 .3االعتقال
 .3.1االعتقال قبل توجيه الئحة ّ
االتهام
أ .القاعدة األساس :االعتقال بواسطة ّ
مذكرة اعتقال
كمبدأ عامّّ ،إن اعتقال شخص ما قبل تقدمي الئحة اتّهام ضدّ ه ،ال بدّ أن يجري
ّ
بواسطة
ثمة اشتباه،
قاض 18.وميكن اعتقال شخص ما ،إذا كان ّ
مذكرة اعتقال من قبل ٍ
نحو معقول ،أنّه ارتكب مخالفة بدرجة جنحة أو جرمية (اجلرمية – مخالفة نصت
وعلى ٍ
عقوبتها بأكثر من ثالث سنوات في السجن .جنحة ـ مخالفة نصت عقوبتها بأكثر من
ثالثة أشهر في السجن )،وتوافرت كذلك واحدة من علل االعتقال التالية وهي:
 .1هناك أسباب وجيهة للقلق من أن يفضي اإلفراج عن املشتبه فيه أو عدم اعتقاله
إلى عرقلة إجراءات التحقيق أو احملاكمة ،أو تفادي التحقيق أو اإلجراءات القضائ ّية أو
اإلفالت من عقوبة السجن ،أو أنه قد يؤدّي إلى إخفاء املمتلكات ،أو التأثير على الشهود أو
األد ّلة بطرق أخرى؛
يشكل املشتبه فيه َ
 .2هناك أسباب وجيهة للقلق من أن ّ
خط ًرا على أمن شخص ما،
أو على األمن العامّ ،أو أن يهدّ د أمن الدولة؛ كذلك ّإن احملكمة وصلت إلى قناعة ،وألسباب
بأن هنالك حاجة إلى اتّخاذ إجراءات حتقيق والتي ال ميكن القيام
خاصة يجري تدوينهاّ ،
ّ
بها إ ّال عندما يكون امل ّتهم في عهدة االعتقال (حتت هذه الع ّلة ،ال ميكن اعتقال املشتبه فيه
19
لفترة تزيد عن خمسة أيام ،وميكن متديد هذه الفترة إلى خمسة عشر يو ًما).
ومدّ ة االعتقال التي يجري حتديدها ال تتجاوز الـ  15يو ًما ،وميكن متديدها لفترات
ّ
قاض ،شريطة أن تكون املدّ ة اإلجمال ّية لالعتقال ،واملتع ّلقة
إضاف ّية
مبذكرات اعتقال من قبل ٍ
القانوني للحكومة،
خاص من املستشار
معي ،ال تتجاوز  30يو ًما .وبناء على طلب
بحادث نّ
ّ
ّ
ّ
ميكن متديد االعتقال ملدّ ة  15يو ًما إضاف ًّيا في كل م ّرة ،ولفترة إجمال ّية قد تصل إلى
توجه ضدّ ه الئحة اتّهام لدى انقضاء  75يو ًما منذ يوم
 75يو ًما 20.أ ّما املشتبه فيه الذي لم َّ
21
اعتقاله ،فيفرج عنه من السجن بكفالة أو بدون كفالة.

ب .االعتقال من دون أمر
للشرطي صالحية العتقال شخص ما ،ح ّتى دون ّ
مذكرة اعتقال ،إذا كان لديه أسباب معقولة
ّ
بأن الشخص قد ارتكب مخالفة ميكن بسببها اعتقاله (أي بدرجة جنحة أو جناية) ،وإذا توافر
لالشتباه ّ
22
ّأي من األسباب التالية:
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 .1إذا ارتكب الشخص املخالفة أمامه ،أو فعل ذلك في اآلونة األخيرة ،وهو يعتقد ّأن هذا الشخص قد
أمن الدولة؛
األمن العا ّم أو َ
أمن شخص آخر ،أو َ
يع ّرض للخطر َ
نصت قرارات احملاكم
 .2لديه أسباب معقولة للقلق من ّأن املشتبه فيه لن ميتثل إلجراءات التحقيق؛ ّ
النافذة على ّأن حقيقة كون امل ّتهم من األراضي الفلسطين ّية احملت ّلة خصوصا الضفة الغربية كافية
إلثبات صعوبة االعتقال ،أي ّإن أخذ هذا األمر بعني االعتبار هو شيء مشروع ،ولكن ال ميكن أن يش ّكل
23
ع ّلة مستق ّلة بحد ذاتها العتقاله.
 .3لديه أسباب معقولة للقلق من ّأن اإلفراج عن املشتبه فيه أو عدم اعتقاله من شأنه أن يؤدّي إلى
املس باألد ّلة بوسائل أخرى؛
عرقلة سير العدالة ،مبا في ذلك إخفاء املمتلكات والتأثير على الشهود أو ّ
األمن العا ّم
أمن شخص آخر ،أو َ
 .4لديه أسباب معقولة للقلق من ّأن املشتبه فيه قد يع ّرض للخطر َ
أمن الدولة؛
أو َ
 .5يشتبه أن الشخص قد ارتكب واحدة من املخالفات التالية:
مخالفة يعاقب عليها باإلعدام أو بالسجن مدى احلياة؛
مخالفة أمن ّية كما في املادّة ( 35ب)؛
مخالفة مبوجب مرسوم املخدّ رات اخلطرة [النسخة اجلديدة] ،1973 ،باستثناء مخالفة
الشخصي؛
تتع ّلق بتعاطي املخدّ رات أو بحيازتها لالستخدام
ّ
مخالفة استخدم فيها العنف اجلسيم أو َج َرت بقسوة ،أو استُخدِ مت فيها األسلحة النار ّية
أو األسلحة البيضاء؛
ّ
مخالفة عنف ّ
األسري1991 ،؛
أسري ،على النحو احملدَّ د في قانون الوقاية من العنف
 .6في حالة جرى فيها إطالق سراح الشخص بكفالة ،وهناك أسباب معقولة لالعتقاد بأنّه انتهك
ً
شرطا من شروط اإلفراج عنه أو أنّه على وشك الفرار من العدالة ،أو هنالك أسباب وجيهة للقلق من
24
قانوني.
أنّه قد ف ّر من حجز
ّ
ّ
للشرطي صالحية اعتقال شخص ما ،ح ّتى دون مذكرة اعتقال ،إذا لم ُيطع الشخص
ّ
أالوامر الصادرة مبوجب صالحيات التوقيف املخ َّولة للشرطي مبوجب القانون ،أو إذا حاول الشخص
إعاقته من استخدام صالحيات التوقيف ،ولكن الغرض من اعتقال كهذا يقتصر على الغرض من
25
وراء التوقيف ،ال غير.
26
ّ
وكقاعدة عا ّمة  -ال ميكن اعتقال شخص ما دون مذكرة اعتقال إذا كان توقيفه كاف ًيا.
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قاض
 .3.2االمتثال أمام ٍ

ّ
مبدئي ،يجب إحضار َمن مَ ّ
مذكرة اعتقال جللسة استماع
ت اعتقاله دون
نحو
على ٍ
ّ
27
قاض ،وذلك في غضون  24ساعة بعد اعتقاله .وفي حاالت استثنائ ّية ،حيث تكون
أمام ٍ
ثمة حاجة ُمل ِّحة إلجراء التحقيق الذي ال ميكن القيام به إ ّال عندما يكون املشتبه فيه حتت
ّ
قاض ،ملدّ ة ال
االعتقال ،ميكن للضابط املخ َّول بذلك تأخير إحضار املعتقل جللسة استماع أمام ٍ
28
تتجاوز  48ساعة.

األمنية
 .3.3االعتقال في االنتهاكات
ّ

في عام  ،2006صادق الكنيست على قانون مؤ ّقت يسمح بتأخير تقدمي املشتبه في
29
قاض ،وفي ّ
ظل ظروف معينة حتى  96ساعة.
ارتكابهم ملخالفات أمن ّية جللسة استماع أمام ٍ
وميكن متديد اعتقال املشتبه فيه -في بعض االنتهاكات األمن ّية -ملدّ ة  20يو ًما (مقابل  15يو ًما
30
بالنسبة لالنتهاكات األخرى).

الشرعيني
 .3.4اعتقال املقاتلني غير
ّ
خاصا فيه حدّ دت الظروف املختلفة العتقال
أق ّر الكنيست ،في العام  ،2002قانونًا ًّ
الشرعي هو شخص
«املقاتلني غير الشرع ّيني» كما ُيع َّر ُفون وفقا لهذا القانون (املقاتل غير
ّ
شارك في عمل ّيات عدائ ّية ضدّ دولة إسرائيل ،سواء كان ذلك على نحو مباشر أم كان على
نحو غير مباشر ،أو ينتمي ملجموعة ترتكب أعما ًال عدائ ّية ضدّ دولة إسرائيل وال تنطبق عليه
اإلنساني ،على النحو احملدَّ د في املادّة
الدولي
الشروط التي متنحه صفة أسير حرب في القانون
ّ
ّ
31
 4من اتّفاق ّية جنيف الثالثة لعام  1949بشأن أسرى احلرب).
ومبوجب القانونّ ،
يحق لضابط برتبة نقيب أو أرفع من ذلك ،الذي ُخ ِّول لهذا األمر،
32
شرعي ملدّ ة تصل إلى  96ساعة .وفي هذه األثناء ،ميكن
أن يأمر باعتقال مقاتل غير
ّ
اإلسرائيلي أن يصدر أمر َسجن ملدّ ة تبلغ  14يو َما من تاريخ القبض
لرئيس أركان اجليش
ّ
عليه ،وذلك قبل مثوله أمام احملكمة .أ ّما بعد  14يو ًما ،فينبغي إحضار املعتقل للمثول أمام
وإن ُق ّرر متديد اعتقاله ،يجب مراجعة األمر من خالل جلسة محكمة
احملكمة املركزيةْ 33،
34
ّ
كل س ّتة أشهر.
ّ
والسكان املقيمني
ومن اجلدير ذكره ّأن القانون ال ينطبق على مواطني إسرائيل
ّ
فيها ،والذين قد يهدّ دون أمن الدولة ،بل ينحصر مفعوله على من هم من سكان دول أخرى
مرشد قانوني في مواضيع االحتكاك مع الشرطة
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فقط أي من هم ليسوا من سكان دولة إسرائيل -كما أق ّرت به احملكمة .-أ ّما في ما يتع ّلق
35
بإمكان ّية تطبيق القانون على ّ
سكان الض ّفة الغربية ،فاألمر ال يزال دون إجابة.

ّ
اإلداري
 .3.5االعتقال
ّ
اإلداري هو مبثابة اعتقال «وقائي» ت ّتخذه السلطات اإلدار ّية ،ويمُ ّكن من
االعتقال
توجه ضدّ ه الئحة اتّهام أو ُيقدَّ م إلى احملاكمة.
اعتقال شخص ما لفترات طويلة دون أن َّ
ّ
اخلاص بالطوارئ (الساري
اإلداري داخل إسرائيل َوف ًقا لقانون الصالحيات
ين َّفذ االعتقال
ّ
ُ
املفعول  -إلى حني إلغاء حالة الطوارئ التي أعلِن عنها عام  ،)1948أ ّما في األراضي احملتلة
ّ
اإلداري يجري بحسب التشريعات العسكر ّية.
فإن االعتقال
في الضفة الغرب ّية وغزةّ ،
		
اخلاص بالطوارئ ،يستطيع وزير الدفاع أن يأمر باعتقال
مبوجب قانون الصالحيات
ّ
شخص ما ملدّ ة تصل إلى  6أشهرْ ،إن توافرت لديه أسباب وجيهة لالعتقاد ّأن األمن العا ّم أو
أمن الدولة يمُ ْ لِيان ذلك .ميكن لوزير الدفاع متديد األمر لفترات إضاف ّية قد تبلغ ّ
كل منها 6
أشهر؛ 36غير ّأن القانون ُيلزم بإحضار املعتقَل للمثول أمام رئيس محكمة مركز ّية في غضون
 48ساعة بعد اعتقاله ،وهذا األخير ميكن له أن يصادق على أمر االعتقال ،أو أن يلغيه أو أن
يقصر مدّ ة االعتقال .كذلك إذا صادق رئيس محكمة مركز ّية على أمر االعتقال ،فعليه أن
ّ
يعقد جلسة استماع إضاف ّية في موعد أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ التصديق .إذا لم يجرِ جلب
37
ينص عليه القانونَ ،و َج َب إطالق سراحه من االعتقال.
املعتقل للمثول أمام القاضي ،كما ّ
ّ
ّ
عسكري بصالحية إصدار
العسكري اجلاري املفعول في األراضي احملت ّلة ،يتم ّتع أي قائد
َوف ًقا للقانون
قاض
أمر يقضي باعتقال شخص ما ملدّ ة  6أشهر أخرى ،وينبغي أن يصادق على مثل هذا األمر ٍ
ّ
عسكري في غضون  8أيام.

 .3.6االعتقال بعد تقدمي الئحة ّاتهام

القضائية)
(االعتقال في انتظار انتهاء اإلجراءات
ّ

38

ّإن االعتقال في انتظار انتهاء اإلجراءات القضائ ّية هو من صالحية احملكمة التي
ُقدّ مت إليها الئحة االتّهام .وميكن للمحكمة األمر باعتقال م ّتهم ُقدِّ َمت ضدّ ه الئحة اتّهام إلى
حني صدور حكم في قضيته ،إذا توافرت الشروط التالية:
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ُ .1قدّ َمت إلى احملكمة أد ّلة ظاهرة الوجاهة ضدّ امل ّتهم تُنشئ اشتباهً ا معقو ًال إلدانته.
 .2رأت احملكمة توافر أحد األمور التالية:
وجود أسباب وجيهة للقلق من ّأن اإلفراج عن امل ّتهم سيؤدّي إلى عرقلة العدالة؛
األمن العا ّم
أمن شخص ما أو
َ
وجود أسباب وجيهة للقلق من أن يع ّرض امل ّتهم للخطر َ
أمن الدولة.
أو َ
ينص
جتدر اإلشارة إلى أنّه عندما ُي ّتهم الشخص بارتكاب مخالفات خطيرة مع ّينةّ ،
القانون على فرض ّية ّأن امل ّتهم ّ
يشكل خط ًرا ،إ ّال إذا أثبت خالف ذلك.
 .3أمرت احملكمة بفرض كفالة ولكن الكفالة لم تُقدّ م.
 .4ال ميكن حتقيق الغرض من االعتقال عن طريق اإلفراج عن امل ّتهم بكفالة أو بإطالق
سراح امل ّت َهم في ظروف ّ
أقل ضر ًرا للم ّتهم.
محامَ .طوال عدم تعيني
محام ،أو إذا أعلن أنّه غير
ّ
معني في أن مي ّثله ٍ
 .5إذا كان للم ّتهم ٍ
محام لتمثيل امل ّتهم ،يجوز للمحكمة أن تأمر باعتقال امل ّت َهم ملدّ ة ال تزيد على سبعة أيام
في ّ
كل مرة ،ولفترة إجمال ّية ال تتجاوز الـ  30يو ًما.
إذا اع ُتقل م ّت َهم في انتظار انتهاء اإلجراءات القضائ ّية ضدّ ه ،غير ّأن محاكمته لم
39
تبدأ في غضون  30يو ًما بعد أن جرى اعتقاله ،وجب اإلفراج عنه بكفالة أو من دونها.
إذا اع ُتقل م ّتهم في انتظار انتهاء اإلجراءات القضائ ّية ضدّ ه ولم يصدر احلكم في
قض ّيته في غضون  9أشهر بعد أن جرى االعتقال ،وجب اإلفراج عنه بكفالة أو من دونها .غير ّأن
قاضي احملكمة العليا يتم ّتع بصالحية األمر باعتقاله ملدّ ة  90يو ًما في ّ
كل مرة ،ويتم ّتع كذلك
40
بصالحية إصدار أمر باإلفراج عنه.
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 .3.7بدائل االعتقال
األساسي في قوانني االعتقال يقضي بأنّه ال يجب
كما ذكرنا أعالهّ ،إن املبدأ
ّ
اعتقال الشخص إذا كان في اإلمكان حتقيق الغرض من وراء االعتقال بوسائل ّ
أقل ضر ًرا،
وذلك ّأن الشخص الذي جرى اعتقاله ال زال يتم ّتع بقرينة البراءة -ح ّتى تثبت احملكمة
إدانته ،واالعتقال ليس من املفروض أن ُي ّ
شكل عقوبة .لذا ،وبناء على قانون اإلجراءات
اجلنائ ّية ،ميكن للضابط املُخ ّول أو احملكمة إصدار قرار بشأن اإلفراج بكفالة عن املشتبه فيه
ً
مشروطا بأن ميتثل املفرج عنه للتحقيق معه أو جللسات احلكم
أو امل ّتهم .ويكون اإلفراج
عليه أو لتنفيذ العقاب ،ك ّلما طلب منه ذلك ،وأن ميتنع عن عرقلة عمل ّية التحقيق معه
41
أو محاكمته.
ومع ذلك ،ميكن للضابط املُخ ّول اشتراط اإلفراج عن مشتبه فيه ،بواحد أو أكثر من
الشروط التالية:
 .1واجب اإلشعار عن ّ
كل تغيير في عنوان اإلقامة أو العمل.
 .2منع مغادرة البالد وإيداع جواز السفر.
حي سكني لفترة ال تتجاوز الـ  15يو ًما.
 .3حظر دخول منطقة أو ّ
 .4منع اللقاء أو االتّصال بشخص ما ملدّ ة ال تزيد عن  30يو ًما.
 .5واجب السكن في منطقة معينة لفترة ال تتجاوز الـ  15يو ًما.
 .6منع من اخلروج من مكان السكن ملدّ ة تتجاوز الـ  5أيام.
 .7املشتبه فيه بارتكاب مخالفة عنف  -إيداع السالح في مق ّر الشرطة.
ميكن تقدمي االستئناف ضدّ الكفالة أو شروطها ،وذلك في غضون  14يو ًما منذ
صدور قرار الضابط املخ ّول ,أو تقدمي استئناف بخصوص شروط االعتقال إذا تغ ّيرت الظروف.
إذا لم يوافق املشتبه فيه على شروط الكفالة ،أو لم تقدَّ م الكفالة في الوقت احملدّ د لذلك،
قاض في غضون  24ساعة.
س ُي ْح َضر املشتبه فيه أمام ٍ
يجوز للمحكمة اإلفراج عن املشتبه فيه بكفالة أو بدونها ،إذا لم تقدّ م الئحة اتّهام ضدّ ه،
أو إذا كان امل ّتهم قد قدّ م استئنا ًفا ولم ُي ْش َرع بعد في النظر باستئنافه ،في حني أنّه كان ال يزال
يقبع حتت االعتقال أو في السجن ،أو حتت اإلقامة اجلبر ّية .يجوز للمحكمة أن تقرن اإلفراج عنه
بشروط تراها مناسبة ،مبا في ذلك:
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 .1واجب اإلشعار بتغيير العنوان.
 .2منعه من مغادرة البالد وإيداع جواز السفر ،إذا توافر الشرطان التاليان:
هناك احتمال معقول أ ّال ميتثل املدّ َعى عليه للتحقيق معه ،للحكم في أمره أو لتنفيذ العقاب
املفروض عليه.
ال ميكن ضمان امتثاله بتحديد شروط كفالة مناسبة أو بتحديد شروط إفراج مناسبة.
لتجمع ّ
اني أو ملكان معني في البالد.
 .3حظر دخوله ملنطقة أو
ّ
سك ّ
 .4منعه من التواصل مع شخص ما.
 .5اشتراط إقامته في منطقة ما أو مكان محدَّ د في الدولة.
 .6منعه من مغادرة مكان إقامته خالل اليوم أو جزء منه.
 .7واجب امتثاله في مق ّر الشرطة في أوقات محدَّ دة.
 .8وشروط أخرى غير ذلك َ -وف ًقا لتقدير احملكمة.

مرشد قانوني في مواضيع االحتكاك مع الشرطة
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