقاً لنظام روما ،فللمحكمة
و ًا

أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة( )5من هذا
قانونا الحق في إحالة مرتكبي جريمة التعذيب أمام المحكمة
النظام ،وذلك من طرف الجهات المخولة لها ً

الجنائية الدولية الدائمة طبقاً لما جاءت المادة( )13من النظام األساسي في األحوال التالي -للمحكمة

الجنائية الدولية.

()1

الفرع األول :اإلحالة عن طريق الدول :فإن حالة الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
يتم عن طريقين هما:
-1اإلحالة عن طريق دولة طرف :يقصد بالدولة الطرف تلك الدولة العضو في النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ،سواء صدقت على النظام قبل نفاذة ،أو انضمت إلى النظام بعد نفاذة ،وقبلت االلتزامات
الناشئة عنه( ،)2يجوز لكل دولة طرف في النظام األساسي للمحكمة الدولية حق وسلطة تقديم شكوى
جنائية عن أي جريمة من الجرائم الواردة في نص المادة الخامسة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية(.)3
-2اإلحالة عن طريق دولة غير طرف :يقصد بالدولة غير الطرف هي الدولة التي لم تصدق على
النظام األساسي للمحكمة ،ولم تنضم لهذا النظام بعد نفاذة سواء وقعت على النظام أو لم توقع عليه،

وقد تضمنت المادة(.)4()12

الفرع الثاني :اإلحالة عن طريق مجلس األمن :يجيز النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفق

المادة ( ) 2/13من النظام األساسي أن لمجلس األمن أن يحيل أي حالة تتعلق بارتكاب جريمة دولية،
وأعطى لمجلس األمن سلطة إحالة قضية أو حالة ما إلى المدعى العام ،إذا اتضح أن من شأنها أن
تهدد السلم واألمن الدوليين ،فإن عمل مجلس األمن في هذا اإلطار يجد أساسه القانوني في نصوص

ميثاق األمم المتحدة( ،)5وتجدر اإلشارة أن الحاالت التي يحيلها المجلس غير مقيدة بالقيود الواردة في
( )1راجع المادة( )13من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

( )2د .خالد محمد إبراهيم ص ــالح ،إجراءات التقاض ــي أمام المحكمة الجنائية الدولية ،رس ــالة دكتوراه ،جامعة عين ش ــمس2119 ،ـ
ص.147

( )3راجع المادة ( )14من النظام األساسي للمحكمة الجنائية.

( )4راجع المــادة ( )12النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية "

( )5راجع سلطات مجلس األمن في مجال حفظ السلم واألمن الدوليين في الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.
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المادة ( )12بمعنى أن للمجلس صالحية إحالة حالة بغض النظر عن كون الدولة طرفاً في المحكمة أم
ليست كذلك ،فالمعيار الذي يحكم ذلك يتمثل في إذا كان ارتكاب الجريمة أو الجرائم موضوع اإلحالة

يشكل تهديداً للسلم واألمن الدوليين أم ال(.)1

الفرع الثالث :مباشرة المدعي العام التحقيق بنفسه :يجوز للمدعي العام للمحكمة أن يشرع في مباشرة
التحقيق من تلقاء نفسه فيما يتعلق بجريمة من جرائم الداخلة في اختصاص المحكمة ،إذ يقوم بمباشرة
التحقيق من تلقاء نفسه( )2بناء على معلومات على ما يتلقاه من معلومات بخصوص أي من هذه الجرائم،
بموجب ذلك يحق للمدعي العام تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسه ضد الشخص أو األشخاص
المتهمين بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام األساسي دون أي
حاجة ألن يكون هناك إحالة من قبل إحدى الدول األطراف أو من قبل مجلس األمن ،وتبدو أهمية دور
المدعى العام في هذه الحالة أنه يتيح للمحكمة ممارسة اختصاصها إذا امتنعت الدول األطراف في
النظام األساسي ،أو من مجلس األمن عن اإلحالة إلى المحكمة.

()3

المطلب الثاني
اإلجراءات المتبعة لمحاكمة مرتكبي جريمة التعذيب أمام المحكمة الجنائية الدولية
تمر إجراءات سير الدعوى بعدة مراحل ،فقد تكون هذه اإلجراءات سابقة على المحكمة ،كما قد

تكون متعلقة بالمحاكمة؛ لذا تتبع في كل ذلك القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات التي يتم اعتمادها بأغلبية

ثلثي جمعية الدول األطراف ،وذلك طبقاً لنص المادة ( )51من النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية(.)4
الفرع األول :اإلجراءات السابقة على المحاكمة تتبع هذه اإلجراءات سواء أمام المدعى العام أو أمام
الدائرة التمهيدية ،وهذا ما سنقوم بيانه:
أوًال :اإلجراءات المتعبة أمام المدعى العام تسير هذه اإلجراءات وفًقا للمادة ( )15في النظام األساسي

للمحكمة الجنائية الدوليُ ،يعتبر المدعى العام الجهاز المكلف بالتحقيق ،فحتى يبدأ المدعى العام
بإجراءات التحقيق عليه أن يعلم بالجريمة المرتكبة سواء من طرف مجلس األمن او عن طريق علمه

( )1أ .نجالء محمد عصر ،المحكمة الجنائية الدولية ومالحقة مجرمي الحرب ،مرجع سابق ،ص.528-527
) (2تنص المادة (/13ج) في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

( )3أ .نجالء محمد عصر ،المحكمة الجنائية الدولية ومالحقة مجرمي الحرب ،مرجع سابق ،ص.533

( )4براهيمي صــفيان ،دور المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة الجرائم الدولية ،رســالة ماجســتير في القانون الدولي ،كلية الحقوق
والعلوم الساسية ،جامعة مولود معمري ،الجزائر ،2111 ،ص.31-29
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شخصياً بوقوع الجريمة من تلقاء نفسه ( ) ، 1ويقوم بتحليل المعلومات المتلقاة عند انتهاء المدعى العام
من التحقيقات األولية ،واستنتج وجود أساس معقول للبدء في إجراءات التحقيق يقدم طلباً إلى الدائرة
التمهيدية حتى تأذن له بإجراء التحقيق ابتدائي ،ويجب أن يلحق بهذا الطلب األدلة التي تؤكد طلبه( ).2

ثانيا :اإلجراءات المتبعة أمام الدائرة التمهيدية :تطبيقاً لنص المادة( )2 ،1/57من النظام األساسي
ً
للمحكمة الجنائية الدولية( ) ،3تقوم الدائرة التمهيدية بممارسة وظائفها بإصدار األوامر أو الق اررات باالستناد
إلى المواد ( ،)2/72 ،2/54 ،19 ،18 ،15وذلك بموافقة أغلبية أعضائها ،وبعد انتهاء التحقيق تعقد
الدائرة التمهيدية جلسة وذلك العتماد التهم التي يراها المدعى العام بحضور المتهم ،وفي حالة غيابه
فبحضور محامية( ) 4عند انتهاء الجلسة تقرر الدائرة التمهيدية إما تأجيل الجلسة ليقوم المدعى العام تقديم
المزيد من األدلة واجراء تحقيقات إضافية ،واما برفض اعتماد التهمة( ).5
الفرع الثاني :االجراءات المتعلقة بالمحاكمة تمر إجراءات المحاكمة بمرحلتين وهما
-1إجراءات المتعلقة بالمحاكمة أمام الدائرة االبتدائية :يجب على هذه الدائرة أن تتأكد من اختصاصها
بالدعوى حتي يتسنى لها أن تعقد جلسات علنية أو سرية إن اقتضت الظروف بذلك في بداية المحاكمة
تقوم الدائرة االبتدائية بإخطار المتهم بالتهم التي اعتمدتها الدائرة التمهيدية مع تأكدها بأن المتهم على
علم بطبيعة التهم ،كما يجب عليها أن تمنحه فرصه االعتراف بالذنب أو الدفاع عن براءته ،باإلضافة
إلى ذلك يجب عليها أن تكفل للمتهم محاكمة عادلة وسريعة مع احترام كافة حقوقه( ) ،6وفي حالة اعترف
المتهم بالتهم المنسوبة إليه وجب على الدائرة االبتدائية أن تثبت أن المتهم قد اعترف بذلك التهم دون
أي ضغط بعد التشاور مع محاميه ،أما في حالة عدم اقتناعها باالعتراف الذي قدمه المتهم فتصد أمر
ّ
()7
بمواصلة إجراءات المحاكمة أو تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى .
-2إجراءات المحاكمة أمام دائرة االستئناف :تتخذ إجراءات المحاكمة أمام دائرة االستئناف على أساس
أنها درجة استئنافية بالنسبة لألحكام التي تصدرها الدائرة االبتدائية ،كما تتخذ أمام دائرة االستئناف على
أساس أنها جهة طعن إلعادة النظر ،وعليه فللمدعي العام وللشخص المدان الحق في استئناف األحكام
( )1راجع المادة ( )15من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

( )2علي عبد القادر القهوجي ،القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ،ص.338
( )3راجع المادة ( )2 ،1/57من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

( )4حلموش كريمة ،جريمة التعذيب والمسؤولية الدولية المترتبة عنها ،المرجع السابق ،ص.83
( )5علي عبد القادر القهوجي ،القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ،ص.343

( )6علي عبد القادر القهوجي ،القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ،ص.348-347

( )7براهيمي صفيان ،دور المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة الجرائم الدولية ،مرجع سابق ،ص.25-24
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الصادرة عن الدائرة االبتدائية في حالة توفر أحد األسباب التالية خطأ جوهري في القانون ،خطأ في
الوقائع ،خطأ في اإلجراءات ،عدم التناسب الواضح بين الجريمة والعقوبة(.)1
المطلب الثالث
التطبيق العملي لمحاكمة لمرتكبي جرائم التعذيب لدى المحكمة الجنائية الدولية
اسعا منذ سنة 1996م إلى
قد أثارت مسألة العقوبات المقررة في نظام روما األساسي ً
جدال و ً
غاية آخر يوم في مؤتمر روما ،بحيث طالبت الدول العربية ضرورة إدماج عقوبة اإلعدام ولكن المنظمات
المدافعة لحقوق اإلنسان عارضت ذلك ،وانتهى األمر بإقرار عقوبة السجن المؤبد كأقصى عقوبة( )،2
وعليه قد باشرت المحكمة الدولية الجنائية المهام الموكلة لها بموجب نظامها األساسي وضمن
اختصاصها ،وتلفت المحكمة الدولية حتى عام 2115م أربع قضايا مطروحة أمامها وتم احالتها من
طرف الدول األطراف في النظام األساسي ،ومنها ما تم احالته من طرف مجلس األمن( ).3
الفرع األول :دور المحكمة الجنائية الدولية إزاء جرائم التعذيب المرتكبة في الكونغو
تلقى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية (لويس مورينو أوكامبو) رسالة من رئيس الجمهورية
الكونغو الديمقراطية في مارس 2114م يحيل الوضع في الكونغو إلى المحكمة ،4) ( .وبناء على ذلك
باشر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة التحقيق األول في  23من يونيو 2114م المتعلقة
بالجرائم المرتكبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،وفي أكتوبر  2114وقعت المحكمة الجنائية الدولية
وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تعاوناً يسمح للمحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق في الجرائم

الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبت في الدولة ،وبدأت التحقيقات بالفعل في إقليم(ايتوري) ،ومنذ
بدء هذه التحقيقات وحتى عام 2115م تم توقيف أربعة كونغوليين ونقولوا إلى مركز االعتقال التابع
للمحكمة في الهاي ،وتم في  27سبتمبر  2119محاكمة (توماس لوبانغا) مؤسس وزعيم اتحاد الوطنيين
الكونغوليين مبنطقة(إيتوري) بشرق الكونغو ،وفي  25من نوفمبر  2119حوكم جيرمان كانتغا()31
سنة ،وما ثيو نغوجولو ()39سنة ونائب رئيس الكونغولي "جان بيار بيمبا" على جرائم التعذيب وسوء
المعاملة ،على جرائم التعذيب التي استمرت دون سند قانوني من خالل االعتقال واالحتجاز في شتى
( )1راجع نص المادة ( )81من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

( )2سـي محي الدين صـلحية ،السـياسـة الدولية في مواجهة الجرائم ضد اإلنسانية ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة مولود معمري ،الجزائر ،2112 ،ص.115-114

( )3عبد القادر صابر جرادة ،القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة ،مرجع سابق ،ص.291-261
( )4عبد القادر صابر جرادة ،القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة ،مرجع سابق ،ص.266
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البا
أنحاء الكونغو ،وقضى كثير من األشخاص فترات طويلة رهن االحتجاز دون تهمة أو محاكمة ،وغ ً
ما يتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب.

)1

الفرع الثاني :دور المحكمة الجنائية الدولية إزاء جرائم التعذيب المرتكبة في أوغندا وفي فلسطين
أوًال :جرائم التعذيب المرتكبة في أوغندا
نتيجة لألوضاع المزرية التي سادت جمهورية أوغندا سارع الرئيس األوغندي "يوري موسيفيني"
ببعث رسالة إلى المدعى العام للمحكمة الدولية الجنائية ،والتقى بالمدعى العام في لندن لالتفاق حول
كيفية التعاون مع المحكمة الدولية الدائمة ،وعقد الطرفان مؤتم اًر صحفياً في لندن ،باعتبار قادة جيش
الرب هم المسؤولين الوحيدين عن ارتكب من أعمال وحشية 2) (،فسارع المدعى العام للمحكمة الدولية
بإبالغ جمعية الدول األطراف بالوضع السائد في جمهورية أوغندا ،فباشر المدعى العام للمحكمة الدولية
الجنائية في  29من يوليو 2114م ،التحقيق وجمع المعلومات بهدف التحصل على األساس القانوني
للمباشرة في القضية المحالة إليه من طرف جمهورية أوغندا على الجرائم المرتكبة ،وذلك على خلفية
النزاعات الدائرة في شمال البالد ،والجرائم المرتكبة من قبل جماعة تعرف باسم جيش الرب للمقاومة،
وقد تأكد المدعى العام بأن الجرائم المرتكبة في أوغندا تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،

( )3

فالجرائم المرتكبة كانت ضد المدنيين من خالل جرائم التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوة الشرطة
وأجهزة الدولة ،والتشوية ،وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في يوليو 2115م مذكرات توقيف بحق
جوزيف كوني وثالثة من مساعديه هم "فينسنت أوتي" و "أوكوت أوديامبو" و "دومينيك أونعوين" و "راسكا
لوكويا" ،بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية في أوغندا ،وقالت الحكومة األوغندية أنه بعد
انتهاء محاكمتهم أمام القضاء األوغندي.

4

ثانيا :جرائم التعذيب التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين
ً
إن استعانة أجهزة الظلم في العالم بخبرات المحتل اإلسرائيلي في تعذيب البشر لهو خير دليل
على قيام هذا االحتالل عبر سنوات طويلة بممارسة التعذيب الوحشي بكافة أشكاله ضد األسرى والمعتقلين
الفلسطينيين في سجون دولة االحتالل ،هذا ما أكده أسرى أفرج عنهم من سجن االحتالل األمريكي في

( )1عبد القادر صابر جرادة ،القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة ،مرجع سابق ،ص.291-261

( )2بومعزه منى ،دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.98
( )3المرجع السابق ،ص.111-98

( )4عبد القادر صابر جرادة ،القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة ،مرجع سابق ،ص.291-261
393

العراق غوانتنامو ،تين وجود محققين صهاينة في تلك السجون ،وقد تم التعرف عليهم من خالل رموز
دالة على دولة االحتالل طبعت على أيديهم1 ،وتعتبر سياسة التعذيب بحق األسرى داخل السجون
شيوعا ،والتي تبدأ لحظة
اإلسرائيلية من أكثر األساليب التي تتبعها أجهزة التحقيق اإلسرائيلية بل وأكثرها
ً
االعتقال ،حيث تتعدد طرقه  ،إما من خالل مداهمة منزل المعتقل  ،أو اعتقاله عند أحدى الحواجز مثلما
يحدث في الضفة الغربية ،االعتقال من المنازل ليالً واقتياد المعتقل بعد تكبيله إلى مركز التوقيف أو
االعتقال  2،وتستخدم أجهزة األمن اإلسرائيلية العديد من األساليب الممنهجة لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين
داخل غرف التحقيق  ،حيث يتم استخدام أسلوب الشبح و الحرمان من النوم واسماع الموسيقى الصاخبة
والضرب والهز والتهديد باالستغالل الجسدي ،والتقييد العنيف لأليدي واألقدام ،وتعريض المتهم لإلضاءة
القوية والضغط على الرقاب ،وتعريض األسير للح اررة العالية تارة والبرودة تارة أخرى ،وتستخدم أساليب
انتهاكا
التعذيب المختلفة بهدف التأثير على األسرى ونزع االعترافات منهم بالقوة األمر ،وهذا يشكل
ً

لقواعد القانون الدولي العام والمواثيق الدولية ،ومنافياً للقوانين واألعراف الدولية ،وقد أكد اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان في المادة الثانية( ،)6ودولة االحتالل ملزمة بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت

عليها عام 0990م ،إال أن دولة االحتالل قد خرقت جميع االتفاقيات الدولية التي تجرم جريمة
التعذيب ،من خالل شرعنتها للتعذيب من أعلى جهات رسمية ،حيث صادق الكنيست االسرائيلي بتاريخ
 8نوفمبر 1987م على تشريع التعذيب عندم صادق على توصيات التقرير لجنة النداو  3،وذلك إليجاد
الغطاء القانوني لممارسة التعذيب ضد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين  ،وذلك بعد االنتقادات الدولية
التي تعرضت لها دولة االحتالل  ،وبناء على ذلك  ،أجازت لجنة النداو لضباط األمن اإلسرائيليين
استخدام الضغط الجسدي والنفسي المعتدل أثناء التحقيق مع المعتقلين ،وهذا اعتراف بكل عمليات القتل
التي جرت بسبب التعذيب ووضعها في أطار القانون وحماية مرتكبي 4وفي محاولة من دولة االحتالل
ار يحظر
إلظهار نفسها أنها تراعي حقوق اإلنسان ،اتخذت محكمة العدل العليا في  1999 /9 / 6م قرًا
بموجبه على محققي الشاباك ممارسة وسائل التعذيب الجسدية  ،وقد حددت هذه الوسائل وهي الهز،

( )1تقرير حول االنتهاكات ضـ ــد األسـ ــرى الفلسـ ــطينيين في سـ ــجون االحتالل اإلس ـ ـرائيلي ،و ازرة شـ ــؤون األسـ ــرى والمحررين ،غزة،
فلسطين ،سنة  ،2111ص.2

( )2تقرير قانوني حول االنتهاكات اإلسـرائيلية لحقوق األسـرى الفلسـطينيين في سـجون االحتالل ن و ازرة شئون األسرى والمحررين،
إعداد دائرة الشئون القانونية ،غزة ،فلسطين ،سنة  ،2112ص.6

( )3تقرير قانوني حول االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ،مرجع سابق ،ص.8

( )4عيســى قراقع " ،األســرى الفلســطينيون في الســجون اإلس ـرائيلية بعد أوســلو  ،"1999 – 1993معهد الد ارســات الدولية ،جامعة
بيرزيت ،فلسطين ،سنة  ،2111ص.154
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الشبح ،وضع كيس خانق على رأس المعتقل ،تكبيله بصورة مؤلمة ،إسماعه موسيقى صاخبة  ،منعه
من النوم  1،وعلى الرغم أنه في تشرين الثاني  /نوفمبر ،2111 /قامت لجنة األمم المتحدة لمناهضة
التعذيب بلفت نظر السلطات اإلسرائيلية إلى أنه ال يمكن تبرير استخدام التعذيب اطالقاً ،حيث أنه يشكل
انتهاك واضح للمواد (  ) 147 ، 146 ، 32 ، 31من بنود اتفاقية جنيف إال أن دولة االحتالل 2تصر
على استحداث قوانين تجيز من خاللها التعذيب ،وقد أوضحت الناشطة اإلسرائيلية في حقوق اإلنسان "
دافنا غوالن " دور محكمة العدل العليا اإلسرائيلية في المساهمة في التغطية القانونية على ممارسة
التعذيب بقولها " جميعنا يعرف أن علينا  3أن نضع مرآة أمام قضاة أخفوا قضية التعذيب ،ومعهم كل
4

الذين قالوا إن التعذيب مسألة ضرورية .
الخاتمة

يتضح من خالل هذه الدراسة أن نهج القضاء الجنائي الدولي بوصفه المؤقت والدائم من الهيئات
القضائية الرئيسية لمحاكمة مرتكبي جريمة التعذيب تعتبر من أبشع الجرائم التي ترتكب بحق اإلنسانية،
وبعد عجز القضاء المحلي في معاقبتهم ،في توفر رقابة حقيقة ورادعة لمرتكبي تلك الجرائم ،فخلصنا
إلى جملة من النتائج والتوصيات نتناولها على النحو التالي
أوًال :النتائج
 -1عدم وجود تعريف موحد ودقيق لجريمة التعذيب؛ ألنها ظاهرة واسعة ومتجددة على الدوام.
 -2ال يمكن انكار الجهود الدولية الجبارة في مكافحة جريمة التعذيب ،وهذه الجهود تستحق التقدير،
ممثال بالدول المنظمات الدولية التعاون فيما بينهما للحد من تلك
وواجب على المجتمع الدولي
ً
الجريمة.
 -3تعتبر حصانة الرؤساء والقادة ومرؤوسيهم من أصعب العقبات التي تعترض القضاء الجنائي الدولي
وطريق لإلفالت من العقاب.

(- (1قرار المحكمة العليا بشأن التعذيب  ،يديعوت احرونوت  ،ترجمة المصدر ، 1999/9/7 ،ص23
(- (2قرار المحكمة العليا بشأن التعذيب  ،يديعوت احرونوت  ،ترجمة المصدر ، 1999/9/7 ،ص23

(-(3دافنا غوالن "أشـ ـ ــخاص من كبريت " ،ترجمة المصـ ـ ــدر ،مجلة بيتسـ ـ ــليم ،العدد الرابع ،1999 11 / 26 ،ص ،12نقال عن

عيسى قراقع ،مرجع سابق.

(-(4تقرير حول االنتهاكات ضد األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،مرجع سابق ،ص.11-11
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سببا في ظهور الحاجة لدى المجتمع
 -4إن المحاكمات التي أقيمت في يوغسالفيا السابقة ورواندا ً
الدولي إلنشاء قضاء دولي جنائي دائم ،تجسد في صرح العدالة الدولية الجنائية الدائمة ،للحد من

االنتهاكات الجسيمة جريمة التعذيب.
 -5إن وجود القضاء الدولي الجنائي الذي يالحق ويعاقب األشخاص الطبيعيين المسؤولين عن األفعال
المحظورة ،مهما كانت صفتهم أو مكانتهم ،واستبعاد لفكرة الحصانة الدولية ،مما جعله ينجح ويقوم
بمهمته على أكمل وجه.
 -6إن التعذيب كممارسة يتم اللجوء إليها من األطراف معينة لتحقيق غايات يحددها الجاني ،فالتعذيب
يعتبر وسيلة للوصول إلى نتائج محددة.
 -7المواثيق الدولية ومحاكم الجنايات الدولية حرمت التعذيب تحريما مطلقاً بدون استثناء.
ثانيا :التوصيات
ً
بعد ا راد هذه النتائج البد من بعض التوصيات التي تساعد القضاء الجنائي الدولي بمحاكمة ومعاقبة
مرتكبي جرائم التعذيب بفاعل وللحد من تلك الجرائم وهي كالتالي:
 -1ضرورة توسيع مفهوم التعذيب الواردة في االتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب ،ألن االحتالل
اإلسرائيلي هو المتكبر األول في أساليب التعذيب المتنوعة.
رسميا داخل الدول ،وتفعيل المراقبة على أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
 -2تجريم التعذيب
ً
 -3تعميق ثقافة حقوق اإلنسان ،باألخص جريمة التعذيب من الجرائم الدولية األشد خطورة ومعاقب
عليها لدى محكمة الجنائية الدولية.
 -4ضرورة نشر الوعي بأن مسؤولية منع جريمة التعذيب هي مسؤولية اجتماعية وال يمكن أن يكون لها
فعال إال بتعاون جميع الدول والمنظمات الدولية بهذا الخصوص.
صدى ّ
 -2تطوير وسائل إثبات جريم التعذيب بشكل علمي وفني وتقني ،وحث الدول على دعم وتفعيل محكمة
الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة في تقديم األشخاص المسؤولين عن التعذيب إلى العدالة بصورة
سريعة مع مراعاة المحاكمة الدولية العادلة.
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قائمة المراجع
أوًال :الكتب
 -1إبراهيم محمد العناني ،القانون الدولي العام ،دار الفكر العربي ،القاهرة.1984 ،
 -2أحمد أبو الوفا ،الوسيط في قانون المنظمات الدولية ،دار الثقافة العربية ،القاهرة.1984 ،
 -3عبد العزيز محمد سرحان ،القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1975 ،
 -4عبد المالك يونس محمد ،مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها والقضاء المختص بمنازعاتها
دراسة تحليلية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ،ط.2119 ،1
 -5علي إبراهيم ،الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير ،إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع،
هليوبوليس غرب-مصر الجديدة ،القاهرة ،ط.2115 ،1
 -6علي عبد القادر القهوجي ،القانون الدولي الجنائي ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان،
ط.2111 ،1
 -7عبد القادر صابر جرادة ،القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة ،المجلد األول الجريمة
الدولية ،مكتبة آفاق ،فلسطين ،غزة.2115 ،
 -8عادل عبد هللا المسدي ،المحكمة الجنائية الدولية االختصاص وقواعد اإلحالة ،دار النهضة
العربية ،ط.2112 ،1
 -9حسن سعد محمد عيسى ،الحماية الدولية لحق اإلنسان في السالمة الجسدية ،ط ،1دار النهضة
العربية ،مصر.1999 ،
 -11فتحي عادل ناصر ،الجرائم في القانون الدولي والمسئولية القانونية عن مذابح صب ار وشتيال،
نقابة المحامين ،القدس ،1985
 -11رشاد عارف يوسف السيد ،المسئولية الدولية عن أضرار الحروب العربية واإلسرائيلية ،الجزء
الثاني ،دار الفرقان للنشر والتوزيع ،األردن ،ط.1984 ،1
 -12رشيد حمد العتري ،القانون الدولي العام ،ط.2119 ،3
 -13حسن نافعة ،األمم المتحدة في نصف قرن دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ،1945
عالم المعرفة ،الكويت.1995 ،
 -14نجالء محمد عصر ،المحكمة الجنائية الدولية ومالحقة مجرمي الحرب،
 -15السيد أبو عيطة ،الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ،مؤسسة الثقافة الجامعية.2114 ،
 -16محمود سامي جنينة ،القانون الدولي العام ،ط ،2لجنة التأليف والترجمة ،القاهرة.1938 ،
 -17محمد حافظ غانم ،المسئولية الدولية ،القاهرة.1975 ،
 -18محمد فهد الشاللدة ،القانون الدولي اإلنساني ،مكتبة دار الفكر ،فلسطين.2115 ،
 -19محمد طلعت الغنيمي ،الوسيط في القانون الدولي ،قانون السالم.
 -21مفيد شهاب ،المنظمات الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط.1991 ،11
 -21محمود شريف بسيوني ،المحكمة الجنائية ،ص167ـ .168
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 -22مدوس فالح الرشيدي ،آلية تحديد االختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفًقا االتفاق
روما  ،1998مجلة الحقوق ،العدد الثاني ،السنة السابعة والعشرون ،يوليو.2113/
 -23هبة عبد العزيز المدور ،الحماية من التعذيب في إطار االتفاقيات الدولية واالقليمية ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،لبنان.2119 ،
 -24خالد محمد إبراهيم صالح ،إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ثانيا :رسائل ماجستير
ً
 -1أوراد كاهنة ،اإلطار القانوني لمكافحة جريمة التعذيب في القانون الدولي ،الجزائر،
جامعة مولود معمر-تيزي وزو ،كلية الحقوق والعلوم اإلنسانية ،2112 ،رسالة ماجستير
غير منشورة.2111 ،
 -2أحمد محمد عبد اللطيف صالح ،المحكمة الجنائية نشأتها ونظامها األساسي ،رسالة
دكتوراه ،جامعة المنصورة.2119 ،
 -3بومعزه منى ،دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،رسالة
ماجستير ،جامعة ناجي مختار عناية ،الجزائر.2119/2118 ،
 -4إيالل فايزة ،عالقة مجلس األمن بالقضاء الجنائي الدولي ،رسالة ماجستير ،جامعة
مولود معمر ،الجزائر.2112 ،
 -5براهيمي صفيان ،دور المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة الجرائم الدولية ،رسالة
ماجستير في القانون الدولي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري،
الجزائر.2111 ،
 -6بوفافان حمامة ،جزاء مخالفة قواعد القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة غير
الدولية ،رسالة ماجستير ،جامعة مولود معمري ،كلية الحقوق ،الجزائر.2111 ،
 -7حسين نسمة ،المسؤولية الدولية الجنائية ،رسالة ماجستير ،جامعة منتوري ،الجزائر،
.2117-2116
 -8حلموش كريمة ،جريمة التعذيب والمسؤولية الدولية المترتبة عنها ،رسالة ماجستير،
جامعة عبد الرحمن ميرة – بجابة ،الجزائر.2113 ،
 -9رنا صباح محسن ،جريمة التعذيب في النزاعات المسلحلة غير الدولية ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة النهرين كلية الحقوق الجمهورية العراق.2111 ،
 -11سي محي الدين صلحية ،السياسة الدولية في مواجهة الجرائم ضد اإلنسانية ،رسالة
ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،الجزائر.2112 ،
 -11سوسن تمر ان بكة ،الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة.2114 ،
 -12فالح مزيد المطيري ،المسؤولية الدولية الجنائية لألفراد في ضوء تطور القانون الدولي
الجنائي ،جامعة الشرق األوسط ،كلية الحقوق ،األردن2111 ،م.
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 -13خالد محمد إبراهيم صالح ،إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية ،رسالة
دكتوراه ،جامعة عين شمس.2119 ،
 -14نحال صراح ،تطور القضاء الدولي الجنائي ،رسالة ماجستير ،جامعة قسنطينة،
الجزائر.2117 ،
ثال ًثا :االتفاقيات والوثائق
 -1النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية.
 -2اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة رقم  217ألف (د-
 )3المؤرخ في .1948/12/11
 -4اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية،
المؤرخ 11كانون أول/ديسمبر  ،1984ودخلت حيز النفاذ 26حزيران/يونيو .1987
بعدة
 -3االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية لسنة  1951معدلة ومتممة ّ
بروتوكوالت منها البروتوكول رقم  11الذي دخل حيز النفاذ في .1998/11/1
 -1العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار
الجميعة العامة لألمم المتحدة  2211ألف (د )21-المؤرخ في  1966/12/16ودخل حيز
النفاذ في  1976/3/31بموجب المادة  49منه.
 -2نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  ،1998/7/17ودخل حيز
النفاذ  ،2112/7/1انظر نص المادة( )7منه.
 -8ميثاق األمم المتحدة وقع في  26حزيران/يوينو  1945دخل حيز النفاذ 24تشرين األول/أكتوبر
.1945
 -7النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا لسنة .1993
 -1النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

 -11تقرير حول االنتهاكات ضد األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،و ازرة شؤون
األسرى والمحررين ،غزة ،فلسطين ،سنة .2111
 -11تقرير قانوني حول االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ن
و ازرة شئون األسرى والمحررين ،إعداد دائرة الشئون القانونية ،غزة ،فلسطين ،سنة . 2112

 -12قرار المحكمة العليا بشأن التعذيب ،يديعوت احرونوت ،ترجمة المصدر1999/9/7،م.

 -14المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية يبيح تعذيب المعتقلين الفلسطينيين " ،األيام/ 2/ 28 ،
 ،2111عدد .1496

 -41قرار المحكمة العليا بشأن التعذيب ،يديعوت احرونوت ،ترجمة المصدر.1999// 9 / 7 ،
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ابعا :المجالت
رً
 -1إيميلي هانتر وأليكسندر اسكندر غاالند ،تحقيق المسألة في دول العربي استخدام التكنولوجيا
في دعم العدالة الجنائية في الجرائم الشنيعة التي ارتكبت في شمال أفريقيا والشرق األوسط،
سلسلة موجز السياسة الصادرة عن منتدى القانون الدولي الجنائي واإلنساني الدولي ،رقم
.)2113( 15
 -2أحمد صبوح الحاج سليمان ،المحكمة الجنائية الدولية والدول العربية (لبنان ،المغرب ،اليمن،
قطر ،مصر) ،مؤسسة عامل الدولية ،جمعية عدل بال حدود الدولية ،جامعة الحكمة،
بيروت ،تشرين األول .2111
 -4فاغنر نتالي ،تطور نظام المخالفات الجسيمة والمسؤولية الجنائية الفردية لدة المحكمة
الجنائية الدولي ليوغسالفيا السابقة ،بحث في المؤلف حوارات إنسانية في القانون والسياسات
والعمل اإلنساني ،المجلة الدولية للصليب األحمر.2113 ،
 -3رزق شقير " ،هكذا تكلم المعذبون في األرض 13 ،رواية عن التعذيب أثناء التحقيق في
المعتقالت اإلسرائيلية كما وردت على ألسنة ضحاياه " ،مؤسسة الحق ،رام هللا ،سنة .1992
 -1عيسى قراقع" ،األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية بعد أوسلو ،"1999 – 1993
معهد الدراسات الدولية ،جامعة بيرزيت ،فلسطين ،سنة .2111
 -2دافنا غوالن " أشخاص من كبريت " ،ترجمة المصدر ،مجلة بيتسليم ،العدد الرابع/ 26 ،
.1999 /11
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البيان الختامي للمؤتمر (النتائج والتوصيات)
في الجلسة الختامية للمؤتمر ،وبحضور السيد /د .عدنان الحجار رئيس الجامعة ،والرئيس الشرفي
للمؤتمر ،والسيد/د .عالء مطر عميد كلية الحقوق ،ورئيس المؤتمر ،والسيد/أ .عصام يونس ،مدير مركز
الميزان لحقوق اإلنسان ،والسيد/أ .جميل سرحان ،نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في
قطاع غزة ،وحشد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي ،والمؤسسات العامة والو ازرات ،ومؤسسات المجتمع
المدني ،ووسائل اإلعالم والباحثين والمتخصصين القانونيين والحقوقيين.
قدم السيد/أ .سليمان أبو سالمة محاضر القانون في كلية الحقوق بجامعة اإلسراء نتائج
وتوصيات المؤتمر التي أعدتها وصاغتها لجنة التوصيات.
أوًال :النتائج
قانونيا ومارستها فعلًيا بحق األسرى
 .1تعد التغذية القسرية التي شرعتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي
ً
خطير لطائفة واسعة من حقوقهم ،والتي كفلها القانون الدولي ،ومنها حقهم في
ًا
انتهاكا
والمعتقلين
ً
اإلضراب واالحتجاج ،والحق في الحياة وصون الكرامة اإلنسانية ،والحق في عدم التعرض للتعذيب،
وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة .وبالرغم من عدم انطباق تعريف التعذيب
في اتفاقية مناهضة التعذيب على واقع التغذية القسرية ،فإنه ينطبق عليها أنها ضمن المعاملة
القاسية الالإنسانية والمهينة التي حظرتها االتفاقية.
 .2إن لم تُعد التغذية القسرية جريمة وفًقا التفاقية مناهضة التعذيب ،فهي كذلك وفًقا للعديد من اتفاقيات

حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ،بل إنها تُعد جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية وفًقا لميثاق روما
سواء تم تكييفها على أنها تعذيب ،أو معاملة الإنسانية ومهينة ومهدرة للكرامة.

ِ
مبدأ دستورًيا باعتبار التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون وال
ُ .3وّفق المشرع الفلسطيني عندما أقر ً
تسقط بالتقادم.
يار ،ودون
 .4يشترط لصحة االعتراف في الدعوى الجزائية أن يكون قد تم الحصول عليه طواعي ًة واخت ًا
ضغط ،أو إكراه مادي ،أو معنوي ،أو وعد أو وعيد ،وبالتالي فإنه يترتب على مخالفة ذلك عدم
صحة االعتراف واعتباره كأن لم يكن.
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دور فعال في مناهضة التعذيب عند إعمال سلطاته القضائية أثناء نظر الدعاوى
 .5للقضاء الجزائي ٌ
الجزائية الذي تعرض فيها المتهمين للتعذيب ،وذلك باعتبار أي إجراء تم الحصول عليه بالتعذيب
باطل وال يمكن االعتماد عليه ،أو على ما نتج عنه من دليل في الفصل في الدعوى.
ُ .6وِّفق المشرع الفلسطيني عندما أناط بمحكمة العدل العليا الفلسطينية ،بصفتها قضاء إداري مؤقت،
توقيفا غير مشروع من قبل
ُي ْنظ ُر في االستدعاءات المتعلقة في توقيف المواطنين ،أو المتهمين ً
األجهزة األمنية ،وقد أرست المحكمة مبادئ قانونية واضحة وراسخة بحماية حقوق وحريات

المواطنين وعدم المساس بها ،أو االعتداء عليها.
وفعاال في مواجهة كافة األعمال القانونية الصادرة عن سلطات
أساسيا
دور
 .7يشكل القضاء اإلداري ًا
ً
ً
الدولة والمخالفة لمبدأ المشروعية ،سواء كان ذلك في الظروف العادية ،أم االستثنائية.
 .8يعتبر القضاء اإلداري صمام أمان لمراقبة التشريعات واللوائح واألنظمة الصادرة عن الجهات
المختصة ،وبيان مدى مالئمتها للمبادئ والقواعد واألحكام القانونية الواردة في القانون األساسي،
وبالذات النصوص القانونية المتعلقة بحريات وحقوق المواطنين ،والمتعلقة بحظر االعتداء على
أمالكهم ،وأموالهم ،وأجسادهم ،وسالمتهم.
 .9يجب على المجني عليه أو ذويه في حال تعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أن ُيعلِموا الجهات

فور ،لتتمكن من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحريك ومباشرة الدعوى الجزائية
المختصة بواقعة التعذيب ًا
بحق مرتكبي هذه الواقعة.

ف به لضحايا التعذيب في إطار عملية جبر األضرار،
ئيسا ،ينبغي أن ُي ْعت ًر ُ
 .11يعتبر التعويض حًقا ر ً
حيث يوفر لهم المزيد من الثقة في نظام العدالة لما يمثله من اعتراف باألذى الذي حل بهم ،نتيجة
الجريمة التي أصابتهم.
 .11حظر المشرع الدستوري الفلسطيني التعذيب في المادة ( )13من القانون األساسي دون التوسع في
تفاصيل جوانب الحظر المختلفة ،وااللتزامات المترتبة عليه ،كما لم يتم تعريف التعذيب وأنواعه ،أو
بالغا
تجريمه ،ورغم ذلك جرم االعتداء على الحرية الشخصية لإلنسان ،وألن التعذيب يشكل
مساسا ً
ً

ضمنيا
وتفصيال ،وهذا ما يفهم
بالسالمة الشخصية لإلنسان ،لذا فإنه مجرم ومالحق ومرفوض جملة
ً
ً

من نص المادة ( ،)32والتي ال تسقط بالتقادم ،والحق في الجبر الشامل من خالل التعويض.
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 .12حظر القانون الجزائي الفلسطيني أفعال التعذيب ،إال أنه لم يعرف التعذيب كجريمة مستقلة اسمها
جريمة التعذيب ،وانما عرف جريمة العنف أو الشدة التي ترتكب من موظف عام بقصد الحصول
على إقرار بالجريمة أو معلومات بشأنها ،وتبقى منظومة قوانين قديمة من بينها قانون العقوبات
األردني الموقع في العام  ،1961والذي ال يعتبر التعذيب جريمة إنما جنحة ،وهذا يخلق إشكالية
خاصة بعد انضمام فلسطين التفاقية مناهضة التعذيب.
 .13ال تتوقف عقوبة جريمة التعذيب على العقوبات الجزائية الواردة في قانون العقوبات ،وانما يلحق
جزاء البطالن لكل اإلجراءات القضائية التي ترتبت على التعذيب ،إضافة إلى إمكانية قيام المسؤولية
المدنية على مرتكب واقعة التعذيب والرجوع عليه بالتعويض المادي ،وتوقيع الجزاء التأديبي والمتمثل
في تأديب الموظف إدارًيا ،وتوقيع العقوبات اإلدارية عليه.
 .14ال تتحقق أو تقوم جريمة التعذيب وفًقا للتشريع الفلسطيني إال عند ارتكابها من قبل موظف عام
يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة.

 .15يهدف نظام العدالة االنتقالية إلى التعامل مع إرث االنتهاكات بطريقة واسعة وشاملة ،تتضمن
العدالة الجنائية ،وعدالة إصالح الضرر ،والعدالة االجتماعية ،والعدالة االقتصادية ،فالعدالة
مزدوجا وهو المحاسبة على جرائم الماضي ،ومنع
االنتقالية يجب أن تتضمن تدابير تتوخى هدًفا
ً
الجرائم الجديدة في المستقبل ،مع األخذ في الحسبان الصفة الجماعية لبعض أشكال االنتهاكات،
معا.
ومراعاة السلم األهلي في آن ً
 .16تنفيذ العدالة االنتقالية يوفر جملة كبيرة من الميزات ولو على المستوي النظري على أقل تقدير،
من بينها التركيز على الشمولية في التعامل مع إرث االنتهاكات ،وايالء أهمية للتوازن واإلدماج،
فالعدالة االنتقالية ال تسعى إلى عدالة بأثر رجعي بأي ثمن ،وتكمن في قدرة الضحايا" للتعامل مع
ماض عنيف سواء من حيث مساره أو نتائجه.
 .17يجب أن يرتكز أي تشريع فلسطيني يحقق نظام العدالة االنتقالية على تحقيق جملة من األهداف
المترابطة والمتشابكة ،من بينها تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الممنهجة التي
وقعت أثناء فترة االنقسام الداخلي ،واالنتهاكات السابقة لها منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام ،1994
وايجاد بدائل عن وسائل االنتقام الفردي التي من شأنها أن تعيد النزاع الداخلي من جديد ،وتزيد
من حدة الخالف بين مكونات المجتمع الفلسطيني ،و إيجاد آليات متنوعة للمساءلة والشفافية،
بحيث تكون شاملة بشكل يمنع وقوع المزيد من االنتهاكات ،واسترداد ثقة المواطنين بمؤسسات
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الدولة ،والمساهمة في تدعيم وشرعية سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية ،وتمكين وتعزيز وتأهيل
الضحايا من جهة والمجتمع ككل من جهة أخرى للتعافي والشفاء بعد ما تعرضوا له من عنف
واضطهاد واستبداد.
كبير في االتفاقات الدولية ،من حيث تعريفها ومناهضتها سواء باآلليات
حيز ًا
 .18أخذت جريمة التعذيب ًا

الوقائية ،أو العالجية المتمثلة في معاقبة الجاني والتعويض للمجني عليه ،وقد كانت هذه االتفاقيات

ضرورة – ِ
يتعرض الكثير
وملحة-لمواجهة التجاوزات الحاصلة سواء في فترة السلم أو الحرب ،حيث ّ
ُ

من السجناء الجنائيين والسياسيين وغيرهم إلى شتى أشكال التعذيب سواء منها التقليدية أو الحديثة،

وسواء في مراكز االعتقال ،أو مراكز التوقيف.
 .19انتشار جريمة التعذيب ال يرجع إلى نقص أو فراغ في النصوص القانونية الدولية أو المحلية التي
تحرم هذه الجريمة ،إنما يرجع إلى عدم التطبيق الفعال لنصوص التحريم على المستوى الدولي،
واإلقليمي ،والوطني.
 .21عدم فعالية لجنة مناهضة التعذيب في الحد من التعذيب المنهجي والممارس ضد المعتقلين
الفلسطينيين ،فعلى الرغم من نجاح اللجنة في قضايا التعذيب بل وتوفير اللجوء لضحايا التعذيب
بالنسبة لدول األطراف األخرى ،إال أن المشكلة األكبر هي من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي
بتحفظها على عمل اللجنة من خالل إعالن صالحية تسلم اللجنة البالغات من األفراد ودراستها.
 .21اتباع سلطات االحتالل اإلسرائيلي أساليب المراوغة والكذب بخصوص أساليب التحقيق مع
المعتقلين والمحتجزين ،في دعوى إمكانية تعويض الضحايا وذكر بعض الخاالت المحددة التي لم
ي ستخدم فيها التعذيب ،فإن التقارير الوطنية والدولية قد أثبتت عكس ذلك فلم يعتقل فلسطيني إال
واستخدم ضده التعذيب.
 .22تهرب سلطات االحتالل اإلسرائيلي من تنفيذ توصيات اللجنة أو األحكام الواردة في االتفاقية ،ويتم
من خالل عدة أساليب ،ومنها إصدار القوانين المؤقتة مثل قانون اإلجراءات الجنائية -تحقيق مع
المعتقلين المشبوهين بارتكاب مخالفات أمنية ،-فقد جرى تعديله وتمديده عدة مرات ،األمر الذي
جعله يبدو وكأنه قانون ثابت.
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ثانيا :التوصيات
ً
 .1يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه حماية حقوق األسرى والمعتقلين
الفلسطينيين ،والقيام بالضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي والزامها باحترام حقوق األسرى
والمعتقلين الفلسطينيين ،ووقف العمل بقانون التغذية القسرية.
 .2وضع آليات ملزمة لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة لضمان تنفيذ االتفاقيات الدولية التي
تحرم التعذيب.
 .3تفعيل آليات المحاسبة الدولية سيما أدوات المحكمة الجنائية الدولية ،بما يتيح محاسبة كل من يشارك
في جريمة التغذية القسرية لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
 .4التغلب على تحفظ بعض الدول ومن ضمنها سلطات االحتالل اإلسرائيلي على مهام اللجنة في
تلقي الشكاوي من خالل العمل مع مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة عبر إيجاد آلية للفت
نظر المجلس بخصوص جرائم التعذيب.
 .5تعديل صياغة تعريف التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب بما يسمح بتصنيف سياسة التغذية
القسرية بأنها جريمة تعذيب ،خاصة أن التعديل متاح وفًقا للمادة ( )29من االتفاقية ،ومطالبة

الجهات المعنية بمناهضة جريمة التعذيب ،باعتماد التغذية القسرية على أنها جريمة بحق األسرى
والمعتقلين الفلسطينيين.

 .6توسيع دائرة االختصاص القضائي للمحاكـم الداخلية للدول ،وذلك بتبني االختصاص القضائي الدولي
من خالل االتفاقيات الدولية المنظمة لالختصاص القضائي ،وكذلك الضغط على الدول لمنع
ارتكاب جريمة التعذيب داخل أراضيها ،بما يفرض عليها محاكمة مرتكبيها ،أو تسليمهم للمحكمة
الجنائية الدولية.
 .7فتح جسور التعاون مع المجالس واللجان الحقوقية المناهضة للتعذيب وعلى رأسها اللجنة األوروبية
لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية ،أو الالإنسانية أو المهينة ،وزيادة عدد أعضاء لجنة
مناهضة التعذيب ،واستكمال البناء المؤسسي الخاص باللجنة.
 .8سن واصدار قانون ينظم تشكيل وعمل محاكم مجلس الدولة الفلسطينية ،باعتباره هيئة قضائية
مستقلة لضمان نفاذ مبدأ المشروعية ،أسوة بما فعله المشرع مع المحكمة الدستورية.
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 .9العمل على تكريس كافة اإلمكانات المادية والبشرية واللوجستية لدعم استقالل الهيئات القضائية
دور أكثر
هام في شرف وحياد السلطات القضائية ،ولتؤدي ًا
الفلسطينية؛ ألن استقالل القضاء مبدأٌ ٌ
فعالية في حماية الحقوق والحريات.
 .11إنشاء شبكة من المنظمات غير الحكومية تساعد في عملية كشف وتوثيق جرائم التعذيب المرتكبة
من قبل االحتالل االسرائيلي.
 .11العمل على إنشاء محكمة جنائية عربية ،تعنى بالنظر في االنتهاكات المتعلقة بحقوق اإلنسان.
 .12الدول العربية مطالبة بالعمل على إنشاء معاهدة عربية لمناهضة التعذيب ،وسن قوانين تنظيمية
للسجون ومراكز اإلصالح ،واعتماد برامج تدريبية للموظفين بما يحفظ حقوق اإلنسان العربي،
وتطوير عملية الدعم والتأهيل لضحايا التعذيب ،ومحاربة ظاهرة اإلفالت من العقاب.
 .13إنشاء هيئة مستقلة تسمى "هيئة اإلنصاف والمصالحة "،وتؤدي هذه الهيئة دورها كلجنة حقوقية
وفق مفاهيم ورؤية العدالة االنتقالية.
 .14إلزام المشرع الفلسطيني باإلبقاء على تضمين حظر التعذيب في مادة منفصلة للمادة ( ،)13واجراء
تعديل عليها ،بأن ترد فقرة تجرم وتحظر جميع أشكال التعذيب في جميع األوقات ومهما كانت
المبررات ،وأن ال تسقط بالتقادم ،وفقرة أخرى ألحكام هذه المادة بتعريف التعذيب ،وأن يتفق التعريف
مع المادة األولي من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ،أو العقوبة القاسية ،أو
الالإنسانية أو المهينة ،وأن يشمل التعذيب جميع صوره الجسدية أو العقلية ،وممارسة التعذيب يكون
بغية انتزاع معلومات أو اعتراف ،أو كعقوبة ،أو تخويف أو إرغام ،أو أي سبب آخر.
 .15ضرورة قيام المشرع الدستوري باستحداث مادة صريحة في الدستور ،تتناول الحق في الحرية
واألمن والسالمة الشخصية ،وحماية الكرامة والحق في المعاملة اإلنسانية للمحتجزين ،بما يتماشى
مع االتفاقات ،والمواثيق الدولية.
 .16على جميع الهيئات القضائية الوقوف عند حدود مسؤولياتهم ،بإلغاء جميع االستثناءات التي تحول
مبدأ دستورًيا ال يجوز االنتقاص منه مهما كانت األسباب
دون حق األفراد بالتقاضي ،باعتباره ً
والذرائع.
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 .17تعديل نص المادة ( )55من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2111م ،وذلك بحذف
الفقرات الثانية ،والثالثة ،والرابعة ،ليصبح النص على النحو التالي "تختص النيابة العامة دون غيرها
بالتحقيق في جميع الجرائم والتصرف فيها".
 .18تعديل نص المادة ( )95من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2111م ،لتصبح على النحو
التالي "يتولى وكيل النيابة التحقيق ،واستجواب المتهم في جميع الجرائم الجنايات والجنح".
 .19النص في قانون اإلجراءات الجزائية على إنشاء وحدة خاصة تسمى (وحدة الضحايا) ،لحمايتهم
أحيانا بعدها؛
من األذى البدني ،أو أي نوع من الترهيب إبان إجراءات التحقيق ،أو خالل المحاكمة و ً

أيضا
ذلك أن الخطر الذي يتهدد الضحايا ال ينحصر فقط في مرحلة المحاكمة أو قبلها ،بل يستمر ً

إلى ما بعد إدانة المتهم أو براءته.

 .21يجب على المشرع الفلسطيني النص على حق ضحايا التعذيب بالعلم بحقوقهم القانونية؛ خاصة
أن التشريعات الحديثة اهتمت بحق إعالم الضحية بالحقوق المقررة له في القانون في كافة مراحل
الدعوى الجزائية.
 .21يجب على المشرع الفلسطيني إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات الفلسطينية ،واجراء
التعديالت والتطويرات الالزمة على قانون العقوبات ،بما يسمح بتصنيف جريمة التعذيب على أنها
جناية ،وفرض عقوبة محددة ورادعة ضد الموظفين الحكوميين الذي يمارسون التعذيب ،وضمان
مدنيا ،مع عدم إخضاع جريمة التعذيب والعقوبة المقررة لها
حق المضرورين من هذه الجريمة ً
للتقـادم.
 .22سن واصدار قانون فلسطيني يبين كافة األحكام الخاصة بجريمة التعذيب ،وأن يكون متفًقا
ومتناغما مع المنظومة الجزائية ،واالتفاقيات الدولية التي تتعلق بهذا الشأن والتي وقعتها دولة
ً
فلسطين.

 .23يجب أن تلتزم السلطة الوطنية بتعويض ضحايا التعذيب عما أصابهم من ضرر؛ متى تعذر ذلك
ألي سبب من األسباب ،كعسر الجاني أو ذويه ،ونقترح في هذا الخصوص أن ينص المشرع على
معا ،بحيث تتحمل
أن تُرفع دعوى التعويض على السلطة الوطنية والمدعى عليه بالحق المدني ً
السلطة التعويض المحكوم به ،ثم تعود هي على المسؤول عن الحقوق المدنية.
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 .24يجب على وسائل اإلعالم ومؤسسات حقوق االنسان ومؤسسات المجتمع المدني أن تعمل على
إبراز قضية التعذيب التي يعاني منها المعتقل واألسير الفلسطيني ،وتوضيح االنتهاك لمبادئ حقوق
االنسان ،واالتفاقيات الدولية التي تُج ِّرُم تعذيب المعتقلين.
 .25على ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،وخاصة ضحايا جريمة التعذيب ،والمعاملة المهينة ،تشكيل
اتحاد سلمي ،يشكل إدارة ضغط على األطراف كافة من أجل النهوض بأفكار عملية تسمح بحصولهم
على حقوقهم ،وخاصة حقهم في اإلنصاف القانوني والقضائي ،بما في ذلك جبر الضرر وتخليد
الذاكرة.
قضائيا.
 .26العمل على توعية ضحايا التعذيب بحقوقهم ومساندتهم لمالحقة المجرمين
ً
 .27نشر ثقافة إصالح الضرر ،بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه ،والعمل على تعويض ضحايا
التعذيب ،كنوع من جبر الضرر.
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