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 1د .شارون وايل هي محاضرة وباحثة في أكاديمية جنيف ( )CERAHوفي "بو للعلوم" في باريس .وهي مختصة في تطبيق القانون
الدولي من قبل المحاكم المحلية .كتابها القادم يحمل عنوان "تطبيق القانون الدولي اإلنساني بواسطة المحاكم الوطنية" ،من اصدار مطبعة
جامعة أكسفورد في العام  .2791اريت باالس هي محامية في مجال حقوق اإلنسان .كتبت العديد من التقارير والتماسات رئيسة ،بما في ذلك
االلتماس الذي يناقشته هذا المقال ،خالل عملها مع اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في إسرائيل (.)PCATI
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. The Leopard, Feltrinelli, 1958, p. 40. 2
 3قرار محكمة العدل العليا  ،11/0977اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في اسرائيل ضد حكومة اسرائيل (تمّ اصدار القرار في  1أيلول
.)9111
 4منحت الجمعية العامة في هيئة األمم المتحدة فلسطين منصب دولة مراقبة غير عضو في األمم المتحدة ،وكان ذلك بتصويت  928دولة مع
القرار مقابل معارضة  1دول ( كندا ،جمهورية التشيك ،اسرائيل ،جزر مارشال ،ميكرونيزيا ،ناورو ،باناما ،بالو ،والواليات المتحدة) ،بينما
امتنعت  19دولة عن التصويت .انظر الى :قرار الجمعية العامة  ،91/70من تاريخ  21تشرين ثاني .2792
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 5اللجنة العامة لتقصي الحقائق في حادثة اسطول الحرية من تاريخ  29أيار  ،2797التقرير الثاني "آليات اسرائيل للتقصي والتحقيق في
شكاوى او ادعاءات لخرق قانون النزاعات المسلحة وفقا للقانون الدولي ،شباط ( 2792يشار اليه هنا "تقرير تيركل") .متوفر على:
http://www.turkelcommittee.gov.il/files/newDoc3/The%20Turkel%20Report%20for%20website.pdf.
 6بموجب القانون العسكري اإلسرائيلي في الضفة الغربية ،يمكن اعتقال المشتبه به لمدة تصل إلى  8أيام قبل مثوله أمام قاض ،ومنعه من
لقاء محام لمدة تصل إلى  17يوما.
 7انظر الى :ايريت بالس "العائلة مهمة" ،اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في اسرائيل ،2792 ،مايا روزنفيلد "عندما يصبح االستثناء
قاعدة" ،اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في اسرائيل ،2792 ،سامح الخطيب "التكبيل كوسيلة للتعذيب وسوء المعاملة" ،اللجنة الشعبية
لمناهضة التعذيب في اسرائيل.2771 ،
 8أعربت لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام  2771في المالحظات الختامية عن قلقها إزاء استمرار استخدام مثل هذه األساليب:
"تعبر اللجنة عن قلقها من العدد الكبير والمستمرة والمتتابع من ادعاءات بشأن استخدام مسؤولي األمن االسرائيليين ألساليب كانت قد حظرت
بقرار من محكمة العدل العليا االسرائيلية في ايلول من العام " ."9111لجنة مناهضة التعذيب "،مالحظات ختامية :إسرائيل ،وثيقة األمم
المتحدة 14 ،CAT/C/ISR/CO/4 .أيار .91 § ،2771
 9قرار اللجنة الوزارية لشؤون وكالة االمن االسرائيلية رقم  ،97/ISللحكومة الرابعة والعشرين" ،اجراءات فحص شكاوى من قبل
الخاضعين للتحقيق" 27 ،أيار  .9112وقد تمّ مراجعة االجراءات المتبعة حاليا للمرة األخيرة في  9شباط ] 2777اقتبس من تقرير تيركل،
ص ،270 .مالحظة جانبية رقم .[907
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 10انظر أيضا الى تقرير تيركل ،ص" .190 .إن مهارات ميفتان كمحقق هي محدودة جدا وأسئلته "مقتضبة"  ...ووجدت نتائج فحص
المدعي العام أن عملية تحقيق ميفتان تستغرق وقتا طويال .كشف الفحص عن وجود ثغرة إضافية في تحقيقات ISAجهاز االمن العام
االسرائيلي وهي توثيق غير كاف مما يخلق صعوبة إلجراء تحقيقات ميفتان".
 11انظر أيضا الى تقرير تيركل ،ص.277-270 .
 12تقرير تيركل ،ص .191 .وفقا لممثلي اسرائيل في اجسام دولية مختلفة ،تمّ فرض  1اجراءات تأديبية اثر شكاوى تعذيب او سوء معاملة
في العقد األخير .انظر ايضا الى قرار محكمة العدل العليا رقم  ،17/2907حريزات وآخرين ضد المستشار القضائي للحكومة وآخرين (رد
الحكومة بشأن االلتماس بحوزة كاتبات هذا المقال).
 13التماس محكمة العدل العليا رقم  ،99/9270اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في اسرائيل وآخرين ضد المستشار القضائي للحكومة
( ،)2792يشار اليه في هذا المقال الى "قضية التحقيق في التعذيب (.))2792
 14ذكر القاضي روبنشتاين منصبه السابق في القرار ذاته ،ولكنه لم ير ذلك على أنه تضارب مصالح ،والذي كان من المفروض أن يؤدي
إلى إمتناعه من كتابة القرار .قضية التحقيق في التعذيب ( ،)2792الفقرة .90
 15تقرير تيركل ،ص ،192 .والمصدر مذكور في التقرير.
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 16قضية التحقيق في التعذيب ( ،)2792فقرة .29
" 17يعتمد االلتزام بفتح تحقيق جنائي على وجود أدلة من شأنها تبرير ذلك .اذا لم يتم تدعيم مزاعم قد اثيرت نتيجة لشكوى بأدلة فإن المزاعم
قد ال تكون كافية لفتح مثل هذا التحقيق" .قضية التحقيق في التعذيب ( ،)2792الفقرة 29
 18لإلطالع على أمثلة نظر الى قضية التحقيق في التعذيب ( ،)2792الفقرات .21 ،29 ،91
 19اصدرت اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في اسرائيل تصريحا في  99من حزيران  2792يعرب عن "ترحيب حذر" لقرار المحكمة.
انظر الىhttp://www.stoptorture.org.il/en/node/1876 :
 20قضية التحقيق في التعذيب ( ،)2792الفقرة  .29في حين أشارت المحكمة إلى الحاجة لمزيد من الشفافية فإنها لم توفر تعليمات حول تنفيذ
ذلك.
 21قضية التحقيق في التعذيب ( ،)2792الفقرة .20
 22انظر الى قضية التحقيق في التعذيب ( ،)2792الفقرة .29
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 23المرجع ذاته.
 24تقرير تيركل ،ص.200 .
 25ميشيل ليش" ،طبيعة التحقيقات بموجب القانون الدولي :انعكاس على تقرير تيركل وما بعدها "،مشروع ورقة قدم في منتدى القانون
الدولي في كلية الحقوق ،الجامعة العبرية في القدس (آذار  )2792ص( 2 .في الملف لدى الكتاب).
 26تقرير تيركل ،صفحات .277-270
 27تقرير تيركل ،ص.271 .
 28انظر الى قضية التعذيب ( )9111في الفقرات  22و  ،21وقضية آاليات التحقيق في التعذيب ( ،)2792فقرة .91
 29تقرير تيركل ،ص " :270 .يجب على وزارة [العدل] ضمان وجود تشريعات تترتجم الحظر المطلق للتعذيب في القانون الدولي
والمعاملة الالإنسانية والمهينة في القانون والممارسة بشكل واضح .هذا هو من أجل تمكين 'عقوبة جزائية فعالة "ألولئك الذين يرتكبون جرائم
حرب ،كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي".
 30تقرير تيركل ،صفحات .01-02
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 31تقرير تيركل ،صفحات  .11-11من المثير لالهتمام بشكل خاص هو أن اللجنة تعرف تجريم "نقل السلطة المحتلة ألجزاء من سكانها
المدنيين إلى األراضي التي تحتلها" المنصوص عليه في المادة ( )1( 80أ) من البروتوكول اإلضافي األول لعام  9100والبند ( )2( 8ب)
(ثامنا) من ميثاق روما.
 32تقرير تيركل ،صفحات " :977-11نهج اللجنة هو أن الحد األدنى المطلوب إلجراء تحقيق حين وجود اتهام ذي مصداقية أو حين يظهر
اشتباه معقول أن جريمة حرب قد ارتكبت  ...يعتمد وجود اشتباه معقول بارتكاب جريمة حرب على وقائع ملموسة وسياق الحدث ...ولذلك
وجود معلومات موثوق بها تشير الى الحدث في حد ذاتها يثير شبهة معقولة بأن جريمة حرب قد ارتكبت فعال.
 33تقرير تيركل ،ص.190 .
 34قرار محكمة العدل العليا رقم  ،2797/1197مركز عدالة وآخرين ضد وزارة األمن الداخلي .2792 ،ترجمة حرة للغة االنجليزية متوفرة
علىhttp://adalah.org/Public/files/English/Legal_Advocacy/Petitions/2010/HCJ -9416-10-Judgement- :
 .English.pdf.لالطالع على تفاصيل اضافية عن القضية انظر الى:
http://www.adalah.org/eng/Articles/704/Cancel-Exemption-for-Israeli-Police-and-GSS-from-of.
 35تقرير تيركل ،صفحات  ،197-190اقتباس من المستشار القضائي للحكومة.
 36تقرير تيركل ،ص" :197 .قرار المستشار القضائي للحكومة من العام  2797يشدد على عدم استقاللية "ميفتان" في عملية التحقيق
اضافة الى انطباع عدم وجود استقاللية ،ألنه (ميفتان) موظفا في جهاز األمن العام اإلسرائيلي يراقب عمل زمالئه" .وحقيقة عدم اجراء
تحقيقات جنائية يفاقم هذه المخاوف" .تشير المالحظة الجانبية رقم  907من هذا االقتباس الى أنه "يجدر اإلشارة إلى أن المحكمة العليا قامت
بإصدار قرار بشأن شرعية آلية التحقيق الخاصة التي تنظر في شكاوى قدمها اشخاص تمّ التحقيق معهم ضد محققي جهاز االمن العام.
 37تقرير تيركل ،ص.197 .
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