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 (1827قراءة في األمر العسكري رقم )

 منظومة القضاء العسكري اإلسرائيلي أداة للقمع والسيطرة

  

نظام و(، الجهاز القضائي العسكري 1967استخدمت سلطات االحتالل، ومنذ بداية االحتالل عام )

 ع وسوغتهالقم على الشعب الفلسطيني، وقننت األوامر العسكرية كأداة تنفيذية لبسط الهيمنة والسيطرة

ن مار أكثر وعلى مد  بلغة قانونية تبدو شرعية وتحترم على األقل المعايير القانونية لدولة االحتالل.

 حساب عاماً ُبنيَّ جهاز قضائي عنصري تمييزي حافظ على مصالح دولة االحتالل وأمنها على 53

لة لالحتالل، بصورة مخالفة لصالحيات ومسؤوليات دومصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الخاضع 

 االحتالل بموجب القانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق بعملية التشريع والقضاء.

  

الرابعة تعطي  ( من اتفاقية جنيف66( و)64، والمادتين )1907( من اتفاقية الهاي لعام 43إن المادة )

بقي الصالحية لالحتالل بإصدار التشريعات، لكنها تفرض عليه شروطاً في ذات الوقت، بحيث تُ 

 يكون القوانين المعمول بها في األرض المحتلة وجهاز القضاء سارية، وأي تشريع جديد يجب أن

ني، إلنساابهدف ايفاء سلطة االحتالل بالتزاماتها تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي 

، ياسيةومشروطة بوجوب تغليب مصالح السكان المدنيين، أما المحاكم العسكرية فيجب أال تكون س

 ولغرض محاكمة أخطر المخالفات بحق قوات االحتالل.

  

 العقود، ل هذهمعايير والشروط التي فرضها القانون الدولي اإلنساني طواخرقت دولة االحتالل كافة ال

ن، وجرمت ( أمر عسكري طالت كافة جوانب الحياة اليومية للفلسطينيي1800وقامت بتشريع أكثر من )

 ها، أعطتوبدور كافة أشكال العمل السياسي والنقابي، وكل ما قد ُيعتبر معارضاً لالحتالل وسياساته. 

يش أمن جالعسكرية صالحية جغرافية خارج حدود األرض المحتلة، فكل من يقوم بعمل يمس ب المحاكم

ام كم أماالحتالل في األرض المحتلة أو دولة االحتالل، حتى لو كان نشاطه في قارة أخرى، ُيحا

ة كما أبقت على صالحية هذه المحاكم في المناطق التي تخضع لسيطرة السلط المحاكم العسكرية. 

أوسلو، وهذا يعكس نوايا دولة االحتالل بأنها لم  بموجب اتفاق -اطق )أ( ما يعرف بمن -لسطينية الف

 تتعامل أبداً مع االحتالل على أنه وضع مؤقت.

  

ال يتسع المجال في هذه الورقة لقراءة معمقة في كافة جوانب عمل جهاز القضاء العسكري وطبيعة 

السياسيين الفلسطينيين في   في الدفاع عن المعتقلين  ل اليومياألوامر العسكرية، ولكن من خالل العم

سجون االحتالل، يمكن القول أن كل تطور على إجراءات المحاكمات أمام المحاكم العسكرية أو أي 

تعديل لألوامر العسكرية، وإن بدى ظاهرياً بأنه جاء لينسجم مع التطورات الطبيعية ألي مجتمع، والتي 

القضائي وتشريعاته، إال أنها في الحقيقة جاءت لتخدم مصالح دولة االحتالل،  تفرض تطوير جهازه

خاصة وأن غالبية هذه التعديالت استندت لمعايير القانون الجنائي وقانون اإلجراءات الجزائية داخل 



 

 

دولة االحتالل بصورة تمييزية، أي أتت بالمعايير التي تتضمن ما يفرض مزيداً من القمع والسيطرة، 

 تركت ما قد يخدم مصلحة السكان الفلسطينيين.و

  

المسمى ( و1651( لألمر العسكري )67آخر تلك التعديالت على األوامر العسكرية هو تعديل رقم )

(، والذي يحمل رقم 2009امرة " )"يهودا والس -" "صيغة موحدة -"األمر بشأن تعليمات األمن" 

ف العسكري األساسي بشأن إجراءات المحاكمات وتعرياء هذا التعديل ليضيف على األمر ج  (.1827)

صة فيما يتعلق (، خا2016الجرائم، ما ورد في قانون اإلرهاب الذي أُقر في دولة االحتالل في العام )

 .غيرهابتعريف "مادة ضارة"، "سالح ناري"، "أسلحة"، و"سالح كيميائي بيولوجي واشعاعي" ... و

  

لفة، ذ مخامتلكات بشكل عام، والممتلكات التي لها عالقة في تنفياألهم هو ما ورد حول تعريف الم

لة وغير لمنقواوممتلكات اإلرهاب، ومفهوم العمل بهذه الممتلكات، إذ شملت هذه التعريفات الممتلكات 

عريف تكما جاء  المنقولة، وكافة الحقوق في هذه الممتلكات وما ينتج عن هذه الممتلكات من أرباح. 

 .لكات بشكل فضفاض ليشمل كل من منح وتلقى الستثمار وحيازة وتحويل وغيرهاالعمل بالممت

  

ي ت، فهأما فيما يتعلق بتعريف "ممتلكات اإلرهاب"، فجاءت لتشمل أوسع قدر ممكن من االحتماال

"، شروعةبالدرجة األولى ممتلكات أي منظمة "غير مشروعة"، وعند تحديد ماهية المنظمة "غير الم

( 84اً المادة )(، وتحديد1945ريف الواسع الذي ادرجته أنظمة الطوارئ البريطانية لعام )ُيستخدم التع

 ت التي تموال تقتصر هذه الممتلكات على ما تسيطر عليه المنظمة بشكل فعلي، بل تطال الممتلكا منها. 

 تحويلها آلخرين أو بالشراكة مع أخرين.

  

فة مخال " فينطبق على كل غرض كان ذو صلة بارتكابأما الشق الثاني من تعريف "ممتلكات اإلرهاب

ادية، أو (، فيما يتعلق بالتحريض أو دعم منظمة مع1651( من األمر العسكري )251بموجب المادة )

وهذا يشمل قائمة طويلة من  (. 1651أيٍ من المخالفات الواردة في اإلضافة األولى لألمر العسكري )

 صوالً ل من عمل سياسي وانتماء ألي حزب سياسي فلسطيني، واألفعال التي جرمتها قوات االحتال

 إللقاء الحجارة، وُصبغت هذه األفعال جميعها بصبغة اإلرهاب.

  

ضائع أو ب( والتي تحدثت عن وضع اليد على أي 1651( من األمر العسكري )60جاء استبدال المادة )

يذ فأة لتنفكمكا الفة لهذا األمر، أو منحتأغراض أو شهادات أو حتى حيوانات تم استخدامها في تنفيذ مخ

(، لتضيف 1827من األمر  6( من تعديل )المادة 60جاءت المادة )و  مخالفة أو لتسهيل تنفيذ مخالفة. 

ضائع وتضيف المادة أنه يحق وضع اليد على أي ب إلى ما ُذكر ممتلكات تابعة لمنظمة غير مشروعة. 

ضع اليد ويجب  وجب وضع اليد عليها، أو إذا كانت البضائع التيتساوي في قيمتها قيمة البضائع التي ت

لبنكي، ابه اعليها أمواالً، فيمكن السيطرة على أي مال آخر يملكه أو بحوزته أو بسيطرته أو في حس

 والمقصود هنا حسابات األفراد أو المنظمات.

  

ن يقوم باستخدام ممتلكات ( مواداً جديدة تتعلق بالعقوبات التي سُتفرض على م1827يضيف األمر )

بهدف تنفيذ مخالفة أو المكافأة على تنفيذ مخالفة، وذلك بالسجن عشر سنوات وفرض غرامة مالية، 



 

 

كما يفرض األمر  وحتى لو كان متلقي هذه المكافأة شخص لم ُينفذ، أو لم ينِو تنفيذ المخالفة نفسها. 

ات بهدف تنفيذ مخالفة، ولكنه كان على دراية عقوبة بالسجن سبع سنوات لمن لم يقصد استخدام الممتلك

وتكون عقوبته بالسجن سبع سنوات إذا قام بأي عمل بممتلكات  أن هناك احتمال أنه قد ُتنفذ مخالفة. 

 تابعة لمنظمة "غير شرعية" أو نقل ممتلكات لمنظمة "غير شرعية".

  

سجن ها التنفيذ مخالفة عقوبت كما تمت إضافة عقوبة السجن خمس سنوات لمن يقوم بالتحضير لتسهيل

 إذا ما ساهم عشر سنوات. وإذا كانت المخالفة عقوبتها السجن المؤبد يعاقب بالسجن خمسة عشر عاماً،

فيذ دف تنفي تأهيل مكان مناسب لتنفيذ مخالفة، أو زور أوراق أو أعد أدوات أو جمع معلومات، به

 أو نفق.المخالفة أو ساعد في توفير وسيلة هرب كتجهيز طريق 

  

ين المعتقل ساباتحإن ما يثير القلق حالياً هي الرسالة الموجهة للبنوك العاملة في األرض المحتلة حول 

تحت  ساباتواألسرى والشهداء، على اعتبار أن هناك صالحية بمصادرة األموال المتوفرة في هذه الح

تلكات استحداث وضع اليد على مملكن األخطر، هو و بند انها ُتمنح "كمكافأة" على ارتكاب مخالفة. 

ة، يطانيمنظمة "غير شرعية" بناًء على هذه التعريفات الفضفاضة، واستخدام أنظمة الطوارئ البر

زب أو حة أو الملغاة أصاًل، إلتاحة مساحة واسعة جداً للقائد العسكري ليعلن عن أي منظمة أو نقاب

مة ويجب التذكير بأن منظ "غير شرعية".  حركة طالبية، أو نادي رياضي، أو أي جهة أخرى كمنظمة

شرعية"  "غير التحرير الفلسطينية، وغالبية األحزاب والحركات الطالبية قد أُعلنت مسبقاً كتنظيمات

 بموجب األوامر العسكرية اإلسرائيلية وأنظمة الطوارئ المذكورة سابقاً.

  

له دور  منظمة "غير شرعية"، أو ( يشمل تعديالت على عقوبة من يقف على رأس67كما أن التعديل )

وإذا نفذت هذه المنظمة مخالفة  ( سنة. 25في توجيه منظمة كهذه بشكل مباشر أو غير مباشر بالسجن )

عشر سجن لالقتل العمد فالعقوبة تكون بالسجن المؤبد، ومن يشغل منصب في هذه المنظمة يعاقب بال

 سنوات.

  

كرية العس ل األوامر العسكرية التي ُتنظم عمل المحاكمال يمكن قراءة هذا التعديل بمعزل عن مجم

خاصة  تالل،واإلجراءات القضائية، والصالحيات الممنوحة للقائد العسكري أو أي جندي من قوات االح

". سرية صالحية القائد العسكري في إصدار أي اعالن عن أي جهة بأنها "غير شرعية" بموجب "مواد

عسكرية  رية، ويمكن فقط االعتراض أمام لجنةالقرار أمام محكمة العسكوال يمكن االستئناف على هذا  

ات ي ملففخاصة. ويجدر التأكيد هنا حول التعسف باستخدام "المواد السرية"، كما ُتستخدم بتعسف 

ألة معني بمسمل الاالعتقال اإلداري، والتي أكدت مختلف لجان األمم المتحدة، كفريق األمم المتحدة العا

ال العتقالتعسفي، ولجنة مناهضة التعذيب، أن الشكل الذي تمارس به سلطات االحتالل ا االحتجاز

ربما رب، وحاإلداري هو اعتقال تعسفي بل قد يرتقي لمستوى التعذيب النفسي، وكالهما يعتبر جريمة 

 جريمة ضد اإلنسانية بموجب القانون الدولي.

إضافة لعدم احترام المحاكم العسكرية لضمانات المحاكمات العادلة، فإن معظم هذه التعديالت األخيرة 

تشترط بقيام المشتبه به إثبات أنه ليس عضواً في "منظمة غير قانونية"، أو أن الممتلكات التي تم وضع 

مخالفة ما، أي أن األمر اليد عليها ال تعود لمنظمة غير قانونية أو لم يتم استخدامها في ارتكاب 



 

 

العسكري نقل وضع عبء اإلثبات على المتهم، في مخالفة صريحة لمبدأ قانوني راسخ )البينة على من 

السواد األعظم من الملفات السرية ينتهي بصفقة بعد أن تكون غالبية البينات في الملفات هي  ادعى(. 

لضغط والترهيب بحقهم، كون النظام القضائي اعترافات لمعتقلين أُخذت بعد اقتراف جريمة التعذيب وا

خالل اقتراف  اُنتزعت منال يعتبر هذه اإلفادات باطلة حتى لو  -كما القانون اإلسرائيلي  -العسكري 

جريمة التعذيب، ما يؤكد أن جريمة التعذيب ليست ممنوعة بشكل ُمطلق في النظام القضائي لدولة 

 االحتالل أو في محاكمه العسكرية.

وجهاز  التهاطول شرح كافة االنتهاكات الجوهرية والخطيرة التي تتضمنها األوامر العسكرية وتعديي 

. العادلة حاكمةالقضاء العسكري، لكافة المعايير الدولية ذات العالقة بحقوق المعتقلين، وضمانات الم

م روما" وكذلك "نظا ب التأكيد أن عدم توفير محاكمة عادلة بموجب القانون الدولي اإلنسانيولكن يج 

ي ا التهو جريمة حرب يجب مساءلة دولة االحتالل ومحاسبتها عليها، من خالل مئات آالف القضاي

ارات كما ال يمكن للمجتمع الدولي أن يأخذ بالقر ُنظرت أمام هذه المحاكم خالل عقود االحتالل. 

م حرب جرائ االحتالل بارتكاب الصادرة عن هذه المحاكم كحقائق نافذة، وإال كان متواطئاً مع دولة

 وجرائم ضد اإلنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين.

   

 -انتهى  -

 

Mahmoud Al Afranji 

Coordinator 

Palestinian Human Rights Organizations Council 

Cell-phone: +970 59 9308 666 

Tel:  +970 2 2954646 

Fax: +970 2 2954903 

أُنشيء مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية لتنسيق عمل مؤسسات حقوق اإلنسان ذات االهتمام 

والرؤية المشتركة، وتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ومبدأ سيادة القانون في األرض 

 .الفلسطينية المحتلة

The Palestinian Human Rights Organizations Council was established to enable 

Palestinian human rights NGOs to act collectively to serve a common goal; 

promoting human rights and the role of law in the occupied Palestinian 

territory. 
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