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شكر وتمدير
بعد أف احمد اهلل كاشكره عمى نعمتو كبركاتو التي أحاطني بيا طكاؿ حياتي كأمدني بما يكفي مف
القكة كاإلرادة لمكاصمة دراستي كاالرتقاء بتحصيمي العممي رغـ الكجع ،أكجو جزيؿ شكرم إلى
الدكتكرة نجاح دقماؽ ،المتميزة عممان كعطاء ،كالتي أشرفت بكؿ ما استطاعت مف جيد ككفاء
عمى ىذه الرسالة ،كقدمت مف المبلحظات كالتكجييات ما أثرل ىذه الرسالة مكضكعا كلغة
كمنيجيةن .
كما أتكجو بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الدكتكر محمد فياد الشبللدة كالدكتكر أحمد حسف
أبك جعفر المذاف أثريا ىذه الدراسة بمبلحظاتيما القيمة كالمفيدة كبذال ما استطاعا مف جيد
لتخرج عمى نحك يميؽ بأىمية مكضكع الرسالة.
كأتكجو بالشكر إلى أسرة كمية الحقكؽ كىيئتيا التدريسية التي منحتني أفضؿ الظركؼ لمكاصمة
الدراسة كأخص عميدىا الدكتكر محمد خمؼ كعميدييا السابقيف الدكتكر مكسى الدكيؾ كالدكتكر
إبراىيـ شعباف الذيف كقفكا معي سندا ككتفان في دراستي العميا رغـ ما مررت بو مف ظركؼ
صعبة.
كأتكجو بالشكر الجزيؿ لمف ىـ أكرـ منا جميعا ذكم الشيداء كاألسرل ،عائمتي األكلى ،الذيف
اكتسبت منيـ المثابرة كالجيد كاإلرادة لمكاصمة دراستي كتحدياتي في درب المعركة مف اجؿ
ي
استعادة جثاميف أبنائيـ كتحريرييـ مف األسر.

كالشكر الكبير لعائمتي كزكجتي أـ البياء الذيف كفركا لي كؿ الدعـ المعنكم كالمادم كاحتممكا
انشغالي عنيـ طكاؿ فترة الدراسة.
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الولخص
تتمحكر الدراسة حكؿ قضية احتجاز جثاميف الشيداء مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي ،تمؾ السياسة
التي انتيجت مف سنكات عديدة لكنيا برزت إلى الرأم العاـ في انتفاضة القدس أكتكبر 2015
كما زالت حتى يكمنا ىذا ،حيث يحتجز االحتبلؿ اإلسرائيمي عشرات الشيداء الفمسطينييف في
ثبلجات االحتبلؿ كمقابر األرقاـ.
كيرل الباحث أف ىذا المكضكع يكتسب أىمية بالغة في ىذه الظركؼ التي تعاني فييا عشرات
العائبلت الفمسطينية مف كجع االحتجاز .كفي الكقت الذم تخكض فييا العائبلت معركة قانكنية
في المحاكـ اإلسرائيمية ،فإف مثؿ ىذه الدراسة تيسيـ في تطكير األدكات القانكنية في ىذه

المعركة الطكيمة.

كاستخدـ الباحث األسمكب التحميمي في منيجية الدراسة حيث قاـ بتحميؿ نصكص القانكف الدكلي
كالقانكف الدكلي اإلنساني التي تنظـ حاالت ضحايا الحرب في أكقات النزاع المسمح كعمى كجو
الخصكص حقكؽ المكتى كعائبلتيـ.
كتكمف مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس :ما ىك التكييؼ القانكني لجريمة احتجاز
جثاميف الشيداء في مقابر األرقاـ كالثبلجات اإلسرائيمية؟ كحاكؿ الباحث اإلجابة عمى ىذا
السؤاؿ مف خبلؿ فصميف :يتناكؿ األكؿ جممة مف االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية التي تنظـ
التعامؿ مع ضحايا الحرب في النزاعات المسمحة كحاالت االحتبلؿ .كفي ىذا الفصؿ ،الذم
يتككف مف ثبلثة مطالب ،استخمص الباحث أف جميع ىذه االتفاقيات تكصي كتكجب احتراـ
المكتى كدفنيـ بأقرب كقت ممكف ،كتحظر إىانة المكتى كالتنكيؿ بيـ كعدـ تسميميـ لذكييـ في
أقرب فرصة متاحة ،ككذلؾ أكلت جميع الديانات السماكية اىتماما ممحكظا لدفف المكتى كاحتراـ
جثثيـ كعدـ الحط مف كرامتيـ.
أما في الفصؿ الثاني ،الذم جاء في ثبلثة مطالب ،فقد استعرض الباحث الجانب التطبيقي
لجريمة االحتجاز مف خبلؿ تناكؿ سياسة االحتجاز كمبررات االحتبلؿ في انتياج ىذه السياسة
كالتطرؽ إلى ظركؼ احتجاز الجثاميف في الثبلجات كمقابر األرقاـ كالشركط التي تفرضيا
سمطات االحتبلؿ عند تسميـ الجثماف كاآلثار النفسية كاالجتماعية المترتبة عف االحتجاز.
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كفي نياية الدراسة ،تكصؿ الباحث إلى نتائج ىامة كىي أف القانكف الدكلي يحرـ احتجاز
الجثاميف ،كاف لـ يذكر ذلؾ بصريح النص ،كأف التكييؼ القانكني المقترح ىك أف االحتجاز
يدخؿ ضمف تعريؼ جريمة التعذيب المحرمة دكليا كالتي تعتبر مف جرائـ الحرب.
كخميص الباحث إلى تكصيات أىميا العمؿ عمى صياغة تشريع دكلي ييجرـ احتجاز جثاميف
ى
ضحايا االحتبلؿ بشكؿ مباشر كيفرض عقكبات عمى الدكلة التي تمارس ىذه الجريمة ككذلؾ
يكصي الباحث المستكل السياسي الفمسطيني بكضع ىذه القضية عمى أعمى سمـ االىتماـ
كالعمؿ دكليان كمحميان لمجابية ىذه السياسة كمف ضمف ذلؾ إعداد ممؼ قانكني لممحكمة الجنائية
الدكلية.
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ABSTRACT
The Study focuses on the issue of detention of the bodies of martyrs by the Israeli
occupation, a policy that has been adopted for many years but became public during
the Jerusalem Uprising (Intifadat Al-Quds) of October 2015 and still continues until
this day, where the Israeli occupation holds dozens of the bodies of Palestinian
martyrs in refrigerators and in the cemeteries of numbered graves.
The Researcher believes that this issue is very important in these circumstances in
which dozens of Palestinian families suffer from the pain of detention of the corpses.
While families are fighting a legal battle in Israeli courts, such a study contributes to
the development of legal tools in this long battle.
The researcher used the analytical method in the methodology of the study, analyzing
the provisions of international law and international humanitarian law governing the
cases of war victims in times of armed conflict, especially the rights of the dead and
their families.
The key question this study aims to answer is: What is the legal classification of the
crime of holding the bodies of Palestinian martyrs in Israeli refrigerators and in the
cemeteries of numbered graves? The Researcher tried to answer this question through
two chapters: The First Chapter deals with a number of international conventions and
treaties governing the treatment of victims of war in armed conflicts and situations of
occupation. In this chapter, which consists of three subjects, the researcher concluded
that all these agreements recommend and obliges warring parties to respect the dead
and to bury their bodies as soon as possible. Also, they prohibit desecration of the
dead, ill-treating their bodies and not handing them over to their relatives at the
earliest opportunity. Likewise, all divine religions paid close attention to the burying
of the dead, the respect of their bodies and not to degrade their dignity.
As to the Second Chapter, which was presented in three subjects, the researcher
reviewed the application of the crime of detention of the bodies of the dead by
discussing the policy of detention and the justifications raised by the Occupation in
pursuing such policy, and through addressing the conditions of detention of corpses
in refrigerators and in cemeteries of numbered graves, the conditions imposed by the
Occupation Authorities at the time of handing over the corpse, and the social and
psychological implications of corpse detention.
ه

At the end of the Study, the researcher arrived to the important conclusions that
international law prohibits the detention of bodies, although not explicitly stated in its
provisions, and that the proposed legal classification of the detention of corpses falls
within the definition of the crime of torture that is prohibited internationally and
which is considered a war crime.
One of the key recommendations concluded by researchers is the need to work on
drafting international legislation that criminalizes in straightforward manner the
detention of the bodies of victims of the Occupation and that impose sanctions on
States that are engaged in carrying out such a crime. The researcher also recommends
the Palestinian political level to put this issue at the highest level of attention and to
work internationally and locally to counter this policy, including the preparation of a
legal case file before the International Criminal Court.
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يمديت

خبلفان لكؿ االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية كالشرائع السماكية تكاصؿ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمية
سياسة احتجاز الجثاميف ،ىذه السياسة القديمة الحديثة كالتي تندرج في إطار العقكبات الجماعية
التي قررتيا حككمة إسرائيؿ ضد ذكم الشيداء ،رغـ أ ٌف ىذه السياسة محظكرة كفقان لممادة  33مف
اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ .1949
في ساعة متأخرة مف ليمة الثالث عشر مف تشريف أكؿ  2015اجتمع مجمس الكزراء اإلسرائيمي
المصغر كاتخذ عدة ق اررات ردان عمى عمميتيف نفذىما فمسطينيكف مف القدس كأسفرتا عف مقتؿ عدد
مف اإلسرائيمييف كجرح العشرات .كمف ىذه اإلجراءات عدـ تسميـ جثاميف الشييديف المذاف استشيدا
في ذات اليكـ إضافة إلى جثاميف شيداء كانكا قد ارتقكا في أكقات مختمفة في الثمث األكؿ مف
الشير ذاتو .كقرر المجمس أيضا اإلسراع في تنفيذ إجراءات ىدـ بيكت ذكم الشيداء كفحص
اإلمكانيات القانكنية لسحب إقامة المقدسييف منيـ ،ككذلؾ إغبلؽ البمدات التي خرج منيا
المقاكمكف بالمكعبات اإلسمنتية ،ما كصؼ في حينو بالعقكبات الجماعية ضد األىؿ كالسكاف في
محاكلة لردع المقاكميف مف مكاصمة العمميات ضد أىداؼ إسرائيمية.
ككانت ىذه الق اررات تسكيغان إلجراءات قديمة جديدة نفذتيا سمطات االحتبلؿ في ىذه الفترة
(ككاصمت تنفيذىا) كشممت إطبلؽ النار الفكرم عمى كؿ فمسطيني يشتبو بو حتى لك لـ يكف
يشكؿ خط انر حاالٌن عمى أىداؼ إسرائيمية كىك ما سمي باإلعداـ الفكرم كدكف محاكمة
كلعؿ احتجاز جثاميف الشيداء كاالحتفاظ بيا في ظركؼ احتجاز سيئة كغير مبلئمة كعدـ معاينة
الجثماف مف قبؿ ذكيو عند تمقييـ نبأ االستشياد مف اإلعبلـ أك مف رجاؿ المخابرات اإلسرائيمية،
شكؿ عبلمة فارقة في الصراع في األراضي المحتمة ،كامتد ليطاؿ المشاعر اإلنسانية ،الدينية،
العاطفية لمعائمة الفمسطينية ،التي تفقد ابنيا عمى نحك مفاجئ ،كال تتيقف مف استشياده أك سبب
إعدامو ثـ تحرـ مف دفنو دفنان كريمان ،كما تقتضيو الشعائر الدينية كالقكانيف كالشرائع الدكلية التي
تنظـ حقكؽ الشعكب المحتمة كحاالت الحرب.
احتجزت جثامينيـ دكف أف يعاينكا الجثماف
ككاف الباحث أحد اآلباء الثكمى الذيف ارتقى أبناؤىـ ك ي
كحتى دكف أف يصميـ الخبر اليقيف بكاقعة االستشياد.
كحيث أنو كاف رجؿ قانكف ،فقد ادرؾ لمفكر أف ىذه اإلجراءات ،بما فييا احتجاز الجثاميف ،ىي
إجراءات مخالفة بالمطمؽ لمقانكف الدكلي اإلنساني كلكؿ القكانيف الدكلية ،كحتى أنيا تخالؼ ما
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استقرت إليو ما يسمى بمحكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية مف رأم ( لـ يترجـ إلى قرار ) بأ ٌف عدـ
تسميـ جثاميف الفمسطينييف لذكييـ يعيب األخبلؽ الييكدية كيضع إسرائيؿ في مكقؼ محرج كال
أخبلقي مف منظكر القانكف الدكلي (عممان أف ىذه المحكمة لعبت دك انر أساسيا في تشريع جرائـ
أخرل ضد الفمسطينييف مثؿ التعذيب كاإلبعاد ،بمعنى أ ٌف القاضي في ىذه المحكمة ىك الجبلد
بعينو ) فقد دعا ،مع مجمكعة مف ذكم الشيداء ،في الثامف عشر مف تشريف أكؿ ،2015
إلى لقاء يجمع كؿ ذكم الشيداء المحتجزة جثامينيـ ،تقرر فيو البدء في حممة لئلفراج عف
الجثاميف تشمؿ المجاؿ الشعبي كالسياسي كالدكلي كالقانكني كاإلعبلمي  .كمنذ ذلؾ الكقت كحتى
لحظة كتابة ىذه السطكر لـ تستطع الحممة ،التي كاصمت الميؿ بالنيار ،مف القضاء كميا عمى ىذا
اإلجراء ،كاف استطاعت إرغاـ االحتبلؿ عمى اإلفراج عف جثاميف عدد كبير مف الشيداء ،لكف ما
زاؿ حتى المحظة  37جثمانان محتج انز في الثبلجات إضافة إلى نحك 254جثمانان محتج انز فيما
يسمى بمقابر األرقاـ كمنذ فترات تمتد إلى عشرات السنكات.

أهًيت اندراست
أف ىذه القضية ما زالت سيفان مسمطان عمى رقاب الفمسطينييف ذكم
تكمف أىمية الدراسة في ٌ
الشيداء كما زاؿ االحتبلؿ حتى المحظة يكاصؿ االحتجاز بعد أف يطمؽ النار ،في معظـ الحاالت
عمى الفمسطينييف دكف محاكمة كدكف أم مسكغ قانكني ،كثمة حاجة ممحة لممساىمة في كضع
ىذه القضية في إطارىا القانكني كخطكة أساسية في مكاجيتيا كالتصدم ليا.

إشكانيت اندراست:
تتمحكر الدراسة حكؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس كىك :التكييؼ القانكني لجريمة احتجاز
الجثاميف
كذلؾ مف خبلؿ البحث في األسئمة التالية:
 .1ىؿ ىناؾ تجريـ القانكف الدكلي اإلنساني بشكؿ مباشر ليذه الجريمة
 .2ىؿ جرـ القانكف اإلسرائيمي ىذه الجريمة.
 .3ىؿ يمكف اعتبار ىذه الجريمة مزيج مف انتياكات جسيمة مجرمة كفقا لمقانكف الجنائي الدكلي
كالدكلي اإلنساني؟
 .4ما ىي معالـ جريمة احتجاز الجثاميف في ثبلجات االحتبلؿ كمقابر األرقاـ؟
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أهداف اندراست
سكت القانكف الدكلي اإلنساني عف معالجة جريمة احتجاز جثاميف الشيداء بشكؿ مباشر ،كذلؾ
أل ٌف المشرع الدكلي لـ يتصكر أف تقكـ دكلة باحتجاز جثاميف ضحايا الحرب عمى النحك التي تقكـ
بو إسرائيؿ .كمف خبلؿ المقاءات التي أجراىا الباحث بصفتو ممثبل لمحممة الشعبية الستعادة
جثاميف الشيداء ( ( ،)1في السياؽ  :الحممة) مع المؤسسات الدكلية منيا لجنة حقكؽ اإلنساف
التابعة لؤلمـ المتحدة ،مؤسسة الصميب األحمر الدكلية ،كفكد برلمانية أكركبية ،االتحاد األكركبي،
مجمس حقكؽ اإلنساف ،كفد الجنائية الدكلية ككفكد برلمانية مف مختمؼ الدكؿ ،كانت ىناؾ مشكرة
قانكنية كىي البحث عف عنكاف ليذه الجريمة مثؿ التعذيب الذم يجرمو القانكف الدكلي .
تيدؼ الدراسة إلى:
 تحميؿ ما يذكر أعبله مف منظكر القانكف الدكلي كالقانكف اإلسرائيمي ،باعتبار أ ٌف فمسطيف دكلة
تحت االحتبلؿ ،كصياغة حمكؿ تفيد عائبلت الشيداء في معركتيـ الدؤكبة إلنياء ىذا اإلجراء
كارغاـ االحتبلؿ عمى عدـ المجكء إليو تحسبا مف كؿ ثمف سيضطر إلى دفعو.
 البحث في التكييؼ القانكني الصحيح لجريمة احتجاز الجثاميف في القانكف الدكلي كخاصة في
الجرائـ المذككرة في محكمة الجنايات الدكلية عمى كجو الحصر.
 بمكرة رأم قانكني سميـ يشكؿ مرجعية قانكنية في المستقبؿ في مكاجية قضايا إنسانية مشابية.
 محاكلة متكاضعة لصياغة أساس قانكني لفتح ممؼ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية يشمؿ
العقكبات الجماعية التي يمارسيا االحتبلؿ مثؿ ىدـ البيكت كاإلعدامات الفكرية دكف محاكمة
كاحتجاز الجثاميف كمنع التشريح كحتى التحقيؽ في مبلبسات القتؿ.

معوقات الدراسة
تعتمد الدراسة عمى تحميؿ تجربة إنسانية شخصية شارؾ فييا العشرات مف ذكم الشيداء كىي
تجربة تحتمؿ الخطأ كالصكاب كمف أبرز المعكقات التي تكاجو الباحث:
 أنيا تجربة حديثة غير مسبكقة أك أنيا تجربة قديمة لـ يتـ معالجتيا بحثيان أك كاقعيان
 ندرة النصكص القانكنية عمى الصعيديف المحمي كالدكلي التي تعالج ىذا المكضكع.
 حيث إ ٌف إسرائيؿ ىي أكؿ دكلة تمارس ىذا العقاب عمى نحك كاسع ،فإ ٌف الكتابات القانكنية
حكلو قميمة كنادرة.
()1

أيطمقت ىذه التسمية عمى حراؾ ذكم الشيداء كناشطيف فمسطينييف طالبكا باإلفراج عف الجثاميف المحتجزة كىك

تجمع غير رسمي كغير مؤطر كال يتبع ألية جية رسمية أك أىمية.
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 أضطر الباحث إلى استبياف معطيات عف الشيداء المحتجزة جثامينيـ كقد كاجو في كقت
سابؽ مشكمة عدـ أرشفة ىذه المعطيات فمسطينيان كتبيف ذلؾ جميان عند المقاء مع كفد الجنائية
الدكلية.
 يفتقر القطاع القانكني الفمسطيني إلى تجربة في التعاطي مع ىذا اإلجراء رغـ كجكد مؤسسات
محمية تتابع المكضكع كتفتقد الكسائؿ القانكنية لممكاجية كالتصدم.
 أضطر الباحث إلى التحميؿ السياسي لمعالجة بعض النقاط كذلؾ لبلرتباط الكثيؽ بيف السياسة
كالقانكف في ىذا المكضكع السياسي بامتياز.
 ندرة الدراسات السابقة في ىذا المكضكع كاف كاف يكجد دراسات تطرقت بشكؿ عرضي إلى
مكضكع احتجاز الجثاميف مثؿ نجاح دقماؽ /المركز القانكني لؤلسرل الفمسطينييف في ضكء
القانكف الدكلي اإلنساني رسالة ماجستير  /كمية الحقكؽ /جامعة القدس 2005/2004
 أضطر الباحث إلى استطبلع آراء رجاؿ قانكف دكلييف عبر المراسبلت أك عبر الياتؼ كذلؾ
ككسيمة لحؿ مشكمة الندرة في المراجع المكتكبة.
 أضطر الباحث إلى التركم لبعض الكقت في معالجة المكضكع مف زاكية القانكف المحمي
بسبب كجكد قضايا ما زالت عالقة في محكمة العدؿ العميا قد يككف ليا أثر كبير في منحى
الدراسة.

حدود اندراست
تنحصر الدراسة في بحث كتحميؿ جريمة احتجاز الجثاميف مف قبؿ االحتبلؿ العسكرم اإلسرائيمي
مف الفترة الزمنية الكاقعة بيف أكتكبر  2015كحتى اآلف.

يُهجيت اندراست:
اتبع الباحث أصكؿ البحث العممي كالقانكني مف خبلؿ المنيج الكصفي التحميمي مع تحميؿ أحكاـ
المحاكـ اإلسرائيمية في ىذا المكضكع التي تضفي الشرعية السياسية عمى الجانب القانكني كفقان
لرؤية حككمة إسرائيؿ بدالن مف تغميب الطابع القانكني الصرؼ.

تمسين الذراست
قسـ الباحث ىذه الدراسة فصميف

ككؿ فصؿ مف ثبلثة مباحث ،ككؿ مبحث مف مطمبيف ،حيث

تناكؿ في الفصؿ األكؿ مكقؼ القانكف الدكلي مف احتجاز الجثاميف كمكقؼ األدياف السماكية
كأختتـ الفصؿ في التكييؼ القانكني الحتجاز الجثاميف.
4

فيما تناكؿ في الفصؿ الثاني معالـ جريمة االحتجاز مف خبلؿ البحث في سياسة كظركؼ
االحتجاز كشركط تسميـ الجثاميف.
كذلؾ كما يمي:
الفصل األول :موقف القانون الدولي من احتجاز الجثامين
المبحث األكؿ :احتجاز الجثاميف مف منظكر االتفاقيات الدكلية
المبحث الثاني :الدفف في الديانات السماكية
المبحث الثالث :تكييؼ جريمة االحتجاز كفقا لمقانكف الدكلي.
الفصل الثاني :معالم جريمة االحتجاز
المبحث األكؿ :مبررات االحتبلؿ لبلحتجاز
المبحث الثاني :ظركؼ االحتجاز
المبحث الثالث :شركط التسميـ كالدفف
كاختتـ الباحث الدراسة بنتائج كتكصيات كمبلحؽ
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انفصم األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هىلف الماًىى الذولي هي احتجاز الجثاهيي
توهيذ
يصعب معرفة الكقت الذم بدأ فيو االحتبلؿ اإلسرائيمي بسياسة احتجاز الجثاميف ،إذ لـ تتكفر
مصادر معمكمات دقيقة حكؿ ىذا المكضكع بسبب ميؿ سمطات االحتبلؿ إلى إخفاء كؿ الحقائؽ
المتعمقة بو ،كلـ يستجب االحتبلؿ لكؿ المطالب التي تقدمت بيا مؤسسات حقكقية لتزكيدىا
بمعطيات رقمية كتعريفية عف الشيداء الذم تـ احتجازىـ منذ بداية االحتبلؿ  ،1967كحتى اليكـ،
باستثناء معطيات محددة صدرت بقرار مف محكمة العدؿ العميا كلـ تكف كاممة .كلكف الكاضح أف
االحتبلؿ بدأ بسياسة احتجاز الجثاميف منذ حرب ،1967كفي بعض الحاالت تـ احتجاز جثاميف
شيداء كدفنيـ فيما يسمى بمقابر األرقاـ في الستٌنٌات مف القرف الماضي كخاصة شيداء
الدكريات الذيف كانكا يتسممكف إلى داخؿ المناطؽ المحتمة كيشتبككف مع جيش االحتبلؿ.
كتنطمؽ سياسة االحتبلؿ ىذه كالتي انتيجت خصيصان ضد الفمسطينييف مف" منطمقات استشراقيو
تنظر بنمطية إلى التعامؿ العربي مع جثاميف الشيداء"

() 1

ككاف االحتبلؿ قد أخفى رسميان ىذه

السياسة عمى مدل عقكد لكنو في اليبة األخيرة "أعمف عنيا بأشكاؿ مختمفة عمى المؤل " كأصبحت
مكضكع سجاؿ في الساحة السياسية اإلسرائيمية بكصفيا احدل أدكات إذالؿ الفمسطينييف كمنعيـ
مف تكريـ شيدائيـ"

()2

كبانتياجو ىذه السياسة التي يعتبرىا كسيمة لقمع المقاكمة عمى مدل سنكات طكيمة ،فإف االحتبلؿ
ينتيؾ الكثير جدان مف القكانيف كاالتفاقيات الدكلية كالقكانيف المحمية كحتى الشرائع الدينية التي تكفؿ
جميعيا بنصكص كاضحة ،ال تقبؿ التأكيؿ ،كرامة الميت كحرية الدفف كفقا لمعادات كاألصكؿ
الدينية كالتي سنتناكليا في ثبلثة مباحث:
()1

حممي مكسى ،احتجاز جثامين الشيداء وسيمة قمعية قديمة ،صحيفة الخميج 24.12.2015 ،انظر المكقع

اإللكتركنية http://www.alkhaleej.ae
)(2

حممي مكسى ،احتجاز جثامين الشيداء وسيمة قمعية قديمة ،المصدر السابؽ
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الوبحث األول :احتجاز الجثاهيي هي هٌظىر االتفالياث الذوليت
الوبحث الثاًي :الذفي في األدياى السواويت
المبحث الثالث :تكييؼ جريمة االحتجاز كفقا لمقانكف الدكلي

انًبحث األول
احتجاز انجثاييٍ يٍ يُظىر االتفالياث اندونيت
لـ تنظـ االتفاقيات الدكلية بشكؿ مباشر احتجاز الجثاميف ،لكف العديد مف القكانيف كاالتفاقيات
الدكلية نظمت حؽ الميت بالدفف الكريـ ككضعت قكاعد كأحكاـ لمتعرؼ عمى الجثماف كتكثيؽ
المعمكمات التعريفية لمجنكد أك ضحايا الحرب ،كىذه القكانيف كالقكاعد ممزمة لؤلطراؼ المكقعة
عمى االتفاقيات .ككما سنرل في السياؽ فقد كقعت إسرائيؿ عمى عدد مف االتفاقيات الدكلية
كرفضت التكقيع عمى عدد آخر ،لكف عدـ تكقيعيا ال يشرع ارتكابيا لممخالفات كالجرائـ التي
ترتكبيا بحؽ الفمسطينييف في األراضي المحتمة كمنيا احتجاز الجثاميف .كسنناقش ذلؾ في
مطمبيف:

انًطهب األول:
اتفالياث انماَىٌ اندوني اإلَساَي
 1/1اتفاقية الىاي 1907
نظمت ىذه االتفاقية في مدينة الىام في ىكلندا بتاريخ  18أكتكبر/تشريف أكؿ  1907كىي
تيدؼ إلى تنظيـ الحاالت الناشئة عف الحرب مثؿ المحاربيف كاألسرل كالجرحى كقتمى الحرب مف
أطراؼ النزاع المسمح كقد استمدت ىذه األحكاـ "مف الرغبة في التخفيؼ مف آالـ الحرب ،كمما
سمحت بذلؾ المقتضيات العسكرية ،كىي بمثابة قاعدة عامة لمسمكؾ ييتدم بيا المتحاربكف في
عبلقتيـ مع بعضيـ البعض كمع السكاف"
()1

()1

المجنة الدكلية لمصميب األحمر  ،االتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية ،نشرة صدرت في

تمكز  2003انظر المكقع اإللكتركني https://www.icrc.org
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كنصت االتفاقية في المادة  19منيا أنو "يجب استبلـ أك تدكيف كصايا الحرب حسب الشركط
ذاتيا المنبثقة بالنسبة ألفراد الجيش الكطني .يجب االلتزاـ بالقكاعد نفسيا فيما يخص معاينة
الكفاة كدفف أسرل الحرب مع مراعاة رتبيـ كدرجاتيـ"
كحظرت المعاىدة العقكبات الجماعية التي تمارس ضد السكاف عف فعؿ ارتكبو أفراد كجاء في
المادة  50مف المعاىدة:
" ال ينبغي إصدار أية عقكبة جماعية ،مالية أك غيرىا ،ضد السكاف بسبب أعماؿ ارتكبيا أفراد ال
يمكف أف يككف ىؤالء السكاف مسئكليف بصفة جماعية"
كتعتبر ىذه المعاىدة التي لحقت بمعاىدة الىام األكلى  1899مف أكلى المعاىدات الدكلية التي
نظمت قكانيف كأخبلقيات الحرب بيف أطراؼ النزاع  ،كىي تعتبر اآلف جزنء مف القانكف الدكلي
العرفي الذم يمزـ دكؿ العالـ كافة بما في ذلؾ الدكؿ التي لـ تكقع عمييا.
 1/2معاىدة جنيف األولى 1949
تعتبر ىذه المعاىدة تطكي انر التفاقيات الىام السابقة حيث أضافت القكاعد كاألحكاـ لحماية
المدنييف في الحرب كقد انبثقت عف المؤتمر المنعقد في جنيؼ في الفترة الكاقعة بيف 21نيساف
ك 12آب  " 1949المؤتمر الديبمكماسي لكضع اتفاقيات دكلية لحماية ضحايا الحرب " ،الذم دعا
إليو المجمس االتحادم السكيسرم بكصفو راعيا التفاقيات جنيؼ

()1

كتناكلت المعاىدة في ماديتيا أؿ  16ك 17ضحايا الحرب ككضعت القكاعد كاألحكاـ لمتعريؼ
بالضحية كدفنيا عمى نحك ال يقبؿ التأكيؿ كذلؾ في محاكلة منيا لحماية المدنييف ليس في حياتيـ
بؿ عند مماتيـ بكصفيـ ضحايا حرب.
كجاء في نص المادة  16مف المعاىدة:
"عمى أطراؼ النزاع أف تسجؿ بأسرع ما يمكف جميع البيانات التي تساعد عمى التحقؽ مف ىكية
الجرحى كالمرضى كالمكتى الذيف يقعكف في قبضتيا كينتمكف إلى الطرؼ الخصـ".
كاستعرضت المادة البينات التي يجب أف تسجؿ مف أجؿ أف تساعد عمى التحقؽ مف ىكية
الضحية:
()1المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،االتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية ،المصدر السابؽ
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اسـ الدكلة التي تنتمي إلييا.
الرقـ بالجيش ،أك الفرقة ،أك الرقـ الشخصي أك المسمسؿ
المقب
االسـ األكؿ أك األسماء األكلى،
تاريخ الميبلد،
أية معمكمات أخرل مدكنة في بطاقة أك لكحة تحقيؽ اليكية،
تاريخ كمكاف األسر أك الكفاة،
معمكمات عف الجركح أك المرض أك سبب الكفاة.

()1

.كأمرت المادة  16أطراؼ النزاع أف “يرسؿ كؿ منو لآلخر شيادات الكفاة أك قكائـ بأسماء المكتى
مصدقان عمييا عمى النحك الكاجب .كما يجمع كيقدـ عف طريؽ المكتب نفسو أحد نصفي المكحة
المزدكجة الخاصة بتحقيؽ ىكية المتكفى ،كالكصايا األخيرة أك أم مستندات أخرل تككف ذات
أىمية ألقاربو ،كالنقكد ،كعمى كجو العمكـ جميع األشياء التي تكجد مع المكتى كتككف ليا قيمة
فعمية أك معنكية .كترسؿ ىذه األشياء ،ككذلؾ األشياء التي لـ ييعرؼ أصحابيا ،في طركد مختكمة
ترفؽ بيا إق اررات تتضمف جميع التفاصيؿ البلزمة لتحديد ىكية أصحابيا المتكفيف ،كقائمة كاممة
()2

بمحتكيات الطركد "

أما المادة  17مف ذات المعاىدة فيي تتناكؿ بشيء مف التفصيؿ عممية دفف ضحايا الحرب
كقالت بصريح النص:
“يتحقؽ أطراؼ النزاع مف أف دفف الجثث أك حرقيا يجرم لكؿ حالة عمى حدة بقدر ما تسمح بو
الظركؼ ،كيسبقو فحص الجثة بدقة ،كفحص طبي إف أمكف ،بقصد التأكد مف حالة الكفاة،
كالتحقؽ مف ىكية المتكفى ،كالتمكف مف كضع تقرير .كيجب أف يبقى مع الجثة أحد نصفي لكحة
تحقيؽ اليكية إذا كانت مزدكجة أك المكحة نفسيا إذا كانت مفردة.

()1
()2

المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12آب 1949ص34

ا المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12آب مصدر السابؽ ص 35
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ال يجكز حرؽ الجثث إال ألسباب صحية قيرية أك ألسباب تتعمؽ بديانة المتكفى .كفي حالة
الحرؽ ،تبيف أسبابو كظركفو بالتفصيؿ في شيادة الكفاة أك في قائمة أسماء المكتى المصدؽ
عمييا .كعمى أطراؼ النزاع التحقؽ مف أف المكتى قد دفنكا باحتراـ كطبقان لشعائر دينيـ إذا أمكف،
كأف مقابرىـ تيحترـ ،كتيجمع تبعان لجنسياتيـ إذا أمكف ،كتصاف بشكؿ مبلئـ ،كتيميز بكيفية تمكف

مف االستدالؿ عمييا دائمان .كطمبان ليذه الغاية ،كعند نشكب األعماؿ العدائية ،تنشئ أطراؼ النزاع
إدارة رسمية لتسجيؿ المقابر ،لتيسير االستدالؿ عمييا فيما بعد ،كالتحقؽ مف ىكية الجثث أيان كاف
مكقع المقابر ،كنقؿ الجثث إلى بمد المنشأ .كتنطبؽ ىذه األحكاـ بالمثؿ فيما يتعمؽ بالرماد الذم
تحفظو إدارة تسجيؿ المقابر إلى أف يتـ التصرؼ فيو طبقان لرغبات بمد المنشأ.
كحالما تسمح الظركؼ ،كبأقصى حد عند انتياء األعماؿ العدائية ،تتبادؿ ىذه اإلدارات عف طريؽ
مكتب االستعبلمات المذككر في الفقرة الثانية مف المادة  16قكائـ تبيف بيا بدقة مكاقع المقابر
كعبلماتيا المميزة ،ككذلؾ بيانات عف المكتى المدفكنيف فييا "(.)1
يتضح مف نص المادة  17أف القانكف الدكلي يضع القكاعد كاألحكاـ لمتعريؼ عمى الجثماف عمى
نحك ال يقبؿ الخطأ باليكية كينظـ طرؽ تسميـ الجثماف كدفنيا دكف شركط ،كاذا اضطر طرؼ
النزاع مف دفف الجثماف قبؿ تسميمة فإف ذلؾ يككف بطريقة تحترـ كرامة الميت كيتـ تسميمو فكر
تكفر الظركؼ المناسبة لمتسميـ .كلـ يمتزـ االحتبلؿ بيذه المكاد ،كما سنرل الحقا ،كدفف المئات
مف جثاميف الشيداء في مقابر عشكائية دكف تعريؼ كدكف مراعاة لكرامة الميت كعمى نحك ألحؽ
أض ار انر بالغة بالجثماف ،حتى أف الكثير مف الجثاميف فيقدت إما بسبب سكء الدفف أك بسبب
العكامؿ الجكية كانجراؼ التربة ،كأحيانا بسبب الكحكش الضارية التي صادفت الجثث كالتيمتيا.
 1/3معاىدة جنيف الثانية 1949
كجاءت ىذه االتفاقية لتحسيف حاؿ جرحى كمرضى القكات المسمحة في البحار ،كتعتبر مراجعة
التفاقية الىام  1907كتضمنت أحكاـ كقكاعد معاممة الجرحى كالمكتى في النزاعات العسكرية
بيف طرفيف كأكثر .كفي المادة  19مف االتفاقية تكرر االتفاقية المادة  17مف اتفاقية جنيؼ
األكلى كتؤكد عمى ضركرة إجراء تسجيؿ دقيؽ لممكتى يشمؿ االسـ كالدكلة كالمقب كتاريخ الميبلد
كأية معمكمات أخرل تفيد في التعريؼ الدقيؽ لممكتى .كفي المادة  20مف ذات االتفاقية ألزمت
االتفاقية األطراؼ بالتحقؽ مف أف إلقاء جثث المكتى إلى البحر يجرم لكؿ حالة عمى حدة بقدر
()1

المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12آب  ، 1949االتفاقية األكلى ص 36
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ما تسمح بو الظركؼ بعد التأكد مف الكفاة كالتحقؽ مف الشخصية كامكاف كضع تقرير .كفي حاؿ
إنزاؿ جثث المكتى إلى البر تطبؽ بشأنيا اتفاقية جنيؼ األكلى .كفي المادة  21مف االتفاقية
منحت المعاىدة الحماية لمسفف المحايدة التي تكافؽ عمى نقؿ الجرحى كالمرضى كالغرقى كتشمؿ
الحماية عدـ اعتراضيا كأسرىا كذلؾ تأكيدا مف اطراؼ االتفاقية عمى حماية الجرحى كالمرضى
كاحتراما لكرامة المكتى.

()1

 1/4معاىدة جنيف الثالثة 1949
تتعمؽ ىذه المعاىدة بحماية أسرل الحرب كتنظـ حقكؽ األسرل في معتقبلت األسر بما في ذلؾ
األسرل المرضى كالمكتى كتضع أحكاما كقكاعد لمتعامؿ اإلنساني مع جثث األسرل الذيف يمقكف
حتفيـ باألسر ،ككررت نفس التعميمات الكاردة في االتفاقيتيف األكلى كالثانية مف حيث إلزاـ
األطراؼ بالتحقؽ مف الكفاة كاجراء تسجيؿ دقيؽ يشمؿ كافة المعمكمات التعريفية .كجاء في متف
المادة  120مف المعاىدة " :يتعيف عمى السمطات الحاجزة أف تتأكد مف أف أسرل الحرب الذيف
تكفكا في األسر قد دفنكا باالحتراـ الكاجب ،كاذا أمكف طبقا لشعائر دينيـ ،كأف مقابرىـ تحترـ
كتصاف كتميز بكيفية مناسبة تمكف مف االستدالؿ عمييا في أم كقت .ككمما أمكف ،يدفف األسرل
المتكفكف الذيف يتبعكف دكلة كاحدة في مكاف كاحد".

()2

كطالبت المعاىدة في المادة  120أطراؼ

النزاع دفف الجثث في مقابر فردية باستثناء الحاالت التي تستدعي فييا ظركؼ قيرية استخداـ
مقابر جماعية .كحظرت حرؽ الجثث إال في حاالت تستكجب ذلؾ ديانة المتكفى كأمرت األطراؼ
باإلشارة إلى كاقعة الحرؽ في شيادة الكفاة.
كتكسعت المعاىدة في حماية المكتى كضماف حؽ الدفف بكرامة حيف ألزمت أطراؼ النزاع بتسجيؿ
جميع المعمكمات المتعمقة بالدفف كالمقابر في إدارة لممقابر تنشئيا الدكؿ الحاجزة خصيصا كتبمغ
الدكلة التي يتبعيا األسرل المتكفيف بمعمكمات دقيقة عف المقابر كعف األسرل ،كتحمؿ المعاىدة
مسؤكلية العناية بالمقابر لمدكلة الحاجزة

()3

 1/5معاىدة جنيف الرابعة 1949
()1

المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12آب  1949مرجع سابؽ ص72

()3

المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12آب  1949مرجع سابؽ ص152

()2

المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12آب  1949مرجع سابؽ ص151
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اختصت ىذه المعاىدة بحماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب ،كأكدت عمى القكاعد التي
كردت في المعاىدات الثبلثة السابقة الذكر ،فيما يخص كفاة المكاطنيف المعتقميف لدييا ،كأفردت
المكاد  129ك 130ك 131لضماف كرامة الميت كدفنو دفنان كريمان حيث نصت المكاد المذككرة
عمى كجكب التحقؽ مف الكفاة كتسجيؿ أسباب الكفاة كالتحقيؽ في ظركفيا كدفف المكتى في مقابر
فردية كباحتراـ شديد ،كحظرت حرؽ الجثث إال في حاؿ كصية المتكفى أك بناء عمى تعاليـ
ديانتو ..كطالبت المادة  131مف المعاىدة أطراؼ النزاع التحقيؽ في ظركؼ الكفاة كتقديـ
المسؤكليف إلى المحاكمة القضائية

()1

1/6البروتوكول اإلضافي األول
لقد تـ تفصيؿ معايير التعامؿ مع رفاة األشخاص المتكفيف بسبب االحتبلؿ أك االعتقاؿ الناجـ عف
االحتبلؿ أك خبلؿ األعماؿ العدائية بشكؿ تفصيمي ضمف نص المػػادة  34مف البركتكككؿ اإلضافي

األكؿ التفاقيات جنيؼ األربع لسنة  1949التي نصت عمى انو "  -1يجب عدـ انتياؾ رفات
األشخاص الذيف تكفكا بسبب االحتبلؿ أك في أثناء االعتقاؿ الناجـ عف االحتبلؿ أك األعماؿ العدائية
ككذلؾ رفات األشخاص الذيف تكفكا بسبب األعماؿ العدائية في بمد ليسكا ىـ مف رعاياه كما يجب

الحفاظ عمى مدافف ىؤالء األشخاص جميعان ككسميا عمبلن بأحكاـ المادة  130مف االتفاقية الرابعة ما لـ
تمؽ رفاتيـ كمدافنيـ معاممة أفضؿ عمبلن بأحكاـ االتفاقيات كىذا الممحؽ "البركتكككؿ"-2 .يجب عمى
األطراؼ السامية المتعاقدة التي تكجد في أراضييا ،كيفما تككف الحاؿ ،مكاقع أخرل تضـ رفات أشخاص
تكفكا بسبب االشتباكات أك أثناء االحتبلؿ أك االعتقاؿ أف تعقد ،حالما تسمح بذلؾ الظركؼ كالعبلقات

بيف األطراؼ المتخاصمة ،اتفاقيات بغية:
أ) تسييؿ كصكؿ أسر المكتى كممثمي الدكائر الرسمية لتسجيؿ القبكر إلى مدافف المكتى كاتخاذ الترتيبات
العممية بشأف ذلؾ.

ب)
ت)

تأميف حماية ىذه المدافف كصيانتيا بصكرة مستمرة.

تسييؿ عكدة رفات المكتى كأمتعتيـ الشخصية إلى كطنيـ إذا ما طمب ذلؾ ىذا البمد ،أك طمبو

أقرب الناس إلى المتكفى كلـ يعترض ىذا البمد.

-3يجكز لمطرؼ السامي المتعاقد الذم تقع في أراضيو مدافف ،عند عدـ تكفر االتفاقيات المنصكص
عمييا في الفقرة الثانية (ب) أك (ج) كلـ يرغب بمد ىؤالء المكتى أف يتكفؿ بنفقات صيانة ىذه المدافف أف

) (1انظر المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12آب  1949المرجع السابؽ ص140-139
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يعرض تسييؿ إعادة رفات ىؤالء المكتى إلى ببلدىـ كاذا لـ يتـ قبكؿ ىذا العرض أف يتخذ الترتيبات التي

تنص عمييا قكانينو المتعمقة بالمقابر كالمدافف كذلؾ بعد إخطار البمد المعني كفقان لؤلصكؿ المرعية".

()1

يتضح مف االستعراض السريع التفاقيات جنيؼ األربعة كالبركتكككؿ اإلضافي أف القانكف الدكلي اإلنساني
أكلى أىمية بالغة الحتراـ الميت ككضع القكاعد التي تحفظ كرامتو كعدـ العبث بالجثماف كالرفات كالمقابر
التي يدفنكف بيا بشكؿ مؤقت إلى أف يتـ تسميميـ لذكييـ ،كحسب ما سبؽ مف قكاعد يتكجب عمى الدكلة

الحاجزة ،أف اضطرت إلى دفف الحرب بسبب الظركؼ ،أف تدفنيـ كفقا لشعائرىـ الدينية كعادات كأعراؼ
عائبلتيـ .كيعتبر مخالفة ىذه القكاعد ،امتناع الدكلة الحاجزة عف تسميـ رفاة المتكفى نتيجة األعماؿ
القتالية لذكيو مف قبيؿ العقكبة الجماعية التي يمتد أثرىا لذكم المتكفى كيسبب آالما غير مبررة ليـ.

كيمكننا إيجاز القكاعد الكاردة في البركتكككؿ كاالتفاقيات كاجبة التنفيذ كما يمي:
أوال :التوثيق والتسجيل
يمزـ القانكف الدكلي اإلنساني أطراؼ النزاع المسمح تكثيؽ كؿ المعمكمات التعريفية لتشخيص المتكفى في
سجؿ خاص يرسؿ عند تكفر الفرصة لدكلة مكطف المتكفى ،كتشمؿ ىذه المعمكمات االسـ كالمقب
كالعبلمات الفارقة كتاريخ الميبلد كاسـ الدكلة كأم معمكمات أخرل ،كما يشمؿ التكثيؽ سبب الكفاة كنتائج

التحقيؽ في أسباب الكفاة كاالحتفاظ بمقتنيات المتكفى كأكراقو كتسجيميا.
ثانيا :عدم العبث بالجثة

يمزـ القانكف الدكلي اإلنساني أطراؼ النزاع باحتراـ جثة المتكفى كعدـ العبث بالجثة مف خبلؿ التشريح أك
سرقة األعضاء أك التخمص مف بعض األشبلء كالعبث بيا كاالحتفاظ بيا في مكاف مناسب إلى حيف

دفنيا أك تسميميا لذكييا عند أكؿ فرصة متاحة.
ثالثا :الدفن

يمزـ القانكف الدكلي اإلنساني أطراؼ النزاع بدفف المكتى فك انر كدكف أم تأخير في مقابر فردية كمناسبة كال

تحط مف كرامة الميت ،كأف تككف المقابر كاضحة كمعركفة كفي مكاف كاحد لممتكفيف مف نفس البمد
ككضع العبلمات الدالة عمى القبر في مكاف بارز ،كتتـ مراسيـ الدفف كفقنا لمشعائر الدينية لممتكفى كال

()1

انظر الممحؽ اإلضافي األكؿ التفاقيات جنيؼ ( 1977الممحؽ األكؿ اإلضافي إلى اتفاقيات جنيؼ المعقكدة

في 12آب  /أغسطس  1949كالمتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات الدكلية المسمحة) في المكقع اإللكتركني لمجنة
الدكلية لمصميب األحمر

https://www.icrc.org
13

بناء عمى كصية أك تعاليـ دينية لممتكفى ،كحتى في ىذه الحالة
يجكز حرؽ الجثة إال في ظركؼ قاىرة أك ن
()1
يمزـ القانكف الدكلي اإلنساني دكؿ النزاع المسمح االحتفاظ بالرماد كتسميمو لدكلة المتكفى أك عائمتو.
رابعا :تسميم الرفات
يمزـ القانكف الدكلي اإلنساني أطراؼ النزاع بتسميـ رفات المتكفى في أكؿ فرصة سانحة كيرفؽ مع الرفات

أك الجثة سجبلن بالمعمكمات التي تـ تكثيقيا مف الدكلة الحاجزة ،كال يجكز التأخير في التسميـ أك استخداـ
الرفات كالمعمكمات ألغراض المساكمة .كذلؾ بمكجب المادة  34مف البركتكككؿ األكؿ

()2

خامسا :وصايا المتوفين
ألزـ القانكف الدكلي اإلنساني أطراؼ النزاع باحتراـ كصايا المتكفيف مف أسرل الحرب كتسجيميا كارساليا
إلى دكلة المتكفى بدكف تأخير عف طريؽ الدكلة الحامية.
سادساً :احترام عائالت المتوفين
يمزـ القانكف الدكلي اإلنساني أطراؼ النزاع المسمح بتكفير اإلمكانية كالتسييؿ عمى كصكؿ أيسر المتكفيف

أك ممثميف عف حككماتيـ إلى المقابر كتأميف حماية المقابر كصيانتيا.
سابعاً :عدم إخراج المتوفين من المقابر

يحظر القانكف الدكلي اإلنساني عمى الدكؿ المتنازعة إخراج المتكفيف مف مدافنيـ إال بعد إببلغ دكلة

غرض طبية أك لغرض التحقيؽ.
المتكفى كألسباب تتعمؽ بالصالح العاـ أك أل ا
 1/7قواعد الصميب األحمر في القانون الدولي اإلنساني العرفي

إضافة إلى ما سبؽ مف قكاعد كأحكاـ كردت في صريح النص في اتفاقيات جنيؼ األربع كالبركتككالت

المرفقة أكدت منظمة الصميب األحمر في مجمكعة مف القكاعد األساسية الممزمة لكؿ أطراؼ النزاعات

العسكرية كالتي تعتبر مف مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني العرفي.

()1

انظر د .رجب عبد المنعـ متكلي ،الحماية الدولية لممقاتمين إثناء النزاعات الدولية المسمحة ،دار النيضة

العربية ،القاىرة  2006-2005ص143
( )2د .احمد أبو الوفا ،النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني ،ط ،3دار النهضة العربٌة ص35
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" المادة  :112يتخذ كؿ طرؼ في النزاع ،كمما سمحت الظركؼ ،كبخاصة بعد أم اشتباؾ ،كؿ التدابير
الممكنة ،كدكف إبطاء ،لمبحث عف المكتى كجمعيـ كاخبلئيـ دكف أم تمييز مجحؼ.

المادة  :113يتخذ كؿ طرؼ في النزاع كؿ اإلجراءات الممكنة لمنع سمب المكتى ،كيحظر تشكيو جثث
المكتى.
المادة  :114تسعى أطراؼ النزاع إلى تسييؿ إعادة رفات المكتى بناء عمى طمب الطرؼ الذيف ينتمكف

اليو أك بناء عمى طمب أقرب الناس إلى المتكفى .كما تعاد أمتعتيـ الشخصية.

المادة  :115تعامؿ جثث المكتى بطريقة تتسـ باالحتراـ ،كتحترـ قبكرىـ كتصاف بشكؿ مبلئـ.
المادة  :116يسجؿ كؿ طرؼ في النزاع جميع المعمكمات المتاحة ،لمتحقؽ مف ىكية المكتى ،قبؿ تدبير
()1

أمر الجثة ،ككضع عبلمات ألماكف القبكر.

"

انًطهب انثاَي
اتفالياث انماَىٌ اندوني نحمىق اإلَساٌ

 1/1االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري

تعرؼ ىذه االتفاقية التي اعتمدتيا الجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة في  2006حاالت االختفاء

القسرم ،كتضع قكاعد كأحكاـ لحماية األشخاص المختفيف قسريان ،كيرل الباحث أف احتجاز
الجثاميف مف قبؿ االحتبلؿ يقع ضمف تعريفات االختفاء القسرم ،ككما سيرد في سياؽ البحث ،فقد

عمد االحتبلؿ إلى إخفاء كؿ المعمكمات عف الشيداء بما في ذلؾ حقيقة كفاتيـ ،كلـ يسمح حتى

لمنظمة الصميب األحمر مف التحقؽ مف كاقعة الكفاة ،كذلؾ طكاؿ سنكات مف االحتجاز .كينظر

خبراء القانكف إلى ىذه االتفاقية باعتبارىا إنجا از لؤلمـ المتحدة في محاربة ظاىرة االختفاء القسرم
في الدكؿ أطراؼ النزاعات المسمحة أك غيرىا كخاصة اختطاؼ األطفاؿ كالنساء.
كجاء في متف المادة  15مف االتفاقية

()1

انظر المكقع االلكتركني لمنطمة الصميب االحمر الدكلي

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/customary-law-rules291008.htm
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" تتعاكف الدكؿ األطراؼ فيما بينيا كيقدـ بعضيا لبعض أقصى ما يمكف مف المساعدة لمساعدة

ضحايا االختفاء القسرم كلمبحث عف األشخاص المختفيف كتحديد أماكف كجكدىـ كتحريرىـ
ككذلؾ ،في حالة كفاة األشخاص المختفيف ،إخراج جثثيـ كتحديد ىكيتيـ كاعادة رفاتيـ.

()1

"

كنبلحظ مف نص المادة أف االتفاقية تمزـ األطراؼ بإعادة جثاميف أك رفات المتكفيف إلى ذكييـ

أم أف الحماية ال تشمؿ المفقكد حيان إنما تطاؿ أيضا جثمانو في حاؿ تحقؽ كفاتو.
 1/2االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
اتفاقية حماية حقكؽ اإلنساف في نطاؽ مجمس أكركبا ركما في  4نكفمبر  ،1950كالتي التي
كقعتيا دكؿ أعضاء في مجمس أكركبا جاءت تأكيدا عمى قكاعد كمبادئ حقكؽ اإلنساف .كقد

كردت في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ
 .1948كىذه االتفاقية ال تتناكؿ مكضكع إعادة المكتى إلى ذكييـ بصريح النص لكنيا أكدت في

المادة  8عمى أف:

 .1لكؿ إنساف حؽ احتراـ حياتو الخاصة كالعائمية كمسكنو كمراسبلتو .
 .2ال يجكز لمسمطة العامة أف تتعرض لممارسة ىذا الحؽ إال كفقان لمقانكف كبما تمميو الضركرة
في مجتمع ديمقراطي لصالح األمف القكمي كسبلمة الجميكر أك الرخاء االقتصادم لممجتمع ،أك

حفظ النظاـ كمنع الجريمة ،أك حماية الصحة العامة كاآلداب ،أك حماية حقكؽ اآلخريف

كحرياتيـ .

()2

كفسرت المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف ،في قرارىا حكؿ قضية ضد ركسيا التي احتجزت

جثاميف ضحايا حرب مف الشيشاف
)06.06.2013

38450/05

( MASKADOVA V.RUSSIA

أف احتجاز الحككمة

الركسية لمجثاميف يعتبر مسان بحقكؽ أساسية لئلنساف كاعتبرت أف رفض تسميـ الجثاميف لذكييـ
مف الشيشاف يتعارض مع المادة  8مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف كأف ىذه المادة تكفؿ

حقكؽ أساسية كشخصية لئلنساف منيا حقو في دفف الميت بكرامة كحسب التعاليـ كالعادات
المتبعة
()1

()3

.

انظر األمـ المتحدة ،حقكؽ اإلنساف ،مكتب المفكض السامي ،المكقع اإللكتركنية ohchr.org.http://www

( )2انظر ًص االتفاليت جاهعت هٌيسىتا  ،هكتبت حمىق اإلًساى الوىلع اإللكتروًي
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.htmlتاريخ السيارة .11.110.10
( )3انظر قرار محكمة العدؿ العميا في إسرائيؿ الصادر في قضية  2016/4466عمياف ضد دكلة إسرائيؿ بتاريخ
 14.12.2017كالذم يتناكؿ فيو رأم األغمبية مكقؼ القانكف الدكلي اإلنساني مف احتجاز الجثاميف ،كتطرؽ إلى
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خالصة المبحث
أف
يتضح لنا مما سبؽ مف اتفاقيات كمعاىدات دكلية في حقكؽ اإلنساف في أكقات السمـ كالحربٌ ،
المشرع الدكلي أكلى اىتمامان ممحكظان ككاضحان كال يقبؿ التأكيؿ كالتفسير في أىمية الحفاظ عمى
كرامة اإلنساف حيان كميتان ،كأف حقكؽ اإلنساف ال تتكقؼ كتنتيي لحظة كفاتو ،بؿ تستمر كيبقى
كاجب الحفاظ عمييا مكفكال بالكثير مف المعاىدات الدكلية التي تؤكد عمى حؽ الميت بالدفف

الكريـ كاحتراـ عاداتو كتقاليده كتعاليـ ديانتو بالدفف ،كعدـ العبث في جثتو كرفاتو كتمكيف عائمتو
مف تكديعو كدفنو في مسقط رأسو عند أكؿ فرصة تتاح لذلؾ .كتعتبر االتفاقيات المذككرة أف

الحقكؽ المذككرة ىي حقكؽ أساسية لئلنساف في حياتو كمماتو كال يجكز انتياكيا كالمس بيا مف

أم طرؼ في السمـ كالحرب.

كلمزيد مف التكضيح ننتقؿ إلى المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ كالذم يتناكؿ مكقؼ األدياف

السماكية مف الدفف الكريـ لمميت.

انًبحث انثاَي
اندفٍ في األدياٌ انسًاويت
أكلت األدياف السماكية أىمية بالغة الحتراـ الميت ككرامتو كأكصت في تعاليميا المختمفة بالدفف
الفكرم في قبر تحت التراب ،ككانت أكؿ عممية دفف في تاريخ البشرية عندما ارتكب قابيؿ أكؿ
جريمة في التاريخ بقتؿ أخيو ىابيؿ ،كلـ يكف يعرؼ كيؼ يخفي جريمتو بإخفاء الجثة ،فأرسؿ اهلل
لو غرابيف اقتتبل فقتؿ أحدىما اآلخر ،فحفر القاتؿ حفرة بمنقاره كالقى بيا الغراب الميت كأغمؽ
الحفرة بالتراب ،فاستدؿ قابيؿ إلى طريقة الدفف كحفر حفرة كدفف فييا ىابيؿ .ككانت ىذه أكؿ
عممية دفف في تاريخ البشرية ،ينظمت أحكاميا كطرائقيا فيما بعد في الديانات السماكية الييكدية

كالمسيحية كاإلسبلمية ،التي تتفؽ جميعيا عمى دفف جثماف الميت تحت التراب .كنستعرض فيما
يمي الدفف في الديانتيف اإلسبلمية كالييكدية في مطمبيف:
نتناكؿ في المطمب األكؿ الدفف في الديف اإلسبلمي
فيما نتناكؿ في المطمب الثاني الدفف في الديف الييكدم

قرار المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف في سياؽ الحديث عف أثر احتجاز الجثاميف عمى حقكؽ عائمة المتكفى،
كسيفرد الباحث مكضكعا خاصا عف قرار المحكمة.
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المطمب األول
اندفٍ في انديٍ اإلساليي
أفردت التعاليـ الدينية اإلسبلمية مساحة كاسعة لحقكؽ اإلنساف في حياتو ككذلؾ أحكاـ العناية بو
بعد أف يفارؽ الحياة كيحيف أجمو ،باعتبار أف كرامة اإلنساف تمتد إلى مماتو ،كسنتناكؿ في ىذا
المطمب بعض األحكاـ كالتعاليـ في الديف اإلسبلمي بشأف الميت كدفنو:
 .1الموت:
المكت يرتبط بالحقائؽ الغيبية التي ال تدركيا عقكؿ البشر كال حكاسيـ ،كالركح كما كردت في

يبل
الرك ًح ۖ قيًؿ ُّ
ؾ عى ًف ُّ
الركحي ًم ٍف أىمًٍر ىربِّي ىكمىا أيكًتيتيـ ِّم ىف الًٍعمًٍـ ًإاال قىًم ن
القرآف الكريـ :ىكيىسٍأىليكنى ى

()1

كلكؿ مذىب مف المذاىب الفقيية رأم في المكت ،حيث يذىب الحنفية إلى أف المكت ىك أمر
كجكدم ألنو ضد الحياة ،كقيؿ أمر عدمي"

()2

أما المالكية ،فقد كصفت المكت بأنو" :كجكد تضاد

()3
بأنو":مفارقة
الحياة ،فبل يعرل الجسـ عنيما ،كال يجتمعاف فيو"  .أما الشافعية فيصفكف المكت ٌ

الركح لمبدف "( ،)4أما المذىب الحنبمي فيرل مكت النفكس ىك مفارقتيا ألجسادىا كخركجيا منو".
()5

إذف نخمص إلى القكؿ بأف المكت ىك مفارقة الحياة اإلنسانية مفارقة تامة ،تتكقؼ عندىا كؿ
األعضاء عف أداء كظائفيا ،كيككف جسده في ىذه الحالة "جثة".
()1
()2

( اإلسراء،) 85 :
زيف الديف الحنفي بف نجيـ ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق .ج  .1ط . 2.دار المعرفة .بيركت ،ب .ت،

ص. 115 .
() 3

أحمد بف محمد الصاكم ،بمغة المسالك ألقرب المسالك،

ط .1.ج ،1.دار الكتب العممية ،لبناف

(.)1995ص354
()4
() 5

الشربيني  ،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج .دار الفكر .بيركت( ،ب .ت) ص329 .

الزرعي الدمشقي أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أيكب أبك عبد اهلل  ،الروح في الكالم عمى أرواح

األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة ،دار الكتب العممية .بيركت ،1975 .ص.34 .
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 .2تعريف الجثة:
 2.1الجثة لغة:
الجث :القطع :كقيؿ قطع الشيء مف أصمو
كشجرة مجتثة :ليس ليا

أصؿ في األرض ،قاؿ تعالى في الشجرة الخبيثة " :ىك ىمثى يؿ ىكمً ىم وة ىخبًيثى وة
ؽ ٍاأل ٍىر ً
فى ٍك ً
ض ىما لىيىا ًم ٍف قى ىروار"( ، )1فسرت بأف ىذه الشجرة اقتمعت جذكرىا

ت ًم ٍف
اجتيثا ٍ
ىك ىش ىج ىروة ىخبًيثى وة ٍ
()2
مف األرض لعدـ ثباتيا

كالجثة :شخص اإلنساف قاعدا أك نائما ،كالجمع جثث كأجثاث ،كقيؿ :جثة اإلنساف :شخصو
متكئا ،أك نائما ،فأما القائـ فبل يقاؿ جثتو ،إنما يقاؿ قمتو

()3

.

 2.2أما الجثة اصطالحا:
تعرؼ الجثة اصطبلحا بأنيا" :جسد اإلنساف بعد مفارقة الركح لمبدف ،كىي المرحمة التي يمر بيا
اإلنساف نتيجة الحكـ بكفاتو في عرؼ الطب كالشرع "

()4

 .3حقوق الميت:
ىناؾ حقكؽ حفظيا الشرع لمميت ،تصكف كرامتو ،لخصيا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بقكلو" :
أف آدـ عميو السبلـ قبضتو المبلئكة ،كغسمكه ،ككفنكه ،كحنطكه ،كحفركا لو ،كألحدكا ،كصمكا عميو،
ثـ دخمكا قبره ،فكضعكه في قبره ،ككضعكا عميو المبف ،ثـ خرجكا مف القبر ،ثـ حثكا عميو التراب،
ثـ قالكا :يا بني آدـ ىذه سنتكـ "( ،)5فحقكؽ الميت كثيرة منيا :الحؽ في تجييز الميت ،تغسيمو،
تكفي نو ،الصبلة عميو كتشييعو كدفنو في القبر ،كلكؿ كاحدة مف ىذه الحقكؽ حكـ كحكمة ،إال أننا
سنستعرض في ىذه الصفحات بعض ىذه الحقكؽ:
 3.1حق الميت في الكفن:
()1
()2

( سكرة إبراىيـ آية ) 26 :
نائمة صبرم ،المبصر لنور القرآن ،مج ،5 .مطبعة الرسالة المقدسية ،القدس الشريؼ  2001ص.157 .

()3أبك الفضؿ محمد بف مكرـ بف منظكر ،لسان العرب ،ج . 2.ط .1دار صادر .بيركت( .ب .ت ).ص 126
()4

رقية عرار ،أحكام التصرف بالجثة في الفقو اإلسالمي ،رسالة ماجستير .جامعة النجاح الكطنية2010 ،

.9
()5

محمد بف عمي بف محمد الشككاني ،فتح القدير ،ج ،3.دار الكتب العممية .بيركت .)1994( ،ص67 .
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ص

التكفيف لغة كاصطبلحا:
التكفيف لغة :التغطية ،كمنو سمي كفف الميت ،ألنو يستره ،كالجمع أكفاف ،كالكفف ثياب يمؼ فييا
الميت.
الكفف اصطبلحا :أما الكفف اصطبلحا فيك ال يخرج عف المعنى المغكم ،فتكفيف الميت يعني لفو
بالكفف .الكفف في حكـ الكاجب ،لقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ " :ألبسكا مف ثيابكـ البياض،
فإنيا خير ثيابكـ ككفنكا فييا مكتاكـ "  .أما الشييد فيتكجب تكفينو في ثيابو التي قتؿ فييا ،عف
ابف عباس قاؿ " :أمر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يكـ أحد بالشيداء أف تنزع عنيـ الحديد
كالجمكد كقاؿ :ادفنكىـ بدمائيـ كثيابيـ " ركاه أحمد كأبك داكد كابف ماجة.

()1

 3.2حق الميت في الصالة عميو:
الصبلة عمى الميت ىي فرض كفاية عمى األحياء ،فإذا فعميا البعض أسقط اإلثـ عف الباقيف،
كمف األدلة عمى مشركعيتيا :أما الشييد فبل يصمى عميو ،عف أنس " :أف شيداء أحد لـ يغسمكا
كدفنكا بدمائيـ كلـ يصؿ عمييـ".

()2

 . 3.3حمل الجثة وتشييعيا:
حمؿ الجثة إلى محؿ دفنيا ىك فرض كفاية .كمف السنة أف يحمميا أربعة نفر مف جكانب النعش
األربعة ،كقاؿ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ " :مف حمؿ جكانب السرير األربع كفر اهلل عنو
أربعيف كبيرة "

()3

كاتباع الجنائز مف السنة ،عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل

صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ :حؽ المسمـ عمى المسمـ خمس :رد السبلـ ،كعيادة المريض ،كاتباع
الجنائز ،كاجابة الدعكة ،كتشميت العاطس"

()4

 ،كأمر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ اإلسراع في

الجنازة ،عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ ،سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ" :
()5

أسرعكا بالجنازة ،فإف تؾ صالحة فخير تقدمكنيا ،كاف تؾ سكل ذلؾ فشر تضعكنو عف رقابكـ "

()1

محمد بف عمي بف محمد الشككاني،

()2

محمد بف عمي بف محمد الشككاني ،فتح القدير مصدر سابؽ ،ص 71

()3

محمد بف عمي بف محمد .الشككاني ،فتح القدير مصدر سابؽ ،ص103 .

()4
()5

مصدر سابؽ ص68 .

محمد ناصر الديف األلباني .مختصر صحيح اإلمام البخاري .مصدر سابؽ ص293 .
محمد ناصر الديف األلباني .مختصر صحيح اإلمام البخاري مصدر سابؽ ص310 .
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مف ىنا نرل أف حمؿ الجثة كتشييعيا ىك مف سنف اإلسبلـ ،حث عمييا الرسكؿ صمى اهلل عميو
كسمـ ،عف أبي سعيد المقبرم أنو سأؿ أبا ىريرة رضي اهلل عنو فقاؿ " :سمعت النبي صمى اهلل
عميو كسمـ قاؿ " :مف شيد الجنازة حتى يصمي ،فمو قيراط ،كمف شيدىا حتى تدفف كاف لو
()1

قيراطاف ،قيؿ :كما القيراطاف؟ قاؿ  :مثؿ الجبميف العظيميف".
 . 3.4الحق في الدفن:

أجمع الفقياء عمى كجكب دفف الميت ،كأف كجكبو فرض عمى سبيؿ الكفاية ،كقد جاءت فكرة
الدفف مف إرشاد اهلل سبحانو كتعالى كىدايتو لقابيؿ إلى دفف أخيو ىابيؿ ،حيث قاؿ اهلل سبحانو

ىخ ً
ؼ يك ًارم سكءةى أ ً
ً ً
ث الماو يغرابا ي ٍبح ي ً
يو ۖ قىا ىؿ
كتعالى في كتابو العزيز " :فىىب ىع ى ي ى ن ى ى
ىٍ ى
ث في ٍاأل ٍىرض ليي ًرىيوي ىك ٍي ى ي ى
ًً
ً
ً
كف ًمثٍ ىؿ ىذا اٍل يغر ً
يف "( )2كقد ذكر
ىع ىج ٍز ي
ت أٍ
ىيا ىكٍيمىتىا أ ى
ىص ىب ىح م ىف الانادم ى
ىف أى يك ى
م ىس ٍك ىءةى أىخي ۖ فىأ ٍ
اب فىأ ىيك ًار ى
ى
بالفتح القدير أف قابيؿ طمب أخاه ىابيؿ ليقتمو ،فراغ الغبلـ منو في رؤكس الجباؿ ،فأتاه يكما مف
األياـ كىك يرعى غنما لو كىك نائـ ،فرفع صخرة فشدخ بيا رأسو فمات ،فتركو بالعراء كال يعمـ
كيؼ يدفف ،فبعث اهلل غرابيف أخكيف فاقتتبل ،فقتؿ أحدىما صاحبو ،فحفر لو ثـ حثا عميو (.)3
ىماتىوي فىأى ٍق ىب ىرهي "( ،)4أم
كقد كردت أية الدفف في سكرة عبس ،حيث قاؿ اهلل سبحانو كتعالى " :ثياـ أ ى
أماتو كجعؿ لو قب ار يكارم في إكراما لو ،كلـ يجعمو ممقى لمسباع كالكحكش كالطيكر ،قاؿ الخازف:
كىذه تكرمة لبني آدـ عمى سائر الحيكانات "( .)5كقاؿ اهلل سبحانو كتعالى في كتابو العزيز " :أىلى ٍـ
ً و
ً
ً
اء
ض ًكفىاتان (  ) 25أ ٍ
ىن ٍج ىع ٍؿ األ ٍىر ى
اء ىكأ ٍىم ىكاتان (  ) 26ىك ىج ىعٍم ىنا فييىا ىرىكاس ىي ىشام ىخات ىكأ ٍ
ىسقى ٍي ىنا يك ٍـ ىم ن
ىح ىي ن
()6

كيفسر الصكباني ىذه اآليات بقكلو " :أم ألـ نجعؿ ىذه األرض التي تعيشكف

فيىراتان ( ) 27
عمييا كاألـ لكـ ،تجمع األحياء عمى ظيرىا ،كاألمكات في بطنيا .قاؿ المفسركف الكفت ىك

الجمع كالضـ ،فاألرض تجمع كتضـ إلييا جميع البشر ،فيي كاألـ ليـ ،األحياء يسكنكف فكؽ
()7

ظيرىا في المنازؿ كالدكر ،كاألمكات يسكنكف في بطنيا في القبكر.
()1

محمد ناصر الديف األلباني .مختصر صحيح اإلمام البخاري مصدر سابؽ ص313 .

()2

(المائدة،)31 :

()3
()4
()5
()6
()7

محمد بف عمي بف محمد .الشككاني ،فتح القدير مصدر سابؽ ص41 – 40 .
( عبس) 21 :

محمد عمي الصابكني ،صفوة التفاسير .دار الصابكني .القاىرة  )1997( .ص495 .
المرسبلت27-25،
(محمد عمي الصابكني ،صفوة التفاسير .مصدر سابؽ ص477 .
21

فإكراـ الميت دفنو ،كاالستعجاؿ في ذلؾ ،ألنو أصكف لو كأحفظ مف التغيير ،حيث قاؿ الرسكؿ
صمى اهلل عميو كسمـ " :ال تؤخركا الجنازة إذا حضرت ".

() 1

 ،كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ

عندما عاد طمحة بف البراء – رضي اهلل عنو " إني ال أرل طمحة إال كقد حدثت فيو المكت
فآذنكني بو ،كعجمكا ،فإنو ال ينبغي لجثة مسمـ أف تحبس بيف ظيراني أىمو "( ،)2إال أنو قد يخالؼ
ىذا األصؿ لسبب مف األسباب ،كأف يتـ العثكر عمى جثة مجيكلة اليكية ،فيؤخر الدفف لحيف
التعرؼ عمى صاحب الجثة مف قبؿ ذكيو ،أك مات في ظركؼ غامضة فيتـ تأخير الدفف لحيف
التحقؽ مف سبب الكفاة كغيرىا مف األسباب ،فيتـ االحتفاظ بمثؿ ىذه الجثث في ثبلجات أعدت
خصيصا لحفظيا لحيف يتـ دفنيا.

انًطهب انثاَي:
اندفٍ عُد انيهىد
كنتناكؿ في ىذا المطمب أىمية الدفف ككيفية الدفف حسب تعاليـ الديانة الييكدية
 .1أىمية الدفن
حسب الديانة الييكدية ال يجكز إ بقاء جثة الميت دكف دفف بؿ يجب دفنيا فك ار في نفس اليكـ
كدكف تأخير إال إذا اقتضت الضركرة كلـ يكف باإلمكاف دفنيا فكرا ،كمصدر ىذه التعميمات الدينية
في الديف الييكد مف الفقرة الكاردة في التكراة " ال تعمقكا جثتو عمى الشجرة كادفنكه في نفس اليكـ
"( .)3كالدفف عمى عجؿ ال يشمؿ في الديانة الييكدية الييكد فقط بؿ " األغراب " أيضا مف غير
الييكد ،كجاء في التكراة أف ييكشاع قتؿ احد الممكؾ كفي المساء دفنو تحت ككـ مف الحجارة

()4

كسبب ذلؾ أف " احد العقكبات القاسية لئلنساف ىي أف ال ييدفف بشكؿ الئؽ كأف تيمقى جثتو عمى
األرض عرضة الفتراس الحيكانات كالطيكر "( )5كجاء في التكراة "" :ككانت جثتؾ طعاما لكؿ
طير في السماء كحيكاف عمى األرض ،كليس ىناؾ اكثر خكفا مف ذلؾ"
()1

محمد بف يزيد القزكيني بف ماجة .سنن ابن ماجة .تحقيؽ :عمي محمد معكض .ط ،1.دار الكتب العممية،

بيركت( .ب .ت) ،ص476 .
()2سميماف بف األشعث أبك داكد األزدم السجستاني ،سنن أبي داود ،دار الفكر ،بيركت( ،ب .ت).ص200
()3
()4
()5

انظر شرح كاؼ عف الدفف عند الييكد في مكقع ككبيديا ).https://he.wikipedia
مكقع ككبيديا  ).https://he.wikipediaمصدر سابؽ
مكقع ككبيديا  ).https://he.wikipediaمصدر سابؽ
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 .2طريقة الدفن
بكجو عاـ ،يحرص الييكد عمى غسؿ مكتاىـ بأسرع كقت ممكف ،ثـ يقكمكف بدفنيـ في احتفاؿ

يجب أف يتسـ بالبساطة بعد أف تتمى صبلة القاديش.

كيستخدـ اإلشكناز تكابيت يدفنكف فييا المكتى ،أما الييكد الشرقيكف فيدفنكف مكتاىـ في األرض

مباشرة كما ىك الحاؿ عند المسمميف .كعادة ما يدفف الييكدم الذم يمكت ميتة طبيعة في شاؿ
الصبلة ( طاليت) الذم كاف ىك الحاؿ يستخدمو أثناء حياتو.

أما مف يقتؿ فيؤخذ بمبلبسو الممطخة ،كيمؼ بشالو حتى ال يفقد أم جزء مف أعضاء جسمو .كاذا

كاف الميت طفبلن لـ يختف ،يتمسؾ الييكد بختانو قبؿ دفنو باإلضافة إلى إطبلؽ اسـ عبرم عميو.
كىناؾ عدة طقكس ذات طابع شعبي مرتبطة بمراسـ الدفف ،فكانت إحدل صمكات اإلشكناز في

الجنازة الييكدية تتضمف طمب الغفراف مف الجثة ،كىي عادة ظمت قائمة حتى عاـ 1887ـ ،حيف
أكقفيا الحاخاـ األكبر في إنجمترا .كيمقي السفارد عمبلت في الجيات األربع بكصفيا ىدية أك

رشكة لؤلركاح الشريرة.

كتحظى المدافف الييكدية بنفس االىتماـ الذم تحظى بو طقكس الدفف ،كىي تسمى" بيت األحياء"

أك " بيت األزلية" .كقد صرح أحد الحاخامات أف المقبرة أكثر قداسة مف المعبد الييكدم ،أم أف

المكاف الذم يدفف فيو الييكدم أكثر قداسة مف المكاف الذم يعبد فيو اإللو .كلعؿ ىذا االىتماـ
الزائد بجثماف الميت يفسر اىتماـ دكلة االحتبلؿ بجثث الجنكد القتمى اإلسرائيمييف ،كمف ىنا

محاكالتيا المستمرة في استرداد جثث القتمى اإلسرائيمييف في سيناء أك في جنكبي لبناف كأخي انر في

غزة .

كيزكر الييكد المقابر في األعياد ليقيمكا الصمكات أماـ قبكر المكتى حتى يتشفعكا ليـ عند اإللو،
كالبد مف دفف جميع الييكد في المكاف نفسو بالطريقة نفسيا ،كيحتفظ بأماكف خاصة في المدافف

لمعمماء كالحاخامات كالشخصيات البارزة .كلمدفف في "األرض المقدسة" داللة خاصة ،كىذا أمر

منطقي في اإلطار الحمكلي ،فمع حمكؿ اإللو في األرض كالشعب ،كعدـ تجاكزه ليما ،يتراجع

الخمكد الفردم كيحؿ محمو الخمكد عف طريؽ التكحد مع األمة كاألرض.

كال يزاؿ كثير مف أثرياء الييكد في العالـ يشتركف قطعان مف األرض ليدفنكا فييا ،كىك األمر الذم

أدل إلى ارتفاع ثمف المقابر .كقد لكحظ أف بعض المياجريف مف بمداف االتحاد السكفيتي السابؽ
يصمكف أحيانان إلى فمسطيف كمعيـ تكابيت لبعض أفراد األسرة ليدفنكا فييا ،كلكنيـ يكتشفكف أف
أسعار المدافف باىظة ،كأنيـ غير قادريف عمى دفع الثمف ،مما يدفع البعض إلى دفف مكتاىـ في
()1

بمدانيـ األصمية.
()1

انظر المكقع الديني " بيت شباد " https://he.chabad.org/
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بالغا بنقؿ رفات معظـ الزعماء الصياينة فكر إعبلف دكلة
ككانت الحككمة قد اىتمت
اىتماما ن
ن
"إسرائيؿ" ،عاـ 1948ـ؛ حتى تكتمؿ "قداستيـ" في المثكل األخير عمى "األرض المقدسة"! حيث
مف المعركؼ أنو ال يجكز إخراج جثة الييكدم المدفكنة مف األرض إال إلعادة دفنيا في مدافف

كيقاؿ في التراث الديني الشعبي في التممكد إف جثة الميت خارج
العائمة ،أك في أرض "إسرائيؿ" ،ي
()1
المقدسة كتتكحد معيا ".
فمسطيف تزحؼ تحت األرض بعد دفنيا حتى تصؿ إلى األرض ٌ
كتكصي الشريعة الييكدية ،أنو عند عممية دفف الميت البد مف كجكب اتصاؿ الجسد بالتراب ،كما

اب ،كًالىى تير و
كد" .كبأف يككف دفف الميت الييكدم بكاسطة الييكد ،كال
اب تى يع ي
ى
كرد في التكراة "ألىان ىؾ تيىر ه ى
يشارؾ في الدفف غير الييكد .كما شددت الشريعة الييكدية عمى الييكد عدـ السماح لغير الييكد

في النظر إلى كجو الميت ،كال إلى الميت كىك في القبر ،حتى كاف كاف كجيو مغطى .

كاذا استعاف أبناء جماعة "الحف ار قاديشيا" ،كىي الجمعية التي تتكلي تغسيؿ الميت كتكفينو ،بغير

بعيدا عف القبر
الييكد في إحضار األحجار أثناء عممية الدفف لتغطية القبر ،يجعمكنيـ يترككنيا ن
()2
حتى ال ينظر أحدىـ إلى داخؿ القبر قبؿ ردمو بالتراب.
كبعد االنتياء مف الدفف يبتعد المشيعكف أربعة أذرع عف القبر كيككنكف صفكفنا ينبغي أال يقؿ عدد
أفراد الصؼ عف عشرة رجاؿ ،كال يككف مف بينيـ أقرباء الميت .كمف الممكف أف يككنكا صفيف
خالعا نعمو بيف ىذه الصفكؼ كيقكـ
عدد أفراد كؿ صؼ منيـ خمسة أفراد ،يمر قريب الميت
ن
المشيعكف بتقديـ التعازم لو.
خالصة المبحث
إف األدياف السماكية كخاصة الديانتيف الييكدية كاإلسبلمية قيد البحث في ىذا
خبلصة القكؿٌ :
المطمب ،يكلياف أىمية بالغة لكرامة اإلنساف حيان كميتان ،بؿ كيضعاف األحكاـ كالتعميمات لطريقة
الدفف تحت التراب عمى نحك يحقؽ الراحة لمميت كالكرامة لو كلعائمتو .كحتى في أكقات الحرب
فقد حرص اإلسبلـ عمى عدـ التمثيؿ بقتمى العدك كحثت نصكصو عمى كجكب احتراـ النفس
البشرية ،كأف تككف الفضيمة حاكمة لسمكؾ الجندم المسمـ في زحمة تبلحـ السيكؼ ،فبل يعتدم
عمى جثث األمكات بالتمثيؿ ،كأف يراعى حرمة المكتى فبل يتعرض لجثثيـ بالتشكيو ،ففي الحديث
عف قتادة رضي اهلل عنو أف النبي ﷺ " :كاف يحث عمى الصدقة ،كينيى عف المثمة " .كىذا
داللة عمى احتراـ اإلسبلـ لمنفس البشرية في حياتيا ،بؿ كبعد مماتيا ،كشرع ليا األحكاـ ما
()1المكقع الديني " بيت شباد " المصدر السابؽ
()2

المكقع الديني " بيت شباد " المصدر السابؽ
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يصكف كرامتيا كفضميا.

() 1

كالحرب في اإلسبلـ ىي ضركرة قصكل تيدؼ إلى حماية حقكؽ

اإلنساف مف انتياكات العدك الذم يستخدـ القكة كيستبد بالطغياف يقكؿ اهلل تعالى في كتابو الحكيـ
" فإف انتيكا فبل عدكاف إال عمى الظالميف "

() 2

 .كىك يضع التعميمات كاألحكاـ لمتعامؿ مع

األسرل كالجرحى كالقتمى في ميداف المعركة.
كفيما يتعمؽ بالديانة الييكدية فيي أيضا تحرص عمى دفف الييكد القتمى في مياديف الحرب ،ككما
رأينا أعبله تبذؿ الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة كؿ جيكدىا مف اجؿ استرداد رفات جنكدىا الذيف
قتمكا في معارؾ سابقة.
أف احتجاز الجثاميف ال يتعارض مع القانكف الدكلي اإلنساني كحسب ،إنما يتعارض
كيرل الباحث ٌ
أيضا مع تعاليـ كأحكاـ الديانات السماكية.

المبحث الثالث
تكييف جريمة االحتجاز وفقا لمقانون الدولي والدولي اإلنساني
عمى ضكء العرض القانكني السابؽ كالذم يتضح مف خبللو أف األحكاـ كاالتفاقيات الدكلية تناكلت
حقكؽ المكتى في الدفف الكريـ كالسرعة في تسميـ الجثث إلى عائبلتيـ ،لكنيا لـ تتناكؿ عمى كجو
التخصيص احتجاز الجثاميف في الثبلجات كمقابر أرقاـ لفترات طكيمة جدا ،ىي األطكؿ في
التاريخ .سنتناكؿ في ىذا المبحث التكييؼ القانكني المقترح الحتجاز الجثاميف كآثار عدـ تجريـ
االحتجاز بشكؿ مباشر في القانكف الدكلي كاإلسرائيمي كذلؾ في مطمبيف:
نتناول فً المطلب األول :موقف القانون الدولً والدولً اإلنسانً من الجرائم المتصلة بجرٌمة
االحتجاز.
فيوا ًتٌاول في الوطلب الثاًي موقف إسرائٌل من تطبٌق االتفاقٌات الدولٌة على المناطق المحتلة

()1

نائؿ مصراف ،مبدأ التمييز والضرورة الحربية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة 2012

ص22
( )2سورة البقرة آٌة 193
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انًطهب األول
يىلف انماَىٌ اندوني واندوني اإلَساَي يٍ انجرائى انًتصهت بجريًت االحتجاز:
كنبحث فيو الجرائـ التي يرتكبيا االحتبلؿ كالمرافقة لجريمة االحتجاز كمكقؼ القانكف الدكلي
كالدكلي اإلنساني مف ىذه الجرائـ:

أوال :جريمة التعذيب
جاء في المادة األكلى مف اتفاقية مناىضة التعذيب ( ،)1يقصد بالتعذيب  " :أم عمؿ ينتج عنو
ألـ أك عذاب شديد ،جسديان كاف أك عقميا ،يمحؽ عمدا بشخص ما بقصد الحصكؿ مف ىذا
الشخص ،أك مف شخص ثالث ،عمى معمكمات أك عمى اعتراؼ ،أك معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو أك
يشتبو في انو ارتكبو ،ىك أك أم شخص ثالث( )......أك عندما يمحؽ مثؿ ىذا األلـ أك العذاب
ألم سبب مف األسباب يقكـ عمى التمييز أيا كاف نكعو "
وٌعتبر التعذٌب احدى جرائم الحرب  ،فً اتفاقٌات جنٌف (،)2
كذلؾ ،تحظر المادة  3المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ كالمادة  2-75أ) كىػ) في البركتكككؿ
اإلضافي األكؿ كالمادة  2-4أ) كح) في البركتكككؿ اإلضافي الثاني" ،انتياؾ الكرامة الشخصية
كبكجو خاص المعاممة الميينة كالمحطة مف قدر اإلنساف" .كفي النزاعات المسمحة الدكلية ،تيشكؿ
ىذه األعماؿ مخالفات جسيمة .كفي النزاعات المسمحة غير الدكلية ،تيشكؿ انتياكات خطيرة.

كقد صنفت دراسة لمجنة الدكلية عف القانكف العرفي (المادة  )90كالمحكمة الجنائية الدكلية
ليكغكسبلفيا السابقة حظر التعذيب ،كالمعاممة القاسية أك البلإنسانية ،كاالعتداء عمى كرامة
اإلنساف ،كبكجو خاص المعاممة الميينة كالمحطة مف قدر اإلنساف ،كقاعدة عرفية.
كقد تقع جريمة التعذيب عمى جسـ اإلنساف ماديا أك عمى كرامتو كانسانيتو معنكيا كىي تتمثؿ في
" العدكاف عمى سبلمة جسد المجني عميو في التعذيب المادم أك البدني ،أك كرامتو الشخصية أك
()1

اإلنسانية أك نفسيتو في التعذيب المعنكم كالنفسي "
()1

انظر اتفاقية األمـ المتحدة لمناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البل إنسانية

أك الميينة  10أيمكؿ  1984عمى المكقع اإللكتركني لمصميب األحمر
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/torture-law-2011-06-24.htm
()2الدكتكر عبد الكاحد محمد الفار ،الجرائم الدولية وسمطة العقاب عمييا ،دار النيضة العربية  1996،ص220
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كيقكـ حظر التعذيب كالمعاممة القاسية أك البلإنسانية الحاطة مف قدر اإلنساف ،أيضان في مجاؿ
القانكف الدكلي ،كالعالمي ،كاإلقميمي لحقكؽ اإلنساف.
كيرد الحظر في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف (المادة  ،)5كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ
المدنية كالسياسية (المادة  ،)7كاتفاقية األمـ المتحدة لمناىضة التعذيب ،كاالتفاقية األكركبية
لحماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية (المادة  ،)3كاتفاقية البمداف األمريكية لحقكؽ اإلنساف
(المادة  ،)2-5كالميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب (المادة  ،)5كالميثاؽ العربي لحقكؽ
اإلنساف (مادة.)8
كبمكجب النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ،يشكؿ التعذيب كالمعاممة القاسية أك
البلإنسانية أك الحاطة مف قدر اإلنساف جريمتي حرب في إطار المادة ()2(8أ)()"11()"3()"1
ك( ،)"2()"1()2كجريمتيف ضد اإلنسانية في إطار المادة ()1(7ك) ك(ؾ) مف نظاـ ركما األساسي
(.)2

 .1االحتجاز تعذيب نفسي
كالسؤاؿ المطركح ىنا :ىؿ يقترب التعذيب النفسي لعائبلت الشيداء مف التعذيب الشديد المجرـ
دكليا كالذم يعتبر مف الجرائـ الجسيمة التي يعاقب عمى االحتبلؿ كاعتباره دكلة مارقة لمخالفتيا
قكاعد كأحكاـ كاتفاقيات دكلية بعضيا ىي طرؼ فييا؟ في الكاقع لـ يجد الباحث دراسات تجيب
عمى ىذا السؤاؿ ،كىذه احدل مشاكؿ الدراسة ،كلكف استنادا إلى التجربة الشخصية كالمقاءات مع
شخصيات كمؤسسات دكلية في أكقات سابقة ،يمكننا االجتياد بأف احتجاز الجثاميف يشكؿ أحد
مظاىر التعذيب النفسي لمفمسطينييف مف عكائؿ الشيداء كيتضح ذلؾ مف خبلؿ استعراض مكجز
لآلثار النفسية لبلحتجاز:

( )1د .فتكح عبداهلل الشاذلي ،القانون الدولي الجنائي ،الكتاب األكؿ ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية
 2001،ص20

()2

انظر المكقع اإللكتركني المجنة الدكلية الصميب األحمر

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/torture-law-2011-06-24.htm
ككذلؾ اتفاقيات جنيؼ مف منشكرات المجنة الدكلية لمصميب األحمر تمكز 2003
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 .2اآلثار النفسية لالحتجاز
كما سبؽ كأكضحنا ييدؼ االحتبلؿ مف ممارسة إجراء االحتجاز إلى تعذيب األىؿ كالحط مف
كرامة الميت ككرامة أىمو ،كىك يدرؾ أىمية حصكؿ األىؿ عمى الجثماف كدفنو كفقان لمشرائع
الدينية كالعادات المتبعة ،لذلؾ فإنو يسعى إلى المماطمة في عممية التسميـ بحيث يستغرؽ في
بعض األحياف سنكات طكيمة تمضييا عائمة الشييد في عذاب كانتظار مما يترؾ آثا ار نفسية لدل
أفراد العائمة التي تبقى في حالة انتظار كقمؽ دائميف ،كال يكتمؿ عندىا المكت إال باستبلـ الجثماف
كدفنو كتخضع البتزاز االحتبلؿ الذم ييخضع الجثماف إلى المساكمة كالتفاكض كابتزاز العائمة في
كؿ لحظة مف خبلؿ كعكد كاذبة كتيديدات بالدفف في مقابر األرقاـ ككضع شركط قاسية لمتسميـ .
كلعؿ اقسى أشكاؿ التعذيب ىك إبقاء العائمة دكف يقيف بكاقعة االستشياد إذ أنيا ال تتمقى كما
تقتضي القكانيف الدكلية ،أية معمكمة أك كثيقة تثبت كاقعة االستشياد ،كثمة عائبلت ،أيحتجزت
جثاميف أبنائيا ،ال زالت حتى المحظة تعتقد أف ابنيا مختطؼ كربما يككف عمى قيد الحياة كاحيانا
()1

تقع العائمة ضحية اإلشاعات التي يطمقيا االحتبلؿ لبلمعاف في تعذيب األىؿ .

كىذا التعذيب المباشر كالمقصكد لعائمة الشييد يبدأ منذ المحظة األكلى لبلستشياد مف خبلؿ
العقكبات الجماعية التي تفرض عمى العائمة كأكليا احتجاز الجثماف ضمف خطة استراتيجية
ممنيجة لمنيؿ مف إرادة الفمسطيني كثنيو عف التفكير بالمقاكمة المشركعة لطرد االحتبلؿ.
كربما ال تظير آثار التعذيب جسديا لكف آثاره النفسية كبيرة كتنعكس عمى حياة العائمة اليكمية
كعمى حياتيا األسرية كعمميا كعبلقاتيا االجتماعية .مما يجعميا في حالة اضطراب دائـ ككانت

سياد الناشؼ قد نقمت عف كالد الشييد بياء قكلو:

"حالة مف القمؽ كاالنتظار تنتابنا عمى مدار األربع كالعشريف ساعة يكميان ،نتساءؿ فييا عف مصير
عبقتو
أبنائنا الشيداء .أسئمة كثيرة تجتاحني ،ىؿ سأقبِّؿ رأس نجمي؟ كىؿ سأيلبسو كفنو الذم ٌ

بالعطر الفاخر الذم يميؽ بمنزلتو؟ تيرل ىؿ ستزفٌو الجماىير إلى مرقده األخير الذم فيتح منذ نبأ
()2
استشياده كما زاؿ منتظ انر أف يحتضنو؟ "

كتتجمى حالة القمؽ كالبليقيف ىذه بأف العائمة ال تعرؼ مصير ابنيا كال تقؼ عمى ظركؼ

استشياده كاحتجازه ،كال تممؾ أية معمكمات عنو كال تعرؼ سقفان زمنيان الستبلـ ابنيا ،كىي ،كما
()1

انظر سياد الناشؼ ،االعتقاؿ اإلداري لمجثامين الفمسطينية تعميق الموت وتجميده ، ،مجمة الدراسات

()2

سياد الناشؼ االعتقال اإلداري لمجثامين الفمسطينية تعميق الموت وتجميده ،مصدر سابؽ ص20
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قمنا سابقا ،تخضع لبلبتزاز كالمساكمات الحاطة بالكرامة ،كيتـ حرمانيا مف حقيا اإلنساني كالديني
بدفف ابنيا في المكاف الذم تريد كاف تشيعو كفقا لتعاليـ دينيا .كتحرـ العائمة أيضا مف ممارسة

حقيا بتشريح الجثماف لمكقكؼ عمى أسباب الكفاة كممارسيا حقيا في رفع شككل أك إعداد ممؼ

لمقضية ،أك حتى الحصكؿ عمى شيادة كفاة كاصدار حجة حصر ارث مثبل ،حيث أف ىذه
الكثائؽ الميمة لمعائمة كالتي تعتبر مف حقكقيا األساسية ال تصدر إال بعد الدفف

()1

 .كؿ ىذا

يشكؿ مسا ار لرحمة عذاب طكيمة تضطر عائمة الشييد خبلليا إلى المجكء إلى القضاء كاجراء

المقاءات الطكيمة كالمضنية مع أطراؼ ذات شأف كيضطر أحيانا إلى التفرغ لقضية جثماف ابنو،
األمر الذم ينعكس سمبا كبشكؿ ممحكظ عمى عممو كمصدر رزقو كعبلقاتو االجتماعية كاألسرية.
كبالنسبة لمعائمة فاف دائرة المكت ال تغمؽ كتنتيي إال بدفف الجثماف كيصبح الدفف أكؿ كأكبر

األمنيات كأصعبيا.

كرحمة العذاب ىذه ال تبدأ كتنتيي بالفقد كالثكؿ بؿ تستمر لكقت طكيؿ كقد ال تنتيي كال تتقادـ

كىي تمس أكثر مف حؽ أساسي كفمتو القكانيف الدكلية كالمحمية:

 .1حؽ الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة شخصية كطبية عف الميت.
 .2حؽ الدفف بكرامة في المكاف الذم تريده العائمة.
 .3حؽ ممارسة الشعائر الدينية عند الدفف.
 .4حؽ كرامة اإلنساف ميتا أك حيا.

 .5حؽ التشريح كمعرفة أسباب الكفاة.
 .6حؽ التحقيؽ في ظركؼ الحادث كرفع شككل.

()2

كانتياؾ ىذه الحقكؽ مف قبؿ االحتبلؿ يأتي بطريقة ممنيجة كتحت مظمة الكنيست التي تشرع

القانكف تمك القانكف لتسكيغ ىذه االنتياكات ،ككذلؾ بتأييد مباشر مف محكمة العدؿ العميا التي

تماطؿ في النظر في االلتماسات المقدمة مف عائبلت الشيداء ،كىذا يعني انو ليس مف كسيمة

محمية أماـ العائبلت لكقؼ ىذا التعذيب األمر الذم يزيد كيعمؽ اآلثار النفسية لمعائمة كيشعرىا
بالعجز أماـ الشييد الذم ال تستطيع إنقاذه مف برد الثبلجات كال تستطيع القياـ بكاجبيا تجاه

الجثماف كدفنو.

كاعتقاؿ الجثماف ال يقؿ ألمان عف اعتقاؿ األحياء ،فيك في األسر كاف كاف ميتا ال يحس كال يشعر

باأللـ كال ييمو الصقيع كلكف األلـ كالعذاب يطاؿ ذكيو الذيف يتـ اعتقاؿ ابنيـ ميتا كتجميده في
()1

شيادات مف ذكم شيداء يتحدثكف عف رحمة العذاب لمحصكؿ عمى أكراؽ تثبت كاقعة الكفاة مف الجانبيف

الفمسطيني كاإلسرائيمي بسبب امتناع االحتبلؿ تكفير أية كثيقة تثبت الكفاة.

()2

الدكتكر محمد فياد الشبللدة ،القانون الدولي اإلنساني ،مصدر سابؽ ،ص116- 115
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الثبلجة يأكؿ أطرافو الصقيع أك في مقابر األرقاـ تفترس جثمانو الكحكش كتجرفو األمطار
كالسيكؿ .كىذا األلـ الدائـ يرقى إلى مستكل التعذيب النفسي الجسيـ المجرـ دكليان.

كمما يزيد مف التعذيب النفسي الكاقع عمى العائمة ،فضبل عف حقيقة االحتجاز ،ىك أف االحتجاز

تسبقو كتصاحبو دائما سمسمة مف الجرائـ التي يرتكبيا االحتبلؿ ،تعمؽ األلـ كاالنتظار
ثانيا :جريمة العقوبات الجماعية

كتشمؿ كما رأينا سابقا اعتقاؿ العائمة أك احد أفرادىا كاحتجازه لمدد مختمفة قد تطكؿ كتقصر بما
ينطكم عميو االعتقاؿ مف حجز كتقييد لمحرية دكف تيمة أك ارتكاب فعؿ مخالؼ كتمجأ سمطات
االحتبلؿ في ىذه الحالة إلى االعتقاؿ اإلدارم الذم يتجدد اكثر مف مرة ( .)1كىذا االعتقاؿ يسبب

األلـ كاالضطرابات النفسية لعائمة الشييد المحتجز في الثبلجة ،كالتي ال تجد مف يساندىا في
حالة غياب األب في المعتقؿ .إضافة إلى ىدـ البيت كسحب اإلقامات كالحرماف مف السكف كمف

العمؿ كما سنرل بشيء مف التفصيؿ في السياؽ.
ثالثا :جريمة الحط من كرامة الميت:

يتعرض الجثماف في االحتجاز إلى تشكىات في الجسـ كخاصة منطقة الكجو كالى معاممة حاطة
بكرامة الميت حيث يكضع في ثبلجات ضيقة شديدة االنخفاض لتصؿ إلى  40-30درجة تحت

الصفر ،كيمقى بإىماؿ مع عدد آخر مف الجثاميف بمبلبسة كحذائو بعد كضعو في كيس نايمكف
اسكد سميؾ ليتجمد تماما كيصبح كتمة مف الجميد ،كاذا دفف في مقابر األرقاـ فانو يدفف دكف

تكفيف أك غسؿ كيكضع في القبر في كيس نايمكف دكف إقامة طقكس الدفف ،كالقصد مف ذلؾ إىانة
الجثماف كاالنتقاـ مف الميت

()2

 .كفي بعض الحاالت ،التي لـ يتـ التحقؽ منيا ،ثمة شككؾ قكية

في سرقة أعضاء مف الجثماف مثؿ القرنية كصمامات القمب كالخبليا الجمدية .إف العبث بالجثماف
كاحتجازه لفترة طكيمة كتشكيو جسمو ككجيو كأحيانا ضياع رفاتو كتركة عرضة لمكحكش المفترسة

يعتبر مسا خطي ار كمرفكضا بكرامة الميت ،يسبب ألمان كعذابا شديديف لعائمة الشييد التي تعتقد أف

ابنيا ما زاؿ جميبل بييا فتجد انو قد اختمؼ كتشكه إلى حد ال يمكف التعرؼ عميو إال مف العبلمات

الفارقة.

()1

مثبل كالد الشييد ثائر أبك غزالة الذم احتجز قيد االعتقاؿ اإلدارم نحك ثبلثة أشير ككالد الشييد انس حماد

الذم ما زاؿ قيد االعتقاؿ اإلدارم لممرة الرابعة عمى التكالي كفي كؿ مرة أربعة أشير.

()2

سياد الناشؼ ،االعتقال اإلداري لمجثامين الفمسطينية تعميق الموت وتجميده مصدر سابؽ ص22
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رابعا :جريمة االختفاء القسري:
كىي جريمة دكلية معركفة ،حسب االتفاقية الدكلية لحماية األشخاص مف االحتفاء القسرم (.)1

كيعرؼ االختفاء القسرم بأٌنو:

"االعتقاؿ أك االحتجاز أك االختطاؼ أك أم شكؿ مف أشكاؿ الحرماف مف الحرية يتـ عمى أيدم
مكظفي الدكلة ،أك أشخاص أك مجمكعات مف األفراد يتصرفكف بإذف أك دعـ مف الدكلة أك

بمكافقتيا ،كيعقبو رفض االعتراؼ بحرماف الشخص مف حريتو أك إخفاء مصير الشخص المختفي

أك مكاف كجكده ،مما يحرمو مف حماية القانكف"(.)2

كيرل الباحث أف ىذا التعريؼ يقترب مف قياـ االحتبلؿ باختطاؼ الجثاميف كاخفائيا عف عائبلتيا

كاف االحتبلؿ في كثير مف األحياف ال يعمف صراحة كعمى نحك ناؼ لمشؾ بأف الشخص قد قيتؿ
أـ احتجز حيا ،كتبقى العائمة في حالة ال يقيف كيزداد عندىا األمؿ بأف ابنيا لـ يستشيد كربما ىك
اآلف حيا رىف االعتقاؿ .كفي اآلكنة األخيرة اختطؼ االحتبلؿ مف غزة مكاطنيف مف كراء السياج
الحاجز ،ككانت المعمكمات قد رشحت عف إصابة ىؤالء المكاطنيف ،كلـ يعمف االحتبلؿ عف
استشيادىـ ،كلـ يتـ إببلغ ك ازرة الصحة الفمسطينية أك مؤسسة الصميب األحمر الدكلية عف
مصير ىؤالء .كثمة عائبلت في القدس كالضفة الغربية ما زالت تصرح أماـ اإلعبلـ أنيا تشؾ في

استشياد ابنيا كتتيـ االحتبلؿ باختطافو حيا كذلؾ لعدـ تكفر أية معمكمة تؤكد كفاتو ،كيحرـ
االحتبلؿ ىذه العائبلت مف المعمكمات الدقيقة بيدؼ اإلمعاف في تعذيب األىؿ ككضعيـ في حالة
()3

اضطراب نفسي كحالة ال يقيف بشاف مصير االبف.

كضمف ىذه السياسة رفضت سمطات االحتبلؿ طمبات عديدة لمكتب الصميب األحمر الدكلي
بالحصكؿ عمى معمكمات حكؿ الجثاميف المختطفة كالمحتجزة في الثبلجات أك مقابر األرقاـ ،كما

رفض االحتبلؿ زيارة بعثة دكلية متخصصة لتشخيص الجثاميف ،كرفضت تزكيد ىذه المؤسسات
بأية معمكمة عف الشيداء مما دفع بعدد مف عائبلت الشيداء لبلدعاء إعبلميا أف أبناءىا

مختطفكف أحياء كليسكا شيداء ما لـ يثبت العكس.

()1

انظر األمـ المتحدة ،حقكؽ اإلنساف ،مكتب المفكض السامي ،االتفاقية الدولية لحماية األشخاص من

االحتفاء القسريhttps://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx، ،

()2
()3

المادة  2مف االتفاقية الدولية لحماية األشخاص من االحتفاء القسري ،مصدر سابؽ

ككاف الباحث الذم عاش تفاصيؿ ىذه التجربة ،قد صرح في مؤتمر صحفي أف ابنو حيا يرزؽ كانو مختطؼ

كمختفي قسريا ألنو ال يممؾ أية معمكمات تثبت عكس ذلؾ.
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خامسا :جريمة القتل العمد
وهذه الجرٌمة هً األشد وضوحا كالتي تسبؽ احتجاز الجثماف ،كقد كثؼ االحتبلؿ مف ارتكاب
ىذه الجريمة في انتفاضة القدس أم منذ أكتكبر  ،2015حيث كانت أصابع جيش االحتبلؿ

خفيفة عمى الزناد كأيطمقت النيراف عمى الفمسطينييف لمجرد االشتباه بنيتيـ تنفيذ عممية محتممة،

كفي بعض األحياف كانت تطمؽ النار عمى الفمسطيني مف مسافة صفر عمى سبيؿ التأكد مف

المكت ،إضافة إلى منع سيارات اإلسعاؼ الفمسطينية مف الكصكؿ إلى الفمسطيني المصاب إلى
أف يفارؽ الحياة نتيجة النزؼ المستمر( .)1كشممت اإلعدامات الميدانية األطفاؿ كالنساء كالشيكخ
أيضا ،ككاف أفراد الجيش أك الشرطة يطمقكف النار عمى الفمسطيني رغـ إمكانية تحييده كاعتقالو
حتى دكف مقاكمة كخاصة األطفاؿ الذيف يشتبو بيـ بمحاكلة الطعف بسكيف مطبخ أك مقص ال

يشكؿ خط انر حاالن عمى قكات األمف أك السبلمة العامة (.)2

تعتبر عمميات اإلعداـ الميداني المباشر لمفمسطينييف مخالفة لمقانكف الدكلي كالدكلي اإلنساني
كتعتبر مف جرائـ الحرب ككانت " لجنة حقكؽ اإلنساف التابعة لممجمس االقتصادم كاالجتماعي

لمنظمة األمـ المتحدة في دكرتيا  59المنعقدة في  17مارس إلى  24إبريؿ  2003قد أدانت
ممارسة التصفيات أك اإلعداـ خارج نطاؽ القضاء التي ينفذىا الجيش اإلسرائيمي ضد الفمسطينييف

"

() 3

كحسب المادة الثالثة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  1949يحظر "االعتداء عمى الحياة

كالسبلمة البدنية ،القتؿ بجميع أشكالو ،التشكيو كالمعاممة القاسية كالتعذيب كاصدار األحكاـ،
كتنفيذ العقكبات دكف إجراء محاكمة أماـ محكمة كتكفؿ جميع الضمانات البلزمة في نظر

() 1

مف الحاالت المشيكرة لئلعداـ الميداني ىي حاؿ استشياد الشييد عبد الفتاح الشريؼ في الخميؿ يكـ

 24.03.2016حيث أصيب الشييد كسقط أرضا فاقترب منو الجندم اليئكر أاريو كأطمؽ النار عميو حتى تأكد
مف مكتو كاعتقؿ الجندم الذم تـ تكثيؽ جريمتو بعدسة أحد الفمسطينييف ،حكما مخففا لمدة تسعة أشير.

()2

ىناؾ امثمو كثيرة عمى اإلعداـ الميداني لؤلطفاؿ  ,كاحد ىذه األمثمة الشييد معتز عكيسات (  16عاما )

الذم اطمقت عميو النيراف بتاريخ  17.10.2015في جبؿ المكبر في القدس كجاء في تقرير طبيب الطب الشرعي

الدكتكر اشرؼ القاضي انو اطمؽ عمى الشييد  6رصاصات مف اتجاىات مختمفة كاف الكفاة نتجت عف نزيؼ

دمكم نتيجة إصابة في الصدر كانو " كاف باإلمكاف انقاد حياتو إذا ما تـ تقديـ التداخؿ الطبي بشكؿ طارئ "
كذكر اإلعبلـ العبرم حينيا أف الشييد حاكؿ القياـ بعممية طعف بسكيف كتـ تحييده " .

()3

انظر د .نجاح دقماؽ ،التحكؿ في مفيومي المقاومة واإلرىاب في األراضي الفمسطينية المحتمة ،رسالة

لنيؿ درجة دكتكر في الحقكؽ ،جامعة عيف شمس  2012ص 668
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الشعكب المتمدنة ليؤالء األشخاص المحمييف حتى في ظؿ صدكر حكـ باإلعداـ عف محكمة

مشكمة بشكؿ قانكني (.)1( )....

كمف الشائع أف تحتجز قكات االحتبلؿ جثماف الشييد بعد إعدامو كتحتفظ بو في الثبلجة أك مقابر
األرقاـ ،في شركط احتجاز سيئة ،إمعانا بتعذيب األىؿ كفي محاكلة منيا إلخفاء جريمة اإلعداـ

الميداني ،حيث ،كما قمنا سابقا ،تنشغؿ العائمة بقضية استعادة الجثماف التي قد تطكؿ ،كال تأخذ
قضية اإلعداـ المساحة الكافية مف المتابعة كاالىتماـ.

كيذكر أف الشرطة العسكرية أغمقت الكثير مف ممفات الشكاكل التي تقدمت بيا مؤسسات حقكقية،
أك فمسطينيكف فرادل ،لمتحقيؽ في ظركؼ اإلعداـ ،كادعت دائما ،أف الجيش أك الشرطة قد قامكا

بالعمؿ كفقا لمقانكف كمف اجؿ السبلمة العامة ،كيأتي ىذا الرد فك ار كدكف حتى التحقيؽ ،كفي

حاالت معينة (حالة الشييد معتز عكيسات مثبل) ما زالت الشرطة العسكرية ترفض تسميـ

المشتكي ممؼ التحقيؽ الذم عمى أساسو قرر المحققكف انو ال يكجد جريمة أك مخالفة

()2

.

كخبلصة القكؿ :يرل الباحث أف االحتبلؿ بارتكابو جريمة احتجاز الجثاميف إنما يككف قد ارتكب
عدة جرائـ محظكرة في القانكف الدكلي منيا ما يقترب مف جريمة التعذيب المعنكم كالنفسي

()1

 .نجاح دقماؽ ،التحكؿ في مفيومي المقاومة واإلرىاب في األراضي الفمسطينية المحتمة المصدر السابؽ

()2

مثبل في حالة الشييد مصطفى الخطيب الذم استشيد في  12.10.2015جاء في رد الشرطة العسكرية انو

ص 668

“في ضكء فحص المادة التي كصمت الينا كالمتعمقة بالحدث المطركح ،تكصمنا إلى االستنتاج بأنو لـ تتكفر بنية
تحتية مف األدلة التي تفيد بارتكاب مخالفة جنائية مف أم مف أفراد الشرطة في الحدث ".انظر الخبر المفصؿ في
مكقع https://khbrpress.ps/post/64581/galleries
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كفي لقاء لمباحث مع لجنة حقكؽ اإلنساف التابعة لؤلمـ المتحدة في عماف  2016قاؿ أعضاء
المجنة بعد سماعيـ لتداعيات احتجاز الجثاميف أف ىذا يقترب كثي ار مف تعريؼ التعذيب المعنكم

المجرـ دكليا كىك شكؿ مف أشكاؿ التعذيب يمارسو االحتبلؿ ضد عائبلت الشيداء

()1

 .ككذلؾ

في المقاءات مع العديد مف المحافؿ الدكلية منيا المقاءات الجانبية عمى ىامش اجتماعات مجمس

حقكؽ اإلنساف في جنيؼ كاف ىناؾ رأم قانكني بتكييؼ جريمة االحتجاز عمى أنيا جريمة تعذيب
كتعتبر مف جرائـ الحرب التي تصمح لمشككل أماـ محكمة الجنايات الدكلية كفقا لنظاـ ركما

األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المعتمد في ركما في  17تمكز /يكليو  ،1998حيث كرد في

المادة الخامسة مف النظاـ كالذم يحدد اختصاص المحكمة أف الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص

المحكمة:

 .1يقتصر اختصاص المحكمة عمى أشد الجرائـ خطكرة مكضع اىتماـ المجتمع الدكلي بأسره،
كلممحكمة بمكجب ىذا النظاـ األساسي اختصاص النظر في الجرائـ التالية:

أ) جريمة اإلبادة الجماعية.
ب) الجرائـ ضد اإلنسانية.
ج) جرائـ الحرب.
د) جريمة العدكاف.

()2

كرد في المادة  8مف النظاـ:
" لغرض ىذا النظاـ األساسي تعني " جرائـ الحرب" :
أ) االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ المؤرخة  12آب  /أغسطس  , 1949أم فعؿ مف
األفعاؿ التالية ضد األشخاص  ,أك الممتمكات الذيف تحمييـ أحكاـ اتفاقية جنيؼ ذات الصمة:

 .1القتؿ العمد.
 .2التعذيب أك المعاممة البلإنسانية ،بما في ذلؾ إجراء تجارب بيكلكجية.
()1

لقاء الباحث مع أعضاء لحنة حقكؽ اإلنساف التابعة لؤلمـ المتحدة في عماف  2016ككانت إسرائيؿ قد

منعت أعضاء المجنة الدخكؿ إلى األراضي المحتمة لبلستماع إلى شيادات حكؿ انتياكات حقكؽ اإلنساف ضد
الفمسطينييف.

()2

انظر .د .نجاح دقماؽ ،التحكؿ في مفيومي المقاومة واإلرىاب في اإلرادي الفمسطينية المحتمة مصدر
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 .3تعمد إحداث معاناة شديدة أك إلحاؽ أذل خطير بالجسـ أك بالصحة.
().................
 .21االعتداء عمى كرامة الشخص كبخاصة المعاممة الميينة كالحاطة بالكرامة.
كمف سياؽ البحث في الصفحات السابقة يتضح أف جريمة احتجاز الجثاميف تقترب كثي ار مف ىذا

التعريؼ كيقكؿ د .أنيس قاسـ الخبير في القانكف الدكلي أف المحكمة العسكرية التابعة لمكاليات
المتحدة في نكرمبرغ لخصت ىذه المكاقؼ بقكليا أف سمب المكتى لطالما كاف جريمة ،كيمكف

إضافة إف تشكيو المكتى أك التمثيؿ بالجثث أك إخفاء قبكرىـ أك عدـ إعادة رفاتيـ ىك –في

الضمير اإلنساني المتمدف – جريمة كذلؾ ،بؿ يمكف اعتبارىا " جريمة حرب ،الف فييا مساسا
()1

بالكرامة الشخصية مما يدخميا في نطاؽ كالية محكمة الجنايات الدكلية "

سادساً :عدو تجريى احتجاز انجثاييٍ يباشرة في انماَىٌ اندوني:
يتضح مف العرض السابؽ أف القانكف الدكلي كالقانكف الدكلي اإلنساني كحتى الشرائع السماكية لـ
تتطرؽ إلى احتجاز الجثاميف بشكؿ مباشر بؿ تطرقت كنظمت حاالت االحتفاظ بجثاميف ضحايا

الحرب ،كمف المؤكد أف المشرع الدكلي لـ ينتبو إلى أف ىذه القضية كىي قياـ دكلة عضك في
األمـ المتحدة بارتكاب جريمة جديدة غير مألكفة كغير معركفة في تاريخ الصراعات بيف الدكؿ،

كىي اختطاؼ كاحتجاز جثاميف ضحايا احتبلليا ألرض شعب آخر .كلـ ينتبو المشرع الدكلي أف

تقكـ إسرائيؿ باحتجاز جثاميف لمدة أكثر طكيمة تمتد إلى عقكد رغـ معرفتيا لمكطف كعائمة
الضحية كرغـ عدـ تكفر حالة الحرب التي تبرر أحيانا تأخير تسميـ الجثماف لذكيو أك لبمد المنشأ

إلى أف تتكفر إمكانية التكاصؿ كتبادؿ المعمكمات.

كيرل الباحث أف غياب النص الكاضح كالمباشر الذم يحظر احتجاز الجثاميف لغايات المساكمة
أك العقاب الجماعي أك االنتقاـ مف الفمسطينييف ال يعني إعفاء االحتبلؿ مف المسؤكلية ،كىناؾ
نصكص في القانكف الدكلي كالدكلي اإلنساني ،كما رأينا سابقا ،تجرـ االحتجاز بشكؿ غير مباشر
كيمكف القياس عمييا كاعتمادىا في إدانة إسرائيؿ كمعاقبتيا في جريمة االحتجاز كالجرائـ

المصاحبة ليا  .كربما مف المفيد أف نقتبس ىنا قكؿ ىاـ لمقاضي م.دينتسغر في ق ارره المشيكر

في ممؼ  16/4466عمياف ضد دكلة إسرائيؿ كالذم يرد فيو عمى رد النيابة العامة بانو ال يكجد
في القانكف الدكلي نص صريح بتجريـ احتجاز الجثاميف .31" :معظـ األعراؼ التي تعالج قضية

جثاميف الضحايا في القانكف الدكلي اإلنساني تتطرؽ إلى النزاع المسمح بيف الدكؿ
()1

انظر لنا أسماء ولنا وطن مف منشكرات مركز القدس لممساعدة القانكنية كحقكؽ اإلنساف ،بدكف تاريخ
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(  .(International Armed Conflictكاتفاقيات جنيؼ تفرض عمى أطراؼ النزاع كاجبات

مختمفة فيما يتعمؽ باإلخبلء كالتكثيؽ كالتشخيص كالتسجيؿ كتبادؿ المعمكمات كالعناية بالجثاميف
في أكقات الحرب في الميداف .كىذه الكاجبات جاءت لضماف العناية بجثاميف ضحايا الحرب

بشكؿ مناسب كمحترـ كأيضا لضماف أف تتاح الفرصة في المستقبؿ لمعرفة مصير الضحايا .ىذه
الكاجبات كردت أيضا في المكاد  17-16مف اتفاقية جنيؼ األكلى كالمكاد  20-19مف اتفاقية
جنيؼ الثانية كفي مادة  120مف اتفاقية جنيؼ الثالثة كالمكاد 27ك  130مف اتفاقية جنيؼ

الرابعة .تنص اتفاقيات جنيؼ عمى كاجب إعادة الجثاميف في اطار النزاع المسمح بيف الدكؿ،

كسبب ذلؾ أف ممثمي الكفكد المشاركة في صياغة ىذه االتفاقيات فضمكا إبقاء ىذه اإلمكانية
مفتكحة ،الف ممثمي بعض الدكؿ فضمكا دفف األمكات في ميداف المعركة  .مع ذلؾ كرغـ أف

اتفاقيات جنيؼ ال تشمؿ إعادة الجثاميف إال أف القكاعد المفصمة في إرشادات الصميب األحمر

بشأف اتفاقية جنيؼ األكلى تحدد بشكؿ كاضح أف الخيار المفضؿ ىك إعادة الجثاميف إلى
عائبلت الضحايا “ كيضيؼ القاضي م.دينتسغر اف "بركتكككؿ اتفاقية جنيؼ األكلى يطالب
بإعادة الجثاميف في ظركؼ معينة .كينص البركتكككؿ عمى أف جثاميف الضحايا الذيف قتمكا نتيجة

االحتبلؿ أك أعماؿ عدائية يجب أف تدفف بشكؿ محترـ ،كعندما تتكفر الظركؼ المبلئمة يتكقع
مف األطراؼ التكصؿ إلى اتفاؽ بشأف إعادتيا "

( )1

صحيح أف بنكد البركتكككؿ تنص عمى أف

تتكصؿ األطراؼ إلى اتفاؽ كأنيا أم البركتككبلت ال تفرض عمى األطراؼ كاجب إعادة الجثاميف
()2

إال أف ركح النص كاضحة "

يتضح مما سبؽ انو حتى لك لـ يتـ النص صراحة عمى كجكب إعادة جثاميف الشيداء فاف
نصكص البنكد في اتفاقيات جنيؼ تكحي بذلؾ كيحمؿ النص ركح رغبة المشرع في عدـ إجازة

االحتجاز ،كمع ذلؾ ،كعمى ضكء إمعاف دكلة االحتبلؿ في ممارسة ىذا اإلجراء ،كاحيانا بدعكل
عدـ تجريـ االحتجاز ،كىي بالمناسبة الدكلة الكحيدة في العالـ التي تكاصؿ احتجاز الجثاميف
بشكؿ منيجي كطكيؿ ،تقتضي الضركرة مف المشرع الدكلي أف يصيغ البنكد القانكنية الكاضحة

التي تجرـ االحتجاز كتفرض عقكبات دكلية عمى مرتكب ىذه الجريمة.

()1

انظر قرار محكمة العدؿ العميا في إسرائيؿ الصادر في قضية  2016/4466عمياف ضد دكلة إسرائيؿ بتاريخ

14.12.2017المصدر السابؽ

()2انظر قرار محكمة العدؿ العميا في إسرائيؿ الصادر في قضية  2016/4466عمياف ضد دكلة إسرائيؿ بتاريخ
14.12.2017المصدر السابؽ
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انًطهب انثاَي
إسرائيم وتطبيك االتفالياث اندونيت
ٌتناول الباحث فً هذا المطلب موقف إسرائٌل من تطبٌق االتفاقٌات الدولٌة على األراضً
المحتلة موقف القضاء والتشرٌعات اإلسرائٌلٌة المحلٌة كم احتجاز الجثامٌن
 .1موقف إسرائيل من تطبيق االتفاقيات الدولية عمى األراضي الفمسطينية المحتمة
السؤال الذم ييطرح دائما ،في الحديث عف انتياكات حقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة كجرائـ
الحرب المرتكبة مف قبؿ االحتبلؿ ،ىك ىؿ تعترؼ إسرائيؿ بانطباؽ القكانيف كاالتفاقيات

كالمعاىدات الدكلية ،الكثيرة جدا ،كالتي تخص األراضي المحتمة؟ ربما مف المفيد ،بعد العرض

السابؽ لمكقؼ القانكف الدكلي كالدكلي اإلنساني مف احتجاز الجثاميف كالذم يحرـ ،بشكؿ غير

مباشر ،ىذه الجريمة ،أف نتناكؿ بإيجاز شديد مكقؼ دكلة االحتبلؿ مف تطبيؽ ىذه االتفاقيات

عمى األراضي المحتمة.

ادعت إسرائيؿ مف بداية االحتبلؿ أنيا لـ تدخؿ القدس كالضفة الغربية كدكلة يمحتىمة لشعب آخر
بؿ دخمت مف منطمؽ نظرية " فراغ السيادة“ ،كحسب ىذه النظرية فاف إسرائيؿ ليست محتمة ،بؿ

دخمت أرضا لـ تكف فييا سيادة ألم دكلة أخرل ،كىي دخمت في أعقاب "عدكاف "شنتيا عمييا
األردف ،كحسب ىذه النظرية ،فإنيا صاحبة السيادة عمى األراضي المحتمة ،كال ينطبؽ عمييا
اتفاقيات جنيؼ كخاصة الرابعة ( .) 1ككاف ييكدا بمكـ ،أستاذ القانكف الدكلي العاـ في الجامعة
العبرية كالذم شغؿ أيضا منصب مندكب إسرائيؿ في األمـ المتحدة ،ىك أكؿ مف كضع ىذه

النظرية التي رددىا مف بعده قانكنيكف كسياسيكف في إسرائيؿ ،لتصبح المبرر األكؿ لتنصؿ

إسرائيؿ مف كؿ االلتزامات الدكلية في األراضي المحتمة  ،كحسب بمكـ فإف اتفاقية جنيؼ الرابعة
بشأف حماية المدنييف كقت الحرب تسرم فقط في حالة أف تقكـ قكة احتبلؿ بالحمكؿ مكاف سمطة

شرعية لمبمد الخاضعة لبلحتبلؿ ،كحيث أف الحكـ األردني لـ يكف شرعيان في الضفة الغربية فإف

إسرائيؿ غير ممزمة بتطبيؽ االتفاقية عمى األراضي المحتمة

()2

) (1إبراىيـ شعباف  ،القدس في ق اررات األمم المتحدة  ،جمعية الدراسات العربية  –2011القدس ص 70

37

حتى دكف أف ينفند رأم بمكـ حكؿ نظرية " فراغ السيادة" ،فقد اعترؼ القانكف الدكلي بالقدس
كاألراضي الفمسطينية بانيا تخضع لبلحتبلؿ العسكرم ،كليس بالضركرة أف تعترؼ إسرائيؿ بأنيا
دكلة تحتؿ الضفة الغربية حتى يطبؽ عمييا اتفاقيات جنيؼ كخاصة الرابعة ،حيث تنص المادة
الثانية مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أنو " عبلكة عمى األحكاـ التي تسرم في كقت السمـ ،تنطبؽ

ىذه االتفاقية في حالة الحرب المعمنة أك اشتباؾ مسمح ينشب بيف طرفيف مف األطراؼ السامية

المتعاقدة ،حتى لك لـ يعترؼ أحدىا بحالة الحرب"( .)1كجاء في الفقرة الثانية مف المادة ذاتيا "
تنطبؽ ىذه االتفاقية في جميع حاالت االحتبلؿ الجزئي أك الكمي إلقميـ أحد األطراؼ السامية

المتعاقدة ،حتى لك لـ يكاجو ىذا االحتبلؿ مقاكمة مسمحة "(.)2

كىناؾ كاجب أساسي عمى الدكؿ األطراؼ المتعاقدة باحتراـ القانكف الدكلي اإلنساني في كؿ

الظركؼ مف مبدأ " الكفاء بالعيد " الذم يمثؿ أفضؿ الضمانات لتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني

()3

كترل محكمة العدؿ الدكلية أف " اتفاقية جنيؼ الرابعة تسرم عمى األراضي الفمسطينية التي كانت

تقع إلى الشرؽ مف الخط األخضر قبؿ نشكب الصراع ،كالتي احتمتيا إسرائيؿ أثناء ذلؾ الصراع،
حيث انو ليس ىناؾ أم داع لمبحث في الكضع السابؽ الدقيؽ لتمؾ األراضي "

()4

ككانت محكمة العدؿ الدكلية قد أكدت عاـ  1996أف " كثي ار مف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
يعد جكىريا إلى الحد الذم يكجب عمى جميع الدكؿ احتراميا سكاء كاف قد صدقت عمى االتفاقيات

التي تتضمف ىذه القكاعد أـ لـ يصدؽ عمييا "

()5

()1

د .نجاح دقماؽ  . ،د .نجاح دقماؽ ،التحكؿ في مفيومي المقاومة واإلرىاب في اإلرادي الفمسطينية

()1

المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،اتفاقية جنيؼ الرابعة  /مصدر سبؽ ذكره

المحتمة

()2

مصدر سابؽ

ص600

المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،اتفاقية جنيؼ الرابعة  /مصدر سبؽ ذكره

( )3الدكتكر عمر محمكد المخزكمي ،القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ،دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع  2009ص73

()4

د .نجاح دقماؽ ،التحكؿ في مفيومي المقاومة واإلرىاب في اإلرادي الفمسطينية المحتمة مصدر سابؽ،

ص 578

( )5د .سعيد سالـ جكيمي  ،الطبيعة القانونية الخاصة لالتفاقيات الدولية في القانون الدولي اإلنساني  ،القانكف

الدكلي اإلنساني _آفاؽ كتحديات _مؤتمرات عممية لجامعة بيركت العربية  ،الجزء الثالث  ،مجمكعة مؤلفيف  ،ط

 1منشكرات الحمبي  2005ص 269
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كبناء عمى ىذا المكقؼ الذم تبنتو إسرائيؿ كصادقت عميو ،في الكثير مف الق اررات الصادرة عف
ن
المحاكـ اإلسرائيمية ،كخاصة ما يسمى بمحكمة العدؿ العميا ،لـ تقـ إسرائيؿ بمكائمة قكانينيا
الداخمية ،مع أحكاـ القانكف الدكلي ،حتى تمؾ االتفاقيات التي انضمت الييا ،بإرادتيا ،كقامت
الكنيست ،كىي سمطتيا التشريعية ،بسف قكانيف تتناقض تماما مع أحكاـ القانكف الدكلي كالدكلي

اإلنساني ،كتنتيؾ يشكؿ صارخ حقكؽ اإلنساف الفمسطيني في األراضي المحتمة.

كمف ىذه القكانيف تشريع التعذيب ضد الفمسطينييف النتزاع اعترافات منيـ أثناء التحقيؽ كتشريع

قانكف اإلرىاب كتعديمو األخير بجكاز احتجاز الجثاميف كفرض شركط لتقييد الجنازة كقانكف

القكمية األخير كتعديؿ قانكف الدخكؿ إلسرائيؿ الذم يفكض كزير الداخمية بسحب حؽ اإلقامة مف
كؿ شخص يخرؽ الكالء إلسرائيؿ كغيرىا مف القكانيف

()1

كمشاريع القكانيف المطركحة عمى طاكلة

الكنيست( مشركع قانكف إبعاد عائبلت الشيداء كاألسرل) التي تشير إلى إمعاف إسرائيؿ في
انتياكاتيا ضد حقكؽ اإلنساف الفمسطيني كالقكانيف الدكلية .ككتب كاتب الرأم إبراىيـ شعباف،
أستاذ القانكف في جامعة القدس" ىكذا ،استعممت إسرائيؿ " القانكف "كأداة يكمية لمبلحقة
الفمسطيني لسمبو عقاره كأرضو كمالو كرزؽ يكمو ،حتى عائبلت الشيداء التي فقدت غالييا ،لـ

تسمـ مف إجراءاتيـ بؿ عرضتيـ إلجراءات عقابية لـ يبادركا لفعميا أك المشاركة فييا مف ناحية
()2

قانكنية "

يتضح مف ىذا العرض المكجز أف دكلة االحتبلؿ ،كاف رفضت االلتزاـ بأحكاـ اتفاقية جنيؼ
الرابعة ،إال أنيا غير معفية مف تطبيقيا ،كىي ممزمة بتطبيقيا كمبلئمة قانكنيا المحمي كفقا ليذه

االتفاقية كغيرىا مف االتفاقيات الدكلية المكقعة ىي عمييا .كعمى ىيئة األمـ المتحدة كالمؤسسات
الدكلية التي تعني بتطبيؽ ىذه االتفاقيات ،أف تأخذ مكقفا كاضحا كخطكات عممية لحماية الشعب

الفمسطيني مف آثار عدـ التزاـ إسرائيؿ باالتفاقيات الدكلية ،كخاصة اتفاقية جنيؼ الرابعة ،بما في

ذلؾ ،احتجاز الجثاميف.

 .2حماية المدنيين والحق في المقاومة
كفي سياؽ الرفض المتكرر لتطبيؽ اتفاقيات جنيؼ عمى األراضي الفمسطينية المحتمة يتنكر
االحتبلؿ اإلسرائيمي لحؽ الفمسطينييف في المقاكمة مف اجؿ التحرر كحؽ تقرير المصير  ،رغـ
()1

انظر إبراىيـ شعباف ،محكمة توصف بالعميا تنتصر لجريمة تعذيب الفمسطينيين ،مقالة رأم ،جريدة القدس

()2

إبراىيـ شعباف" ،سرقة إسرائيمية لمخصصات الشيداء واألسرى في وضح النيار " جريدة القدس ،عدد

06.12.2018
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اعتراؼ القانكف الدكلي كالدكلي اإلنساني بحؽ الشعكب المحتمة بالمقاكمة مف اجؿ نيؿ االستقبلؿ
كالتحرر مف االحتبلؿ مف خبلؿ المقاكمة الشعبية التي تعني  ،فيما تعنيو " عمميات القتاؿ التي

دفاعا عف المصالح الكطنية ضد قكل
تقكـ بيا عناصر كطنية مسمحة مف غير أفراد الجيش
ن
أجنبية سكاء كانت ىذه العناصر تعمؿ في إطار تنظيـ يخضع إلشراؼ كتكجيو سمطة قانكنية أك
كاقعية ،أك كانت تعمؿ بناء عمى مبادرتيا الخاصة ،كسكاء باشرت ىذه العمميات فكؽ إقميميا

الكطني أك مف قكاعد خارج ىذا اإلقميـ "(")1

كمف المبادئ الميمة التي يتمتع بيا سكاف األراضي المحتمة " ،أف يقرر الشعب مصيره بنفسو

بدكف تدخؿ أجنبي كاف يككف مستقبل كامؿ السيادة ،كيعد ىذا الحؽ مف المبادئ الحديثة في
()2

القانكف الدكلي العاـ "

كما أكدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في قرارىا رقـ  ، 3103الصادر في  12كانكف أكؿ عمى
()3

الحؽ الكامف لمشعكب المستعمرة في النضاؿ بكؿ الكسائؿ المتاحة ليـ "

كتدعي إسرائيؿ ،كما أشرنا سابقا ،أف األراضي الفمسطينية التي احتمتيا عاـ  1967ليست أراض

محتمة كفقا لقاعدة " الفراغ السياسي " لذلؾ ال يحؽ لسكانيا بالمقاكمة كال تنطبؽ عمييـ قكاعد
الحماية في النزاعات المسمحة .كىذا الرأم مخالؼ تماما لق اررات األمـ المتحدة الخاصة باألراضي

الفمسطينية المحتمة التي أكدت أف األراضي الفمسطينية ىي أراض محتمة مثؿ “قرار رقـ 3236

الصادر في  22تشريف ثاف  1974كالذم أكد عمى جميع الق اررات السابقة التي تؤكد الحقكؽ
()4

األساسية لمشعب الفمسطيني بما في ذلؾ جؽ العكدة كتقرير المصير كاالستقبلؿ الكطني "

ار يتضمف التأكيد عمى سرياف اتفاقية
ككذلؾ أصدرت في  25مف نيساف عاـ  1997قرنا
جنيؼ الرابعة كالقكاعد المرفقة باتفاقية الىام  1907عمى األراضي الفمسطينية بما فييا القدس،
ككافة األراضي التي احتمتيا إسرائيؿ عاـ1967

()1

()5

صبلح الديف عامر ،المقاكمة الشعبية المسمحة في القانون الدولي العام .دار الفكر العربي 1977ص34

( )2سييؿ حسيف الفتبلكم ك عماد محمد ربيع  ،القانون الدولي اإلنساني  ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  ،عماف ،
2007

()3

ص 651

د .احمد أبك الكفا ،النظرية العامة لمقانون الدولي اإلنساني ،مصدر سابؽ ص53

()4

د .مكسى قدسي الدكيؾ  ،المستوطنات اإلسرائيمية في األراضي العربية المحتمة وقواعد القانون الدولي العام

()5

د.عبد الرحمف أبك النصر ،اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام  1949وتطبيقيا عمى األراضي

المعاصر ،دار الفكر  ،الطبعة الثانية  2011ص425
الفمسطينية المحتمة  2000 ،ص359
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كحيث أف “حؽ المقاكمة المسمحة ىك حؽ لسكاف اإلقميـ المحتؿ ،كما ىك حؽ لسكاف اإلقميـ

غير المحتؿ الذم يتعرض لغزك خارجي ،كأف اليدؼ منيا تحرير الكطف مف القكات المحتمة
كالحصكؿ عمى االستقبلؿ كالحرية كالحؽ في تقرير المصير ،حتى يككف الشعب السمطة العميا في
()1

تقرير مصيره دكف تدخؿ أجنبي "

فإف مف حق الشعب الفمسطيني المجكء إلى المقاكمة  ،حتى

لك انكر االحتبلؿ ىذا الحؽ .
ككانت األمـ المتحدة في  8كانكف األكؿ  1970قد اعترفت باف لشعب فمسطيف الحؽ في حقكؽ

متساكية كفي تقرير المصير كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة ،كبذلؾ " اصبح مف الكاضح انو مف بيف
()2

الحقكؽ التي لمفمسطينييف الحؽ الرئيسي فييا ىي حقو في تقرير المصير

كميما كانت أشكاؿ ىذه المقاكمة فاف االحتبلؿ يتعامؿ معيا بمعيار كاحد كىي العمؿ اإلرىابي،
كليس ادؿ عمى ذلؾ مف اإلعدامات التي جرت في السنكات الثبلث الماضية كالتي طالت حتى

األطفاؿ تحت مبرر االشتباه بقياميـ ب " أعماؿ عدائية " ككذلؾ مسيرات العكدة في غزة التي
أعدـ فييا االحتبلؿ مئات الفمسطينييف العزؿ .كحتى في سياسة احتجاز الجثاميف ال يفرؽ
االحتبلؿ بيف فمسطيني كآخر ،فيك يحتجز كؿ جثماف يستطيع اختطافو كالسيطرة عمى جثمانو كلـ
يمتزـ حتى بالمعايير التي كضعتيا الحككمة في قرارىا يكـ 01.01.2017كالتي تقضي باحتجاز

جثاميف الشيداء الذيف قامكا بعمميات نكعية كشيداء ينتمكف إلى حركة حماس

()3

.

يتضح مما سبؽ أف اتفاقيات جنيؼ تنطبؽ عمى األراضي الفمسطينية المحتمة كاف سكانيا
يخضعكف تحت سيطرة االحتبلؿ كيحؽ ليـ مقاكمتو ،كرغـ التأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني
في المقاكمة إال أف االحتبلؿ ال يعترؼ بيذا الحؽ كيتخذ كؿ إجراء ممكف لقمع ىذه المقاكمة كمف
ضمف ذلؾ احتجاز الجثاميف كالعقكبات الجماعية التي تطاؿ كؿ الفمسطينييف في األراضي
الفمسطينية المحتمة
 .3عدم تجريم االحتجاز في القانون اإلسرائيمي
مف الكاضح أف القانكف اإلسرائيمي المحمي لـ يجرـ االحتجاز ،كرغـ أف إسرائيؿ انضمت إلى
اتفاقيات جنيؼ الثبلثة إال أنيا لـ تكائـ قكانينيا المحمية لمتناسب مع القانكف الدكلي كلـ تنضـ في

حينو إلى اتفاقية جنيؼ الرابعة التي تنظـ عبلقات السكاف بالسمطات المحتمة كحقكؽ ككاجبات

( )1منتصر سعيد حمكدة حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسمحة ،ط  1.دار الجامعة الجديدة 2008ص107
( )2الدكتور سٌف الوادي الرمحً  ،القانون الدولي وقضية فلسطين  ،ترجمة الدكتور عزمً السٌد احمد ،
اإلمارات العربٌة  1983ص88
( )3انظر قرار مجمس الكزراء اإلسرائيمي المصغر في مساء 01.01.2017
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السمطة المحتمة تجاه السكاف ،كاعتبرت أف القانكف الدكلي كالدكلي اإلنساني ال يسرياف عمى
()1

المناطؽ الفمسطينية المحتمة ،كاف إسرائيؿ دخمت إلى المناطؽ المحتمة بسبب "فراغ السيادة "

كلـ تتخذ المحكمة العميا ،كىي اعمى سمطة قضائية في إسرائيؿ ،حتى كتابة ىذه السطكر أم قرار
يقضي باإلفراج عف جثاميف الشيداء مف منطمؽ تجريميا كاعتبارىا مخالفة لمقانكف الدكلي ،إنما

كانت تماطؿ في اتخاذ القرار كتعطي فرصة لمطرفيف المتقاضييف بالتكصؿ إلى اتفاؽ حكؿ

استعادة الجثماف دكف تدخؿ المحكمة .كفي قرارىا الذم تراجعت عنو ،بعد اعتراض الدكلة،

كالصادر في  ،14.12.2017كالذم يقضي بأف احتجاز الجثاميف قرار باطؿ صدر دكف مسكغ

قانكني ،لـ ييسباب بمخالفتو لمقانكف الدكلي كالدكلي اإلنساني ،رغـ أف متف القرار تطرؽ إلى ذلؾ،
إنما ألف القرار أيتخذ مف السمطة التنفيذية دكف كجكد قانكف يمنحيا االختصاص بذلؾ ،كاف البند
 133مف قانكف الطكارئ ،الذم استندت اليو الدكلة كمصدر لمصبلحية ،غير كاؼ كال يجب
التكسع في تفسيره فيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف  .ككانت النيابة العامة في كؿ ردكدىا عمى

االلتماسات المقدمة تستند في قرار االحتجاز عمى المادة  )3( 133مف قانكف الطكارئ 1945

كالتي تنص عمى :

“ رغـ كؿ ما يرد في أم قانكف يجكز لمحاكـ العسكرم أف يأمر بدفف جثة كؿ شخص في المكاف
الذم يقرره الحاكـ العسكرم .يجكز لمحاكـ العسكرم أف يقرر في نفس األمر مف الذم يدفف الجثة

كبأم ساعة .ىذا األمر يككف تفكيضا كامبل ككافيا لدفف الجثة ،ككؿ شخص يخالؼ ىذا األمر أك

يعرقؿ تنفيذه ،يعاقب بمخالفة ىذا القانكف"

() 2

كىذه المادة مف قانكف الطكارئ ىي السند القانكني الكحيد الذم تسند اليو النيابة العامة في تبرير
احتجازىا لمجثاميف ،كقد كرد ىذا السند في ردكد النيابة العامة أماـ المحكمة العميا ككذلؾ في
األكامر العسكرية التي صدرت بشأف دفف جثاميف الشيداء في مقابر األرقاـ .كلـ تجد المحكمة أف
ىذا السند كاؼ ،بؿ طالبت بتعزيزه بسف قانكف صريح يخكؿ القيادة العسكرية باالحتجاز.

أم أف اعتراض المحكمة لـ يكف بسبب أف االحتجاز جريمة ترتكبيا الدكلة أك ألنيا مخالفة
لمقانكف المحمي كالدكلي ،بؿ ألنيا تمت دكف كجكد قانكف ينظميا كيمنح السمطة صبلحيات ،لذلؾ

منحت المحكمة ميمة ستة أشير لتقكـ بسف قانكف في الكنيست يجيز ليا احتجاز الجثاميف ،كاذا
لـ تفعؿ عمييا تسميـ الجثاميف فكرا .كجاء في نياية القرار المسبب :عمميا يمكف تمخيص القرار بما

()1د .نجاح دقماؽ ،التحكؿ في مفيومي المقاومة واإلرىاب في اإلرادي الفمسطينية المحتمة مصدر سابؽ ،ص

578

( )2انظر رد الدكلة عمى التماس ( 16/4466عمياف ضد شرطة إسرائيؿ) بتاريخ 21.07.2017
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يمي :أف دكلة إسرائيؿ – كدكلة قانكف – ال تستطيع أف تحتجز جثاميف مخربيف لغرض التفاكض
في ظؿ غياب قانكف كاضح يمنحيا االختصاص .إذا كانت الدكلة تريد ذلؾ ،عمييا أف تبمكر
قانكف كامؿ كشامؿ يخصص ليذا المكضكع فقط ،مف خبلؿ تشريع أساسي ككاضح يتساكؽ مع
()1

المعايير القانكنية المحمية كيتبلءـ مع أحكاـ القانكف الدكلي في الجزء غير المختمؼ عميو".

خالصة
كفي نياية ىذا الفصؿ نخمص إلى نتيجة أف القانكف الدكلي كالدكلي اإلنساني ككذلؾ األدياف
السماكية تحث عمى احتراـ كرامة اإلنساف حتى في حالة كفاتو كتنظـ قكاعد ىذا االحتراـ الكاجب

في حاالت السمـ كالحرب بيف األطراؼ المتنازعة .كقد تعددت نصكص األحكاـ كالقكاعد التي

تحظر الحط مف كرامة الميت كاىانتو بعدـ إعادتو إلى عائمتو في مكطنو األصمي لدفنو كفقا

لمتعاليـ الدينية كالعادات كالتقاليد.

كيرل الباحث أف االحتبلؿ اإلسرائيمي ،يرتكب عدة جرائـ متصمة كمستمرة ،مف خبلؿ انتياجو

لسياسة االحتجاز ،كىي جريمة التعذيب النفسي ،التي تتعمؽ كتزداد ألما بجريمة العقكبات

الجماعية كاإلعدامات المباشرة كسرقة األعضاء كالتمثيؿ بالجثماف ،تمؾ الجرائـ المحرمة دكليا،

كالتي تتحمؿ الدكلة المرتكبة ليذه الجرائـ ،المسؤكلية الجنائية ،حتى لك لـ تكف عضكا في كاحدة

أك أكثر مف المعاىدات الممزمة.

كاف ادعاء االحتبلؿ بعدـ تطبيؽ االتفاقيات الدكلية ،ال يعفيو مف االلتزاـ بيا كتطبيقيا عمى

الفمسطينييف في األراضي الفمسطينية المحتمة التي تخضع ليذه المعاىدات بكصفيا أراض محتمة.

كلـ يكتؼ االحتبلؿ بعدـ االلتزاـ بتطبيؽ المعاىدات الدكلية بؿ تجاكز ذلؾ في سف التشريعات
كاصدار األكامر العسكرية التي تتنافى تماما مع نصكص القانكف الدكلي كالدكلي اإلنساني كحتى

أحكاـ الديانات السماكية .ىذه القكانيف كاألكامر التي تيشرع الجرائـ المرتكبة بحؽ الفمسطينييف في
األراضي المحتمة ،كالتي يسنت بأمر كتكجيو مف اعمى سمطة قضائية كىي محكمة العدؿ العميا،
مثؿ ىدـ البيكت كاحتجاز الجثاميف كالعقكبات الجماعية كغير ذلؾ.

كيرل الباحث أف التكييؼ المقترح لجريمة االحتجاز كما يرافقيا مف جرائـ بحؽ عائبلت الشيداء
ىك اعتبارىا جريمة تعذيب نفسي كمعنكم ،كىي مف جرائـ الحرب المحرمة دكليا كالتي تصمح

()1

قرار محكمة العدؿ العميا في التماس  16/4466مصدر سابؽ
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لئلحالة حسب نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المعتمد في ركما في  17تمكز/
يكليو  .1998كىي جريمة مستمرة كال تتقادـ.

ككما سنرل في الفصؿ التالي فاف أسباب كدكافع االحتبلؿ في انتياج سياسة االحتجاز ،ييدؼ،

عمى نحك صريح ،إلى امتياف كالحط مف كرامة الفمسطينييف في حياتيـ كمماتيـ.
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انفصم انثاَي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هعالن جريوت احتجاز الجثاهيي
توهيذ وتمسين
في اطار ما تدعيو باإلجراءات األمنية لكقؼ انتفاضة القدس كالحد مف العمميات الفمسطينية التي
ينفذىا فمسطينيكف قرر مجمس الكزراء المصغر في مساء الثبلثاء  13أكتكبر  2015استمرار
احتجاز جثاميف الشيداء كعدـ تسميميا لذكييـ ،ككسيمة عقابية كمحاكلة لردع الشباب الفمسطيني
مف التفكير بالقياـ بأم عمؿ ضد االحتبلؿ ،كفي مقاؿ لو نشره في يديعكت أحرنكت قاؿ كزير
الدفاع اإلسرائيمي السابؽ ابيغدكر ليبرماف " أف احتجاز الجثاميف كرفض إعادتيا ييدؼ قبؿ كؿ
شيء إلى الردع مف تنفيذ عمميات ،إف عدـ إعادة الجثماف يعتبر خطكة رادعة ذلؾ ألف اإلسبلـ
()1

يحرـ اإلبقاء عمى الجثماف كيجب دفنو في األرض بالسرعة الممكنة "

 .كقد شممت ىذه السياسة

جميع جثاميف الشيداء أطفاال كنساء كرجاال كشيكخا ،كبصرؼ النظر عف سبب االستشياد.
كاستكل في ىذه السياسة منفذك العمميات مع الشيداء الذيف أيعدمكا بدـ بارد ،كمف مختمؼ
المناطؽ الفمسطينية مف القدس كجنكب فمسطيف كشماليا .حيث اعتاد الجيش اإلس ارئيمي اختطاؼ
الجثماف كنقمو إلى جية غير معمكمة فكرا ،كحتى قبؿ إببلغ أىمو بكفاتو كفي بعض األحياف كاف
يتـ ذلؾ بعيدا عف أعيف الكاميرات كدكف أف يعمف رسمياي عف كفاتو .كلـ يكف الجيش يسمح لطكاقـ
اإلسعاؼ الفمسطينية بالكصكؿ إلى المصاب كمعاينتو كمحاكلة إنقاذه ،بؿ كاف يقكـ بذلؾ بنفسو
كفي حاالت كثيرة كاف يترؾ المصاب لفترة طكيمة كىك بحالة نزؼ ،إلى أف يفارؽ الحياة أك يينقؿ

إلى المستشفى كقد فات األكاف .كىناؾ أكثر مف تكثيؽ إعبلمي بالصكت كالصكرة يظير فييا
الشييد كىك عمى األرض دكف مساعدة طبية.

كاإلشكالية األكلى التي تكاجو األىؿ ىي أنيا قد تتعرؼ عف استشياد ابنيا مف كسائؿ اإلعبلـ
كلكنيا ال تبمغ رسميان إال بعد كقت طكيؿ قد يستمر لساعات ،كفي حاالت بعد  24ساعة عمى
()1

ابيغدكر لبرماف " ال يجب إعادة جثامين المخربين" ، ،يديعكت أحرنكت 14.02.2016
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األقؿ ،حيث يتـ إببلغ ك ازرة الصحة الفمسطينية في حاؿ كاف الشييد مف حممة اليكية الفمسطينية،
أك مف خبلؿ رجاؿ الشرطة إذا كاف مف حممة ىكية القدس .كفي الحالة األخيرة تقكـ الشرطة
كقكات األمف اإلسرائيمية باقتحاـ بيت الشييد بعد ساعات مف كقكع الحادث كخبلؿ التفتيش
التعسفي لمبيت يتـ إببلغ األىؿ بمقتؿ ابنيـ دكف مزيد مف التكضيحات ،كادعاء االحتبلؿ الشائع
ىك انو " حاكؿ القياـ بعممية " تخريبية " كتمت " تصفيتو" ،كلتأكيد ىذا االدعاء يتـ تفتيش البيت
كالعبث بمحتكياتو كمصادرة مقتنيات معينة كاستدعاء كالد الشييد ك/أك احد أشقائو لمتحقيؽ في
نفس اليكـ كربما في اليكـ التالي كفي ىذه األثناء ال تككف عائمة الشييد متيقنة مف استشياد
ابنيا ،أك عمى دراية بظركؼ الكاقعة كتبقى في حالة ال يقيف ألياـ كربما ألشير طكيمة.
كتنتيج سمطات االحتبلؿ سياسة التعتيـ عمى كؿ الظركؼ المحيطة بالجثماف مثؿ ظركؼ إطبلؽ
النار عميو ،مكاف اإلصابة ،ىؿ تكفي عمى الفكر أـ تـ نقمو إلى المستشفى؟ ىؿ تكفي مف إطبلؽ
النار أـ مف التأخير في معالجتو؟ أيف نقؿ كأيف أيحتجز جثمانو ،كؿ ىذه األسئمة يخفييا االحتبلؿ
كيتكتـ عمييا مما يزيد مف حالة الكجع كاأللـ التي يتعرض ليا ذكك الشييد ،كمف ىنا تبدأ رحمة
تعذيب العائمة مف غير ذنب .كال ينشر االحتبلؿ أية معمكمة عف الحادث إال ما يخدـ ركايتو.
كيتحفظ مف نشر معمكمات كثيرة حتى عند التحقيؽ مع كالد الشييد كاببلغو رسميان ،كالتبميغ يككف
مف خبلؿ معمكمات مقتضبة كغير مكثقة بأم كثيقة رسمية ،كتقتصر المعمكمات المتكفرة لدل
العائمة عمى ما تنشره كسائؿ اإلعبلـ نقبلن عف مصادر غير رسمية في معظميا.
سنتناكؿ في المباحث الثبلثة التالية مبررات االحتجاز كظركؼ االحتجاز في الثبلجات كمقابر
األرقاـ كشركط تسميـ الجثماف كدفنو:

انًبحث األول
يبرراث االحتالل نالحتجاز
اختمفت مبررات االحتبلؿ في احتجاز الجثاميف بيف الفترة كاألخرل ككانت ىذه المبررات تطرح
أماـ كسائؿ اإلعبلـ اك في ردكد النيابة العامة عمى محكمة العدؿ العميا في االلتماسات التي
قدمتيا عائبلت الشيداء في أكقات متفاكتة .كسنتناكؿ ىذه المبررات في مطمبيف :يتناكؿ المطمب
األكؿ مبررات االحتبلؿ لبلحتجاز عمى خمفية الحفاظ عمى األمف كالمساكمة
فيما يتناكؿ المطمب الثاني االحتجاز ككسيمة عقاب كانتقاـ كاخفاء لمعالـ الجريمة
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انًطهب األول
االحتجاز عمى خمفية الحفاظ عمى األمن والمساومة في المفاوضات حول تبادل
أسرى

 .1االحتجاز عمى خمفية الحفاظ عمى األمن:
منذ بداية تنفيذ سياسة االحتجاز برر االحتبلؿ ىذه الخطكة بأسباب تتعمؽ باألمف فقط ،كادعى
عبر كسائؿ اإلعبلـ كتصريحات المسؤكليف أف احتجاز الجثاميف يعتبر أحد أىـ الخطكات الردعية
التي " تردع منفذم العمميات مف القياـ بأية عممية ضد إسرائيؿ "

()1

كاف ىذه السياسة تيدؼ إلى

الحيمكلة دكف تمجيد الشيداء كجعميـ أبطاال مف خبلؿ جنازات مييبة كمظاىرات تندلع في أعقاب
التشييع األمر الذم يعرض أمف الدكلة لمخطر .ككانت النيابة العامة قد ادعت في ردكدىا
المتعاقبة عمى االلتماسات التي قدمت لممحكمة العميا بأف احتجاز الجثاميف يأتي في إطار مقاكمة
ما أسمتو " بمكجة اإلرىاب " كجاء في الرد عمى االلتماس المصغر الذم قدمو ذكك الشيداء
لمنيابة العامة باف " المستكل السياسي قرر عدـ تسميـ الجثاميف مف منطمؽ اإلدراؾ باف تسميـ
الجثماف ،الذم يعقبو جنازة مييبة كدفف كاقامة نصب كما شابو ،مف شأنو أف يخمد اسـ المخرب
()2

كتحكيمو إلى نمكذج لمتقميد في نظر اآلخريف "

كجاء في ردىا عمى التماس ( 16/4466عمياف كآخركف ضد شرطة إسرائيؿ)  .4" :نكد التكضيح
بانو في النقاش الذم جرل في مجمس الكزراء المصغر الذم جرل في مساء السبت
 02.07.2016قرر المستكل السياسي انو في ىذه المرحمة ،كعمى ضكء تقييـ الكضع كتجدد
مكجة اإلرىاب ،عدـ إعادة جثاميف المخربيف سكاء في الضفة الغربية أك داخؿ إسرائيؿ .في ىذا
الكقت ،في الكضع األمني الحساس كعمى ضكء مكجة العمميات الصعبة التي كقعت مؤخ ار ،ترل
الدكلة أنو يجب تأخير إعادة جثاميف المخربيف مف اجؿ منع إمكانية أف تتحكؿ جنازات المخربيف

()1
()2

ابيغدكر ليبرماف ال يجب إعادة جثامين المخربين ،المصدر السابؽ

انظر رد النيابة العامة اإلسرائيمية في التماس المصغر الذم قدمو ذكك الشيداء لمنيابة العامة بتاريخ

25.11.2015
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إلى حممة لتمجيد أسماء كأفعاؿ المخربيف كمف أجؿ منع إمكانية أف يحاكؿ آخركف تقميد أفعاؿ
ىؤالء المخربيف ،كذلؾ جاء ىذا القرار لمنع إمكانية حدكث أعماؿ شغب شديدة "

()1

.

كفي رد آخر في  11.07.2016عمى ذات االلتماس تكسعت النيابة العامة في طرح مبررات
عدـ التسميـ كادعت انو في جنازة الشييد عبلء أبك جمؿ في فجر يكـ  24.05.2016ىتؼ
المشيعكف اليتافات التحريضية:
" أ .اهلل أكبر
ب .بالروح بالدم نفديك يا شييد
()2

ج .يا أم الشييد نيالك يا ريت أمي بدالك "

كادعت النيابة العامة أف ىذه اليتافات تحريضية كتعرض أمف إسرائيؿ لمخطر كتشكؿ انتياكان مف
قبؿ العائمة لشركط التسميـ المتفؽ عمييا ،لذلؾ فقد قرر كزير األمف الداخمي كقؼ عممية تسميـ
جثاميف الشيداء .ككاف كاضحا أف الشرطة اإلسرائيمية تتذرع بيذه المبررات مف اجؿ تسكيغ قرار
كقؼ تسميـ الجثاميف كاستمرار احتجازىـ في الثبلجات كمقابر األرقاـ .كما زاؿ ىذا المبرر،
مستخدما حتى اليكـ كليس فقط مف قبؿ النيابة العامة اإلسرائيمية إنما أيضا مف قبؿ الرأم العاـ
اإلسرائيمي مثؿ أعضاء كنيست ،اإلعبلـ اإلسرائيمي ،كتٌاب رأم .كعمى سبيؿ المثاؿ قدـ عضك

الكنيست بتسبلؿ سمكترش مف حزب البيت الييكدم مشركع قانكف يجيز لمشرطة اإلسرائيمية

احتجاز جثاميف الشيداء .كأكضح سمكترش في شرحو لمشركع القانكف "في السنكات األخيرة نشيد
ظاىرة ما فتئت تتسع كىي أنو في أعقاب عممية إرىابيو نشيد مظاىر الدعـ كالتأييد كالمؤازرة
لمعمؿ اإلرىابي كمنفذ العمؿ كتنظيمو أك أيديكلكجيتو الفتاكة التي باسميا تـ تنفيذ العمؿ .كيتجمى
ذلؾ عمى نحك خاص عند تشييع جثاميف منفذم العمميات ،كفي أكثر مف مرة يرفعت الشعارات
()3
كأطمقت اليتافات كألقيت الخطابات المؤيدة لمعممية " ....

()1

انظر رد النيابة العامة اإلسرائيمية عمى التماس رقـ  16/4466أماـ محكمة العدؿ العميا المقدـ في تاريخ

04.07.2016

()2

انظر رد النيابة العامة اإلسرائيمية عمى التماس  2016/4466أماـ محكمة العدؿ العميا المقدـ في تاريخ
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()3

انظر مكقع الكنيست بتاريخ http://main.knesset.gov.il 24.01.2018
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كقدمت عضك الكنيست عنات بركك مف حزب الميككد اقتراحا مماثبل كقد اجتاز المشركعاف
القراءة التمييدية في الكنيست (.)1
كفي  21.01.2018صادقت لجنة التشريع في حككمة إسرائيؿ عمى مشركع تعديؿ قانكف
اإلرىاب بحيث يجيز لمشرطة اإلسرائيمية اك القائد العسكرم احتجاز الجثاميف كفرض شركط
لئلفراج عنيا إذا كاف ىناؾ “خشية حقيقية مف إمكانية أف تنفذ أثناء الجنازة أعماؿ تمس بحياة
اإلنساف أك التحريض لئلرىاب أك تنفيذ عمؿ إرىابي بما في ذلؾ التحريض أثناء الجنازة "

()2

.

كىذا المبرر لـ يجد لو تأييدا مف المؤسسة األمنية اإلسرائيمية فقد صرح كزير األمف األسبؽ مكشي
يعمكف أماـ الكنيست بأف " احتجاز الجثاميف بحد ذاتو ال يردع المخربيف المحتمميف "

() 3

كأضاؼ في ذات السياؽ أف ىدـ المنازؿ كسحب اإلقامة تعتبر أكثر ردعا "لدينا ما يثبت أنيا
خطكات رادعة "( .)4كفي تقرير لو قدمو لممستشار القانكني لمدكلة أكد جياز االستخبارات العامة "
الشباؾ "أف احتجاز الجثاميف ال يشكؿ عامؿ ردع لدل منفذم عمميات محتمميف كربما تككف ىناؾ
كسائؿ عقابية أخرل أكثر ردعا مثؿ ىدـ البيكت ،كليس لدينا أم دليؿ بأف احتجاز الجثاميف تردع
أك تمنع كقكع عمميات مثؿ ىدـ البيكت "

()5

كلـ تأت ىذه المعارضة عمى خمفية قانكنية بؿ عمى خمفية أمنية صرؼ ،إذ ثبت أف االحتجاز ال
يمنع منفذم عمميات محتمميف مف تنفيذ عمميات ضد أىداؼ إسرائيمية رغـ عمميـ أف جثامينيـ،
في حاؿ استشيادىـ قد تيحتجز في ثبلجات االحتبلؿ ،كيتضح ذلؾ في تكالي حدكث عمميات

طعف كاطبلؽ نار منذ بدأت سياسة االحتجاز ،كما أف المسيرات كالمظاىرات التي كانت تجكب
معظـ المناطؽ المحتمة استمرت دكف تكقؼ ككاف مف أسباب تأجيجيا االحتجاج عمى سياسة
احتجاز الجثاميف .ككانت الحممة الشعبية الستعادة جثاميف الشيداء تدعك إلى المزيد مف الضغط
الشعبي لئلفراج عف الجثاميف مما أشعؿ الشارع الفمسطيني كجعؿ قضية االحتجاز ،كلفترة طكيمة،
القضية األبرز التي يمتؼ حكليا الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة .حتى اف المحكمة العميا
لـ تقتنع بخط الدفاع ىذا كفي ق ارراىا المشيكر في االلتماس  17/5887جباريف ضد شرطة
()1

مكقع الكنيست بتاريخ  24.01.2018المصدر السابؽ

()2
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إسرائيؿ الخاص بشيداء أـ الفحـ الثبلثي محمد جباريف ،أشارت المحكمة إلى عدـ اختصاص
شرطة إسرائيؿ في احتجاز الجثاميف كفرض شركط عمى ذكم الشيداء كأكدت أف المكاد 3ك 4أ
مف امر الشرطة نسخة جديدة  1971ال يفكض الشرطة احتجاز الجثاميف ككضع شركط لئلفراج
عنيا" المادة  3ىي مادة عامة تحدد مياـ الشرطة ( ).......كال تعتبر مصد انر لمتفكيض "

()1

.

 .2االحتجاز عمى خمفية المساومة
كربما ىذا ما دفع النيابة العامة اإلسرائيمية إلى تغيير خط الدفاع حكؿ أسباب كمبررات االحتجاز
إلى سبب آخر تعتقد انو يحظى بتأييد برلماني كشعبي في نفس الكقت .ففي جمستو المنعقدة األحد
 01.01.2017قرر مجمس الكزراء المصغر عدـ تسميـ جثاميف الشيداء الذيف ينتمكف إلى حركة
حماس كدفنيـ في مقابر تعد خصيصا لذلؾ ،كبررت الحككمة قرارىا ىذا بأف األجيزة األمنية
أكصت باحتجاز جثاميف شيداء حماس أك الشيداء الذيف نفذكا عمميات نكعية كاستخداميـ ككرقة
ضغط عمى حركة حماس التي تحتجز أسرل أك قتمى إسرائيمييف

()2

كفي الكقت ذاتو أبمغت النيابة العامة المحكمة بأنيا ستفرج عف جثاميف شيداء محتجزيف ضمف
شركط تحددىا الشرطة لمدفف ،لكنيا ككفقان لقرار الحككمة لف تفرج عف جثاميف الشيداء التابعيف
لحركة حماس أك الذيف نفذكا عمميات نكعية ،كأكدت النيابة العامة لممحكمة بأف احتجاز الجثاميف
يساعد الحككمة اإلسرائيمية في كؿ مفاكضات تجرم مع حركة حماس لئلفراج عف أسرل أك قتمى
إسرائيمييف محتجزيف لدل الحركة ،كبدأت باإلفراج تباعا عف جثاميف شيداء مف مناطؽ مختمفة
مف الضفة الغربية مدعية بأف ىؤالء الشيداء ال ينتمكف لحركة حماس أك أنيـ لـ يقكمكا بعمميات
ذات " أبعاد أمنية خطيرة " .حتى أف النيابة العامة أبمغت المحكمة بأف الحككمة قررت االحتفاظ
بجثاميف الشيداء عبد الحميد أبك سركر كمحمد الفقيو كمحمد الطرايرة كرامي عكرتاني تحديدا

()3

كأف األجيزة األمنية ترل أف االحتفاظ بيذه الجثاميف يعتبر كرقة مساكمة رابحة بيد إسرائيؿ في أية
مفاكضات تجرم في المستقبؿ مع حركة حماس التي تحتجز إسرائيمييف أحياء أك قتمى (.)4

()1

انظر قرار الحكـ الصدر عف محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية في ممؼ  17/5887بتاريخ 25.07.2017
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كفي ردىا عمى التماس  18/4274كرثة المرحكـ عزيز عكيسات ضد شرطة إسرائيؿ كآخريف
أشارت النيابة العامة إلى أف قرار الحككمة الصادر في  01.01.2017يشمؿ كؿ" جثاميف
المخربيف الذيف تنطبؽ عمييـ معايير قرار الحككمة "

()1

كفي نفس الرد استعرضت النيابة العامة

الجزء المكشكؼ مف المعايير التي كضعتيا الحككمة في قرارىا كىي:
" أ .يتـ إعادة جثاميف المخربيف بشركط مقيدة تحددىا أجيزة األمف.
ب .جثاميف المخربيف الذيف ينتمكف إلى حماس تيحتجز لدل إسرائيؿ
ج .جثاميف المخربيف الذيف نفذكا عمميات استثنائية تيحتجز لدل إسرائيؿ "

()2

كيعتبر ىذا تراجعان عف االدعاء السابؽ الذم كما أشرنا يضع االعتبارات األمنية كسبب رئيسي
لبلحتجاز .ككاف أعضاء الحككمة كمستشارىـ القانكني يعرفكف أف االدعاء األمني غير مقبكؿ
لدل المحكمة العميا ،خاصة كأف الشرطة اإلسرائيمية تضع شركطان عمى عائبلت الشيداء تضمف
كتكفؿ الحفاظ عمى األمف كالسبلمة العامة ،كىي شركط مشددة كصمت إلى حد الدفف في المقبرة
التي تحددىا الشرطة بنفسيا كخاصة فيما يتعمؽ بالشيداء المقدسييف .
كحكؿ ىذا االدعاء قررت المحكمة العميا في قرارىا النيائي في14.12.2017

في ممؼ

 16/4466عمياف ضد دكلة إسرائيؿ أف احتجاز الجثاميف لغرض التفاكض مع حركة حماس
يفتقر إلى المسكغ القانكني كاف الحككمة ال تممؾ االختصاص باحتجاز جثاميف فمسطينييف لغرض
استخدامو في المفاكضات مع أم جية أخرل مف اجؿ تبادؿ اسرل , ،كسارعت المحكمة تماىيان
مع سياسة الحككمة ،كمنعا لئلحراج مف اتخاذ قرار مخالؼ لممستكييف السياسي كاألمني ،بالطمب
مف الحككمة المبادرة إلى سف قانكف في الكنيست اإلسرائيمي يفكض الحككمة كاذرعيا األمنية
باحتجاز جثاميف فمسطينييف لغرض المفاكضات مف اجؿ اإلفراج عف قتمى أك جثث جنكد
إسرائيمييف  .كذلؾ خبلؿ ستة اشير مف صدكر ىذا القرار كاذا لـ تفعؿ ذلؾ عمييا اإلفراج عف
جميع الجثاميف مكضكع االلتماس فك ار بعد نياية الميمة القانكنية الممنكحة ليا أم في

()1

انظر رد النيابة العامة عمى التماس  18/4274عزيز عكيسات ضد شرطة إسرائيؿ بتاريخ 29.07.2018
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10.05.2018

()1

كتقكؿ المحكمة في متف قرارىا أف مادة  133مف قانكف الطكارئ البريطاني،

كىي المادة التي تستند الييا الحككمة في تسكيغ قرار االحتجاز ،ال يمكف التكسع في تفسيرىا عمى
نحك يمس بكرامة اإلنساف كىي ال تصمح ألف تككف السند القانكني لقرار احتجاز الجثاميف لغرض
التفاكض مع حماس  ،000000كاف قرار الحككمة باالحتجاز ىك قرار إدارم باطؿ كال يستكم مع
قانكف أساس كرامة اإلنساف كحريتو ( .)2غير أف المحكمة ذاتيا ،كفي خطكة غير مسبكقة ،كجيت
الحككمة اإلسرائيمية إلى ضركرة سف قانكف يشرع احتجاز الجثاميف رغـ تأكيدىا في متف النص أف
احتجاز الجثاميف مخالؼ لمقانكف المحمي كالدكلي كالشرائع السماكية كاف حككمة إسرائيؿ ستجد
صعكبة في تبرير ىذا االحتجاز أماـ القانكف الدكلي

() 3

 .كرأل الدكتكر إبراىيـ شعباف ،أستاذ

القانكف الدكلي في جامعة القدس ككاتب الرأم " ،الغريب أف ىذه المحكمة تتنكر لمقكانيف الدكلية
النافذة كتفضؿ عمييا القكانيف الداخمية حتى لك كانت أكامر عسكرية انتدابية لقانكف الطكارئ عبر
النص  .133كىي تسكؽ القانكف تمك القانكف الذم يؤيد كرامة اإلنساف ،لكنيا ال تصؿ إللغاء قرار
الحككمة اإلسرائيمية القاضي باحتجاز جثاميف الشيداء الفمسطينييف ،مرة كاحدة ،لعدـ شرعيتو،
كدكنما تصالح عمى القيـ اإلنسانية ،المتمثمة في الكرامة اإلنسانية لمفرد الفمسطيني ،كحقو في
الحياة ،كدفف جثتو بشكؿ محترـ ،ككما يميؽ بو في مجتمعو ،بينما ىي كفي قرار قضائي ألعمى
محكمة ،تبدم مشاطرة لمحزف الييكدم بعكس الفمسطيني ،كألسر المتكفيف الييكد ،كالمحتجزيف
منيـ ،في خطكة تمييزية عنصرية تخؿ بحيادية القاضي كنزاىتو كاستقبللو مما يثير شكككا حكؿ
مصداقيتو" .

()4

كرغـ أف ىذا القرار يعطي فرصة لمحككمة بشرعنة قرار االحتجاز ،كىك القانكف الذم ،في حالة
إق ارره ،يمنع السمطة القضائية مف التدخؿ كيحرـ ذكم الشيداء مف المجكء إلى ىذه النافذة الضيقة،
كىي نافذة القضاء اإلسرائيمي ،إال أف الحككمة كبرأم مستشارىا القانكني رفضت ىذا القرار
كامتنعت عف تقديـ مشركع لسف قانكف جديد كتقدمت إلى المحكمة العميا بطمب " نقاش إضافي "
لممؼ  17/4466كالغاء القرار الصادر عف المحكمة في الممؼ بتاريخ  ،14.12.2017كىي
خطكة نادرة الحدكث في ق اررات المحكمة العميا غير القابمة لبلستئناؼ .كرغـ عدـ استجابة ىذا
)(1

قرار المحكمة العميا في  14.12.2017المصدر السابؽ

)(2قرار المحكمة العميا في  14.12.2017المصدر السابؽ
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انظر مقالة ىامة لمدكتكر إبراىيـ شعباف بعنكاف " جثث تعتقل بقرار حكومي ومحكمة عميا تؤيد في خرق

فاضح لكرامة اإلنسان " نشرت في جريدة القدس بتاريخ 12.02.2018
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الطمب لشركط النقاش اإلضافي كفقا لمقانكف فقد كافقت المحكمة في تاريخ  19.02.2018عمى
تجميد قرارىا السابؽ كتحديد جمسة لنقاش إضافي في الممؼ بييئة قضائية مف  7قضاة

()1

كما

زاؿ ىذا الممؼ (  17/10190حككمة إسرائيؿ ضد عمياف) عالقا في المحكمة ينتظر القرار
النيائي مف ىيئة قضائية تتككف مف سبعة أعضاء .
كمما يجدر ذكره في ىذا السياؽ أف النيابة العامة اإلسرائيمية قد عمقت اإلفراج عف جميع الجثاميف
بما في ذلؾ الجثاميف المدفكنة في مقابر األرقاـ بتقدـ المفاكضات مع حركة حماس بشأف تبادؿ
األسرل .كفي ردىا عمى التماسات تقدمت بيا مؤسسة القدس لممساعدة القانكنية كاالقتصادية
لئلفراج عف رفات شيداء محتجزيف منذ سنكات عديدة في مقابر األرقاـ ،أشارت إلى أف الحككمة
اإلسرائيمية تعتقد أف رفات ىؤالء الشيداء تستخدـ ككرقة ضغط عمى حركة حماس في المفاكضات
حكؿ تبادؿ األسرل " في التماس  15/4422جاء ( في رد النيابة العامة -الباحث ) أف جثماف
المخرب فكزم ىبلؿ – ( المحتجز منذ  – 18.04.2002الباحث ) الذم تـ فحصو مف قبؿ
األجيزة األمنية – يستجيب لمعايير احتجاز جثاميف مخربيف حسب ما كرد في قرار المجمس
الكزارم األمني السياسي المصغر ب" 171/

()2

كالمقصكد ىنا قرار الحككمة في 01.01.2017

الذم يقرر احتجاز الجثاميف كاستخداميا ككرقة مساكمة مع حركة حماس .
كتحت ىذا المبرر كسعت الحككمة اإلسرائيمية مف استخداـ قرارىا المذككر إلى حد طاؿ األسرل
الشيداء الذيف ارتقكا في سجكف االحتبلؿ بسبب المرض أك التعذيب كقررت عدـ تسميـ جثماف
الشييد عزيز عكيسات الذم ارتقى  06.05.2018إثر تعرضو لمتعذيب في سجكف االحتبلؿ .
كقالت النيابة العامة ،في ردىا عمى التماس رقـ ( 18/4274كرثة المرحكـ عزيز عكيسات ضد
شرطة إسرائيؿ) ،أف حككمة إسرائيؿ ترل في احتجاز جثماف الشييد عكيسات خطكة تساعدىا في
المفاكضات مع حماس  .كأكدت النيابة العامة أف قرار الحككمة ينسحب عمى الشيداء الذيف مف
شأف احتجاز جثامينيـ أف يساعد في المفاكضات إلعادة اسرل أك قتمى إسرائيمييف سكاء أكانت
العممية التي قاـ بيا الشييد قد كقعت قبؿ القرار أك بعده

() 3

 .ككانت المحكمة قد استجابت

لمكقؼ النيابة كأرجأت النقاش في ىذه االلتماسات إلى ما بعد صدكر قرارىا في الممؼ األساسي
النقاش اإلضافي  17/10190المذككر أعبله  .ما يعني أف كؿ االلتماساف التي قيدمت أك ستقدـ
)(1
)(2
()3

انظر قرار المحكمة العميا بتاريخ  19.02.2018في ممؼ نقاش إضافي 17/10190
انظر قرار المحكمة في ممؼ 15/4422الصادر في 01.08.2018
انظر رد النيابة العامة عمى التمس رقـ  18/4274بتاريخ 29.07.2018
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لشيداء محتجزة جثامينيـ ستنتظر قرار المحكمة ،الذم إما أف يبطؿ قرار الحككمة لعدـ قانكنيتو
أك يجيز لمحككمة احتجاز الجثماف لغرض استخداميا ككرقة ضغط عمى حركة حماس .كمف ىذه
االلتماسات التي كضعت عمى قائمة االنتظار التماسات لممطالبة باستعادة جثاميف الشيداء عزيز
عكيسات كاحمد نصر جرار كبراء عطا كأسامة عطا كعادؿ عنككش كعدد آخر مف شيداء مسيرة
العكدة في قطاع غزة.
كيرل الباحث ،بعد ىذا االستعراض أف احتجاز الجثاميف عمى خمفية الحفاظ عمى األمف ىي حجة
كاىية ،رفضتيا حتى األجيزة األمنية في دكلة االحتبلؿ ،التي أكدت أف االحتجاز بحد ذاتو ال
يحقؽ األمف كاف العكس ىك الصحيح ،حيث أف االحتجاز ىك الذم يدفع الفمسطينييف إلى
المطالبة باستعادة جثاميف أبنائيـ ،ما يعني تأجيج الشارع الفمسطيني .كعمى ضكء فشؿ ىذا
االدعاء تبنت النيابة العامة ،ادعاء جديدان كىك إف االحتجاز يفيد في مفاكضات محتممة مع حركة
حماس حكؿ تبادؿ األسرل ،كىك االدعاء الذم يتنافى مع قاعدية الندية كالتبادلية في النزاعات
المسمحة كيؤكد سياسة االبتزاز التي ينتيجيا االحتبلؿ اإلسرائيمي .كيعتقد الباحث أف ثمة أسباب
كمبررات أخرل لبلحتجاز كما سنرل في المطمب التالي:

انًطهب انثاَي
االحتجاز وسيمة عقاب وانتقام واخفاء لمعالم الجريمة

أوال :إخفاء معالم الجريمة

رغـ قرار الحككمة الصادر في  01.01.2017كالمبينة تفاصيمو أعبله ،كرغـ إعبلف النيابة
لممحكمة في اكثر مف مرة باف االحتجاز يخدـ المفاكضات مع حماس في عممية تبادؿ محتممة،
إال أف الشرطة اإلسرائيمية تكاصؿ احتجاز جثاميف الشيداء حتى أكلئؾ الذيف ال ينتمكف إلى
حماس كلـ ينفذكا عمميات نكعية ،بؿ حتى الشيداء الذيف تـ إعداميـ ميدانيان دكف أف يشكمكا خط انر
حقيقيان عمى" السبلمة العامة "كدكف أف يككف بحكزتيـ أم سبلح نارم أك بارد ،حيث يتـ اختطاؼ
جثامينيـ كاحتجازىا لفترات قصيرة أك طكيمة ،كعندما يتـ اإلفراج عف ىذه الجثاميف فإف االحتبلؿ
يشترط دفنيا بالسرعة الممكنة دكف عرضيا لمطبيب الشرعي لمعاينتيا بالتشريح أك بالمعاينة
السريعة .
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ككما رأينا أعبله فإف احتجاز الجثماف لفترة طكيمة يؤدم إلى تراكـ طبقة سميكة جدان مف الجميد
عمى الجثماف مما يعيؽ معاينة الجثماف كفحصو ،كفي حالة الرغبة بالتشريح فإف الطبيب يحتاج
إلى  48-24ساعة

()1

الى أف يذكب الجميد كيتمكف مف التشريح  .كقاؿ الدكتكر صابر العالكؿ

المدير السابؽ لمعيد الطب الشرعي الفمسطيني ،في لقاء أجرتو معو ككالة معا اإلخبارية ،أف "
قياـ إسرائيؿ بتجميد جثاميف الشيداء في ثبلجات تصؿ درجة ح اررتيا إلى ( 35تحت الصفر)،
يعيؽ الشركع بتشريحيا إال بعد  48-24ساعة ،بالتزامف مع اشتراط إسرائيؿ عمى أىالي الشيداء
قبيؿ تسميـ جثامينيـ دفنيـ فك نار".

كأشار “إلى أف ىذا األمر يحكؿ دكف إصدار تقرير النتائج

الذم يكثؽ سبب الجريمة ،كبالتالي يفقد السمطة الفمسطينية كثيقة ميمة قد تديف االحتبلؿ
اإلسرائيمي إذا ما تقدمت بممؼ دعكل لمحكمة الجنايات الدكلية ،كيحكؿ دكف الكشؼ عف سرقة
األعضاء في حاؿ تـ ذلؾ.

()2

كفي معظـ الحاالت التي يتـ في اطبلؽ النار عمى الشييد كاعدامو في ظركؼ مشبكىة ،تقكـ

باحتجاز الجثماف لفترة طكيمة كال تكافؽ عمى اإلفراج عنو إال بعد مفاكضات صعبة كمضنية،
تجبر العائمة عمى الدفف السريع كدكف تشريح كدكف إقامة دعكل أك طمب التحقيؽ .كبالتالي تختفي

معالـ الجريمة كال تستطيع العائمة التقدـ بأية شككل ضد االحتبلؿ سكاء في إطار القانكف المحمي

أك الدكلي بسبب عدـ كجكد أدلة كعدـ إمكانية إعداد ممؼ لتقديمو إلى الجيات القضائية .كالغالبية
العظمى مف الحاالت ال تممؾ فييا العائمة أية كثيقة أك تقرير رسمي يثبت حالة الكفاة باستثناء

شيادة الكفاة أو ما يسمى ب " تصريح دفف " كىذه الكثيقة تأتي مع الجثماف عند تسميمو كال

تتضمف أية معمكمات عف ظركؼ " الكفاة “ .كفي الحاالت التي تـ فييا نقؿ الجثماف إلى
مستشفيات الضفة الغربية ،كانت النيابة العامة تصدر تقري ار أكليان غير مستكفي المعمكمات

يتضمف إثبات كاقعة الكفاة دكف أية تفاصيؿ أخرل عف سبب الكفاة كمكانيا مثبلن  .كيعكد ذلؾ إلى

عدـ إمكانية تشريح الجثماف لمكشؼ عف تفاصيؿ الحادث التي يجب أف يتضمنيا التقرير النيائي،
كفي حاالت كثيرة ،خاصة في نياية عاـ  2015لـ تكف الجثاميف تيعرض حتى لممعاينة األكلية
مف قبؿ طبيب في المستشفى كيتـ دفنيا عمى الفكر ،كفي بعض األحياف قبؿ ذكباف الجميد عف
الجثماف ،كعندما كاف الجميد يعيؽ عممية الدفف اكتفت العائبلت بسكب كمية كبيرة مف المياه

()1

انظر لقاء ىاـ مع دكتكر الطب الشرعي صابر العالكؿ في ككالة معا في يكـ 31.12.2015

https://www.maannews.net

()2

العالكؿ ،في ككالة معا ،مصدر سابؽ
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الساخنة إلذابة الجميد كالتمكف مف الدفف .األمر الذم يعني عدـ الكشؼ عف آثار جريمة اإلعداـ
كدفف كؿ المعمكمات كالمعطيات مع الجثماف تحت التراب.

كيجدر اإلشارة إلى أف القضايا التي رفعت أماـ المحكمة العميا كالمحاكـ المختصة األخرل ال
تختص بالكشؼ عف مبلبسات اإلعداـ كظركؼ إطبلؽ النار عمى الشييد بؿ تختص باإلفراج عف

الجثماف كدفنو حتى دكف التدخؿ في شركط الدفف ،كلـ يتدخؿ القضاء اإلسرائيمي حتى اآلف في

التحقيؽ في ظركؼ االستشياد إال في حاالت معدكدة جدا ككاف تدخمو منحا از لمجانب اإلسرائيمي
الرسمي الذم يدعي دائما أف إطبلؽ النار عمى الشييد لـ يكف مخالفا لمتعميمات ،حتى في
الحاالت التي تجرم فييا عمميات اإلعداـ أماـ عدسات الكاميرات .كالمثاؿ األبرز عمى ىذه
الحاالت ىك الشييد عبد الفتاح الشريؼ الذم ارتقى في  24.03.2016بعد أف أطمؽ أحد الجنكد

عميو النار كىك اعزؿ كمصاب بجركح خطيرة كممقى عمى األرض كقاـ أحد المصكريف بتكثيؽ
الحادثة التي بدت إعداما مباش ار مع سبؽ اإلصرار كدكف أف يشكؿ الشييد أم خطر عمى ما

يسمى ب " سبلمة الجنكد "

()1

كيمكف إيجاز ما سبؽ بما يمي:
 .1تمجأ سمطات االحتبلؿ إلى احتجاز الجثاميف ككسيمة إلخفاء جريمة اإلعداـ
 .2االحتجاز لمدة طكيمة يؤدم إلى إخفاء الكثير مف األدلة كالعبلمات المفيدة في التحقيؽ
 .3نتيجة االحتجاز تنشغؿ عائبلت الشيداء بالمطالبة القانكنية لئلفراج عف الجثماف كدفنو عمى
كجو السرعة دكف تشريح كدكف معاينة مف قبؿ طبيب أك حتى مف النيابة العامة لفتح ممؼ
تحقيؽ.
 .4تتراكـ ،نتيجة االحتجاز الطكيؿ ،طبقة سميكة مف الجميد عمى الجثماف مما يعيؽ التشريح
الفكرم أك حتى الدفف ،كيستغرؽ ذكباف الجميد المتراكـ عمى الجثماف مف  48-24ساعة كىي مدة
طكيمة في ظؿ شركط التسميـ بالدفف الفكرم.

()1

ىذه الحادثة أخذت حي از في االىتماـ الشعبي كاإلعبلمي حيث جرل اإلعداـ أماـ عدسة الكامي ار كشاىد العالـ

بأـ عينو الجندم اإلسرائيمي اليئكر عيز ار كىك يطمؽ النار عمى رأس فمسطيني جريح ممقى عمى األرض ،مما

اضطر القضاء اإلسرائيمي إلى تقديمة لممحكمة كلكف الحكـ كاف عبارة عف إجراءات ىزلية فقد كجيت لو تيمة
التسبب بالمكت نتيجة اإلىماؿ كحكـ عميو بالسجف الفعمي لمدة  18شير بالسجف الفعمي كتـ تخفيض الحكـ إلى

 9أشير انظر قرار محكمة االستئناؼ العسكرية في ممؼ استئناؼ 17/18،12
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 .5ترفض سمطات االحتبلؿ معاينة الجثماف في الثبلجات كالتعرؼ عميو مف قبؿ األىؿ أك أم
جية محمية أك دكلية بما في ذلؾ مؤسسة الصميب األحمر الدكلي مما يثير الشبيات بكجكد ما
يريد االحتبلؿ إخفاءه.
 .6التقارير الصادرة عف النيابة العامة أك المؤسسات الطبية تخمك مف كؿ المعمكمات كالمعطيات
التي تشير إلى ظركؼ االستشياد كال تكثؽ كقكع الجريمة بالتفاصيؿ البلزمة كالمطمكبة لفتح ممؼ
تحيؽ أك شككل.
ثانيا  :العقاب الجماعي
منذ بداية انتفاضة القدس في تشريف أكؿ  2015كانتشار ظاىرة العمميات الفردية ،اتخذ االحتبلؿ
سمسمة مف اإلجراءات ضد عائبلت الشيداء كسكاف المناطؽ التي تقع فييا العمميات ،ككسيمة
ردعية لمنع عمميات مشابية قادمة ،كمف ىذه العقكبات إغبلؽ الطرؽ الرئيسة بالمكعبات كسحب
التصاريح مف أفراد عائمة منفذ العممية كاحيانا مف معظـ سكاف المنطقة كىدـ بيت عائمة منفذ
العممية .كالعقكبة األشد كاألقسى كانت احتجاز الجثماف كعدـ السماح بمعاينتو كالتأكد مف ىكيتو،
إال في حاالت نادرة عندما يككف ىناؾ شؾ كبير في ىكية الشييد  .كىذه العقكبات تفرض عمى
معظـ عائبلت الشيداء بصرؼ النظر عف سبب االستشياد سكاء أكاف الشييد قد نفذ عممية ،كما
تدعي سمطات االحتبلؿ ،أك كاف قد اشتبو بو كأطمؽ عميو النار ميدانيا دكف أف يشكؿ أم خطر.
كنكد اإلشارة إلى أف معظـ ىذه العقكبات قد سكغت إما بقرار مف مجمس الكزراء المصغر أك مف
محكمة العدؿ العميا رغـ مخالفتيا لمقانكف الدكلي حيث أنيا تقع عمى مف لـ يرتكب الفعؿ ،األمر
المخالؼ لمقاعدة القانكنية العامة "شخصية العقكبة" .
كفيما يمي ،كبإيجاز شديد ،اىـ ىذه العقكبات كفقا لمتجربة الميدانية مع ذكم الشيداء:
.1

.1

احتجاز الجثمان

لعؿ أقسى العقكبات التي تتعرض ليا عائمة الشييد ىي احتجاز الجثماف كاالحتفاظ بو في الثبلجة
(أك في مقابر األرقاـ) لفترة قد تطكؿ أك تقصر ،لكنيا غير معمكمة لمعائمة التي تبقى في حالة
انتظار دائـ إلى أف تتمكف مف دفف الجثماف حتى كلك بشركط قاسية كمقيدة .كيقكـ االحتبلؿ
باحتجاز الجثماف فك ار بعد إطبلؽ النار عميو ،ألم سبب كاف ،كينقمو إلى جية غير معمكمة ،دكف
استدعاء األىؿ كقبؿ التحقؽ مف ىكيتو كالتحقيؽ في ظركؼ الحادث ،كال يسمح عادة ،بسيارات
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اإلسعاؼ الفمسطينية كالطكاقـ الطبية المرافقة مف االقتراب مف مكاف الحادث ،مما يحكؿ دكف
التدخؿ الطبي المباشر إلنقاذ الحياة في الكقت المناسب ،كيحكؿ أيضا دكف جمع األدلة مف مكاف
الحادث ،كيبقى ىك ،أم االحتبلؿ ،مصدر المعمكمات األكؿ كاألخير لظركؼ الحادث.
كاحتجاز الجثماف سياسة مارسيا االحتبلؿ منذ كقت طكيؿ ،حيث كاف يحتجز جثاميف الفدائييف
القادميف مف الخارج كشيداء المقاكمة في الداخؿ ،كلكف ىذه السياسة تجمت أكثر في انتفاضة
القدس كمف اىـ أىدافيا معاقبة األىؿ كالردع مف عمميات قادمة ككسيمة لكقؼ االنتفاضة ،كالمس
بكرامة الميت كحرماف العائمة مف تكديعو كاجراء مراسـ دفف مناسبة كفقا لمعادات كالشريعة.
كنتيجة االحتجاز تضطر عائمة الشييد إلى خكض معركة قانكنية مضنية غير معركفة النتائج
تستغرقيا أشير طكيمة كأحيانا سنكات ،كفي نياية المعركة تدفف ابنيا في ظركؼ غير عادية كبعد
أف حدثت تغييرات جسيمة عمى الجثماف .كىذا اإلجراء مكجو لمعائمة كليس لمجثماف نفسو ،إذ أف
العائمة ىي التي تعاني جراء االحتجاز كىي التي تتعب حد اإلنياؾ مف قسكة االنتظار ،كييدؼ
االحتبلؿ مف ذلؾ إلى تكجيو رسالة لكؿ الفمسطينييف باف مف ينفذ أم عمؿ ضد االحتبلؿ فانو
مصيره الثبلجة أك مقابر األرقاـ كمصير ذكيو العذاب كاالنتظار.
كمف آثار ىذه العقكبة عمى عكائؿ الشيداء:
1.1

انشغاؿ العائمة بالمطالبة بدفف ابنيا كابتعادىا عف معارؾ أخرل مثؿ ىدـ
البيت كسحب اإلقامات كاالعتقاؿ التعسفي

1.2

دخكؿ العائمة في حالة ترقب كاضطراب دائميف ،إذ انو بدكف دفف الشييد ال
تعكد العائمة إلى حياتيا الطبيعية.

1.3

القمؽ المصحكب بالكجع كاأللـ عمى مصير الجثماف المجيكؿ كغير
المعركؼ عمى كجو اليقيف

1.4

دخكؿ العائمة في معركة قانكنية مضنية كمرىقة نفسيا كماليا.

1.5

دخكؿ العائمة في دكامة األمؿ بعدـ استشياد ابنيا حيث أنيا ال تعرؼ أية
معمكمة عف الجثماف كلـ تعاينو أك تتأكد مف كاقعة االستشياد

1.6

القمؽ الدائـ مف العبث بالجثماف كسرقة أعضاء منو.

كؿ ما سبؽ يعتبر رحمة عذاب تخكضيا عائمة الشييد منذ لحظة تمقييا نبأ االستشياد إلى لحظة
الدفف ما يترؾ آثا ار نفسية عميقة عمى أفراد العائمة كيدخؿ في دائرة التعذيب المجرـ دكليا كما
سنرل في السياؽ
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 .2ىدم البيت
كىك إجراء عقابي آخر تفرضو سمطات االحتبلؿ عمى عائبلت منفذم العمميات سكاء أكانكا أسرل
أـ شيداء ،كىك إجراء قديـ جديد ،أيستخدـ في كؿ مراحؿ الصراع ،كىناؾ آالؼ المنازؿ التي
ىدمت في القدس كالضفة الغربية بقرار مف القائد العسكرم لممنطقة يصدر بعد أياـ مف كقكع
الفعؿ  .ككانت كؿ ق اررات اليدـ قد صدرت بأكامر عسكرية مف قائد المنطقة كفقا لصبلحياتو
حسب مادة  )1(119مف قانكف الطكارئ البريطاني الذم ينص عمى أنو "يجكز لمقائد العسكرم أف
يصدر أم ار بمصادرة مبنى أك ارض يشتبو بأنو أيطمقت منيا نيراف مف سبلح غير قانكني
( ).............أك كؿ بيت أك ارض يشتبو بأف سكانيا جميعيـ أك بعضيـ كانكا شركاء في
الفعؿ "

()1

كيتضمف األمر العسكرم عادة أم انر بمصادرة البيت كىدمو كتيعطى العائمة ميمة قانكنية لمدة ثبلثة

أياـ لتقديـ اعتراض لدل القائد العسكرم ضد ىدـ البيت ،كىذا االعتراض ييرفض في كؿ األحكاؿ،
لذلؾ تضطر العائمة إلى تقديـ التماس لمحكمة العدؿ العميا لكقؼ اليدـ كالغاء القرار .كاذا كانت
المحكمة العميا تأمر بتجميد قرار اليدـ إلى ما بعد صدكر قرارىا النيائي ،فإنيا تقرر في نياية
األمر ،كفي كؿ الحاالت ،عدـ قبكؿ االلتماس كالمصادقة عمى قرار اليدـ استنادا إلى قانكف
الطكارئ سالؼ الذكر

()2

كفي ىذا القرار تؤكد المحكمة عمى اختصاص الجيش باستخداـ المادة  119مف قانكف الطكارئ،
كتكافؽ عمى التكسع في تفسيره ليشمؿ منزؿ كؿ أفراد العائمة رغـ عدـ مشاركتيـ بالفعؿ .كتؤكد
عمى الجانب الردعي في قرار اليدـ .كفي حاالت كثيرة ال يشمؿ اليدـ البيت الذم سكنو كأقاـ فيو
منفذ العممية الشييد أك األسير بؿ يشمؿ أيضا بيكت كشقؽ مجاكرة تتأثر مف تفجير البيت
كتتصدع كتصبح غير صالحة لمسكف أك يتـ ىدميا كميا رغـ قرار المحكمة بعدـ اإلضرار بالبيكت
المجاكرة

.

كعمى سبيؿ المثاؿ في صبيحة يكـ  06.10.2015قامت قكات االحتبلؿ بمحاصرة

منازؿ عائمة الشييديف غساف كعدم أبك جمؿ كفجرت ستة منازؿ في محيط بيت العائمة تعكد
لؤلخكة كأبناء العمكمة ،تنفيذان لقرار المحكمة العميا الصادر في  ،08.07.2015كرغـ قرار العميا
بعدـ المس بالبيكت المجاكرة إال أف الضرر الذم أصاب البيكت المجاكرة كاف بميغان ،كفي ذات
()1
()2

انظر نص قانكف الطكارئ في 'https://www.nevo.co.il
انظر التماس  15/8154محمد عمياف كآخركف ضد قائد المنطقة الكسطى
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اليكـ تـ تفجير منزؿ عائمة الشييد شاكر جعابيص كطاؿ التفجير منازؿ مجاكرة كمركبات عمى
الطريؽ  .كعادة يتـ اليدـ بثبلث طرؽ إما بالتفجير بكمية كبيرة مف المتفجرات مع اإلضرار
بالمنازؿ المجاكرة ( بيت الشييد غساف أبك جمؿ مثبل ) كاما باليدـ اليدكم في حالة أف يككف
البيت ضمف طكابؽ في بناية ( بيت عائمة الشييد بياء عمياف مثبلن ) أك أف يككف مف خبلؿ كضع
كمية كبيرة جدان مف اإلسمنت داخؿ البيت ( بيت الشييد عبلء أبك جمؿ مثبلن ) كفي كؿ الحاالت
يشمؿ قرار اليدـ مصادرة البيت كاألرض الكاقعة عميو كال يجكز ترميمو كاعادة بنائو ،حتى أف
إزالة الركاـ تعتبر مخالفة ألمر المصادرة كاليدـ  .كيشكؿ اليدـ عقكبة لجميع أفراد عائمة الشييد
أك األسير الذيف يجدكف انفسيـ في العراء دكف مأكل ليس لذنب إال لككنيـ مف عائمة الشييد الذم
" عكقب " باإلعداـ دكف التحقيؽ في الفعؿ ،كىؤالء يعاقبكف عمى فعؿ لـ يرتكبكنو بؿ ارتكبو
(الغير) كىذه العقكبة مخالفة لمقاعدة القانكنية " شخصية العقكبة " أم أف العقكبة تقع عمى مرتكب
الفعؿ كليس عمى أم شخص آخر .كىذه العائمة ال تعرؼ شيئا عما فعمو ابنيا كليست شريكة في
الفعؿ كلـ تتستر عميو كتحميو أك تخفي معمكمات عنو ،كمع ذلؾ فإنيا تعاقب كما لك كانت
مرتكبة الفعؿ .كفي قرار سابقة لمحكمة اإلستئناؼ في قضايا ك ازرة الداخمية اإلسرائيمية ،استقر رأم
القاضي اليعاد ايعزر ،في ممؼ عادؿ الخطيب ضد ك ازرة الداخمية ،عمى انو " ال يجكز إدانة أك
معاقبة شخص إال إذا تكفرت في العمؿ عناصر الجريمة :اإلرادة كالفعؿ كالنتيجة "

( )1

كقررت

المحكمة رفض قرار ك ازرة الداخمية سحب إقامة كالدة الشييد مصطفى الخطيب بحجة مسؤكليتيا
عف فعؿ ابنيا  .كقالت المحكمة في متف قرارىا أف ىذا القرار باطؿ ألنو يمثؿ عقكبة جماعية
عمى مف لـ يرتكب الفعؿ كلـ تثبت الدكلة في دفكعيا عبلقة األيـ بفعؿ االبف (.)2
كمف آثار ىذه العقكبة عمى عائبلت الشيداء:
2.1

ىي عقكبة جماعية تشمؿ كؿ أفراد العائمة

2.2

تشريد أفراد العائمة كىدـ البيت الذم يعتبر المأكل الكحيد لمعائمة

2.3

تنطكم ىذه العقكبة عمى آثار نفسية شديدة لجميع أفراد العائمة التي تجد نفسيا عمى
حيف غرة بدكف مأكل مما يضطرىا إلى البحث عف مسكف بديؿ باإليجار

2.4

()1

تكمفة مالية عالية لعائبلت الشيداء محدكدم الدخؿ.

انظر استئناؼ  16/1806محكمة االستئنافات بمكجب قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ  23.05.2018عادؿ

الخطيب ضد ك ازرة الداخمية

()2

استئناؼ  16/1806محكمة االستئنافات بمكجب قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ  23.05.2018المصدر السابؽ
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2.5

عدـ القدرة عمى البناء أك الترميـ في مكاف البيت الميدكـ بسبب مصادرة األرض
القائـ عمييا

2.6

فشؿ الجيكد القانكنية مف الجانب الفمسطيني لمنع ق اررات اليدـ كتماىي القضاء
اإلسرائيمي مع األكامر العسكرية الصادرة باليدـ.

2.7

تشمؿ ىذه األكامر القدس كالضفة العربية كطالت تقريبا كؿ عائبلت األسرل كالشيداء
الذيف نفذكا عمميات نكعية.

2.8

مخالفة ىذا اإلجراء لمقانكف الدكلي اإلنساني الذم يحظر فرض العقكبات الجماعية
() 1

كلمقاعدة القانكنية " شخصية العقكبة "  .كمع ذلؾ يتـ تسكيغ اإلجراء قانكنيا

بق اررات المحكمة العميا ما يفقد الثقة بالقضاء اإلسرائيمي كيجعؿ المجكء اليو لكسب
الكقت كحسب.
 .3سحب اإلقامة أو التصريح
كىك إجراء عقابي آخر يقع عمى أفراد عائمة الشييد الذيف يحممكف تصريح عمؿ أك تصريح إقامة
بفعؿ إجراء لـ الشمؿ ،حيث تقكـ ك ازرة الداخمية بإببلغ األـ أك األب بقرارىا الغاء سرياف التصريح
كعدـ السماح لصاحب التصريح بدخكؿ إسرائيؿ .كبيذا اإلجراء غير القانكني تشتت ك ازرة
الداخمية ،التي تمتزـ بتعميمات رجاؿ األمف ،العائمة كتجبرىـ عمى العيش منفصميف في القدس
كالضفة الغربية .كالحديث ىنا يدكر أكثر عف تصاريح اإلقامة كىك التصريح الذم يمنح لمزكج مف
سكاف الضفة الغربية بمكجب اإلجراء المتدرج لجمع شمؿ العائبلت ،كىذا التصريح ،عادة يجدد
كؿ سنة ،بعد قرار مف األجيزة األمنية ،إذ ال ييجدد التصريح إذا كاف ضد الشخص ممؼ أمني
مفتكح ،أك إذا كجدت ك ازرة الداخمية بأف حصكلو عمى التصريح يشكؿ خط ار عمى أمف الدكلة ،أك
أف احد أقاربو أيعتقؿ أك يكجيت لو الئحة اتياـ بارتكاب عمؿ ما .كفمسفة ىذه السياسة كما تفسرىا
األجيزة األمنية أماـ المحكمة العميا أك محكمة االلتماسات الخاصة بك ازرة الداخمية ،ىي اف
العبلقة العائمية بيف المطمكب في لى ٍـ الشمؿ كبيف أقاربو مف الدرجتيف األكلى كالثانية تشكؿ حاف انز
لمعمؿ ضد إسرائيؿ " ،كأف أحد أسباب ظاىرة العمميات الفردية ىي العبلقة العائمية مع سكاف
الضفة الغربية "

()2

كجاء في متف قانكف المكاطنة كالدخكؿ إلى إسرائيؿ (تعميمات طكارئ) " :ال

يمنح تصريح لمتكاجد في إسرائيؿ أك رخصة إقامة في إسرائيؿ لمكاطف مف الضفة الغربية
()1
)(2

انظر المادة  87مف اتفاقية جنيؼ الثالثة ،مصدر سابؽ
انظر البند  25مف قرار محكمة االستئنافات في القدس  16/1806مصدر سابؽ
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( ).......إذا قرر كزير الداخمية ( )......بناء عمى كجية نظر مف األجيزة األمنية كالسمطات
المختصة ،بأف المكاطف مف الضفة الغربية أك أحد أفراد عائمتو يشكمكف خط ار أمنيا عمى دكلة
إسرائيؿ "...

()1

كقد اعتادت ك ازرة الداخمية أف تقكـ بإجراء فحص أمنى ألقارب المطمكب حاممي اليكية الفمسطينية
أم مف سكاف الضفة الغربية مثؿ األب كاألـ كاألخكة كاألقارب مف الدرجة الثانية .كلكف الجديد
في العقكبات الجماعية ىك أف تمغي ك ازرة الداخمية تصريح إقامة ألب أك ألـ عمى خمفية قياـ االبف
" بعمؿ " ضد الدكلة ،خاصة كأف االبف ىك أصبل مف سكاف القدس كيحمؿ ىكية مقيـ دائـ
بالقدس كىك مكجكد عمى نحك دائـ في القدس ،كبذلؾ ينتفي سبب عبلقة المطمكب بسكاف الضفة
الغربية .كلكف الدكلة كفي ردىا عمى محكمة االستئناؼ في ممؼ الخطيب ضد دكلة إسرائيؿ
ادعت أف " التحقيقات التي جرت لدراسة ظاىرة العمميات الفردية أشارت إلى أف مف أسبابيا ىي
العبلقة العائمية المباشرة ،أك غير المباشرة مع الضفة الغربية ،إلى جانب أسباب أخرل "....

()2

.

لذلؾ قررت ك ازرة الداخمية سحب إقامات جميع ذكم الشيداء حاممي اإلقامة ( األـ أك األب )
كطردىـ إلى خارج القدس كمنعيـ مف الدخكؿ أك التكاصؿ مع أقاربيـ أك حتى أكالدىـ حاممي
ىكية القدس ،كقد سكغت ىذه الق اررات بأكامر مباشرة مف مجمس الكزراء المصغر الذم منح كزير
الداخمية سمطة تقديرية لتنفيذ ىذه األكامر ،كما طرحت الحككمة عدة مشاريع لتشريع قانكف ك
تعديؿ قانكف يخكؿ كزير الداخمية بسحب اإلقامة مف أم شخص إذا شكؿ خط ار عمى " امف الدكلة
" .ككانت الكنيست اإلسرائيمي قد أقرت في  11.03.2018تعديؿ قانكف المكاطنة كالدخكؿ
إلسرائيؿ (تعديؿ قانكف  ) 30بحيث يجيز لكزير الداخمية سحب اإلقامة أك المكاطنة مف كؿ
شخص

" قاـ بفعؿ ينطكم عمى خيانة الكالء لدكلة إسرائيؿ "

()3

 .كأثار ىذا القانكف ردكد فعؿ

لما يشكمو مف خرؽ لمقانكف الدكلي اإلنساني الذم يكفؿ حؽ المكاطنيف الخاضعيف لبلحتبلؿ في
اإلقامة في بيكتيـ كأراضييـ كىذا اإلجراء يمس بالحقكؽ العائمية التي “تضمف حماية حؽ

()1

انظر قانكف المكاطنة كالدخكؿ إلسرائيؿ " تعميمات الطكارئ "  2003ككذلؾ المادة  28مف قرار محكمة

االستئنافات في القدس  16/1806المصدر السابؽ

()2
()3

قرار محكمة االستئنافات في القدس  16/1806البند  2/29مصدر سابؽ السابؽ
انظر قانكف المكاطنة كالدخكؿ إلسرائيؿ " تعميمات الطكارئ "  2003مكقع الكنيست اإللكتركني

https://main.knesset.gov.i
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العائبلت في أف تككف مكحدة تحت سقؼ كاحد ،كذلؾ باحتراـ ركابط الزكاج ،كصمة الرحـ كالدـ،
( )......كما تمتزـ سمطات االحتبلؿ بتسييؿ لـ شمؿ األسرة "

()1

.

كقد فرؽ ىذا اإلجراء الكثير مف العائبلت المقدسية بحيث انقسمت العائمة إلى قسميف :األكؿ
يعيش كيقيـ في القدس كالثاني يعيش كيقيـ في مناطؽ الضفة الغربية ،محركما مف كؿ الحقكؽ
اإلنسانية كاالجتماعية ،كىذا الحرماف تـ تسكيغو بق اررات محاكـ كقكانيف أك تعديؿ قكانيف في
الكنيست اإلسرائيمي.
يتضح مف ىذه اإلجراءات حجـ كقسكة العقكبات الجماعية التي يفرضيا االحتبلؿ عمى ذكم
الشيداء انتقاما لما قاـ بو ابنيـ الشييد كىذه العقكبات ال تنتيي بمركر الزمف بؿ تستمر آثارىا
لكقت طكيؿ.
رابعا :االحتجاز عمى خمفية االنتقام من الميت
يشكؿ اعتقاؿ جثاميف الشيداء كاحتجازىـ في الثبلجات كمقابر األرقاـ أيضا كسيمة متبعة كشائعة
لدل االحتبلؿ لبلنتقاـ مف الشييد حتى كىك ميت ،كيشبو االحتجاز العتقاؿ اإلدارم لمجثماف،
حيث أف االحتبلؿ يعتقؿ الجثماف دكف تكجيو أية الئحة اتياـ كدكف محاكمة كيحتفظ بو في
الثبلجة أك مقابر األرقاـ إلى كقت غير معركؼ قد يصؿ في بعض الحاالت إلى عقكد مف
الزمف .كيحاكؿ االحتبلؿ مف خبلؿ ىذا اإلجراء فرض سيطرتو االستعمارية كسيادتو الفعمية عمى
الميت كما ىك عمى الحي ،فيذا الجثماف الذم قاـ صاحبو بفعؿ مقاكـ أك لمجرد انو ينتمي إلى
الشعب الخاضع لبلحتبلؿ ال يستحؽ االحتراـ كال يستحؽ الدفف بكرامة كال الحزف عميو كباقي
البشر .كقد تجمت فمسفة االنتقاـ مف الميت الفمسطيني ،منذ البدايات األكلى لبلحتبلؿ مف خبلؿ
التعامؿ مع جثاميف الفدائييف الذيف كانكا يجتازكف الحدكد كما زالت مستمرة حتى اليكـ إلى حد أف
شخصيات سياسية إسرائيمية اقترحت حرؽ الجثاميف انتقاما منيـ .
يتضح مما كرد في ىذا المبحث أف سياسة االحتجاز لـ تأت ألسباب امنيو أك لغرض المساكمة ،
بؿ جاءت كباألساس ككسيمة عقابية لعائبلت الشيداء كطريقة لبلنتقاـ مف الفمسطيني الميت
كأيضا إلخفاء جرائـ ارتكبت بحؽ الفمسطينييف مثؿ اإلعدامات الميدانية كسرقة األعضاء المحتممة
كالتمثيؿ بالجثاميف  .كيرل الباحث األسباب التي تقؼ كراء االحتجاز ىي مف الخطكرة بمكاف إلى
حد أنيا تستدعي التقصي كالتحقيؽ عمى المستكييف المحمي كالدكلي كىي تشكؿ جريمة حرب
()1

الدكتكر محمد شبللدة ،القانون الدولي اإلنساني ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع  2017ص179
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تستكجب المساءلة كالعقاب كخاصة أنيا ترتبط بالحط مف كرامة الفمسطيني الميت كما سنرل في
المبحث التالي :

انًبحث انثاَي
ظروف االحتجاز
لـ يصدر أم تصريح رسمي مف شرطة االحتبلؿ حكؿ مكاف احتجاز جثاميف انتفاضة القدس،
كلكف في البند الثاني مف كثيقة التعيد التي تكقعيا عائمة الشييد المقدسي كشرط لتسميـ الجثماف
جاء أف " الجثماف مكجكد اآلف في معيد الطب العدلي ( .)1(") ...كمف غير المعركؼ متى ينقؿ
الجثماف إلى المعيد لبلحتفاظ بو ،كلكف مف خبلؿ تصريحات صحفية غير مكثقة يمكف االفتراض
أف الجثماف ينقؿ إلى المعيد بعد التأكد مف كفاة الشييد ،كفي بعض األحياف ينقؿ الشييد إلى احد
المستشفيات اإلسرائيمية كىناؾ يتـ إثبات كفاتو ثـ ينقؿ إلى المعيد بعد كقت غير معركؼ لعائمة
الشييد.
سنناقش ىذا المبحث في مطمبيف نتناول فً المطلب األول االحتجاز فً ثالجات معهد الطب
الشرعً فٌما نتناول فً المطلب الثانً الدفن فً مقابر األرقام

انًطهب األول
االحتجاز في يعهد انطب انشرعي

يقع معيد الكطني الطب العدلي في حي أبك كبير في تؿ أبيب كىك المؤسسة الكحيدة في إسرائيؿ
التي تقدـ خدمات في الطب العدلي في إسرائيؿ .كقد أعمف عف تأسيسو في عاـ  1955بدعـ مف
االتحاد الييكدم في جنكب أفريقيا تخميدا لمقاضي لئيكفكلد غرينبرغ

()2

كقد أدار المعيد عدة جيات ،في البداية كاف بإدارة شرطة إسرائيؿ ثـ انتقؿ بعد اشير مف تأسيسو
إلى إدارة الجامعة العبرية في القدس كبعد ذلؾ في عاـ  1975انتقؿ إلى إدارة ك ازرة الصحة ،كفي

()1

البند األكؿ مف كثيقة التعيد التي تشترط الشرطة اإلسرائيمية عمى عائمة الشييد المكافقة عمييا قبؿ تسميـ

الشييد

()2ككبيديا https://he.wikipedia.org
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عاـ  1988اصبح فرعا مف كمية الطب في جامعة تؿ أبيب كفي عاـ  2004نقمت إدارتو إلى
المركز الطبي آساؼ ىركفيو كفي عاـ  2012تقرر نقمو إلى اإلدارة الطبية في ك ازرة الصحة

()1

كيعتبر المعيد ىك الكحيد في إسرائيؿ المعتمد لمطب الجنائي كمف مياـ المركز التحفظ عمى
الجثث لمبحث الجنائي كالتشريح كاجراء الفحكصات مثؿ اؿ  D.N.Aكاصدار التقارير الجنائية
بناء عمى أكامر المحكمة في جرائـ القتؿ ،كيتـ االحتفاظ بالجثث في ثبلجات مبلئمة ألكقات
متفاكتو

()2

كربما تككف حقيقة أف المعيد ىك الكحيد في إسرائيؿ ،كال يكجد لو منافس ،ىي احد اىـ األسباب
التي تجعؿ مف المركز بؤرة فساد ،حيث ارتبط اسـ المعيد خبلؿ السنكات السابقة بمخالفات
جسيمة كأقيمت قضايا جنائية ضد إدارتو كطكاقمو الطبية بسبب الفساد كاإلىماؿ في حفظ الجثث
كسرقة األعضاء كاستخداـ الجثث لمتدريب دكف مكافقة عائمة الميت

()3

كالمتاجرة بأعضاء المكتى

كخاصة الفمسطينييف منيـ .
كقد أثارت حقيقة احتجاز الجثاميف في المعيد مخاكؼ ذكم الشيداء مف مصير جثاميف أبنائيـ
المجيكؿ كاحتماالت العبث بالجثاميف كسرقة األعضاء كما يحدثو تجميد الجثماف مف تشكييات
في الجثماف كسنتناكؿ ىذه االحتماالت كالمخاكؼ كما يمي:

أوال  :سرقة األعضاء
ارتبط اسـ معيد الطب العدلي في أبك كبير بفضائح كقضايا فساد بسبب اجتثاث األعضاء مف
الجثاميف كالتصرؼ بيا دكف مكافقة األىؿ أك الميت قبؿ كفاتو ،كمنيا جثث إسرائيمييف ،كفي حالة
مشيكرة عاـ  1997اكتشؼ الدكتكر حاييـ بكزغمك جثماف ابنو العسكرم الذم قضى نحبو في
حادث تدريب في الجيش فكجد أنيا غير سميمة " رأيت انيـ عبثكا بالجثماف كتدربكا عميو كال يكجد
قرنيات في عينيو .حتى زكجتي غير الطبيبة عرفت أنو ال يكجد في عينيو قرنيتاف "
()1
)(2
()3

ككبيديا المصدر السابؽ
ككبيديا المصدر السابؽ

ك ازرة الصحة اإلسرائيمية ،تقرير لجنة التحقيؽ في عمؿ معيد الطب العدلي برئاسة القاضي المتقاعد ارييو

سغمسكف () 2001

()4

()4

ككانت

صحيفة حدشكت  ،2يفعات غميؾ 19.12.2009
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صحيفة يديعكت العبرية قد كشفت في تحقيؽ ليا في كانكف ثاني  2000قياـ المعيد بسرقة
أعضاء مف الجثث كبيعيا بيدؼ إجراء أبحاث عممية عمييا دكف عمـ األىؿ كمكافقتيـ (.) 1
أعضاء داخمية يسرقت مف الجثث أثناء التشريح
كنسب التحقيؽ إلى مكظفيف في المعيد قكليـ أف
ن
مف قبؿ األطباء أك المساعديف كنقمت لمحفظ في أكعية مع مادة الفكرمميف ،كمف ىناؾ كاف يتـ
نقميا إلى معاىد األبحاث

() 2

التي كانت تطمب ىذه األعضاء بدكف مكافقة األىؿ .كتضيؼ

الصحيفة ،حسب إفادة مكظفيف في المعيد ،أف األطباء كانكا يضعكف بدؿ األعضاء المسركقة "
كرؽ تكاليت " أك" عصا المكنسة كمكاسير ببلستكية صمبة "

()3

كعندما كانكا يأخذكف عظاـ الكجو

أك الجمجمة كانكا يضعكف بدليا قطع فكالذية كيخيطكف الجمد إلخفائيا ( ،) 4كؿ ذلؾ خبلف نا
لتعميمات قانكف ك ازرة الصحة التي يمنع تشريح اك اجتثاث األعضاء مف المتكفى إال بمكافقة خطية
مف األىؿ .
كفي كتابيا " عمى جثثيـ الميتة " فجرت البركفيسكرة مائي ار فايس  ،أخصائية الطب العدلي ،قنبمة
() 5

مدكية في إسرائيؿ حيث استعرضت في كتابيا  7سنكات مف العمؿ كالمراقبة عمى تشريح

الجثث في المعيد كقالت أنيـ" اعتادكا في معيد الطب العدلي في أبك كبير ،منذ سنكات طكيمة
اجتثاث أعضاء مف الجثث ،كاف مكافقة األىؿ كالمحاكـ عمى التشريح استخدمت مف قبؿ
()6

الباحثيف كاألطباء كتصريح لبيع األعضاء لممستشفيات المجاكرة "

 ..ككشفت فايس في كتابيا

أف " الدكلة ال تميز بيف الييكد األحياء كالعرب األحياء كحسب ،بؿ أف تعامميا مع جثاميف
الفمسطينييف ،الذيف يسمكنيـ إرىابييف ،يبدك ببل ضابط أك قانكف "

()7

كتؤكد أف" أعضاء الشيداء

الفمسطينييف تتعرض لمسرقة " بينما لـ يتـ التعرض بالسرقة لجثماف جندم إسرائيمي كاحد كأف
الجيش اإلسرائيمي أصبح يمتمؾ مخزكنا كبي اير مف الجمد "
()1

() 8

كتنسب فايس إلى بركفيسكر في

انظر تقرير مكسع عف التحقيؽ في يديعكت أحرنكت عدد  30.06.2002بقمـ ركناف بريغماف الذم أجرم

التحقيؽ

()2
()3
()4

يديعكت أحرنكت  30.06.2002المصدر السابؽ
يديعكت أحرنكت  30.06.2002المصدر السابؽ
يديعكت أحرنكت  30.06.2002المصدر السابؽ

()5

انظر بركفيسكر مائيره فايس " عمى جثثيم الميتة " تؿ أبيب ،ريسمنغ2014 ،

()7

انظر صحيفة ىآرتس  22.03.2014المصدر السابؽ

()6

()8

انظر صحيفة ىآرتس ،اسحؽ ايئكر 22.03.2014

ىآرتس ،المصدر السابؽ كذلؾ انظر  TRTالعربية ،سرقة أعضاء الشيداء  ..تاريخ حافل بالجرائم
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ىداسا ،لـ تكشؼ عف اسمو ،قكلو بأنيـ أقامكا في الجيش بنؾ جمد لمجيش اإلسرائيمي يستخدـ
لمعالجة الجركح التي يتعرض ليا الجنكد

()1

 .كقاؿ الجنراؿ احتياط د.اريو الداد ،ضابط صحة

رئيسي ،كىك احد المبادريف لممشركع ،الذم في إطاره جند الجيش الكثير مف األطباء لمخدمة في
معيد الطب العدلي " :تكجو الجيش لممعيد كطمب تزكيده بالجمد ،الستخدامو أساسان في حاالت
الككارث .عممنا حسب القانكف الكاضح تماما ،كطمبنا مكافقة العائبلت التي كصمتنا جثث أبنائيا،
كفي الحاالت التي كافقت فييا العائبلت أخذنا الجمد أك أعضاء أخرل ،كلـ نأخذ شيئا مف الجثث
() 2
أف فترة االنتفاضة األكلى في العاـ 1987
التي لـ تكافؽ عائمتيا عمى ذلؾ "
ٌ
كبينت فايس ٌ
شيدت أكبر عمميات سرقة األعضاء خاصة مع زيادة عدد جثث الفمسطينييف ،الفتةن إلى ٌأنو قاـ

أمر عسكريًّا ،كبدكف عمـ ذكم الشيداء.
أف تمٌقكا نا
بتنفيذىا العاممكف في المعيد بعد ٍ

لقاء أجرتو مع البركفيسكر ييكدا ىيس
ككانت البركفيسكرة األميركية نانسي شفراد– يكز قد نشرت ن
المدير السابؽ لممعيد كالطبيب العدلي لمدكلة كشؼ فيو عف طريقة إدارة المعيد كعف األعماؿ
التي جرت عمى الجثث كالتي ال يعرفيا الجميكر " .أراد ىيس أف يساىـ في مكضكع التبرع
باألعضاء في إسرائيؿ ،لذلؾ تجاكز ىك كمكظفكه القانكف ،كانكا يتعاممكف مع الجثة كيخرجكف
منيا قرنيات لمزراعة خبلفا لقانكف التشريح العدلي الذم يمزـ المعيد بالتكجو إلى أىؿ الميت
كالحصكؿ عمى مكافقتيـ لمتبرع بأعضاء الميت القابمة لمزراعة "

()3

ككانت البركفيسكرة شفراد –يكز

قد نشرت المقاء في أعقاب تقرير لصحفي سكيدم جاء فيو " أف إسرائيؿ تقتؿ فمسطينييف مف اجؿ
استخداـ أعضائيـ "

() 4

كجاء في التقرير الذم نشرتو صحيفة " افتكنببلت " السكيدية أف "

االحتبلؿ اإلسرائيمي لـ يسرؽ أعضاء الشيداء فحسب ،بؿ تعمد خطؼ شباف فمسطينييف أحياء
كاعادتيـ إلى ذكييـ جثثا ىامدة خالية مف بعض األعضاء "

()5

ككانت ك ازرة الصحة قد شكمت في عاـ  2001لجنة تحقيؽ برئاسة القاضي المتقاعد ارييو
سغمسكف عمى اثر تحقيؽ يديعكت أحرنكت ،كبعد ضغط أكساط شعبية كسياسية كاعبلمية،
كخمصت المجنة إلى أف " كؿ األبحاث في المعيد جرت بمعرفة كمكافقة البركفيسكر ىيس الذم لـ
()1

ىارتس  05.11.2015المصدر السابؽ

()2

حدشكت  2اين اختفت االعضاء من ابو كبير يفعات غميؾ 19.12.2009

()4

ا حدشكت  19.12.2009 2المصدر السابؽ

()3

()5

حدشكت  19.02.2009 ،2المصدر السابؽ
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ينفذ تعميمات ك ازرة الصحة في الحصكؿ عمى مكافقة األىؿ عمى التشريح " كاف " إدارة المعيد
قامت بالتغطية عمى خطكرة األعماؿ التي جرت "كأف" ىناؾ فساد في تسجيؿ األمكاؿ التي
أعطيت لممعيد مقابؿ األعضاء  .ككانكا ييدخمكف في الجسـ مكاد أخرل بدؿ األعضاء التي أيخذت
()1
بدكف مكافقة األىؿ األمر الذم يعتبر انتياكان لكرامة الميت كعائمتو "
كاكتشفت المجنة أثناء التحقيؽ أف ىناؾ مخزكنان ىائبل مف األعضاء التي أخفيت في أماكف مختمفة
بعد أف أيخذت مف الجثاميف بدكف عمـ كمكافقة األىؿ .كأكصت المجنة بتقديـ عدد مف المسؤكليف
إلى القضاء الرتكابيـ مخالفات جنائية ،كما أكدت أف مدير المعيد البركفيسكر ييكدا ىيس
كالمديرة اإلدارية يكنا تننباكـ فى ًشبل فشبلن ذريعان في إدارة المعيد كأكصت بإجراء تحقيقات شرطية مع

إدارة المعيد

()2

ثانيا :جثامين الشيداء المحتجزين
يتبيف مما كرد أعبله أف الشيداء الفمسطينييف عمكما كانكا ىدفا لسرقة األعضاء كاف مف أىداؼ
احتجاز جثامينيـ كاف استخداميـ ليذا الغرض ،كىذا كاف كاضحا في كتاب فايس كتقرير
الصحفي السكيدم ،كمع ذلؾ فقد حرصت إسرائيؿ طكاؿ السنكات الماضية عمى إخفاء ىذه
الجريمة كخاصة ما يتعمؽ بجثاميف شيداء انتفاضة القدس الذيف تحتجزىـ في الثبلجات لمدد
طكيمة مختمفة .كرغـ أف العائبلت أعربت م ار ار كتك اررا ،في بيانات صحفية كمذكرات إلى
المؤسسات الدكلية ،عف مخاكفيا مف العبث بجثاميف أبنائيا كسرقة أعضائيـ إال أنيا لـ تستطع
لغاية اآلف إثبات أك التأكد مف السرقة كذلؾ ،حسب رأم الباحث ،لؤلسباب التالية:
 .1لـ تكافؽ إسرائيؿ طكاؿ فترة االحتجاز عمى طمب قياـ األىؿ أك أطراؼ محايدة لمعاينة
الجثاميف كالتأكد مف سبلمتيا ،أك حتى التعرؼ عمييا ،لذلؾ احتجزت الجثاميف ألشير طكيمة دكف
معرفة ما تعرضت لو خبلؿ ىذه الفترة.
 .2رفض إسرائيؿ طمبات عدد مف األىالي إدخاؿ أطباء محايديف ك/أك فمسطينييف لتشريح الجثماف
في المعيد ،كاشترطت أف يتـ التشريح مف قبؿ طاقـ المعيد فقط ككافقت في حاالت معينة أف
يجرم بمراقبة طبيب فمسطيني (مثبل الشييد معتز عكيسات كالشييد محمد أبك خمؼ) لذلؾ ال أحد
غير الطاقـ يعرؼ ماذا يحدث لمجثماف.
()1
()2

يديعكت احرنكت ،تحقيؽ بقمـ ركناف برغماف 30.06.2002
يديعكت احرنكت  30.06.2002المصدر السابؽ
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 .3تشترط إسرائيؿ أف يجرم التسميـ كالدفف بأسرع كقت ممكف ،األمر الذم منع في كثير مف
الحاالت نقؿ الجثماف إلى معيد الطب العدلي في أبك ديس إلجراء التشريح كالتأكد مف سبلمة
األعضاء كعدـ سرقتيا.
 .4يتـ التسميـ كحالة الجثماف متجمدة تكسكىا طبقة سميكة مف الجميد مما يعيؽ التشريح قبؿ
مركر  48-24ساعة عمى األقؿ يتـ خبلليا إذابة الجميد عف الجثماف.
 .5يميؿ األىؿ عادة إلى اإلسراع في دفف الجثماف بأسرع كقت ممكف إما خشية مف قياـ جيش
االحتبلؿ باختطاؼ الجثماف مرة أخرل أك لقناعات دينية بتحريـ تشريح الجثماف.
 .6بسبب ضيؽ الكقت كتجمد الجثماف تكتفي العائمة في بعض األحياف بالفحص العاجؿ في أحد
المستشفيات ،كفي أحسف األحكاؿ إجراء صكرة طبقية ثبلثية األبعاد ،كحسب رأم طبي ،ىذه
الفحكصات ال تكفي لمعرفة التغييرات التي طرأت عمى الجثماف ،خاصة كأف ىناؾ أعضاء داخمية
يمكف استئصاليا دكف إحداث جرح ظاىرم ،مثؿ الخبليا الجمدية ،كقرنيات العيف كصمامات
القمب.
 .7تكتفي غمب العائبلت بالمعاينة مف قبؿ العائمة كتسارع في إذابة الجميد كدفنو دكف أم فحص
طبي .كتجدر اإلشارة إلى أف جميع العائبلت دكف استثناء لـ تعايف الجثماف عند االستشياد أك في
كقت قريب مف ذلؾ ،كىناؾ حاالت محدكدة تـ استدعاء األب لمتعرؼ عمى الشييد برؤية الكجو
فقط ،لذلؾ في حالة كجكد جركح أك ثقكب في الجسد ،فإف العائمة ال تستطيع معرفة ما إذا كانت
بسبب اإلصابة كاطبلؽ النار كالتمثيؿ بالجثماف كقت الحادث ،أك أنيا نتيجة عبث في الجثماف
كمحاكلة سرقة أعضاء.
 .8لكحظ في معظـ الجثاميف تغييرات كبيرة في الجسد مثؿ اختبلؼ لكف الجمد في الكجو كالرقبة
كبياض ناصع في األماكف السفمى خاصة بعد إزالة الجكارب كالمبلبس الداخمية كأيضا ضمكر في
الكجو كالعينيف .كبدكف فحص طبي عدلي متخصص ال يمكف التأكد مف سبب ىذه التغييرات.
مثبل كجد الباحث عندما تفحص جثماف بياء عمياف أف عينيو غائرتاف إلى الداخؿ بحيث يبدك
التجكيؼ فارغان ،لكنو ال يعرؼ ما إذا كاف ىذا نتيجة لظركؼ االحتجاز أك نتيجة سرقة القرنية
مثبل ،ككذلؾ ضمكر الكجو بشكؿ الفت كلكف الجمد المختمؼ مف مكاف إلى آخر في الجسد ككجكد
ثقكب في القسـ العمكم مف الجسد ،كال تستطيع العائمة أف تقرر أسباب ىذه الثقكب ىؿ ىي نتيجة
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اإلصابة كقت الحادث أك ثقكب أيحدثت ألغراض أخرل ،كىذا ما يتقرر فقط بالتشريح كالفحص
()1

الطبي .

 .9فيما يتعمؽ بجثاميف الشيداء المقدسييف فإف التسميـ كتحضير الجثماف كالدفف يتـ خبلؿ ساعة
كفي منتصؼ الميؿ كدكف تصكير كبحضكر عدد قميؿ مف أفراد العائمة فقط ،لذلؾ ال تجد العائمة
الفرصة ،لمتأكد مف سبلمة الجثماف كعدـ سرقة أعضاء ،حتى أنيا ،كبسبب تصمب الجثماف
كتراكـ الجميد عميو ،ال تستطيع معاينة الجسد بالعيف المجردة كتسارع إلى دفنو دكف أم تأخير.
كيسكد االعتقاد أف ىناؾ سرقة أعضاء مف جثاميف الشيداء ،كاف كاف ذلؾ غير مثبت مف خبلؿ
الفحكصات كالتشريح الطبي ،كال تكجد أدلة قطعية ،إال أف سياسة االحتبلؿ في احتجاز الجثاميف
تخفي حقائؽ خطيرة منيا احتماؿ سرقة أعضاء مف الجثماف كاخفاء أدلة تديف إسرائيؿ في أية
محاكمة دكلية مستقبمية

()2

ثالثا :ظروف حفظ الجثامين في الثالجات
كشؼ تحقيؽ يديعكت أحرنكت أف ثبلجات المعيد مكتظة كال تتسع لمجثث المعطكبة حتى قبؿ
التشريح كشركط العمؿ كالنظافة ىناؾ سيئة جدا ،حيث تتقافز الزكاحؼ كالحشرات بيف أرجؿ
العامميف ،كالجثث متناثرة في الممرات كسط الذباب كالحشرات

()3

كال تيتخذ أية إجراءات ضد المكاد

الخطرة ،كمكيفات اليكاء قديمة كال تناسب المكاف الذم يجرم فيو التشريح ،كطاكالت التشريح بالية
كأنابيب الصرؼ الصحي في غرؼ التشريح تفيض بالمياه العادمة.

()4

كتنبعث مف غرؼ كأركقة

المعيد ركائح كريية كىي خميط مف ركائح تعفف الجثث كالمكاد الكيماكية التي تستخدـ لمحفظ
كالتشريح ،كال يسمح لمجميكر بزيارة المعيد إال بإذف خاص .كلـ تصؿ تقارير أك إفادات حكؿ
()1

رغـ قرار النائب العاـ الفمسطيني بتشريح جميع جثاميف الشيداء التي يتـ تسميميـ قبؿ الدفف إال أف ىذا القرار

لـ ينفذ كلـ يتـ تشريح إال عدد محدكد مف الجثاميف كلـ تنشر نتائج التشريح حتى اآلف ،ككاف ذكك الشيداء
كأعضاء مف المجمس التشريعي كفعاليات كطنية قد كقعت في  30.12.2015عمى كثيقة شرؼ تؤكد عمى
ضركرة التشريح كمعرفة أسباب الكفاة كاعداد ممؼ قانكني لكؿ شييد.

()2

انظر الحدث  30.12.2015لقاء مع طارؽ أبك جكيعد مف الدائرة القانكنية لمطب الشرعي في ك ازرة العدؿ

الفمسطينية.

( )3
()4

مكتي غاؿ صحيفة كاال 31.12.200
يديعكت أحرنكت  30.06.2002المصدر السابؽ
71

مكاف احتجاز جثاميف الشيداء الفمسطينييف في المعيد ،كلكف مف معاينة الجثاميف التي سممت
إلى العائبلت بعد أشير مف االحتجاز ،يتضح ما يمي:
 .1تحتجز الجثاميف في ثبلجات بدرجة ح اررة دكف  40-30درجة مئكية دكف الصفر
 .2إما أف تككف الثبلجات ضيقة أك أنيا مكتظة حيث أف كضعية الجثاميف تشير إلى أنيا لـ تكف
ممدكدة كىناؾ حاالت كانت األطراؼ منحنية كخاصة الساقيف.
 .3مف شبو المؤكد أف الجثاميف كانت مكدسة فكؽ بعضيا البعض الثبلجات بإىماؿ شديد كدكف
مراعاة لكرامة الميت كحرمتو كعادة يكضع الجثماف في الثبلجة فكر كصكلو المعيد كبالشكؿ الذم
كصؿ بو.
 .4جميع الجثاميف كانت مجمدة مغمفة بطبقة جميد صمبة كسميكة.
 .5ىناؾ تمؼ في بعض األطراؼ مثؿ ضمكر في الكجو كالعينيف حتى أف بعض الجثاميف ظيرت
حجرة العيف كأنيا جكفاء.
 .6اسكداد في الجمد كخاصة الكجو كالرقبة
 .7تحفظ الجثاميف بالمبلبس الداخمية كبعضيا بالمبلبس الخارجية الممزقة كفي حالة الشييد بياء
حذاء رياضيان في حيف كاف في قدمو اليسرل جكرب ابيض.
عمياف كاف يرتدم في قدمو اليمنى
ن
 .8الجمد في المنطقة المغطاة بالمبلبس الداخمية أك الجكارب ناصع البياض في حيف تميؿ باقي
األجزاء إلى السكاد.
 .9يككف الجثماف عند االستبلـ داخؿ  4-3أكياس نايمكف سميكة بيضاء أك سكداء محكـ
اإلغبلؽ مف األعمى.
.10

عند فتح األكياس كظيكر الجسـ تنبعث منو رائحة نفاثة غير طيبة سرعاف ما تزكؿ.

.11

دماء بسبب ذكباف الجميد كذكباف الدـ الذم كاف
معظـ الجثاميف كانت عند الدفف تنزؼ
ن

متجمدا.

()1

ككاف اكثر ما يقمؽ ذكم الشيداء ىك تجمد الجثماف كتصمبو كاكتسائو بطبقو سميكة مف الثمج،
األمر الذم حاؿ دكف دفنو بسيكلة كمركنة ،حيث أف عممية الدفف تتطمب ثني الجثماف عند
()2

إدخالو القبر كثني أطرافو عند كضعو في الداخؿ ،كفي بعض الحاالت اضطرت عائمة الشييد

إلى تأجيؿ الدفف ألكثر مف يكـ كسكب الماء الساخف عمى الجثماف إلذابة الثمج ،كقد احتاج
()1
()2

إفادة ذكم شيداء كالد الشييد حسف مناصرة ككالد الشييد عبد المحسف حسكنة كتجربة الباحث نفسو
نتحفظ عف ذكر األسماء بناء عمى رغبة ذكم الشيداء
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األىؿ  ،ألجؿ إذابة جزء مف الجميد ،إلى سكب عشرات الدالء مف المياه الساخنة  ،كتـ إدخاؿ
عدد مف الجثاميف في مستشفيات الضفة الغربية لساعات طكيمة مف اجؿ تييئة الجثماف لمدفف .
أما في القدس فقد أيجبرت العائبلت عمى دفف أبنائيا كىي في حالة التجميد ككانت بعض
الجثاميف قد تعرضت إلى تشكىات كتغييرات شديدة ،حتى أف بعض األىالي تعرفكا عمى أبنائيـ
مف خبلؿ عبلمات فارقة .كفي مرحمة متقدمة مف المفاكضات حكؿ تسميـ الجثاميف اشترطت
العائبلت إخراج الجثماف مف الثبلجة قبؿ  48ساعة عمى األقؿ كفي ىذه الحاالت لـ يكف الجثماف
مجمدا ككاف قاببل لمدفف مثؿ حالة الشييد حسف مناصرة في المرة الثانية كحالة الشييد بياء
عمياف.
كتجميد الجثماف يحكؿ دكف تشريحو بعد تسميـ جثمانو كقاؿ د .صابر العالكؿ مدير الطب
الشرعي الفمسطيني السابؽ لككالة معا " أف قياـ إسرائيؿ بتجميد جثاميف الشيداء في ثبلجات

تصؿ درجتيا إلى  35درجة تحت الصفر يعيؽ الشركع بتشريحيا إال بعد  48-24ساعة،
بالتزامف مع اشتراط إسرائيؿ عمى أىالي الشيداء قبيؿ تسميـ جثامينيـ دفنيـ فك ار "

()1

ككاف يراكد عائبلت الشيداء الشؾ بأف تجميد الجثاميف كاشتراط إسرائيؿ الدفف فك ار ييدؼ إلى
الحيمكلة دكف التشريح ككشؼ حقائؽ تريد إسرائيؿ إخفائيا ،مثؿ اإلعداـ كسبب الكفاة الذم يككف
غالبا عدـ تقديـ العبلج الفكرم ،كسرقة أعضاء أك استخداـ الجثماف لمتدريب الطبي كغير ذلؾ.
ككانت الحممة الشعبية قد سممت منظمة الصميب األحمر الدكلية كاالتحاد األكركبي كمؤسسات
دكلية أخرل كتابا يتضمف مناشدة لزيارة معيد الطب العدلي في أبك كبير كمعاينة جثاميف الشيداء
كالكقكؼ عمى ظركؼ االحتجاز

()2

 .كيذكر أف جميع جثاميف الشيداء في القدس كالضفة الغربية

دفنت بدكف تشريح كبدكف معاينة طبية باستثناء حاالت معدكدة.
رابعا :التشريح في المعيد
كشؼ تحقيؽ يديعكت أحرنكت أف مدير المعيد البركفيسكر ييكدا ىاس يكقع عمى تقارير تشريح
لـ ينفذىا بنفسو كاف تقارير التشريح تككف أحيانا مغايرة لنتائج التشريح ،ككثي ار ما كاف ذلؾ يضمؿ
القضاء اإلسرائيمي .كفي مقاؿ ليا عمى مكقعيا اإللكتركني كتبت البركفيسكرة مائيره فايس مؤلفة
()1
()2

ككالة معا اإلخبارية 31.12.2015

جرت لقاءات عديدة بيف لجنة ذك الشيداء كالمدير اإلقميمي لمنظمة الصميب األحمر كطالبتو م ار ار زيارة معيد

الطب العدلي في أبك كبير لبلطبلع عمى ظركؼ االحتجاز لكف حككمة إسرائيؿ رفضت طمب الصميب األحمر
كلـ تسمح ألم جية دكلية كمحايدة زيارة مكاف احتجاز الشيداء.
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كتاب " عمى جثثيـ الميتة" " :قبؿ عاـ  ،2000في بداية االنتفاضة الثانية ،اعتقدت أف
المخطكطة عف المعيد جاىزة لمنشر ،كلكف بعد اندالع االنتفاضة فيمت أني لـ أكف افيـ شيئا
( )....كلكف كمما مر الكقت كمما أدركت أف سبب الكفاة ،كاف قضية سياسية ال تقؿ عف القضية
الطبية ،كبعد المشاركات في تشريح جثاميف مخربيف فمسطينييف ك 13مكاطنا مف عرب إسرائيؿ
كحممي شكشة كأطفاؿ فمسطينييف آخريف كغيرىـ .فيمت إنني فقدت ب ارءتي" ( .)1كتكشؼ فايس
النقاب عف ضغكط شديدة يمارسيا الجيش كأكساط أخرل عمى المعيد في مكضكع التقارير كتقكؿ
أف السبب في ذلؾ ىك عدـ كجكد معيد آخر متخصص بالتشريح العدلي في حيف يكجد في الدكؿ
الغربية اكثر مف معيد كيكجد لدييـ فصؿ بيف المعاىد التي تفحص سبب الكفاة في الجيش
كالمعاىد التي تفحص سبب الكفاة بطمب مف األجيزة األمنية

()2

.

كفيما يتعمؽ بتشريح جثاميف الشيداء تجدر اإلشارة إلى المعيد ال يقكـ بالتشريح إال بمكافقة مف
الشرطة اإلسرائيمية كعمى نفقة العائمة بعد أف تدفع مبمغ يزيد عف  5000شيكؿ جديد أم ما يعادؿ
 1400-1300دكالر أمريكي ،كال يسمح ألم فريؽ طبي ،فمسطيني أك أجنبي ،أك عائمة الشييد،
بالمشاركة بعممية التشريح .كفي حاالت معينة مثؿ الشييد محمد أبك خمؼ كالشييد معتز عكيسات
تـ التشريح في المعيد بحضكر طبيب الطب العدلي الفمسطيني أشرؼ القاضي ،كقد تأخرت
عممية التشريح ألشير طكيمة بسبب رفض سمطات االحتبلؿ منحو تصريحا لمدخكؿ .كبعد إتماـ
عممية تشريح الشييد معتز عكيسات مثبل أعاقت إدارة المعيد تسميـ التقرير لمعائمة كاشترطت
التكقيع عمى تعيد بعدـ استخداـ التقرير لئلعبلـ اك لرفع قضايا ضد الدكلة.

كجرل التشريح

لمشييد معتز عكيسات بتاريخ  21.03.2016بينما استممتو العائمة بتاريخ 23.03.2017
كلكحظ اختبلؼ في تحديد سبب الكفاة بيف التقرير الصادر عف المعيد بالعبرية كبيف التقرير الذم
اعده الدكتكر اشرؼ القاضي  ،حيث ذكرت د .ىداس غيفس ،ممثمة المعيد ،في تقريرىا أف
()3

سبب الكفاة كاف "نتيجة اختراؽ رصاصتيف في الجية اليمنى مف الصدر "

بينما جاء في تقرير

د .اشرؼ القاضي الذم شارؾ في عممية التشريح كاصدر تقري ار منفردا بالعربية أف الكفاة " نتجت
عف النزؼ الدمكم نتيجة إصابة الرئة اليمنى كالكبد كلـ تكف اإلصابات المكصكفة أعبله قاتمة

()1
()2
()3

مكقع الركفيسكرة مائيرة فايس قصص مف البستاف14.03.2014 ،
مائيرة فايس  ،قصص مف البستاف  14.03.2014 ،المصدر السابؽ
تقرير تشريح الشييد معتز عكيسات صادر عف المعيد بالمغة العبرية  30.03.2016ص8
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بطبيعتيا ككاف باإلمكاف إنقاذ حياتو إذا ما تـ تقديـ التدخؿ الطبي بشكؿ طارئ "

()1

كيبلحظ ىنا

الفرؽ في التقريريف لنفس الجثماف مما يثير الشككؾ في احتماؿ عدـ مبلئمة التقارير التي تصدر
عف المعيد مع نتائج التشريح .

خامسا :مدة االحتجاز في الثالجة
لـ يتحقؽ الباحث مف اإلجابة عمى سؤاؿ حكؿ المدة التي يمكف فييا احتجاز الجثاميف في
الثبلجات دكف إحداث أضرار في الجثماف مثؿ التعفف أك تمؼ أعضاء خارجية أك داخمية أك
انبعاث ركائح مف الجثة ،حيث أف االحتبلؿ رفض م ار ار طمبا تقدمت بو عكائؿ الشيداء عف طريؽ
مؤسسات دكلية بما فييا مؤسسة الصميب األحمر لمكشؼ عف الجثاميف المحتجزة في الثبلجات
كمعاينتيا ،كلـ تسمح ألم جية بزيارة المعيد كمعاينة الجثاميف ،كتكجو الباحث إلى خبراء في
الطب الشرعي لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ كلـ يمؽ إجابة عممية شافية كتراكحت اإلجابات ،دكف
إسناد عممي ،بيف  5 -4سنكات ،حسب ظركؼ االحتجاز كدرجة ح اررة الثبلجة كاإلصابات التي
تعرض ليا الشييد كحالة الشييد الصحية قبؿ الكفاة  ،بعدىا يصبح الجثماف قاببل لمتمؼ ما لـ
تستخدـ مكاد حافظة األمر الذم لـ يجر التأكد منو .
كفي كاحد مف الردكد عمى الطمبات المقدمة إلى المحكمة العميا أشارت النيابة العامة في مرافعاتيا
الشفكية أماـ المحكمة إلى انو حفاظا عمى " الجثاميف مف التمؼ بسبب البقاء طكيبل في الثبلجة
فقد قررت الدكلة دفف الجثاميف في مقابر مؤقتة " كجاء في رد النيابة الخطي بتاريخ
 21.07.2017لممحكمة العميا " نحيطكـ عمما اآلف أف أربعة مف بيف خمسة جثاميف مكضكع
االلتماسات ( جثماف ابف الممتمس رقـ  7في التماس عمياف ضد شرطة إسرائيؿ ،كجثاميف أبناء
الممتمسيف  4-2في التماس أبك صالح ) صدرت بشأنيا أكامر دفف كبناء عمى ىذه األكامر دفنت
ىذه الجثاميف األربعة المحتجزة عمى يد الجيش اإلسرائيمي بتاريخ  08.05.2017في مقبرة قتمى
()2

العدك في عميعاد "

()1
()2

د .أشرؼ القاضي اختصاصي الطب الشرعي ،تقرير تشريح الشييد معتز عكيسات ص 8
انظر البند  64مف رد النيابة العامة المقدـ لمحكمة العدؿ العميا في ممؼ  16/ 4466بتاريخ

21.07.2017
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كتجدر االشارة الى اف الجثاميف المذككرة ىي لمشيداء  :الشييد عبد الحميد ابك سركر المحتجز
جثمانو منذ  18.04.2016كالشييد محمد الفقيو المحتجز منذ  27.07.2016كالشييد محمد
الطرايرة المحتجز منذ  30.06.2016كالشييد رامي عكرتاني المحتجز منذ . 31.07.2016
كحتى كتابة ىذه السطكر لـ تعمف النيابة العامة اك الجيش االسرائيمي عف اصدار اكامر دفف في
مقابر االرقاـ لجثاميف كانت ( كربما ما زالت ) محتجزة في الثبلجات أقدميا جثماف الشييد
مصباح أبك صبيح المحتجز في الثبلجة منذ  ،09.10.2016غير اف ممثؿ الحككمة ذكر في
المرافعات الشفيية اماـ المحكمة العميا في اكثر مف مرة باف قرار الحككمة الصادر في
 01.01.2017ينص بكضكح عمى دفف الجثاميف في مقابر مخصصة " لقتمى العدك " عمى نحك
مؤقت الى اف يتـ تسميـ الرفات لذكييـ في اطار صفقة تبادؿ اسرل مع حركة حماس.
ككاف الدفف في الحاالت السابقة قد تـ بمكجب امريف عسكرييف قد صد ار في ذات اليكـ كبنفس
النص عف قائد المنطقة الكسطى كقائد المنطقة الشمالية يأمر كؿ منيما بدفف الجثماف المحدد
باالسـ كرقـ اليكية في مقبرة قتمى العدك في عميعاد ( ،كىي منطقة تقع شمالي فمسطيف ،قرب
صفد ) كيحدد االمر رقـ الصؼ كرقـ القبر كيأمر بكضع الجثماف في تابكت غير قابؿ لمكسر بعد
اخذ عينة اؿ دم أف ايو عمى اف يتـ الدفف في ساعات الصباح بحضكر الربانية العسكرية دكف
()1

حضكر " ام شخص اال بأمر مف قائد المنطقة .

كالمبلحظ في ىذا االمر اف االكامر العسكرية الصادرة ،تركز عمى عدة امكر لـ تكف كاردة في
حاالت الدفف السابقة ،منيا :
 .1تحديد المقبرة في عميعاد كىي منطقة تقع شمالي فمسطيف قرب صفد كأقيمت فييا مقبرة
لمفدائييف كالشيداء الفمسطينييف منذ كقت بعيد
 .2تعريؼ الجثماف باالسـ الكامؿ كرقـ اليكية
 .3تحديد الصؼ كرقـ القبر بدقة
 .4الدفف عف طريؽ الربانية العسكرية
 .5أخذ عينة دم أف أيو لغرض الفحص الجيني
 .6كضع الجثماف في تابكت معدني غير قابؿ لمكسر منعان الختبلط الرفات أك انجراؼ الجثماف

()1

انظر األمر العسكرم الصادر عف قيادة المنطقة الشمالية بتاريخ 07.05.2018
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كربما تككف ىذه التعميمات قد جاءت لمنع أم حرج أماـ محكمة العدؿ العميا خصكصا أف ىذه
الجثاميف ىي مكضكع التماسات كتخضع بيذا القدر أك ذاؾ لرقابة المحكمة ،كربما أيضا بسبب
استخداـ الجثاميف ككرقة مساكمة في المفاكضات مع حماس ،األمر الذم يتطمب الحفاظ عمى
التفاصيؿ كاممة ،خبلفان لحاالت سابقة تـ فييا الدفف دكف مراعاة ألم مف التفاصيؿ السابقة ،ما
أدل إلى ضياع جثاميف كاممة كاختبلط الرفات بعضيا ببعض كفقداف تفاصيؿ ىكية الشييد
كانجراؼ القبكر بفعؿ الفيضانات ،كما سنرل في سياؽ البحث
كيبلحظ أف األمر العسكرم الذم أصدره قائد المنطقة الكسطى مكشي يعمكف في عاـ 1999
بشاف جثماف الشييد عماد عكض اهلل مثبل اكتفى بتحديد المنطقة في جسر آدـ كاحداثيات المقبرة
( )16752001كرقـ القطعة (ك) كرقـ القبر ( )5127دكف تحديد الجية التي ستقكـ بعممية الدفف
كدكف اشتراط أخذ عينة أؿ دم أف أيو كحتى دكف اشتراط كضع الجثماف في تابكت

()1

 .كيذكر

أف القكات اإلسرائيمية اغتالت الشييديف عماد كعادؿ عكض في  10.09.1998كاحتجزت
جثمانييما في الثبلجة إلى أف صدر امر عسكرم بدفنيما في مقابر األرقاـ في  15.6.1999أم
أف جثمانييما احتج از في الثبلجة ما يقارب التسعة اشير .

()2

كفي حاالت االحتجاز الحديثة كالتي بدأت في بداية تشريف أكؿ  2015ما زاؿ جثماف الشييديف
مصباح أبك صبيح ( استشيد في  ) 09.10.2016كجثماف الشييد فادم القنبر ( استشيد في
 ) 08.01.2017في الثبلجات بأمر مف محكمة العدؿ العميا ،التي أصدرت ق ار ار احت ارزيا بعدـ
دفف الشييديف في مقابر األرقاـ بناء عمى طمب تقدمت بو عائمتا الشييديف ،كيككف قد مضى عمى
احتجاز الشييد ابك صبيح أكثر مف عاميف كىي أطكؿ مدة ( منذ اشتعاؿ انتفاضة القدس ) يتـ
فييا احتجاز جثماف في الثبلجات ،كربما تزيد ىذه المدة عمى ضكء مماطمة المحكمة في اتخاذ
قرارىا النيائي في االلتماسات المقدمة .

()1

انظر األمر العسكرم الصادر في  15.06.1999عف قائد المنطقة الكسطى مكشي يعمكف بشأف دفف

جثماني الشييديف عماد كعادؿ عكض كىذا األمر مرفؽ برد النيابة العامة لممحكمة العميا بتاريخ 21.07.2017

السابؽ ذكره

()2

انظر مرفقات التماس  01/9025شفا عكض اهلل ضد قائد قكات الجيش اإلسرائيمي في الضفة الغربية كما

زاؿ االحتبلؿ يحتجز جثمانييما في مقابر األرقاـ
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ككانت عائبلت عدد مف عائبلت الشيداء قد تقدمت إلى المحكمة العميا بطمب إصدار امر
لمحككمة بعدـ دفف الجثاميف في مقابر األرقاـ طالما لـ تتخذ المحكمة قرارىا النيائي في
االلتماسات المقدمة بشأنيـ ،كمف ىؤالء الشيداء عمى سبيؿ المثاؿ  :الشييد براء إبراىيـ عطا
( استشيد في  )16.06.2017كالشييد أسامة عطا (استشيد في  )16.06.2017كالشييد عادؿ
عنككش (استشيد في  )16.06.2017كالشييد احمد نصر جرار (استشيد في ) 06.02.2018
ككانت المحكمة قد سجمت أماميا تعيد النيابة العامة بعدـ دفف ىؤالء الشيداء في مقابر األرقاـ
إال بقرار جديد يصدر بمعرفة المحكمة.
كقد كقؼ ذكك الشيداء طكاؿ ىذه الفترة أماـ سؤاؿ صعب كمؤلـ :ما ىك األفضؿ لمجثماف ،البقاء
بالثبلجة في درجة ح اررة متدنية جدا أك الدفف في مقابر األرقاـ؟

()1

اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تحتاج إلى دراسة عممية تحميمية ،تتناكؿ ظركؼ االحتجاز في الثبلجة
كأثرىا عمى الجثماف عمكمان كعمى األعضاء الداخمية كالخارجية لمجسـ ،كيرل الباحث أف مثؿ ىذه
الدراسة لـ تتـ حتى اآلف ،كأف ىذا السؤاؿ لـ يقمؽ الباحثيف كالدارسيف بعد ،كلـ يأخذ حي از في
الرأم العاـ ،كربما يعتقد الكثير ،كمنيـ عائبلت الشيداء أف االحتجاز في الثبلجة يحفظ الجسـ
مف التمؼ كمف أف يتحكؿ الجثماف إلى رفات ،كعند استبلـ الجثماف يستطيع أفراد العائمة مف
تشخيصو مف خبلؿ الكجو أك عبلمات فارقة ،كربما مبلمسة جسده بكؿ ما يعنيو ذلؾ مف قيمة
نفسية ألفراد العائمة ،كطالما أنو في الثبلجة “فإف فرصة استرداد الجثماف كدفنو تككف أعمى" (،)2
أما إذا دفف في مقابر األرقاـ فإف الفرصة ستتضاءؿ كربما يبقى الجثماف ىناؾ لسنكات طكيمة.
لذلؾ فضؿ بعض ذكم الشيداء التكجو إلى المحكمة كاستصدار أمر احترازم إلبقاء الجثماف في
الثبلجة كعدـ دفنو في مقابر خاصة ،دكف النظر إلى نتائج االحتجاز الطكيؿ في الثبلجة ،غير
المعركفة بعد ،لذكم الشيداء كلمباحث نفسو.
كيرل الباحث أف ثمة معيقات عديدة تقؼ أماـ كؿ مف يريد البحث في ىذا السؤاؿ منيا:
 .1يرفض االحتبلؿ زيارة أم جية كانت لمعيد العدؿ الطبي لمعاينة الجثاميف كاالطبلع عمى
ظركؼ االحتجاز ككضع الجثماف كأثر التجميد عمى الجثماف.
()1

ىذا السؤاؿ اخذ حي از كبي ار في النقاشات بيف ذكم الشيداء في اآلكنة األخيرة كبعد قرار الحككمة في

 01.01.2017باالحتفاظ بالجثاميف في مقابر مؤقتة

()2

تجربة شخصية لمباحث كحكار مع ذكم الشيداء
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 .2أطكؿ مدة احتجاز في الثبلجة لشييد تـ تسميمو ىي  10أشير كثمانية أياـ كىك الشييد ثائر
أبك غزالة الذم استشيد في  08.10.2015كتحرر جثمانو في ليمة  01.09.2016كلـ يتـ بعد
تحرير جثاميف تجاكزت العاميف في الثبلجة مثؿ الشييد مصباح أبك صبيح
 .3ال يسمح االحتبلؿ لعائمة الشييد بتشريح الجثماف عند تسميمو كيفرض شركطان قاسية مثؿ الدفف
خبلؿ كقت قصير كعدـ معاينة الجثماف مف قبؿ جيات مختصة.
 .4في الحاالت التي تـ فييا اإلفراج عف جثاميف شيداء مف الضفة الغربية ،تعثرت معاينة
الجثماف إما بسبب طبقة الجميد المتراكمة عمى الجسـ كالتي تحتاج إلى ما ال يقؿ عف  48ساعة
()1

لمذكباف أك بسبب رفض العائمة التشريح كبالتالي معرفة آثار االحتجاز عمى الجثماف.

 .5المقارنة بيف االحتجاز في الثبلجة كبيف مقابر األرقاـ لـ تشغؿ اىتماـ أم جية بحثية ألف
كبلىما مرفكض في نظر القانكف الدكلي كالفركقات بينيما ىي تفاصيؿ تشغؿ باؿ ذكم الشيداء
الذيف ينتظركف لحظة التحرير بفارغ الصبر كدكف فقداف تفاصيؿ الجثماف.
كنرل انو مف اجؿ التقريب عمى الدارس لمعرفة الفرؽ ،كبعد أف أكضحنا أعبله ظركؼ االحتجاز
في الثبلجات يجب أف نبيف ،في المطمب التالي ،كبشيء مف التفصيؿ ،ظركؼ الدفف في مقابر
األرقاـ.

انًطهب انثاَي
اندفٍ في يمابر األرلاو
قمنا في سياؽ سابؽ أف احتجاز الجثاميف قديـ جديد ،صحيح .لكنو برز في كسائؿ اإلعبلـ كأخذ
حي از كبي ار مف االىتماـ الشعبي كالقانكني بعد مكجة االحتجاز في انتفاضة القدس  ،2015إال أف
االحتبلؿ اعتاد احتجاز جثاميف شيداء منذ احتبلؿ فمسطيف ،ككاف يحتجز في البداية الفدائييف

الذيف كانكا يجتازكف الحدكد لمقياـ بأعماؿ فدائية ،ككاف بعضيـ مجيكلي اليكية كالبعض اآلخر

تعيش عكائميـ خارج فمسطيف ،كما تـ احتجاز شيداء تـ اغتياليـ في داخؿ فمسطيف المحتمة
كاحتجزت جثامينيـ دكف تمكيف العائمة مف معاينتيا كدفنيا.

كىناؾ تفاكت في عدد الشيداء التي دفنت جثامينيـ في مقابر األرقاـ في أكقات مختمفة سابقة،
فمنيـ مف يعتبر مفقكدا ،أم ال تكجد أية معمكمات عنو كال يعرؼ ما إذا كاف حيا أسي ار أـ شييدا،
()1

انظر لقاء ىاـ مع دكتكر الطب الشرعي صابر العالكؿ في ككالة معا في يكـ 31.12.2015

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=818492
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كىناؾ جثاميف غير معركفة اليكية .كلكف التقارير العبرية المختمفة تتحدث عف أكثر مف 500

لشيداء غير معركفي اليكية فيما كثؽ مركز القدس لممساعدة القانكنية كحقكؽ اإلنساف " 446
حالة ،منيا  65مفقكدا ك 381شييدا كشييدة ،تـ تحرير  93جثمانا كبقي  288جثمانا محتج از
في مقابر االرقاـ "

() 1

 .كفي تقرير آخر لمحممة الكطنية الستراد الجثاميف كالتي تأسست عاـ

 ،2008فإنو كفقان لما تـ تكثيقو استنادا إلى ببلغات عائبلت الشيداء كالفصائؿ الفمسطينية التي

كانكا ينتمكف ليا ،فقد تـ احتجاز حكالي  400شييد ،فيما تـ تحرير جثاميف  131منيـ ،كما يزاؿ

 253شييدا محتج از في مقابر األرقاـ .كتؤكد الحممة أف عدد الشيداء المكجكديف في مقابر
األرقاـ يفكؽ ىذا العدد المكثؽ استنادا إلى المعمكمات المتداكلة حكؿ المقابر كأعداد القبكر

داخميا

()2

.

كحسب الحممة فإف ىناؾ  68مفقكدا منذ بداية االحتبلؿ حتى اليكـ كال يعرؼ مصيرىـ كينكر

االحتبلؿ أم معمكمات حكليـ.

كيرل الباحث أف عدـ الدقة في التكثيؽ تعكد إلى رفض االحتبلؿ إعطاء معمكمات دقيقة عف
الشيداء المحتجزيف في مقابر األرقاـ ،ككاف مصدر المعمكمات األساسي لدل المعنييف في التكثيؽ
ىـ عائبلت الشيداء أنفسيـ ،إضافة إلى ما رشح مف معمكمات لمؤسسة الصميب األحمر الدكلية

كالمؤسسات الحقكقية.

كاعتادت سمطات االحتبلؿ دفف الشيداء بشكؿ عشكائي في مقابر سميت ب " مقابر قتمى العدك
" منتشرة في أماكف مختمؼ مف فمسطيف المحتمة
 .1مقابر األرقام
ككفقا لما تـ الكشؼ عنو مف معمكمات حتى اآلف حكؿ ىذه المقابر ،فقد تبيف كجكد أربع منيا تقع
جميعيا في مناطؽ عسكرية مغمقة كىي :ػ
 .1مقبرة األرقاـ المجاكرة لجسر (ادـ) بنات يعقكب ،كقد تككف ىذه المقبرة خصصت لمف سقطكا
في الحركب اإلسرائيمية عمى لبناف ،مف الفمسطينييف كالمبنانييف في سبعينيات كثمانينيات القرف
الماضي ،كيقدر عدد القبكر فييا ب  500قبر .كحسب التقارير العبرية نقمت ىذه المقبرة في عاـ

()1

36

()2

انظر لنا أسماء ولنا وطن مف منشكرات مركز القدس لممساعدة القانكنية كحقكؽ اإلنساف  ،بدكف تاريخ  ،ص
انظر الصفحة اإللكتركنية " كفا " http://www.wafa.ps
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 2000إلى معسكر "عميعاد" شماؿ بحيرة طبريا ،كذلؾ بسبب سكء التربة في منطقة جسر يعقكب
كانجراؼ القبكر كالرفات نتيجة الفيضانات كفقداف حتى الشكاىد كعبلمات التشخيص

()1

 .2المقبرة الثانية في غكر األردف تقع بيف مدينة أريحا كجسر دامية ،كيحيطيا جدار لو بكابة
تعمكىا الفتة كتب عمييا بالمغة العبرية "مقبرة لقتمى العدك" ،كيكجد فييا أكثر مف  100قبر كتحمؿ
أرقاما مف  5107-5003كمف غير المعركؼ إالـ تشير ىذه األرقاـ ،بيد أف سمطات االحتبلؿ
تدعي أنيا رمكز تشير إلى بيانات إضافية لكؿ جثماف.
 .3أما الثالثة فيي تسمى رفيديـ كتقع في غكر األردف أيضا.
 .4كالمقبرة الرابعة أسميا "شحيطة" كتقع في قرية كادم الحماـ شماؿ مدينة طبريا كقد تككف ىذه
المقبرة مكانا لرفات مف قضكا في معارؾ األغكار بيف عامي  ،1975-1965كيكجد بيا حكالي
 50ضريحا ،كفي الجية الشمالية مف ىذه المقبرة ينتشر نحك  30مف األضرحة في صفيف
()2

طكيميف ،فيما ينتشر كسطيا نحك  20ضريحا.

كىناؾ مقابر سرية غير معركفة كلـ يكشؼ عنيا بعد ،يدفف فييا الجيش االسرائيمي جثاميف
شيداء سقطكا في أماكف مختمفة مف الببلد.
 .2طريقة الدفن في مقابر األرقام
كىذه المقابر ال تشبو المقابر العادية بأم كجو مف الكجكه ،حيث تككف بعمؽ ال يزيد عف  50سـ
في ارض رممية ،كتككف في صفكؼ عشكائية متداخمة ،كتكضع الجثاميف في الحفر الرممية ممفكفة
بأكياس نايمكف كيتـ تمييز األكياس عف بعضيا البعض بكتابة رقـ عمى الكيس بقمـ فمكماستر
اسكد ،كفي احسف األحكاؿ يكتب الرقـ عمى قطعة معدنية تكضع بإىماؿ إلى جانب الجثماف
لمتعريؼ عمى ىكيتو .كاعترفت الدكلة في عدد مف الردكد عمى محكمة العدؿ العميا ،في
االلتماسات التي قدمت مف قبؿ مؤسسات حقكقية السترداد جثاميف الشيداء ،إلجراء فحكصات اؿ
دم.اف .ايو لمتعرؼ عمى الجثاميف ،أف عددا كبي ار مف الجثاميف فيقدت مف مكانيا كلـ يتـ التعرؼ

عمى كثير مف الرفات بسبب اختبلط الجثاميف ببعضيا البعض ،كثمة جثاميف افترستيا الكحكش

()1
() 2

انظر نداب زئيفي " ،مقابر قتلى العدو "معاريؼ العبرية /https://www.maariv.co.il 15.08.2008

انظر كرقة قدميا مركز القدس لممساعدة القانكنية كحقكؽ اإلنساف لممؤتمر الدكلي لنصرة قضية األسرل

الفمسطينييف كالعرب في سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي المنعقد في المممكة المغربية أيمكؿ 2010
http://www.jlac.ps
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البرية بعد أف زاؿ التراب عنيا بفعؿ األحكاؿ الجكية.

() 1

كنسبت صحيفة معاريؼ في عددىا

الصادر في  15.08.2008إلى مصدر عسكرم قكلو أف الربانية العسكرية التي كانت تتكلى
عممية الدفف كفقا ألكامر عسكرية صادرة عف قائد المنطقة ،كانت تضع المعمكمات الشخصية
كرقـ الجثماف في قاركرة زجاجية أك ببلستيكية كتمقي القاركرة إلى جانب الجثماف في القبر ،كنتيجة
النجراؼ التربة ،خاصة في مقبرة آدـ ،انجرفت الجثاميف كمعيا القاركرات التي اختمطت في
بعضيا البعض ،ككاف مف الصعب جدا ،بؿ مف المستحيؿ ،التعرؼ عمى الرفات التي يكجد بعضو
عمى مسافة كبيرة مف المقبرة (.)2
كصرح مصدر في ك ازرة العدؿ ،تعقيبا عمى طمب المحكمة تشخيص كاإلفراج عف  123جثمانا "
يجب أف نعرؼ مف الذم يدفف الجثاميف"( ،)3كلـ يتـ الكشؼ إال عف جثمانين اثنين فقط مف بيف
اؿ  123جثمانا طمبت المحكمة معمكمات عنيا .كتعزك مصادر صحفية ىذا القصكر إلى حقيقة
أف الدكلة كانت تكمؼ مؤسسة التأميف الكطني لمتابعة عممية الدفف ،فيما تقكـ المؤسسة باستئجار
خدمات شركات خاصة ،التي بدكرىا تقكـ بدفف الجثماف في األماكف التي تقع تحت اختيارىا ،كفي
حالة كاحدة عمى األقؿ تـ استئجار خدمات شركة باسـ  IESككانت ىذه الشركة تقكـ بدفف
الجثاميف بتكميؼ مف مؤسسة التأميف الكطني ،كتحتفظ بسجبلت الشيداء مثؿ االسـ كالرقـ كمكاف
الدفف كغير ذلؾ  .كلكف ىذه الشركة أفمست كتـ تصفيتيا مف قبؿ مسجؿ الشركات ،كحتى اآلف
لـ يتـ العثكر عمى أم سجؿ مف سجبلت الشيداء المحفكظة لدل الشركة كلـ تستطع الدكلة
العثكر عمى القبكر التي يدفف فييا الشيداء بكاسطة الشركة ،بسبب فقداف المعمكمات كالسجبلت .

كال تخفي المصادر العبرية حقيقة أف حتى سنكات التسعيف لـ تكف الدكلة تكلي اىتماما " بأسئمة

مثؿ مف يدفف كأيف ككيؼ يمكف تشخيصو( .")4كتقكؿ مصادر في ك ازرة العدؿ انو حتى اآلف ال
يكجد في مؤسسات الدكلة جية رسمية تعنى بمقابر األرقاـ .كتتكزع المسؤكلية عمى الجيش

كالتأميف الكطني كالشركات الخاصة ،ككؿ جية تمقي بالمسؤكلية عمى غيرىا لمتنصؿ مف
االتيامات بالتقصير.

()1
()2
()3

نداؼ زئيفي ،معارؼ 15.08.2008 ،المصدر السابؽ
نداؼ زئيفي المصدر السابؽ كانظر أيضا تقري ار ىاما بقمـ سارة ليبكبتش –دار معاريؼ12.09.2014

أكر كاشتي "،إسرائٌل تعترف بدفن جثامٌن فلسطٌنٌٌن نفذوا عملٌات فً إسرائٌل " ىآرتس 10.04.2017

/https://www.haaretz.co.il

()4

أكر كاشتي ،ىآرتس  10.04.2017المصدر السابؽ
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ككانت المؤسسات الحقكقية الفمسطينية مثؿ مركز القدس لممساعدة القانكنية قد تقدمت بعدة
التماسات مطالبة بإجراء فحكصات أؿ دم أف أيو لتشخيص الجثاميف ،غير أف ىذه العممية ،كرغـ
مكافقة المحكمة عمى اكثر مف طمب ،لـ تتـ بسبب الصعكبة في الحصكؿ عمى عينة مف الحمض
النككم أك بسبب اختبلط الرفات في القبر الكاحد نتيجة لممسافة القريبة بيف القبكر (بيف 50-20
سـ) كانفتاح القبكر عمى بعضيا البعض ،أك بسبب فقداف الجثماف نفسو نتيجة انجراؼ التربة أك
افتراسيا مف قبؿ الكحكش البرية .كفي حالة معينة جثماف الشييد عبلء مرشكد ،ككاف قد أيحتجز
جثمانو منذ  ،17.07.2002لـ تنجح الدكلة في العثكر عمى القبر .كتقكؿ النيابة العامة في
ردىا عمى المحكمة أف مرشكد دفف بكاسطة شركة  " IESكمجيكؿ في مقبرة جنكب الببلد " كال
()1

يكجد بحكزة التأميف الكطني أك أم مصدر آخر أية معمكمة بشأف مكاف القبر "

كفي ردىا عمى التماسات تقدـ بيا مركز القدس لممساعدة القانكنية أكضحت النيابة العامة ،في
آذار 2017بأف “تشخيص الجثاميف ينطكم عمى جيكد كبيرة كيستدعي مكارد كبيرة لكؿ جثماف
كجثماف ( )......كرغـ الجيكد الكبيرة التي كصمت حد التحقيؽ العممي الحقيقي ،لـ تتمكف
()2

الجيات المختصة مف تشخيص الجثاميف المطمكبة"
 .3السند القانوني لمدفن في مقابر األرقام

كتجرم عممية الدفف بأكامر عسكرية استنادا إلى مادة  133د مف قانكف الطكارئ ،دكف مراعاة
الشعائر الدينية لدفف المكتى حيث تقكـ الربانية العسكرية الييكدية بمراسـ الدفف خبلفا ألحكاـ
القانكف الدكلي اإلنساني الذم يمزـ الدكلة المتحاربة بدفف المكتى كفقا لمشعائر التي تقتضييا ديانة
()3

المتكفى.

كيبلحظ مف األكامر العسكرية التي حصؿ الباحث عمى نسخة منيا أنيا معيبة كتفتقر إلى الكثير
مف اإلجراءات التي يقتضييا القانكف الدكلي اإلنساني في حاؿ اضطرت دولة االحتالل لدفن
ضحايا الحرب ،كعمى سبيؿ المثاؿ صدر امر عسكرم بتاريخ  15.01.1999بدفف الشييد عماد
عكض اهلل الذم استشيد في أيمكؿ )4( 1998ككاف نص األمر كما يمي:

()1
()2
()3
()4

أكر كاشتي ،ىآرتس 10.04.2017المصدر السابؽ
أكر كاشتي ،ىآرتس 10.04.2017المصدر السابؽ
انظر المكاد  17،16مف اتفاقية جنيؼ األكلى
لـ يتـ تسميـ الجثماف لغاية المحظة رغـ خكض العائمة معركة قانكنية مريرة
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سرم

15.01.1999

امر دفف
بمكجب صبلحياتي الممنكحة لي كفقا لممادة  133د مف قانكف الطكارئ  1954فإني آمر بأف
تدفف جثة "عماد احمد إسماعيؿ عكض اهلل
في مقبرة قتمى العدك قرب جسر آدـ
إحداثيات  16752001قطعة "ك" رقـ القبر 5127
بكاسطة كحدة الدفف التابعة لمجيش اإلسرائيمي
مكشي يعمكف
كمف القراءة السريعة ليذا األمر نجد أنو:
 .1لـ يتضمف معمكمات كافية عف الجثماف كاكتفى باالسـ الرباعي فقط دكف رقـ اليكية مثبل كلـ
يتضمف أيضا تعميمات بشأف كضع لكحة معدنية مع الجثة تحمؿ االسـ كالرقـ كمعمكمات
تشخيصية أخرل.
 .2لـ يتضمف األمر أخذ عينة الحمض النككم إلجراء مكائمة بيف الجثة كالعائمة
 .3لـ يتضمف األمر االحتفاظ بتقارير طبية كمعمكمات عف الكفاة ضركرية لمعائمة
 .4لـ يتضمف األمر تعميمات إلجراء الدفف كفقا لمشريعة اإلسبلمية كعادات العائمة المعركفة
تماما لمجيش اإلسرائيمي.
 .5تمت عممية الدفف دكف استدعاء العائمة المعركفة مف حيث العنكاف كالسكف.
ار بالدفف المؤقت بؿ يتجاىؿ ذلؾ مما يعني نية القائد العسكرم أف يككف
 .6لـ يتضمف األمر قر ا
الدفف دائما كنيائيا.
كالعيب األبرز ليذا األمر ىك مخالفتو الصريحة لمقانكف الدكلي اإلنساني كاتفاقيات جنيؼ األربعة
كالبركتكككالت المرفقة كالتي تمنع دكلة االحتبلؿ مف دفف الضحايا إال في حاالت الضركرة كعندما
يككف مف الصعب تسميـ الجثماف ،أك في حالة التحقيؽ ،كفي ىذه الحاالت يككف الدفف مؤقتا
()1

كيجرم كفقا لشركط تحفظ كرامة الميت كتضمف التعرؼ عميو في المستقبؿ.

يجدر اإلشارة إلى أف ىذه األكامر لـ تصدر في كؿ الحاالت كاذا صدرت فمـ يتـ العمؿ بمكجبيا
في كؿ الحاالت أيضا ،كىذا تفسير الجيش لحقيقة عدـ معرفة مكاف كىكية الكثير مف الشيداء

()1

انظر الدكتكر محمد فياد الشبللدة القانون الدولي اإلنساني ،ص 116-114
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الذيف دفنكا في مقابر األرقاـ مثؿ الشييد أنيس دكلة ،الذم ارتقى في سجكف االحتبلؿ عاـ
 ،1980كلـ يتـ العثكر عمى مكاف دفنو لغاية اآلف( .)1كفي رده عمى تقرير نشرتو مؤسسة بتسميـ
أشار متحدث باسـ الجيش إلى أنو في حاالت كثيرة لـ يكف الشيداء يحممكف دالئؿ تشير الى
ىكيتيـ لذلؾ كاف مف الصعب تشخيصيـ( .)2كلكف ىذا التبرير الذم تكرر في كؿ مرة لـ يتـ فييا
العثكر عمى رفات شييد ،ال ينطبؽ عمى الشييد انيس دكلة الذم ارتقى في السجف كمعركؼ
اليكية كالتفاصيؿ ،كاألرجح انو دفف في مقابر االرقاـ دكف مراعاة ألية تفاصيؿ تشخيصية كدكف
تكثيؽ لمكاف الدفف ،كما جرل مع عدد كبير مف الشيداء ،كربما يككف ىذا المبرر الذم يخفي مف
كراءه حقيقة أف الجثاميف دفنت في مكاف معركؼ كبأمر عسكرم كلكف اإلىماؿ الكبير في الدفف
كالعناية بالقبكر أدل إلى انجرافيا كفقداف الرفات اك اختبلطو ،مما دفع الجيش ،منعا لئلحراج،
لئلدعاء الشائع كالمتكرر بأف الشيداء ال يحممكف إشارات تشخيص.
كيجدر التأكيد أف ىذه األكامر ،التي تصدر عف القائد العسكرم ،ال تنشر عمى المؤل كال يتـ
تداكليا اعبلميا ،ككذلؾ ال تيرسؿ نسخة منيا الى العائمة لتعرؼ اف ابنيا مدفكف اك سيدفف ،بؿ

تبقى سرية ،كال يتـ نشرىا اال في إطار الق اررات كالكثائؽ التي تقدميا النيابة لممحكمة لمرد عمى
االلتماسات كطمبات العائبلت.

ككاف مركز القدس في التماس قدمو في كقت سابؽ قد اكد لممحكمة باف " الممتمس  3لـ يحصؿ
عمى اية معمكمة رسمية بشاف مكاف دفف شقيقو المذككر اعبله "

()3

ككانت قيدمت العديد مف االلتماسات كالطمبات مف عائبلت الشيداء إلجراء فحكصات الحمض
النككم كزيارة القبكر كالتاكد مف سبلمتيا إال أف الجيش لـ يسمح بذلؾ رغـ صدكر ق اررات مف
المحكمة بحجة ضياع الرفات ك/اك القبكر نفسيا.

في ممؼ التماس  2016/4466عمياف ضد دكلة اسرائيؿ ،كفي جمسة المحكمة العميا في
 17.09.2017سمعت عائبلت الشيداء ،كألكؿ مرة ،بأف اربعة مف جثاميف الشيداء قد دفنت في
ايار  2017بأمر عسكرم ،كدكف عمـ العائبلت اك كسائؿ االعبلـ اك حتى محامي العائبلت،
()1

ص

انظر لنا أسماء ولنا وطن مف منشكرات مركز القدس لممساعدة القانكنية كحقكؽ اإلنساف ،بدكف تاريخ،
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()2

تقرير بتسميـ جثث ممنوعة مف منشكرات بتيسمـ مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ اإلنساف في األراضي

()3

في متف نص التماس قدمو محامك مركز القدس لممساعدات القانكنية كحقكؽ اإلنساف لئلفراج عف جثاميف

المحتمة 1999

سبعة شيداء ،االلتماس غير مؤرخ كيحتفظ الباحث بنسخة منو
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كقاؿ ممثؿ الحككمة أف أكامر عسكرية صدرت بتاريخ  07.05.2017بدفف جثاميف الشيداء
محمد الفقيو كعبد الحميد ابك سركر كمحمد الطرايرة كرامي عكرتاني في مقابر خاصة ب " بقتمى
العدك".
كربما بسبب تقديـ التماس بشاف ىذه الجثاميف ما زالت المحكمة تنظر فيو ،تميز االمر العسكرم
ببعض التعميمات التي لـ تكف في االكامر السابقة ،فيك يحدد:
()1

 .1السند القانكني لصبلحية إصدار األمر (المادة  133مف قانكف الطكارمء)
 .2ذكر اإلسـ ( ثنائي) كرقـ اليكية

 .3تحديد مكاف الدفف (عميعاد) كرقـ الصؼ كرقـ القبر

 .4تحديد يكـ كساعة الدفف(يكـ  08.05.2017ما بيف الساعة  10:00 –08:00فقط )
 .5الدفف يتـ بحضكر مف يسمح لو بذلؾ بقرار مف القائد العسكرم اك مف ينكب عنو
 .6الدفف يتـ عف طريؽ الربانية العسكرية كيسجؿ في سجؿ المقبرة

 .7اخذ عينة الحمض النككم مف الجثماف قبؿ الدفف مف اجؿ التشخيص المستقبمي
 .8الجثماف يكضع في تابكت معدني مغمؽ

()2

كيبلحظ مف تفاصيؿ االمر العسكرم انو يتضمف تعميمات اكثر دقة مف التعميمات في اكامر
سابقة مثؿ تحديد االسـ كرقـ اليكية كتحديد مكاف الدفف عمى كجو الدقة كاخذ عينة الحمض

النككم قبؿ الدفف.كلكف االمر نفسو ينطكم عمى مخالفة صارخة التفاقيات جنيؼ مف حيث انو:
 .1صدر بحؽ جثماف معركؼ اليكية كعائمتو معركفة لسمطات االحتبلؿ الحاجزة.
 .2ال يحمؿ االمر صفة التكقيت كال يكجد ام بند يشير صراحة الى ذلؾ.

 .3يتضمف األمر تعميمات بأف تتكلى الربانية العسكرية اجراءات الدفف عمى خبلؼ قكاعد القانكف
الدكلي االنساني التي تكجب عممية دفف ضحايا الحرب كفقا لعادات كديانة المتكفى.

 .4يتضمف االمر تعميمات بعدـ حضكر احد عممية الدفف اال مف يسمح لو القائد العسكرم ،االمر
الذم يعني عدـ مشاركة االىؿ في الدفف كمشاىدة الجثماف كدفنو بالطريقة البلئقة

 .5تنفيذا ليذا االمر فقد تمت عممية الدفف في اليكـ التالي دكف اببلغ العائمة بالقرار كدكف منحيا

فرصة لبلعتراض بالطرؽ القانكنية.

()1

انظر امر الدفف الصادر في  07.05.2017لمشييد عبد الحميد أبك سركر كالمرفؽ في ممؼ 66442016

عمياف ضد شرطة إسرائيؿ .كيذكر أف المحكمة ناقشت مطكال المادة  133كمصدر لمصبلحية كقررت أنيا ال
تكفي الحتجاز الجثاميف
)(2

امر الدفف الصادر في  07.05.2017مصدر سابؽ ذكره
85

رأينا مف المبحث السابؽ أ ٌف سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي تحتجز جثاميف الشيداء في ثبلجات
معيد الطب الشرعي كمقابر األرقاـ عمى نحك يخالؼ تماما القانكف الدكلي كدكف أية مراعاة
لمشاعر العائبلت كدكف اية أسباب تكجب االحتجاز ،كيتـ االحتجاز في ثبلجات معيد الطب
الشرعي في ظركؼ احتجاز سيئة تترؾ آثا ار عميقة عمى الجثاميف ككذلؾ في مقابر األرقاـ

كالككزعة في أماكف محتمفة في شماؿ فمسطيف ،كىي مقابر سطحية كعشكائية ييدفف فييا الشييد
كفقا المر عسكرم صادر عف قائد المنطقة استناد الى مادة  133مف قانكف الطكارلء  .كيرل

الباحث أ ٌف االمر العسكرم الذم يصدر بشاف دفف جثماف شييد في مقمبر األرقاـ  ،بعد احتجازه
لفترة تطكؿ اك تقصر في الثبلجات ،يفتقد الى المسكغ القانكني كىك معيب بعيب االختصاص في
القانكف المحمي ( اإلسرائيمي) كمعيب بمخالفتو الحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني ،التي تؤكد عمى

أف دفف الجثاميف في الدكلة الحاجزة يككف مؤقتان كفي حاالت تضطر فييا الدكلة الى الدفف الى
ٌ
حيف تكفر الظركؼ العادة الجثماف .
فاف إعادة الجثماف تنطكم
ككما سنبلحظ في السياؽ حتى لك كاف االحتجاز مؤقتان كفي الثبلجةٌ ،
عمى معركة قاسية تخكضيا العائبلت تنتيي باالفراج عف الجثماف بشركط قاسية كمقيدة تمس

بحرية العائمة ككرامة الميت كما سنرل في المبحث الثالث :

انًبحث انثانث
تسهيى انجثًاٌ ودفُه
اعتادت سمطات االحتبلؿ أف تفرض عمى ذكم الشيداء شركطا قاسية لدفف أبنائيـ ىذه الشركط
التي اعتبرتيا محكمة العدؿ العميا باطمة ألنيا ال تستند إلى قانكف مما دفع الحككمة إلى المبادرة
في سف قانكف يجيز ليا فرض شركط عمى ذكم الشيداء يتكجب عمييـ تنفيذىا كااللتزاـ بيا أثناء
عممية تسميـ الجثماف كدفنو ،كستناكؿ ىذا المبحث في مطمبيف :سنتناكؿ في المطمب األكؿ
الشركط التي يفرضيا االحتبلؿ عمى العائمة عند تسميـ الجثماف فيما يتناكؿ المطمب الثاني مكقؼ
القضاء اإلسرائيمي مف ىذه الشركط :

انًطهب األول:
شروط انتسهيى واندفٍ
كخبلفا لمقكانيف الدكلية التي تدعك إلى احتراـ كرامة الميت مف ضحايا الحرب دفنا كريما كفقا
لمشعائر الدينية لذكم المتكفى كالعادات كالتقاليد المتبعة ،فرضت سمطة االحتبلؿ عمى ذكم
الشيداء شركطا قاسية لتسميـ الجثاميف في منطقة القدس خاصة ،كخضعت ىذه الشركط إلى
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تعديبلت زادت مف قساكتيا أدت إلى مصادرة كؿ الحقكؽ اإلنسانية المكتسبة مف الشرائع الدينية
كالقكانيف الدكلية كاعتبرت مسان خطي ار كمباش ار في حؽ األىؿ دفف ابنيـ كفؽ ما تقتضيو عاد
()1

كتقاليدىـ ،مما اضطر بعض العائبلت إلى رفض ىذه الشركط كعدـ استبلـ الجثماف

.

كىذه الشركط كما كردت في كتاب التعيد الذم يفرض عادة عمى ممثؿ عائمة الشييد التكقيع
()2

عمييا في مكاتب الشرطة اإلسرائيمية بحضكر محامي العائمة ىي كما يمي

:

 " .1الجثماف مكجكد حاليا في معيد الطب الشرعي .الشرطة تكافؽ عمى تسميـ الجثماف لمعائمة
في المكاف الذم تحدده الشرطة

()3

" كىذا المكاف يتغير مف حالة إلى أخرل كتأخذ الشرطة عند

تحديده الظركؼ األمنية كامكانية انتشار قكات الشرطة في المكاف ،كفي أغمب الحاالت كاف
التسميـ يتـ في مكاف قريب مف المقبرة التي سيتـ فييا دفف الجثماف كىذا البند الكحيد الذم يؤكد
التزاـ الشرطة بالتسميـ ،لكنو ال يمزـ الشرطة إذا أخمت العائمة بالشركط األخرل.
 " .2يتـ تسميـ الجثماف في األياـ القادمة ما بيف الساعات  23.00إلى  .01.30تقكـ الشرطة
بإخطار المحامي ( )....قبؿ نقؿ الجثماف .في المقاء مع الشرطة (عند نقطة التسمـ– الباحث)
()4

يحضر أربعة مف العائمة الستبلـ الجثماف

" كاضح مف ىذا الشرط أف التسميـ يتـ في منتصؼ

الميؿ كعادة تككف مدة اإلخطار قصيرة جدان ال تتجاكز الساعتيف ،كذلؾ لمنع أم تسريب إعبلمي
أك تجمع شعبي في محيط المقبرة .كىذه الفترة القصيرة تربؾ عائمة الشييد التي ال تستطيع ترتيب
أمكر الدفف كاعداد متطمباتو كتجميع المشاركيف في الدفف كخاصة في منتصؼ الميؿ كجنح
الظبلـ.
 " .3فكر االستبلـ ينقؿ الجثماف مع أفراد العائمة مف مكاف التسميـ مباشرة إلى المقبرة التي تحددىا
الشرطة دكف تكقؼ في أم مكاف آخر"  .حسب ىذا الشرط يجب عمى العائمة أف تتكجو بالجثماف
فكر استبلمو ،إلى المقبرة مباشرة ،دكف التكقؼ في أم مكاف ،كدكف السماح بمعاينة الجثماف في
أم مركز صحي أك مستشفى كحتى دكف السماح بتكديع الجثماف في بيتو أك في قريتو كمكاف
()1
(.) 2

انظر y netيديعكت احركنكت ،اليئكر ليفي كركعي ينكفسكي10.08.2016 ،
الكثيقة تقدـ بالمغة العبرية كمركسة بعنكاف شرطة إسرائيؿ كتق أر أماـ ممثؿ عئمة الشييد بالمغة العبرية

كيترجميا المحامي كيطمب مف ممثؿ العائمة التكقيع عمييا دكف نقاش كدكف أف يككف ىناؾ أية فرصة لتغيير
الشركط كعدـ المكافقة عمى كاحد مف ىذه الشركط يعني رفض الشرطة تسميـ الجثماف كانياء المفاكضات .
() 3

" شركط متفؽ عمييا لدفف بياء عمياف ىكية رقـ  " 308443449كثيقة الشركط التي كقعت بتاريخ

 30.08.2016بيف الشرطة كمحامي عائمة الشييد بياء عمياف

()4

شركط متفؽ عمييا  ،المصدر السابؽ
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سكف عائمتو ،كأيضيؼ إلى ىذا الشرط الجزء الثاني منو كىك التكجو مباشرة إلى المقبرة التي
تحددىا الشرطة اإلسرائيمية بنفسيا .كىذا الشرط لـ يكف في السابؽ إنما أيضيؼ بتكجييات مف
كزير األمف الداخمي في دكلة االحتبلؿ جمعاد ارداف ،الذم أمر الشرطة باختيار المقبرة المبلئمة
لبلحتياطات األمنية كالبعيدة عف مكاف إقامة الشييد ،كخطكة عقابية أخرل ،في أعقاب االدعاء
اإلسرائيمي بأف جنازات الشيداء تتحكؿ إلى تحريض ،كما جاء في رد النيابة العامة لمشرطة عمى
محكمة العدؿ العميا " :أف شرطة إسرائيؿ ىي التي تحدد مكاف قبر جثماف المخرب"

()1

كقد أثار

ىذا الشرط إشكالية جدية لدل عائبلت الشيداء التي تممؾ مقابر خاصة في بمدتيا أك في محيط
سكناىا ،كالمكافقة عمى ىذا الشرط يعني البحث عف قبر جديد في المكاف الذم تحدده الشرطة،
كغالبا ما كانت تكاجو صعكبة بالغة في إيجاد القبر كاعداده  ،خاصة كاف الكقت الممنكح ليا كاف
قصي ار كال يكفي لمتحضيرات كالتجييزات البلزمة .كما أف العائبلت المقدسية التي تسكف خارج
الجدار كأحد الكالديف األـ أك األب أك األقارب مف حممة اليكية الفمسطينية ،كانت تحرـ مف
المشاركة بالدفف كالقاء نظرة الكداع عمى الشييد .ككاف كاتب ىذه السطكر قد أعد أربعة قبكر في
أربعة أماكف مختمفة لدفف ابنو ،بناء عمى طمب الشرطة ،كفي كؿ مرة كانت الشرطة تخؿ باالتفاؽ
كال تجرم عممية التسميـ بذريعة أف المكاف ال يناسب االحتياطات األمنية كأف الدفف في ىذا المكاف
يشكؿ خط ار عمى " السبلمة العامة "

()2

 " .4يشارؾ في الجنازة  20شخصا فقط كال يجكز إطبلؽ اليتافات التحريضية كيمنع التصكير
كالتسجيؿ مف أم نكع" ()3ىذا الشرط يختمؼ مف عائمة إلى أخرل كسمح لبعض العائبلت بمشاركة
 40-35شخص ( ،) 4كىذا الشرط يخضع لتقديرات الشرطة اإلسرائيمية التي تحدد العدد بعد
استدعاء ممثؿ عائمة الشييد الى مركز الشرطة القريب مف المقبرة كتتفؽ معو حكؿ ترتيبات
الجنازة كيقكـ ممثمك الشرطة بمعاينة القبر كتفتيش محيطو تفتيشا دقيقا .كيذكر أف عائمة الشييد
()1
()2

 Nrgمعاريؼ  ،نطعاؿ بندؿ 11.08.2016

كانت الشرطة قد أبمغت عائمة الشييد بياء عمياف بنيتيا تسميـ الشييد عمى أف يتـ الدفف في مقبرة السكاحرة

الشرقية كىي منطقة تابعة إداريا لمسمطة الفمسطينية كبعد أف تـ تجييز القبر عدلت الشرطة عف القرار كطمبت
ترجعت مرة ثانية كاشترطت الدفف في باب
الدفف في جبؿ المكبر حيث مقبرة العائمة كتـ تجييز القبر ىناؾ لكنيا ا
االسباط ككافقت العائمة كعممت عمى إعداد قبر ىناؾ كبعد معاينة المقبرة تراجعت الشرطة كطمبت الدفف في باب
االسباط في مقبرة المجاىديف  .ككانت الذريعة في كؿ مرة أف " أفرادىا ال يستطيعكف الحفاظ عمى األمف في
المنطقة "

()3
()4

شركط متفؽ عمييا لدفف بياء عمياف ىكية رقـ  308443449المصدر السابؽ
مثبل عائمة الشييد عبلء أبك جمؿ كعائمة الشييد حسف مناصرة كعائمة الشييد معتز عكيسات
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ممزمة بتقديـ قائمة مف أفرادىا بالعدد المقرر ،تشمؿ االسـ الرباعي كرقـ اليكية ،كعند الدفف تسمح
الشرطة ،عبر ثبلث حكاجز عمى األقؿ ،بإدخاؿ األسماء المذككرة فقط بعد معاينة ىكيات
المشاركيف كمقارنتيا بالقائمة ،حتى أنيا ترفض استبداؿ أحد المشاركيف بآخر ،كىي قائمة مغمقة
ال يجكز تغييرىا بعد إقرارىا مف قائد الشرطة ( .)1كتقكـ الشرطة قبؿ الجنازة الصغيرة بمصادرة
أجيزة الياتؼ النقاؿ كالكاميرات كتجرم تفتيشا دقيقا في القبر كمحيطو بحثا عف أجيزة كال تسمح
بالياتؼ كالتكبير كتطمب أف تككف الجنازة صامتة كىادئة.
()2

 " .5عند استبلـ الجثماف عمى العائمة أف تنيي عممية الدفف خبلؿ ساعة"

 .يعتبر ىذا الشرط

مف الشركط األساسية في الكثيقة ،حيث تحرص الشرطة عمى أف يجرم الدفف فكر لحظة االستبلـ
كبمدة زمنية ال تتجاكز الساعة .كيرل الباحث أف ىذا الشرط ىك مف أخطر الشركط ،حيث ال
تستطيع العائمة إجراء المعاينة الطبية لمجثماف كالتأكد مف سبلمة األعضاء كعدـ سرقتيا أك تشريح
الجثماف أك تمؼ األعضاء نتيجة االحتفاظ السيء بالجثماف ،أك تشريحو لمعرفة أسباب الكفاة
كظركؼ االستشياد كنكع الرصاص الذم أطمؽ عميو كغير ذلؾ مف األدلة االستقصائية التي تفيد
عائمة الشييد عند تكجييا المحتمؿ ألم جية قانكنية لمساءلة القاتؿ .كتكتفي عائمة الشييد بمعاينة
سريعة كخاطفة لمجثماف عند إجراء التحضيرات لدفنو ،كمف الكاضح أف ىذه المعاينة ال تكفي
كتجرم مف أشخاص غير مختصيف ال تجكز إفادتيـ .كبيذا يتـ دفف الجثماف دكف ترؾ أم دليؿ
حكؿ ظركؼ استشياده أك حتى دكف معرفة األضرار الناتجة عف احتجاز الجثماف ،كيدفف الشييد
كتدفف القضية معو كتغمؽ أماـ عائمتو كؿ السبؿ لمتكجو إلى القضاء المحمي أك الدكلي .كمف
النتائج الخطيرة ليذا الشرط ىك أف العائمة تضطر ،تحت ضغط الزمف القصير ،أف تدفف الجثماف
كىك في كضعية ال تسمح بالدفف بسبب طبقة الجميد السميكة التي تراكمت عمى الجثماف نتيجة
االحتجاز في ثبلجة بدرجة ح اررة  40-35درجة دكف الصفر ،كيكضع الجثماف في الثبلجة
بإىماؿ بكضعيات مختمفة بحيث تتصمب أطرافو كتتجمد كتبقى كما ىي.

()1
()2
()3

()3

في حديث أجراه الباحث مع كالد الشييد حسف مناصرة
شركط متفؽ عمييا لدفف بياء عمياف ىكية رقـ  ،308443449المصدر السابؽ

مثؿ حالة الشييد بسيـ صبلح الذم سمـ بتاريخ  29.12.2015كلـ تستطع عائمتو دفنو بسبب التجمد في

كضعية ال تسمح بكضعو داخؿ القبر تنظر دنيا الكطف تاريخ
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()1

كال تممؾ العائمة الكقت إلذابة الجميد الذم قد يستغرؽ ثبلثة إلى أربعة أياـ في ظركؼ دافئة

.

كفي حاالت في الضفة الغربية ،لـ تأذف العائبلت لمباحث بذكر أسماءىا ،كانت طبقة الجميد عمى
الجثماف سميكة جدان كأمضت العائمة طكاؿ الميؿ كىي تسكب الماء الساخف عمى الجثماف إلى أف
تفكؾ الجميد قميبل كتمكنكا مف دفنو ،كفي حاالت أخرل في القدس لـ يتكفر لمعائمة ىذا الكقت
فقامت بدفنو كما ىك ،كسط صعكبة بالغة في إدخاؿ الجثماف إلى القبر ،ألنو متصمب كغير قابؿ
لبلنحناء.
كرغـ أف الشرطة تمتزـ في الشرط األكؿ بتسميـ الجثماف خبلؿ أياـ مف التكقيع عمى الكثيقة إال أنيا
غالبا ال تخرج الجثماف مف الثبلجة إال قبؿ ساعات مف التسميـ .كفي حالة الشييد حسف مناصرة،
كقع الكالد عمى كثيقة تعيد لكنو اشترط عمييـ إخراجو مف الثبلجة قبؿ  48ساعة عمى األقؿ كعند
التسميـ في ليمة  22آذار  2016كجد األب أف الجثماف كتمة مف الثمج فرفض استبلمو كأيعيد
الجثماف إلى مكانو في معيد الطب العدلي في أبك كبير ،كفي المرة الثانية اضطرت سمطات
االحتبلؿ إلى إخراجو مف الثبلجة قبؿ  48ساعة ،عمى األقؿ ،فكافقت العائمة عمى استبلمو بعد
أف تأكدت أف الجثماف قابؿ لمدفف كاف طبقة الجميد ذائبة

() 2

 .كفي لقاءات مع ذكم الشيداء

اتضح أف اكثر مف  %90مف جثاميف الشيداء تـ تسميميا كىي في كضع ال يسمح بالدفف ،كربما
ىذا احد اىـ األسباب التي حالت دكف تشريح الجثاميف كخاصة في مناطؽ الضفة الغربية

()3

.

كفي لقاء سابؽ مع الدكتكر صابر العالكؿ في معيد الطب العدلي  /أبك ديس قاؿ انو ال يمكف
تشريح الجثماف قبؿ  72ساعة عمى األقؿ بسبب طبقة الجميد التي تعيؽ عممية التشريح كأضاؼ
أف الكثير مف العائبلت ال تقبؿ إبقاء الشييد دكف دفف طكاؿ ىذه المدة

()4
()5

 " .6في نياية الدفف يجب عمى المشاركيف مغادرة المقبرة إلى البيت بدكف مسيرات "

كعادة ال

يمكف القياـ بأم مف أشكاؿ التجمع كالمسيرات ،الف األعداد الكبيرة جدا مف أفراد الشرطة كالتي
تحاصر المنطقة بكافة مداخميا ،ال تسمح بأم تجمع أك مسيرة أك ىتافات ،كعمى سبيؿ المثاؿ
حاكلت عائمة الشييد بياء عمياف في فجر يكـ  ،01.09.2016بعد انتياء عممية الدفف ،أف
تجرم مؤتم ار صحفيا عمى بعد مئات األمتار مف المقبرة ،إال أف قكات الشرطة المعززة بالقكات
()1

دنيا الكطف ، 29.12.2015 ،المصدر السابؽ

()2

لقاء مع كالد الشييد حسف مناصرة أجراه الباحث

()4

لقاء سابؽ مع مدير معيد الطب العدلي السابؽ الدكتكر صابر العالكؿ

()3

()5

انظر دنيا الكطف  29.12.2015مصدر سابؽ
البند السابع مف الكثيقة سابقة الذكر
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الخاصة ىاجمت الصحفييف كالعائمة كمنعت إجراء المؤتمر

() 1

 .كيأتي ىذا الشرط في إطار

محاكلة االحتبلؿ إخفاء حقائؽ عف الجثماف ،كما أف التعتيـ اإلعبلمي حكؿ عممية التسميـ يأتي
لمحيمكلة دكف انتشار خبر التسميـ كقدكـ أعداد غفيرة مف الجماىير إلى محيط المقبرة.
 .7كمف اجؿ ضماف تنفيذ ىذه الشركط مف قبؿ العائمة تفرض الشرطة مف خبلؿ الكثيقة عمى
العائمة دفع كفالة مالية تتراكح بيف  20إلى  40ألؼ شيكؿ جديد" .كمف أجؿ ضماف تنفيذ الشركط
تكدع العائمة  20ألؼ شيكؿ ،كفي حاؿ التزاـ العائمة بالشركط يتـ إعادة المبمغ الييا "

()2

كاشتراط

إعادة المبمغ بالتزاـ العائمة بالشركط المفركضة عمييا حسب الكثيقة ،امر يثير السخرية ،إذ أف
الذم يقرر كاقعة اإلخبلؿ بالشركط ىي الشرطة نفسيا ،كال يكجد معيار محدد ،يكفي أف ييتؼ
احد المارة أثناء الجنازة بالقكؿ "اهلل اكبر" حتى تعتبر الشرطة أف العائمة أخمت بالشركط كتصادر
المبمغ .كمبمغ الكفالة يدفع فك انر في مكتب رجؿ المخابرات كال يتـ التكقيع عمى االتفاؽ دكف دفع
المبمغ نقدا ،كقد حصؿ أف تـ تأخير التكقيع كالتسميـ لعدة أياـ الف العائمة لـ تكف قادرة عمى تكفير
المبمغ كالذم تراكح بيف  5آالؼ إلى  40ألؼ شيكؿ جديد .كييدؼ ىذا الشرط التعسفي إلى إجبار
العائمة عمى فرض اليدكء في الجنازة كدفعيا إلى أف تقكـ ىي بنفسيا بمنع تجمع المكاطنيف في
محيط المقبرة ،رغـ كجكد إعداد كبيرة جدا مف أفراد الشرطة كالتي تتكاجد مف اجؿ ما تسميو "
بفرض النظاـ “ .كفي كؿ الحاالت تمت مصادرة المبمغ بسبب ادعاء الشرطة باإلخبلؿ بالشركط
كتككف العائمة في ىذه الحالة قد " اشترت " جثماف ابنيا كدفعت مقابؿ دفنو مبمغا طائبلن مف
الماؿ.
 .8كتحذر الشرطة في البند التاسع مف الكثيقة أف إخبلؿ العائمة بالشركط أعبله يؤدم إلى عدـ
()3

التسميـ كاعادة الجثماف إلى معيد الطبي العدلي األمر "الذم يؤدم إلى تمؼ الجثماف"

 .يرل

الباحث أف ىذا الشرط يعتبر إمعانا في ابتزاز كتعذيب العائمة التي تنتظر استبلـ ابنيا بفارغ
الصبر ،كتستعد ليذه المحظة منذ اشير طكيمة ،كمف المؤلـ إعادة ابنيا إلى الثبلجة بعد أف
أكشكت عمى استبلـ الجثماف ،كىذا الشرط كسيمة ضغط تمارسو شرطة االحتبلؿ لضماف سير
الجنازة بالصكرة التي تريدىا ،بيدكء كبعدد قميؿ جدا مف المشاركيف  .كفي الكاقع لـ تقـ الشرطة
بإعادة أم جثماف مقدسي قبيؿ لحظات مف تسميمو كلكف كما جاء أعبله ،رفض كالد الشييد حسف
()1

 http://www.silwanic.net/index.php/article/news/76519/arسمكاف نت تاريخ

01.09.2016

()2
()3

البند الثامف مف الكثيقة سابقة الذكر
البند الثامف كالبند التاسع مف الكثيقة اعبله .
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مناصرة في تاريخ  23.03.2016استبلـ ابنو ألف الجثماف كاف في كضع غير قابؿ لمدفف كأيعيد
إلى الثبلجة في نفس الميمة .كىناؾ اكثر مف حالة تراجعت فييا الشرطة اإلسرائيمية عف التسميـ
في المحظات األخيرة كقبيؿ إخراج الجثماف مف الثبلجة ،حيث تراجعت عف تسميـ الشييد نشأت
ممحـ في تاريخ  11.01.2016بعد أف أكممت العائمة كامؿ االستعدادات الستقبالو

()1

ككذلؾ

تراجعت اكثر مف مرة عف تسميـ الشييد باسؿ األعرج كالشييد بياء عمياف كشيداء آخريف ،كذلؾ
في اطار تعذيب العائمة كاستنزاؼ أعصابيا كابتزازىا لدفعيا لمتنازؿ أكثر فأكثر.
يذكر أف ىذه الكثيقة ىي ممزمة لعائبلت الشيداء المقدسييف بسبب خضكعيـ لمسيادة اإلسرائيمية
الكاممة ،فيما تحظى عائبلت الشيداء مف حممة اليكية الفمسطينية بمساحة أكسع في اختيار مكاف
ككقت الدفف حتى أف بعض العائبلت دفنت ابنيا بعد مركر  24ساعة مف التسميـ كفي حالة
الشييد صييب مشاىرة تـ دفف الشييد بعد  72ساعة كاف الجثماف خبلليا في عيدة معيد الطب
العدلي في أبك ديس.

انًطهب انثاَي
يىلف انمضاء اإلسرائيهي يٍ انشروط
سكت القضاء اإلسرائيمي عف تناكؿ الشركط التي تضعيا الشرطة اإلسرائيمية لئلفراج عف

الجثاميف ،كلـ تتخذ محكمة العدؿ العميا ،كىي الييئة القضائية األعمى في إسرائيؿ ،أم مكقؼ

صريح بيذا الشأف ،بؿ تيربت مف خبلؿ المماطمة كالتسكيؼ كارجاء اتخاذ القرار في محاكلة منيا

إلعطاء فرصة لمنيابة العامة بتغيير مكقفيا الرافض لتسميـ الجثاميف.

كفي معظـ االلتماسات التي قدمت أماـ المحكمة العميا كانت ىيئة المحكمة تترؾ مسألة الشركط

لممفاكضات بيف العائمة كالشرطة اإلسرائيمية ،ففي قرارىا الصادر في  05.05.2016في

االلتماس رقـ  ( 2016/2204محمد عمياف كآخريف ضد شرطة إسرائيؿ) كااللتماس رقـ

 ( 16/2882معتز عكيسات ضد شرطة اسرائيؿ ) أشارت المحكمة إلى أف ىناؾ " مفاكضات
متقدمة بشأف ترتيبات إعادة الجثاميف ( 9جثاميف ) كأف األمر مشركط بالتكصؿ إلى اتفاؽ حكؿ

طريقة إجراء الجنازات "....

()2

كفي التماس ( 2016/4466عمياف ضد شرطة اسرائيؿ ) سجؿ

محامي العائبلت في الئحة االلتماس كفي الجمسة األكلى بأف العائبلت تكافؽ عمى شركط
()1
()2

 https://www.falestinona.comفمسطيننا عدد يكـ 11.01.2016
التماس  16/2204كالتماس  ،16/2882محكمة العدؿ العميا قرار صادر بتاريخ 05.05.2016
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الشرطة اإلسرائيمية لمدفف ،كأكد محامي العائبلت عمى ذلؾ في رده بتاريخ  12.07.2016عمى
بياف النيابة العامة الذم يدعي بأف كقؼ عممية التسميـ ،بأمر مف كزير األمف الداخمي ،جاء في

أعقاب عدـ التزاـ العائبلت بشركط الشرطة ،كجاء في الرد الذم قي ٌدـ إلى العميا .16 " :يؤكد
الممتمسكف انيـ كافقكا عمى كؿ الشركط التي كضعتيا الشرطة بما في ذلؾ إيداع مبالغ مالية لدل
الشرطة لذلؾ ال يكجد ما يمنع مف إعادة الجثاميف لمممتمسيف كدفنيا بشركط بما في ذلؾ الشركط

الجديدة "

()1

كيرل الباحث أف ىذا التصريح الذم تكرر في معظـ الردكد كالجمسات أماـ ىيئة المحكمة كاف

متسرعان كمنح الشرطة الفرصة لبلدعاء بشرعية ىذه الشركط رغـ مخالفتيا ألحكاـ القانكف الدكلي
كالقانكف المحمي كما سنرل الحقا.

كتجدر اإلشارة إلى انو في االلتماسات المقدمة لئلفراج عف جثاميف الشيداء مف القدس كالضفة

الغربية (16/2204

عمياف ضد شرطة إسرائيؿ 16 /4466 ،عمياف ضد شرطة إسرائيؿ،

 16/8503يكسؼ أبك صالح ضد دكلة اسرائيؿ 17/285،صبيح أبك صبيح ضد شرطة إسرائيؿ،
) لـ يتـ الدفع بصبلحية الشرطة اإلسرائيمية

 17/6524محمد قنبر ضد شرطة إسرائيؿ

باالحتجاز كفرض شركط لمتسميـ لذلؾ لـ تتطرؽ المحكمة إلى ىذا الدفع مف تمقاء نفسيا ،كفي

ممؼ  16/2882احمد عكيسات ضد شرطة إسرائيؿ ،أثارت المحامية سياد بشارة عف مؤسسة
عدالة ،الدفع بعدـ صبلحية الشرطة باحتجاز الجثاميف كلكف المحكمة لـ تنظر بجدية بيذا الدفع

ألف الشرطة اإلسرائيمية أبدت استعدادىا لئلفراج عف الجثاميف عمى مراحؿ ككفقا لمشركط

المفركضة كقررت المحكمة شطب االلتماس( .)2ككانت المحكمة قد تطرقت ألكؿ مرة إلى ىذا
الدفع في قضية شيداء أـ الفحـ الثبلثة محمد جباريف ( التماس  ) 17/5887حيث كافقت

الشرطة عمى تسميـ الجثاميف بشركط مقيدة ،غير أف العائبلت رفضت الشركط كالتمست أماـ
المحكمة العميا ضد ىذه الشركط كدفعت بكضكح كبمنيجية قانكنية بعدـ اختصاص الشرطة
باالحتجاز كفرض الشركط ،كجاء في االلتماس الذم قدمو المحامي محمد بساـ عف مركز عدالة

:

" أف احتجاز الجثاميف بدال مف تحريرىا الفكرم يتـ دكف اختصاص قانكني ،حيث ال تكجد
تعميمات قانكنية تخكؿ الشرطة احتجاز الجثاميف" .باإلضافة إلى ذلؾ ،ادعى المحامي بساـ أف
احتجاز الجثاميف يمس بالحقكؽ الدستكرية لممتكفييف كذكييـ .كتابع قائبل ":أف تعامؿ الشرطة مع

()1
()2

رد الممتمسيف لمحكمة العدؿ العميا في التماس  2016/4466بتاريخ 12.07.2016
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ىذه القضية ما ىك إال خرؽ كاضح لحؽ المتكفيف كذكييـ بالكرامة ،حيث يحؽ لكؿ إنساف أف
يحظى بدفف عاجؿ ،كريـ كمناسب ألف حؽ الكرامة سارم المفعكؿ بالحياة كعند المكت أيضا".

()1

ككاف ىذا الدفع رئيسيا في الئحة االلتماس كاضطرت المحكمة إلى مناقشتو بشكؿ جكىرم

باعتباره أساس االلتماس ،كطمبت مف الممتمس ضده النيابة العامة تكضيح مصدر صبلحيات

الشرطة في احتجاز الجثماف .كادعت الشرطة في ردىا أف مصدر صبلحياتيا ىك المكاد  3ك 4أ
مف قانكف الشرطة (صيغة جديدة) 1971التي تعطي الشرطة ،حسب تفسير النيابة العامة،
صبلحية" منع الجرائـ كالكشؼ عنيا" .كفي يكـ  ،25.07.2017كبعد مداكالت استغرت ساعات

طكيمة ،أصدرت المحكمة العميا ق ار ار مسببا رفضت فيو ادعاء الشرطة بأف مصدر صبلحياتيا ىك

المادتيف  3،4مف قانكف الشرطة كقالت بأف ىاتيف المادتيف ال تنصاف بصريح العبارة عمى منح
الشرطة صبلحية احتجاز الجثاميف كأضافت " أف مكقؼ الشرطة ال يستكم مع ضركرة كجكد

تفكيض " كاضح " في كؿ ما يتعمؽ بام عمؿ يمس بحقكؽ أساسية  .كفي مكضكعنا ىناؾ عدة
()2

حقكؽ أساسية تكضع عمى كؼ الميزاف كفي مقدمتيا كرامة اإلنساف "

كنكىت المحكمة إلى أف

القانكف لـ يعط بصريح النص الشرطة اإلسرائيمية صبلحية احتجاز الجثاميف ككضع شركط لمدفف

كأف عمييا أف تسمـ الجثاميف لمعائبلت

()3

" خبلؿ  30ساعة مف صدكر ىذا القرار".

ككانت ىذه السابقة القضائية مف اعمى ىيئة قضائية في إسرائيؿ مثابة إقرار صريح بعدـ شرعية
احتجاز الجثاميف كاف سياسة االحتجاز التي امتد لسنكات طكيمة كما زالت ىي غير قانكنية

باألساس كاف الشرطة اإلسرائيمية غير مفكضة بمكجب القانكف لممارسة ىذه السياسة .كيرل
الباحث أف ىذا القرار لـ يستخدـ كما ينبغي في المرافعات التي تمت ىذا القرار في االلتماسات

المذككرة التي قدمت بشأف شيداء القدس كالضفة الغربية ،إذ كاف ينبغي الدفع بكجكد سابقة
قضائية تسرم عمى جميع الجثاميف المحتجزة بصرؼ النظر عف مكاف السكف.

غير أف المحكمة العميا لـ تمعب في ىذا القرار دكر الرقيب عمى الق اررات اإلدارية الصادرة عف

الجيش أك شرطة إسرائيؿ كمدل انسجاـ ىذه الق اررات مع نص القانكف ،إنما أيضا لعبت ،كعمى
نحك يخالؼ القانكف الدكلي ،دكر المكجو كالمرشد كالباحث عف الحمكؿ القانكنية لتسكيغ جريمة

االحتجاز ،لذلؾ فقد طمبت مف الحككمة اإلسرائيمية المبادرة لسف قانكف /أك تعديؿ قانكف يجيز
لشرطة إسرائيؿ احتجاز الجثماف كفرض شركط عمى عائمة الشييد أثناء الدفف " لضماف عدـ
اإلخبلؿ بالسبلمة لؤلمف العاـ أثناء التشييع"

() 4

كىي بيذا الطمب كأنما تطمب مف الشرطة

()1

انظر المكقع اإللكتركني لمركز عدالة https://www.adalah.org/ar/content/view/9169

()3

البند  15أ مف قرار الحكـ في التماس  17/5887السابؽ

()2

()4

البند التاسع مف قرار حكـ في التماس  17/5887صدر في يكـ  25.05.2017عف محكمة العدؿ العميا

انظر حيثيات قرار الحكـ في التماس  17/5887صدر في يكـ  25.05.2017عف محكمة العدؿ العميا
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اإلسرائيمية االستمرار في ارتكاب جريمة االحتجاز كفرض شركط مقيدة عمى العائبلت رغـ قكليا
في اكثر مف قرار سابؽ كالحؽ أف ذلؾ ال يستكم مع القانكف الدكلي كيمس عمى نحك مباشر

بحقكؽ أساسية لعائبلت الشيداء(.)1

كاستجابة لطمب المحكمة بادرت الحككمة فك ار في سف قانكف سمي "بتعديؿ قانكف محاربة اإلرىاب

(تعديؿ رقـ  )3يخكؿ الشرطة اإلسرائيمية احتجاز الجثماف إذا ما اعتقد قائد المنطقة أف تشييع

الجثماف سيؤدم إلى اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ كاشتراط اإلفراج عنو بشركط مقيدة.

كجاء في الفقرة ب مف المادة  2مف تعديؿ القانكف الذم أقرتو الكنسيت بالقراءات الثبلث كنشر في
الجريدة الرسمية بتاريخ ( " 07.03.2018ب) مف اجؿ الحفاظ عمى سبلمة كامف الجميكر كمف

اجؿ منع كقكع أعماؿ مخمة بالنظاـ العاـ ،أك تحريض عمى اإلرىاب أك إظيار التضامف مع
منظمة إرىابية ،يحؽ لقائد المنطقة أف يصدر أم ار بكضع شركط لتشييع جثماف منفذ عممية
()2

(كيسمى امر تقييد جنازة منفذ عممية)"

كحددت الفقرة ج مف ذات المادة ،عمى سبيؿ المثاؿ ،الشركط التي يجكز لقائد المنطقة أف يضعيا

كفقا لسمطتو التقديرية " يمكف أف تتعمؽ الشركط الكاردة في امر تقييد جنازة منفذ عممية بعدد
المشاركيف في الجنازة كىكيتيـ كمسار الجنازة كمكعدىا كاألشياء الممنكع استخداميا أثناء الجنازة
()3

كفي حاالت خاصة مكاف الدفف مع األخذ بعيف االعتبار مكقؼ العائمة "

بينما فكضت المادة 2

بند  3مف ذات القانكف قائد المنطقة بفرض كفالة مالية عمى عائمة الشييد إذا أرل أف ىناؾ
()4

احتماالن لئلخبلؿ بالنظاـ العاـ كذلؾ بيدؼ ضماف االلتزاـ بالشركط السابقة

.

ككما كرد أعبله فاف ىذه الشركط كانت تطبؽ عمى الشيداء الفمسطينييف في القدس ،كخضعت ليا
جميع عكائؿ الشيداء المقدسييف في انتفاضة القدس منذ تشريف أكؿ  2015كحتى المحظة ،كفي

اآلكنة األخيرة أضافت الشرطة شرطا جديدا غير مسبكؽ كىك الدفف في مكاف تختاره الشرطة
()5

نفسيا عمى أف ال يككف قريب مف مكاف سكف العائمة

()1

 .كلكف ىذا التعديؿ لمقانكف جاء تشريعا

انظر مقالة ىامة نشرىا الدكتكر إبراىيـ شعباف أستاذ القانكف الدكلي في جامعة القدس بتاريخ مصدر سابق

12.02.2018

()2

سجؿ القكانيف رقـ  2707ص  292بتاريخ  13.03.2018عف مكقع الكنيست اإلسرائيمي

http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_lsr_491925.pdf
()3
()4
()5

البند ج مف المادة  2مف قانكف محاربة اإلرىاب (تعديؿ  )3المصدر السابؽ
البند د مف المادة  2مف قانكف محاربة اإلرىاب (تعديؿ  )3المصدر السابؽ

عمى سبيؿ المثاؿ الشييد بياء غمياف تـ االتفاؽ بيف العائمة كالشرطة عمى الدفف في ثبلث أماكف مختمفة

ككانت الشرطة تتراجع في المحظات األخيرة إلى أف تـ دفف الجثماف في مقبرة باب الساىرة في القدس بينما مقبرة
العائمة في جبؿ المكبر
95

ليذه الشركط ككضعيا في إطارىا القانكني كحمايتيا مف أم تدخؿ قضائي في المحكمة العميا.
كيذكر انو حتى لحظة كتابة ىذه السطكر لـ يتـ اإلفراج عف أم مف جثاميف الشيداء المقدسييف

أك مف الداخؿ الفمسطيني بعد سف ىذا القانكف .كلـ نعرؼ بعد ما إذا كاف رجاؿ القانكف سينجحكف
بالطعف بيذه الشركط أماـ المحكمة العميا في اطار الدفع بحرية العائمة دفف ابنيا بالمكاف الذم
تريد ككفقا لمشعائر المألكفة،

( )1

كىي الحرية التي تعتبر مف الحقكؽ األساسية لئلنساف كتكفميا

القكانيف الدكلية كالمحمية كاتفاقيات جنيؼ.

كالجدير ذكره في ىذا السياؽ أف ىذا التعديؿ يسرم بأثر رجعي عمى خبلؼ القاعدة القانكنية

العامة “عدـ رجعية القكانيف" كسيطبؽ القانكف عمى الجثاميف التي أيحتجزت في كقت سابؽ لسف
القانكف في ظؿ صمت بؿ كمكافقة المحكمة العميا التي طمبت مف الحككمة المسارعة إلى سف مثؿ

ىذا القانكف ك"تسكيغ " ىذا اإلجراء المخالؼ ،حسب رأييا ،لمقانكنيف المحمي كالدكلي .كجاء في

تفسير اقتراح القانكف ،مثمما قدمتو الحككمة لمجنة التشريع في الكنيست " :أف مكجة اإلرىاب

األخيرة التي بدأت في تشريف أكؿ  2015تميزت بعمميات نفذت مف قبؿ أفراد تأثركا مف

التحريض األمر الذم أدل إلى إعادة النقاش حكؿ مسألة احتجاز جثاميف الذيف نفذكا أعماال

إرىابية"

() 2

" ككجزء مف مكاجية األعماؿ الخطيرة المخمة النظاـ العاـ التي تجرم أثناء تشييع
()3

جنازة الذيف قتمكا أثناء تنفيذىـ أعماؿ إرىابية أك أثناء محاكلة تنفيذ عمؿ إرىابي"
 .1نطاق سريان تعديل القانون

يسرم القانكف عمى المناطؽ التي تخضع لسمطة شرطة إسرائيؿ ككزير األمف الداخمي كىي القدس
كالمناطؽ الفمسطينية المحتمة عاـ  .1948كىذا ما اتضح في مداكالت المحكمة العميا التي

اعتبرت أف شيداء القدس يخضعكف إلى شرطة إسرائيؿ كك ازرة األمف الداخمي فيما يخضع شيداء

الضفة الغربية كقطاع غزة إلى ما يسمى بك ازرة الدفاع ،ككانت شرطة إسرائيؿ قد أفرجت في

أكقات متفاكتة عف جثاميف الشيداء في ممؼ االلتماس  16/4466المقدسييف بينما كاصمت
احتجاز الشييد عبد الحميد أبك سركر المحتجز مف  18.04.2016بحجة انو مف سكاف الضفة
الغربية كيخضع الختصاص ك ازرة الدفاع الذم صرح كزيرىا ابيغدكر ليبرماف انو لف " يفرج عف

أم جثماف " كانتقد ك ازرة األمف الداخمي ألنيا أفرجت عف الجثاميف .كما زاؿ الشييد عبد الحميد

أبك سركر محتج از حتى كتابة ىذه السطكر.
()1

في حالة كاحدة فقط تراجعت الشرطة عف ىذه الشركط أماـ إصرار عائمة الشييد احمد محاميد مف أـ الفحـ

عدـ الخضكع ألم شرط كفي تاريخ  21.08.2018أفرجت الشرطة عف الجثماف بعد منتصؼ الميؿ كلـ تقيد
العائمة بعدد المشاركيف أك مكاف الدفف أك إيداع كفالة مالية.

()2

انظر مكقع الكنيست اإلسرائيمي http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_lsr_491925.pdf

()3مكقع الكنيست اإلسرائيمي المصدر السابؽ
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كفي جميع الحاالت التي تـ فييا اإلفراج عف جثاميف شيداء مقدسييف أك مف الفمسطينييف داخؿ

مناطؽ  1948تدخمت الشرطة التي كانت الطرؼ المباشر كذات االختصاص في قرار اإلفراج
عف الجثماف ككضع شركط لمدفف ،ككانت المفاكضات تجرم مباشرة مع ممثمي شرطة إسرائيؿ

كىي أيضا كانت الممتمس ضده في االلتماسات التي قدمت إلى محكمة العدؿ العميا ،كىي أيضا
التي كانت تتكاجد أثناء تسميـ الجثماف لضماف تنفيذ الشركط.

في حيف جميع الجثاميف التي تـ اإلفراج عنيا مف الضفة الغربية كانت تجرم بالتنسيؽ بيف
االرتباط المدني في الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ضمف قنكات االتصاؿ المعركفة ،كيشمؿ

التنسيؽ ساعة اإلفراج عف الجثماف ،كىي عادة في ساعات المساء ،كمكاف التسميـ ،كىك عادة
عند اقرب حاجز لمنطقة سكف عائمة الشييد ،كحسب تجربة الباحث الذم التقى مع معظـ عائبلت

الشيداء كاف يتضمف التنسيؽ شركطا أخرل ال تمتزـ بيا عائبلت الشيداء مثؿ الدفف الفكرم كعدد

قميؿ مف المشاركيف ،كلكف كبسبب عدـ قدرة الجيش عمى فرض تنفيذ ىذه الشركط فاف معظـ
العائبلت كانت تضع الجثماف في اقرب مستشفى لممعاينة ثـ تدفنو في اليكـ التالي في الكقت

كالمكاف المناسبيف ليا.

يتضح مف ذلؾ ،كعمى ضكء الفصؿ الميداني في االختصاص بيف ك ازرتي األمف الداخمي كالدفاع،

أف نطاؽ تطبيؽ قانكف تعديؿ مكافحة اإلرىاب (رقـ  )3يسرم عمى المناطؽ الخاضعة لسيطرة
الشرطة اإلسرائيمية كك ازرة األمف الداخمي أم في القدس كاألراضي المحتمة عاـ  ،1948كلـ يطبؽ
عمى مناطؽ الضفة الغربية كغزة ،رغـ أف نطاؽ قانكف مكافحة اإلرىاب في بنكده األخرل يشمؿ

جميع المناطؽ حتى خارج إسرائيؿ.
 .2موقف القانون الدولي من الشروط
احتجاز الجثاميف مناؼ تماما ألحكاـ كقكاعد القانكف الدكلي ،كتؤكد كافة المكاثيؽ الدكلية عمى

حؽ العائمة دفف الميت فك ار كبدكف أم تأخير كفي المكاف كالكقت المناسبيف كبالطريقة التي تستكم
مع العادات كالشرائع الدينية لمعائمة ،كاحتجاز الجثماف ك/أك فرض شركط تعسفية عمى دفنو يعتبر

مساسا بكرامة الميت كتقييدا لحرية العائمة .كتنص مادة  17مف اتفاقية جنيؼ األكلى المكقعة في

 12آب  ،1948التي كقعت عمييا إسرائيؿ ،بصريح العبارة عمى "ضركرة الدفف باحتراـ كبشكؿ
الئؽ كال يقتصر ذلؾ عمى لحظة الدفف بؿ يدؿ عمى كجكب المحافظة عمى كرامة الميت بعد دفنو

"

()1

()1

انظر لنا أسماء ولنا وطن صادر عف الحممة الكطنية السترداد جثاميف الشيداء الفمسطينييف كالعرب كالكشؼ

عف مصير المفقكديف ص ( 19الطبعة الثانية بدكف تاريخ)
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كتنص المادة  17أيضا "عمى أطراؼ النزاع التحقؽ مف أف المكتى قد دفنكا باحتراـ كطبقا لشعائر
()1

دينيـ إذا أمكف كتجمع تبعا لجنسياتيـ إذا أمكف كتصاف بشكؿ مبلئـ "

حتى أف القضاء اإلسرائيمي استقر في أكثر مف قرار أف كرامة الميت التي سكغت في قانكف

كامبل كدفف الجثة بالطريقة
أساس كىك قانكف األنساف ككرامتو ،تشمؿ فيما تشممو ،دفف الجثماف ن
()2

التي يراىا المقربكف مناسبة دكف شركط أك قيكد

كفي تبريرىـ لقرار الحكـ في التماس  17/5887جباريف ضد شرطة إسرائيؿ الذم طالبت فيو

عائبلت الشيداء الثبلثة محمد جباريف اإلفراج عف جثاميف الشيداء أبنائيـ دكف قيد أك شرط اكد
قضاة المحكمة العميا أف أية خطكة تمس بحقكؽ اإلنساف تحتاج إلى مصدر تفكيض كاضح كال

يمكف االستناد إلى قكانيف أخرل لتفكيض الشرطة باحتجاز جثاميف ككضع شركط ( .)3كرغـ إدراؾ

المحكمة أف ىذا اإلجراء مخالؼ لمقانكف الدكلي كالقانكف المحمي كانو إجراء باطؿ إال أنيا أكصت
الحككمة سف قانكف أك تعديؿ قانكف عمى نحك يمنح الشرطة صبلحيات كاضحة الحتجاز

الجثاميف كفرض شركط لمدفف كما أكضحنا أعبله.
خالصة المبحث

كفي ختاـ ىذا المبحث يرل الباحث أف االحتبلؿ اإلسرائيمي ال يكتفي باحتجاز الجثاميف في مقابر
األرقاـ كالثبلجات ،إنما أيضا يفرض شركطا مقيدة عمى عائبلت الشيداء ،في الحاالت التي كافؽ
فييا ،بعد معركة طكيمة ،اإلفراج عف الجثماف .ككما ىك حاؿ االحتجاز الذم ال يستند إلى أم
سند قانكني ،فإف الشركط التي يضعيا معيبة بعيب االختصاص كصادرة عف جية ال تممؾ
اختصاص كضعيا كىي تنتيؾ أكثر مف حؽ مف حقكؽ اإلنساف المكفكلة في القانكف الدكلي
كالدكلي اإلنساني كفي قكانيف األساس المحمية أيضا.
كالحظ الباحث أف ىذه الشركط تيفرض عمى الشيداء المحتجزة جثامينيـ في الثبلجات كلـ تتطرؽ

إلى مقابر األرقاـ كربما ألنو لـ يتـ حتى اآلف (منذ أكتكبر  )2015اإلفراج عف جثاميف شيداء
محتجزة في مقابر األرقاـ .كيرل الباحث أف ىذه الشركط تخفي كراءىا جرائـ ترتكب بحؽ الجثماف
الذم قد يتعرض إلى سرقة األعضاء أك التشكيو أك اإلعداـ الميداني المباشر دكف مقاكمة أك حتى
()1

انظر لنا أسماء ولنا وطن المصدر السابؽ ص 19

()3

انظر نص القرار في التماس رقـ  17/5887الصادر في  25.07.2017كالذم يأمر الشرطة اإلسرائيمية

()2انظر لنا أسماء ولنا وطن المصدر السابؽ ص19

باإلفراج عف الشيداء الثبلثة محمد جباريف في غضكف  30ساعة مف صدكر القرار.
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دكف سبب .ما يستدعي إيبلء القضية أىمية عمى المستكل المحمي كالدكلي كاجراء التحقيقات
البلزمة التي مف شأنيا أف تكشؼ عف ما يخفيو االحتبلؿ كراء سياسة االحتجاز

كيعتقد الباحث أف ىذه الشركط التي تيفرض عمى العائبلت ،المقدسية منيا عمى كجو الخصكص،
تزيد مف العذاب النفسي الذم تسببو سياسة االحتجاز ،كما رأينا في سياؽ ىذا الفصؿ ،ما يزيد

مف أسباب االقتراح بتكييؼ جريمة االحتجاز كما يرافقيا مف جرائـ بانيا جريمة تعذيب تدخؿ في
تعريؼ جرائـ الحرب كتستدعي محاسبة االحتبلؿ عمى ممارستيا عمى نحك ممنيج كمستمر ،
كيستدعي أيضا تدخؿ دكلي في الضغط عمى دكلة االحتبلؿ مف خبلؿ سف قكانيف كصياغة
معاىدات دكلية تجرـ سياسة االحتجاز عمى نحك كاضح كصريح كيفرض عقكبات عمى الدكلة
المارقة غير الممتزمة
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ًتائج وتىصياث
في نياية ىذه الدراسة التي تناكلت مكقؼ القانكف الدكلي كالدكلي اإلنساني مف احتجاز جثاميف
الشيداء كمعالـ كآثار ىذا االحتجاز تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية:
 .1يكاصؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي سياسة احتجاز جثاميف الشيداء منذ كقت طكيؿ يمتد إلى
بداية احتبلؿ فمسطيف كاقامة دكلة االحتبلؿ.
 .2يحتجز االحتبلؿ جثاميف الشيداء في مقابر األرقاـ المنتشرة في شماؿ فمسطيف كأماكف
أخرل كفي ثبلجات معيد الطب العدلي لمدة طكيمة ىي األطكؿ في العالـ.
 .3نصكص القانكف الدكلي كالدكلي اإلنساني ككذلؾ األدياف السماكية ،تحث عمى احتراـ
كرامة الميت كتنظـ القكاعد لترجمة ىذا االحتراـ ،ما يعني أنيا ترفض جريمة االحتجاز.
 .4ال يكجد نص كاضح يجرـ االحتجاز مباشرة ،كلكف ركح النصكص الكاردة في المعاىدات
كاالتفاقيات الدكلية ذات الصمة تشير إلى ذلؾ.
 .5ترفض إسرائيؿ تطبيؽ ىذه المعاىدات كاالتفاقيات عمى األراضي الفمسطينية المحتمة
كتدعي أنيا ال تنطبؽ عمى احتجاز الجثاميف.
 .6تستند إسرائيؿ في سياسة االحتجاز عمى مبررات كاىية كأسانيد قانكنية رفضتيا محكمة
االحتبلؿ نفسيا.
 .7محكمة العدؿ العميا كفي محاكلة منيا لتسكيغ سياسة االحتجاز كالعقكبات الجماعية تأمر
الحككمة بالمبادرة لسف قكانيف تجيز االحتجاز كفرض عقكبات جماعية ضد عائبلت
الشيداء.
 .8لـ يحقؽ ذكك الشيداء النتائج المطمكبة مف التكجو إلى محكمة العدؿ العميا التي ،كما
رأينا ،تتماىى مع المستكييف العسكرم كالسياسي ،كتمعب دكر اإلمعاف في انتياكات حقكؽ
اإلنساف الفمسطيني.
 .9االحتبلؿ يخفي مف كراء االحتجاز جرائـ عديدة بحؽ الفمسطيني الشييد لـ يتـ التحقيؽ
بشأنيا كالكشؼ عنيا.
.10

ىناؾ قصكر فمسطيني رسمي كقانكني كاضح في متابعة ىذه الجرائـ محميا

كدكليا.
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.11

مف خبلؿ العرض القانكني كمعالـ الجريمة تكصؿ الباحث إلى أف جريمة

االحتجاز كما يصاحبيا مف جرائـ تطاؿ عائبلت الشيداء ،تعتبر جريمة تعذيب مف جرائـ
الحرب المحرمة كالمجرمة دكليا.
اقتراحات وتوصيات
يتضح مف العرض السابؽ أف القضايا المطركحة تحمؿ بعدا كطنيا ،سياسيا ،إنسانيا ،دكليا ،كاف
ىناؾ سندا قانكنيا قكيا جدا لمكاجية ىذه اإلجراءات كلكف ىذه المكاجية تحتاج إلى تكحيد الجيكد
كمركزة العمؿ القانكني كما يمي:
عمى الصعيد المحمي
 .1اعتبار قضية احتجاز الجثاميف في الثبلجات كمقابر األرقاـ قضية كطنية مف الدرجة األكلى.
 .2تشكيؿ فريؽ قانكني متخصص بالقانكف المحمي كالدستكرم كالدكلي كالدكلي اإلنساني يدرس
جدكل
قر ار
التكجو إلى القضاء اإلسرائيمي عمى ضكء نتائج ىذا التكجو ،كاف يككف قرار التكجو مف عدمو ا
كطنيا كليس شخصيا.
 .3تكحيد الجيكد القانكنية كمتابعة القضايا التي ترفع إلى المحاكـ اإلسرائيمية في حاؿ أف تقرر
كطنيا أف ىناؾ جدكل محمية أك دكلية لمتكجو لمقضاء المحمي.
 .4إعداد ممؼ لمحكمة الجنايات في القضايا المطركحة كالتي تصمح لئلحالة لمحكمة الجنايات.
 .5إعداد فريؽ عمؿ لطرح القضايا أماـ المحافؿ الدكلية بالتنسيؽ مع الخارجية كالسفارات
كالبعثات الفمسطينية.
 .6تكحيد الخطاب اإلعبلمي عمى المستكييف المحمي كالعالمي ككضع حد الختبلؼ الركايات
كالتحميبلت.
 .7اتخاذ مكقؼ صريح ككاضح مف قضية تشريح الجثامين فمسطينيا لمتحقيؽ في ظركؼ القتؿ
كاإلعدامات كسرقة األعضاء.
 .8تحميؿ كدراسة ق اررات المحاكـ كالحككمة اإلسرائيمية كالتشريعات التي يسنيا الكنيست اإلسرائيمي
بشأف ىذه القضايا كمطالبة المستكل السياسي باتخاذ مكقؼ إزاء ذلؾ.
 .9أرشفو المعمكمات كالمعطيات الرقمية بشأف االعتقاالت كاحتجاز الجثاميف كاإلعدامات كغيرىا
كاعتماد ىذه األرشفة في كؿ المحافؿ.
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 .10تشكيؿ فريؽ تقصي بينات كأدلة مف مكقع الجريمة كرفع شكاكل أماـ المحاكـ الدكلية ضد
جرائـ االحتبلؿ.
 .11اتخاذ قرار كطني مسؤكؿ بشأف الغرامات التي تفرض عمى األسرل كذكم الشيداء بمبالغ
طائمة كالتي باتت مصد ار لتمكيؿ االحتبلؿ
 .12التنسيؽ كعقد اجتماعات متتالية مع المؤسسات الحقكقية كنشر ثقافة عمؿ الفريؽ الكاحد
كالتعاكف المشترؾ كتبادؿ المعرفة بيف المؤسسات مف منطمؽ مصمحة الكؿ الفمسطيني.
عمى الصعيد العربي
 .13حث الدكؿ العربية كاإلسبلمية عمى تبني قضية احتجاز الجثاميف كالعقكبات الجماعية
كالتشريعات اإلسرائيمية المنافية لمقانكف الدكلي اإلنساني كالتي تمس حقكؽ ككرامة الفمسطينييف في
األراضي الفمسطينية المحتمة كطرحيا دكليا كاتخاذ مكقؼ عربي كاحد لمكاجية ىذه السياسة في
المحافؿ الدكلية.
 .14حث الدكؿ العربية عمى فرض عقكبات ضد إسرائيؿ كمحاسبتيا عمى جرائميا ككقؼ كؿ
أشكاؿ التكاصؿ كالعبلقات معيا كالعمؿ عمى عزليا دكليا.
عمى الصعيد الدولي
 .15تفعيؿ المؤسسات الفمسطينية في الخارج لشرح أبعاد كأثار احتجاز الجثاميف كالعقكبات
الجماعية المفركضة عمى الفمسطينييف كتشكيؿ رأم عاـ دكلي حكؿ ىذه القضية.
 .16العمؿ دكليا عمى استصدار ق اررات دكلية تديف كترفض قياـ االحتبلؿ اإلسرائيمي بانتياج
سياسة احتجاز الجثاميف كفرض العقكبات الجماعية
 .17حث الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة عمى سف تشريع دكلي
سياسة احتجاز الجثاميف جريمة تستدعي فرض عقكبات عمى مرتكبيا.

انتيى
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يعتبر ،بصريح النص،

لائًت انًراجع
الكتب
 .1إبراىيـ محمد شعباف ،القدس في ق اررات األمم المتحدة .جمعية الدراسات العربية ،القدس
2011
 .2أبك الفضؿ محمد بف مكرـ بف منظكر ،لسان العرب .ج . 2.ط .1دار صادر .بيركت.
(ب .ت).
 .3أحمد أبك الكفا ،النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني (في القانكف الدكلي كفي الشريعة
اإلسبلمية) ،ط ،3دار النيضة العربية.2013 ،
 .4أحمد بف محمد الصاكم ،بمغة المسالك ألقرب المسالك ،تحقيؽ كضبط محمد عبد السبلـ
شاىيف .ط .1.ج .1.دار الكتب العممية .لبناف (.)1995
 .5الزرعي الدمشقي ،أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أيكب أبك عبد اهلل ،الروح في الكالم
عمى أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة .دار الكتب العممية .بيركت( .
.) 1975
 .6الشربيني ،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج .دار الفكر .بيركت( .ب .ت).
 .7د .رجب عبد المنعـ متكلي ،الحماية الدولية لممقاتمين أثناء النزاعات الدولية المسمحة،
دار النيضة العربية ،القاىرة  2006-2005ص143
 .8زيف الديف الحنفي بف نجيـ ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق .ج  .1ط . 2.دار المعرفة.
بيركت( .ب .ت).
 .9سميماف بف األشعث أبك داكد األزدم السجستاني ،سنن أبي داود .تحقيؽ :محمد محيي
الديف عبد الحميد .دار الفكر .بيركت( .ب .ت).
.10سييؿ حسيف الفتبلكم كعماد محمد ربيع ،القانون الدولي اإلنساني ،دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع ،عماف.2007 ،
 .11د.سيؼ الكادم الرمحي ،القانون الدولي وقضية فمسطين ،ترجمة الدكتكر عزمي السيد
احمد ،اإلمارات العربية 1983

 .12صبلح الديف عامر ،المقاكمة الشعبية المسمحة في القانون الدولي العام ،دار الفكر
العربي. 1977
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.13عبد الرحمف أبك النصر اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام  1949وتطبيقيا عمى
األراضي الفمسطينية المحتمة ،رسالة دكتوراة ،جامعة القاىرة .2000
 .14د .عبد الكاحد محمد الفار ،الجرائم الدولية وسمطة العقاب عمييا ،دار النيضة العربية
.1996

 .15د .عمر محمكد المخزكمي ،القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية
الدولية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع .2009

 .16د .فتكح عبد اهلل الشاذلي ،القانون الدولي الجنائي ،الكتاب األكؿ ،دار المطبكعات
الجامعية ،اإلسكندرية2001،

.17مائيره فايس ،عمى جثثيم الميتة ،ريسمنغ .تؿ أبيب (.)2014
.18محمد بف عمي بف محمد الشككاني ،فتح القدير ،ج ،2.دار الكتب العممية .بيركت.
( .) 1994
 .19حمد بف يزيد القزكيني بف ماجة .سنن ابن ماجة .تحقيؽ :عمي محمد معكض .ط،1.
دار الكتب العممية ،بيركت( .ب .ت ).
 .20محمد عمي الصابكني .صفوة التفاسير .دار الصابكني .القاىرة)1997( .
 .21محمد فياد شبللدة ،القانون الدولي اإلنساني .دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع .2017
 .22محمد ناصر الديف األلباني .مختصر صحيح اإلمام البخاري .المكتب اإلسبلمي .بيركت
.1986
 .23منتصر سعيد حمكدة ،حقكؽ اإلنسان أثناء النزاعات المسمحة ،ط  1.دار الجامعة
الجديدة2008
 .24منصكر بف يكنس البيكتي ،كشؼ القناع عن متن اإلقناع .ج .1 .تحقيؽ :جبلؿ مصفى
ىبلؿ .دار الفكر .بيركت( .ب .ت)
 .25د .مكسى قدسي الدكيؾ ،المستوطنات اإلسرائيمية في األراضي العربية المحتمة وقواعد
القانون الدولي العام المعاصر ،دار الفكر ،الطبعة الثانية 2011
 .26نائمة صبرم .المبصر لنور القرآن .مج .5 .مطبعة الرسالة المقدسية .القدس الشريؼ
2001
 .27د .نجاح دقماؽ .التحول في مفيومي المقاومة واإلرىاب في األراضي الفمسطينية
المحتمة ،رسالة لنيؿ درجة دكتكراه في الحقكؽ ،جامعة عيف شمس ()2012
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الدراسات
 .28بتسميـ .جثث ممنوعة .منشكرات بتيسمـ مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ اإلنساف في
األراضي المحتمة (.)1999
 .29رقية عرار .أحكام التصرف بالجثة في الفقو اإلسالمي .رسالة ماجستير .جامعة النجاح
الكطنية .فمسطيف) 2010 ( .
 .30سعيد سالـ جكيمي ،الطبيعة القانونية الخاصة لالتفاقيات الدولية في القانون الدولي
اإلنساني ،القانكف الدكلي اإلنساني _آفاؽ كتحديات _مؤتمرات عممية لجامعة بيركت
العربية ،الجزء الثالث ،مجمكعة مؤلفيف ،ط  1منشكرات الحمبي 2005
 .31سياد الناشؼ .االعتقال اإلداري لمجثامين الفمسطينية :تعميؽ المكت كتجميده ،مجمة
الدراسات الفمسطينية  107صيؼ 2016
 .32نائؿ مصراف .مبدأ التمييز والضرورة الحربية .رسالة ماجستير غير منشكرة .الجامعة
اإلسبلمية .غزة (.)2012
 .33نجاح دقماؽ ،المركز القانوني لألسرى الفمسطينيين في ضوء القانون الدولي اإلنساني
رسالة ماجستير .كمية الحقكؽ .جامعة القدس 2005/2004
 .34نائؿ مصراف .مبدأ التمييز والضرورة الحربية .رسالة ماجستير غير منشكرة .الجامعة
اإلسبلمية .غزة (.)2012

مقاالت صحفية ومنشورات
 .35إبراىيـ شعباف ،جثث تعتقل بقرار حكومي ومحكمة عدل عميا تؤيد في خرق واضح
لكرامة اإلنسان ،جريدة القدس بتاريخ 12.02.2018
 .36اتفاقية األمـ المتحدة لمناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك
البلإنسانية أك الميينة  10أيمكؿ1984 .
 .37المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في 12آب  1949نشرة صدرت
في تمكز2003
 .38الحدث  12.2015 30لقاء مع طارؽ أبك جكيعد مف الدائرة القانكنية لمطب الشرعي في
ك ازرة العدؿ الفمسطينية
 .39الممحؽ اإلضافي األكؿ التفاقيات جنيؼ 1977
115

 .40حممي مكسى ،صحيفة الخميج24.12.2015 ،
 .41لنا أسماء ولنا وطن ،الحممة الكطنية السترداد جثاميف الشيداء الفمسطينييف كالعرب
كالكشؼ عف مصير المفقكديف ،نشرة بدكف تاريخ.

التماسات ومرفقات في محكمة العدل العميا

 .42التماس رقـ  16/4466عمياف ضد دكلة إسرائيؿ أماـ محكمة العدؿ العميا كمرفقاتو
 .43التماس رقـ  16/ 8503أبك صالح ضد قائد الجيش اإلسرائيمي في الضفة الغربية
 .44التماس رقـ  17/285أبك صبيح ضد شرطة إسرائيؿ.
 .45التماس رقـ  18/4274عزيز عكيسات ضد شرطة إسرائيؿ بتاريخ 29.07.2018
 .46التماس ممؼ إضافي  17/10190محكمة العدؿ العميا دكلة إسرائيؿ ضد عمياف كآخريف

مواقع اإلنترنت
 .47األمـ المتحدة ،حقكؽ اإلنساف ،مكتب المفكض الساميhttp://www.ohchr.org ،
 .48المجنة الدكلية الصميب األحمر https://www.icrc.org
 .49الكنيست اإلسرائيمي http://fs.knesset.gov.il
 .50ككبيديا https://he.wikipedia.org
 .51مركز عدالة

https://www.adalah.org

 .52مكقع الكنيست http://main.knesset.gov.il
 .53مكقع “بيت شباد " https://he.chabad.org
 .54مكقع ديار http://www.deyar48.com .48
 .55مكقع نيفك https://www.nevo.co.il
 .56صحيفة البياف https://www.albayan.ae
 .57صحٌفة القدس http://www.alquds.com
 .58صحيفة معاريؼ /https://www.maariv.co.il
 .59صحيفة ىآرتس https://www.haaretz.co.il
 .60صحٌفة واال /https://news.walla.co.il
 .61صحٌفة ٌدٌعوت https://www.ynet.co.ill
 .62ككالة معا https://www.maannews.net
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هلحك ()1
هلخص لإلجراءاث المضائيت في هحكوت العذل العليا
بعد ىذا العرض القانكني كالتطبيقي يرل الباحث أف جريمة احتجاز جثاميف الشيداء تصمح،
منفردة أك في إطار جرائـ حرب أخرل يرتكبيا االحتبلؿ بحؽ الشعب الفمسطيني ،أف تككف أساسا

لشككل أك طمب لمتحقيؽ مف قبؿ المحكمة الجنائية الدكلية ،كخاصة بعد استنفاذ كامؿ اإلجراءات
القانكنية المحمية كالتكجو إلى محكمة العدؿ العميا في إسرائيؿ .كمف اجؿ تكضيح اإلجراءات فيما

يمي خبلصة لئلجراءات القانكنية التي اتبعيا ذكك الشيداء منذ بداية أكتكبر  2015كحتى المحظة،

الفتا إلى أف ىناؾ إجراءات قانكنية قبؿ ىذا التاريخ قاـ بيا مركز القدس لممساعدة القانكنية
كحقكؽ اإلنساف لـ يرد ذكرىا في ىذا التمخيص

ممخص لإلجراءات القضائية في محكمة العدل العميا في ممف  16/4466نموذجا لعدة ممفات
قدمت خالل الثالثة أعوام الماضية
ممخص ق اررات المحكمة في ممؼ  16/4466الخاص بالشييد عبد الحميد أبك سركر بعد أف تـ
اإلفراج عف جثاميف الشيداء الذيف كاف يشمميـ االلتماس كىـ:
 .1الشييد بياء عمياف
 .2الشييد عبد حسكنة
 .3الشييد ثائر أبك غزالة
 .4الشييد احمد الكالكتي
 .5الشييد أبك الحركب
 .6الشييد محمد أبك خمؼ
 .7الشييد عبد الحميد أبك سركر
 يمثؿ ذكم الشيداء :المحامي محمد محمكد مف الضمير ثـ انتقؿ إلى ىيئة شؤكف األسرل
 حتى منتصؼ أيمكؿ مف نفس العاـ كاف قد تـ اإلفراج عف جميع الجثاميف المذككريف ما عدا
الشييد عبد الحميد
 الق اررات أدناه حتى  27.08.2016كانت تشمؿ جميع الشيداء كبعد ذلؾ أصبحت تختص
بالشييد عبد الحميد فقط
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 ىذا الممؼ تـ تكحيده بأمر مف المحكمة بالممفات التالية:
( 16/8503 .1العكرتاني ،الفقيو ،طرايرة ) كيمثمو المحامي محمد أبك سنية مف مركز القدس
لممساعدات القانكنية
( 17/285 .2الشييد مصباح أبك صبيح) كيمثمو المحامي محمد محمكد عف ىيئة األسرل
( 17/6524 .3الشييد فادم القنبر) المحامي محمد أبك سنية عف مركز القدس
 بسبب تكحيد الممفات فاف الق اررات بشأف ام ممؼ تسرم عمى جميع الممفات.
 يذكر أف الشيداء أبك سركر كالطرايرة كالفقيو كالعكرتاني قد تـ دفنيـ في كقت سابؽ في مقابر
األرقاـ حسب إعبلف النيابة العامة في جمسة 13.09.2017
 أما الشيداء فادم القنبر كأبك صبيح كعادؿ عنككش كأسامة عطا كبراء عطا تـ استصدار امر
احترازم مف المحكمة بعدـ دفنيـ في مقابر األرقاـ طالما لـ يصدر قرار بااللتماسات المرفكعة
بشأنيـ
 قدـ المحامي محمد محمكد التماسا بشأف الشيداء عنككش كبراء كأسامة عطا ( ) 17/7276
كفي قرارىا اليكـ  27.09.2017طمبت المحكمة مف الطرفيف تقديـ ردكد محدثة خبلؿ  14يكـ
مف صدكر قرار حكـ بااللتماسات المرفكعة كالمذككرة أعبله  .عمما أف القرار لـ يصدر بعد ،لكف
المحكمة قررت في جمسة  13.09.2017إصدار القرار بعد استكماؿ رد النيابة العامة خطيا
ممخص الق اررات حتى اليوم
 .1قرار صادر بتاريخ  :05.06.2016المحكمة تطمب مف النيابة العامة تفسير سبب عدـ
التزاميا بقرار الحكـ الصادر بتاريخ ( 05.05.2016التماس رقـ  )16/2204كالقاضي باإلفراج
عف الجثاميف حتى األكؿ مف رمضاف.
 .2قرار صادر بتاريخ  :14.06.2016مطالبة الممتمسيف بالرد عمى مكقؼ النيابة العامة
 .3قرار صادر بتاريخ  :15.06.2016المحكمة تقرر النقاش بااللتماس أما ىيئة مف ثبلثة قضاة
 .4قرار صادر بتاريخ  26.06.2016المحكمة تحدد جمسة أما بتاريخ  04.07أك 03.07
لمنظر في االلتماس بسبب عيد الفطر
 .5قرار صادر بتاريخ  :04.07.2016المحكمة تقرر إحالة الممؼ إلى المستشار القانكني لمدكلة
حتى يكـ 11.07.2016
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 .6قرار صادر بتاريخ  :25.07.2016المحكمة تقرر إصدار أمر احترازم يأمر الدكلة بتفسير
لماذا ال يتـ اإلفراج عف الجثاميف
(الق اررات التالية تتعمق بالشييد عبد الحميد بعد أن تم اإلفراج عن جميع الشيداء في الممف)
 .7قرار صادر بتاريخ  24.11.2016المحكمة تميؿ الدكلة بتفسير عدـ اإلفراج عف جثماف عبد
الحميد حتى يكـ 08.12.2016
 .8قرار صادر بتاريخ  11.12.2016المحكمة تميؿ الدكلة بالرد حتى  10.01.2017بعد
تكبيخيا بسبب التأخير غير المقنع
 .9قرار صادر بتاريخ  :26.02.2017المحكمة تقرر عقد جمسة بتاريخ  22.03.2017الساعة
 11:30لمنظر في االلتماسات الثبلث () 17/285 – 16/8503 – 16/4466
.10

قرار صادر بتاريخ  :22.03.2017المحكمة تصدر أم ار احت ارزيا بالثبلثة التماسات

كتميؿ الدكلة  45يكما لمرد.
.11

قرار صادر بتاريخ  :14.06.2017المحكمة تميؿ الدكلة بالرد لفترة أخرل حتى مكعد

أقصاه  21.06.2017كتغرـ الدكلة مبمغ  3000شيكؿ بسبب المماطمة في الرد عمى القرار
الصادر في 22.03.2017
.12

قرار صادر بتاريخ :13.09.2017

**المحكمة تصدر أم انر بعدـ دفف الشيداء فادم القنبر كمصباح أبك صبيح في مقابر األرقاـ
** تكجو أسئمة لمنيابة العامة
** تميؿ الدكلة حتى  17مف الشير نفسو الستكماؿ الرد عمى األسئمة
** ترجئ القرار في االلتماسات إلى حيف استبلـ الرد خطيا مف النيابة العامة.
.13

قرار صادر بتاريخ ( 27.09.2017التماس  17/7276شيداء دير أبك مشعؿ):

المحكمة تسجؿ أماميا مكقؼ النيابة العامة بعدـ دفف الشيداء في مقابر األرقاـ إال بعد اتخاذ قرار
بااللتماسات كتميؿ الطرفيف لمرد عمى االلتماسات خبلؿ  14يكما مف صدكر قرار المحكمة
بااللتماسات السابقة.
يالحظ انو حتى جمسة  13.09.2017لم يتم التطرق إطالقا ال تصريحا وال تمميحا إلى قضية
دفن الشيداء في مقابر األرقام.
قرار الحكم النيائي
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.14

في مساء  14.12.2017أصدرت محكمة العدؿ العميا قرار الحكـ النيائي في الممفات

المرفكعة كالمكحدة كالتي تشمؿ  9شيداء كما ىك مبيف أعبله جاء فيو:
أ .األكامر الصادرة مف القائد العسكرم كقائد الشرطة كالتي لقيت تأييدا مف الحككمة باحتجاز
الجثاميف ىي أكامر إدارية باطمة ألنيا صدرت عف جية ال تممؾ االختصاص بمكجب تشريع
قانكني كاضح كصريح يفكضيا باحتجاز الجثاميف لغرض المساكمة في مفاكضات لتبادؿ األسرل.
ب .احتجاز الجثاميف ليس لو مسكغ قانكني في القانكف المحمي اإلسرائيمي كفي القانكف الدكلي
كالدكلي اإلنساني.
ت .ترفض المحكمة ادعاء النيابة العامة بمبدأ التبادلية أم االدعاء بكجكد أسرم كقتمى إسرائيمييف
لدل حماس.
ث .تقرر المحكمة إلغاء أكامر االحتجاز كاإلفراج عف الجثاميف
ولكن
ج .تقرر المحكمة تأجيؿ تنفيذ القرار إلى مدة أقصاىا ستة أشير ،عمى حككمة إسرائيؿ خبلؿ ىذه
المدة سف تشريع صريح ككاضح يخكؿ القيادة العسكرية كالشرطة احتجاز الجثاميف ألغراض أمنية
منيا المساكمة مع حماس أك غيرىا
ح .في حاؿ عدـ سف التشريع خبلؿ ىذه الميمة يجب عمييا اإلفراج عف الجثاميف فكرا.
رأي الباحث في القرار
أ .قرار يفضح كيعرم حككمة إسرائيؿ كيكشؼ زيؼ ادعاءاتيا بحفاظيا عمى حقكؽ اإلنساف
ب.

قرار سابقة قضائية كيقدـ كثيقة قانكنية ميمة جدا لمفمسطينييف في معركتيـ الدكلية حكؿ

قضية احتجاز الجثاميف.
ت.

قرار سابقة يبيف اإلشكالية القانكنية في إسرائيؿ في مكائمة قكانينيا مع القانكف الدكلي

ث.

تؤكد المحكمة عمى ضركرة أف يككف القانكف الجديد الذم عمى إسرائيؿ أف تشرعو متناسبا

كال يتعارض مع أحكاـ القانكف الدكلي كاتفاقيات جنيؼ كالبركتكككالت.
ج .كيرل الباحث أف المحكمة مارست أيضا عنصريتيا عمى الفمسطينييف مف خبلؿ مطالبة الدكلة
بسف قانكف يشرع جريمة االحتجاز.
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ح .كيؼ ألعمى سمطة قضائية في إسرائيؿ أف تقرر أف االحتجاز جريمة كاجراء باطؿ كفي نفس
الكقت تعطي ميمة لمحككمة بتشريع ىذه الجريمة في قانكف يسف في الكنيست كيصبح ممزما
ككاجب التطبيؽ.
خ .يجب مياجمة القرار كمطالبة المحكمة بإصدار امر بسرياف بطبلف األكامر فك ار كدكف أم
تأخير كعدـ إعطاء ميمة لتشريع الجريمة
د .يجب مياجمة القرار دكليا الف قياـ العميا بحث الدكلة عمى تشريع لفعؿ اعتبرتو في متف القرار
جريمة يعتبر سابقة قضائية في عنصريتيا كعدـ االلتزاـ بالقاعدة القانكنية في القانكف اإلدارم
كىي بطبلف الق اررات اإلدارية المعيبة كالغاء آثارىا فك ار ككذلؾ عدـ سرياف القانكف بأثر رجعي.
الموقف اإلسرائيمي:
أ .كزراء الحككمة كخاصة مجمس الكزراء المصغر كرئيس الحككمة اعتبركا القرار تدخبل معيقا
مف المحكمة العميا كأكدكا عمى عدـ االلتزاـ بو.
ب.

قررت الحككمة الطمب مف المحكمة إعادة النقاش بييئة قضائية مكسعة مف  7قضاة

ت.

في حاؿ رفض المحكمة ذلؾ سيعممكف عمى تعديؿ قانكف اإلرىاب بإضافة بند يجيز

احتجاز الجثاميف
ث.

ىناؾ تكجو بعدـ إعداد مشركع قانكف منفرد الف ىذا يستغرؽ أكثر مف ستة أشير

ج .الصحافة العبرية تشف حممة عمى المحكمة العميا كتجندت كميا لتشكيؿ رأم عاـ ضد القرار
ح .في يكـ

24.12.2017

الدكلة تقدـ طمبا لممحكمة العميا تطمب فيو إعادة النقاش في

االلتماسات المرفكعة بييئة مف  7قضاة

كتجميد القرار كالمحكمة تميؿ ذكم الشيداء حتى 24

مف كانكف ثاني  2018لمرد عمى طمب الدكلة في ممؼ النقاش اإلضافي رقـ 17/10190
خ .في يكـ  19.02.2018المحكمة تكافؽ عمى طمب الحككمة كتقرر جمسة إضافية
لبللتماسات بييئة مف  7قضاة كتحدد شير حزيراف القادـ مكعدا لتحديد جمسة كما تقرر تجميد
قرارىا السابق الصادر في  14.12.2017إلى حين صدور قرار جديد
د .المحكمة تقرر عقد جمسة في  17تمكز  2018الساعة  4عص ار إلعادة النقاش في
االلتماسات المذككرة.
جمسة 17.07.2018
ذ .عقدت الجمسة في مكعدىا كقررت المحكمة بعد االستماع لممداكالت رفع الجمسة إلصدار قرار
كفي نفس اليكـ طمبت المحكمة مف الدكلة في قرار منفصؿ رأييا في اقتراح القاضي ىيندؿ الذم
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يمثؿ األقمية في قرار  17.12.2017كالذم يقكؿ فيو باف عمى الدكلة إجراء تكازف بيف حؽ
العائمة في مشاىدة الجثماف كحؽ الدكلة في االحتجاز كعمى الدكلة السماح لؤلىؿ بالمشاركة في
دفف أبنائيـ في مقابر األرقاـ.
ر .في تاريخ  10.08.2018ردت الدكلة عمى قرار المحكمة بانيا ترفض مشاركة األىؿ في دفف
جثاميف الشيداء في مقابر األرقاـ.
ز .في يكـ  18.10.2018قدـ محامك العائبلت ردا لممحكمة العميا يرفضكف فيو ادعاءات الدكلة
كيكرركف طمبيـ باإلفراج عف الجثاميف
س.

حتى كتابة ىذه السطكر لـ تصدر المحكمة قرارىا النيائي في الممؼ

كبيذا تككف عائبلت الشيداء قد استنفذت كامؿ إجراءات القانكف المحمي .
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يهحك رلى 2
أسماء الشيداء المحتجزة جثامينيـ في ثبلجات االحتبلؿ كمقابر األرقاـ حتى تاريخ
( 05.12.2018شيداء انتفاضة القدس مع مبلحظة كجكد عدد آخر مف شيداء غزة لـ يجر
تكثيقو( 
 .1عبد الحميد أبك سركر /بيت لحـ 18.04.2016
 .2محمد الطرايرة /بني نعيـ 30.06.2016
 .3محمد الفقيو /دك ار الخميؿ 27.07.2016
 .4رامي عكرتاني /نابمس 31.07.2016
. .5مصباح أبك صبيح /القدس 09.10.2016
 .6فادم القنبر /جبؿ المكبر القدس 08.01.2017
 .7عادؿ عنككش /دير أبك مشعؿ /راـ اهلل 16.06.2017
 .8أسامة عطا /دير أبك مشعؿ  /راـ اهلل 16.06.2017
 .9براء إبراىيـ /دير أبك مشعؿ  /راـ اهلل 16.06.2017
.10

عبلء أبك عراب /غزة 30.10.2017

.11

شادم الحمرم /غزة 30.10.2017

.12

بدر مصبح /غزة 30.10.2017

.13

احمد السباخي /غزة 30.10.2017

.14

محمد البحيصي /غزة 30.10.2017

.15

احمد إسماعيؿ جرار /جنيف 17.01.2018

.16

احمد نصر جرار /جنيف . 06.02.2018

.17

عبد الرحمف بني فضؿ /عقربا . 18.03.2018

.18

مصعب السمكؿ /غزة 30.03.2018

.19

محمد الربايعة /غزة 30.03.2018

.20

عطية العماكم  /خانيكنس 30.04.2018

.21

يكسؼ أبك جزر  /رفح 30.04.2018 /

.22

يكسؼ العماكم  /خانيكنس 30.04.2018

.23

عبد السبلـ مسامح غزة 06.05.2018
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.24
.25

عزيز عكيسات /القدس 20.05.2018
رمزم النجار /خانيكنس 04.06.2018

.26

خالد عبد العاؿ  /رفح 02.07.2018

.27

محمد طارؽ دار يكسؼ /ككبر 26.07.2018

.28

ىاني المجدالكم /غزة 20.08.2018 /

.29

كائؿ الجعبرم  /الخميؿ 03.09.2018

.30

الشييد عطاؼ صالح /جباليا 09.09.2018 /

.31

معمر األطرش  /الخميؿ 22.10.2018/

.32

الشييد الطفؿ المختطؼ عماد شاىيف /غزة 05.11.2018

.33

رمزم أبك يابس  /الدىيشة 26.11.2018/

.34

صالح البرغكثي /ككبر 12.12.2018/

.35

أشرؼ نعالكة /الشكيكي 13.12.2018 /

.36

مجد مطير  /قمنديا 13.12.2018 /

.37

حمداف العارضة /عرابة 13.12.2018/
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