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مقدمة

تتناوؿ ىذه الورقة قانوف مكافحة اإلرىاب  ،2016الذي أقرتو سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي مؤخ اًر ،وأصبح

جزءاً مف التشريعات سارية المفعوؿ ،التي تطبقيا سمطات االحتالؿ ،في مواجية نضاؿ الفمسطينييف النتزاع
حقوقيـ المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير ،ومدى احترامو لمعايير العدالة الدولية ،وكيفية تطويع

القانوف ليصبح أداة في أيدي أجيزتيا العسكرية واألمنية ،لتعطي نفسيا مبر اًر لما ترتكبو مف انتياكات قد
ترقى لمستوى جرائـ الحرب.

ولقد أضاء تقرير اإلسكوا األخير عمى جانب ميـ مف جوانب استخداـ القانوف لحرماف العرب الفمسطينييف -
حتى مف يحمموف اليوية اإلسرائيمية  -مف التمتع بحقوؽ متساوية مع تمؾ الممنوحة لمييود ،ما يظير كوف

القوانيف والتشريعات اإلسرائيمية ما ىي إال أداة لمتمييز العنصري وانتياؾ حقوؽ اإلنساف عندما يتعمؽ األمر
بالفمسطينييف.
تطويع القوانين واساءة استخدامها من قبل سمطات االحتالل:
إف المتتبع والمراقب يمحظ سعي سمطات االحتالؿ ،منذ نشأتيا إلى ترسيخ إجراءات وممارسات تيدؼ أساساً

إلى خمؽ وفرض واقع جديد يخدـ بشكؿ رئيس سياستيا وأىدافيا العنصرية .فيي دائماً ما تسعى إلى شرعنة
ما تقوـ بو مف إجراءات وممارسات عنصرية تجاه الشعب الفمسطيني ،التي تشكؿ مخالفة واضحة لمبادئ

القانوف الدولي اإلنساني وقانوف حقوؽ اإلنساف الدولي.

توظؼ إسرائيؿ التشريع لتحقيؽ أغراض سياسية تتعارض وأبسط التزاماتيا التعاقدية بموجب القانوف الدولي
اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف .وفي ىذا السياؽ سبؽ وأف أجرت سمطات االحتالؿ تعديالت عمى

قانوف "المقاتؿ غير الشرعي" في العاـ  .2008وجاءت ىذه التعديالت كخطوة استباقية لمعدواف عمى غزة،
في العممية التي أطمقت عمييا سمطات االحتالؿ اسـ (الرصاص المصبوب) لتوفير الغطاء القانوني لعمميات

االعتقاؿ التعسفي التي صاحبت العدواف.

كما قامت سمطات االحتالؿ بتاريخ  2012/7/23بإجراء تعديالت عمى قانوف "األضرار المدنية" (مسئولية

الدولة) ،التي سبقت العدواف الثاني عمى قطاع غزة عاـ  ،2012التي أطمقت عميو سمطات االحتالؿ اسـ
(عامود السحاب) ،وذلؾ بيدؼ حرماف الضحايا الفمسطينييف مف حقيـ في االنتصاؼ وجبر الضرر ،الذي
يمحؽ بيـ بسبب العمميات الحربية لقوات االحتالؿ في األراضي الفمسطينية المحتمة.
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وكانت سمطات االحتالؿ قد أجرت عدة تعديالت عمى ىذا القانوف بطريقة تحرـ الفمسطينييف مف حقيـ في

الحصوؿ عمى تعويضات ،حتى في الحاالت التي تكوف فييا األضرار التي لحقت بيـ ناجمة عف انتياكات
جسيمة لمقانوف الدولي ،ووقعت خارج نطاؽ مفيوـ "العمميات الحربية" ،ما يشكؿ تحمالً مف التزاماتيا
ومسئولياتيا عف األضرار التي تمحؽ بالمدنييف جراء عممياتيا الحربية .والالفت أف تمؾ السمطات وضعت

مفيوماً خاصاً لمعمميات الحربية ،حاولت مف خاللو أف تكرس واقع التحمؿ مف القيود التي يفرضيا القانوف

الدولي خارج مسألة الضرورة الحربية.

ىذا باإلضافة إلى قانوف "شاليط" الذي اقرتو الكنسيت االسرائيمي في عاـ  2010والذي حرمت بموجبو
المعتقميف الفمسطينييف مف أبسط حقوقيـ بموجب قواعد القانوف الدولي .كما أقرت قانوف "التغذية القسرية"

لمعاـ  ،2015الذي يحرـ المعتقميف مف أبسط وسائؿ الدفاع عف أنفسيـ وعف حقوقيـ المكفولة في القانوف
الدولي ،دوف اكتراث بتيديد حؽ المعتقؿ نفسو في الحياة .وصوالً لقانوف "التسوية" لمعاـ  ،2017الذي يجيز

لسمطات االحتالؿ مصادرة األراضي الفمسطينية الخاصة لصالح المستوطنات والمستوطنيف.

وتأتي ىذه القوانيف بما فييا قانوف مكافحة اإلرىاب  2016ضمف سمسمة طويمة مف التشريعات ،التي تيدؼ
إلى توفير الغطاء القانوني لالنتياكات المنظمة لقواعد القانوف الدولي االنساني وقانوف حقوؽ اإلنساف الدولي،

وتحصنيـ ضد المساءلة
التي ترتكبيا بحؽ الفمسطينييف المدنييف ،وتحمي بموجبيا مرتكبي ىذه االنتياكات
ّ
والمحاسبة وبالتالي ضماف إفالتيـ مف العقاب ،ما يشجع قواتيا عمى ارتكاب المزيد مف االنتياكات والجرائـ.
وىنا يجدر التذكير والتأكيد عمى أف العالقة بيف إسرائيؿ واألراضي الفمسطينية ،ىي عالقة قائمة بيف سمطة
محتمة وبيف إقميـ يخضع لالحتالؿ .وعميو فإف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1949ـ ،والبروتوكوؿ األوؿ الممحؽ

باتفاقيات جنيؼ لعاـ  ،1977باإلضافة إلى ق اررات مؤتمرات األطراؼ السامية ،ىي ممزمة وواجبة االحتراـ
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مف قبؿ سمطات االحتالؿ  .كما أف سمطات االحتالؿ ممزمة باحتراـ اتفاقيات حقوؽ اإلنساف في معرض
إدارتيا لألراضي المحتمة وفي تعامميا مع السكاف ،والسيما العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية

 ،1976والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،1976واتفاقية مناىضة التعذيب
 ،1987واتفاقية حقوؽ الطفؿ .1990

 1ملزٌد مه انتىضٍح مزاجعة رأي حمكمة انعدل اندونٍة االستشاري يف  ،2004/7/9ب شأن اجلدار انفاصم يف انضفة انغزبٍة بىاء عهى طهب اجلمعٍة انعامة نألمم املتحدة املؤرخ يف
 .203/12/8وهذا ما أكد عهٍها اخلرباء يف تمارٌز جلان انتحمٍك انيت شكهها جمهس حمىق اإلوسان ،إىل جاوب تأكٍد ممزري األمم املتحدة ،اخلاصني مبسأنة حمىق اإلوسان يف
األراضً انفهسيٍىٍة اتحمتهة ،اندائم عهى وضع األراضً انفهسيٍىٍة اتحمتهة ،هذا باإلضافة إىل مىالف انهجان واَنٍات اخلاصة املتكزرة.
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وفيما يمي استعراض ألبرز المالحظات واالنتقادات لنصوص قانوف مكافحة اإلرىاب  2016المطبؽ أماـ

المحاكـ االسرائيمية بحؽ المعتقميف الفمسطينييف مف قطاع غزة- :

أوالً /من حيث المغة والمصطمحات:

إف أىـ ما يمكف مالحظتو مف حيث المغة والمصطمحات المستخدمة ،في أغمب نصوص قانوف مكافحة

اإلرىاب ،أنيا ألفاظ ومصطمحات ذات دالالت واسعة وفضفاضة ،ال تقؼ عمى تحديد المعنى بشكؿ واضح
ودقيؽ  .وىذا أمر ليس مف باب الصدفة بؿ ىو مقصود إلتاحة الفرصة لتحميؿ المصطمح المعنى الذي تريده

السمطات المختمفة في كؿ حالة أو ظرؼ .وىذا عمى خالؼ واضح مع األصوؿ التشريعية التي تفرض دقة

وضبط وتحديد المصطمحات لجية المعنى والداللة .ويخدـ القانوف مف ىذا الجانب (المغة الفضفاضة) أىداؼ
سمطات االحتالؿ القائمة عمى أساس عنصري يحرـ الفمسطينييف مف الوصوؿ لمعدالة.
ثانياً /القانون لم يحدد تعريف واضح لإلرهاب أو األعمال اإلرهابية:

تجاىؿ القانوف تحديد تعريؼ واضح لإلرىاب أو األعماؿ اإلرىابية ،واعتبر كؿ مف يعارضوف أو يمثموف
خط اًر عمى سياسة الحكومة اإلسرائيمية إرىابييف ،دوف االلتفات مطمقاً إلى قانونية العمؿ الذي يقوموف بو.

وذلؾ يتضح جمياً في نص القانوف في الجزء األوؿ ،الفقرة الثانية ،البند ( /3ب) ،الذي ينص عمى " :ليس

ميـ سواء كاف أعضاء التنظيـ يعرفوف ىوية اآلخريف أو ال ،سواء كاف تكويف التنظيـ ثابتا أـ متغي اًر ،سواء

قاـ التنظيـ بنشاط قانوني أـ أنو يعمؿ ألىداؼ قانونية " .فاألساس الذي استند إليو قانوف مكافحة اإلرىاب

في تحديد ما إذا كاف العمؿ إرىابياً أـ ال ،ىو فقط كؿ ما يشكؿ خط اًر ومعارضة لسياسة الحكومة اإلسرائيمية.

يفرؽ بيف األعماؿ المرتكبة ضد المدنييف اإلسرائيمييف أـ ضد
وما يعزز ىذا القوؿ أف قانوف اإلرىاب لـ ّ
الجنود اإلسرائيمييف ،أي أف العبرة األساسية التي اتخذىا قانوف مكافحة اإلرىاب في إضفاء صفة العمؿ

اإلرىابي تكمف في كونو عمال معاديا لمكياف اإلسرائيمي ككؿ .وعميو فإف القانوف ُيطمؽ يد الشرطة اإلسرائيمية
ائيمية في ترويع وترىيب لمناشطيف السياسييف
لقمع أي نشاطات
عية ضد السياسات اإلسر ّ
احتجاجية شر ّ
ّ
االجتماعية بشعبيـ الفمسطيني.
الثقافية و
ّ
الفمسطينييف مف خالؿ تجريـ عالقتيـ السياسية و ّ
كما اعتبر قانوف مكافحة االرىاب أف أساس اعتبار العمؿ إرىابياً ىو "العمؿ الذي ينفذ بدوافع سياسية ،دينية،

قومية أو أيديولوجية" وذلؾ في الجزء األوؿ المشار إليو آنفاً في تعريؼ العمؿ اإلرىابي.
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كما عرؼ القانوف العمؿ اإلرىابي ،في الجزء األوؿ في الفقرة (" )3أنو العمؿ الذي تـ القياـ بو ،أو تـ التيديد
بالقياـ بو ونتج عنو ،أو شكؿ احتماؿ لوقوع خطر محدؽ ييدد بوقوع أحد األثار اآلتية:
أ .مساس خطير بجسـ إنساف أو بحريتو.

ب .مساس خطير بأمف الجميور أو بصحتو.

ج .مساس خطير بالممتمكات ،حيث أف ظروؼ القياـ بالعمؿ شكمت امكانية حقيقية لممساس الخطير بػالبنود
الفرعية (ا) و(ب) وتـ القياـ بو بيدؼ التسبب بالمساس المذكور.

د .مسػػاس خطيػػر بالمقدسػػات الدينيػػة ،وفػػي ىػػذا الشػػأف ،عػػرؼ القػػانوف "المقدسػػات الديني ػة" بأنيػػا - :مكػػاف
لمعبادة أو مدفف "قبر" وأدواتيا المقدسة.

ه .مسػػاس خطيػػر بالبنيػػة التحتيػػة ،الم ارفػػؽ أو الخػػدمات الضػػرورية ،أو تشػػويش خطيػػر بعمميػػا ،أو مسػػاس
خطير باقتصاد الدولة أو البيئة.

يالحػػظ عمػػى األفعػػاؿ المػػذكورة أنيػػا تمثػػؿ ج ػرائـ يعاقػػب عمييػػا قػػانوف العقوبػػات االس ػرائيمي المطبػػؽ ،وال حاجػػة
إلفراد نصوص قانونية جديدة تعاقب عمييا بشكؿ خػاص ،باإلضػافة لغمػوض مصػطمح "مسػاس خطيػر" وعػدـ

وضوحو واحتمالو ألكثر مف تأويؿ.
ثالثاً /منح صالحيات لغير السمطات القضائية في اعتبار تنظيم ما إرهابياً:

منح القانوف صالحيات لوزير الدفاع صالحية اإلعالف عف أي تنظيـ عمى أنو إرىابي ،حيث تطرؽ القانوف

في الفصؿ (ب) ،اإلشارة (أ) ،الفقرة (أ) ،البند ( )1إلى سمطة وزير الدفاع بإصداره إعالناً دائماً بأف ثمة

تنظيـ يعتبر تنظيماً إرىابياً ،وأورد القانوف أنو يجوز لوزير الدفاع إلغاء اإلعالف في حالة لـ يكف ىناؾ أساساً

قوياً لو.

تظير ىذه الفقرة مف القانوف عدـ وجود معايير محددة يستند إلييا إعالف وزير الدفاع لإلعالف عف تنظيـ ما

بأنو تنظيماً إرىابياً .وتُرؾ المجاؿ فضفاضاً لوزير الدفاع دوف اشتراطو وجود أسس موضوعية واضحة وجدية،
فكيؼ لوزير الدفاع اإلعالف عف أف ىذا التنظيـ إرىابي مع عدـ استناد اإلعالف إلى أي أساس موضوعي
يجزـ بشكؿ صريح بكوف ذلؾ التنظيـ إرىابياً.

ويتضح أف القانوف قد توسع كثي اَر في منح صالحيات لجيات في اإلعالف عف التنظيـ اإلرىابي ،دوف فرض

قيود مف نوع تقديـ أدلة لجيات رقابية ،أو أف يعرض ق ارره بالخصوص عمى الجيات القضائية مشفوعاً
باألدلة ،وبالتالي فقد أطمؽ القانوف يد السمطة التنفيذية .وتشير الوقائع إلى أف دوافع سف القانوف تكمف في
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استخدامو لتجريـ نضاؿ الفمسطينييف المشروع وتبرير اعتقاليـ تعسفياً ،وكؿ االنتياكات التي مف الممكف أف
تمارس في مواجيتيـ ومف يتضامنوف معيـ و بؿ وتبرير قتميـ.

رابعاً  /تشديد وتغميظ العقوبات:

باإلضػػافة إلػػى العقوبػػات المشػػددة التػػي يفرضػػيا القػػانوف عمػػى األفعػػاؿ الخطي ػرة كالقتػػؿ أو ارتكػػاب مخالفػػات

باسػػتخداـ السػػالح الكيمػػاوي ،البيولػػوجي ،واإلشػػعاعي ،يغمّػظ القػػانوف العقوبػػة ويشػػددىا فيمػػا يتعمػػؽ بأفعػػاؿ أقػػؿ

خطر.
اً

وعمى سبيؿ المثاؿ عند التيديد بتنفيذ عممية تكوف العقوبة القصوى بالسجف ( 7سػنوات) .وعنػد التشػجيع عمػى

أف التشجيع قد ّأدى بالفعؿ إلى تنفيذىا ) يمكف أف توقػع عقوبػة السػجف لمػدة
تنفيذ عممية إرىابية ( دوف إثبات ّ
( 5سنوات).
وعند تقديـ خدمات أو وسائؿ لصالح تنظيـ إرىابي (في حالة عممو بالنشاطات التي يقوـ بيا التنظيـ اإلرىابي
عمى حسب وصؼ القانوف) يعاقب بالسجف لمدة ( 5سنوات).

ولـ يقؼ األمر عند ذلؾ الحد ،فالقانوف لـ يشترط عمـ الشخص بنوعية نشاط التنظيـ حتى يعاقػب عمػى تقػديـ

خدمات لمتنظيـ ،بؿ اعتبػر القػانوف فػي الفصػؿ (ج) ،الفقػرة ( )23أنػو حتػى فػي حالػة قيػاـ شػؾ لػدى الشػخص
حوؿ نشاط التنظيـ ولـ يستفسر عنو فيػو يعاقػب بالسػجف لمػدة ( 5سػنوات) .وىػذا األمػر يبػدو جميػاً فػي الجػزء

عرؼ العضو في تنظيـ إرىابي ،حيث يػنص البنػد (ج) عمػى .... " :وفػي ىػذا الشػأف
األوؿ مف القانوف الذي ي ّ
سيعتبر أنو كاف يعمـ خصوصاً إذا شؾ ولـ يستفسر ".
كما عاقب القانوف بالسجف لمدة ( 3سنوات) ،كؿ مف يعمػـ بػأي نشػاط أو عمميػة إرىابيػة عمػى وشػؾ التنفيػذ أو
الوقوع ولـ يبذؿ جيداً كافيػاً لمنػع وقوعيػا ،ولػـ يقػدـ معمومػات إلػى الجيػات والسػمطات األمنيػة بخصػوص ىػذه
األعماؿ والنشاطات اإلرىابية– عمى حسب وصؼ القانوف – وذلؾ في الفصؿ (ج) ،البند (.)26

ويشكؿ قانوف مكافحة اإلرىاب في ىذا الموضع مخالفة صريحة لمبدأً عاـ في قواعػد اإلثبػات الجنػائي ،يتمثػؿ

فػػي أف الشػػؾ ُيفس ػػر لصػػالح المػػتيـ ،وىػػو مػػا أكػػدت عميػػو المػػادة رقػػـ ( ،)22الفق ػرة ( )2مػػف النظػػاـ األساسػػي
لممحكمػة الجنائيػة الدوليػة التػي تػػنص " يػؤوؿ تعريػؼ الجريمػة تػأويالً دقيقػاً وال يجػوز توسػيع نطاقػو عػف طريػػؽ
فسر التعريؼ لصالح الشخص محؿ التحقيؽ أو المقاضاة أو اإلدانة ".
القياس ،وفي حالة الغموض ُي ّ
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ىػػذا باإلضػػافة إلػػى أف القػػانوف يفػػرض عقوبػػات مشػػددة وأحكػػاـ مؤبػػدة بحػػؽ الفمسػػطينييف لمجػػرد تفكيػػرىـ بأيػػة

أعماؿ مقاومة ،أو ممارستيـ عمالً سياسياً يعتبره االحتالؿ تحريضاً يمس بأمف جميوره مف وجية نظره.
خامساً /مخالفة المعايير الدولية:

كفؿ كؿ مف العيد الدولي الخاص بػالحقوؽ المدنيػة والسياسػية لعػاـ 1976ـ ،والعيػد الػدولي الخػاص بػالحقوؽ
االقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة لعػػاـ 1976ـ الحػػؽ فػػي تقريػػر المصػػير ،وذلػػؾ فػػي المػػادة األولػػى المشػػتركة
منيما ،والتي جاء فييا " :لجميع الشعوب حؽ تقرير مصيرىا بنفسيا ،وىي بمقتضى ىذا الحؽ حرة في تقريػر
مركزىا السياسي وحرة في السعي لتحقيؽ نمائيا االقتصادي واالجتماعي والثقافي ".

كما أكد إعالف منح االستقالؿ لمبمداف والشعوب المستعمرة والذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقـ
( )1514الصادر في  14كانوف األوؿ /ديسمبر  1960عمى أنو " لجميع الشعوب الحؽ في تقرير مصيرىا؛

وليا بمقتضى ىذا الحؽ أف تحدد بحرية مركزىا السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيؽ إنمائيا االقتصادي
واالجتماعي والثقافي".

وجاء قرار الجمعية العامة رقـ ( )2787الصادر في كانوف األوؿ /ديسمبر 1971ـ ،ليؤكد عمى شرعية
نضاؿ الشعوب في سبيؿ تقرير مصيرىا والتحرر مف االستعمار والتسمط األجنبي بما في ذلؾ الشعب

الفمسطيني.

ىػػذا باإلضػػافة إلػػى أف دولػػة االحػػتالؿ صػػادقت عمػػى العيػػد الػػدولي الخػػاص بػػالحقوؽ المدنيػػة والسياسػػية فػػي
الثالػث مػف تشػريف أوؿ /أكتػوبر  ،١٩٩١وبػذلؾ فيػي متعيػدة وممزمػة ب ػ (احتػراـ وكفالػة جميػع الحقػوؽ لألفػراد
الموجػػوديف فػػي إقميميػػا والػػداخميف فػػي واليتيػػا ،دوف أي تمييػػز بسػػبب العػػرؽ أو المػػوف أو الجػػنس أو المغػػة أو
الديف أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو األصؿ القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلػؾ مػف

األسػػباب) ،وذلػػؾ حسػػبما جػػاء فػػي المػػادة رق ػػـ ( ،)2الفق ػرة ( )1مػػف العيػػد الػػدولي الخػػاص بػػالحقوؽ المدني ػػة

والسياسية.

ىذا باإلضافة لما ورد في نػص المػادة رقػـ ( )14مػف العيػد الػدولي نفسػو حػوؿ معػايير المحاكمػة العادلػة ،مػف
حيػػث الحػػؽ فػػي المسػػاواة أمػػاـ القضػػاء ،الحػػؽ فػػي تمكػػيف المػػتيـ مػػف حػػؽ الػػدفاع عػػف نفسػػو ،حػػؽ المػػتيـ فػػي
حضور جمسات محاكمتو ،حؽ المتيـ في معرفو التيـ المسندة لو.

7

إف أي محاولػػة لمقارنػػة مػػا يػػرد فػػي قػػانوف مكافحػػة اإلرىػػاب ،مػػع االلت ازمػػات التػػي ينظميػػا العيػػد الػػدولي تظيػػر
بشكؿ واضح ،إف دولة االحتالؿ ضربت عرض الحػائط بيػذه االلت ازمػات ،والسػيما عنػدما يجيػز القػانوف تأجيػؿ
عػػرض المعتقػػؿ عمػػى القاضػػي لمػػدة ( )96سػػاعة ،خالفػػا لمػػا يػػنص عميػػو العيػػد الػػدولي كمػػا يخػػالؼ قػػانوف

اإلج ػراءات الجنائيػػة االس ػرائيمي (صػػالحيات انفػػاذ االعتقػػاؿ لسػػنة  )1996المعمػػوؿ بػػو والمطبػػؽ عمػػى رعايػػا
سمطات االحتالؿ ،الذي يؤكد عمى ضرورة عرض المعتقؿ أماـ القاضي بعد ( )24ساعة مف لحظة االعتقػاؿ
" وفي حاالت استثنائية خالؿ ( )48ساعة ".

كما جاء قانوف مكافحة االرىاب مخالفاً ايضا لمعيد الدولي ،ولقانوف اإلجػراءات الجنائيػة اإلسػرائيمي فػي تمديػد

المعتقؿ بمخالفة أمنية ،قبؿ تقديـ الئحة اتياـ ،فترة ( )20يوـ.

بينمػػا يػػنص قػػانوف اإلج ػراءات الجنائيػػة عمػػى أال تزيػػد فت ػرة االعتقػػاؿ عػػف ( )15يػػوـ .وبػػذلؾ يخضػػع المعتقػػؿ

لمتحقيؽ مدة ( )20يوـ متواصمة دوف رقابة قضائية.

ويجي ػػز ق ػػانوف مكافح ػػة االرى ػػاب ف ػػي البن ػػد ( )48إنعق ػػاد المحكم ػػة لنق ػػاش تمدي ػػد فتػ ػرة اعتق ػػاؿ المعتق ػػؿ ،وى ػػي
الجمسػػات التػػي تنػػاقش وجػػود أسػػاس لمتج ػريـ ،باإلضػػافة لجمسػػات االسػػتئناؼ عمػػى ق ػرار التمديػػد بػػدوف حضػػور

المعتقؿ.

كمػػا خػػوؿ القػػانوف فػػي البنػػد ( )51المحكمػػة بإعطػػاء أوامرىػػا بعػػدـ إبػػالغ المعتقػػؿ بػػإجراء الجمسػػة فػػي غيابػػو،
وبالتالي نجد بأف القانوف يسمح بتأجيؿ عرض المعتقؿ أمػاـ القاضػي لمػدة ( )96سػاعة ،ويتػيح القػانوف إجػراء

جمسػػات تمديػػد اعتقػػاؿ ،واج ػراءات إعػػادة النظػػر واالسػػتئناؼ فػػي غيػػاب المشػػتبو بػػو ،بػػؿ وحتػػى دوف إبالغػػو
بػػالق اررات فػػي قضػػيتو .وكػػذلؾ يسػػمح القػػانوف بتمديػػد اعتقػػاؿ المشػػتبو بيػػـ لفتػرات أطػػوؿ مػػف الفتػرات المتعػػارؼ

عمييا في أحكاـ االعتقاؿ العادية .وعميو فإف إعمػاؿ ىػذه النصػوص يمثػؿ غيابػاً لضػمانات المحاكمػة العادلػة
واعتداء عمى حرية المعتقؿ وكرامتو.
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الخالصة
تظيػػر قػراءة نصػػوص قػػانوف مكافحػػة اإلرىػػاب لمعػػاـ  2016مػػدى تحمػػؿ دولػػة االحػػتالؿ مػػف أبسػػط التزاماتيػػا
تجػػاه القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني وقػػانوف حقػػوؽ اإلنسػػاف الػػدولي ،حيػػث يفػػرض األخيػػر أف تتػػواءـ التشػػريعات

الوطنيػػة مػػع الت ازمػػات الػػدوؿ الناشػػئة عػػف انضػػماميا فػػي اتفاقيػػات دوليػػة .وىػػذا يظيػػر جمي ػاً فػػي مخالفػػة قػػانوف

مكافحة اإلرىاب لاللتزامات التي تقع عمى عاتؽ دولة االحتالؿ بموجب العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية
والسياسية وغيرىا مف االتفاقيات الدولية ذات العالقة.

يخمُػػص مركػػز الميػزاف لحقػػوؽ اإلنسػػاف إلػػى أنػػو ال يجػػوز بػػأي حػػاؿ مػػف األحػواؿ أف تتػػذرع سػػمطات االحػػتالؿ

بالدواعي األمنية لتسف تشريعات وقوانيف تشكؿ خرقاً جسيماً لقواعد القػانوف الػدولي ولالتفاقيػات الدوليػة ،وذلػؾ

في محاولو منيا إلضفاء الشػرعية عمػى مػا تمارسػو وتتخػذه مػف إجػراءات تعسػفية وعنصػرية بحػؽ الفمسػطينييف
المػػدنييف فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة ،كمػػا أف ىػػذا القػػانوف وصػػـ أفعػػاؿ المقاومػػة المشػػروعة وبأشػػكاليا
المختمفػػة السياسػػية واالعالميػػة والجماىيريػػة واعتبارىػػا أفعػػاالً إرىابيػػة باإلضػػافة لحرمػػاف المعتقمػػيف الفمسػػطينييف
مف ابسط حقوقيـ في محاكمة عادلة.

وعميو مركز الميزاف يطالب المجتمع الدولي ،والسيما األطراؼ السامية الموقعة عمى اتفاقية جنيؼ الرابعة،
بتحمؿ مسؤولياتو القانونية واألخالقية تجاه السكاف في األراضي الفمسطينية المحتمة ،ويطالبو بالتدخؿ العاجؿ
مف أجؿ ضماف احتراـ قواعد القانوف الدولي االنساني والقانوف الدولي لحقوؽ االنساف ،ووقؼ انتياكاتيا

المنظمة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني التي ترتكبيا بحؽ الفمسطينييف.

كما يطالب المجتمع الدولي بالتدخؿ وضماف وقؼ العمؿ بقانوف "مكافحة االرىاب " بحؽ المعتقميف
الفمسطينييف والعمؿ عمى توفير الحماية لممعتقميف الفمسطينييف ،ووقؼ االنتياكات التي ترتكبيا سمطات
االحتالؿ وتطاؿ جممة حقوؽ اإلنساف بالنسبة لممعتقميف الفمسطينييف.

ويعيد مركز الميزاف تأكيده عمى أف العدالة لف تتحقؽ في األراضي الفمسطينية المحتمة دوف إجبار دولة

االحتالؿ عمى احتراـ مبادئ حقوؽ االنساف وقواعد القانوف الدولي االنساني.
انتيى
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قطاع غزة – فمسطين
المكتب الرئيسي:

حي الرماؿ الغربي ،الميناء ،شارع عمر المختار ،مقابؿ محطة عكيمة لمبتروؿ ،ص.ب-5270 :
تميفاكس972-8-2820442 - 7 :
مكتب جباليا:

مخيـ جباليا  -مقابؿ مركز الشرطة – الشارع العاـ  -ص.ب 2714 :
تميفاكس972-8-2484555 - 4 :
مكتب رفح:

شارع عثماف بف عفاف -عمارة قشطة  -الطابؽ األوؿ،
تميفاكس972-8-2137120 :
البريد االلكتروني

info@mezan.org
الصفحة االلكترونية

www.mezan.org

10

