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أ. مدخل

ّية أّن أكثر من .1 ّية، قججد جججرى1,200تفيد بيانات الشرطة السرائيل   قاصر فلسطينّي، من سّكان القدس الشرق

 استجوابهم خلل السنة الماضية، للشتباه بمشاركتهم برمي الحججارة. وعلجى الرغججم مجن أّن قجانون الحججداث

– 14(المقاضاة، والعقاب، وطرق المعالجة) (تعججديل رقججم   قققانونأو "القققانون"،  (فججي مججا يلججي: "1971) 

ّية بعججد احتللهججا, يمنججح القاصجرين حمايججةالحداث" ّيين في القدس الشجرق  ), الذي فرض على السكان الفلسطين

 خاّصججة خلل العتقججال، أو التوقيججف، أو اسججتجواب الشججرطة لهججم، فقججد حرمججت الشججرطة الكججثير مججن الولد

ًقا للقانون لمججّرد كجونهم قاصججرين فجي إطجار الججراء الجنجائّي. ّتعون بها وف ّيين من الحقوق التي يتم  الفلسطين

ّبججق تعليمججات قججانون الحججداث عنججد معالجتهججا للقاصججرين ُيستَشّف من شججكاوى القاصججرين أّن الشججرطة ل تط  و

ّية.  المشتبه فيهم من سّكان القدس الشرق

ّية ولقانون الساس: كرامة النسججان.2 ّية حقوق الطفل الدول ّتفاق  يبتغي قانون الحداث ملَءمة تعاليم القانون ل

ّتهامه بمخالفجة القجانون، ّيته. ويعتمد القانون المفهوم الذي يرمي إلى "حماية القاصر عند الشتباه به، أو ا  وحّر

ّيججة مصججلحة القاصججر العليججا، بالضججافة إلججى  من خلل مراعاة كفاءاته التي في طور النمّو، ومراعاة مبدأ أولو

ّثلة في إعادة الفتى الجاني إلى جادة الصواب باستعمال سبل المعالجججة  الطموح الماثل في أساس القانون والمتم

1والعقاب المفّصلة في القانون".

 يحججّدد القجانون قواعججد ومعججايير لعتقججال القاصجرين واسججتجوابهم، تبتغججي تحسججين حمايججة حقججوق القاصجر،.3

ُيفجترض بهجذه2وضمان عدم التعامل معه كمعتقل بالغ، بجل تججري ملَءمتهجا لحتياججات القاصجر الخاّصجة.    

 علققى أرض الواقققع، وفققي طققرق معاملققة الشققرطة فققيالقواعد أن تحّدد طريقة معالجة الشججرطة للقاصججرين. 

ّية للقاصرين، أصبحت الستثناءات المذكورة فققي القققانون بمثابققة القاعققدة السققائدة، وهققو مققا  القدس الشرق

ّية مققن الحمايققة الققتي يحققّددها القققانون  . الستخدام الروتينججّي للسججتثناءاتيحرم القاصرين في القدس الشرق

 الُمْدَرجة في قانون الحداث عند العتقال والتحقيق مع القاصرين، يحّول القانون إلى مجّرد حبر علججى ورق،

ويعكس فشل الشرطة في تذويت تعليماته. 

ّية التي تسري علججى.4  ستتمحور هذه الوثيقة في الخروق التي تمارسها الشرطة عند تطبيق القوانين السرائيل

َبه فيهم وبالعتقججال (الفصججل ّلقة بالتحقيق مع المشت  توقيف واعتقال القاصرين – تعليمات قانون الحداث المتع

ّية رقم    "عمل الشرطة مع القاصججرين"، ومرسججوم القيججادة14.01.05"ج" من القانون)، مرسوم القيادة القطر

ّية   "التوقيف، والعتقال، وإخلء السبيل".14.01.34القطر

 ،244، مشاريع قواني الكومة 2006)، 14مشروع قانون الحداث (القاضاة، والعقاب، وطرق العالة) (تعديل رقم  1
. 468، ص 12.6.2006

 ، مشاريع قواني2008) (اعتقال القاصرين)، 14مشروع قانون الحداث (القاضاة، والعقاب، وطرق العالة) (تعديل رقم  2
.254، ص 24.3.2008، 221الكنيست 
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الستدعاء للتحقيق في مراكز الشرطةب. 

القاعدة:

 و (أ) من القانون:9البند 

"القاصر الذي ارتكب مخالفة يجري استدعاؤه للتحقيق، ويجري استجوابه بعْلم أحد والديه..."

) من القانون:1 و (ج)(9البند 

 (ب)67"عند وصول قاصر إلى مركز الشرطة، أو عند إحضاره إليه، دون اعتقاله، حسب تعليمات البنججد 

 ، أو عنجد اعتقجال قاصجر مشجتبه  فيجه، يججب علجى]ن.ع –توقيجف قاصجر فجي المكجان[من قانون العتقال 

ّيته القيام بذلك". ِلم القاصَر بن ُيْع الضابط المسؤول إعلُم والد/ة القاصر بذلك بدون تأخير، وبعد أن 

 ثّمةتملي تعليمات القانون باستدعاء القاصر المشتبه فيه للتحقيق عوضا عن اقتياده إلى مركز الشرطة. .5

ّية قصوى لستخدام أداة الستدعاء على نحٍو منّظم عند التحقيق مججع القاصججرين، إذ إّن السججتدعاء يمّكججن  أهّمج

ًقا بغية مرافقته إلى التحقيق، والحضور فيه. ًّيا للتحقيق، ويمّكن الوالدين من التفّرغ مسب ّيؤ نفس القاصر من الته

ّيته،.6 ًة متطّرفة، يرافقها انتهاك خطير لحّر  يشّكل توقيف القاصر أو اعتقاله لغرض إحضاره للتحقيق خطو

ّية. وعلققى الرغققم مققن أّن ُيْلِحققق بققه أضققراًرا نفسقق  كما يشّجع على وضع وصمة المجرم على القاصققر، وقققد 

ّيققتين فققي ّيتين، فإّن التوقيف والعتقال  أصبحا الداتيققن الروتين  الحديث يدور عن أداتين خطيرتين واستثنائ

ّية عند الشتباه في رميهم للحجارة. ُة مرسججوَمالتعامل مع القاصرين من القدس الشرق   تتجاهل هذه الممارسجج

ّية رقم  ّثججل14.01.34القيادة القطر   حول مسججألة التوقيججف، والعتقججال وإخلء السججبيل، الججذي ينججّص بججأن "تتم

 القاعدة- ما لم يمّس المر مواصلة الشرطة لنشجاطها- يفّضجل اسجتدعاء الشجخص إلجى مركجز الشجرطة، علجى

ّلججق ّية قصججوى عنججدما يتع  مطالبته مرافقة الشرطّي إلى هناك." يكتسب التشديد على العمججل بهججذه القاعججدة أهّمججج

المر بالتحقيق مع القاصرين.

 (ب) مججن قججانون الجججراءات67وإحضاره إلى مركز الشرطة، وذلك بحسججب البنججد  القاصر ُيسمح بتوقيف.7

ّية (صلحيات التنفيذ – العتقالت) –   ، والذي يتطّرق إلى "توقيف مشتبه فيه في المكان". لكججّن1996الجنائ

 هذا البند يتطّرق إلى الحالت التي يجتمع فيها الّشرطان التاليان: وجججود أسججاس معقججول للشججتباه فججي ارتكججابه

ّية استجوابه في مكان تواجده.  ًيا، أو انعدام إمكان ّلدمخالفة للقانون، بالضافة إلى أّن التشخيص لم يكن كاف   تتو

ّيققة اسققتدعائه للمثققول فققي موعققد  حاجة توقيف المشتبه فيه وإحضاره إلى مركز الشرطة إذا استحالت إمكان

ّية باستجوابه على نحو فورّي. آخر، وقضت الضرورة الفعل

ّية المحّددة في القانون حول استجواب المشتبه فيهم.8  في واقع المر، ل تستخدم الشرطة الطريقة العتياد

 بل توقف القاصرين في بيوتهم، وتقتادهم إلججى المركججز بغيججةمن خلل استدعائهم للمثول في مركز الشرطة، 

ُتستخدم هذه الوسيلة في الحالت التي يشتبه فيها بارتكاب القاصرين لمخالفججة قبججل  القيام باستجوابهم. كثيًرا ما 

ًفا لتعليمات القانون.  ًّقا، وجاء خل أسابيع من توقيفهم، وعليه يبدو أّن استخدام هذه الوسيلة لم يكن ُمستح
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 أرادت الشرطة توقيف م. ر. (وهو قاصر في الثانية عشرة من عمره)، بغية استجوابه. وصججلت الشججرطة

 إلى بيته بقّوات معّززة في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. عند وصولهم إلى الجبيت، بجدأ أفجراد الشجرطة

ّقجف، مّمجا أّدى إلجى إيقجاظ الجيجران. عنجدما فتجح والجد القاصجر الطاقجة  بطرق أبواب البيت بشجّدة ودون تو

 الصغيرة التي في بّوابة البيت، ليرى من ذا الذي يطرق الباب بعنف، حصجل تلُسجٌن وصجراخ بيجن أفجراد

ِقبل الشرطة. استمّر الجدال بيججن الطرفيججن لمججّدة عشججر  الشرطة وبين الوالد الذي لم يقبل هذا التصّرف من 

ّلمته الشرطة أمر استدعاء للولد يقضي بوصججوله إلججى  دقائق، ولم يوافق الب على فتح الباب. عند ذاك، س

  3 ساعة.24مركز الشرطة خلل 

  عاًما. أفاد فجي شجهادته أّن الشجرطة حضجرت لعتقجاله فجي14أ.د. هو قاصر من سلوان، يبلغ من العمر 

ّهججد بإحضججار ابنججه إلججى ّنججه يتع  ساعات الفجر الولى، وأّن والده قد قال لرجال الشرطة مّرة تلو الخججرى أ

ّنه ل يوافق على اقتيادهم لبنه في ساعات الليل المتأّخرة. ولكن الشججرطة  مركز الشرطة في الصباح، وبأ

  4رفضت ذلك. 

اعتقال القاصرين كَملٍذ أخيرج. 

القاعدة:

أ من القانون:10البند 

ّيته، وعلى العتقال" ّلص من المساس بحّر  ل يتقّرر اعتقال قاصر إذا أمكن تحقيق غاية العتقال بطريقة تق

ّتخاذ قققرار اعتقققال قاصققر، تؤخققذ  أن يكون للمدة القصر المطلوبة بغية الوصول إلى الهدف المذكور. عند ا

ّية، وعلى تطّوره". ّية والنفس ّنه، وتأثير العتقال على سلمته الجسد في الحسبان س

ّنه في ذلك مّس بأحد.9 ّية أّي إنسان- أن تتوّخى الحذر الشديد، إذ إ  على السلطات -عند إقدامها على سلب حّر

ّيته. بناء على ذلك، يجب أن يكون ّية بقانون أساس: كرامة النسان وحّر ّية المحم  حقوق النسان الساس

َأ الخير للسلطات وليس وسيلة للتحقيق. في  ّية أخرى رقماعتقال القاصرين الملج  95/2316 جلسة جنائ

 ) تطّرق القاضي ماتسا إلى12.11.95 (618، 649، 589)4، قرار الحكم م ط (غنيمات ضّد دولة إسرائيل

ًل: استخدام أداة العتقال قائ

ّل في حالت الضرورة القصوى". ُيحظر استخدامه إ ُيعتبر أداة خطيرة. لذلك  ّتَهم  " اعتقال الم

كذلك شّدد رئيس محكمة العدل العليا آنذاك، القاضي باراك، في قرار الحكم ذاته:

ّية فقط. العتقال -في حّد ذاته- ل  " ينبغي للعتقال لغرض التحقيق أن يحصل في حالت التحقيق الستثنائ

. تفاصيله الكاملة مفوظة لدى المعّية.24.1.2011شهادة القاصر م.ر. جعها ممود قراعي (من جعّية حقوق الواطن) ف  3
. تفاصيله الكاملة مفوظة لدى المعّية.24.1.2011شهادة القاصر أ.د. جعها ممود قراعي (من جعّية حقوق الواطن) ف  4
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يشّكل وسيلة للتحقيق".                  

ّيما حين يدور الحديث عن اعتقال القاصرين. ّية كبيرة، ل س تكتسب هذه القوال أهّمج

ّية أن.10 ّية النسان، ارتأت الشججرطة السججرائيل  على الرغم من أّن العتقال يشّكل الوسيلة الكثر انتهاًكا لحّر

ّية ّية بغية إحضارهم للتحقيق، وذلك رغم توافر إمكان  تعتقل الكثير من القاصرين الفلسطينيين من القدس الشرق

 تحقيق غايات العتقال مججن خلل اسججتدعائهم للتحقيججق أو تججوقيفهم. علججى هججذا النحجو جججرى اعتقجال قاصججرين

 كثيرين للشتباه بمشاركتهم في رشق الحجارة فجي أحججداث حصجلت قبجل فجترة مديججدة مجن العتقجال. مججن هنججا

 يساورنا الشّك أّن استخدام هذه الداة الشديدة التطّرف جاء ابتغاَء ترويع القاصرين، ودفعهم للنأي عن تكججرار

ّنهم قاموا بتنفيذها. ُيشتبه بأ الفعال التي 

ّية حقوق المواطن مع الولد الذين جرى اعتقالهم وفي شجهاداتهم، كجثيًرا مجا نسجمع عجن.11  في لقاءات جمع

ّيام ل يشّكل الملَذ الخير الذي تلجأ إليه الشرطة، بججل هججو أداة تسججتخدمها لجمججع  إحساسهم بأّن اعتقالهم لمّدة أ

المعلومات، والتخويف، والمعاقبة.

ّله حول رشق الحجججارة،  وهججو ّية) : "استمّر التحقيق مّدة ثلث ساعات، وتمحور ك  يقول أ. أ. (من  العيساو

ّقججق وأسججلوبه ّين لي من أسئلة المح ّنني قمت بذلك. تب  أمر ل علقة لي به، ول أدري ما هو أساس الشتباه بأ

ُيعتقل أولد ل ّينا،  ّنها اعتقلتني دون مبّرر. في ح ّتهامي برشق الحجارة، وأ  أّن الشرطة ل تملك دلئل على ا

ّية، ل لغجرض سجوى  علقة لهم بالمواَجهات، على نحٍو يومّي، بل إّن الشرطة تأتي وتعتقلنا بصورة عشججوائ

  5تخويفنا وردعنا".

  

ّية.12 ّياتها تأثيرات خطيرة على الولد، وبخاّصة من الناحيتين النفسقق   تحمل العتقالت والتحقيقات في ط

ّية.   يشّكل العتقال والتحقيق إجراءين قاسيين بالنسبة للبالغين كذلك، وتتضاعف تلك الصعوبة عندماوالسلوك

 يخوضهما الولد الصغار. وليس من قبيل الصدفة المحضة أن يقّرر المشّرع تخصيص موضع منفصل فججي

 القانون السججرائيلّي لطريقججة اسججتجواب واعتقججال الولد وأبنججاء الشججبيبة. تثبججت المعلومججات الججتي بحوزتنججا أّن

ّثر تججأثيًرا واضججًحا علججى ّية على نحو مخالف للقججانون تججؤ ّفذها الشرطة السرائيل  العتقالت والتحقيقات التي تن

 الطفال، إذ يعاني هؤلء بعدها من الخوف الدائم من قّوات المن، ومن الكوابيس والرق، ومن التراجع فججي

ّيز والمجتمع.      ّير السلبّي في تعاملهم مع الح  التحصيل العلمّي، ومن التغ

  عاًما؛ وهو مجن حجّي سجلوان)، فجي سجاعات الليجل، بعجد يجوم12جرى اعتقال الولد م. ع. (البالغ من العمر 

 واحد فقط من بلوغه سّن الثانية عشرة. وبحسب أقواله، مارس عججدد مججن أفججراد الشججرطة العنججف ضججّده فججي

ّيججرات علججى تصججّرفات الولججد؛ ففججي   17.1.2010مختلف مراحل التحقيق. وبعد التحقيق مباشرة، طرأت تغ

ًقججا ّل ًل غيججر إرادّي فججي الليججل، وتع ًقا، وكوابيس، وتبّو  اصطحبه والداه إلى طبيب العائلة الذي شّخص لديه أر

ًفججا داخججل الججبيت وخجارجه،  مْفرًطا بوالديه. كذلك طرأ تراجع ملحوظ على تحصججيله الدراسججّي، وأصججبح عني

 . تفاصيله الكاملة مفوظة لدى المعّية.7.2.2011 شهادة القاصر أ.أ. جعها ممود قراعي (من جعّية حقوق الواطن) ف 5
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ّيته، وأصججبح تنتججابه أفكججار مزعجججة.  وظهرت لديه أعراض الضغط، إذ أصبح ينتف شعره، وتراجعججت شججه

 ، في أعقاب حصول تججدهور22.2.2010وّجهه طبيب العائلة لجراء الفحوصات لدى طبيب أعصاب. في 

ّيات، ّية، قابججل الولجد إحججدى الطبيبججات النفسجان ّيجرات السججلوك ّية، وتواُصل الكوابيس لديه والتغ  في حالته النفس

ّية ّلججب علججى الصججدمة النفسجج  وقّررت الطبيبة ضرورة تحويلة إلى علج نفسّي طججارئ، كججي يتمّكججن مججن التغ

 6البالغة التي يعاني منها.

  (أي بعجد مضجّي أكججثر مجن عجام علجى11.1.2011في رأي الخبير الذي كتبه طبيب نفسّي عن الطفجل فجي 

ّنه مجا زال يعججاني مجن التجربجة الججتي مجّر بهجا، وأّن ثقتججه  اعتقاله)، ُذكر أّن معاناة الطفل كانت بالغة جًّدا، وأ

 بالعالم قد تضعضعت، وكذلك ثقته بالخرين. وعلى الرغجم مججن التحّسججن الكجبير الججذي طجرأ علجى مججالت

ّية عانى منها الطفل، ّية للصدمة التي عانى منها، كالصعوبة فيفرع  تكريس  ما تزال هناك تجّسدات سلوك

 مققوارده فققي المدرسققة لغققرض الدراسققة، والققتراجع السققلوكّي عنققد سققماع الضققجيج، والخققوف الشققديد

ّيققه السققكنّي، ونتققف الشققعر، ّية لمشاهد من اعتقاله في كققّل مققّرة تحضققر الشققرطة إلققى ح  واستعادة ل إراد

7وصعوبات في استعادة الثقة بالعالم مجّدًدا.

حضور أحد الوالدين خلل التحقيق مع القاصريند. 

القاعدة:

ح(أ) من القانون:9البند 

 "القاصر المشتبه  فيه... يحّق له أن يكون أحد والديه، أو أّي قريب آخر، حاضًرا خلل اسققتجوابه، ويحققّق

له التشاور مع أّي منهم، قدر المستطاع، قبل التحقيق"...  

الستثناءات:

ح(أ) للقانون:9البند 

ّل إذا اعترض القاصر على ذلك، وبتسقويغ معقققول، أو إذا كقان القاصقر رهقن العتقققال، وفققي أّي حالققة  "إ

 َيعتقد فيها الضابط المخّول أّن السماح بوجود أحد الوالدين، أو أّي قريب آخر، لن يؤّدي إلى إحدى النتققائج

التالية:

) المساس بالتحقيق أو بمصلحة القاصر؛1(

 استئناف إل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة بسبب عنف أفراد من الشرطة تاه م. ع.. جعّية حقوق الواطن، من تاريخ 6
28.11.2010.

.11.1.2011رأي خبي قّدمه الختصاصّي النفسّي عنان سرور حول الطفل م. ع.، يعود تاريه إل  7
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ّية، أو سججلمة أّي] ;ز(أ)9) أحد التسويغات المذكورة في البند 2( ّيججة أو النفسجج   المساس بسلمة القاصججر البدن

ّية – ن. ع.  ؛  [شخص آخر؛ وتشويش مجرى التحقيق؛ مشتبه في ارتكابه مخالفة أمن

 [سيجري تفصيلها في ما يلججي – ن. ع.])(أ) حتى (ه) 2) أحد التسويغات الُمْدَرجة في البند الصغير (ج)(3(

؛

ّيات قاصر آخر.) 4( ّلق بخصوص كشف النقاب عن موضوع يتع

:القاعدة

ح(ب) للقانون:9البند 

 "تجري دعوة أحد والَدِي القاصر المشتبه فيه، والذي توافرت بخصوصه تعليمققاُت البنققد الصققغير (أ)،

أو أّي قريب آخر للحضور خلل التحقيق، ويجري تأجيل التحقيق إلى حين وصوله".

 الستثناءات:

ح(ج) للقانون:9البند 

 "على الرغم من تعليمات البند الصغير (ب)، يستطيع الضابط المخققّول أن يققأمر، بقققرار خّطققّي مفّصققل

 وُمسّوغ، ببدء التحقيق مع القاصر بحسب مقا ُذكقر فقي البنقد الصقغير دون انتظقار حضقور أحقد والقديه أو

قريب آخر:

ّيققات)1(  إذا لم يحضر أحد الوالققدين أو أّي قريققب آخققر إلققى التحقيققق خلل وقققت معقققول -وضققمن حيث

ّية- من موعد استدعائه. القض

ّل يسققتمّر التحقيققق مققع)2(  إذا اقتنع أّن النتظار المذكور قد يؤّدي إلى إحدى النتائج التالية (شريطة أ

ّل إن كان السبب الذي يبّرر عدم النتظار ما زال قائًما): القاصر دون حضور أحد والديه، أو قريب آخر، إ

ّية ؛ ّية أو النفس (أ) المساس بسلمة القاصر البدن

 (ب) إحباط أو تشويش التحقيق، أو اعتقال قاصرين آخرين أو استجوابهم حول الحدث الققذي

يجري التحقيق مع القاصر بشأنه؛

ُيشققتبه أّن القاصققر قققد ّلق بالمخالفققة الققتي   (ج) منع الكشف عن قرينة أو المساك بغرض يتع

اقترفها؛

(د) إحباط أو منع ارتكاب مخالفات أخرى؛

؛(ه) منع إطلق سراح القاصر أو  مشبوهين آخرين

 إذا لم يتسّن العثور على أّي منهم ببذل جهد معقول.)3(

ّية: تعليمات إضاف
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ح(و) للقانون:9البند 

 "إذا حضر أحد والَدِي القاصر... فققي التحقيقق مقع القاصققر، ل يتقدّخل فقي التحقيقق، ول يغققادر غرفققة

التحقيق"...

ح(ز) للقانون:9البند 

َيمنققع تنفيققذه، أو يتققدّخل فقي التحقيققق ّقق أّن والد القاصر... يشّوش التحقيق على نحققٍو   "إذا رأى المح

ّقققق... أن يبعققد  رغم تحذيره بعققدم فعققل ذلققك، أو يهققّدد القاصققر تهديققًدا مباشققًرا أو غيققر مباشققر، يحققّق للمح

الوالد... عن التحقيق."

 رغججم الججواجب الملقججى عليهججا بالسججماح بوجججود أحججد والججَدِي القاصججر خلل اسججتجوابه، تسججتخدم الشججرطة.13

ّية وجججود أحججد ّية، وتمنع بذلك حضور الوالدين التحقيججق. جججرى تفسججير أهّمججج  استثناءات القانون بصورة روتين

 تنبع الحاجة إلى تعليمققات خاّصققة مققن التخققّوف أن يعققترفالوالدين ضمن الشروح الملحقة بتعديل القانون: "

 القاصر في بعض الحيان بأعمال لم يقترفها على ضوء استصعابه الصمود أمام ضغوطات التحقيق، وكذلك

 إّن الدمججج 8على ضوء نزوعه إلى التنازل عن حقوٍق منَحها له القانوُن كمشتبه فيه لققم تثبققت تهمتققه بعققد".

 بين اعتقال القاصرين في ساعات الليل المتأّخرة، واستجوابهم وهم مرهقون بعد نومهم لبضججع سججاعات فقججط،

 واستجوابهم في غياب والديهم، يخلق أرًضا خصبة وخطيرة لنزع اعترافججات كاذبججة مججن القاصججرين، ويججؤّدي

ًّيا أسباب المتناع ّط ّلل وتفّصل خ  إلى إلحاق الضرر النفسّي بهم... ويحدد القانون كذلك أّن على الشرطة أن تع

 ح(د)). مججا يحصججل علجى أرض الواقججع هججو أّن9عن دعوة أحد الوالدين إلجى الحضججور خلل التحقيججق (البنججد 

ّية، ومن خلل وضع علمة " ّفذ على استمارة عاد ّية،√"التوثيق ين ّيجات القضج   إلى جانب التعليل المرتبط بحيث

ّية. إّن تعبئة الستمارة على نحو سطحّي وعججاّم ل  ودون تقديم تفسير حقيقّي لضرورة استخدام الحالة الستثنائ

ّية التي حالت دون وجود أحججد الوالجدين خلل التحقيججق علجى هججذا النحججو تعفجي ًّيا للسباب الحقيق ّفر فهًما فعل  تو

ّية الُمْدَرجة في القانون.    الشرطة نفسها من المتثال للقاعدة الساس

  قاصرين في سلوان بين الساعة الثالثة والنصف والخامسة فجًرا.6، أوقَف أفراد الشرطة 10.1.2010في 

 ُأخرج القاصرون من بيوتهم واقتيدوا إلى مركز الشرطة دون مرافقة والديهم. جرى التحقيق مججع م.ع. ابججن

الثانية عشرة دون وجود والديه، بذريعة عدم حضورهم خلل وقت معقول.

 جججرى التحقيججق مججع ع.أ. كججذلك دون وجججود والججديه، بحّجججة "الخججوف مججن المسججاس بججالتحقيق أو بمصججلحة

 القاصر"، وكذلك بذريعة التخّوف من أّن وجود أحد الوالدين قد يمّس بسجلمته، بالعتمجاد -علجى مجا يبجدو-

ّنججه ُيظهججر أ  على قول القاصر إّن والديه قد يضربانه إذا سمعا عن اعتقاله. ولكن توثيق التحقيق مع القاصججر 

 -على الرغم من تخّوفه من رّدة فعل والديه- قد طلب خلل التحقيق وجود والده أكثر من مّرة. علججى الرغججم

ُيسمح لوالده بالتواجد خلل التحقيق.  من ذلك، وكما ُذكر أعله، لم 
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ِقل 16.11.2010في  ُت   قاصرين بأمر من المحكمة بشبهة رميهم للحجججارة. جججرى اعتقجال القاصججرين4، اع

ّنجه قجد ججرى إعلم جميجع ّيجة أ ًل واقتيدوا للتحقيق في الشرطة بغياب والديهم. وقجد ُكتجب فجي تقريجر العمل  لي

ّنهم رفضوا جميًعا الحضور.  ّقهم في التواجد بالتحقيق، لك الهالي بح

ُتقججل بشججبهة رمججي الحججارة14أحد القاصرين الذين جرى اعتقالهم، م.ر. (ابن    عاًما؛ وهو من سجلوان)، اع

ّنهججا لججم  قبل أسبوعين من موعد اعتقاله. لم يحضر التحقيَق أّي من والديه. واّدعت أّم القاصر في المحكمججة أ

ّقهججا الحضججور لكججانت قججد رافقججت ابنهججا. الشججرطة مججن ّنها لو كانت تعلم بأّن مججن ح  ُتْدَع لحضور التحقيق، وأ

.      9طرفها لم تنِف هذا الّدعاَء

 بالضافة إلى استخدام الستثناءات المحّددة في القانون بصورة متكّررة -كما لو كانت بمثابة القاعدة-،.14

ّبقها على نحو فضفاض للغاية.   وجد الكثير من الهالي أنفسهم مجبرين علىتفّسر الشرطة هذه الحالت وتط

 النتظار لفترة طويلة في مدخل مركز الشرطة التي وصلوا إليه بعد توقيف أولدهججم، دون أن يحصججلوا علججى

ُأدخلججوا لحضججور التحقيججق مججع أولدهججم لتججارب قاسججية شججملت  أّي تفسير لهذا النتظار. خضع الهالي الذين 

ّققو الشرطة يصججرخون بججأولدهم، أو ُأرغموا على التزام الصمت بينما كان مح  الهانة والمساس بكرامتهم، و

 يهّددونهم، أو يضربون بقبضاتهم على الطاولة أمام الولد. وحين كان أّي منهججم يعججترض علججى ذلججك، كججانوا

ّقق. ُيخرجونه فوًرا من غرفة التحقيق، بينما يبقى ابنه لوحده لمواصلة استجوابه من قبل ذلك المح

ّل بعججد مججرور14.5قال أ.د. (البالغ من العمر   ؛ وهو من سلوان) في شهادته: "لم يسججمحوا لبججي بالججدخول إ

ّققججوا معججي  أربع ساعات من النتظار، بعد أن جلس خارج مركز الشرطة َطوال هذه الفترة. بعد دخججوله، ح

10ساعة أخرى، وانتهى التحقيق".

  

ًفا َطوال ثلث ساعات فججي مججدخل مركججز ّنه بقي واق  شهد جمال الشقر (وهو أب لولدين جرى اعتقالهما) بأ

ّية"، إلى أن سمحوا له بالدخول. بعد إدخاله، جرى التحقيججق معججه بشججبهة تحريججض أبنججائه،  شرطة "المسكوب

ّقججق بالصجراخ علججى الولجد ّل بعججد ذلجك. عنجدما أخجذ المح ُيسمح له بحضور التحقيججق مجع أّي مججن ابنيجه إ  ولم 

ُينسجب إليجه، أبجدى الوالجد معارضجته لهجذه الطريقجة مجن التحقيجق، ونشجبت بينهمجا  وبتهديده كي يعترف بما 

ّقق للب من غرفة التحقيق. ّية انتهت بطرد المح  11مواجهة كلم

ُيجريهقا أفقراد الشقرطة مقع الكقثير مقن الولد خلل نقلهقم فقي.15  ثّمة خطورة أكبر فقي التحقيققات القتي 

ّيارات الشرطة، وقبل الوصول إلى المركز،   وهو ما يمنع وجود والديهم، أو أّي قريب آخر خلل التحقيججق،س

ّية للتشديد على ما يلي: خلل ّيارات الشرطة. ثّمة أهّمج  وذلك لّن الشرطة تمنع مرافقة الهالي لولدهم في س

 الدقائق الولى التي تعقب العتقال (الذي يحصل عادة في ساعات الليل المتأّخرة)، يكججون الطفججال فججي حالججة

.17.11.2009دولة إسرائيل ضّد فلن، بروتوكول جلسة الكمة من تاريخ  09/5791 ملف طلب اعتقال 9
. تفاصيله الكاملة مفوظة لدى المعّية.24.1.2011شهادة القاصر أ.د. جعها ممود قراعي (من جعّية حقوق الواطن) ف  10
.3.3.2011شهادة جال الشقر جعها ممود قراعي (من جعّية حقوق الواطن) ف  11
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 إرهاق ويعانون من ضغط وخوف كبيرين من مجّرد اعتقالهم. إجراء التحقيق خلل هذا الججوقت سججاقط ولٍغ،

ّية. ّية الضعيفة، في أكثر اللحظات حساس ًل مرفوًضا لسلطة الشرطة تجاه هذه الفئة المجتمع ويشّكل استغل

  عاًمججا؛ وهججو مججن15، اعتقلت الشرطة القاصججر أ. أ. (البججالغ مججن العمججر 2010في شهر تشرين الثاني عام 

ًل: "وضعوني فجي إحجدى المركبجات، وبعججد ذلجك بخمجس ّية)، في الساعة الرابعة فجًرا. وقد أفاد قائ  العيساو

 دقائق سألني السائق عّما إذا كنت أدّخن التبغ، وعن موقع مدرستي، وعن الطرق التي أسلك للوصول إليهججا

ًّيا. واصل السائق طرح أسئلته علّي لمّدة  ّتى وصولنا إلى مركز الشرطة."20يوم 12 دقيقة، ح

      

ّية) في مركبة الشججرطة15جرى التحقيق مع القاصر م. ع. (البالغ من العمر    عاًما؛ وهو من سّكان العيساو

ّيارة الشجرطة طرحجوا علجّي بعجض السجئلة حجول ًل: "فجي سج  في الطريق إلى مركز الشرطة. وقد أفجاد قجائ

ّيججة ّط، وذلك بينما كان من الصعب علّي الجابة، أو التفكير فججي كيف َق  حوادث رشق للحجارة لم أعرف عنها 

 13الرّد على أسئلة الجندّي السائق."

 من الجدير ذكره أّن تعليمات مرسوم الشرطة "عمل الشرطة مع القاصرين" حول وجود الوالججدين خلل.16

التحقيجججججججق مجججججججع أولدهجججججججم تتنجججججججاقض مجججججججع تعليمجججججججات قجججججججانون الحجججججججداث السجججججججرائيلي.

)(ج) لمر الشرطة يذكر:1(ج)(3في البند 

 ، يجب السماح بوجققود أحققد الوالققدين أو  أحققد الوصققياء. عنققد14"عند التحقيق مع قاصرين دون سّن الق 

، ليس ثّمة إلزام بالسماح بوجود أحد الوالدين أو أحد الوصياء".14التحقيق مع قاصرين فوق سّن الق 

ّين مججن شججهادات بعججض الولد الججذين ّقفت عن استخدام التسهيل المحججّدد. ويتججب  ولكن يبدو أّن الشرطة قد تو

ُتقلوا أّن الشرطة بدأت تسمح مؤّخًرا بوجود الهالي خلل التحقيق مع الولد الجذين يبلغجون مجن العمجر  اع

 عاًما.18 - 14

ِقبجل ّقجة مجن  ُظجم الشجرطة مجع تعليمجات القجانون، ول يججري تنفيجذه بد ُن  في هذه الحالة التي تتضجارب فيهجا 

الشرطة نفسها، يبدو لنا أّن ثّمة ضرورة لعطاء التعليمات للغاء هذا البند، أو ملَءمته لتعليمات القانون.

العتقال والتحقيق خلل ساعات الليله. 

:القاعدة

) لمرسوم الشرطة "عمل الشرطة مع القاصرين":7(أ)(4: البند العتقال

  . تفاصيله  الكاملة مفوظة لدى المعّية.7.2.2011 شهادة القاصر أ.أ. جعها ممود قراعي (من جعّية حقوق الواطن) ف 12
. تفاصيله  الكاملة مفوظة لدى المعّية.5.2.2011شهادة القاصر م. ع. جعها ممود قراعي (من جعّية حقوق الواطن) ف  13

11



ّل إذا كان تأجيله قد يؤّدي إلققى عرقلققة التحقيققق. مققن يعطققي الذن ّفذ العتقال خلل ساعات النهار، إ  "ين

 باعتقققال قاصققر خلل سققاعات الليققل هققو رئيققس قسققم الحققداث، أو ضققابط شققبيبة، أو رئيققس مكتققب

التحقيقات".

ي من القانون:9: البند التحقيق

َبه فيه في مركز الشرطة خلل ساعات الليل"... "ل يجري التحقيق مع قاصر مشت

د(أ) للقانون:9البند 

– "...ساعات الليل" 

؛7:00 َو 20:00بالنسبة لقاصر دون سّن الرابعة عشرة – بين الساعات )1(

".7:00 َو 22:00بالنسبة لقاصر بلغ سّن الرابعة عشرة – بين الساعات )2(

)(أ) من مرسوم الشرطة "عمل الشرطة مع القاصرين":2(ج)(3البند 

"القاعدة تنّص على التحقيق مع القاصرين خلل ساعات النهار".

:الستثناءات

ي للقانون:9البند 

َبه فيققه ّطّي مفّصل، بأن يجري التحقيق مع قاصققر مشققت  "...ولكن يحّق للضابط المخّول أن يأمر، بقرار خ

خلل ساعات الليل في الحالت التالية:

ّفذها في وقت متاخم لموعد توقيفه؛)1( ّنه ن  إذا جرى ارتكاب المخالفة التي يشتبه أ

ّفذها مخالفة من نققوع الجريمققة، أو مخالفققة مققن نققوع الُجنققح)2( ّنه ن ُيشتبه أ   إذا كانت المخالفة التي 

ُأدرجت في الضافة، واقتنع الضقابط المفقّوض بقأّن تأجيقل التحقيقق ققد يقؤّدي إلقى إحقدى الحقالت  التي 

ّية؛ إحبججاط أو عرقلججة التحقيججق:] ;)2ح(ج)(9الُمْدَرجة في البند  ّية أو النفس  المساس بسلمة القاصر الجسد

 منع الكشف عن قرينة؛ إفشال منع ارتكاب مخالفات أخرى؛ منع الفراج عن القاصر، أو معتقليججن آخريججن

[– ن. ع.

 إذا وافق القاصر ووالداه على إجراء التحقيق خلل ساعات الليل، ما لم يْجِر استجوابه، بعد هققذه)3(

الموافقة، بعد منتصف الليل".

)(ب) لمرسوم الشرطة في شأن القاصرين:2(3البند 
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 "...تأجيل التحقيق قد يؤّدي إلى تعطيله، أو أّن التحقيق ضرورّي بغية الحفاظ علققى مصققلحة القاصققر أو

سلمته...".-

ُيسججمح بججالخروج عججن.17  القاعدة تنّص على تنفيذ التحقيق مع القاصرين واعتقالهم خلل ساعات النهججار. ل 

ّية.  ّل في حالت استثنائ  على الرغم من أّن مرسوم الشرطة يشير على نحٍو واضح وصريح إلىهذه القاعدة إ

ّيققات اعتقققال الطفققال فققي القققدس  وجوب تنفيذ اعتقال الولد في ساعات النهار فقققط، فققإّن الكققثير مققن عمل

ّية تحصل خلل ساعات الليل،  ّيججة حقججوق المججواطن. لالشرق ّين في مْجَمل الشهادات التي بحججوزة جمع  كما يتب

ّنها تكتفي باّدعاءات عاّمة لتبرير  تنفي الشرطة حقيقة اعتقالها للقاصرين واستجوابهم خلل ساعات الليل، ولك

 اعتقالها للقاصرين واستجوابهم خلل الليل، مثل اّدعججاء "إفشججال أو عرقلججة التحقيججق"، أو الّدعججاء أّن اعتقججال

ّيات الشرطة أو اعتبارات تصّب في صججالح التحقيججق" ّلق بعمل ُيَرّد إلى "اعتبارات تتع   علججى هججذا14القاصرين  

ُة القانوَن من مضمونه. النحو تفّرغ الشرط

  في الساعة10.1.2010 عاًما؛ وهو من حّي سلوان)، في بيته في 12جرى توقيف م. ع. (البالغ من العمر 

ِلّح فججي اعتقجال  الرابعة فجًرا، وذلك للشتباه بإلقائه الحجارة قبل التوقيف بأسبوع. ليس من الواضح مججا الجججُم

. قبل ذلك بأسبوعالقاصر واستجوابه خلل ساعات الليل حول حادث حصل 

ُيقتججادون للتحقيججق.18  في الكثير من الحالت، يجري اعتقال القاصرين بين الساعة الثالثة والخامسة فجججًرا، و

ّل فججي ُيحظر التحقيججق مججع القاصججرين فججي هججذه السججاعات، إ  معهم في ساعات الصباح الباكر. بحسب القانون، 

ُتِزعججوا مججن أسججّرتهم ّية المفّصججلة فججي القججانون. ونشججدد ان التحقيججق مججع القاصججرين بعججد أن ان  الحالت الستثنائ

ّتى بداية التحقيق، وكججّل ذلججك بعججد سججهر ليججل طويججل،  واقتيدوا إلى مركز الشرطة، وانتظروا ساعات طويلة ح

ُتنتهك حقوقهم. ِبذا  يزيد من احتمال اعترافهم بمخالفات لم يرتكبوها، و

ّية) في الساعة الثالثة والنصف فجججًرا. ولججم16جرى اعتقال م. ع. (البالغ من العمر    عاًما؛ وهو من العيساو

ّية فججي القريججة ّل في الساعة الخامسة، بسبب تنفيذ الشرطة لخمسة اعتقالت إضاف  يصل إلى مركز الشرطة إ

ّية استجوابه في الساعة الخامسة فجًرافي تلك الليلة. عند وصول القاصر إلى مركز الشرطة،   ،بدأت عمل

وهي ساعة يمنع القانون فيها إجراء التحقيق مع القاصرين.  

ّيجة أو العاريجة عجن الصجّحة مجن القاصجرين، ججرى تضجمينها فجي.19   الخشية من انتزاع العترافجات الوهم

 شروح مشروع القانون، وذلك في سياق تعليل ضجرورة وججود أحجد الوالجدين خلل التحقيجق مجع القاصجرين.

ّتخاذ خطوات تمنع توّلد وضع فجي غايجة الخطجورة:   "الخشققية هققي فققي أنوعليه فقد ابتغى مشروع القانون ا

  يشأن قضية اعتقالت القاصرين ف القدس الشرقّية على نٍو14.11.2010رّد الشرطة على توّجه جعّية حقوق الواطن من تاريخ  14
مالٍف  للقانون. 
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 يعترف القاصر بأعمال لم يرتكبها، على ضوء صعوبة مواجهة ضغوط التحقيق، وميل القاصر للتنازل عققن

ِإفراد تشججريعات خاّصججة15الحقوق التي يضمنها له القانون، بصفته مشققتبه فيققه لققم تثبققت إدانتققه بعققد"  . إّن 

 بسلوك الشرطة تجاه القاصرين في الجراءات الجنائيجة لجم ينبجع مجن فجراغ، وعليجه تحجّددت قواعجد واضجحة

ُتلزم سلطات تطبيق القانون عند تعاملها مع القاصرين. لزام على الشرطة في حالت كهججذه أن تعمججل  ودقيقة، 

ًقا لتعليماته. بروح القانون، وَوف

  :  تكبيل معتقل قاصر في مكان عاّمو. 

  :  القاعدة والستثناءات

ب لقانون الحداث: 10البند  

ّقققق الحققّد الدنققى مققن ُتح  ..."ل يتقّرر تكبيل قاصر معتقل إذا كان بالمكان تحقيققق غايقة التكبيققل بطريققة 

ّية لتحقيققق الغايققة ّل يتجققاوز الحققّد الدنققى مققن المققّدة الضققرور  المساس بالقاصر، وعلى تكبيققل القاصققر أ

ّية؛المذكورة ّنه وتأثيَر التكبيل على سلمته النفس ّتخاذ قرار بتكبيل قاصر يجب الخذ في العتبار ِس   عند ا

ّية بالحسبان". والجسد

      

ّية (صلحيات التطبيق – العتقالت)، 9البند  :1996أ لقانون الجراءات الجنائ

ّل َوفق التعليمات التالية: ُيمنع تكبيل معتقل في مكان عاّم، إ "

ّفذ أحد المور التالية:1( ُين ) إذا اعتقد الشرطّي أّن ثّمة خشية معقولة أن 

(أ) الفرار أو معاونة آخر على الفرار؛ 

(ب) إلحاق ضرر بالجسد أو بالممتلكات؛

ّلة، أو إخفائها؛ (ج) إلحاق الضرر بالد

ّية، أو المساس بترتيبققات مكققان ُيستخَدم لرتكاب مخالفة جنائ ّلم أو توصيل غرض قد   (د) تس

؛العتقال"

ّية (صلحيات التطبيق– العتقالت)، 5أ(9البند  :1996) لقانون الجراءات الجنائ

 – مكان يستطيع الجمهور أو جزء منه الوصول إليه".'مكان عاّم'"بالنسبة لهذا البند، 

.473مشروع  قانون الكومة، ص  15
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 رغم خطورة استخدام تكبيل القاصرين، اشتكى الكثير من القاصرين الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم.20

ّية من أّن أفراد الشرطة وضعوا الغلل في أيققديهم، عنققد اقتيققادهم إلققى مركققز  أو توقيفهم في القدس الشرق

ّل فججيالشرطة، أو وُهْم في داخل هذا المركز.   يتنافى تكبيل القاصرين مع تعليمججات القججانون، ول مسججّوغ لججه إ

ّل بعد استنفاد جميع السبل البديلة لتحقيق غاية التكبيججل. يشججترط القججانون ّية، ول يجري هذا إ  الحالت الستثنائ

ّية ّية والجسجد ّل يتجاوز التكبيل الحّد الدنى من الوقت، وأن تؤخذ ِسّن الولد وتأثير التكبيل على سلمته النفسج  أ

ّية التكبيل.  بعين العتبار، وذلك نظًرا إلى الوعي للنتائج الخطيرة التي قد تنجم عن عمل

َقلين فقققط ما يجدر التشديد عليه، في هذا السياق، هو أّن البندين المذكورين أعله يسمحان بتكبيل .21  ،المعت

 . مع ذلك -وكما يظهر من إفادات الولد الججذين أوقفتهججم الشججرطة-، إّن هججذهالموقوفينمّما يعني حظر تكبيل 

َتْدرج على تكبيل القاصرين عند توقيفهم واقتيججادهم إلججى مركججز ّيز أبًدا بين العتقال والتوقيف، و ُتم  الخيرة ل 

الشرطة.

ّية (عند الشججتباه فيججه فقججط، ولججم.22 ّية أو البلستيك  إضافة إلى ما ُذكر، يؤّدي تكبيل القاصر بالسلسل الحديد

 َيْجِر إثبات تهمته بعد)، وتنفيذ العتقال والتكبيل في محيط سكناه، وعلى مججرأى وَمسججمع مججن معججارفه، يججؤّدي

إلى إلصاق وصمة المجرم به، وإلى إذلله على نحو فائق، إلى درجة تبلغ حّد المساس بكرامة هذا القاصر.

ّبلتجا بالسلسجل، دون مجبّرر، وذلججك بعججد15أ. أ. (له من العمر  ّية) أفجاد أّن يججديه ُك   عاًما؛ وهجو مججن العيسجاو

ُتقل أربًعا وعشرين ساعة. ّياه من البيت مباشرة. وقد اع  16 إخراج الشرطة إ

ًل بالسلسل خلل استجوابه. وقد جرى16م. ع. (له من العمر  ّب ّنه كان مك ّية) أفاد أ   عاًما؛ وهو من العيساو

17اعتقال م. ع. لخمسة أيام.

ّبلججوا يججديه خلججف ظهججره14.5أ. د. (له من العمر    من العوام؛ وهو مججن سججلوان) أفججاد أّن أفججراد الشججرطة ك

ّية. وقد جرى اعتقاله لمّدة يومين. 18مباشرة بعد وصوله إلى مركز الشرطة في المسكوب

 

 ، قامت الشرطة بتوقيف خمسة قاصرين من حّي سلوان. وقججد أفججاد15:20، قرابة الساعة 28.2.2011في 

 شججهود عيججان أّن الشججرطة قججامت بججدفع الولد وجّرهججم بعنججف إلججى أعلججى الشججارع، وقججامت بتكبيججل أيججديهم

بالسلسل أمام عيون الجميع.

ّنججه عنججد دخججوله إلججى مركججز الشججرطة فججي نحججو  وذَكَر بالٌغ جرى توقيفه أيًضا في نفس الحادثة في شججهادته أ

ّبلين  الساعة الرابعة بعد الظهر، شاهد الولد الخمسة وقد جرى حجزهم بمحاذاة المصعد، وكانوا جميًعا مك

 بالسلسل. جلس اثنان منهم على الرض، وُربط آخُر إلى كرسّي، بينمججا جلججس الرابججع علججى كرسججّي ويججداه

. تفاصيله الكاملة مفوظة لدى المعّية.7.2.2011شهادة القاصر أ.أ. قام بمعها ممود قراعي (من جعّية حقوق الواطن) ف  16
. تفاصيله الكاملة مفوظة لدى المعّية.5.2.2011شهادة القاصر م. ع. قام بمعها ممود قراعي (من جعّية حقوق الواطن) ف  17
 . تفاصيله الكاملة مفوظة لدى24.1.2011شهادة القاصر أ. د. قام بمعها ممود قراعي (من جعّية حقوق الواطن) ف  18

المعّية.
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ّبب له في الكثير من الوجاع. جلس الولد الخامس بين سججائر ّبلتان بقيٍد بلستيكّي مْحكم الغلق، مّما تس  مك

ّبل هو كذلك بالسلسل.   19الولد، وُك

توقيف والتحقيق مع القاصرين دون سن المسؤولية الجنائيةز. ال

:القاعدة

:1977و من قانون العقوبات 34البند 

ّية لعمل قام به ما لم يبلغ الثانية عشرة من العمر". ّية جنائ ُيحّمل إنساٌن مسؤول "ل 

) لمرسوم الشرطة "عمل الشرطة مع القاصرين":1ب(3البند 

ُيفتققح  " يجب التعامل مع قاصر دون سن المسؤولية الجنائيه كشاهد؛ ل يجري اعتقققاله، ول 

له ملّف جنائّي"...

) لمرسوم الشرطة "عمل الشرطة مع القاصرين":2ب(3البند 

ُيمكن توقيف قاصر دون سن المسؤولية الجنائية بهدف فحص تفاصيله، أو بهدف ترتيب لقاء لققه مققع " 

ُيدعى للتحقيق". ّية الذي  موظف الشؤون الجتماع

ُظم الشرطة، قامت هذه الخيرة بتوقيف واعتقققال قاصققرين.23 ُن  على الرغم من وضوح تعليمات القانون و

ّية، وتعاملت معهم كمشتبه فيهققم بكققّل مققا تحمققل الكلمققة ّية القانون ّية هم دون سّن المسؤول  في القدس الشرق

ّيققة، ّية الجنائ   ل تفججّرقمن معنى. على الرغم من إدراكها أّن الحديث يدور عن قاصرين تحققت سققّن المسققؤول

ّيققةالشججرطة فججي طريقججة تحقيقهججا بيججن قاصججرين  ّية الجنائ ّية وأولٍد دون سققن المسققؤول  فققوق سققن المسققؤول

ّية ّبلونهم بالسلسل، ويقومون بتهديججدهم خللالجنائ  . يقوم أفراد الشرطة بتوقيف الولد لساعات طويلة، ويك

ّية بسججبل  التحقيق، ويصرخون بهم، ويحاولون الحصول منهم على معلومات حول ما يدور في أحيججائهم السججكن

ّلمججا ّية والصججدمة تتعججاظم ك ّية النفس  عديدة. من الجدير ذكره، في هذا السياق، أّن احتمالت إلحاق العتقال للذ

ًّنا. كان الطفل أصغر س

ّية.17  بالضافة إلى ذلك، عند قدومها لعتقال قاصر ما، ل تهتّم الشرطة بفحص ما إذا كان في سّن المسؤول

ّل ّية أم ل. في الكثير من الحالت، ل يكتشف أفراد الشرطة أّن القاصر تحت سّن المسؤولية القانونيججة إ  القانون

ّية الفحص منذ البداية. ّنهم قاموا بعمل عند وصوله إلى المركز، المر الذي كان بالمكان تفاديه لو أ

 في إحدى الحالت، وصلت الشرطة إلى بيت القاصر م. ع. (وهو من سلوان) في ساعات الصججباح البججاكر،

 حول عنف الشرطة ضّد قاصرين ف سلوان.6.3.2011 توّجه الامية ليئه تسيمل إل الشرطة ف  19
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 وقامت باصطحابه إلى مركز الشرطة. أخبر الوالدان أفراد الشججرطة عنججد وصججولهم أّن ابنهججم لججم يبلججغ سججّن

ّل أّن ُيسمح لهما باصطحابه إلى مركز الشرطة فججي وقججت لحججق، إ ّية بعد، وطلبا منهم أن  ّية القانون  المسؤول

الشرطة رفضت المر، وقامت باقتياده إلى التحقيق.  

  

  أعجوام؛ وهجو مجن سجلوان)، فجي9، حضرت الشرطة إلى بيت القاصر أ. أ. (وله من العمر 9.2.2011في 

ّنه. في كّل مّرة، يججدور  الساعة الخامسة صباًحا، وقامت باستدعاء الطفل للتحقيق للمّرة الثالثة رغم صغر س

َبه في اشتراكهم في أحداث تحصل في الحّي الذي يسكنه الطفججل. بعججد ُيشت  التحقيق حول أسماء الولد الذين 

ُطلب من والديه التوقيع علججى كفالججة بمقججدار  ساعة ونصف من التحقيق، جرى إطلق سراح الطفل، بعد أن 

 شيكل.3,000

 . علوة على ذلك، ثّمة من الشهادات ما يقّض المضجع علجى نحجو خجاّص، وبحسجب تلجك فقجد قجامت الشجرطة26

ّنهم، اسججتخدم أفججراد  باقتياد عدد من القاصرين هم تحت سّن الثانية عشرة للتحقيق. وعلى الرغم من صججغر سجج

ّية خلل العتقال، أو في مركز الشرطة بعد وصولهم إليه.  ّتققى لققوالشرطة العنف ضّدهم في أحيائهم السكن  ح

ًقا- مققا  دعت الضرورة لتوقيف هؤلء الولد- كما تّدعي الشرطة-، فإّن هذا التوقيف يخالف -كما ذكققر سققاب

ّيما إذا دار الحققديث ًّيا كان نوعه- ضّد المعتقلين، ل س  يقتضيه القانون وليس ثّمة مسّوغ لستخدام العنف -أ

عن القاصرين. 

  وعلججى2010  عاد م. م. (ابن العاشرة؛ وهو من سلوان) إلى بيته من التحقيق في شهر تشرين الّول عججام 

 ظهره تظهر كدمات من جّراء الضرب الذي تعّرض له -على حّد قوله- عند اعتقاله في الشارع الذي يقطن

20فيه.

 ثّمة شهادة مشابهة أفاد بها القاصر أ. ر. (ابن السابعة؛ وهو مججن سججلوان)، فيهججا قججال إّن الشججرطة اسججتعملت

ّنججه قججام25.11.2010ضّده العنف خلل محاولة اعتقاله في   ، حيث ركله شججرطّي، وصججفعه عنججدما اشججتبه أ

  21برشق الحجارة.

ُنشر على موقع    ، ُذكققر مققا يلققي: "جققرى يققوم الثنيققن اعتقققال القاصققر م.3.3.2011 في ynetفي مقال 

ّية. وأضاف والداه  ِلَي بعد أن شعر بوعكة صّح ُأْخ ّيججأبشبهة رشق الحجارة. وقد قال الطفل إّن سبيله  ّنه تق  أ

ِج   ّتضح في المستشفى أّن الطفل يعاني من كسر في مْحجر العين. وقال الطفل ل ّنهynetدًما بعد ذلك. وقد ا   إ

ّبًسا برشق الحجارة". ّنها أمسكت بالقاصر متل  22تعّرض للضرب بعد أن جرى تكبيله. أّما الشرطة فاّدعت أ

.23.11.2010 اختصاصّي أطفال إل رئيس الدولة ف 60رسالة عاّمة أرسلها  20
.1.12.2010، هآرتس،  ملّف ضّد قاصرين من القدس الشرقّية هذا العام1,000الشرطة تفتح آف يساخاروف،  21

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1201539.html
 ،ynet،3.3.11طفل ف الادية عشرة من سلوان: "مستعربون قاموا بتقييدي وضرب"، عمري إفراي،  22

17

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4036859,00.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1201539.html


تلخيص وتوصياتح. 

ّقق -بعاّمة- مججع27 ُتح ّفات التحقيق مع القاصرين، وشكاوى وصلتنا من قاصرين، أّن الشرطة   . تكشُف مراجعة مل

 الولد دون حضور والديهم، وتقوم بذلك بينما الولد مرهقون، ومرتعبججون، وبعججد أن جججرى انججتزاعهم مججن

ّبجق حجّق ُيط ًنجا.  ّبليجن بالسلسجل أحيا  أسّرتهم في سجاعات الليجل المتجأخرة، واقتيجادهم إلجى مراكجز الشجرطة مك

ًّيا منعهم من ذلك بذرائع مختلفة. الوالدين بحضور التحقيق على نحو نظرّي فقط، ويجري فعل

َيمنع أفراُد الشرطة القاصققرين. يبدو أّن 28  الستثناءات في تعليمات القانون تحتّل مكان التعليمات نفسها، حيث 

 بكلمجات أخجرى، لقجد اسججتبدلت الشجرطة قواعججد القجانون ومبجادئه المهّمجة بتقاريرهجامن ممارسة حقققوقهم. و

ّلبات القانون، بل تفي باستثناءاته. واستبياناتها التي ل تستوفي متط

ُتطالب الشرطة بتقديم تقارير حول السققتخدام العتيققادّي. 29  ل علم لنا بوجود جهاٍت في داخل أجهزة السلطة 

 . ونظًرا لنتشججار الظججاهرة وخطورتهججا، نوصججي بتعييججنوالمتواتر للستثناءات الُمْدَرجة في قانون الحداث

 طرف مسؤول عن التحقيقات مع الطفال، يكون بمقدوره فرض الرقابة على المجال ككّل، ورؤيججة الصججورة

بأكملها، إضافة إلى قدرته على فحص كّل حالة على ِحَدة.

ُيفّرغان القانون من محتواه،. 30 ُفّصل أعله-،   ُيفّرغ استخدام استثناءات القانون، وانتهاُك أفراد الشرطة له -كما 

 على الشرطة تطبيق نّص القققانون، والحفققاظ علققى مصققلحةويحرمان القاصرين من الحماية الممنوحة لهم. 

:الولد بروح الميثاق العالمي لحقوق الطفل، وذلك على النحو التالي

  اعتقاله لغرض اقتياده للسججتجواب خطجوة متطّرفجة، يرافقهجا مسجاس شجديد بحريجةيشّكل توقيف قاصر أو أ.

ُيشّكل ّية بالقاصرين. على اعتقال القاصرين أن  ُيلحق أضرارا نفس  القاصر، ويعّزز وصمه كمجرم، وقد 

ّية لغججراض التحقيججق. ّل يكون أداة روتين ّيققةالوسيلة الخيرة بيد السلطات، وأ   علققى الشققرطة تفعيققل الل

ّية المحّددة في القانون بشأن التحقيق مققع قاصققر مشققتبه فيققه، أل وهققي اسققتدعاؤه إلققى مركققز  الروتين

الشرطة.

  أهّم الحقوق التي يمنحها قانون أحدوجود أحد الوالدين في غرفة التحقيقات أثناء استجواب القاصرب. يشّكل 

ّيججًزا؛ ولكججن اسججتخدام الشججرطة المتكججّرر للسججتثناءات الججتي ينججّص عليهججا  الحداث للقاصججر، وأكثرهججا تم

ّيارات الشرطة قبل الوصول إلى مراكز الشرطة، ومنع وجود والديهم  القانون، واستجواب الولد في س

َيستنزف هذا الحّق ويصل حّد إبطاله.  ّقققف عققنأو أقربائهم أثناء استجوابهم، كّل ذلك   على الشققرطة التو

ّل بحضور والديهم. استخدام التفسير الموّسع للستثناءات، وعدم استجواب الطفال إ

ُظم الشرطة التي تتنافى مججع تعليمججات القججانون، وملَءمتهججا ُن ّية إلغاء أو تعديل بنود   ج. تجدر الشارة إلى أهّمج

لهذه التعليمات.

ّية واسججتجوابهم خلل اتتكتفي الشرطة بتقديم مسّوغات عاّمة لقرارد.   اعتقال القاصججرين مججن القججدس الشججرق

 هذا على الرغم من أّن القانون ومرسومات الشرطة تقتضججي بشججكل واضججح اعتقججال الولد خلل الليل.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4036859,00.html
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ّية كجبيرة فجي اسجتجواب النهار فقط.   القاصجرين بعججد انجتزاعهم مججنهججؤلء وينبغي التأكيد أّن ثّمجة إشجكال

 قبججل بدايججة التحقيججق، َمضاجعهم واقتيادهم إلى مراكز الشرطة، وإرغامهم على النتظار لساعات عديججدة

 ينبغققي علققى بعد أن أمضوا الليل ولم يغمض لهم َجفن، وقد يؤّدي المر إلججى تقججديمهم اعترافججات كاذبججة.

ًقققا ّقققف عققن اعتقققال القاصققرين الشققرطة التصققّرف َوف  لحكققام القققانون فققي هققذا الشققأن، وعليهققا التو

ًل. واستجوابهم لي

ّية، بعججد اسججتنفاد جميججع تكبيل القاصرين ُمخالف لحكام القانون،ه.جج  ّل في حالت اسججتثنائ  وليس له أي مبّرر إ

 وعلى الرغم من خطورة نتائج تكبيججل القاصججرين، شججكا من هذا التكبيل. الوسائل البديلة لتحقيق الغرض

ّية َقلين في القدس الشرق   ليججديهم عنججدما ججرى اقتيججادهممن تكبيل أفراد الشججرطة العديد من الطفال المعت

ّقققف عققنأو فججي داخججل المركججز، وخلل التحقيقججات.  إلى مركججز الشججرطة،  تكبيققل علققى الشققرطة أن تتو

ّنققب تكبيقل َبه فيهققم فقققط، وتج ُيعتقبرون بمثابقة مشقت  القاصققرين المعتقليقن علقى نحقو القاصرين الذين 

ّنما بعد استنفاد جميع الخيارات المتاحة لتحقيق غاية التكبيل. روتينّي، وإ

ّيججة (و. جرى   12في العام الماضي توقيف والتحقيق مع عججدد مججن القاصجرين هجم دون سججّن المسججؤولية الجنائ

َبه فيهم بكججّل مججا يحمججل المججر مججن معنججى. ل تحججرص الشججرطة علججى  عاًما)، وقد عاملتهم الشرطة كمشت

ّيجة وَمججن هجم دونهججا، سجواء كجان ذلجك داخجل غجرف ّية القانون  التمييججز بيجن القاصججرين فجي سجّن المسجؤول

ّلجة كججذلك  الستجواب أم عند التوقيف والعتقال، بل تتعامل مع جميع القاصرين بالطريقة ذاتها. وثّمجة أد

ّقف عققن ممارسققة جميققععلى استخدام العنف من جانب الشرطة ضّد بعض الطفال.   على الشرطة التو

 أشكال العنف ضّد القاصرين، وعليهققا أن تتققوّخى الحققذر الشققديد عنققد احتكاكهققا بالقاصققرين الققذين لققم

ّية، وعند توقيفهم واستجوابهم، والتمييز بينهم وبيقن الولد الققذين فقوق ّية الجنائ  يبلغوا سّن المسؤول

سّن الثانية عشرة كما يقتضي القانون. 

  من المهجّم التشجديد علجى مجا يلجي: ثّمجة إسجقاطات بالغجة وبعيجدة المجدى علجى الولد عنجد تنفيجذ العتقجالت. 31

ّية. وكمججا ُوّضججح أعله، يعججاني العديججد ّية والسلوك ّيما من الناحيتين النفس  والتحقيقات بشكل ُمناٍف للقانون، ل س

ّية قاسية بعد اعتقالهم، ومن الخوف الدائم من قّوات المججن، وكججذلك يعججانون  من القاصرين من ردود فعل نفس

ّيز والمجتمججع، وغيججر ّيٍر نحو السوأ في العلقة مع الح  من الرق والكوابيس، والتراجع في الدراسة، ومن تغ

ّنهم، ونمّوهم الجسدّيذلك. من هنا،   على الشرطة التعامل بالحساسية المطلوبة مع الطفال، وذلك بسبب س

ّية الققتي تنجققم عقن الحتكققاك مققع سققلطات تطققبيق القققانون. عليهققا ّيققة والنفسقق  والعاطفّي، والنتائج الجتماع

الحفاظ على كرامة القاصرين، ومنح الوزن اللئق لعتبارات إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
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